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

intervija ar Jāni Lauvu
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.

Vērtīgākos novadā paveiktos darbus mani kolēģi jau uzskaitīja, 
es neatkārtošos. Mans personīgais ieguldījums ir tas, ka ne ska
toties uz karstajām debatēm Domes sēdēs, es balsoju par laba
jiem darbiem.

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

Jā, no tā paša saraksta.

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

Uzskatu, ka pašlaik viena no svarīgākajām sfērām ir novada 
mazo un vidējo zemnieku attīstības problēma un pievadu ceļu 
sakārtošana.

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

Iespēju robežās centīšos palīdzēt šo zemnieku problēmu 
risināšanā.

intervija ar Raimondu Tāli
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.

Svarīgākie darbi, kas paveikti pēdējos gados, ir saistīti ar sa
biedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanu, piesaistot ES fon
du līdzekļus un domes līdzfinansējumu. Tās ir gudras investīcijas 
nākotnē, kas ļaus samazināt apsaimniekošanas izmaksas.

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

Nē.
3. Kādu sfēru sakārtošana vai uzlabošana Mālpils novadā ir 

vissvarīgākā tieši pašlaik?
Svarīgi būtu sakārtot novada ceļu infrastruktūru, kas ir 

katastrofālā stāvoklī, kā arī turpināt pilnveidot vienotu izglītības 
sistēmu, kur jau ir ļoti labas iestrādes.

intervija ar Linardu Ligeri
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.

Šī sasaukuma vērtīgākie darbi, manuprāt, ir:
•Sociālajā jomā  – sociālās dzīvojamās mājas “Smiltnieki” 

renovācija, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.
•Izglītībā un kultūras jomā  – Mālpils izglītības iestāžu ēku 

siltināšana, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu. Mālpils 
profesionālās vidusskolas saglabāšana. Sadarbība ar biedrību 
“Idoves mantojums”.

•Sporta jomā – sadarbība ar Mālpils sporta klubu, kā ietvaros 
ir izveidots hokeja laukums, BMX trase.

•Uzņēmējdarbības jomā  – tirgus laukuma izbūve, piesaistot 
Eiropas Savienības finansējumu.

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

Jā, gatavojos kandidēt šajās vēlēšanās, no vēlētāju apvienības 
“Visu Mālpilij – Visu Latvijai”.

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

Pašvaldības transporta plūsmas uzlabošana no Mālpils no
vada tālākajiem ciemiem uz Mālpils novada centru. Mālpils 
nova da skolu uzturēšanas jautājumi. Mālpils novada katlumājas 
rekonstrukcija vai jaunas celtniecība.

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

Pašvaldības lauku ceļu, kā arī Mālpils ielu un gājēju ietvju 
uzturēšana un remonts. Izglītības līmeņa celšana Mālpils novada 
skolās. Siltumapgādes un ūdenssaimniecības rekonstrukcija vai 
jaunas celtniecība.

Ciklu noslēdzot, intervija arī ar esošo  

Mālpils novada domes priekšsēdētāju  
Aleksandru Lielmežu

1. Izvērtējot laiku kopš pēdējām vēlēšanām, kas jūsuprāt ir 
vērtī gākie novadā paveiktie darbi šajos gados? Varbūt kāds Jūsu 
personīgais ieguldījums vai lielākā iniciatīva šajā laikā.

Ļoti nozīmīgs un ilgstošs darbs bija, lai saglabātu Mālpils 
profesionālo vidusskolu un gandrīz pilnībā atrisinātu uzturēšanas 
izdevumu finansēšanu no Valsts budžeta.

Trīs izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu realizācija, 
neņemot Valsts kasē aizdevumu. Tas ļāva ietaupīt ~ 30% izmak
sas apkurei un uzlaboja izglītības iestāžu vizuālo izskatu.

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

Jā. No saraksta “Vienoti Mālpilij”

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

Siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija. Ielu un ceļu stāvokļa 
kritisko posmu remonts. Izglītības iestāžu iekšējo telpu remonts. 
Kultūras centra energoefektivitātes pasākumi un iekštelpu re
monts.

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

Cilvēki nosaka visu. To mums paliek mazāk, tāpēc visaugstākā 
prioritāte būs, lai dzimtu bērni, lielāks atbalsts ģimenēm ar 
bērniem un apstākļu radīšana, lai iedzīvotājiem nevajadzētu 
atstāt Mālpili. Diemžēl pašvaldībai ir maz iespēju šos procesus 
ietekmēt, jo to vairāk nosaka Valsts politika. Tāpēc sarunās ar 
politiķiem centīšos panākt, lai dod lielākas tiesības pašvaldībām 
veicināt uzņēmējdarbību un pašām ar to nodarboties. Darba vie
tas jārada un jāsaglabā tur kur cilvēki dzīvo!

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

“Vienoti Mālpilij!”
1. Aleksandrs Lielmežs
2. Solvita Strausa
3. Leontina Amerika
4. Andris Apsītis

5. Māra Ārente
6. Voldemārs Cērps
7. Agnese Hildebrante
8. Rolands Jomerts
9. Jānis Lauva
10. Valts Mihelsons

Vārds deputātiem

pašvaldību vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti un programmas
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Vēlētāju apvienības  
“Vienoti Mālpilij” programma

Novada pārvalde
Apvienība turpinās pilnveidot pārvaldes struktūru pašvaldību 

funkciju izpildes nodrošināšanai. Būtisks uzdevums ir nostiprināt 
Būvvaldes darbu, juridisko dienestu un sekmēt uzņēmējdarbības 
atbalstu. Arī turpmāk materiāli atbalstīsim bērnu piedzimšanu, 
izstrādāsim jaunus saistošos noteikumus daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam. Turpināsim pilnveidot Domes mājas lapu, iesaistot 
iedzīvotājus diskusijā par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. 
Nodrošināsim informētību par pieņemtajiem lēmumiem un novada 
notikumiem. Pašvaldība centīsies sniegt interesentiem palīdzību 
dažādu projektu piesaistei un realizācijai. Labas pārvaldības 
pamats ir vienāda, operatīva un likumīga pārvaldes attieksme pret 
visiem iedzīvotājiem, iestādēm un komercsabiedrībām, nodrošinot 
pēc iespējas plašākus pakalpojumus ar zemākām izmaksām.

Sabiedriskā drošība un kārtība
Apzinoties, ka cilvēkiem jebkurā brīdī var būt nepieciešama 

palīdzība un aizsardzība pret dažādiem apdraudējumiem, tiks 
nostiprināta pašvaldības policijas darbība, lai sadarbībā ar citām 
institūcijām, kas atbildīgas par iedzīvotāju drošību un sabiedrisko 
kārtību, tiktu nodrošināta labāka kārtība novadā. 

Izglītība
Apzinoties demogrāfisko situāciju un riskus pie apstākļiem, 

ka joprojām tiek realizēts princips “nauda seko skolēnam”, centī
simies atrast optimālākos risinājumus, lai pilnveidotu esošo skolu 
tīklu, izmantotu izveidoto izglītības un sporta infrastruktūru, izstrā
dātu jaunas mācību programmas, t.sk. profesionālās izglītības, 
lai ieinteresētu plašāka reģiona bērnus mācīties mūsu skolās. 
Centīsimies panākt, lai viena no Murjāņu sporta ģimnāzijas filiālēm 
atrastos Mālpilī. Turpināsim mūžizglītības projektus, dažādojot tos 
un iesaistot arvien vairāk interesentus.

Kultūra un sports
Arī turpmāk izmantosim sava plašā kultūras centra iespējas 

visa vecuma iedzīvotāju dažādo interešu apguvei, izpausmei un 
pilnveidošanai, kā arī rīkosim daudzveidīgus plašāka mēroga 
kultū ras pasākumus. Atbalstīsim jaunas interešu jomas, kuras 
ierosinās iedzīvotāji, lai pilnvērtīgāk pavadītu brīvo laiku. Arī turp
māk liela vērība tiks pievērsta kultūrvēsturiskā mantojuma apzi
nāšanā un saglabāšanā, startējot visās programmās, kas tiks 
izsludinātas par šiem pasākumiem. Dažādosim un modernizēsim 
mūzikas un mākslas skolas programmas, lai ieinteresētu bērnus 
iegūt profesionālās ievirzes izglītību, materiāli atbalstot talantīgus 
bērnus.

Turpināsim izmantot sporta kompleksa iespējas, lai veselīga 
dzīvesveida cienītāji varētu pilnvērtīgi izmantot brīvo laiku, arī 
materiāli ieinteresējot rūpēties par savu veselību. Pilnveidosim 
sporta infrastruktūru dažādojot ārpus telpu sniegtās iespējas. 
Organizēsim plaša mēroga sporta nometnes un sacensības, lai 
nostiprinātu Mālpili par liela mēroga sporta centru un gūtu no tā 
arī finansiālu labumu. Organizēsim pašvaldības transporta pieeja
mību, lai pēc iespējas vairāk interesentu varētu nokļūt novada 
centrā pēc tur sniegtiem pakalpojumiem.

Sociālā nodrošināšana un veselības aizsardzība
Sociālās palīdzības dienests arī turpmāk sniegs palīdzību ikvi

enam, kurš ir nonācis krīzes situācijā. Turpināsim nostiprināt un 
attīstīt Sociālo aprūpes centru, lai varētu sniegt arī specifiskus pa
kal pojumus, kas ieinteresētu plašāka reģiona potenciālos klientus 
saņemt pakalpojumus Mālpilī. Tiks motivēta brīvā laika pavadīšana 
un veselīgs dzīvesveids, atbalstot visus interesentus un biedrības, 
kas to veicina.

Tautsaimniecība, infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība 
un projektu piesaiste

Arī turpmāk lielu vērību pievērsīsim iespējām piesaistīt līdzekļus 
no citiem finansēšanas avotiem, tā atbalstot visdažādākos pro
jektus, kas veicinātu Mālpils publiskās infrastruktūras attīstību. 
Mūsu mērķis  – radīt novadā labvēlīgu komercdarbības vidi, kas 

nodrošinātu gan jaunas darbavietas, gan veicinātu dzīvojamā fon
da attīstību. Turpināsim aktīvu sadarbību ar visiem investoriem, 
kas ir gatavi ieguldīt savus līdzekļus novadā. Lielu vērību veltīsim 
daudzveidīgiem vides aizsardzības pasākumiem t.sk. meliorācijai. 
Esam iesākuši un turpināsim ūdens saimniecības uzlabošanas 
projekta realizāciju. Turpināsim siltuma avota modernizācijas 
projekta realizāciju, atjaunosim siltuma tīklus un attīstīsim ēku 
energoefektivitātes programmu. Nepietiekošas valsts mērķ
dotācijas ielu un ceļu uzturēšanai dēļ, atvēlēsim līdzekļus no 
pašvaldības budžeta kritiskāko ielu un ceļu remontiem. Turpināsim 
atbalstīt iedzīvotāju un biedrību ierosināto projektu realizāciju no
vada infrastruktūras attīstībai.

“Visu Mālpilij – Visu Latvijai”
1. Jānis Mackus
2. Andris Rakuzovs
3. Linards Ligeris
4. Kristaps Kašs

Vēlētāju apvienības  
“Visu Mālpilij – Visu latvijai” programma

Visu Mālpilij biedri ir gatavi uzņemties atbildību, palīdzēt Māl
pils novadam, lai neatlaidīgā un godīgā darbā nodrošinātu mūsu 
novada izaugsmi. Mūsu darbarīki būs atbildīgas un saprātīgas 
koman das tālredzīgi lēmumi visas sabiedrības interesēs. 

Pārvalde
1. Darbosimies ievērojot principus: likumība, godīgums, atklā

tība, vienlīdzība.
2. Pilnveidosim saziņu ar iedzīvotājiem, izmantojot esošos sazi

ņas līdzekļus.
3. Padarīsim atklātu pieteikšanos uz jebkuru pašvaldības iepir

kumu, veicinot vietējo uzņēmēju konkurētspēju.
Tūrisms
1. Mālpilī ir daudz kultūrvēsturisko un dabas objektu, kas inte

resē novada viesus. Pašvaldības budžetā veidosim speciālu fondu, 
lai atbalstītu iedzīvotāju, biedrību vai uzņēmēju iniciatīvas tūrisma 
jomā, piemēram:

a. kultūrvēsturisko objektu izpēte un saglabāšana;
b. jaunu tūrismu objektu izveide.
2. Nodrošināsim brīvu informācijas izvietošanu novada mājas 

lapā un nodrošināsim piekļuvi kultūras objektiem.
Sports
1. Atbalstīsim novada aktīvākos sportistus.
2. Organizēsim plaša mēroga sporta nometnes un sacensības, 

lai padarītu Mālpili par liela mēroga sporta centru un gūtu no tā 
finansiālu labumu. 

3. Veicināsim maksimālu jaunā sporta kompleksa izmantošanu. 
4. Radīsim iespējas piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvo laiku 

pavadīt aktīvi un lietderīgi. 
Infrastruktūra
1. Uzlabosim ceļu stāvokli Mālpils novadā.
2. Paaugstināsim pašvaldībā esošo būvju energoefektivitāti.
3. Uzlabosim apkures un ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāti.
4. Veicināsim atkritumu šķirošanu.
Kultūra un izglītība
1. Veicināsim finansējuma piesaisti kultūras centra atjau

nošanai.
2. Veicināsim daudzveidīgu un saturīgu kultūras dzīves orga

nizāciju.
3. Maksimāli izmantosim kultūras nama resursus.
4. Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un 

sagla bāšanu.
5. Piesaistīsim ES projektu finansējumu izglītības līmeņa 

celšanai.

Turpinājums 4. lpp.
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6. Centīsimies atrast optimālāko risinājumu, lai saglabātu un 
pilnveidotu esošo skolu tīklu un uzlabotu mācību kvalitāti.

7. Veicināsim mūžizglītības projektu īstenošanu, iesaistot arvien 
vairāk interesentus.

8. Pilnveidosim mūzikas un mākslas skolas programmas.
Sabiedriskā drošība un kārtība
1. Nostiprināsim pašvaldības policijas darbību, lai, sadarbībā 

ar Valsts policiju, Zemessardzi u.c. institūcijām, tiktu nodrošināta 
kārtība novadā.

2. Saglabāsim Sociālo dienestu kā neatkarīgu lēmumu 
pieņemšanas institūciju, kas sniegtu palīdzību ikvienam grūtībās 
nonākušajam. 

3. Nostiprināsim un attīstīsim Sociālo aprūpes centru, papla
šinot tā sniegtos pakalpojumus, t.sk. dienas centru un nakts  
patversmes.

4. Atbalstīsim brīvpusdienu piešķiršanu maznodrošināto ģime
ņu bērniem.

5. Meklēsim iespēju palīdzēt iegādāties medikamentus tiem 
Mālpils novada iedzīvotājiem, kam nepietiek līdzekļu.

6. Nodrošināsim vienreizēja pabalsta piešķiršanu personām, 
kas nonākušas sevišķā krīzes situācijā.

Vides aizsardzība un sakopšana
1. Meklēsim iespējas, lai atjaunotu Mālpils parka veco melio

rācijas sistēmu.
2. Ieviesīsim sistēmu regulārai īpašumu apsekošanai, piespie

dīsim neapzinīgos īpašniekus sakopt savu īpašumu.
3. Organizēsim un atbalstīsim pasākumus sakoptāko īpašumu 

atzīmēšanai.

Uzņēmējdarbības veicināšana
1. Atbalstīsim jaunu uzņēmēju ienākšanu novadā.
2. “Mālpils Vēstīs” regulāri ievietosim informāciju par iespējām 

piesaistīt līdzekļus no ES vai valsts fondiem.
3. Organizēsim konsultācijas un apmācības projektu sagata

vošanā.
4. Atbalstīsim un veicināsim tirdzniecības vietu pieeju vietējiem 

ražotājiem. 

Mēs panāksim, lai Mālpils kļūtu pievilcīga gan kā atpūtas un 
dzīves, gan darba vieta. Kvalitatīvi ceļi, atpūtas, darba iespējas 
sakoptā un tīrā vidē – tādai jābūt mūsu Latvijai, tādai jābūt Mālpilij! 
Mālpils iedvesmos – sportam, kultūrai, izglītībai, darbam. Latvijas 
un, ar laiku, Eiropas nozīmes pasākumi Mālpili padarīs par atpūtai 
un iedvesmas meklējumiem piemērotu vidi. Šis ir tikai sākums – kā 
sākums tautai ir katra ģimene, tā Mālpils būs viens no sākumiem 
jaunai, labākai rītdienai. Mūsu pienākums ir dot visu savai ģimenei, 
tautai... Visu Mālpilij un visu Latvijai!

