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2014. gada 28.maijā
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

2014.gada 28. maija
sēdes lēmumu Nr.7/20

Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 
26.marta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”
Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistoša
jos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā” (apstiprināts ar Mālpils novada domes 2014.
gada 26.marta sēdes lēmumu Nr.5/12) grozījumus un papildi
nāt saistošos noteikumus ar 5.8. un 5.9.punktu šādā redakcijā:

 “5.8. Pabalsts interešu izglītības izdevumu segšanai tiek 
piešķirts daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu, kurš 
apmeklē interešu izglītības programmu Mālpils novadā, 
sedzot 50% no dalības maksas.

 5.9. Pabalsta interešu izglītības izdevumu segšanai piešķir
šanas pamats: personas rakstveida iesniegums, līguma 
kopija par interešu izglītības programmas apguvi un 
kvīts kopija, kas apliecina samaksāto dalības maksu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicē
šanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

Mālpils novada domes 2014.gada 28.maija saistošo noteikumu 
Nr. 14 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils novadā”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma  
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Mālpils novada dome vēlas palielināt mate riālās 
palīdzības veidus tieši daudzbērnu ģimenēm, lai 
sniegtu pēc iespējas lielāku atbalstu ģimenēm, 
kurās aug trīs un vairāk bērnu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

grozījumi saistošajos noteikumos paredz papil
dināt daudzbērnu ģimenēm paredzētos pabal
stus ar jaunu pabalsta veidu – pabalsts interešu 
izglītības izdevumu segšanai, sedzot 50% no 
dalības maksas interešu izglītības programmas 
apguvei Mālpils novadā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz paš val
dības budžetu

Šī pabalsta ieviešanai 2014.gada 2.pusgadā 
nepieciešams finansējums 100 EUR apmērā. 

4. Informācija par plā
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmēj darbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

grozījumi saistošajos noteikumos tiešā veidā 
neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Personām saskaņā ar saistošajiem noteiku miem 
jāiesniedz iesniegums Mālpils novada paš val 
dības aģentūrā “Mālpils sociālais die nests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
Saistošo noteikumi grozījumi tiks publicēti 
vietējā laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā 
internetā www.malpils.lv.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

sAIstOŠIE NOtEIKuMI NR.14

Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” projekta atbalstīšanu.
2. Par pensionāru padomes priekšsēdētājas iesnieguma izskatī

šanu.
3. Par atzinības izteikšanu Aivaram Skroderim.
4. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
5. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguvei.
6. Par domes 2014. gada 28. maija lēmuma Nr. 7/8 precizēšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
10. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
11. Par Mālpils novada vidusskolas 12. klases iesnieguma izskatī

šanu.
12. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu tarifikācijas apstipri

nāšanu.
13. Par maksas apstiprināšanu Mālpils kultūras centra pasāku

miem. 
14. Par dalības maksas apstiprināšanu keramikas studijā 

“MĀLPILS”.
15. Par Mālpils kultūras centra telpu izmantošanas tarifu apstipri

nāšanu.
16. Par F. Ģēveles deleģēšanu Latvijas 15.Skolotāju kongresam.
17. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas 65 gadu jubileju.
18. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
19. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

NOLĒMA:
•	 Piešķirt	 līdzfinansējumu	 EUR	 600	 apmērā	 plenēra	 “Dialogs	

ar koku” atbalstam no atbalsta fonda līdzekļiem. Biedrībai 
“Sidegunde” ne vēlāk kā līdz 2014.gada 25.decembrim Domei 
iesniegt atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlieto
jumu (Nolikuma “Par Mālpils novada pašvaldības finansējuma 
saņemšanu biedrībām un nodibinājumiem” Pielikums Nr.2).

•	 Piešķirt	 Mālpils	 Pensionāru	 padomei	 līdzfinansējumu	 500	
EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem, izglītojošas piere
dzes ekskursijas organizēšanai uz Liepājas reģionu š.g. 7. un 
8. augustā.

•	 Izsniegt	SIA	“Saulkalne	S”,	VRN.	5000325646,	bieži	sastopamo	
derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr. 8 derīgo izrakteņu atradnē 
smilts – grants un smilts “grīnvaldi I” Mālpils novads, kadas
tra Nr. 8074 004 0043, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8074  004  0044. Pirms atļaujas izsniegšanas pieprasīt uzrādīt 
dokumentu, kas apstiprina, ka samaksāta valsts nodeva par 
atļauju. 

 Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju 142.29 EUR apmērā ieskaitāma Mālpils novada domes 
budžetā. Reģistrēt atļauju izsniegšanas žurnālā – papīra formā 
un elektroniski, ar kārtas skaitli Nr.08/14.

 Saskaņot smilts  – grants, smilts atradnes “grīnvaldi I” 
rekultivācijas veidu – par ūdenskrātuvi.

•	 Apstiprināt	ieejas	biļešu	maksu	par	kultūras	centra	sniegtajiem	
maksas pasākumiem:

 1. Par amatierkolektīvu teātra izrādēm un koncertiem 
 1.1. pieaugušajiem no 1.00 – 4.00, EUR 
 1.2. bērniem no 1.00 – 3.00, EUR

 2. teātra izrādēm un koncertiem profesionāļu sniegumā:
 2.1. pieaugušajiem no 4.00 – 10.00, EUR
 2.2. bērniem no 3.00 – 5.00, EUR

 3. diskotēkām no 2.00 – 4.00, EUR
 3.1. ar pieaicinātu grupu no 3.00 – 7.00, EUR

MĀLPILs NOVADA DOMEs 
25.06.2014. sĒDE Nr.8
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MĀLPILs NOVADA DOMEs sĒŽu gRAFIKs 
2014. gada SEPTEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. septembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. septembrī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 17. septembrī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES  SĒDE 24. septembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

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

 4. Atpūtas pasākumiem no 4.00 – 7.00, EUR
 4.1. koncertballe, naktsballe  no 5.00 – 10.00, EUR

 5. izstādēm:
 5.1. pieaugušajiem no 1.00 – 3.00, EUR
 5.2. bērniem un pensionāriem  no 1.00 – 2.00, EUR

 6. kino seansiem:
 6.1. pieaugušajiem no 2.00 – 4.00, EUR
 6.2. bērniem no 1.00 – 2.00, EUR

 7. Izstāžu zāle – ieeja par ziedojumiem.
 8. Par konkrētas biļešu maksas noteikšanu pasākumiem lēmu

mu pieņem Mālpils kultūras centra vadītāja, izvērtējot pasāku
ma specifiku.

•	 Apstiprināt	keramikas	studijas	“MĀL-PILS”	dalības	maksu:
 1. Pieaugušajiem 8.50 EUR mēnesī;
 2. Bērniem 3.50 EUR mēnesī.
•	 Apstiprināt	Mālpils	kultūras	centra	telpu	izmantošanas	tarifus:

Nr. Pozīcija EUR (bez PVN)
Viena 

stunda Viena diena

1. Lielā zāle (vietu skaits 500) 
kopā ar garderobi, foajē, 
2 aktieristabām

1.1. Konferencēm, sanāksmēm, 
semināriem, nodarbībām 25.00 300.0

1.2. Koncertiem, izrādēm 30.00
2. Deju zāle (250 vietām) kopā 

ar garderobi, foajē
2.1. Konferencēm, sanāksmēm, 

semināriem, izstādēm, 
prezentācijām

20.00 100.00

2.2. grupas nodarbībām 3.00 50.00
2.3. Labdarības pasākumiem 

un koncertiem 10.00

2.4. Saviesīgiem atpūtas 
sarīkojumiem, ballēm un 
banketiem, 
Fiziskām personām 20.00 100.00
Iestādēm 30.00 300.00

2.5. Nometņu organizēšanas 
vajadzībām (nodarbībām) 10.00 50.00

3 1. Stāva vestibila izmantošana 2.00 25.00
4. 2. stāva vestibila izmantošana
4.1. Konferencēm, izstādēm, 

nodarbībām 10.00 50.00

4.2. Saviesīgiem atpūtas 
sarīkojumiem, ballēm un 
banketiem

20.00 100.00

5. Kultūras centra nodarbību 
telpas

5.1. Lekcijām, prezentācijām 
(vienreizējām)

5.00(katra 
nākamā 

1.00)
–

5.2. Regulārām dažāda rakstura 
interešu pulciņu nodarbību 
organizēšanai

2.00 (1.00) –

6. Kultūras centra īre (lielā un 
deju zāle, foajē, garderobe, ak
tieristabas, nodarbību telpas)

100.00 500.00

7. Pārvietojamā skatuve (bez 
transporta un montāžas) – 150.00

8. Mālpils kultūras centra tehn. 
aprīkojuma un inventāra 
noma
8.1. Skaņu aparatūras 
izmantošana telpu nomas 
pasākumos

5.00 25.00

8.2. Skaņu aparatūras noma 
ārpus kult. centra telpām 25.00 50.00 – 

100.00
8.3. Saliekamais koka krēsls 0.50
8.4. Dārza galda un solu 
komplekts 5.00

8.5. Tautas tērps (brunči un 
veste) vai (bikses un veste) 2.00

8.6. Teātra kostīmi, kleitas un 
utt. tērpi 1.00

8.7. Teātra rekvizīti, parūkas 
un utt. aksesuāri 0.50

   9. Invalīdu, pensionāru biedrībām un nevalstiskām organizā
cijām, pašdarbības kolektīviem un Mālpils novada iestādēm, 
kuras organizē nekomerciāla rakstura pasākumus, telpu no
mas maksu var  samazināt vai nepiemērot. Lēmumu par mak
su, uz pamatota iesnieguma pamata, izvērtējot pasākuma at
bilstību valsts, pašvaldības vai sabiedrības interesēm, pieņem 
izpilddirektors.

•	 Piešķirt	Mālpils	Profesionālajai	vidusskolai	65	gadu	jubilejā	nau
das balvu 650 EUR apmērā.

•	 Izveidot	 Mālpils	 novada	 pašvaldības	 medību	 koordinācijas	
komi siju. Iecelt par komisijas vadītāju pašvaldības pārstāvi  – 
Teritorijas plānotāju – vides speciālisti Inetu Broku. Lūgt Valsts 
meža dienestu un Lauku atbalsta dienestu izvirzīt savus pilnva
rotos pārstāvjus Mālpils novada medību koordinācijas komisijai.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa
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Rīga-Pita sala, Jaunzēlande
Izbraukšana 2014.gada 15.septembris

Trīs jaunieši – divi mālpilieši – Dainis Pudelis (24), Ivars Brencis 
(26) un siguldiete Laura garā (22) 15. septembrī no centrālās 
dzelz ceļa stacijas uzsāks ceļojumu uz tālāko apdzīvoto vietu no 
Rīgas – Pita salu Jaunzēlandē, kas atrodas aptuveni astoņpadsmit 
tūkstošus kilometru attālumā pa gaisa līniju no Rīgas. Ekspedīcijas 
galamērķi plānots sasniegts 2015. gada otrajā pusē.

Mērķis

Tālākais punkts no Rīgas – tā saucamais Rīgas antipods – at
rodas Klusajā Okeānā starp Antarktīdu un Jaunzēlandi. Taču, 
mūsuprāt, nav nozīmes doties uz tālāko vietu, vadoties tikai pēc 
ģeogrāfiskajām koordinātām. Iecerētais ceļojuma galamērķis 
nebūs punkts Klusā Okeāna vidū, bet gan tālākā apdzīvotā vieta 
no Rīgas – Pita sala Katamas arhipelāgā, kas atrodas 18 010 km 
attālumā no Latvijas galvaspilsētas (no Mālpils ~  17  960  km). 
Ceļojuma ģeogrāfiskais mērķis ir tikai viena daļa no plānotā 
piedzīvojuma. Otrs ceļojuma mērķis ir pats noietais ceļš, tajā sas
taptie cilvēki, redzētais, dzirdētais, izjustais un piedzīvotais.

Cik daudz ceļu cilvēkam jānoiet?