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Mālpils novada vēlēšanu komisija brīdina, ka līdz 
vēlēšanām ir iespējamas izmaiņas deputātu kandidātu 
sarakstos, jo, pamatojoties uz “republikas pilsētas 
domes un novada domes vēlēšanu likumu”, deputātu 
kandidāti tiek pārbaudīti trijās iestādēs  – pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldē, iekšlietu ministrijas 
informācijas centrā un Totalitārisma seku likvidācijas 
centrā.

Izskatīja 22 jautājumus:
1. Par adreses piešķiršanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
6. Par SIA “LAIKO TRADE” nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu.
7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
8. Par PSIA “Norma K” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par līdzfinansējumu projektam “Mālpils novada bibliotēkas lab

iekārtošana”.
10. Par biedrības “Idoves mantojums” organizēto zinātnisko konfe

renci un izstādi.
11. Par atbalstu Mālpils kapsētas vecās kapličas renovācijas pro

jektam.
12. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Idoves manto

jums”.
13. Par Mālpils kultūras centra gatavotajiem projektu pieteiku

miem LEADER projektu konkursam.
14. Par projekta pieteikumu sporta infrastruktūras attīstībai.
15. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Kārtība, kādā tiek izsniegta at

ļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Mālpils novadā” apstiprināšanu.

16. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
17. Par kompensācijas mācību izdevumu segšanai piešķiršanas 

kār tības apstiprināšanu.
18. Par valsts institūciju pārbaudes rezultātiem Mālpils vidusskolā.
19. Par atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu Mālpils nova

da vidusskolas direktors apstiprināšanu.

20. Par jauna amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu Mālpils 
vidusskolā.

21. Par izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprināšanu.
22. Par Solvitas Lapiņas atbrīvošanu no Mālpils vidusskolas direk

tores amata pienākumu pildīšanas.

NOLĒMA:
•	Mālpils	novada	bibliotēkas	labiekārtošanai	tiek	plānots	sagata

vot un iesniegt projektu Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības 
izsludinātajam konkursam projektu iesniegumu pieņemšanas 
5.kārtā Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 
pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 2.1.1.rīcībā: Atbalsts 
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. Projektā “Mālpils 
novada bibliotēkas labiekārtošana” paredzēts atjaunot grīdu 
divās bibliotēkas telpās un iegādāties mēbeles bērnu lasītavai. 
Nodrošināt novada domes līdzfinansējumu projektam “Mālpils 
novada bibliotēkas labiekārtošana” 405.32 LVL apjomā un pro
jekta priekšfinansēšanu.

•	 Biedrība	 “Idoves	 mantojums”	 sadarbībā	 ar	 Latvijas	 Zinātņu	
akadē  miju šī gada 29.–30. augustā organizē zinātnisko konfe
renci “Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautājumi”, kā arī gatavo 
izstādi par Mālpils novada arheoloģiskajiem pieminekļiem un 
etnogrāfisko mantojumu, ko paredzēts atklāt konferences laikā. 
Pasākums noritēs Mālpils kultūras centra Mazajā zālē un būs 
publiski pieejams iedzīvotājiem. Dome nolēma, atbalstīt biedrības 
“Idoves mantojums” iniciatīvu un piedalīties zinātniskās konfe
rences un izstādes rīkošanā, nodrošinot pasākuma vajadzībām 
nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus un telpas Kultūras 
centrā. Nodrošināt domes līdzfinansējumu projektam “Zinātniskā 
konference un izstāde “Mālpils novada kultūrvēsturiskie jautā
jumi”” 780,00 LVL apmērā.

MĀlpils NOVaDa DOMEs 27.03.2013. sĒDE Nr.4

Turpinājums no 3. lpp.

NOVADA DOMES LĒMUMI
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MĀlpils NOVaDa DOMEs sĒŽU GraFiKs
2013. gada MAIJA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. maijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 23. maijā, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 23. maijā, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 29. maijā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. maijā, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

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

Iesnieguma  
datums Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

08.03.2013. Dzīvojamā māja, saimniecības ēka Mālpils novada 
nekustamajā īpašumā “Cielavas”

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu22.03.2013. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par mednieku namu 

Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Sidgundas Ošiņi”

22.03.2013. Saimniecības ēka Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Kalnasmilgas”

•	 Atbalstīt	 biedrības	 “Idoves	 mantojums”	 sagatavoto	 projektu	
“Mālpils kapsētas vecās kapličas renovācija” (pirmā kārta) 
iesniegšanai LEADER pasākumam. Nodrošināt projektam 
līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopsummas, bet ne 
vairāk kā 4000,00 LVL.

•	 Sagatavot	un	iesniegt	projektu	pieteikumus,	nodrošināt	projekta	
priekšfinansēšanu un līdzfinansējumu sekojošiem projektiem:
1. “Mālpils folkloras kopas “Mālis” aktivitāšu veicināšana – tēr

pu komplektu iegāde” – domes līdzfinansējums 2 239,17 LVL, 
t.sk. 10% no attiecināmo izdevumu kopsummas 722,32 LVL 
un neattiecināmās izmaksas (PVN) 1 516,85 LVL,

2. “Gaismu iekārtas un aparatūras apskaņošanas iekārtas no
maiņa Mālpils kultūras centra Lielajā zālē” – domes līdzfi
nansējums – 3307,04 LVL, t.sk. 10% no attiecināmo izdevu
mu kopsummas 1 066,79 LVL un neattiecināmās izmaksas 
(PVN) 2 240,25 LVL), 

3. “Mālpils kultūras centra Lielās zāles skatuves grīdas reno
vācija” – domes līdzfinansējums 3 409,90 LVL (t. sk. 10% no 
attiecināmo izdevumu kopsummas 1 099,97 LVL un neattie
cināmās izmaksas (PVN) 2 309,93 LVL).

•	 Sagatavot	un	iesniegt	projekta	“Sporta	inventāra	iegāde	Mālpils	
novada izglītības iestādēm” pieteikumu Izglītības un zinātnes 
ministrijas izsludinātajam projektu konkursam. Nodrošināt pro
jekta līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā no kopsummas, t.  i. 
3 000 LVL.

•	 Apstiprināt	 saistošos	noteikumus	Nr.	 8	 “Kārtība,	 kādā	 tiek	 iz
snieg  ta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Mālpils novadā”.

•	 Ar	2013.	gada	28.	martu	atbrīvot	Solvitu	Lapiņu	no	Mālpils	vidus
skolas direktores amata pienākumu pildīšanas. Uzdot izpild
direktoram iecelt Mālpils vidusskolas direktora amata pienā
kumu izpildītāju.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iveta Krieviņa

1. Apstiprināt Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. ga
dam pilnveidoto 1.redakciju kā galīgo redakciju un iepazīstināt 
ar to sabiedrību.

2.  Publicēt paziņojumu Mālpils novada vietnē www.malpils.lv  
un “Mālpils Vēstīs” par sabiedrības iespēju iepazīties ar Māl
pils novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju no 2013. gada 
30. aprīļa līdz 14. maijam.

3. Mālpils novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju sabiedrī
bas iepazīstināšanas laikā ievietot novada vietnē www.malpils.lv.

Mālpils novada domes 24.04.2013. sēdē Nr. 5 nolēma:

ESF projekta “Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde” ietvaros ir noslēgusies Mālpils novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam izstrāde un pieņemts 
domes lēmums par gala redakcijas apstiprināšanu. Ar izstrādāto 
teritorijas plānojumu var iepazīties Mālpils novada domes vietnē 
www.malpils.lv /aktualitātes.
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12. martā jau trīspadsmito gadu pēc kārtas Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā notika Uzņēmēju diena, kurā sevi prezentēja dažādi 
uzņēmumi, lai informētu izglītojamos par savu darbību un darba 
perspektīvām. Skola īsteno ar Rīgas reģiona attīstības stratē
ģiju saistītas izglītības programmas: “Ēdināšanas pakalpojumi”, 
“Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Siltuma, gāzes un ūdens tehno
lo ģija” un “Interjera dizains”. Ņemot vērā uzņēmēju viedokli, 
2013.  gadā tiks sākta jauniešu izglītošana mācību programmās 
“Būv darbi”, “Ēdināšanas pakalpojumi” (kvalifikācija “konditors”).

Uzņēmēju dienas atklāšanā Mālpils Profesionālās vidusskolas 
direktore Frančeska Ģēvele sveica klātesošos uzņēmējus, viesus, 
pasākuma dalībniekus, kas atsaucās, lai kopīgi domātu, kā attīs
tīties tālāk, dalītos ar savu pieredzi.

Izglītojamie ar skolotāju Daci Kursīti kā pirmie prezentēja sasnie
gumus ārzemju praksēs “Leonardo da Vinci” projektos, uzsve rot, 
ka tajos apgūtas profesionālās prasmes, iepazītas jaunākās tehno
loģijas, uzlabotas svešvalodu zinā ša nas. 
Par izglītojamo sasnie gumiem profesiju 
konkursos skolā un Latvijā pateicības saņē
ma gan izglītojamie, gan viņu pedagogi.

Par tradīciju Uzņēmēju dienā kļuvuši 
“Labās prakses piemēri”. Skolā tiek uzaici
nāti bijušie absolventi, lai viņi pastāstītu 
par profesionālās vidusskolas izglītojamo 
reālajām iespējām iekļauties darba tirgū. 
Šogad par nepieciešamajām prasmēm, at
tieksmi pret darbu savus iespaidus pastās
tīja Edgars Vuņģis, SC Koks kokap strādes 
tehniķis, Edgars Greifāns, SIA “HANZA 
HOTEL” pavārs un Ingars Staškuns, Siltuma 
tehnoloģijas darbnīcas meistars.

Klātesošie noklausījās Rīgas domes 
Izglī  tī bas, kultūras un sporta departamen
ta Izglītības un informācijas metodiskā 
cen tra direktores Signes Neimanes lekciju 
“Nākotnes izaicinājumi izglītībā”. Lektore 
mēģi nāja rast atbildi uz jautājumu, ko darīt 
izglītībai 21. gadsimtā. Interesanto lekciju 
papildināja plašs videomateriālu klāsts.

Kaspars Bikše, izglītības iestādes “Peda
go ģiskās meistarības skola” lektors, stās
tīja savas pārdomas par katra cilvēka veiks
mes formulu. Viņš uzsvēra, ka par veik sminieku nepiedzimst, bet 
par tādu kļūst, tāpēc jāpilnveido sevi, daudz jāstrādā pašam ar sevi.

Uzņēmēju dienas pirmās daļas noslēgumā notika skolas mate
riālās bāzes izvērtējums, izglītojamo darbu izstādes apskate.

Pēcpusdienā notika diskusija, kurā uzaicinātie viesi pastāstīja 
par sava darba specifiku un turpmākās sadarbības pilnveidošanas 
iespējām.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direk
tora vietniece profesionālajā izglītības jomā Ina Vārna informēja 
par galvenajiem darba uzdevumiem profesionālajā izglītībā. Viņa 
teica, ka izglītojamajiem jāsaņem kvalitatīva izglītība atbilstoši 
darba tirgus un tautsaimniecības vajadzībām, lai uzņēmumi papil
di nātos ar jauniem, enerģiskiem un attiecīgajā nozarē talantīgiem 
jauniešiem. Tāpat svarīgi nodrošināt, lai profesionālo izglītību ap
gūtu 50 procenti pamatskolu beidzēju, jo profesionālā izglītība 
dod iespējas gūt darba gandarījumu.

Agris Kamenders, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmas 
katedras doktors, projekta “Build Up Skills – Latvija” vadītājs, uz
svēra, ka nepieciešami lietpratīgi speciālisti inženieri, kas būvēs 
jaunas ēkas, kuras patērēs mazāk energoresursu. Tāpēc svarīgi 
izglī tojamos mudināt apgūt šo profesiju, izkopt strādājošo prasmes.

Raitis Bērziņš, SIA “KVIST” Dānijas kokapstrādes uzņēmuma ar 
liekti līmēto mēbeļu un mēbeļu ražošanas profilu ražošanas direk
tors, runāja par sava uzņēmuma specifiku, nākotnes perspektīvām, 
solot rast iespējas nodrošināt izglītojamos ar prakses vietām, dar
bu pēc skolas beigšanas.

Aija Liskupa, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, pa
stās tīja par tālākizglītības iespējām Baltijas Starptautiskajā aka
dēmijā. Klātesošie varēja redzēt studentu veidotu īsfilmu par 
iespē jām mācīties šajā augstākajā izglītības iestādē. Tika saņemts 
arī uzaicinājums piedalīties akadēmijas rīkotajās ikgadējās konfe
rencēs janvārī.

Dainis Millersons, “Sauleskolektors.lv.” tehniskais direktors, 
rosināja strādāt tā, lai vairāk piesaistītu izglītojamos apgūt ēku 
inženiertīklu specialitāti, jo tiešie šie speciālisti nepieciešami dar
ba tirgū.

Oļģerts Lejnieks, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
priekšnieks, pateicās Mālpils novada domei par to, ka skolu izde
vies saglabāt, sakārtot finansiālās lietas. Viņš bija gandarīts tik
ties ar uzņēmējiem, skolas pedagogiem, izglītojamajiem un stāstīt 
par savu pieredzi. Tika ieteikts priekšlikums skolai turpināt slēgt 
sadar bības līgumus ar uzņēmējiem, lai vēlāk šie uzņēmumi kļūtu 

par darbavietām Mālpils Profesionālās 
vidus skolas absolventiem.

Agris Bukovskis, Mālpils novada domes 
izpilddirektors, bija gandarīts dzirdēt tik 
daudz labu vārdu par skolu. Viņš izteica 
lūgu mu Izglītības un zinātnes ministrijai 
arī turpmāk sadarboties ar Mālpils Profe
sionālo vidusskolu, atrodot naudu sko las 
turp mākajai uzturēšanas izdevumu nodro
šināšanai.

Pēc prezentācijas sekoja debates, kurās 
uzņēmēji atbildēja uz klātesošo jautāju
miem. Uzņēmēju dienas pasākumā lielu in
teresi izraisīja Raimonda Zommera, resto
rāna “Kaļķu vārti” šefpavāra, prezentācija 
“Molekulārā virtuve”. Interesenti varēja 
vērot, cik veikli top dažādi ēdieni prasmīga 
pavāra rokās, tāpat katram bija iespēja šos 
ēdienus degustēt.

Bija ieradies arī “Siera kluba” pārstāvis 
no “Mālpils Piensaimnieka” Rolands 
Jomerts. Viņš pastāstīja par Latvijā ražota
jiem sieriem un prezentēja “Mālpils Pien
saim nieka” produkciju. Katrs varēja nobau
dīt Mālpils gardos sierus.

Uzņēmēju dienas beigās visi bija gan
darīti. Uzņēmēji pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu, iespēju tikties ar 
potenciālajiem jaunajiem darbiniekiem. Uzņēmēji lūdza šo tradīciju – 
katru gadu tikties – turpināt. Savukārt Mālpils Profesionālās vidus
skolas direktore Frančeska Ģēvele vēlreiz pateicās par šo iespēju tik
ties ar uzņēmējiem, viesiem un visiem interesentiem. Īpašs paldies 
tika izteikts “Siera klubam” par sieru sponsorēšanu. Direktore 
apsolīja, ka iesākto tradīciju – organizēt Uzņēmēju dienu – turpinās.

Uz tikšanos nākamajā Uzņēmēju dienā 2014.gadā!

Uzņēmēju diena Mālpils profesionālajā vidusskolā

Restorāna “Ķaļķu vārti” šefpavārs Raimonds 
Zommers stāsta par Molekulāro vitruvi

Ciemiņi iepazīstas ar skolas materiālo bāzi
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Veselīga dzīvesveida dienā – nūjošanas nodarbība

Par spīti tam, ka ziema neparko vēl negribēja atkāpties, 20.mar
ta rītā pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” logos uzziedēja 
pavasarīgas ziedlapiņas, visi bērni un darbinieki ieradās košos, 
dzeltenos apģērbos. Šī bija īpaša diena – bērnudārzs svinēja savu 
45.dzimšanas dienu. Par godu šim pasākumam no pasaku zemes 
ciemojās Pepija un aicināja visus uz jautru diskotēku, tās noslēgumā 
sekoja pārsteigums – svētku kliņģeris ar sveču “salūtu”!

Turpmākās dienas sekoja intensīvs darbs un došanās uz mēģinā
jumiem kultūras centrā, lai gatavotos jubilejas koncertam. Tas bija 
īsts piedzīvojums pašiem mazākajiem bērnudārza audzēkņiem, 
kad iestādes vadītāja jautāja: “Kā jums patika mēģinājums?”, tad 
izrādījās interesantākais bijis pats gājiens uz mēģinājumu brienot 
caur vilinošajām peļķēm!

Un tā, pēc cītīgas gatavošanās 28.marta pēcpusdienā visus sa
vus tuvos un mīļos gaidījām uz “Raibo pavasara koncertu”. Liels 

paldies katram, kas palīdzēja tapt šim koncertam – vispirms bēr
niem, par jaukajiem priekšnesumiem, vecākiem par at balstu, 
mūzikas un deju skolotājām, grupu darbiniekiem, pasākuma 
vadītā jiem, kultūras centram par telpām, mūziku un gaismošanu.

Sirsnīgs paldies visiem iestāžu vadītājiem, kolēģiem par apsvei
kumiem. Vislielākais paldies Mālpils novada domei par 1000 Ls, 
kas paredzēts projektora un ekrāna iegādei. Pateicoties tam, mēs 
varēsim strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām un padarīt bērniem 
mācību procesu interesantāku un aizraujošāku.

A. Kantiševa

AKTUĀLI

“Māllēpītes” 45 gadu jubileja

Šī gada 18. maijā Latvijas Tautas spor ta 
asociācijas valdes locekle Gaļina Gorbaten
kova sadarbībā ar Mālpils novada Invalīdu 
un viņu atbalstītāju biedrību “Notici sev!” un 
Mālpils kultūras centu organizē “Veselīga 
dzīvesveida dienu”.

Latvijas Tautas sporta asociācija kopā ar 
biedrību “Notici sev!” aicina ikvienu pieda
līties un uzzināt, kā dzīvot tā, lai slimības 
un raizes iet ar līkumu. Labākais līdzeklis 
labas veselības uzturēšanai ir aktīvs un 
sportisks dzīvesveids!

Pasākuma ietvaros plānotas dažādas 
aktivitātes:

No plkst.10.00 būs iespēja noteikt kāju 
dziļo vēnu stāvokli,

10.30 – 11.00 – dalībnieku reģistrācija,
11.00 – lekcija par veselīgu dzīvesveidu, 

nūjošanas prezentācija,

12.15  – praktiskā nūjošana  – nūju 
izdalīšana, iesildīšanās, nūjošanas ap
mā cība LTSA instruktoru vadībā, pārgā
jiens, atsildīšanās, jautājumi un atbildes 
(~1,5 st.).

“Fiziskā aktivitāte ir būtisks veselību 
ietek mējošs faktors jebkurā vecumā. Par 
fizisku aktivitāti tiek uzskatīts enerģijas 
patēriņš 1000–1500 kcal nedēļā vai 
250–350 kcal dienā, ko panāk ar tik inten
sīvām ķermeņa kustībām, kas izraisa pa
pil dus svīšanu. Ieteicamais sporta un 
fizis ko aktivitāšu skaits ir 5 reizes nedēļā 
vai intensīvas kustības trīs reizes nedēļā. 
Pasaules Veselības organizācija iesaka 
pieau gušajiem fiziskajām aktivitātēm katru 
dienu veltīt vismaz 30 minūtes, tomēr tikai 
10,5% Latvijas iedzīvotāju ievēro šo ietei
kumu.

Nūjošana (Nordic Walking) ir pastaiga 
ar īpaši izstrādātām nūjām, kas palīdz 
no  stiprināt un attīstīt dažādas muskuļu 
grupas. Šis sporta veids radies 80. gadu 
sākumā Somijā, un tagad ir plaši pazīstams 
visā pasaulē. Nūjošana ir vienkāršs, visiem 
pieejams un efektīvs veids, kā nodarboties 
ar fiziskajām aktivitātēm, kas neprasa ne 
lielus finansiālos līdzekļus, ne īpašu fizisko 
sagatavotību, ne milzīgu laika patē riņu. 
Turklāt šī aktivitāte ir lieliska alternatīva, kā 

pavadīt laiku kopā ar ģimeni 
un draugiem, uzlabot savu 
veselību un atslābināties no 
ikdienas stresa. Nūjošana ir 
fizisko aktivitāšu veids, ko ir 
viegli apgūt jebkurā vecumā. Nūjošana ir 
piemērota visiem, neatkarīgi no vecuma, 
dzimuma vai fiziskā stāvokļa un tai nav 
laika apstākļu ierobežojumu. Nūjošana 
at brīvo no stresa, veicina veselīgu miegu 
un vispārēju labsajūtu. Nūjojot darbojas 
600 muskuļu grupu jeb 90 procentu no vi
sas ķermeņa muskulatūras. Darbojoties ar 
nūjām, īpaši labi ar rotējošām kustībām tiek 
izkustināts sprands un mugurkaula krūšu 
daļa – tās ir problēmzonas gandrīz visiem, 
kam ir ikdienā sēdošs darbs. Nūjošana ir 
draudzīga mugurkaulam  – darbojoties ar 
nūjām, mugurai (arī ceļiem un gurniem) 
ir daudz mazāka slodze nekā, piemēram, 
skriešanas vai aerobikas atspērienu laikā. 
Šis ir viens no efektīvākajiem kaloriju 
dedzināšanas veidiem. Nūjošana ir lielisks 
kardiotreniņš, kurā nav jāuztraucas par 
pārslodzi. Nūjošanas popularitāte arvien 
aug un nūjotāju skaits ir sasniedzis vairāk 
kā 10 miljonus visā pasaulē”.

Informācijas avots:http://sportsvisiem.lv/
noderigi/vissparnujosanu/

“Notici sev!” valde
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Kopš š.g. 9. aprīļa Mālpils novada pašvaldības policijā, kopā ar 
pašvaldības policijas priekšnieku Gunti Lejiņu, strādā inspektors 
Raitis Ašaks.

Par savu saistību ar Mālpili un iepriekšējo darba pieredzi 
Raitis Ašaks stāsta: “Mālpilietis neesmu, bet Mālpilī man dzīvo 
krustvecāki. Sidgundā kādreiz dzīvoja vecvecāki, tāpēc vasaras 
bieži pavadīju šajā pusē, tā kā Mālpils novads man nav svešs. 
Bet, protams, teritorija ir jāapgūst – māju nosaukumi, iedzīvotāji. 
Jāievāc informācija, kas ir noticis, kas varbūt jāparedz, kas var 
notikt, ko varētu novērst.

Pēc 8. klases beigšanas mācījos Rīgas Indus
triālajā politehnikumā, kur ieguvu specialitāti 
auto tehniķismehāniķis, Mālpilī biju praksē. 
1991. gadā sāku dienēt Valsts policijā, Salaspils 
policijas nodaļā par Stopiņu novada jaunāko 
iecirkņa inspektoru. No 1995. gada Salaspils 
policijas nodaļas dežūrdaļā no autovadītāja līdz 
dežurantam, vecākajam inspektoram, man ir 
kapteiņa pakāpe. Biju arī 1. nodaļas priekšnieks 
Ogres rajona policijas pārvaldē. Kopumā Valsts 
policijā esmu nostrādājis 17 gadus. Paralēli pa
beidzu arī augstskolu – Baltijas Krievu institūtu, 
tiesību zinātņu programmu. Darbs policijā ir 
mans aicinājums. Darbs policijā ir ne tikai darbs 
un atalgojums, tā ir dzīve.”

Kāpēc ir vajadzīga pašvaldības policija?
“Pats galvenais pašvaldības policijas uzdevums 

ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību. Lai 
iedzīvotāji redz, ka policija strādā, ka var griez
ties pie policijas un nav jābaidās. Var griezties 
jebkurā jautājumā, tāpat kā pie glābšanas die
nesta. Policija ir atbalsts iedzīvotājiem dažādās 
situācijās, tā sniedz palīdzību un informāciju, 
kā rīkoties dažādās situācijās. Aicinājums būtu 
nebaidīties un zvanīt policijai, lai saņemtu palīdzību un padomu, 
kā rīkoties. Pašvaldības policijai ir sadarbība ar Valsts policiju, 
apsardzes firmu “Mustangs” un tā ir izveidota, lai cilvēkiem būtu 
vienkāršāk un ātrāk pieejama policija viņu dzīves vietā. Ir daudzas 
pašvaldības, kurās nav pašvaldības policijas, bet tikai Valsts policija. 
Tam cilvēkam, kurš ir likumpaklausīgs no policista nav jābaidās!” 
“Salīdzinot ar apkārtējiem novadiem mēs varam būt priecīgi, ka 
pie mums ir tik kluss un mierīgs,” piemetina pašvaldības policijas 
priekšnieks Guntis Lejiņš.

Laikā, kad strauji kūst sniegs, ir vērojami daudz dzīvnieku 
izkārnījumi sabiedriskās vietās – parkā uz celiņiem un citur. Vai 
pašvaldības policists ir tiesīgs aizrādīt dzīvnieku saimniekiem, 
kuri nesavāc aiz saviem mīluļiem?

“Diemžēl cilvēki aizmirst, ka ir atbildīgi par dzīvniekiem, īpaši 
sabiedriskās vietās. Pastaigājoties ar dzīvnieku jebkurā sabied
riskā vietā ir jābūt līdzi maisiņiem, kur ielikt savāktos dzīvnieku 
izkārnījumus un pašvaldības policists ir tiesīgs aizrādīt vai pat 
sodīt, ja tas netiek ievērots.”

Vai Jūs patrulējat novadā?
“Jā, protams. Mums ir labi zināmas stundas, kurās nepieciešams 

biežāk patrulēt, bet patrulēšana var notikt negaidīti jebkurā vietā 
un laikā, līdz ar to kārtība jāievēro vienmēr! Pa dienu tiek patrulēts 
arī pie skolām, mācību laikā skolēni ir policijas redzeslokā. Laba 
policija strādā tā – cilvēkiem mūs nav vienmēr jāredz, bet mums 
jāredz, ko dara cilvēki.”

Kā cilvēkiem rīkoties, ja atgadījusies kāda problēmsituācija?
“Cilvēkam ir jāzvana policijai un jāizstāsta kas, kur, kad ir 

noticis vai notiek, vai jāraksta rakstisks iesniegums, piemēram, 

par regulāru miera traucēšanu. Iesniegumu var rakstīt brīvā 
formā, vienīgais nosacījums, tam jāatbilst lietvedības noteikumi
em, jābūt norādītam adresātam, kam raksta, kas raksta un par 
ko, kā arī jābūt datumam un parakstam, iesniegums nevar būt 
anonīms. Pašvaldības policijai var rakstīt iesniegumus par visa 
veida pārkāpumiem, kuri, ja neieciešams, tiks tālāk kompetences 
robežās izskatīti vai nodoti Valsts policijai.

Pašvaldības policijas pamatfunkcija ir sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšana, Mālpils novada domes saistošo notei
kumu izpilde, administratīvie pārkāpumi, ģimenes konflikti, sīkais 

huligānisms, nakts miera traucēšana, aizdomīgu vai iereibušu per
sonu aizturēšana, utml. Protams, pašvaldības policijā var vērs ties 
arī tad, ja noticis noziedzīgs nodarījums, par kuru iestājas krimi
nāl atbildība, piemēram – zādzība, laupīšana, nodarīti miesas bojā
jumi – piekaušana, vardarbība ģimenē. Tomēr, lai viss notiktu ātrāk, 
operatīvāk un skaidrāk, šajās situācijās, kurās ir jāierosina krimināl
process, labāk uzreiz vērsties Valsts policijas Siguldas iecirknī.

Pašvaldības policijai var zvanīt jebkurā diennakts laikā.”

Vai pašvaldības policija var aizturēt agresīvos braucējus?
“Pašvaldības policija drīkst aizturēt jebkuru likumpārkāpēju, 

jebkuru cilvēku, arī agresīvos braucējus, pēc tam viņus nodot 
Valsts policijas atbilstošajai struktūrvienībai. Mēs varam aizturēt 
jebkuru personu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī un vietā, 
pēc tam nodod tālāk Valsts policijai. Negrasāmies pievērt acis arī 
uz agresīvu braukšanu, ir jābūt braukšanas kultūrai, jāievēro ceļu 
satiksmes noteikumi, ātruma ierobežojumi. Nelegālie dragreisi 
sabiedriskās vietās, ciemu teritorijās ir aizliegti. Šādi izklaidēties 
var tikai speciālās trasēs ar, atbilstoši drošības prasībām, aprīko
tiem transporta līdzekļiem.”

Inspektoru Raiti Ašaku
intervēja Esmeralda Tāle

Mālpils novada pašvaldības policija
Mālpils, Nākotnes iela 1–2

Pieņemšanas laiki: otrdiena, trešdiena no 09:00 līdz 12:00
Tālr. kabinetā: 67970899

Priekšnieks: Guntis Lejiņš 28357022
Inspektors: Raitis Ašaks 28610004

pašvaldības policija dubulto spēkus

Inspektors Raitis Ašaks
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17. aprīlī Mālpils novada bibliotēkā tikšanās ar rakstnie
ci, tulkotāju un publicisti Annu Velēdu Žīguri pulcēja daudz 
apmeklētāju. Patīkamu pārsteigumu radīja rakstnieces dzīves
biedra Juka Rislaki, kā arī ģimenes drauga Emmi Martinas 
līdzdalība sarīkojumā.

Vispirms Anna Žīgure pastāstīja par savu autobiogrāfisko 
darbu “Tomēr tik tuvu” un “Marselīne”tapšanu. Pirmā grāmata 
publicēta Somijā (1997.g.), Annai Žīgurei pildot Latvijas vēstnieces 
pienākumus (1992.–1998.g.). Vēlāk kopā ar esejām “Latvijas 
zeme un debesis” izdota dzimtenē grāmatā “Es stāstu par 
Latviju”(2000.g.). Šos darbus rakstīt pamudinājusi somu draugu in
terese. Savukārt “Marselīne” ir veltījums rakstnieces vecmāmiņai 
Elzai Stērstei.

Jaunākajos darbos “Viņi. Ceļā” (2009.g) un “Viņi. Svešos pagal
mos” (2012.g.) Anna Veleda Žīgure vēsta par dramatiskajiem noti
kumiem Otrā pasaules kara beigās, kad tūkstošiem latviešu pa
meta mājas, lai dotos uz Kurzemi un tālāk pāri jūrai bēgļu gaitās uz 
Vāciju. Abās grāmatās dokumentālais vēstījums – dienasgrāmatas, 
atmiņas, fragmenti no tā laika dažādu ideoloģiju preses izde
vumiem mijas ar pašas autores radītiem tēlojumiem. Rakstot šos 
darbus, viņa vēlējusies pateikt, cik liels zaudējums Latvijai bija šo 
vairāk nekā simts tūkstošu latviešu aizceļošana bēgļu gaitās uz 
neatgriešanos. Toreiz viņi nedomāja, ka šķiršanās no mājām un 
tuviniekiem ilgs mūža garumā. Cerēja uz brīnumainu pavērsienu 
kara iznākumā, jo došanās svešumā bija politisku iemeslu radīta 
nepieciešamība. Vēl autore izteica savu cieņu un apbrīnu par 
latviešu spēju pat bēgļu nometnēs labi organizēt saimniecisko, 
kultūras un izglītības darbību.

“Juka Rislaki ir somu rakstnieks un žurnālists, kurš tagad 
dzīvo Jūrmalā. Viņš ir bijušais laikraksta “Helsingin Sanomat” ko
respondents Baltijas valstīs un sarakstījis vairākas grāmatas par 
Somijas vēsturi un kara vēsturi.” Tā grāmatas “Kluso slēpotāju 
zeme Somija” komentāros lasāms par autoru, kurš vienkāršā 

un asprātīgā veidā latviešu lasītāju iepazīstina ar savu dzimto 
zemi. Latvijā izdotas vairākas Juka Rislaki grāmatas. “Kur bei
dzas varavīksne” veltīta Latvijas armijas ģenerāļa un viņa sievas 
somietes Hilmas Lehtonenas traģiskajam dzīves gājumam. Bet 
“Maldināšana: Latvijas gadījums” aplūko vairākas vēsturiskas 
epizodes Latvijai liktenīgos notikumos. Juka Rislaki savu viedokli 
Latvijas sabiedriski politiskās dzīves norisēs paudis preses izdevu
mos, kā arī trāpīgās karikatūrās. Sarīkojumā Mālpilī viesis dalījās 
iespaidos par dzīvi Latvijā, sniedza atbildes uz jautājumiem par 
Somiju, Otrā pasaules kara atšķirīgo iznākumu Latvijai un Somijai. 
Dāvinājumā mālpiliešiem tika Juka Rislaki karikatūru grāmatas 
“Pingvīnu un kvaukšķu rokasgrāmata”un “Ar pedāli grīdā”, kuras 
ievadā viņš saka “Es nesmejos par latviešiem, bet kopā ar jums – 
un reizēm varbut arī raudu”. Jāpiebilst, ka Juka Rislaki saruna ar 
klausītājiem notika latviešu valodā.

Viese Emmi Martina iepriekš strādājusi Helsinku centrālajā 
bibliotēkā. Viņa atzina, ka ļoti lepojas ar savu profesiju, kurā daudz 
iespēju apgūt jaunas zināšanas. Vairākus gadus vadījusi mākslas 
grāmatu nodaļu un tur ieviesusi tradīciju lasītājiem uz laiku lieto
šanā izsniegt arī mākslinieku darbus no izstādēm bibliotēkā.