“Viss sākās pirms apmēram pusotra gada. Kādā parastā darba 
dienā sapratu, ka dzīvē ir kaut kas jāmaina. Uzdevu sev jautājumus: 
“Uz kurieni virzās mana dzīve? Vai izvēles, ko kādreiz esmu izda
rījis, mani ir aizvedušas pie tā, ko es patiesi vēlos un kas man ir 
vajadzīgs?” Bija apnikusi tā sajūta, ka peldi pa straumi. Viss it kā 
bija – izglītība, darbs, nauda, bet vai manā dzīvē tas kaut ko mainīja? 
gribēju sev kaut kādu mērķi, uz kuru doties,” tā par ceļojuma ide
jas rašanos stāsta Dainis.

“Sākotnēji bija doma vienkārši doties apkārt pasaulei, kas arī, 
protams, nav atmesta, bet šobrīd koncentrējamies uz nosprausto 
ceļojuma mēķi. Vēl joprojām jau cilvēki uzdod jautājumu: “Kāpēc jūs 
gribat braukt?” Tas nav tik viegli atbildams jautājums. Šis ceļojums 
lielā mērā ir sevis meklēšana. Droši vien es nekur nebrauktu, ja 
būtu ļoti apmierināts ar to dzīves ceļu, kas man ir pašlaik un kur 
mani tas šodien ved. Ir jau tāds teiciens: “Tā vietā, lai ieplānotu 
kārtējo atvaļinājumu kārtējā kūrortā, mēģini iekārtot savu dzīvi tā, 
lai tev negribētos no tās aizbēgt!”

Cik ceļu cilvēkam ir jānoiet, lai viņš varētu sevi saukt par 
cilvēku? Es pat nezinu, kā man radās ši ideja – how many roads?* 
gan no Boba Dilana dziesmas, kur viņš uzdod šo jautājumu, gan 
no britu auto ra Duglasa Adamsa grāmatas “galaktikas ceļvedis 

stopētājiem”. Tas ir zinātniskās fantastikas stāsts par to, ka ir 
uzbūvēts milzīgs superdators, lai aprēķinātu atbildi uz lielo jautā
jumu par dzīvi un visumu un šī atbilde ir 42. Tiek radīta teorija, ka 
cilvēkam ir jānoiet tieši 42 ceļi, lai viņš sevi varētu saukt par cilvēku. 
Tā mums radās ideja pārbaudīt, vai pēc 42 noietiem ceļiem vari sevi 
saukt par cilvēku. Atbildes uz šiem jautājumiem par dzīvi, tās jēgu 
un sevi savā veidā ir meklējis katrs no mums.”

Motivācija

Liela daļa cilvēku ir sapņojuši par iespēju pamest savas ierastās 
dzīves, lai dotos ceļojumā uz tālām, noslēpumainām zemēm. Tomēr 
bieži šī iecere dažādu iemeslu dēļ tā arī netiek realizēta, tā paliek 
tikai kā sapnis. Nereti tās ir bailes, kas liek cilvēkam šo sapni no
likt pie malas, citreiz dzīve apmet kūleni un liek mainīt prioritātes, 
bet pati ideja nekad pilnībā neizgaist, tā tikai tiek apslēpta dziļāk. 
Šis arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam apņēmušies šo 
ieceri realizēt. Šo mērķi mēs vēlamies sasniegt, lai parādītu sev 
un citiem, ka bieži vien viss, kas ir nepieciešams lielas ieceres 
realizācijai, ir gribasspēks ideju realizēt līdz galam.

Biedrība

Biedrību “HOW MANY ROADS” mēs nodibinājām 2014.gada 
pirmajā pusē. Nākotnē tā varētu veidoties kā platforma līdzīgu 
ceļojumu organizēšanai un kā vieta, kur dalīties pieredzē un iespai
dos par piedzīvoto. Biedrība plāno aktīvi piesaistīt domubiedrus, 
apvienot netradicionālā tūrisma entuziastus un popularizēt šāda 
veida ceļošanu.

Biedrības mērķis ir rīkot pasaules apceļošanas piedzīvojumus, 
veicinot izpratni par kultūru daudzpusību, kultūrvēsturiskā manto
juma bagātību, dabas un cilvēku skaistumu un unikalitāti; informēt 
sabiedrību par redzēto un piedzīvoto, gan caur ceļotāju, gan ceļā 
sastapto acīm; parādīt, ka cilvēcība, savstarpēja cieņa un sapratne 
ir visu cilvēci vienojošas vērtības, kas ir sastopamas visur.

Misija

Planēta Zeme visiem mums ir tikai viena, arī laiks, kuru uz tās 
mums ir iespēja pavadīt, zināmā mērā ir ierobežots, tomēr kļūdaini 
būtu uzskatīt, ka katrs mūsu planētas iedzīvotājs caur savu 
pieredzes prizmu redz pasauli vienādi. Katra cilvēka pieredze, ceļi, 

AKTUāLI

How many roads?* garākais ceļš uz tālāko vietu.

No kr.p. Dainis Pudelis, Laura Garā, Ivars Brencis

 * Cik daudz ceļu? (angl.)
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kurus viņš izvēlas iet, veido viņa unikālo skatījumu uz apkārtējo 
pasauli. Cik daudzas no šīm unikālajām pasaulēm mums paliek 
neizzinātas tikai tāpēc vien, ka nav kāds, kurš par to pastāsta? Mēs 
neuzskatām, ka mūsu skatījums uz šo pasauli ir labāks vai sliktāks 
par jebkura cita cilvēka redzējumu, bet ticam, ka, paskatoties uz 
šo pasauli mūsu acīm, arī jebkuram citam būs iespēja ieraudzīt ko 
jaunu. Lai pēc iespējas pilnīgāk atspoguļotu ceļojumu, tā radītos 
iespaidus, tajā sastaptos cilvēkus, mēs plānojam, cik vien tas būs 
iespējams, dokumentēt ceļojuma gaitu, publicēt ceļojuma piezīmes 
un gatavot video sižetus par piedzīvoto.

“Katru dienu twitterī nevarēsim ierakstīt, kā mums klājas, jo mo
bilais internets daudzās mazapdzīvotās vietās varētu būt ļoti dārgs, 
turpretī pilsētās iespējas jau būs daudz lielākas,” saka Dainis. “Varētu 
jau likties, kāpēc gan uzņemties komunikāciju ar sabiedrību, bet man 
liekas, ka tas ir ļoti labi pašam ceļotājam, jo mudina vairāk redzēt, 
lai būtu interesanti arī citiem. Ir uzdevums un tas palīdz neieslīgt 
rutīnā un nepadoties slinkumam. Viens no ceļojuma uzdevu miem 
ir ne tikai sakrāt dzīves pieredzes bagāžu, bet iemācīties arī prak
tiskas lietas – rakstīt ceļojuma aprakstus, filmēt un montēt vi deo. 
Sasniedzot ekspedīcijas galamērķi Pita salā, plānojam uzņemt 
dokumentālu īsfilmu par salas iedzīvotāju dzīvi, šīs vietas dabu un 
vēsturi, kas plašākai publikai varētu tikt demonstrēta 2016. gadā.”

Ceļojums

grūtības nesagādātu tālo ceļu līdz Pita salai veikt pāris dienu 
laikā, izmantojot aviokompāniju sniegtos pakalpojumus. Tomēr, 
mūsuprāt, šādā veidā to vairs nevarētu saukt par “garāko ceļu” un 
sasniegto galamērķi par “tālāko vietu” no mājām.

Lai nokļūtu iecerētajā galamērķī, ir iecerēts izmantot vis
dažādākos transporta veidus, tajā pašā laikā, aviosabiedrību 
pakal pojumus izmantojot tikai galējas nepieciešamības gadī jumā. 
Pēc iespējas vairāk plānojam ceļojot ar vilcienu, autobusu, velosi
pēdiem (plānots nobraukt aptuveni 8000 km), kuģiem, mašīnām, 
mopēdiem un pašu kājām, kas ļauj iepazīt un sajust ceļu visā tā 
pilnībā.

Dainis: “Velosipēds manuprāt ir labākais veids, kā apceļot pa
sauli, jo tu esi pilnīgi atvērts un vidē iekšā, veidojas daudz labāka 
komunikācija ar cilvēkiem, tu nekautrējies lūgt palīdzību un cilvēki 
arī labprāt palīdz.”

Ekspedīcijas gaitā netiks akcentēti ierastie tūrisma galamērķi, 
bet gan meklētas vēl neredzētas un neparādītas vietas, kurās bieži 

var atrast vairāk burvības. Par naktsmājām, domājams, mums 
visbiežāk kalpos līdzi paņemtā telts vai kāda viesmīlīga cilvēka 
piedāvātā pajumte, tāpat arī maltītes pārsvarā plānots gatavot 
pašu spēkiem. Ekspedīcijas laikā šķērsosim visu Āzijas kontinen
tu, paviesojoties Baltkrievijā, Ukrainā (Krimā), Moldovā, Krievijā, 
gruzijā, Armēnijā, Irānā, Pakistānā, Indijā, Šrilankā, Nepālā, 
Tibetā, Ķīnā, Hongkongā, Taizemē, Laosā, Kambodžā, Vjetnamā, 
Singapūrā, Indonēzijā, Malaizijā, Austrālijā un Jaunzēlandē. 
Maršrutā iespējamas atsevišķas korekcijas, ņemot vērā drošības 
situāciju attiecīgajā reģionā.

Ceļojuma galamērķī plānots uzstādīt ceļazīmi ar norādi, ka šī ir 
tālākā apdzīvotā vieta no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.

Dainis: “Mūsu brauciens ir diezgan liela avantūra. Mēs neplā
nojam ceļojumu pārāk detalizēti. gribas, lai neesam piesieti pie 
konkrētiem termiņiem, cik ilgi kurā pilsētā vai valstī uzturēties. Es 
gribu, lai ir grūti, lai naudas nav daudz līdzi, lai ir neziņa, kā būs. 
Lai ceļojums ir izaicinājums.

Es šo ceļojumu salīdzinu ar lēcienu ar gumiju, tu skaties lejā un 
zini, ka tev tūlīt jālec, pirmais solis ir tas grūtākais, bet tu sper šo 
soli un tad jau, kā būs, tā būs. Tāda ticība – uzticēšanās, šis brau
ciens mums arī ir liela uzticēšanās dzīvei.”

Ekspedīcijas norisei varēs sekot līdzi:
facebook.com/HMRoads

www.hmroads.com
youtube.com/HMRoads

twitter.com/HMRoads

Ekspedīcijas maršruta vizualizācijas 
video:

https://www.youtube.com/
watch?v=Wm29P5PLNnk

Ekspedīcijas dalībnieku 
“sagatavošanās” video:

https://www.youtube.com/
watch?v=EP8zvCCRLp4

Biedrība “HOW MANY ROADS”
Dainis Pudelis, Ivars Brencis, Laura 

Garā

Rakstā izmantoti fragmenti  
no Esmeraldas Tāles intervijas  

ar Daini Pudeli

AKTUāLI
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Šogad 9.augustā jautrā, sirsnīgā un brīvā atmosfērā svinējām 
sava novada svētkus, kas vairoja mūsu piederības un vienotības 
sajūtu. Uz dažādiem mākslas, izklaides un sportiskiem pasā
kumiem visas dienas garumā pulcējās ievērojams cilvēku skaits. 
Diena bija emociju un notikumu pilna, katrs varēja atrast savai 
gaumei visatbilstošāko pasākumu. Mālpils novada dome pateicas 
SIA “Marsvet” par svētku salūtu!

Divas izstādes, kuras atklāja svētku dienā un kuras vēl var 
pagūt apskatīt tie, kuriem nebija iespēja to izdarīt, ir Ievas Iltneres 
izstāde “IK DIENA”, kas Kultūras centra izstāžu zālē būs skatāma 
līdz 16. septembrim un izstāde “Piensaimniecība Mālpils novadā” 
apskatāma deju zālē līdz augusta beigām.

Ievas Iltneres “IK DIENA”
gleznotājas Ievas Iltneres vārds pazīstams daudziem, viņa pie

der pie Latvijas izcilākajiem laikmetīgajiem māksliniekiem, tāpēc 
liels prieks un lepnums, ka viņas darbi skatāmi arī Mālpilī. Šoreiz 
uz izstādes atklāšanu bija ieradies rekordliels apmeklētāju skaits.