Noslēguma pārrunās Anna Velēda Žīgure pauda pozitīvu at
tieksmi par eiro valūtas ieviešanu. Skarot mūsdienu sāpīgo iedzīvo
tāju izbraukšanas tēmu, viņa izteica nožēlu un daļēju sapratni. 
Tomēr atgādināja, ka ekonomisko bēgļu stāvoklis nav salīdzināms 
ar grūtībām, ko pārcieta bēgļi kara beigās. Un galvenā atšķirība 
meklējama attieksmē pret zemi, kas ir mūsu dzimtene.

Sarīkojuma noskaņu palīdzēja radīt Mālpils mūzikas un māk
slas skolas audzēknes Elizabetes Ģērmanes flautas spēle, kā 
arī šīs skolas mākslas nodaļas audzēkņu vasaras plenēra darbu 
ekspozīcija. Paldies Mālpils vidusskolas literatūras skolotājai 
Dailai Klintsonei un viņas audzēkņiem par lasījumiem no Annas 
Velēdas Žīgures grāmatām “Viņi. Ceļā” un “Viņi svešos pagalmos.”

Dace Krilovska

Tās pašas jūras krastā – latvieši un somi

Mālpils novada Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” 
š.g. marta mēnesī ar Fondu “Ziedot” noslēdza vienošanos par pro
jekta “Sociālās palīdzības sniegšana” Nr.7.5./P/13/47 īstenošanu, 
kura finansētājs ir A/S “Latvijas valsts meži”.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāti materiāli, lai nodro
ši nātu Ziemassvētku labdarības tirdziņa darbību, tiks piesaistīts 
daļējs finansējums, lai atgādātu SIA “Humana Latvija” ziedotos 
lietotos apģērbus, kā arī iegādātas nūjošanas nūjas.

Tiks veiktas aktivitātes, kas sniegs ieguldījumu biedrības biedru 
labklājības, veselības stāvokļa uzlabošanā, kā arī brīvprātīgā darba 
popularizēšanā, sabiedrības stereotipa kliedēšanā par invaliditāti 
kā otršķirības zīmi.

Tiks rosināta sabiedrības vēlme ar savu 
līdzdarbošanos palīdzēt, kas būs kā nova
da sabiedrību saliedējošs pasākums, jo 
Ziemassvētku labdarības tirdziņa aktivi
tātēs iesaistās dažādas iedzīvotāju grupas – 
invalīdi, bezdarbnieki, pensionāri, arī skolu 
jaunieši.

Projekts plašākā nozīmē ilgtermiņā dos ieguldījumu pieau
gušo neformālās izglītības attīstībā Mālpils novadā, kā arī papil
dinās pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks sniegts 
ieguldījums veselīga dzīves veida apguvēju skaita palielināšanā, kā 
arī brīvprātīgā darba popularizēšanā.

“Notici sev!” valde

Anna Velēda Žīgure un Emmi MartinaJuka Rislaki
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Talka Mālpils baznīcā
Mālpils baznīcas jumta atjaunošanas darbu procesā šobrīd 

notiek svarīgs etaps, bez kura nevarētu organizēt tālākos dar
bus. Proti, baznīcas griestu pārseguma atbrīvošana no vecās 
siltumizolācijas kārtas (20. gs. 90. gados baznīcas bēniņos uz 
pārseguma uzklāja siltumizolāciju  – putu polistirola  – “Ripora” 
materiālu, kas laika gaitā saplaisājies, sairis un vairs nepilda 
pilnvērtīgi savas siltumizolācijas funkcijas). Vecās siltumizolācijas 
kārtas noņemšana nepieciešama tādēļ, ka speciālistiem vajadzīga 
brīva piekļuve jumta koka konstrukcijām, kas atrodas zem šī 
materiāla, lai izvērtētu to patieso tehnisko stāvokli un pēc tam sa
gatavotu tehnisko projektu jumta atjaunošanai.

2013. gada 13. aprīlī, pēc biedrības “Idoves mantojums” 
aicinājuma, aktīvi mālpilieši organizēja sabiedrisku talku, kuras 
laikā no bēniņu telpas izveda veco siltumizolācijas materiālu, ko 
pēc tam utilizēja Getliņu izgāztuvē.

Šajā talkā pavisam kopā piedalījās 22 mālpilieši. Kaut arī 
darbaspēka un laika resursu trūkuma dēļ neizdevās darbus pilnīgi 
pabeigt un ir palikusi neliela būvgružu kārta (zem putupolistirola 
atklājās vecā jumta klājuma – koka skaidu kārta, kas sajaukusies 
ar putupolistirola putekļiem), ko plānojam izvākt nākošajā talkā, 
mēs uzskatām, ka ir paveikts milzīgs darbs. Esam utilizējuši aptu
veni 150 m³ putupolistirola, samīdot un samazinot tā apjomu līdz 
20 m³. Speciālisti aprēķinājuši – ja šo darbu uzticētu veikt firmai, 
tas mums izmaksātu ap 2000 Ls. Bet mūsu talkas izmaksas bija 
vairāk kā 400 Ls.

Sirsnīgs paldies Solvitai Strausai, kura ziedoja šim pasākumam 
naudu, lai varētu iegādāties nepieciešamos aizsargtērpu komple
ktus (pretputekļu tērpus, aizsargbrilles, respiratorus, cimdus), 
lielos atkritumu maisus, kā arī samaksāt par būvgružu utilizēšanu! 

Paldies par ziedojumiem arī Gundegai un Raitim Kalniņiem, Lienei 
un Valdim Cērpiem, Kristīnei un Gatim Lācim, Ligitai Neļķei!

Sirsnīgs paldies Naurim Dombrovskim par tehnisko nodroši
nājumu, Ivetai Brokai un SIA “Augusts” par ļoti garšīgo zupu talko
tājiem, arī draudzes padomei par maizītēm un kafiju! Sirsnīgs 
paldies Saulim Mihelsonam un Mārim Bīriņam par transporta 
organizēšanu būvgružu uztilitācijai Getliņos! Paldies Gatim Lācim 
par talkai nepieciešamo materiālu piegādi no Rīgas!

Bet vislielākais paldies pašiem talkotājiem, kuri ziedoja savu 
laiku, čakli un kārtīgi strādājot vairāk kā sešas stundas: Nauris 
Dombrovskis  – talkas tehniskais vadītājs, Gundega Vanaga
Janberga  – talkotāju organizatore, Oskars Janbergs, Kaspars 
Ameriks, Guntars Kļaviņš, Jurģis Jēkabsons, Mārcis Kaņepējs, 
Jānis Jirgensons, Ingrīda Fridrihsone, Kristaps Grīnbergs, Vita 
Upmale, Aivars Vālbergs, Jana Baranovska, Mārtiņš Jaņķevics, 
Jolanta Dinka, Anita Zaķīte, Edgars Zaķītis, Sergejs Laškuls, 
Esmeralda Tāle, Ieva Pauloviča. Kā arī paldies Aldim Keisteram un 
Mārim Kalniņam par darbu pie lūkas izveidošanas baznīcas jumtā 
un aizsegšanas pēc darbu noslēguma.

Paldies arī Envijai Svikšai un Svētdienas skolas meitenēm  – 
Ievai Jēkabsonei, Alisei Rudzītei, Danielai Begunei, kuras sakopa 
baznīcas telpas pēc talkas.

Jau 24. aprīlī speciālisti no Rīgas  – būvinženieri Egils Vorms 
un Dāvis Barbars ieradās Mālpils baznīcā, lai uzsāktu bēniņu tel
pas uzmērīšanu un jumta konstrukciju detalizētu izpēti. Arī viņi 
atzina, ka esam paveikuši ļoti lielu darbu. Paldies jums visiem par 
nesavtību sabiedriskās vides sakopšanā!

Biedrības “Idoves mantojums”  
valde
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Nē, nē, nē! Mālpilī neviena jauna celtne nav uzcelta. Par mauzoleju 
ne viens vien Mālpils iedzīvotājs sauc jauno sporta kompleksu. Sākumā 
domāju, ka tas pateicoties plašumam un vērienam, kas šajā celtnē 
jūtams, bet patiesībā iemesls ir citur meklējams.

Kad uzcēla jauno spora kompleksu, tad iztēlojos to kā centru aktīvā 
dzīvesveida piekritējiem. Tajā visu dienu būs kustība, valdīs prieks un 
azarts. Lai tiktu uz baseinu, noteikti būs rinda, jo nav taču daudz pa
gastu, kuriem būtu savs baseins.

Sava mūža garumā esmu apmeklējis ne vienu vien baseinu. Mācī
jos Jelgavā, peldēju trīs reizes nedēļā, arī mācoties Liepājā spor
ta nodarbībās peldējām. Strādājot Mālpilī ar saviem skolnie kiem 
braucām uz Inčukalna baseinu, kur jauniešiem ļoti patika, kā arī 
četrus gadus vasarā strādāju nometnē Vaivaros, kur katru dienu gājām 
peldēt Vaivaru sanatorijas baseinā. Manis paša piedzīvotais pirms gada 
Mālpils sporta kompleksa baseinā lika pieņemt lēmumu šo baseinu 
neapmeklēt, lai gan man ļoti patīk peldēt.

Uz baseinu devos kopā ar savu audzināmo klasi sporta stundā. Mūs 
sagaidīja sieviete aiz letes, kura mūsu laburītu neatņēma un izskatījās, 
ka viņai galvā ir viena doma – kāpēc jūs te atnācāt? “Var būt kādai grūts 
rīts,” pie sevis nodomāju. Aizejot uz ģērbtuvēm un mazgāšanās telpu, 
brīnījos, kāpēc dušas kabīnēm nav aizkaru vai aizslietņu, jo mazgāšanās 
ir pretim ģērbšanās skapīšiem, un diezin vai cilvēks jūtas ērti šādi 
mazgājoties, ja metru aiz muguras kāds sēž un skatās. Nekur iepriekš 
nevienā baseinā tādu izbūvi nebiju redzējis, un kamēr es tā aizdomājos, 
vienā mirklī pār mani pārgāzās ūdens – bērns ne tādā leņķī pagrieza 
dušas klausuli. Pat iebļauties nepaspēju, biju slapjš līdz ādai.

Kamēr sakāru uz skapīšu durvīm žāvēt savas drēbes, nomazgājos 
un tiku līdz baseinam, maniem audzēkņiem jau bija sākusies sporta 
stunda. Mums bija ļoti laba sporta skolotāja – klusa, mierīga pēc da
bas, kas labi sapratās ar jauniešiem. Nekad iepriekš viņu tādu nebiju 
redzējis. Skolotājas miers un nosvērtība bija izgaisusi. Es jautāju: “Kas 
noticis?” Viņa atbildēja, lai paskatoties pats. Un tik tiešām! Skrien vie
na baltā ķitelī gar baseina malu, svilpdama un kliegdama uz maniem 
audzēkņiem. Tad kāds par skaļu smejas, tad kāds pa dziļu ienirst, tad 
kāds par ilgu uz troses atstutējies un vēl, kāju stipri pavicinādams, ūdeni 
izšļakstījis, cits tiek no baseina izrauts un ietērpts peldvestē, jo atzīts par 
sliktu peldētāju. Kādu laiku uz to noskatījos, līdz neizturēju un jautāju: 
“Kurš vada sporta stundu, medmāsa vai skolotāja?” Tad atskanēja 
pāris kliedzienu, kaut kas par ziņojumiem un mantas bojāšanu, toties 

atlikušās desmit minūtes varējām peldēt mierīgi. Vēl tikai secināju, ka 
trūkst paklāju drošībai, lai kājas neslīdētu, izkāpjot no baseina un ejot 
uz ģērbtuvēm, kā tas ir visos baseinos. Ģērbtuvē mūs sagaidīja dusmīga 
kundze un teica, lai savācam ūdeni, ko esam izšļakstījuši. Centos iebilst, 
ka neviens jau speciāli to ūdeni tur nelēja, bet tas bija bezcerīgi. Ņēmām 
slotas rokā, bet atkal ķēpa! To ūdeni nav kur likt – nav notekas! Tad nu 
puikas ņēma savus dvieļus un pārcilāja ūdeni no grīdas uz dušas kabīni. 
No nākamās mācību stundas nokavējām tikai desmit minūtes, jo šo pro
cesu nebijām ieplānojuši.

Nākamajā apmeklējuma reizē mūs sagaidīja viss sporta komplek
sa personāls un mums, pirms tikšanas baseinā, bija jānoklau sās 
divdesmit minūšu lekcija. Man tika dota pavēle, pārbau dīt, lai zēni 
nomazgājas pa pliko, jo esot gadījumi, kad fekāli jas peldot baseinā un, 
protams, ūdeni noteikti jāsavāc. Tajā brīdī arī mans mērs bija pilns un 
pieņēmu lēmumu  – Mālpils baseinu turpmāk neapmeklēšu. Sporta 
skolotāja pieņēma lēmumu aiziet no darba, jo viņa arī vairs nespēšot 
šajā sporta kompleksā ieiet. Šogad sakrājām naudu un aizbraucām uz 
Līvu akvaparku, kur mums nebija nekādu pārmetumu un arī ūdens pats 
aiztecēja tur, kur tam jāaiztek, bijām atpūtušies un gatavi krāt atkal, lai 
varētu izbaudīt ūdens priekus.

Droši vien būtu sadzīvojis ar pazemojumu Mālpils sporta komplek
sā, ja vien pirms nedēļas mana kolēģe nebūtu atgriezusies no baseina 
ar tādu pašu stāstu. Tikai nelielas izmaiņas noteiku mu pārkāpšanā – 
bērni pārāk daudz iznes ūdeni no baseina ar savām peldbiksēm un 
peldkostīmiem. Tāpat arī nejauši dzirdēts pensio nāres viedoklis par 
baseina neveiksmīgu apmeklējumu, kura jutusies kā patērētāja, jo 
saņēmusi aizrādījumu par ūdens izšķēr dēšanu. Tas atkal lika man 
aizdomāties. Vai tiešām ir pareizi, ja es, mani kolēģi vai kāds cits 
Mālpils iedzīvotājs tagad brauks uz Inčukalnu peldēt, kā to darījām 
agrāk, ja tepat aiz stūra ir baseins, tikai neesam tur gaidīti. Izskatās, 
ka sporta komplekss ir domāts kā apskates objekts Mālpils viesiem, lai 
pateiktu – mums ir, bet ne jauniešiem, bērniem, pensionāriem.

Ja esi tomēr nodomājis apmeklēt baseinu, tad ielāgo – uzve dies klu
su, pārvietojies lēni, neliec drēbes skapīšos, kuri atrodas pretī dušas 
kabīnēm, jo tevi var apšļakstīt, mazgājies tupus, jo tā tu izvairī sies no 
ūdens nokļūšanas uz grīdas, kurš tāpat tev būs jāsa vāc, nelec baseinā, 
jo izšļakstīsi ūdeni, velc pēc iespējas mazāku peld kostīmu vai peldbik
ses, lai kāpjot laukā, neiznestu baseina ūdeni, nemazgājies ilgāk par 
minūti.

Vai sapratāt, kāpēc Mālpils iedzīvotāji sauc sporta kompleksu par 
mauzoleju?

Skolotājs Andris Liniņš

VIEDOKĻI

pašiem savs mauzolejs

Mālpils sporta bāzi mēs – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas 
audzēkņi un treneri esam izmantojuši vairākkārt un labprāt gribam tur 
atkal organizēt mācību treniņnometni.

Pirmo reizi tur ieradāmies neilgu laiku pēc peldbaseina atklāšanas. 
Saņēmām informāciju no Rīgas peldēšanas treneriem, ka esot atvērta 
mūsdienīga un labi aprīkota sporta bāze ar atsaucīgu personālu, kam 
mūsdienās ir ļoti liela nozīme. Kad ieradāmies Mālpilī, redzētais mūs 
iepriecināja vēl vairāk un nolēmām, ka šī ir īstā vieta mūsu peldētājiem, 
lai nopietni sagatavotos jaunam mācību gadam. Liela nozīme ir arī 
normāliem sadzīves apstākļiem – dzīvošanai un ēdināšanai.

Un tā, jau vairākas reizes, esam organizējuši nometnes Mālpilī. Izvei
do jusies ļoti laba sadarbība ar sporta bāzes vadītāju Valtu Mihelsonu, 

ar internāta vadību un ēdināšanas uzņēmumu. Vienmēr tiek rasta 
iespēja nodrošināt ideālus treniņu apstākļus, varam izmantot saunas 
sportistu relaksācijai, trenažieru zāli ar modernu aprīkojumu un sporta 
zāli. Arī izmaksas ir saprātīgas.

Galvenais, ko mēs vēlētos atzīmēt, ir sporta bāzes personāla lab
vēlīga un pozitīva attieksme, kas veicina mūsu kopējo turpmāko sadar
bību. Līdz ar to arī mūsu audzēkņu uzvedība ir daudz labāka kā citos 
baseinos, kur neveidojas šīs labās attiecības.

Ar vislabākajiem vēlējumiem un uz turpmāko sadarbību!
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas kolektīva vārdā,

Zelma Ozoliņa

par mācību treniņu nometnēm Mālpils sporta bāzē

Ļoti žēl, ka radušās domstarpības netiek risinātas uzreiz, meklējot 
iestādes vadītāju. Katrā vietā, arī sporta kompleksā, ir iekšējās kārtī
bas noteikumi, kuri ir jāievēro. Par bērnu kārtību un drošību stundu 
laikā sporta kompleksā ir atbildīgs skolotājs. Ja skolotājs netiek 
galā ar sa viem pienākumiem, tad viņš saņem aizrādījumu. Piekrītu, 
ka aizrādījumus var izteikt dažādās formās un dažādos veidos. Katrs 
gadījums, protams, ir atšķirīgs.

Mālpils sporta kompleksā ir ieviesta atsauksmju grāmata, kur 
var ierakstīt gan pozitīvas, gan negatīvas atsauksmes. Grāmatas 

mērķis ir informēt vadību par savām vēlmēm, sajūtām un viedokli. 
Šīs atsauksmes var izlasīt un ierkstīt jebkurš apmeklētājs. Es aicinātu 
apmeklētājus neskaidrību gadījumā griezties pie sporta kompleksa 
vadības un, ja nav reakcijas, tad Mālpils novada domē, kas nekādā 
gadījumā jautājumus neatstāj neatbildētus. Iesaistītās puses šajā 
konkrētajā gadījumā aicinu uz dialogu!

Sporta kompleksa vadītājs  
Valts Mihelsons

Turpmāk, ja iedzīvotājiem radušies jautājumi, ierosinājumi vai 
sūdzības par kādas iestādes darbu, lūdzam griezties pie iestādes 
vadītāja, kura kompetencē ir risināt šīs problēmas. Ja iestādē Jūs 

netiekat uzklausīti, tad lūdzam vērsties Mālpils novada domē pie izpild
direktora Agra Bukovska. Tālr. 67970888, epasts: dome@malpils.lv

Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis
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Katru dienu dzīve jums piedāvā baltu lapas pusi jūsu eksisten
ces grāmatā. Jūsu pagātne ir jau uzrakstīta, to jūs nevarat mainīt; 
tās lapaspusēs jūs atradīsiet savu dzīves stāstu. Dažas lapaspuses 
ir krāsainas, citas  – tumšākas… Skaistas atmiņas par laimīgām 
stundām vai arī lapas puses, kuras jūs gribētu izplēst uz visiem 
laikiem… Šodien jums ir izdevība uzrakstīt jaunu lappusi. Tikai 
jūsu ziņā ir izvēlēties tās krāsas; pat nelaimes brīžiem jūs varat 
pievienot dažus apskaidrības starus, lai tos pārvērstu skaistā 
paradīzē. Šodien… kā jūs uzrakstīsiet savu dienu? Viss ir atkarīgs 
no jūsu optimisma un gribas pārveidot šīs dienas lapas pusi, kas 
piederēs pie rītdienas atmiņām. Lappusi, kas varbūt tiks ierindota 
jūsu skaistāko atmiņu vidū. Ja jums parādītu, ka nav vairs atlicis 
daudz laika dzīvot…!? Ko jūs darītu? Jūs droši vien izlīgtu ar Dievu 
un apkārtējiem cilvēkiem, jūs novērtētu zeltainos saulstarus, mai
go vēja plūsmu, dažu cilvēku mīlestību un sirsnīgo pieķeršanos, 
kā arī daudzās svētības, ko Kungs mums dāvā un ko mēs reizēm 
uzskatām par saviem sasniegumiem. Novērtējiet šo dienu! 
Atcerieties visu labo savā dzīvē, izdzīvojiet ik stundu ar gavilēm, 
ieliekot tajā vislabāko no sevis. Nedariet ļaunu citiem, esiet laimīgi, 
ka dzīvojat un spējat dāvāt smaidu, pasniegt izpalīdzīgu roku.. 
Nekad nav par vēlu mainīt virzienu, sākt no jauna, rakstot jaunas 
spirgtas laimes un miera pilnas lapaspuses savā dzīves grāmatā! 
Pateicieties Dievam par Viņa dāvanu  – šo dienu, par iespēju 
pārvērst šo dienu skaistā, jaunā lapaspusē jūsu dzīves grāmatā. 
Atcerieties, ka par spīti nelaimēm, problēmām un grūtībām, jūsu 

ziņā ir izlemt, kā izdzīvot tagadni… tā, it kā tā būtu jūsu pirmā diena, 
it kā tā būtu pēdējā… vienīgā diena jūsu dzīves grāmatā! Vai jūsu 
vārds nav ierakstīts Dzīvības grāmatā? Viss, kas jums jādara, ir – 
jāatver sava sirds Jēzum un jālūdz, lai Viņš ienāk.

infomācija, iz draudzes dzīves
Lieldienās – Kristus augšāmcelšanās svētkos tika ievests amatā 

un kalpošanā draudzei tik nepieciešamais Diakonijas darbinieks. 
Kas ir Diakonija? Jau no pašiem kristietības pirmsākumiem 
draudzēm bija noteikts uzdevums: rūpes par savu draudzes locekļu 
garīgajām un, ja nepieciešams, arī materiālajām vajadzībām, kā 
arī par to cilvēku vajadzībām, kuri draudzei nepieder. Tā arī ir 
Diakonija – Baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā: par garu, 
dvēseli un miesu. Neviena Baznīca nevar pastāvēt bez Diakonijas 
un Diakonija nevar pastāvēt bez Baznīcas, jo tieši draudzē īsteno 
Diakoniju. Brīvprātīgā kalpošana vienmēr ir bijusi un ir visu kristiešu 
aicinājums un uzdevums un visas draudzes kopīgā atbildība. 
Tāpēc Mālpils ev.lut. draudze ir aicinājusi kalpošanā mālpilieti 
Jurģi Jēkabsonu nest šo kalpošanas krustu. Viņa aicinājuma pēc, 
ar draudzes un mācītāja palīdzību, iespēju robežās ir jāsniedz 
praktiskā palīdzība, saskarsmes un sadraudzības organizēšana, 
garīgā aprūpe katram, kam tas ir nepieciešams.

Ar savām vajadzībām aicinu griezties pie Mālpils ev. lut. drau
dzes Diakonijas darbinieka Jurģa Jēkabsona, tālr.  nr.  26615238, 
vai arī pie Mālpils ev. lut. draudzes mācītāja Edvīna Rumjanceva, 
tālr. nr. 29227236.

Jūsu mācītājs

MĀLPILS LUTERĀŅU DRAUDZE

sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

11.maijs Pierīgas novadu sporta spēles florbolā Inčukalns un Ropaži

16. maijs Pierīgas novadu sporta spēles orientēšanās sportā Saulkrastu novads

18. maijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 9.posms Mālpils sporta komplekss

19. maijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 5.posms Mālpils sporta komplekss

16. martā Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas nova
du sporta spēlēs telpu futbolā  – priekšsacīkstes. 14 komandas 
tika sadalītas 4 grupās. Mālpils komanda savā grupā, zaudējot 
Saulkrastu komandai ar rezultātu 4:5 (spēles gaitā mālpilieši bija 
vadībā ar 4:2), ierindojās 2.vietā un izcīnīja tiesības cīnīties par 
5. līdz 8.vietai.

23. martā Mālpils sporta kompleksā turpinājās finālspēles telpu 
futbolā. Mālpils komanda cīnījās par 5. līdz 8.vietai. Mālpils koman
da piedzīvoja 3 zaudējumus (1:10 pret Siguldu; 0:3 pret Olaini un 0:2 
pret Babīti) un ierindojās 8.vietā.

13. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
dubultspēļu čempionāts galda tenisā. Sacensībās piedalījās ti
kai 4 pāri, kuri savā starpā izspēlēja apļa turnīru. 1.vietu izcīnīja 
Armīns Fjodorovs un Oskars Čabrickis; 2.vietā – Aivars un Deivids 

Volkovi; 3.vietā  – Ģirts Lielmežs un Raitis Kalniņš. Detalizētus 
rezultātus skatīt zemāk.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Pāri Rezultāts

Ģ.Lielmežs/R.Kalniņš – M.Barsovs/A.Barsovs 3:0

Ar.Fjodorovs/O.Čabrickis – A.Volkovs/D.Volkovs 3:1

Ģ.Lielmežs/R.Kalniņš – Ar.Fjodorovs/O.Čabrickis 2:3

A.Volkovs/D.Volkovs – M.Barsovs/A.Barsovs 3:0

Ģ.Lielmežs/R.Kalniņš – A.Volkovs/D.Volkovs 1:3

Ar.Fjodorovs/O.Čabrickis – M.Barsovs/A.Barsovs 3:2

“apskatīsim dzīves grāmatu”

Baznīcas dežurantu saraksts 2013. gada maija, jūnija un jūlija mēnešiem

Maijs Zuteru ģimene, Muraško ģimene

Jūnijs Ieva un Jānis Pavloviči, Agris Bukovskis, Santa un Raivis Ozoli, Agrita Višķere

Jūlijs Ruta Misiņa, Biruta Veckunga, Una Isajeva, Līga Pudele, Anita Kļaviņa

SPORTS



Mālpils Vēstis  APRĪLIS 2013   13VĒSTURE

Tas bija 27.aprīlis. Mūs atkal nostādīja visus rindā un cik intere
santi – atstājot Rīgu, kāpjot uz kuģa, deva vienu cūkas kāju, atstājot 
Štuthofu, katram deva vienu zirga kāju, treknu, ar visu lielo nagu. 
Vairāk neko. Cita nekā nebija ko ēst. Tas ceļam. Attaisīja vārtus un 
tad mūs dzina. Šis gājiens bija kā murgs – es pati nezinu, kas tur 
notika. Vārīto zirga kāju nest bija smagi, tā bija trekna, bet cilvēki 
grauza, jo kaut ko jau vajadzēja ieēst. Un tad sākās caureja. Mēs 
gājām pa milzīgu ceļu, pa dubļiem, lietus gāza, bijām pārsaluši un 
visiem caureja piemetusies no tās treknās gaļas. Tur nebija ne kur 
iet, ne paslēpties, visu laidām tā, kā bijām. Gājām un smirdējām. 
Briesmīgi! Dažs tur pakrita, bet kurš nokrita, to vācu karavīri nošāva 
turpat grāvmalē. Man pa priekšu gāja viens norvēģis ar leģionāra 
formu – milzīgs vīrs. Viņš gāja lieliem soļiem, un es sāku just, ka nu 
vairāk nevaru – jāmirst, jāpaliek, jo spēka vairs nebija nemaz, tik 
traka caureja, ka bezspēkā jākrīt, bet uzreiz tie vācieši saka  – 
pārtraukums, atpūta. Nu tad pēdējiem spēkiem nokritām turpat 
dubļos un atpūtāmies. Kādu laiku atvilkām elpu, tad atkal varēja iet, 
beidzot izgājām jūras krastā. Kas tā par vietu, to no mums neviens 
nezināja. Bija ļoti auksts, tomēr bridām jūras ledainajā ūdenī 
nomazgāties. Ēst vairs neviens nedabūja, tā zirga kāja bija pēdējā. 
Vēlāk atveda vienu vācu armijas piekabi ar jau izdīgušiem, asnai
niem kartupeļiem, kas tika sabērti lielā katlā un izvārīti ēšanai. 
Skaidrs, ka tie nebija ēdami  – ar visiem dubļiem, asniem un 
puvekļiem vārīti. Es neēdu. Tikai nomazgājos. Tad mūs atkal dzina 
pa mežiem, pa purviem. Kāds tik tas laiks nebija – sniegs, lietus un 
pat saule. Vairākkārt mūs veda ar baržām kopā ar torpēdām un 
mīnām, kas bija grēdās sakrautas. Tad atkal gājām kājām. Visbeidzot 
nonācām pie Vislas kādā pilsētiņā, Visla bija pilna ar visādām 
drēbēm, koferiem un saiņiem. Viss ūdens bija pilns. Un uzlidojumi! 
Angļi mums nāca virsū ik pa stundai, debess bija melna ar 
lidmašīnām, bombardēja, meta bumbas, bet visi vācieši skrēja uz 
patvertnēm. Kā trāpīja kādam kuģītim, tas apgāzās, bet cilvēki no tā 
izbira un slīka. Beigās tomēr mūs uzdzina uz kuģa. Bombardēja at
kal, kuģis gan sašūpojās, kādu caurumu arī izšāva, tomēr mēs 
palikām dzīvi. Daudz jau mēs tur vairs nebijām. Pēc tam uzdzina uz 
liellaivas un veda pa jūru, ūdeņi skalojās pāri, tur bija lielgabali kopā 
ar cilvēkiem. Kāpēc mūs tā vadāja? Ēduši mēs nebijām kopš 
27.aprīļa. Mūs izsēdināja krastā 4.maija rītā. Spīdēja saulīte. 
Astoņas dienas mēs neko nebijām ēduši. Es staigāju gar jūrmalu un 
lasīju sprāgušo zivju asakas. Zālīte jau bija izdīgusi, arī to ēdu. 
Apsardze vairs nekāda, vācieši bija, bet tie vairs uz mums neskatījās. 
Pa druskai kaut ko sūkāju un paiet es vēl varēju. Liels galds jūras 
krastā bija iznests ārā, ap to sanāca vācieši. Vāciešiem atnesa 
žāvētas, lielas reņģes. Viņi ēda un zem galda meta asakas, bet es 
rāpus pa galda galu apakšā un tās reņģu asakas locīju iekšā. Viņi 
redzēja, bet ne viņi man spēra, ne šāva. Viņiem bija sava politika, jo 
krievs jau bija tikpat kā uzvarējis. Viens no vāciešiem pasacīja, ka 
Vācija ir kapitulējusi un kas var, lai bēg pa klusam, tikai tā, lai 
neredz. Ja redzēs, tad nošaus. Kas nevar vairs aizbēgt, tos atkal dzīs 
uz liellaivu. Ceturtā maija vakarā saulīte spīdēja, bet jūrmala bija 
tukša, mēs palikām tikai kādi piecdesmit cilvēki. Kur es bēgšu? Es 
nezināju, kur atrodos. Nebija man valoda, nebija arī spēka. Tā vai tā 
mani nošautu. Es domāju, ka labāk iešu uz kuģa. Mamma bija pie
pampusi no bada, viņa jau bija uz miršanu. Mēs uzkāpām uz liel
laivas, kuru vilka mazs velkonītis, bet šai liellaivai jau bija slēgts 
klājs. Visi kāpa lejā pa trepītēm. Kāds noteica, ka mūs laikam 
slīcinās, jo pavēle ir, ka dzīvu nevienu nedrīkst atstāt. Tā tur runāja, 
ka mēs ejam uz slīkšanu. Mums bija pilnīga vienaldzība, uzkāpām 
uz liellaivas un pa trepītēm nokāpām lejā uz apakšējo klāju. Es 
uzkāpu vēl augšā un noskatījos, kā saulīte noriet, tad aiztaisīju ciet 
lūku, nokāpu lejā un pateicu  – tagad vajag ātrāk apgulties, lai 
nejūtam, kā noslīcina. Tāds mazs bariņš mēs bijām – krievi, igauņi, 
lietuvieši, latvieši – visi uz pēdējo nodzīti. Kad ir bads, tad ir miegs. 
Mēs tiešām visi aizmigām aiz nespēka un bada. Pa nakti jutu, ka 
liellaiva gāzelējas, bet pamosties nevarēju. Es nedomāju vairs par 
slīcināšanu, biju tādā miegā, ka pilnīgi viss vienalga. No rīta 