Atklāšanā Ieva teica: “Vai tā būtu Rīga vai Mālpils, Maskava 
vai Berlīne, visu nosaka konkrētais cilvēks, ar kuru sadarbojies 
izstā des veidošanā un iekārtošanā. Šoreiz, sadarbojoties ar Māru 
Ārenti, biju pārliecināta, ka viss būs vislabākajā kārtībā un tā arī ir!

Izstāde saucas “IK DIENA”, jo pēdējā laikā man šķiet, ka mēs 
bieži nenovērtējam esošo mirkli, piemēram, šo vakaru Mālpilī, cik 
tas ir izcils. Jo, lai kas arī būtu ap mums – lidmašīnu katastro
fas, saspringta politiska situācija, jūra vai kaut kas ironisks, mums 
jāmācās novērtēt mirkļi, kas mums ir. Par gleznu skatīšanos 
varu teikt – nesen kādā intervijā Alvis Hermanis stāstīja par tikko 
iestudētu operu un teica, ka opera ir jāskatās ar visu ķermeni. 
gribu teikt, ka arī gleznas ir jāskatās ar visu ķermeni, tāpat kā 
mākslinieks tās glezno ar visu ķermeni!”

Mālpils pienotavai 90
Otra izstāde veltīta Mālpils senākā uzņēmuma  – pienotavas 

90 gadu jubilejai, kura apritēja pagājušajā gadā (Mālpils piensaim
nieku sabiedrības koppienotavu svinīgi atklāja 1923. gada 1. oktobrī), 
un slavenā Mālpils siera 30 gadu jubilejai. Izstādē apskatāmi materiāli 
sākot ar piensaimniecības aizsākumiem Latvijā līdz mūsdienām.

Esmeralda Tāle
Mālpils sieram 30
Septiņdesmitajos gados Mālpils pienotavas siera meistars Arnolds 

Kabriels ciešā sadarbībā ar pārtikas tehnoloģi un daudzu mūsdienās 
populāru sieru autori Aiju goldi radīja jaunu produktu “Mālpils 
siers”, kas bija pirmais mīkstais nenogatavinātais siers Latvijā. 
Tādējādi Mālpils pienotava bija pirmā visā Latvijā, kas 1984. gadā 
uzsāka šāda svaigā siera ražošanu. Tas bija vesels apvērsums siera 

ražošanā visā bijušajā PSRS, jo līdz tam brīdim patērētājiem tika 
piedāvāti dažādi nogatavinātie sieri. Jaunā “Mālpils siera” ražošanas 
procesā piedalījās arī ražošanas vadītāja Terēza Isajeva, otrā siera 
meistare Velta Deičmane un siera meistara palīdze Ausma Zemīte. 
Tā “Mālpils siers” veiksmīgi uzsāka savu gājienu pie patērētājiem un 
arī mūsdienās ir iecienītāko sieru vidū. 

gadu gaitā tradicionālo “Mālpils sieru” ir papildinājuši jauni 
veidi, piemēram, “Mālpils siers ar ķimenēm”, “Mālpils siers ar 
garšvielu piedevām”. Vēlāk tapa “Mālpils siers itāļu gaumē”. Vēl 
uzņēmums ražo termiski apstrādāto “Mālpils Jāņu sieru” un 
pikantāku uzkodu cienītājiem – “Kūpināto Mālpils sieru”.

Ieva Pauloviča
Lupatdeķu ceļš

Ceļš, pa kuru var aiziet...uz darbu, uz veikalu, pie mammas vai 
drauga. Un pēc tam atgriezties mājās. Šoreiz tas no lupatiņām. 
Tāpat kā dabā – te platāks, te šaurāks, līdzenāks, grubuļaināks, 
pelēkāks, košāks. Ar atpūtas laukumiņu, kur nogurušajam 
ceļiniekam atpūsties, ar Lūcijas rekordistu  – 12.3m garo ceļa 
gabalu, ar Zintas vecmāmiņas austo 110 gadus veco ceļa gabalu 
un 33 cm garo bērnu dārza 4.grupas “Cālēni” audzinātājas Ilgas 
vadībā darināto ceļa gabalu. 27 “ceļinieki”, izmantojot 63 dažādus 
ceļa posmus veica 151.1 metru. 6 “ceļinieki” bija atbraukuši no 
Zaubes. Tam bija savs iemesls – viņus skolojusi mālpiliete Lauma.

Un te kāds stāsts... Noskumušie un viens izredzētais.

Mēs esam divi spilveni, katrs savās mājās Zaubē. Es esmu balts 
kvadrāts no jauna linu auduma atgriezumu lupatiņām. Mani rotā 
balti, stilizēti taurenīši. Velkos man ir pelēki linu un zaļi kokvil
nas diegi. Pildīts es esmu ar 21.gadsimta materiālu – sinteponu. 
Kāpēc mani atstāja mājās? Bet es esmu taisnstūra formas, austs 
sarkanās in baltās svītrās. Materiāls jaunas kokvilnas auduma 
strēmelītes. Es, tāpat kā zaļo, pelēko auduma lupatiņu spilvens 
rullīša formā, arī gribēju pieredzēt Mālpils novada svētkus. Jā žēl 
par jums abiem. Bet es gan izbaudīju, kā uz manis uzliek galvu 
atpūtai kāda sirma kundze tautas tērpā, Inguna – “Urgas” vadītāja 
un aušanas skolotāja Lauma Krastiņa. Paldies viņai, ka savulaik 
iemācīja zaubēnietei Zintai mani uzaust. Tur bija tik daudz lupatiņu 
deķu, ka pietiktu vietas pussimtam spilvenu – katram savs deķis pēc 
izvēles. Bija gari un plati, šauri un īsi, strīpaini un rūtaini, raibi un 
vienkrāsaini deķi un deķīši. Dzirdēju kā mūzikā un dziesmās skan 
Mālpils novada svētki. Ja agrāk lupatu deķis sildīja bērnu basās 
kājas uz klona grīdas, kučieri kamanās, zirgu muguras pie baznīcas 
vai kroga, tad šodien tas atlkal celts godā citā pielietojumā. Tiek 
izlikts izstādēs kā fons, kā gobelēni pie sienas, pārklātas gultas 
un krēsli, auto sēdekļi. Pateicamies taupīgajiem latviešiem, kuri 
no necilām lupatiņām darina izcilus darbus, kas silda miesu un 
iepriecina dvēseli. Tiksimies nākamreiz lupatiņu spilvenu parādē!

Spilvenu stāstus pierakstīja Zaubes tautas lietišķās mākslas 
pulciņa “Trejdeviņi” vadītāja Zinta Grundšteina

AKTUāLI

Mālpils novada svētki 2014

Māra ārente un Ieva Iltnere izstādes atklāšanā
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Jaundzimušie ar vecākiem pulcējas uz sveikšanu Novada ģimenes svētku gājienā

Svētku gājiens ieplūst centrālajā laukumā Tirdziņā tiek būvēta “Māla pils”

...pulcē daudzus līdzdziedātājus “Dzelzs Vilka” Jauno Jāņu orķestris...

Viens no “Siera takas” daudzajiem pārbaudījumiem Noslēgumā romantiskais Gaismas ceļš kopā ar Raimondu Tigulu
Foto: Ivars Brencis
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Jau divpadsmito vasaru biedrība “Sidegunde” un tās vadītāja 
Helēna Medne Mālpilī uz plenēru pulcina gan jaunos māksliniekus, 
gan māksliniekusseniorus. Šogad plenēra tēma ir “Dialogā 
ar koku”, un, izrādās, plenēra idejas, ka darbi top tieši uz un no 
koka, autors ir labi pazīstamais mālpilietis kokapstrādes meistars 
Modris Hapanioneks. 

No 7. līdz 15. jūlijam plenērā darbojās divdesmit divi māksli
nieki – gleznotāji, grafiķi, keramiķi, tēlnieki, gan Mākslas akadēmiju 
jau absolvējuši, profesionāli mākslinieki, gan studenti. Seniorus 
šogad parstāvēja režisors, gleznotājs Jānis Steičs un grafiķe 
Dzintra Aulmane.

Vērojot māksliniekus darbu tapšanas procesā, redzams, ka 
katram ir sava pieeja darbā ar koku. Plenēra iecere bija iepazīt 
un aktualizēt koka daudzveidīgās iespējas un patiesi plenērā 
tapušie darbi ir tik dažādi gan izmēros – no miniatūrām gleznām 
līdz iespaidīgam tēlniecības objektam vidē, gan pārstāvētajās 
tehnikās – gleznas, zīmējumi, kolāžas, trīsdimensionāli objekti. 
Studenti aktualizējuši arī gleznošanu enkaustikas tehnikā, kura 
bija pazīstama jau Senajā grieķijā un Romā. Šajā tehnikā krāsai 
pievieno izkausētu vasku un karsto krāsu klāj uz koka pamatnes. 

Ļoti radošs izdevies keramiķes un restauratores Ivetas 
Šveisbergas dialogs ar koku. Iveta stāsta: “Ikdienā es nodarbojos 
ar keramikas un rāmju restaurāciju. Kad Helēna mani uzaicināja uz 
šo plenēru, es domāju, kā es varu sarunāties ar koku, un sapratu, 
ka varu šo dialogu veidot caur restaurācijas prizmu, jo tas ir tas, 
ar ko es ikdienā nodarbojos. Braucot uz plenēru es paņēmu līdzi 
formas, kuras ir noņemtas manā ikdienas darbā. Biju arī Jūrkalnē 
un tur jūras krastā atradu dažas koka detaļas. Tās es izmantoju 
veidojot savas kompozīcijas šeit. Ikdienā nenodarbojos ar skrūvē
šanu un zāģēšanu, līdz ar to dažos darbos tīri tehniski visu salikt 
kopā man palīdzēja Modris. Savukārt citos darbos koka detaļas 
es samon tēju tā, kā to darītu restaurators, sastiprinot tās kopā ar 
ģipsi nevis naglām. Ļoti pozitīvi bija tas, ka mums šajā darbnīcā 
bija iespēja izvēlēties savus kokus, atgriezumu kastē sameklējot 
detaļas dažādiem darbiem. Apzināti vai nē, bet manā trīsdimensiju 
kompozīcijā ir izveidojies tas tēls, kas parādās arī uz manis apglez
notajiem keramikas šķīvjiem. Idejas tapa te plenērā uz vietas, tas 
nozīmē, ja cilvēks dara, tad vienmēr izdodas!”

gleznotājas Darjas Fjodorovas laiks plenērā bijis ļoti ražīgs – 
tapuši daudzi neliela izmēra gleznojumi uz koka. Par saviem dialo
giem ar koku Darja stāsta: “Vispirms atradu kokus, tad Modris 
tos noslīpēja un tikai tad es domāju, kas uz katra gabaliņa varētu 
būt. Vispirms ir koks ar savu tekstūru un zīmējumu un pēc tam 
tiek ietilpināta doma, motīvs. Ar audeklu parasti ir otrādi, audekla 

izmērs tiek izvēlēts konkrētai idejai, bet šeit to motīvu, kas varētu 
būt pasaka priekšā koka gabaliņa forma un kokā esošo līniju rakts. 
Šajā kokā, piemēram ieraudzīju, ka te ir tāds, kā ūdens raksts, tad 
tapa dīķis ar ūdensrozēm. Ar koku ir tas interesantais eksperi
ments, kad nezini, kādas idejas radīsies, kas beigās sanāks.”

Savukārt tēlnieks Jānis Noviks veido izmēros lielāko šī plenēra 
darbu – vides objektu no koka baļķiem: “Šeit top PORTĀLS Mālpilī. 
Šis ir darbu cikls, kurā es no dabiskiem materiāliem – koksnes 

AKTUāLI

Mākslinieki “Dialogā ar koku”

Tēlnieks Jānis Noviks ar palīgu – Mālpils Portāla tapšanas process

Plenēra kurators, kokapstrādes meistars Modris Hapanioneks  
un gleznotāja Darja Fjodorova

Gleznotāji Dārta Hapanioneka un Aivis Pīzelis enkaustikas darbnīcā
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Vai Jūs ziniet, kas ir HOLLAIN un kur tā atrodas? Tad nu lūk – 
tas ir burvīgs, mazs ciematiņš Beļģijas dienvidrietumos 80 km no 
Briseles un netālu no Francijas robežas. Tieši uz turieni šovasar 
devās folkloras kopa “MĀLIS”, lai piedalītos gadskārtējā amatnieku 
festivālā, kurš katru gadu tiek rīkots par godu kādam akmeņkalim, 
kurš pirmais aizsācis šo tradīciju. Starp citu, nākošgad šim 
pasākumam apritēs 40 gadi.

“MĀLIS” nebūt nav pirmais kolektīvs, kurš viesojies Hollain. 
Pirms mums šeit jau ir pabijuši mūsu dejotāji un amatnieki.

Tā nu 16. jūlija rītā mēs dodamies savā pirmajā tik tālajā ārzemju 
turnejā, tikai atšķirībā no viņiem, esam izvēlējušies gaisa satiksmi 
ar pārsēšanos Frankfurtē, kur sabijuši četras stundas termināla 
zonā, Briselē ierodamies jau vēlā pievakarē. Tur mūs sagaida jauks 
beļģu pāris, tālāk mūs nogādājot Hollain ciematiņā. Ir pusnakts, 
bet tirgus laukumā mūs sagaida akardeona mūzika, vēss alus 
kauss un sirsnīga sadziedāšanās.

Nu ko, piedzīvojums var sākties! Mūsu Edītei, Agnesei un Ingūnai 
tā ir atkalredzēšanās, jo viņas šeit jau ir viesojušās. Tā nu satiekot 
savas iepriekšējo gadu saimnieces, divi pāri no mūsu grupas dodas 
uz pagaidu mājām tepat Hollain, bet atlikušos ciemiņus nogādā 
tuvējā ciematiņā La Poule, 7 km attālumā no Hollain, kur tiekam 
izmitināti viesu namā. Mūsu rīcībā tiek atstāts “busiņš”, lai varam 
brīvi pārvietoties. Ko gan vēl vairāk var vēlēties – paši sev saimnieki 
ar visu dzīvošanai nepieciešamo un brīnumainu ledusskapi, kas 
katru dienu uzpildījās ar sieriem, šķiņķiem un gardiem jogurtiem. 

Te nu mums paldies jāsaka festivāla organizatoriem, kuri par 
mums rūpējās un gādāja, lai nekā netrūktu! Pat kādā sevišķi karstā 
dienā mums noorganizēja peldi kādas privātas mājas baseinā! Ļoti 
sirsnīgi cilvēki. Paldies viņiem!

Bet ne jau ēst un gulēt esam šeit atbraukuši! Kad agrā rītā mūs 
pamodina tuvējās baznīcas zvani (tās te ir tik daudz un iezvana kat
ru pusstundu) un meža baložu dūdošana (to te ir daudz un dūdo ik 
minūti), mēs dodamies pie mūsu Hollain palikušajām meitenēm, 
kuras jau sākušas gatavot cienastu – vāra kailgraudu putru. 
graudi tika atvesti no Latvijas. Tagad tie tiek bērti kopejā katlā, lai 
iepazīstinātu vietējos ar latviešu ēdieniem. Bez putras galdā vēl 
tiek celts siers no “Mālpils piensaimnieka”, speķis no mūsu tirgus 
Sarmītes un kur nu iztikt bez latviešu rupjmaizes, jo pirmais vakars 
tirgus lielajā teltī tiek veltīts nacionālo ēdienu iepazīšanai. Starp 
citu, mūsu beļģu draugi ir franču valodā runājoša tauta un angļu 
valodas zināšanas viņiem ir tikpat “spēcīgas” kā mums. Bet vai tas 
mūs apgrūtina saprasties? Vieno dziesma, sazināmies ar žestiem 
un vēl jau ir tāda valoda kā sirds valoda.

Vakarā ir mūsu pirmā uzstāšanās un iepazīšanās ar tādiem 
pašiem uzaicinātiem cittautiešiem, lai šo festivālu padarītu krāš
ņāku. Un, proti, tir ir dejotāji no Portugāles, muzikanti un dejotāji 
no Itālijas, kā arī dūdu un bungu virtuozi no galīcijas. Tad nu visu 
šo tautu ēdieni vakara gaitā tiek degustēti.

Kā gāja mūsu putrai? Labi! Bija tādi, kas nāca pēc papildpor
cijas. Nākošā dienā sabrauc amatnieki, tirgotāji, pavāri un festivāls 
var sākties! Folkloras kopai “MĀLIS” ir jāuzstājas gan dienā, gan 
vakarā, gan pārvietojoties pa tirgu, gan uz lielākām un mazākām 
skatuvēm. Repertuāra ziņā, cenšoties neatpalikt no saviem tem
pera mentīgajiem dienvidu kolēģiem, izvēlamies tās ritmiskākās un 
jestrākās dziesmas, papildinot uzstāšanos ar rotaļu soļiem.

Cilvēki ierodas šeit, lai iepirktos, izklaidētos, ēstu, dzertu, satik
tos ar draugiem, radiem un kopā atpūstos. gari galdi, uz iesmiem 
tiek cepti veseli suķi un pie lūpām tiek celti norasojuši alus kausi. 
Baudām to visu arī mēs, jo katru dienu tiek izsniegti taloni, par visu 
ir padomāts!

Hollain pilsētiņas amatnieku festivāls (ARTIFOIRE) ilgst trīs die
nas. Pa šo laiku esam sadraudzējušies ar itāļiem un portugāļiem. 
Pēdējā vakara noslēguma koncerts ir sevišķi emocionāls un, 
šķiroties, pār vaigu norit pa kādai asariņai. Vēl apmaināmies ar 
suvenīriem un pavadot prombraucējus, mēs nesakām sveiki, bet 
gan – uz redzēšanos! Ko var zināt...

un baļķiem veidoju laikmetīgus un abstraktus objektus un izvie
toju vidē, būvējot tos uzreiz izvēlētajā vietā un skulptūru pakārtojot 
apkārtnei. No šiem portāliem veidosies tāds kā tīkls, jo vairākas 
skulptūras jau ir izvietotas vidē – Tesalonikos, grieķijā, Latgalē, 
Čornajas pagastā, tagad Mālpilī un vasaras laikā taps vēl vairākas 
skulptūras. Katra no šīm vietām saistās ar kādiem manas dzīves 
notikumiem. PORTĀLS kā ieejas durvis uz kādu konkrētu atmiņu 
par vietu, kur esmu bijis un dzīvojis. Objektus izvēlējos veidot no 
koka, kas mūsdienās nav tik aktuāls un daudziem liekas garlaicīgs, 
tādējādi akcentējot koku kā modernu tēlniecības materiālu. 
Izvēlējos koku arī tāpēc, ka tas liekas “dabisks” cilvēkam. Es cen
šos to nepārveidot, koka baļķus apstrādāju minimāli, lai tie radītu 
iespaidu, ka darbs sastāv no kokiem, kas atrodami visapkārt un 
dabiski iekļautos vidē”. Jāņa Novika veidotais PORTĀLS Mālpilī 
apskatāms pie Profesionālās vidusskolas stadiona.

Plenērs norisinājās ar mālpiliešu iniciatīvu un atbalstu.  
Modris Hapanioneks palīdzēja māksliniekiem teh niski realizēt 
idejas, izmantojot materiālu atgriezumiem. Sadarbībā ar KS 
“Kaba  tiņas” vadītāju Valentīnu Svikšu sagādāti nepieciešamie 
kok mate riāli. Ar Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores 
Frančeskas Ģēveles laipnu atļauju mākslinieki izmantoja skolas 

kok apstrādes darbnīcas. Arī Mālpils novada dome finansiāli 
atbalstīja plenēru.

Plenēra darbu izstādes atklāšana gaidāma 7. oktobrī – Borisa 
Bērziņa dzimšanas dienā, Mālpils Profesionālajā vidusskolā.

 Esmeralda Tāle

AKTUāLI

Folkloras kopa “Mālis” pirms svinīgās atklāšanas ceremonijas

Amatnieku festivālā Beļģijā

Darbs tapšanas stadijā

Turpinājums 10. lpp.
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Atpakaļceļā vēl paspējam 
skriešus izskriet cauri Briseles 
vecpilsētai, izbaudot kādā no 
neskaitāmajām ielas kafej nīcām 
gardu kafiju kopā ar slavena jām 
beļģu vafelēm. Sameklējam 
šīs pilsētas oficiālo simbolu – 
čurājošo puisēnu, bet neoficiālo 
simbolu – tādā pašā nodarbē 
aizņemtu meitenīti, mums vairs 
nav laika meklēt. Steidza mies 
uz lidostu, lai dotos mājās. 
Atkal ar pārsēšanos Frankfurtē, 
Rīgas lidostā mēs nolaižamies 
pusnaktī un atviegloti konstatējam, ka arī Latvijā ir labvēlīgi lai
ka apstākļi, lai tālāk baudītu vasaru. Paldies novada domei par 
materiālo palīdzību un visiem, kuri mūs atbalsta un saprot, ko mēs 
darām, kā mēs darām un kāpēc mēs darām!

Folkloras kopas “MĀLIS” Beļģijas emocijas
pierakstīja Elita Mieze

P.S. Varbūt vēl kāds vēlas pievienoties mūsu pulciņam?  
Būsiet gaidīti!

Nu tad – uz tikšanos rudenājos!

AKTUāLI

SPORTS VASARā

Vai Mālpilī ir atļauts smēķēt uz lodžijām?
Smēķēšanas ierobežojumus Latvijā nosaka likumdošana – li

kums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietoša
nas ierobežošanu”. Likuma 11. pantā ir minētas visas tās vietas, kur 
smēķēšana ir aizliegta. Uz smēķēšanas ierobežojumiem daudz
dzīvokļu mājās attiecas 5. punkts – smēķēt aizliegts daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās.

Pašreiz likums nosaka aizliegumu smēķēt publiskās ēkās, 
būvēs un telpās, kā arī dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un 
citās koplietošanas telpās, bet nenosaka aizliegumu smēķēt uz 
balkoniem un lodžijām vai pie ieejas izklaides vietās.

Kaut arī Saeimas komisija ir atbalstījusi grozījumus likumā 
aizliegt smēķēt uz daudzdzīvokļu māju balkoniem un lodžijām, 
kāpņu telpās, gaiteņos, lieveņos vai tuvāk par desmit metriem 
no daudzdzīvokļu māju ieejām, ārējām kāpnēm vai lieveņiem ci
tas personas klātbūtnē, ja tā pret to iebilst, grozījumi likumā vēl 
nav stājušies spēkā. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāpieņem 
Saeimā galīgajā lasījumā.

Likumprojektu par grozījumiem likumā “Par tabakas izstrā
dājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” Saeima 
12.jūnijā pieņēma otrajā lasījumā. Vēl grozījumi jāizskata trešajā 
lasījumā. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 
ir noteikts līdz 22.augustam.

Informācija no www.delfi. lv, www. tvnet.lv, www.lsm.lv,
www.lvportals.lv, www.likumi.lv

No cikiem vakarā Mālpilī ir aizliegti skaļi pasākumi 
(skaļa mūzika, salūts)?

Periods, kad trokšņa līmenis nedrīkst traucēt apkārtējos iedzīvo
tājus sākas no plkst.23.00. Ja pēc šī laika trokšņa līmenis (kura 
lielums nekur nav atrunāts) tiek pārsniegts, tad persona tiek saukta 
pie administratīvās atbildības. Atsevišķus pasākumus var saskaņot 
Mālpils novada domē. Ja domē konkrētais pasākums ir saskaņots, 
tad šī norma par klusuma ievērošanu no plkst.23.00 neattiecas.

Pašvaldības policija

Aizvadīta kārtējā vasara, un tuvojas skolas laiks. Mālpilī 
viesojušās daudzas sporta nometnes.

Jūnijā Mālpilī tika organizētas “Basketbola skolas Rīga” no
metnes, Uvja Helmaņa organizētā basketbola nometne un karatē 
nometne.

Jūlijs jau kā vienmēr piepildīts ar treniņnometņu dalībniekiem, 
jo visi atpūtušies no skolas un gatavi pilnveidot sevi. Arī Mālpils 
jaunieši un jaunietes nolēma izveidot savu treniņnometni. Notika 
rita treniņš, vakarā treniņš volejbola laukumos. Domāju, ka Mālpils 
jaunieši bija apmierināti ar to, ka pārvarējuši grūtības, un iegul
dītais darbs sevis attīstībā dod rezultātu.