pamodāmies, bijām dzīvi. Liellaiva stāvēja, bet kur? Es, tā jaunākā, 
uzkāpu augšā pa trepītēm, attaisīju lūku – ārā pilns ar cilvēkiem un 
kuģi! Kāds no krasta meta maizi uz kuģa, viens vīrietis kā ķēra to 
kukuli, tā iekrita ūdenī. Es skatījos, kas tas par karogu – sarkans 
karogs ar baltu krustu. Kur mēs esam? Mēs bijām Dānijā. Kas tagad 
ar mums notiks? Cilvēku jūra! Vietējie meta maizi, bet uz mūsu 
kuģa nevarēja uzmest, jo bijām tālāk. Mēs sēdējām kuģī un gaidījām, 
kas nu notiks. Un tad atnāca pārstāvis no Dānijas Sarkanā Krusta 
un pateica – jūs esiet brīvi, Vācija ir kapitulējusi. Tajā reizē nekādas 
emocijas nebija. Pilnīga vienaldzība! Bijām brīvi, tomēr nejutām 
nekāda prieka, mēs pat nebijām spējīgi domāt par to. Tad mums 
atnesa puskukuli maizes – vēl gluži siltu, tikko kā no ceptuves. Tā 
maize bija pirmā, ko dabūjām ēst. Laikā tas būtu, bet es nevarēju 
ieēst, man maize likās par stipru, organisms neņēma pretī. Es 
nevarēju to ieēst tā kā citi. Es neēdu un paliku dzīva. Citi rija. Kur 
prāts izbadējušiem cilvēkiem svaigu maizi dot! Viņi droši vien 
nevarēja iedomāties, ka cilvēks var būt tik ļoti izbadējies. Pēc tam 
mūs fotografēja, bet sevišķi mammu un mani – māti un meitu. Kāda 
izskatās māte un kāda meita. Māte no bada nopampusi apaļa, bet 
meita izdilusi kā ģindenis. Mūsu foto ievietoja 1945.gada 5.maija laik
rakstos. Man šīs avīzes bija saglabājušās, bet manu Rīgas dzīvokli 
apzaga un tajā reizē pazuda arī kastīte ar šiem laikrakstiem. Bija 
daudz fotogrāfiju. Dānijā mums vispirms vajadzēja iziet karantīnu. 
Baroja, kamēr mēs daudzmaz pēc cilvēkiem sākām izskatīties. Kad 
beidzās karantīnas divpadsmit dienas, tad skatījās, kurš var iet pie 
kāda muižkunga strādāt, kuram vēl jāatlabst. Tāds normāls cilvēks 
ļoti ātri varēja atēsties un tikt pie spēka, bet, par cik es biju tik jauna 
un tik daudz slimojusi ar tām lipīgajām un briesmīgajām slimībām, 
ar mani bija problēmas, jo man it nemaz nebija spēka. Es neko 
nevarēju izdarīt. Mani paņēma uz ārstu kontroli un konstatēja 
plaušu tuberkulozi  – abām plaušām gali bija beigti, jau melni. 
Vecam cilvēkam tā lieta neprogresē tik ātri, bet man bija tikai 
astoņpadsmit gadi. Tūlīt mani ielika sanatorijā. Ārstēja un špricēja. 
Sanatorija atradās tieši jūras krastā, un es gāju uz jūrmalu, sēdēju 
un domāju – kaut rāpus, bet man vajag uz Latviju. Bija nenormālas 
ilgas pēc mājām. Tu nevari iedomāties, cik tas ir šausmīgi. No 1944.
gada oktobra, kad mūs vācieši paņēma, deviņi mēneši bija pagājuši. 
Likās, ka tā bijusi vesela mūžība. Tik daudz ciešanu, moku, sāpes un 
nāves redzēt – to neviens, kas tur nav bijis, nevar ne iedomāties, tas 
nav izstāstāms. Gribējās tikai uz Latviju, bet atrados Dānijas 
sanatorijā. Tur bija daudz cilvēku, bet es biju tā jaunākā. Dāņu ārsts 
teica, ka man jādzer krējums, man galvenais esot uzturs, tikai tad 
es palikšot vesela. Es gulēju un ēdu – sešos no rīta bija tume, tad 
krējums, saputots ar olas dzeltenumu un vaniliju. Ārsts teica, lai 
ēdot krējumu, cik tik var, lai sākot no pusglāzes, bet beigās kaut vai 
litru dzerot. Tur kārtīgi baroja un es ēdu ļoti dūšīgi. Bija pusdienas 
un palaunagi, visu laiku dzina iekšā dažnedažādas maizītes un 
garšīgus ēdienus. Mans organisms to visu ņēma pretī, es ēdu kā 
traka, bet citi slimnieki nevarēja ieēst, tie nomira, jo viņu organisms 
ēdienu vairs neņēma pretī. Es paliku vesela. Iebraucot Dānijā, maizi 
es nevarēju ieēst, bet krējumu vēlāk litru izdzēru. Ārsti brīnījās – 
abas plaušas bija beigtas, bet viņa palikusi vesela! Kā tas var būt un 
tik ātrā laikā? Viss sadzijis. Tur arī man jābrīnās un neviens tam 
nevarēja noticēt, bet tā tas bija. Šodien vēl var rentgenā redzēt, ka 
man abām plaušām gali ir beigti. Tas tiešām bija brīnums.

Kas varēja un gribēja, tūlīt gāja strādāt pie muižkungiem. 
Muižkungi nebija tādi kā te, tur kungiem spalva pie cepures kā 
medniekiem. Visur viņi jāja ar zirgiem. Bija lielas muižas – viena 
milzīga muiža ar simtiem govju kā mums kolhozos pēc kara, un 
apkārt muižai izkaisītas sīkas saimniecības ar mazām trīsistabu 
mājiņām. Katrai tur dzīvojošai ģimenītei bija mazliet zeme, viņi 
turēja vienu gotiņu vai vēl ko, un visa apkārtne bija ārkārtīgi skaisti 
iekopta. Laukos visi ceļi asfaltēti, neviens krūmiņš lieks neauga, 
dārzi izveidoti. Skaisti bija Dānijā. Mammai bada pampums ātri 
atgāja un viņa sāka strādāt. Katru sestdienu maksāja algu. Valodas 
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nezināšana nebija šķērslis, visu varēja sarunāt. Sazinājāmies 
lielākoties vāciski, kaut gan dāņi vairāk saprata angļu valodu. Es 
tagad vecumdienās mēnesi nodzīvoju Zviedrijā un jau varēju visu 
saprast un brīnos, kā cilvēks nevar iemācīties valodu. Toreiz Dānijā 
saimnieki uzaicināja mūs pie sevis, jo zināja, ka mēs esam latvieši, 
viņi cienāja mūs ar kūkām un tēju. Tā mēs sadraudzējāmies. Vēlāk 
uz Dāniju brauca pārstāvji no dažādām valstīm – Anglijas, Zviedrijas 
un katrs organizēja, lai mēs, nabagi, braucam dzīvot pie viņiem. 
Krievs arī brauca un aicināja – brauciet pie mums. Tik ļoti gribējās 
tikt atpakaļ uz Latviju. No Dānijas braucām ar vilcienu 1. klases 
kupejā un gulējām uz ādas dīvāniem. Pie katras dzelzceļa stacijas 
uz papīra šķīvīšiem mums pasniedza ēdamo. Lībekā bija robeža, 
tur mūs izsēdināja. Trakākais bija tas, ka Dānijā mums sadeva līdzi 
pārtiku, lai mēs līdz mājām iztiekam – cietās desas un daudz ko citu, 
bet mēs aiz priekiem, ka tūlīt būsim mājās, Lībekā arī bija šausmīgs 
bads pēc kara, tur bērniņi gar vagoniem staigāja pusbadā, un mēs 
viņiem visu atdevām, kas mums bija.

Tas bija 1945.gada augusta beigās, kad sākām ceļot. Lībekā 
uz robežas mūs ar mūziku sagaidīja krievu pūtēju orķestris. Mūs 
izsēdināja ārā no glaunajiem vagoniem. Visus atbraucējus sadzi
na vienā lielā placī. Mežu tur nebija. Nekas jau daudz mums līdzi 
nebija, citam fotoaparāti, kā nu kurš bija sapelnījies Dānijā, jo tur 
mums maksāja. Mēs sēdējām un gaidījām transportu uz dzimteni. 
Vajadzēja padot vilciena ešalonu, kas mūs vestu tālāk, bet pirms 
tam nāca krievu zaldāti un kontrolēja, kas nu katram ir – ja tev bija 
pulkstenis, tev to noņēma, ja bija fotoaparāts – noņēma, vēl bija kaut 
kas labs un vērtīgs – noņēma. Visu aplaupīja pa tīro. Drēbes nost 
nevilka, bet visu, kas tika uzdāvināts vai nopelnīts Dānijā, krievu 
armijas zaldāti nolaupīja. Gaidījām ilgi, kamēr pienāca vakars, 
sāka līt lietus, bet mēs vēl visi atradāmies uz klaja lauka. Beigās 
padeva vilcienu  – tie bija netīri lopu vāģi, kuros vestas govis. Jā, 
bijām ielādēti pieķēzītos vagonos, tas bija šausmīgi, bet čuk – čuk 
bānītis nevarēja mūs pavilkt, un tad visi tikām nokomandēti stumt 
vilcienu pa sliedēm. Atpakaļceļš bija vienkārši ārprāts. Vilciens 
vairāk stāvēja nekā brauca. Nāca krievu zaldāti iekšā un visus vāca 
ārā, un šausmas, ko viņi darīja! Tas bija drausmīgi! Visu pārdzīvoju, 
izcietu. Kādas tik šausmas cilvēks var pārciest. Tādi bija Krievijā 
mežoņi, kas sita un dauzīja, tādi paši Vācijā. Cilvēki ir mežoņi. Bet 
smagākais tas, ka nevienam nebijām ļaunu darījuši. Par ko tādas 
neizmērojamas ciešanas?

Mūsu lopu vagons apstājās kādā stacijā Vācijā – Bārtā. Netālu 
atradās krievu kazarmas, kas bija ierīkotas bijušajā lāgerī. Teritorija 
apjozta ar dzeloņdrātīm un visur sargtorņi. Nometnes centrā bara
kas izrotātas ar zvaigznēm, āmuru, Ļeņina un Staļina bildēm. Mūs 
sadzina barakā, kurā nāras bija izlauztas. Nometāmies uz dēļu 
grīdas. Grēdās bija sakrauti matrači, tos izmantojām gulēšanai. 
Stabos saliktie skaļruņi visu dienu taisīja briesmīgu troksni. Krievu 
virsnieks izskaidroja, ka atrodamies bēgļu pārvietojamā nometnē 
un pēc mūsu personības noskaidrošanas tiksim mājās. Tagad mēs 
varot pastrādāt tepat gaterī pie dēļu kraušanas. Mēs prasījām 
ēst, bet virsnieks atbildēja, lai iztiekot no dāņu labumiem. Mums 
bija atļauts staigāt pa nometnes teritoriju, bet ļoti baidījāmies no 
zaldātiem. Lielākā daļa bija melnie, laikam tatāri, jāja uz skaistiem 
zirgiem. Vakarā līda mūsu barakā un meklēja jaunas sievietes, ku
ras uzaicināja uz pastaigu. Daži skuķi arī aizgāja. Vēlāk jaunās sie
vas vilka ar vilkšanu ārā. Lai mani neaiztiktu, iztaisījos par veceni, 
nogrimējos ar ogli.

Pienāca laiks un sāka mūs šķirot. Tas notika naktī baterijas 
gaismā. Izsauca tos, kam bija jābrauc projām. Vienu nakti izsau
ca arī manu mammu, bet es paliku. Nopriecājos, ka mamma tiks 
pirmā mājās. Pienāca arī mana kārta. Iesēdināja pasažieru vagonā, 
bet bez soliem. Visi sēdējam un gulējam uz grīdas. Vilciens dienām 
stāvēja stacijās. Visapkārt bija redzama postaža  – lauku mājas 
izdemolētas, pilsētas sabumbotas, neviena civilā iedzīvotāja, ti
kai armija. Redzēju melnbalto govju baru, ko armijas vīri dzina 
uz Krieviju. Varējām pieteikties par ganiem un slaucējām un iet 
baram līdzi uz Krieviju. Krievietes un polietes aizgāja. Mums bija 

dokuments, kas mēs esam un kur ir mūsu gala mērķis. Mēs 
palikām pavisam maz, kas brauca uz Latviju. Kad pārbraucām 
Polijas robežai, tad jau jutāmies drošāk. Ēst mums nedeva, stacijās 
stāvēja sievas un mainīja produktus pret drēbēm un citām mantām. 
Tā nu es atdevu pēdējo, kas man bija no Dānijas. Daugavpilī iebrau
cu ar Štuthofas mētelīti, plānos bruncīšos, bez kapeikas kabatā, bet 
bezgala laimīga. Iebraucu Rīgā, izgāju uz ielas un nopriecājos, ka 
Rīga nav sabumbota, ilgi domāju, kur lai eju meklēt savus radiņus. 
Neviens mani atgriežamies negaidīja. Tie trīs cilvēki no divpadsmit, 
kas bijām Štuthofā, atgriezās jau vasarā, teica, ka esam palikušas 
nometnē guļam uz miršanu. Par mammu neko vēl nezināju, bet biju 
droša, ka mamma atgriezīsies. Bija novembra beigas. Kā aizbraucu 
līdz Mālpilij, neatceros. Pirmā tuvākā māja, ejot no Mālpils, bija 
“Vāveres”, kur dzīvoja mans tēva brālis Miķelis. Visi mani kaimiņi 
un radiņi karu pārdzīvojuši sveiki un veseli, tikai drusku paputināti. 
Tā arī nezināju, kas noticis “Briežos” pēc mūsu aizvešanas. Mazo 
māsu pie sevis paņēmis Graudiņš Jānis no “Līgotnēm”. Viņš bija 
mana tēva radinieks. Paņēmis arī drēbes un mantas, ko uzskatījis 
par vērtīgām. Uz “Briežiem” lopus kopt atnākusi Miķeļa meita Anna 
ar saviem bērniem. Frontei tuvojoties, vācieši visus izdzinuši no 
mājām un ierīkojuši štābu. Anna ar bērniem un lopiem aizgājusi uz 
“Līčiem”, kur bija vecs muižas šķūnis un mūsu pašu uzcelts siena 
šķūnis, krastā bija iemūrēta liela skābbarības bedre, tur slēpušies 
no lodēm. Vācieši mūsu dārzā bija izrakuši divas lielas zemnīcas 
ar skārda skursteņiem, bet pie atkāpšanās visu uzspridzinājuši. 
Ābeles apdegušas, māja no dūmiem nokvēpusi, bet uguns ēkas 
nebija skāris. Laikam taču sargeņģelis stāvējis klāt.

Ausma, kā jau bāra bērns, pie Graudiņiem netika lutināta, jo 
viņiem pašiem bija tāds pats dēlēns, ko lutināt .Ausmu sūtīja ga
nos pat negaisa laikā. Paši negāja, bet Ausmai jāiet. Mācības viņa 
gatavoja pie plīts, jo sveces nav dedzinātas. Neskatoties uz visām 
grūtībām, Ausma Mālpils skolu beidza kā teicamniece. Rīgā viņa 
iestājas Franču licejā, tā toreiz sauca to vidusskolu, ko arī pabeidza 
ar ļoti labām sekmēm. Skolotāji paredzēja spožu nākotni, jo viņai 
padevās visas mācības. Ausma beidza vecmāšu  – feldšeru skolu 
un tika norīkota darbā uz Zirņu pagastu Saldus rajonā. Ciema 
priekšnieks bija pieprasījis feldšeri, bet telpas nebija sagatavojis. 
Es Ausmu aizvedu 1955.gada augustā; toreiz jau man bija mašīna. 
Priekšnieks ierādīja vecā koka mājā divas istabas un virtuvi, kurās 
iepriekš bijis ādu pieņemšanas punkts. Viena istaba dzīvošanai, bet 
otra – ambulance. Ausmai pašai vajadzēja visu izberzt un izkrāsot. 
No sākuma gulējusi uz grīdas, kamēr no algas sakrājusi dīvānam. Ar 
laiku ambulance pārcelta uz jaunuzcelto māju, bet pati noprecējusi 
vietējo saimniekdēlu, izaudzinājusi divas meitas dvīnes – Andu un 
Sandru. Visu mūžu nostrādājusi vienā vietā un palīdz vēl tagad 
ciema sievām. Aizvadītos svētkos saņēmusi pašvaldības Atzinības 
rakstu un ieteikta “Saldus Zemes” balvai “Nesavtīgs cilvēks”. Dzīvo 
vēl aizvien tajā pašā vecā mājā.

Ziemas vidū atgriezās arī mana mamma. Viņa bijusi aizvesta uz 
filtrācijas nometni Krievijā. Sākām visas trīs dzīvot “Briežos”. Tie, 
kas mūsu mantu bija paņēmuši, pamazām atdeva. Kūtī uzradās 
divas govis un abi zirgi. Arī Anna palika pie mums dzīvot. Tā ar 
radu un kaimiņu palīdzību izdzīvojām līdz jaunai ražai. Anna bija 
dūšīga sieva, prata visus vīriešu darbus, un es arī daudz neatpaliku. 
Visgrūtāk gāja ar zemes aršanu. Divzirgu arkls likās par smagu. Arī 
uzspridzināto bunkuru nolīdzināšana bija smags darbs. Padomju 
vara sāka pieprasīt no saimniekiem nodevas. Mums vistas nebija, 
bet olas vienalga bija jānodod, tāpat gaļa, kartupeļi. Bija jābrauc 
mežā kokus zāģēt. No darbiem pārgurusi, izdomāju, ka šeit nav 
mana īstā vieta, un sāku posties uz Rīgu. Tā kā biju mācījusies 
komercskolā, zināju kaut ko no grāmatvedības un mācēju rakstīt 
ar rakstāmmašīnu. Iestājos grāmatvedības kursos un Raiņa vakara 
vidusskolā. Sāku strādāt Proletāriešu rajona dzīvokļu pārvaldē. 
Darbs bija brīvs, nevajadzēja sēdēt uz vietas, pa naktīm rakstīju 
studentiem lekcijas, jo toreiz grāmatu vēl nebija. Es biju ļoti aktīva 
sabiedriskā darbā, un tas man dzīvē daudz palīdzēja. Es dejoju, 
dziedāju, spēlēju teātri, mani pat izvirzīja par deputāti, bet necik tālu 
netiku. Arodbiedrības priekšnieks pateica: “Tu taču esi budža meita 
un sastāvējusi mazpulkos! Kāpēc to noslēpi?” Dzīvokļu pārvaldē 

Turpinājums no 13. lpp.
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nostrādāju piecpadsmit gadus. Tie manā dzīve bija skaistākie gadi. 
Biju jau nopirkusi mašīnu. Mana pirmā mašīna bija itāļu “April – 
Lancia” – ļoti skaista, ar gaišiem ādas sēdekļiem un stūri labā pusē. 
Par šo mašīnu man vajadzēja samaksāt tikai muitu, jo tā bija kara 
trofeja. Mašīna bija ļoti niķīga, daudz laboju un mācījos braukt. Tā 
man bija ļoti laba skola. 1950.gadā pieteicos Auto inspekcijā un no
liku braukšanas tiesības. Pēc tam iegādājos pilnīgi jaunu “Moskviču 
400 kabrioletu”. Tā, mainot mašīnas, mana dzīve pagāja uz riteņiem. 
Daudz piestrādāju, vadāju Eduardu Rozenštrauhu uz pasākumiem. 
Tajos laikos kolhozos taisīja lielus rautus un Rozenštrauhu visi 
pieprasīja, arī labi maksāja. Kamēr mūziķi spēlēja, es mašīnā 
izgulējos. Toreiz Rozenštrauham bija ziedu laiki, viņš tik daudz 
skaistu dziesmu sakomponēja. Tas, ko tagad dzied, ir tikai maza 
daļiņa.

Biju pārdzīvojusi savus vecmeitas gadus. Draugi uztraucās, ko 
es vilcinos ar kāzu dzeršanu. Ar savu puisi biju gadu pazīstama; 
tāds pats sabiedrības nagla kā es  – spēlēja visus pūšamos in
strumentus, dziedāja, bija labs vakara vadītājs, uzstājās kopā ar 
Rozenštrauhu. Nu tad draugiem par prieku sarīkojām kārtīgas 
kāzas. Kolhoza priekšsēdētājs toreiz bija Dišreits. Tas daudz 
palīdzēja ar šķūņa iekārtošanu. Lielā šķūnī 
vienā pusē bija 120 personām klāti galdi, 
bet otrā pusē notika dejošana. Uz maiņām 
spēlēja trīs sastāvi muzikanti. Mūsu drau
gos bija daudz sabiedrībā labi zināmu 
cilvēku – Aloizs Brenčs, Ilmārs Sakss, Līvija 
Akurātere, Leonīds Leimanis un citi. Tika 
izdomāti dažādi pasākumi  – tukšu alus 
mucu ripināšana, lekšana pa suņu būdu, 
kāpšana pa kāpnēm uz mēness, upes malā 
no kāziniekiem būvēja piramīdas, iznāca pat 
sienas avīze, bija ziņojumu un sludinājumu 
dēlis un pazudušo mantu glabātuve. 
Dišreits organizēja vārpu lasīšanas talku 
(toreiz tas bija modē). Kāzas dzēra trīs die
nas, tikai piedzērušo nebija. Visa Mālpils 
vēl ilgi runāja par garo mašīnu rindu, kas 
veda kāziniekus uz “Briežiem”. Tas bija 
1954 gada 21.augusts.

Grūti man gāja, bet ar laiku pieradu, ka 
neesmu vairs viena un man jārēķinās ar 
otru cilvēku. Vajadzēja no daudz kā atteik
ties. Sāku strādāt mazāk, vairāk stāvēju pie 
plīts, biežāk uzņēmu ciemiņus mājās. Pēc 
gada piedzima dēls Māris, pieņēmu auklīti un turpināju strādāt. Tad 
piedzima otrs dēls Tālis. Plānu biju izpildījusi, vēl nostrādāju gadu, 
tad nolēmu atstāt darbu un audzināt puikas laukos, svaigā gaisā. 
Maijā aizgāju no darba, bet jūnijā nomira vīrs. Visa mana izplānotā 
dzīve sabruka kā kāršu namiņš. Labi, ka tādā izmisuma brīdī bija tik 

daudz draugu padoma. Dišreits pierunāja 
palikt “Briežos” fermā par slaucēju. Abas ar 
mammu kopām desmit govis. Toreiz visus 
darbus vajadzēja izdarīt slaucējām. Braucu 
pļaut vīķus uz “Brūnām”, sēju runkuļus, 
vedu mēslus. Naktīs tirpa rokas, mērcēju tās 
aukstā ūdenī, bet aiz sāpēm gulēt nevarēju. 
Pienāca algas diena  – saņēmu 30  rubļus. 
Dišreits gan solīja, ka ar laiku būšot vairāk, 
bet es nenoticēju. Draugu pierunāta aiz
brau cu atpakaļ uz Rīgu. Auklīte pieskatīja 
puikas, un es sāku strādāt savu ierasto 
darbu. Tas bija 1958.gada rudens.

1961.gadā apņēmu savu otro vīru  – 
inteliģentu cilvēku, farmaceitu, kas seš
padsmit gadus bija novergojis Sibīrijas 
gulagos. Tēvs un māte gājuši bojā, bet 
viņš palicis dzīvs, jo strādājis ambulancē. 
Manā un manu draugu sabiedrībā ienāca 
pavisam cita kaluma vīri, kas studiju laikā 
bijuši korporācijā Lettgallia, izcietuši cietu
mus, katorgas, bet neko nebija aizmirsuši 

no tā laika iemācītās etiķetes. Visos draugu saietos sāka skanēt 
leģionāru dziesmas. Manā dzīvē sākās pārmaiņas. Varēju vairāk 
strādāt, daudz braucu komandējumos. Izbraukāju Latvijas visas 
lielākās pilsētas. Braucu uz Maskavu, Ļeņingradu, Minsku, Kijevu, 
biju Prāgā un Bratislavā. Vīrs padarīja visus mājas darbus. Tad 
pienāca brīdis un vajadzēja pieņemt lēmumu – palikt Rīgā, tik ļoti 
iemīļotā vietā, vai braukt uz Briežiem, slaukt govis, audzēt buļļus un 
barot cūkas. Mammītei tuvu astoņdesmit. Viņu vienu mežā nevarēju 
atstāt; ziema gara, sniega daudz. Toreiz ceļus netīrīja un telefona 
arī nebija. Mamma kategoriski atteicās nākt uz Rīgu vai braukt 
pie Ausmas uz Zirņiem. Viņa pateica: “Tu vari dzīvot kā gribi, bet 
es nekur nebraukšu, gribu Briežos nomirt.” Tā es atstāju Rīgu un 
atnācu vergot uz laukiem. Līdz pensijai bija atlikuši trīs gadi. Vīram 
lauki nepatika, viņš vairāk šiverēja Rīgā. Tas bija 1979.gada rudens.

Pie lauku darbiem pieradu ātri. Mamma drusku pakomandēja. 
Paplašināju saimniecību. Sadraudzējos ar kaimiņiem. Jauka ģimenīte 
no Krāslavas nopirka kaimiņu mājas “Vecrubenīši”. Ļoti strādīgi un 
bērni tikpat strādīgi, kas šodien ir retums. Daudz padomu man deva 
sovhoza iecirkņa priekšnieks Alberts Hofmanis, viņš ierādīja, kur 
pļaut buļļiem sēku, kur ganīt govis. Vasarā no rītiem cēlos četros, 
izslaucu govis, izvedu ganos, tad mašīnai pa pederi un uz pienotavu. 
Ātri pieradu pie lauku darbiem, nekas nelikās grūti. Nauda nāca, to 
liku uz krājgrāmatiņu vecumdienām, bet pie naudas reformas visu 
zaudēju, iznāca ko nopirkt labu konjaku un ar draugiem uzdziedāt. 

VĒSTURE

Turpinājums 16. lpp.

Rasma Vanaga un Rozenštrauhs, ballītē, 1953.g.

Automašīnu rinda Rasmas Vanagas kāzās 1954. g.

Piramīda upmalā 1954.g. 
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Vīrs pēkšņi nomira 1986.gadā septiņdesmit divu gadu vecumā, 
bet šoreiz tas manu dzīvi neizmainīja. Lielo saimniecību likvidēju 
brīvlaišanas laikā, nebija kur likt saražoto produkciju.

Mammīte viegli nomira deviņdesmit gadu vecumā, 1991.gada 
augustā. Aizgāja gulēt pusdienlaiku, tik pirms tam noteica: “Kā man 
šodien nāk miegs!” un vakarā nepamodās.

Mana pensija ir 154 lati mēnesī. Pietiekoši, lai dzīvotu laukos. 
Ogas pilns dārzs. Dārzā izaug viss, ko likt katlā. Vasarā visu savāru, 
ieskābēju un iekonservēju ziemai. Darbs liels, bet iztikšana laba. 
Valdību nelamāju, tikai par muļķīgajiem lēmumiem pasmejos. Dzīvē 
esmu daudz cietusi, bet nekad neesmu sūdzējusies. Ļoti daudz dzīvē 
palīdzējis lielais draugu pulks. Žēl, ka palikuši tik maz, bet dzīve 
prasa savu. Ziemā daudz lasu, līdz nogurst acis vai uznāk slikts 
garastāvoklis, tad atkal paķeru adīkli, skatos uz sienas uzlīmēto 
fotoavīzi, atceros jaunību – tur es dziedu, tur dejoju... Manas dzimtas 
koks ir ar stiprām saknēm un joprojām turpina zaļot. Man ir septiņi 
mazbērni un deviņi mazmazbērni. Esmu ļoti bagāta.

Šis Rasmas Vanagas izstāstītais dzīvesstāsts ir tikai maza daļiņa 
no viņas raibā mūža. Vēl daudz ko teikt, tā taču ir vēsture. Pilnīgi 
iespējams, ka atsevišķiem cilvēkiem tas absolūti neinteresē, bet, 

paldies Dievam, tādu nav daudz. No Rasmas Vanagas stāstītā 
varējām daudz uzzināt par saimniekošanu pirmskara Latvijā un par 
tām šausmām, ko atnesa karš. Viņas atmiņas ir kā laba vēstures 
grāmata ikvienam. Ar lielu interesi es klausījos Rasmas kundzē un 
apbrīnoju viņas perfekto atmiņu un to, ka viņa ir ar mieru dalīties 
tik smagos kara laika pārdzīvojumos. Bet kurš tad to visu izstāstīs, 
ja ne viņa? Nu jau Rasmas kundzes atmiņas lasa ne tikai Mālpilī, 
bet visā pasaulē. Viņas stāstītais ir ieinteresējis daudzus un varbūt 
dos iedvesmu rakstīt arī citiem savas piezīmes. Man prieks un 
gandarījums par mūsu kopējo sadarbību, par tām neskaitāmajām 
reizēm, kad daudzu stundu garumā runājām. Lai vairāk būtu tādu 
gaišu, inteliģentu un gudru cilvēku kā Rasmas kundze. Tā kā mana 
amata vieta ar pirmo martu tika likvidēta, tad atliek tikai cerēt, 
ka nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, t.i., atmiņu 
pierakstīšana, būs svarīga arī mana darba turpinātājiem. Paldies 
visiem, kuriem nav vienaldzīga Mālpils vēstures saglabāšana, kuri 
ir nesuši lietas, fotogrāfijas, stāstījuši atmiņas un palīdzējuši man 
desmit gadu garumā izveidot vēsturisko krājumu.

Rasmas Vanagas atmiņas pierakstīja Baiba Lippe

VĒSTURE
Turpinājums no 15. lpp.

Tāļa kāzu diena, 1977.gada 14. Jūnijs, 1.r. no kr. Tāļa sieva Ināra, Māra 
sieva Inese ar meitu Santu, 2. r. no kr. Granovskis Boriss (Rasmas otrais 

vīrs), dēls Tālis, Rasma Vanaga, dēls Māris

Ausmas ģimene – meitas Anda un Sandra ar dēliem Lauri un Emīlu, 
Zelta kāzās, 2009.g.

BŪS IESPĒJAMS SAŅEMT!
Svētdien, 26. maijā no plkst. 10.00 līdz 19.00

Mālpils kultūras centra foajē
SIA HUMANA ziedotos lietotos apģērbus

neparedzētos gadījumos iespējamas izmaiņas
Bbas “Notici sev!” valde

Misija Luterāņu stunda sadarbībā ar
Invalīdu un viņu atbalstītāju

biedrību “Notici sev!” piedāvā

kino pēcpusdienu
Otrdien, 14. maijā plkst 14.00

Mālpils novada domes konferenču zālē, Nākotnes ielā 1
Tiem, kas nav biedrības “Notici sev!”, biedri – ieeja par ziedojumu

“Notici sev!” valde

Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Invalīdu 
un viņu atbalstītāju biedrību “Notici sev!” organizē

“Veselīga dzīvesveida dienu Mālpils novadā”
Sestdien, 18. maijā no plkst.10.00

tās ietvaros:
10.00 – 17.00 – iespēja noteikt kāju dziļo vēnu stāvokli

10.30 – 11.00 – dalībnieku reģistrācija
11.00 – lekcija par veselīgu dzīvesveidu, nūjošanas 

prezentācija,
12.15 – praktiskā nūjošana – nūju izdalīšana, 

iesildīšanās, nūjošanas apmācība LTSA instruktoru 
vadībā, pārgājiens, atsildīšanās, jautājumi un atbildes 

(~1,5 st.)
Arī ģimenēm ar bērniem!

Nāc un piedalies sev par prieku!
Dalība pasākumos bez maksas!

INFORMĀCIJA



Mālpils Vēstis  APRĪLIS 2013   17

Gadskārtējās suņu un kaķu vakcinācijas Mālpils novada lau
ku teritorijā notiks minētajos datumos. Sākums plkst.16.00 pēc 
sekojoša maršruta:

6. maijā
Lazdas  – Vanagi  – Purmaļi  – Ceriņi  – Rozēni  – Kniediņi  – 

Mežandri – Zavadiņas – Kniediņkrogs – Tuņķi – Sniķeri – Kosēni – 
Dzērves – Mergupes – Snaudas – Punduri.

9.maijā
Salzemnieki  – Vecviesturi  – Žīburti  – Kalnrautēni  – Ērgļi  – 

Druvas – Celmiņi – Induļi – Pakalni – Austrumi – Priedes.
10. maijā
Jaunbūņas – Ķešāni – Kārļi – Siksnas – Apenieki – Kurlēni – 

Zemnieki – Timermaņi – Zemarāji – Upesjaunzemi – Lakstīgalas.
11. maijā
Kangari  – Gaiļurgas  – Ozoli  – Krastkalni  – Gobas  – Upmaļi  – 

Upesmedņi – Jaunzemnieki – Mežsētas – Grīvnieki – Āpškalni – 
Ābelītes – Gaidziņas – Ziedlejas.

13. maijā
Viteglītes – Klētnieki – Ciedrītes – Vildani – Jaunčušļi – Kannenieki – 

Ģidas – Vēveri – Lejasurdzēni – Smiltnieki – Ankoriņi – Ādmiņi.
16. maijā
Kraukļi – Bauguļi – Veckalni – Rijnieki – Viteskalni – Brieži – 

Vadzeles – Brūnas – Birzes – Jaunāres – Mergupsalas.

17. maijā
Tūžas – Plakupi – Elki – Dignas – Saulītes – Agatnieki – Gravas – 

Priekuļi  – Ausekļi  – Zemgaļi  – Auziņas  – Gatves  – Lībenes  – 
Liepiņas.

18. maijā
Kalnrasiņi – Tauriņi – Āres – Pūlakas – Jaunāmāja – Kalniņi – 

Kroņi – Veckalns – Kalnakreiči – Pavasari.
20. maijā
Birztalas – Tālavas – Ezerupes – Ezeri – Krūmaļi – Mežlejas – 

Miglas  – Vildēni  – Vitmuižnieki  – Ceplīši  – Līči  – Aizkalnes  – 
Aizkalnītes – Dzelzceļnieki – Klabi – Līčupes – Parkmaļi.

23. maijā
Lipkori – Dravnieki – Miedriķi – Silzemnieki – Ozoliņi – Līgotnes – 

Ozoli – Madaras – Randas – Birzmaļi – Dzelzītes.