Pateicoties Kristapa Steķa aktīvai darbībai, tika atjaunināta un 
pārveidota BMX trase. Liels paldies Steķu ģimenei un visiem, kas 
atsaucās aicinājumam piedalīties talkā.

Atsaucību guva arī Nakts turnīrs Pludmales volejbolā. Paldies 
sponsoriem Mālpils Muižai, EMU un visiem tiem, kas vēlējās palikt 
anonīmi, kā arī vīriem, kas to organizēja – Kristapam Butkēvičam, 

Naurim Krīgeram, Mārcim Kaņepējam, Valteram Brežinskim un 
galvenajam tiesnesim girtam Lielmežam.

Mālpils Sporta Kluba riteņbraucēji cītīgi piedalījušies dažādās 
sacensībās MTB un Šosejā. Rezultāti ir uzlabojušies un arī iekšējā 
konkurence ir saasinājusies.

Jūlija beigās divi Mālpils puiši piedalījās riteņbraukšanas 
treniņnometnē Kuldīgas apkārtnē. Niks Poika, Verners Ieviņš 
nedēļas laikā nobrauca vairāk par 500 km.

Augusts Mālpilī bija vispiepildītākais, jo treniņnometnēs sa brau
ca gan basketbolisti, gan peldētāji. Un, protams, Mālpils svētki, ku
ros netrūka iespējas aktīvi atpūsties. 

Mālpils svētku laikā Sporta ielā 1 notika dažādu sporta spē
ļu aktivitātes. Notika piecu dažādu sporta spēļu elementu 
sacensības, kur tika ņemta vērā precizitāte. Piedalīties varēja 
visu vecumu pārstāvji un pārstāves. Tēvi varēja sacensties ar 
dēliem, mātes ar meitām. Jaunieši savā starpā varēja pārbaudīt, 
kurš pārvalda labāk vairākus sporta spēļu elementus. Sacensības 

IEDZīVOTāJI JAUTā

Folkloras kopas “Mālis” uzstāšanās Hollain centrālajā 
svētku laukumā

Turpinājums no 9. lpp.
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sporta ziņas

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

2.septembris Pierīgas sporta spēles rudens krosā Riekstu kalns, Baldone

13.septembris plkst.12.00 Mālpils novada VELOBRAUCIENS Mālpils mototrase

14.septembris plkst.10.00 Vīnkalna kausa izcīņa novusā Mālpils sporta komplekss
20.septembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 1.posms Mālpils sporta komplekss
21. septembris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 9.posms Mālpils sporta komplekss

27.septembris Pierīgas sporta spēles šautriņu mešanā Saulkrastu sporta centrs

28.jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Mālpils 
novada pludmales volejbola čempionāta 2.posms. Sacensībās 
piedalījās 19 pāri. Līdz finālam tika Ģirts Lielmežs un Intars 
Palameiks, kas pusfinālā pieveica Nauri Krīgeru un Mārci 
Kaņepēju, un Dinārs Jākabsons kopā ar Ardi Martinsonu, kas 
pusfinālā pārspēja Māri Čīmu un Valteru Brežinski. Finālā Dinārs 
ar Ardi izrādījās pārāki par Ģirtu un Intaru. 3.vietu ieguva Māris 
un Valters. Labākais MIX pāris – Toms Bičkovskis un Anete Veica. 
Detalizētus rezultātus un bildes no pasākuma var apskatīties 
www.facebook.lv (Mālpils sports).

25.jūlijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Mālpils 
novada pludmales volejbola čempionāta 3.posms – nakts posms. 
Sacensībās piedalījās 18 pāri. Finālā tikās divas komandas no 
Siguldas – Kaspars Bredis un Ģirts Zīle pārspēja Arvi Borženkovu 
un Aigaru Jonasu. Cīņā par 3.vietu tikās mālpilieši – Kristaps 
Butkevičs ar Mareku Barsovu uzvarēja Nauri Krīgeru un Mārci 
Kaņepēju. Detalizētus rezultātus un bildes no pasākuma var 
apskatīties www.facebook.lv (Mālpils sports).

9.augustā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika 
Mālpils novada pludmales volejbola čempionāta 4.posms. Sacen
sībās piedalījās 12 pāri no tiem 4 pāri piedalījās atsevišķā MIX 
turnīrā. Finālā Māris Čīma ar Valteru Brežinski, 3 setu cīņā, 
pārspēja Kristapu Butkeviču un Mareku Barsovu. Cīņā par 3.vietu 
Ģirts Lielmežs ar Intaru Palameiku uzvarēja Rūdolfu Rudzīti un 
Andi gvelzi. MIX turnīrā 1.vietu ieguva Toms Bičkovskis un Anete 

Veica, 2.vietā – Edijs Ungurs un Ieva Ozola, bet 3.vietā – Edgars 
un gunta gončari. 

16.augustā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika 
Pierīgas novadu sporta spēles pludmales volejbolā. Sacensībās 
piedalījas 7 komandas, kuras tika sadalītas 2 grupās. Mālpils 
novada komandu pārstāvēja Māris Čīma, Kristaps Butkevičs un 
Anete Veica. grupā mūsējie (zaudējot Mārupes novada komandai, 
uzvarot Salaspils un Stopiņu novadu komandas) ierindojās 2.vietā. 
Pusfinālā, ļoti sīvā 3 setu cīņā, malpilieši piekāpās Ropažu novadu 
komandai un cīņā par 3.vietu zaudēja arī Babītes novada komandai 
un ierindojās 4.vietā. Finālā Mārupes novada komanda pārspēja 
Ropažu novadu komandu. 

17.augustā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 8.posms, kurā piedalījās 16 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva Alfons Suķis, 2.vietu – Jānis Želvis, 3.vietu – Ivars Neimanis

!!! 6.septembrī Mālpils pludmales volejbola laukumos 
norisināsies Mālpils pludmales karaļa titula izcīņa, kurā piedalīsies 
8 labākie mālpilieši pēc šī gada sacensību kopvērtējuma. Turnīrs 
notiks pēc klasiskā “King of the Beach” izpēles formāta. Sacensībās 
piedalās: Māris Čīma, Valters Brežinskis, Kristaps Butkevičs, 
Mareks Barsovs, Ģirts Lielmežs, Nauris Krīgers, Mārcis Kaņepējs 
un Toms Bičkovskis. Sacensību sākums plkst.11.00.

Sports darba organizators 
Ģirts Lielmežs

Mālpils novada čempionāta pludmales volejbolā  
2.posma godalgoto vietu ieguvēji

Mālpils novada čempionāta pludmales volejbolā  
3.posma godalgoto vietu ieguvēji

notika uz precizitāti, un speciāla fiziskā sagatavotība nebija 
nepieciešama.

Liels paldies tiesnešiem, kas tiesāja sporta aktivitātes: Baibai 
Krivišai, Andrim Kaņepējam, Anetei Veicai, Elīzai Veicai, Elīnai 
Niedrai, Katei Mārtinsonei, Ilandai Brežinskai, Valērijai Kaptarjai, 
Maiklam Mihelsonam un Tomasam Rouškam.

Sidgundā ir pabeigts āra trenažieru laukums ar strītbola lau
kumu. Šāds trenažieru laukums tiek izveidots arī pie Mālpils 
vidus skolas. Tuvākajā laikā tiks nodota jaunā inventāra noliktava 

ar ģērbtuvi, kas atrodas pie sporta laukumiem. Visi šie projekti ir 
tapuši pateicoties Eiropas Savienības atbalstam.

Notiek arī Hokeja laukuma sagatavošana ziemai. Prieks par 
Uģa Reinbaha neatlaidību un entuziasmu. Paldies visiem tiem, kas 
palīdz to īstenot.

Pozitīvas izmaiņas veiktas arī moto trasē, par ko liels paldies 
Robertam Strausam un Imantam Veicam.

Valts Mihelsons
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Šoreiz stāsts par divām kundzēm, kuras ilgus gadus aktīvi 
darbojās studijā (tolaik pulciņā).

2000.gada 24.februāra “Hedvigas kundzes Avīzes” (kādreiz 
sie viešu tik ļoti iemīļotais “Latvijas Avīzes” pielikums) numurā 
žurnāliste Rita Blaumane rakstā “Rezēdu smarža: Irēnas kēkss, 
Laumas karaša, Māras smiltsērkšķi un...” par abām mūsu pulciņa 
čak lajām dalībniecēm raksta: “LŪCIJA RIŅĶE. Lielā audēja, kas 
pēdējo gadu pavadījusi stellēs, altāra segu auzdama. Zemgaliete 
pēc izcelšanās, ar interesantu krāsu skatījumu. Ar trim bērniem un 
divpadsmit mazbērniem svētīta. ZANE ĶEŠāNE. Auž. Ada. Dzied. 
Viņa – “Rezēdu sirds”. Viņa ir kultūras nama dežurante un visu kopā 
saucēja.” Abu rokdarbnieču darinājumi ir publicēti šīs pašas avīzes 
citos pielikumos. Lūcijas gultas pārklājs ar krāsu maiņas rakstu 
audumā un Zanes neparastie un jaukie tamborētie pārvalki krēsliem. 
Ko par abām čaklajām kundzēm varam pateikt mēs pašas...

Lauma Krastiņa. “Lūcijai Riņķei rokdarbi bija pazīstami un tuvi 
jau no bērnu dienām. Vēlākos gados adīšanas prasme palīdzēja 
uzturēt ģimeni. Kad uz Mālpili atnāca dzīvot Priedīšmāte, tad Lūcija 
kopā ar tuvākiem kaimiņiem – Ansi Ieviņu un Beķermammu (Alvīne 
Beķere) sāka pulciņā darboties no pirmās dienas. Tās bija dažādas 
vietas Mālpilī  – Kristīnes Priedītes dzīvoklis, Vecais Kultūras 
nams, tehnikuma kopmītnes. Arī “Vecpilī” ne pārāk plašais Lūcijas 
dzīvoklis pārtapa par darbnīcu. Lūcija skolas mazpulcēniem 
ierādīja, kas ir nītis, šķiets un paminas. Viņas mazdēls Juris Rīgā 
Saules dārzā no gunta Ulmaņa saņēma vērtīgas dāvanas par 
skaisto veikumu – gobelēna tehnikā austu vesti un vairāku des
mitu pupiņu šķirņu izaudzēšanu. Darbs bija Lūcijas “sabiedrotais” 
un tādēļ arvien viņa aicināja arī citus kustēties. 2002.gadā Mālpils 
svētkiem veltītajai izstādei “Laika upe” austais lupatu celiņš zilos 
toņos ir kā pareģojums mūsu studijas nosaukumam “Urga” (par 
studiju mēs toreiz vēl tikai sapņojām un cerējām kļūt). Mazbērniem 
un radu bērniem austās segas rožceliņa tehnikā ir raibu raibas un 
jautri jautras, un segas kalpos vēl ilgi. Lūcija rakstīja vēlējumu īsi 
un skaisti: “No runām pie darbiem”. Šad un tad skanēja teikums: 
“Priedīšmāte darīja...”, vajadzēja ieklausīties un ķerties pie darba.