Sidgundā vakcinācija notiks pie “Koklēm” 24. maijā, plkst.17.00, 
Upmalās vakcinācija notiks pie ūdenstorņa 27. maijā, plkst.17.00, 
Mālpils centrā vakcinācija notiks stāvlaukumā pie bankas 30.maijā 
plkst.17.00. Ir iespēja vakcinēt arī mājās, iepriekš piezvanot un 
vienojoties par laiku. Atgādinu, ka vakcinācija ir obligāta vienu 
reizi gadā dzīvniekiem no 3 mēn. vecuma. Neaizmirstiet līdzi 
ņemt vakcinācijas apliecības. Jauna apliecība maksā 1 Ls, vakci
nācija pret trakumsērgu 5 Ls, kompleksā pote (pret suņu mēri, inf. 
hepetītu, parvovirozi, trakumsērgu) 10 Ls.

Sakarā ar apstipri nātajiem saistošajiem noteikumiem (Nr.3 
21.01.2009) novada kasē jāsamaksā dzīvnieku turēšanas nodeva.

Atis 26143151, 67970898

INFORMĀCIJA

No 2013. gada 10. aprīļa Saules veikalā,
Mālpilī, Pirts ielā 5

Jūs katru dienu varēsiet nopirkt
aptuveni 20 dažādu veidu svaigi ceptas 

smalkmaizītes, kraukšķīgus cepumus,
garšīgus speķa pīrādziņus,

smaržīgas plātsmaizes un štriceles,

kā arī piedāvājam četru veidu svaigi ceptas 
maizes – franču bageti, graudu bageti “Veselības”, 

itāļu ciabatu un itāļu tumšo ciabatu

Lai labi grašo!

Mālpils vidusskolas un pamatskolas
absolventu salidojums 2013. gada 8. jūnijā
programma:

15:00 – 18:00 absolventu reģistrācija Mālpils vidusskolā un skolas telpu apmeklējumi, 
individuāli izstāžu un prezentāciju apmeklējumi, skolas muzeja jaunās telpas apskate 
4. stāvā, bijušo un esošo skolēnu darbu izstādes skolas gaiteņos, absolventu aktivitātes 
pēc pašu iniciatīvas, kā arī iespēja iegādāties dažādas piemiņas veltes

18:00 – 20:30 svinīgais pasākums Mālpils kultūras centrā “Mālpils vidusskolai 30”
21:00 – līdz rītam balle ar groziņiem Mālpils vidusskolā ar grupu “Vēja radītie”

Dalības maksa 3.00 Ls (iespējama iepriekšēja reģistrācija pa tālruni 67925340 no š.g. 6. maija)
Informācija par salidojumu skolas mājas lapā www.malpilsvsk.lv

Dzīvnieku vakcinācija pret 
trakumsērgu – 2013
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Mālpils internātpamatskola
Pils ielā 14, Mālpils, Mālpils novadā, LV – 2152
Tālr.: 67925131, fakss 67970907
Mājas lapa: www.malpilsskola.lv
E– pasts: gevele@malpilsskola.lv

2013./ 2014. m. g. aicina apgūt šādas izglītības programmas:
Pamatizglītības programma 
(1. – 9.klase ) (kods 21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem
(1. – 9.klase ) (kods 21015611)
Profesionālās pamatizglītības programma “Ēdināšanas pakal
pojumi”
(pēc 7. klases, mācību ilgums 3 gadi) (kods 2281102)

Apgūstot programmu, skolēni iegūst apliecību par pamat
izglītību un profesionālās pamatizglītības apliecību ar kvalifi
kāciju — Pavāra palīgs (1. kvalifikācijas līmenis).

Pēc mācību stundām piedāvājam daudzveidīgas interešu 
izglī tības nodarbības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2013. gada 23. maijā Mālpilī atkal ieradīsies
Mobilais Veselības Aprūpes Centrs.

Būs pieejami bērnu speciālisti – acu ārsts un LOR.
Vecākiem lūdzam griezties pie saviem ģimenes 

ārstiem un saņemt nosūtījumu pie bērnam vajadzīgā 
speciālista.

Rindu pieteikt p/a “Mālpils sociālais dienests”  
pa tālruņiem 67185873 vai 26950604!

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Pils ielā 14, Mālpils, Mālpils novadā, LV – 2152
tālr.: 67925267, fakss 67970907
www.malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

2013./2014. MĀCĪBU GADĀ UZŅEM AUDZĒKŅUS
ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
Pēc pamatizglītības iegūšanas, mācību ilgums  – 4 gadi, pēc 
vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
iegūšanas, mācību ilgums – 1,5 gadi:
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Kvalifikācija: ēku inženiertīklu tehniķis
Ēdināšanas pakalpojumi
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Kvalifikācija: konditors (mācību ilgums 3 gadi)
Kokizstrādājumu izgatavošana
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks
Interjera dizains
Kvalifikācija: interjera noformētājs
Būvdarbi
Kvalifikācija: ēku celtnieks 

Audzēkņus uzņem bez iestājpārbaudījumiem. Skolā ir: die nes
ta viesnīca. Audzēkņi saņem stipendiju. 

Audzēkņiem ir iespējas nodarboties ar dažādiem sporta vei
diem, piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un skolas pašpār
valdē. Interešu izglītības programmā īsteno jaunsargu apmācības 
programmu. Maksas kursos var iegūt B kategorijas auto un moto
cikla vadītāja apliecību.

Ar skolu varat iepazīties Jums vēlamā laikā, iepriekš saska
ņojot pa tālruni: 67925267

Deputātu kandidātu tikšanās ar vēlētājiem 
notiks 23.05. plkst. 18.30 Domes konferenču 

zālē, Nākotnes ielā 1

Kārtību atkrituma apsaimniekotāja izvēlē nosaka 
2010. gada 28. oktobra Atkritumu apsaimniekošanas 
likums. Šis likums uzliek par pienākumu pašvaldībai 
organizēt iepirkuma procedūru un galarezultātā 
izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju.

Tāpēc Mālpils novada dome ir izsludinājusi iepir
kumu par “Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja 
izvēli Mālpils novadā”. Iepirkuma rezultātā tiks 
izvēlēts viens sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, 
kurš veiks atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā 
(t. i. atkri tumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, nodošanu pārstrādei, reģenerācijai 
vai apglabāšanai poligonā). Iepirkuma rezultātā tiks 
izvēlēts lētākais piedāvājums, kurš atbilst iepirku
ma nolikuma prasībām. Obligāta prasība atkritumu 
apsaimniekotājam ir uzstādīt konteinerus šķirotiem 
atkritumiem, kā arī daudzas citas prasības. Mālpils 
novada iedzīvotājiem būs jāpārslēdz līgumi ar to at
kritumu apsaimniekotāju, kurš būs izvēlēts iepir
kuma procedūrā. Daudzdzīvokļu mājām, kurās at
kritumus apsaimnieko “Norma K”, attiecīgi līgumu 
pārslēgs “Norma K”. Iepirkumu plānots noslēgt š. g. 
jūnijā. “Mālpils Vēstīs” būs informācija, kā un ar ko no
tiks atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana 
ar iedzīvotājiem.

Mālpils novada domes izpilddirektors
Agris Bukovskis
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Digitālā televīzija un optiskais platjoslas internets
Mālpils iedzīvotājiem

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

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

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

*TV dekodera īres maksa 2.50Ls

Ir iespēja pieslēgt atsevišķi tikai TV vai internetu.

Vairāk informācijas par pakalpojumiem
zvanot pa tālr. 29118744 un 29227148

stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi 
par sociālo palīdzību Mālpils novadā

Iepriekšējā informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” bija nopub
licēti Mālpils novada domes 2013.gada sākumā pieņemtie saistošie 
noteikumi Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģime nes (per
sonas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” un Nr.6 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”.

Galvenās izmaiņas:
1) būs vienota izpratne par maznodrošinātām ģimenēm (perso

nām) abos noteikumos; 
2) sociālās palīdzības pabalstus varēs saņemt arī mazno dro

šinātas daudzbērnu ģimenes;
3) trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem brīvpusdienas 

skolā tiks piešķirtas uz visu mācību gadu, nosakot kā līdzdarbību 
iesniegt Iztikas līdzekļu deklarāciju ik pēc trim mēnešiem;

4) trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem ēdināšanas izde
vumi pirmsskolas izglītības iestādē tiks apmaksāti 80% apmērā.

Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti varēs sa
ņemt saistošajos noteikumos noteikto palīdzību, ja:

1) dzīves vietā deklarēts un dzīvo viens, nav likumīgo apgādnieku 
un ienākumi nepārsniedz minimālo darba algu, tas ir, nav lielāki 
par Ls200,00 mēnesī:

2) dzīves vietā deklarēti un dzīvo tikai pensijas vecuma personas 
vai personas ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, un 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160,00 
(80% no minimālās darba algas);

3) atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas 
ar invaliditāti, kuriem ir likumīgie apgādnieki (bērni), bet nedzīvo 
kopā, ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140,00 
(70% no minimālās darba algas).

Pašvaldības sociālā palīdzība tiek sniegta, izvērtējot katras 
ģimenes (personas) ienākumus un īpašumus. Biežākās problēmas 
ir ar ģimenes īpašumā esošajiem transporta līdzekļiem. Saskaņā 
ar saistošajiem noteikumiem trūcīgai ģimenei var piederēt tikai 
vie na automašīna, kas nav jaunāka par 10 gadiem, u.c. nosacījumi. 
Prakse rāda, ka dažkārt cilvēku īpašumā ir vairākas automašīnas, 
kas ir vecas un netiek lietotas, tāpēc aicinām sakārtot sava īpašuma 
lietas.

Sociālais dienests ar katru sociālās palīdzības saņēmēju slēdz 
Vienošanos par līdzdarbību, nosakot katram klientam individuāli 
veica mos pasākumus savas materiālās situācijas uzlabošanai vai 
esošā stāvokļa saglabāšanai.

Visus neskaidros jautājumus Jūs varat noskaidrot sociālajā 
dienestā personīgi vai zvanot pa tālruni 67185874.

latvenergo Dāvanas kartes
ģimenēm ar bērniem

Šī gada 1. martā starp AS “Latvenergo” un biedrību “Latvijas 
Paš val dību savienība” parakstīta vienošanās par grozījumiem dāvi
nājuma līgumā, iekļaujot papildus mazaizsargātās ģimenes ar bēr
niem, kurām būs iespēja saņemt dāvanu karti 53,70 LVL vērtībā. 
Jaunā vienošanās paredz, ka dāvanu karti ir iespēja saņemt:
– maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; 
– ģimenes ar bērniem, kuri slimo ar celiakiju;
– ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 

2013. ga da 01. janvāri);
– Černobiļas AES avāriju seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, 

kurās ir bērni;
– nepilnās ģimenēs, kurās ir zaudēts kāds no apgādniekiem;
– ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Ja ģimene, kas ietilpst kādā no augstākminētajām grupām, vie
nu reizi ir saņēmusi Latvenergo dāvanu karti (zaļo), atkārtoti nevar 
vairs saņemt.

Trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes akcijas 
laikā var saņemt divas dāvanu kartes.

Lai saņemtu Latvenergo dāvanu karti jāierodas Sociālajā 
dienestā līdzi ņemot:
– personas un statusu apliecinošus dokumentus;
– Latvenergo līguma numuru. 

Sīkāka informācija pa tālr.67185874

Nodarbinātības valsts aģentūras 
semināri 

21.05.2013. pulksten 10:00 Mālpils novada domes telpās
Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā – sociālā tīkla 

aktivizēšana darba meklēšanas procesā (8 ak.st.); KPP īstenotāja – 
Anita Rošāne

Īsa anotācija: 
Darba meklēšana – motivācija, process. Darba tirgus izvērtējums 

(Latvija, ārzemes). Darba sludinājumu portāli interneta vidē, citi 
resursi – masu mediji, ziņojumu stendi utt. CV un motivācijas vēstu
les sastādīšanas pamatprincipi. Efektīva sevis prezentēšana darba 
intervijā. Darba meklēšanas ceļi un formas, to efektivitāte. Darba 
mek lēšana kā sevis pilnveidošanas iespēja. Informācijas par darba 
vakancēm, iegūšanas veidi, informācijas avotu uzticamība, atlase un 
izmantošana. Savas konkurētspējas izvērtēšana. Darba piedāvājumu, 
sludinājumu analīze. Dokumentu sagatavošana atbilstoši vakancei 
un prasībām. Šķēršļi darba meklēšanā, to pārvarēšanas paņēmieni. 
Darba attiecību uzsākšana jaunā darba vietā u.c.

Gaidīsim gan bezdarbniekus, gan aktīvus darba meklētājus!

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

Karjers atrodas Mālpils novadā. Iespējama piegāde.

Kontakti:
 27728115 (BITE)
 20032965 (TELE 2)
 67925361 (Lattelecom)
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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 maijā
Līdz 9. maijam izstāžu zālē apskatāma Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas 
nodaļas audzēkņu un pasniedzēju darbu izstāde “PAVASARA VĀRDĀ”

04.05. plkst. 10.00 TLM studijas “Urga” saiets
08.05. plkst. 9.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” brauciens uz Allažiem,  

pieteikties pie kultūras centra dežuranta līdz 6. maijam
10.05. plkst.18.00 Mālpils vidusskola aicina uz Mātes dienai veltītu koncertu
11.05. plkst. 18.00 Mālpils kultūras centra deju kopas “Kniediņš” jubilejas  

koncerts “10 rozes Kniediņam” kopā ar draugiem
12.05.  PAVASARA GADATIRGUS
12.05. plkst.16.00 Mālpils kultūras centra izstāžu zālē Latvijas Mākslas 

akadēmijas jauno tekstilmākslinieku darbu izstādes 
atklāšana

17.05. plkst. 19.00 Mazie Dziesmu svētki Mālpilī. Piedalās Mālpils koris 
kopā ar draugiem

27.05.  Mālpils novadā viesojas Pierīgas novadu kultūras centru  
darbinieki

Zināmi Latvijas vokālo ansambļu konkursa finālisti!
Latvijas vokālo ansambļu konkursa 
finālam, kas notiks Dziesmu un deju 
svētku nedēļā – 30. jūnijā Mazajā Ģildē, 
izvirzīti 32 vokālie ansambļi. Konkursa 
finālā sieviešu, vīru, jauktos, senioru un 
pusprofesionālos vokālos ansambļus 
vērtēs starptautiska žūrija. 
Starp šiem 32 ansmbļiem jaukto 
an sambļu kategorijā cīnīsies arī 
mūsējie    – sekstets “Buona parte” 
Sanitas Vītumas vadībā.

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

INFORMĀCIJA    SLUDINĀJUMI

 paTEiCīBa
Izsakām lielu pateicību Jānim Inģistam, 

kurš sniega kušanais laikā novadīja ūdeni 
no mūsu pagalma.

Jaunā iela 6 mājas iedzīvotāji

Mālpils Kultūras centrs

 slUDiNĀjUMi
Meklējam godīgu un apzinīgu palīgu pensio
nāram mājas darbos, bez kaitīgiem ieradu
miem. Privātā māja atrodas netālu no 
Mālpils centra – 1 km. Apmeklējums varētu 
būt 3x nedēļā. Detalizētāka informācija pa 
tālr. 29678908

Veicu visa veida akmens apstrādes dar
bus gan privātos, gan juridiskos objek
tos  – inter jers, māju apdare, dekoratīvi 
dārza darbi (laukakmens, granīts), arī kapu 
piemi nekļi un restaurācija. Sertificēts ama
ta meistars, tālr. 29450290

Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sau
su, gan svaigu. Tālr. 26529485

Sertificēta skursteņslauķa pakalpo
jumi. Apkures ierīču tīrīšana, remonts. 
Apsekošanas aktu sastādīšana. Konsul
tācijas. Amata zellis Normunds Keišs. 
Tālr. 29432853

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas u.  c. 
nelielas zemes platības ar zemes frēzi. 
Tālr. 25985566

Muzikants (balss, sintezators) spēlē kā zās, 
jubilejās u. c. privātos un publiskos pasā
kumos, diskotēka, karaoke, apskaņo šana, 
gaismas. Tālr. 25985566

 

Aicinām
Jūs uz

Donoru 
dienu

2013.gada 15.maijā
Mālpils sporta

kompleksā

no plkst.10.00 līdz 13.00

Katrs Donors 
saņems 3,Ls

Līdzi jāņem 
pase

Aicinām uz Comenius Regio projekta “Lasīšanas veicināšana lauku novados”
noslēguma pasākumu – GRĀMATU SVĒTKIEM

10.maijā, plkst.13:00, Mālpils Kultūras centra deju zālē
Programmā:

– Mālpiliešu un projekta partneru – Poisdorfas pašvaldības (Austrija) –  
stāstījumi par projektā paveikto;

– Koncerts (Mālpils mācību iestāžu skolēnu priekšnesumi);
– Seno mācību grāmatu un “Grāmatu tārpu” izstāde.

No plkst.12:30 būs iespēja iegādāties dažādu izdevniecību grāmatas