Dace Silniece (Lūcijas mazmeita). Vecomammu mēs visi dēvējām 
par Māti. Mūsu ģimenē bija divas mātes – “Vecpils” Māte (mammas 
mamma) un “Līdumnieku” Māte (tēta mamma). “Vecpils” Māte bija 
stingra, tieša un punktuāla. Viņa mācēja sniegt palīdzību, kad tā 
visvairāk bija nepieciešama. Atgadījums iz dzīves: diplomdarbu 
laiks, nervi uzvilkti. Kā parasti, ejot uz tehnikumu, viņa apjautājās – 
kā veicas darbs ar lakatu (viņa piedalījās pie auduma ievilkšanas 
stellēs). Es visu sīki noziņoju un pēcpusdienā precīzi uz paminu 
regulēšanu viņa bija klāt. Vēl tagad brīnos, kā viņa zināja, ka viņas 
palīdzība būs nepieciešama tieši tajā brīdī. Un tad viņa ķērās pie 
darba bez uzaicinājuma un tukšām pļāpām. Tā viņa rīkojās vi
sur – “Vispirms padarīts darbs un tad var mēles kulstīt”. Sekoju 

uzmanīgi, ko viņa dara, jo biju nobijusies, vai tik viss būs pareizi, jo 
man nebija laika labot kļūdas. Pirmās parādījas pie nītīšanas un 
šķietošanas. Tās novērsām un tad tika teikts – “iesācēju kļūda”. 
Tagad arī es šādas kļūdas dēvēju par “iesācēju kļūdām”. Kopīgi 
saregulējām paminas un es skaisti noaudu lielo lakatu. Pateicoties 
viņai esmu iemācījusies aust. Viņa iemācīja uzdrīkstēties audumā 
ieaust košus toņus, jo viņa auda košas krāsas. Bet, kad audumu 
izņēma no stellēm, tas bija acīm baudāms, tik mierīgs, neuzbāzīgs 
un tajā pašā laikā uzmanību pievelkošs. Bet pavadot ziemas 
brīvdienas pie “Līdumnieku” Mātes, esmu iemācījusies izšūt salve
tes un adīt cimdus un zeķes. “Vecpils” Māte ļoti daudz tamborēja. 
Visi Mātes austo dvieļu gali ir apstrādāti ar viņas tamborētām 
mežģīnēm. Mēs arī tikām pie dažādiem adītiem un tamborētiem 
apģērba gabaliem. Arī skaisti rakstaini cimdi un zeķes tika adīti. 
Tie palika pie mums mājās, uz izstādēm neceļoja, jo Māte bija 
pulciņa audēja. Es atceros, kad biju maziņa, mēs gājām audumus 
vilkt tautas nama stellēs. Atceros, kā tantes sarunājās, kad kura 
audīs, kādu nākamo rakstu audumu audīs. Tā tik bija blice – ne 
viņām laiks trūka, ne kauli sāpēja. Māte daudz lasīja, tāpēc viņa 
man varēja izskaidrot daudzus man interesējošus jautājumus. 
Kādu vakaru, šādi sarunājoties, sākām runāt par atmiņām. Viņa 
teica – “Kad cilvēks nomirst, ar laiku paliek tikai labās atmiņas, 
viss sliktais un kaitinošais aizmirstas, aiziet nebūtībā.” Man tagad 
ir sajūta, ka sliktais vispār nav bijis.

Irēna Saukuma. Zani Ķešāni pazīstu jau ļoti sen. Mēs dau
dzus gadus korī blakus dziedājām. Arī rokdarbu pulciņā kopā 

darbojāmies. Zanīte ir beigusi Mālpils mājturības skolu. Viņa gan 
auda, gan adīja, gan tamborēja. Uzdāvināja man skaistu tamborētu 
pārvalku taburetei. Joprojām skapī glabājas viņas adīta jaka. Arī 
adītas čības uzdāvināja, un tad iemācīja man tādas uzadīt. Vēl esmu 
saglabājusi Zanītes adītu zeķu valnīti, no kura gribu atšifrēt rak
stu. Zane bija ļoti liela adītāja. Viņa adīja tik veikli, rokas tik ātri 
kustējās, un uz adīkli pat nemaz neskatījās. Viņa bija ļoti atsaucīga, 
izpalīdzīga, ar viņu tik viegli kontaktēties. Atceros, kad gājām uz 
“Rezēdu” saietiem vai citiem pasākumiem, Zanīte jau priekšā un 
smaidot man sauc: “Nāc, nāc, es jau Tev vietiņu aizņēmu!”

Zane daudzus gadus nostrādāja kultūras namā par dežuranti. 
Aptaujājot viņas kolēģus esmu dzirdējusi tikai ļoti labus vārdus – 
atsaucīga, labestīga, saprotoša, izpalīdzīga. Vienmēr rokās kāds 
darbiņš. Kolēģiem uz jubilejām dāvinājusi pašas adītas zeķes. 
Jaciņas, džemperi un džemperīši – ja vien kāda vēlējās, droši varēja 
griezties pie Zanes un viņa tādu uzdarināja. gan Zanes kolēģi, gan 
studijas meitenes atceras viņas iemīļoto teicienu – “Nu tad sākam, 
lai neievelkās naktī!”

Lai atmiņas par Lūciju un Zani iedvesmo ikvienu mūsu studijas 
dalībnieku!

Materiālus apkopoja Inguna Sīmansone un Lauma Krastiņa

STāSTI PAR AMATNIEKIEM

Izmācīj’si darbiņam, Māci gudru padomiņu.

Lūcija Riņķe (centrā) Priedīšmātes 100 gadu jubilejas pasākumā, 2001.g.

Zane Ķešāne un Pēteris Liepiņš izstādē Turaidā, 20.gs. 90-tajos gados
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Vasarās Mālpils kļūst par dažādu nometņu apmešanās vietu. 
Šogad viena no tām bija organizācijas AFS Latvija nometne, kas 
norisinājās no 27. līdz 29. jūnijam un pulcēja 26 jauniešus no 
dažādām pasaules valstīm.

Kas tad ir AFS? AFS ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas 
brīvprātīgo organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās 
iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaņas un 
sapratni, kas nepieciešamas, lai radītu taisnīgāku un mierpilnāku 
pasauli. AFS ir viena no pasaules lielākajām brīvprātīgo organi
zācijām, kuru atbalsta vairāk nekā 100 000 aktīvu brīvprātīgo. Tai ir 
vairāk nekā 60 gadu ilga pieredze starpkultūru apmaiņas program
mu organizēšanā vairāk kā 70 pasaules valstīs.

Latvijā AFS organizācija darbojas jau gandrīz 20 gadus. Katru 
gadu Latvijā AFS vidusskolnieku apmaiņas programmas ietvaros 
ierodas jaunieši no dažādām pasaules valstīm. Viņi šeit uzturās 
no trīs mēnešiem līdz vienam mācību gadam. Jaunieši dzīvo 
viesģimenēs, mācās vietējo valodu, iet vietējā skolā un iegūst 
vietējos draugus. AFS cer, ka šī draudzība – šī personīgā saite, kas 
iespējams paliks uz mūžu, motivēs jauniešus iestāties pret jebkādu 
agresiju tautu starpā.

gada laikā skolēni viesvalstī uzturās kā pilntiesīgi šīs valsts 
iedzīvotāji, nevis kā tūristi. Skolēni iegūst plašākas un daudz 
dziļākas zināšanas par attiecīgo valsti, starpkultūru sapratni un arī 
milzīgu dzīves pieredzi. Pagājušajā gadā Latvijā ieradās 34 jaunieši, 
no kuriem 26 tagad piedalās programmas noslēguma nometnē 
Mālpilī.

Par to, kā viņi te jutās stāsta viņi paši – Margarita no Itālijas un 
Banks no Taizemes. Pārsteidzoši, bet uz jautājumiem viņi atbild 
latviešu valodā!

Kā jūs jutāties Latvijā šī gada laikā, ko jūs darījāt?
Banks: “Kad beidzās mācības skolā, es ceļoju pa Latviju, 

apskatījos, kāda ir Latvijas zeme. Man ļoti patīk Latvija, tāpēc, ka te 
ir tik kluss. Es esmu no Bankokas Taizemē, kas ir ļoti skaļa pilsēta. 
Latvijā ir arī ļoti daudz koku un mežu, tas man ļoti patīk.”

Vai jums garšoja Latvijas ēdieni:
Banks: “Jā, garšoja, bet dažas lietas arī negaršoja, piemēram, 

kefīrs!”
Margarita: “Jā man arī negaršoja skābais rūgušpiens. Es 

vairākas reizes mēģināju to dzert, jo mana ģimene teica, ka tas ir 
tipiski latvisks dzēriens, bet es nevarēju!”

Kādi jums likās latvieši jaunieši?
Margarita: “Skolā es ieguvu draugus, bet man likās, ka tas bija 

grūtāk, kā mājās, jo itāļu cilvēki ir atvērtāki nekā latvieši. Bet, kad 
es iepazinos tuvāk, tad man atradās arī sirdsdraudzene. Viņa man 
palīdzēja iemācīties latviešu valodu. Savai draudzenei es palī dzēju 
matemātikā. Kad latviešus vairāk iepazīt, tad viņi mainās un ir 
ļoti forši!”

Kas jums patika no Latvijas kultūras vai svētkiem? Vai jums patika 
šeit svinēt svētkus?

Banks: “Latvijā ir ļoti daudz svētku, Taizemē nav tik daudz un 
latvieši ļoti priecājas par svētkiem! Man ļoti patika Līgo svētki, kad 
pavadījām nakti nomodā pie ugunskura.” 

Margarita: “Es piedalījos Dziesmu svētkos. Kad es dziedāju 
Dikļos kopā ar visiem tautas tērpos, es jutos tik labi, ka nevaru 
to vārdos izteikt. Itālijā tādu svētku nav. Latvijā es sāku dziedāt 
Smiltenes korī un tagad man ir žēl, ka man jābrauc mājās un 
mans koris paliks šeit. Es varu teikt, ja tu brauc uz Latviju, tad 
ir jāpamēģina dziedāt korī, jo te tik daudzi cilvēki dzied. Ziemas
svētkus un Lieldienas svin arī Itālijā, bet šeit es jutos savādāk šajos 
svētkos, es jutos labāk.”

Kā jūs pārdzīvojāt ziemu? Vai nebija auksti?
Banks: “Jā. Bija auksti, bet man ļoti patika, es gribēju, lai viss 

būtu klāts ar baltu sniegu!”
Margarita: “Tajā nedēļā, kad bija −26 C˚, bija ļoti grūti, bet, tagad 

es gribētu, lai visa ziema būtu tāda – īsti auksta!”

Vaicāti, vai ir noligojušies pēc mājām, jaunieši atzīst, ka jūtas 
divējādi, gan vēlas doties uz mājām, gan vēlas palikt šeit. Droši 
vien gan Margarita, gan Banks apciemos savus Latvijas draugus 
un varbūt kādu citu ziemu izdosies pabaudīt arī kārtīgu sniegu! Lai 
viņiem priecīga atgriešanās mājās un uz tikšanos!

Mazliet par AFs vēsturi.
AFS vēsture sākusies jau ļoti sen – pagājušā gadsimta sākumā, 

kad Pirmā pasaules kara laikā Amerikas brīvprātīgie jaunieši  – 
šoferi devās uz Eiropu, lai palīdzētu transportēt ievainotos kara
vīrus no kara lauka uz slimnīcām. Otrā pasaules kara laikā šādi 
brīvprātīgie jaunieši bija jau vairāk kā 2,5 tūkstoši. Viņi ieguva 
iesauku “Amerikas lauku serviss” (American Field Service) un šie 
trīs burti vēl joprojām nosaukumā tiek lietoti.

Jaunieši novēroja, ka šajā kopā būšanas laikā viņi sadraudzējas 
ar citu kultūru un tautu cilvēkiem, tā radās ideja veidot šādu 
organizāciju, ko nodibināja 1947. gadā Ņujorkā. Par organizācijas 
pamatmērķi kļuva doma veicināt mieru un toleranci starp tautām.

Esmeralda Tāle

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

AFs Latvija nometne Mālpilī

No kr.p. – Elizabete (brīvprātīgā), Banks (Taizeme), Margarita (Itālija), 
Anita (Organizācijas Attīstības koordinatore)

Nometnes dalībnieki, foto no www.afs.lv/bildes
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Arī šogad, nu jau piekto gadu pēc 
kārtas, Mālpils novadā pie Brūnu HES no
tika bērnu un jauniešu nometne jaunajiem 
makšķerniekiem “ASARĪTIS”, kurā ieradās 
47 bērni vecumā no 5  līdz 16 gadiem gan 
no Mālpils novada, gan no citiem Latvijas 
novadiem. No 18. līdz 20. jūlijam gan zēni, 
gan meitenes dzīvoja telšu pilsētiņā pie 
Brūnu HES, ne tikai pavadot laiku vakara un 
rīta copēs, bet arī uzklausot pieredzējušu 
makšķernieku, valstī pazīstamu makšķe
rēšanas sporta pārstāvju padomus, vārot 
pašu saķerto zivju zupu, piedaloties dažā
dās atraktīvās sacensībās un vizinoties 
motorlaivā.

Praktiskās nodarbības zivju resursu 
aizsardzībā vadīja Latvijā labi pazīstamais 
dabas pētnieks, ihtiologs Māris Olte. Viņa 
vadībā nometnes dalībnieki pie “Mergup
salu” īpašuma Mergupē no upē un tās 
kras tos esošiem akmeņiem krāva upes 
aiz sprost joslas, kas ļāva izveidot padzi
ļinātus upes posmus, kur zivīm slēpties, 
šo aizsprostu radītās krāces turpmāk 
veici nās arī skābekļa pieplūdi upes ūdenī, dažādu mikro organis
mu vairošanos, līdz ar to arī zivju barības bāzes palielināšanos.

Kastinga un mušiņmakšķerēšanas pamatelementu apmācību 
vei ca Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents gundars 
Kurzemnieks un viceprezidents, slavenais makšķerēšanas sporta 
pārstāvis Jānis Stikuts. Par zivju iebarošanu stāstīja un praktisko 
nodarbību vadīja Siguldas veikala “Copes nams” darbinieks Jānis 
greiškans, atraktīvas sporta nodarbības vadīja Brūnu HES īpašniece 
Vineta Jonīte ar saviem palīgiem, kā arī mūsu novadā dzīvojošā 
Andersonu ģimene no Sidgundas. Visas trīs dienas kopā ar bērniem 
dzīvoja mūsu biedrības biedri, kuri instruēja jaunos makšķerniekus 
pludiņmakšķeru komplektācijā un praktiskajā makšķerēšanā ar 
to. Bērni tradicionāli piedalījās pludiņmakšķerēšanas un kastinga 
ele mentu (vizuļa mešana mērķī) sacensībās. Visas makšķerēšanas 
un kastinga aktivitātes tika atspoguļotas sacensību protokolos, 
uzvarētāji saņēma diplomus un 
vērtīgas balvas – makšķerkātus, 
spoles, tīkliņus, kastes, kur glabāt 
makšķerēšanas piederumus – 
āķus, auklas, pludiņus, sviniņus, 
vizuļus u.c.

Šādas nometnes organizēšana 
ir diezgan darbietilpīgs un dārgs 
pasākums, tāpēc tās nodro ši
nāšanā bija jāiesaista dau dzus 
palīgus un sponsorus. Atšķi rī bā 
no citiem gadiem, kad visi nomet
nes darbinieki veica brīv prā tīgā 
darba pienākumus, par to atlīdzību 
nesaņemot, šogad bei dzot varējām 
par darbu arī sa maksāt. Lieta tāda, 
ka par mūsu akti vitātēm uzzināja 
LR Saeimas deputāti un atrada 
par iespēju pagāju šā gada budžeta 
grozī jumos piešķirt Mālpils no
vada pašval dībai 5000 EUR, ar 
mērķi atbalstīt mūsu nometnes 
aktivi tātes. Izsaku vislielāko atzi
nību un pateicību nometnes vadī
tā jai guntai Bahmanei, nomet
nes vadītājas palīgiem Imantam 
Andersonam, Jurim Lielmežam, 

Andrim Upeniekam, kuri ikdienā palīdzēja bērniem praktiskajā 
makšķerēšanā, guntim Lejiņam un Edgaram Komarovam, kuri 
gādāja par bērnu drošību un nometnes iekšējo kārtību, par no
metnes praktiskā aprīkojuma nodroši nā šanu un vides aizsardzības 
nodarbībām pateicība valsts vides sabiedriskajam inspektoram 
Saulim Mihelsonam, par bērnu savlaicīgu ēdināšanu – gunāram 
Krūmiņliepam un Inesei Jonānei, par nometnes dalībnieku veselības 
stāvokļa uzraudzīšanu – Mālpils sociālās aprūpes centra medmāsai 
Jevgēnijai Komarovai, par nometnes notikumu iemūžināšanā gan 
foto gan video materiālos pateicība Evijai Krūkai un Nilam Miezim. 
Par nometnes teritorijas appļaušanu un krūmu izgriešanu paldies 
SIA “JM Transport” darbiniekiem.

Valde izsaka lielu paldies par naudas līdzekļu piešķiršanu mūsu 
sponsoriem – LR Saeimai un Mālpils novada domei, “Brūnu HES” 
īpašniecei Vinetai Jonītei, par nometnes karoga izgatavošanu 

paldies Didzim Putniņam, par balvu 
nodrošināšanu nometnes dalībniekiem – 
“Salmo” veikalu tīklam, personīgi – 
Normundam Grabovskim, Gundaram 
Kurzemniekam un SIA  “PREMIUM 
CONSUPING” īpašniekiem, par ēsmas 
tārpiņu un slieku piešķiršanu – Siguldas 
veikala “Copes nama” īpašniekam Mārim 
Nuķim un “Mālpils biotehnoloģiju centra” 
īpašniekiem – Pulturu ģimenei, par zivju 
iebarošanas maisījumu piešķiršanu  – 
SIA “KG Latvija” un personīgi Kristīnei 
Lārmanei, par nometnes dalībnieku 
formām  – SIA “Ervitex” īpašniekiem  – 
mūsu novadā dzimušajiem brāļiem Vilnim 
un Mārim Lāčiem, lielu paldies pelnījuši 
arī uzaicinātie lektori Māris Olte, Jānis 
Greiškans un Jānis Stikuts, kuri atrada 
laiku un iespējas, lai bez maksas dalītos 
savā pieredzē un prasmēs ar bērniem. 
Paldies Vinetai Jonītei, Vitoldam Vuļam un 
Jānim Lūkinam, kas laipni atļāva izman-
tot savus nekustamos īpašumus mūsu 
nometnes aktivitāšu nodrošināšanai. 
Paldies par garšīgajiem ēdieniem SIA 
“Žaks-2” un ēdnīcas vadītājai Ilonai 
Dreimanei.

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Vasaras nometne “AsARĪtIs 2014”

Nometnes “Asarītis 2014” dalībnieki

Pašu ķerto zivju zupas baudīšana
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Šādas nometnes organizēšana ir paredzēta arī nākošajos gados – 
galvenokārt biedrības biedru bērniem, kuri par katru savu bērnu veic 
līdzmaksājumu 15 EUR apmērā, pārējo vecāku līdzmaksājums  – 
45 EUR. gadījumā, ja šādi līdzmaksājumi ir apgrūtinoši, biedrības 
valde lemj par vecāku atbrīvošanu no tiem, tā vietā iesaistot vecākus 
nometnes organizēšanas darbos. Nometnes pakalpojumus izman
toja arī bērni no citām Latvijas vietām, par to informāciju iegūstot 

internetā, galvenokārt biedrības mājas lapā www.malpilszivim.lv. 
Sadaļā galerija var iepazīties ar visu nometņu norisi fotogrāfijās.

Protams, nometnes bērni arī makšķe rēja un viņu lomi tika svērti 
un vērtēti pēc starptautiskās lomu uzskaites sistēmas, punktus 
piešķirot gan par kopējo zivju skaitu gan par kopējo svaru.

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs
Vladislavs Komarovs

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Vieta Uzvārds Vārds Kopvērtējums Lielākā
zivs (g)

1 Jonāne Megija 271 640
2 Azanda Margrieta 205
3 Taubers Żaks 183
4 Silarājs gustavs 161 390
5 Kaupuža Rēzija 140
6 Lejiņš Pauls 137
7 Krastiņš Dāgs 134 435
8 Liepa Fēlikss 98 400
9 Zaķis Raivis Kristiāns 62

10 Paukšte gustavs 59
11 garā Paula Olimpija 54
12 Bičkovskis Ričards 46
13 Lūkins gustavs Jānis 44
14 Mihelsons grants 43
15 Liepa Fēlikss 27
16 Jenne Marko 24

Makšķerēšanas sacensību rezultāti jaunākai grupai Makšķerēšanas sacensību rezultāti vecākai grupai

Vieta Uzvārds Vārds Kopvērtējums Lielākā 
zivs (g)

1 Atruškevičs georgs 566 410
2 Kaupužs Ričards 361
3 Liepa Kristofers 353 310
4 Deņisovs Armands 327 540
5 Jankovskis Trents 

Natans
190

6 Bērziņš Rihards 179
7 Lukačs Ronalds 165
8 Rakuzovs Adrians 151 250
9 Petrakovs Mareks 145

10 Silnieks Raivo 120
11 gavris Elgars 

Edgars
116 255

12 Petrovskis Edvards 94 220
13 Korsaks Harijs 83
14 Lejiņš Mārtiņš 75
15 Rozentāls Francis 75
16 Zvirgzdiņš Renārs 62 185
17 Kokmanis Jānis 60
18 Ozoliņš Alens 47
19 Petrovs Kristaps 41
20 Eglītis Markuss 27
21 Ambergs Daniels 21
22 Eigims Aleksis 20
23 Bērziņš Sandis 18
24 Lūkins gustavs 

Jānis
9

Makšķerēšanas sacensību rezultāti meiteņu grupai

Vieta Uzvārds Vārds Kopvērtējums Lielākā
zivs (g)

1 Andersone Evija 563 430
2 Bērziņa Sabīne 146 360
3 Miķelsone Elīna 78
4 Mihelsone Eimija 76
5 Rozentāle Beatrise 73
6 Zandberga Sanija 67
7 Kuriņa Zane 45
8 Dzene Evija 15

Praktiskā makšķerēšanaBērni veido aizsprostjoslas Mergupē
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Mālpils internātpamatskola 2013./2014. mācību gadā darbojās 
Ekoskolu programmas aktivitātēs. Programmas pamatā ir 
vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide 
visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, 
saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko at
tieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.

Šā gada tēmas “Veselīgs dzīvesveids” mērķis ir pievērst 
uzma nību skolēnu veselībai, skolas un tās apkārtnes estētiskajai 
kvalitātei, veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi, 
veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties 
atbildību par to, radīt veselīgu un tīru vidi, kas nekaitē skolēnu 
veselībai, bet palīdz to uzlabot.

Savukārt uzdevumi, kas veicami ir: apgūt veselīga dzīvesveida 
pamatus; veikt pētījumu par skolas vides veselību; saskatīt 
saistību starp savu dzīvesveidu un tā ietekmi uz vidi; mācīties 
pieņemt lēmumus saistībā ar savu veselību; uzzināt, kur meklēt 
profesionālu padomu ar veselību saistītos jautājumos; savākt, iz
skaidrot un darīt zināmus citiem pētījumu rezultātus, izmantojot 
modernās komunikāciju tehnoloģijas.

Skolā jau otro gadu ir izveidota ekopadome, kurā iekļauti 
skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki. Mācību gada laikā 
tiek veikts skolas vides izvērtējums, izstrādāts skolas vides rīcības 
plāns, pārraudzība un izvērtēšana, kurā iesaistījās ekokomanda un 
visas klases. Skolotāji un audzinātāji veica gada tēmas “Veselīgs 
dzīvesveids” sasaisti ar mācību procesu un tika izveidots vides 
kodekss. 

Skolas gaitenī ir izveidots un izvietots ekoskolas stends, kur var 
izlasīt informāciju par ekoskolas aktivitātēm. Skolas mājaslapā – 
http://www.malpilsskola.lv/ un http://ekomalpils.blogspot.com/ 
interesenti var iepazīties ar ekoskolas darbības plānu un veiktajām 
aktivitātēm. Ekoskolas programmas ietvaros piedalījāmies dažā
dos ar vidi un tās izpēti saistītos projektos, konkursos un citās 
aktivitātēs.

Septembrī bija noorganizēta lekcija “Administratīvā atbildība”, 
kur skolēni tika iepazīstināti ar drošības un atbildības jautājumiem.

Mūsu skola piedalījās akcijā “Veseli ēduši”. Akcijas mērķis – 
rast risinājumus, lai vietējā un ekoloģiskā pārtika skolu ēdienkartēs 
būtu pašsaprotama norma, nevis grūtībās izcīnāma luksus lieta. 
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, pārstāvji no Izglītības un 
zinātnes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas gatavoja veselīgu maltīti. Lielpusdienu gatavošanu 
vadīja restorāna Monhe Negro šefpavārs Hose Havjers Monsurs 
garsija, kafejnīcas Tvaiks šefpavārs Kārlis Celms un Eco Catering 
galvenais šefpavārs Rihards Frīdenbergs Kalniņš. Lielpusdienu ak
cijas “Veseli ēduši” sagatavoto maltīti bija iespēja nobaudīt visiem 
akcijas dalībniekam un diskutēt par veselīga uztura jautājumiem. 

Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens” ietvaros skolēni devās 
pārgājienos, ekskursijās un apzināja meža un koka daudzveidīgos 
izmantošanas veidus un meža nozares devumu savā movadā, kā arī 
izveidoja radošos darbus – zīmēja, fotografēja un aprakstīja.

Mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās akcijā “Tērvetes dabas 
parka meža zvēriem – ozolzīles”. Kopā savācām 213,62 kilogra-
mus zīļu.

Ekoskolu Pasaules rīcības dienas ietvaros 7.novembrī Mālpils 
internātpamatskolā norisinājās pasākumi ar devīzi “Veselīgs 
dzīvesveids – ieguldījums nākotnē!” Skolā tika noorganizēta 
lekcija “Veselīgs uzturs” (Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu 
Asociācija (LDUSA)). Lekcijā LDUSA uztura speciālisti stāstīja 
7.–9.klašu skolēniem par ikdienas uztura un fizisko aktivitāšu 
līdzsvara nozīmi, sniedzot praktiskus padomus, kā padarīt savu 
ikdienu veselīgāku. Pamatskolas un sākumskolas klasēm bija 
iespēja bibliotēkā iepazīties ar grāmatu un preses izdevumu 
izstādi, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. Veselīgajās stafetēs 
skolas sporta zālē iesaistījās gan sākumskolas komandas, gan 

pamatskolas skolēnu klašu komandas. Pamatskolas skolēni paši 
veidoja dažādas stafetes, kurās bija iesaistīti gan sporta aktivitāšu 
elementi, gan veselīga uztura elementi. Sākumskolas skolēniem 
bija noorganizēta arī dažādu dārzeņu un augļu svaigi spiestu sulu 
degustāciju, tika cienāti visi interesenti.

Piedalījāmies ZAAO rīkotajos konkursos: 2.–6. klases skolēni 
konkursā “ZAAO pastkarte”, 6., 9. klases skolēni konkursā 
“ZAAO komiksi”, 9.klases skolnieks Bruno Bogdanovs ZAAO rīkotajā 
konkursā “galda spēles”.

Skolas gaiteņos ir uzstādīti konteineri PET pudeļu savākšanai, 
kas organizē skolēnus pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai. 
Piedalījāmies “Zaļā josta” rīkotajās akcijās  – konkursos “Tīrai 
Latvijai”. Vācām makulatūru. Savāktas 4.123 tonnas. Savācām 
izlietotās baterijas 86 kg. Makulatūras vākšanā piedalījās visas 
klases un skolas darbinieki, īpašu aktivitāti parādīja sākumskolas 
klases, kam tika dota iespēja apmeklēt Tērvetes dabas parku un 
Līgatnes dabas takas. Mūsu skolas aktīvākie makulatūras un 
bateriju vācēji piedalījās konkursa “Tīrai Latvijai” Zaļās jostas 
organizētajā noslēguma pasākumā “Izlaidums Brīnumskapī” 
Siguldā. Skolēni varēja darboties Vides un radošajās darbnīcās: 
“Zaļā josta”, Latvijas Valsts meži, “Cūkmens”, Latvijas Dabas 
muzejs, AHhA centrs, u.c

Skolotājas Dace Purviņa un Dace Brūna, Egita Seņkāne katru 
gadu piedalās Mammadaba programmā, šogad iesaistot 1./2., 
5. un 7.klasi.

Cūkmena T-kreklu dizaina konkursā piedalījās 3.klase 
audzinātājas: Iveta Kukurāne, Ilze Liepa. 

2.–6. klašu komandas piedalās projektā “Dārznīca”, audzējot 
atsūtītos augus, veicot novērojumus un fiksējot rezultātus. 
Aktīvākie skolotāji, kas iesaistīja skolēnus šajā projektā  – Dace 
Brūna 1./2. klase, Iveta Kukurāne 3. klase, Dace Purviņa 5. klase.

Projektu nedēļas tēma – “Veselības karuselis” tika sasaistīta 
ar ekoskolas gada tēmu “Veselīgs dzīvesveids”. Projektu nedēļas 
laikā skolēni pētīja dažādus ar veselīgu dzīvesveidu saistītus 
jautājumus. Projektu tēmas bija izvēlētas saistībā ar aktualitātēm 
mūsu skolā – sports, ārstniecības augi, veselīgs tradicionālais uz
turs Eiropas valstīs, smēķēšana. 9.klase izveidoja blogu “Sports 
mūsu skolā”, kur tiek atspoguļotas sporta aktivitātes skolā: 
http://www.sportsmalpilsint.blogspot.com/ 8.klase un 5.klase 
veidoja plakātus par smēķēšanas kaitīgumu. Plakāti tika izvietoti 
skolas gaitenī, lai visi varētu iepazīties ar tiem. 6.klase izveidoja 
prezentāciju par ārstniecības augiem un uzdāvināja skolotāju 
kolektīvam zāļu tēju. 7.klase izpētīja Pasaules valstu tradicionālās 
virtuves veselīgas ēšanas paradumus. Pasākuma noslēgumā katra 
klase zīmēja plakātu “Veselīgs dzīvesveids”.

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Zaļās aktivitātes Mālpils internātpamatskolā 
2013./2014. mācību gadā
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Skolēni iesaistījās akcijā Veselīga dzīvesveida kampaņa Latvijas 
skolēniem “VESELīGS. Uzturs. Dzīvesveids. Tu” un noskatījās iz
veidotos video sižetus, kas rosina domāt par savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanu.

Skolotāja Dace Brūna izveidoja komandu, kurā piedalījās 
1./2.  klase un skolotāji Solvita Lapiņa, Ingūna Mūsiņa un Dace 
Purviņa. Izmantojot Samsung Skola nākotnei projekta laikā iegūtās 
zināšanas filmu veidošanā, izveidoja filmiņu “Ekoloģiskais “Sapņu 
autobuss” ar saules baterijām aizvizina uz Tartu Zinātnes centru un 
Botānisko dārzu”, kas piedalījās Lux Ekspress rīkotajā konkursā 
un ieguva 1.vietu. Balvā saņemta iespēju doties ekskursijā uz Tartu 
septembrī.

1.–5.  klase iesaistījās konkursā “Eko-foto medības Mālpils 
muižas parkā”.

Katru gadu tradicionāli skolā tiek rīkotas Putnu dienas. Arī 
šogad putnu dienu ietvaros skolēni piedalījās erudīcijas konkursos 
“Pazīsti Latvijas putnus”. Arī šajā mācību gadā “Putnu dienu 2014” 
ietvaros norisinājās dažādi pasākumi sākumskolā un pamatskolā. 
Putnu erudītu konkursā “Pazīsti Latvijas putnus” klašu komandām 
bija iespēja parādīt savu erudīciju putnu atpazīšanā un balsu 
noteikšanā. Labākos rezultātus uzrādīja 8., 6. un 7 klases. 8. klase 
mācību priekšmeta bioloģija ietvaros gatavoja un prezentēja 
ppt par Latvijas putniem. Notika arī putnu vērošana un uzskaite 
Mālpils muižas parkā. Skola ir arī iesaistījusies Starptautiskajā 
Balto stārķu ligzdu uzskaitē.

Skolotāja Marta Strēlniece ar saviem skolēniem no Tehniskās 
modelēšanas pulciņa piedalījās Saules kausā.

9.  klašu absolventi ar audzinātāju Andri Liniņu piedalījās 
Likteņdārza veidošanā, iestādot koku.

26. maijā Ropažu vidusskolā notika ceturtais Ekoskolu Atbildīgā 
dzīvesveida kampaņas reģionālais pasākums ar mērķi palīdzēt 

saskatīt saikni starp mūsu dzīvesveidu, ikdienas izvēlēm un to 
nozīmi vides aizsardzībā un dabas resursu efektīvā izmantošanā. 
Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas ekokomandas pārstāvji: 
Amanda Paegle, Artūrs Paegle, Markuss Vilciņš, Roberts Kozlovskis 
no 6. klases un Dace Purviņa, ekokomandas koordinators.

Šogad skolu apmeklēja Daniels Trukšāns Ekoskolas program
mas koordinators, lai varētu novērtēt mūsu skolas ieguldījumu un 
darbību šajā programmā. 

Paldies skolas direktorei Frančeskai Ģēvelei par atbalstu, 
visiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmīgu 
sadarbību nākošajā gadā!

Skolas Ekokomandas koordinators Dace Purviņa

ATSKATS UZ NOTIKUMIEM

Mālpils var lepoties ar vairākiem iedzīvotājiem, kas nodzīvojuši 
garu un raženu darba mūžu. Viens no tiem ir Mālpils mežniecības 
mežsargs Rūdolfs gackis, kas 23.jūlijā svinēja savu 90 gadu 
jubileju.

Rūdolfs gackis ir kā dzīva leģenda mūsu vidū. Daudziem mālpi
liešiem varbūt būs atklājums, ka Kniediņu pusē, kur kādreiz bijusi 
viņa darba teritorija, viņam ir uzcelts piemineklis.

Uz 1996. gadā atklātā pieminekļa rakstīts: “Ūdru apgaitas 
mežiem savu darba mūžu 1944–1999 veltījis Rūdolfs gackis”. Tātad 
mežsarga amatā nostrādāti 55 gadi. Latvijā nav daudz cilvēku, ku
riem dzīviem esot uzcelti pieminekļi.

 1994. gadā, kad Rūdolfam gackim bija 70 gadi, viņa kolēģiem 
radās doma – gacka kungs ir pelnījis, ka viņa darba mūžam tiek 
veidots piemineklis. Tā pēc diviem gadiem tēlnieka Igora Dobičina 
darbnīcā Siguldā tapa šis piemineklis. “gacka kungam bija iespēja 
pašam izvēlēties, kurā vietā piemineklis atradīsies, arī pamatus 
viņš piemineklim ielika pats. Viņš izvēlējās šo piekalnīti mežā 
tāpēc, ka šeit aug viņa pirmās audzētās priedes, kas sētas viņa 
darba gaitu pašā sākumā – 1945. gada pavasarī,” atceras bijušais 
virsmežzinis, tagadējais Inčukalna domes deputāts Arvīds Blaus.

gacka kungu nozīmīgajā jubilejā, kas notika mežā pie minētā 
pieminekļa, sveica ne tikai tuvinieki, draugi un kolēģi, bet arī Rīgas 
reģionālās virsmežniecības virsmežzine Maiga Pikšene. Viņa 
nolasīja arī Valsts meža dienesta ģenerāldirektora Andra Krēsliņa 
pateicības rakstu Rūdolfam gackim par ilggadīgu un godprātīgu 
darbu mežsaimniecības nozarē.

Tagad Rūdolfa gacka apgaitā no 1991.gada saimnieko mežzinis 
Sandris graudiņš. Arī Rūdolfa gacka mazdēls Māris apguvis 
mežziņa profesiju, tā kā tradīcija mantot mežsarga amatu Mālpilī 
neizzūd. Novēlam Rūdolfam gackim un viņa sievai Veltai vēl skais
tus gadus kopā un, protams, veselību!

Esmeralda Tāle

Novadniekam Rūdolfam gackim 90

No kr.p. Velta Gacka, Rūdolfs Gackis, Rūdolfa mazmazdēliņš Kārlis 
Gackis un mazdēls Māris Gackis, Māra sieva Ieva Akeldama 
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Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB) 
izslu dina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
6.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumus pieņems no 2014.gada 15. septembra 
līdz 2014.gada 15.oktobrim.

6.kārtā pieejamais publiskais finansējums 3524,73 EUR 
(trīs tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 73 centi).

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz RRLAB, Birzes 
ielā 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV–2154., vai elektro
niska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parak
stu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta 
dienestam uz epastu lad@lad.gov.lv

Kontaktpersona: EZF administratīvā vadītāja Inese Pikaļova, 
tālr. 67970250, mob.tālr. 26423616, rrlab@inbox.lv.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. ga
dam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 
šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēro
ga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:

1.1.1.rīcība: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mē
roga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība. 

Pieejamais finansējums 3524,73 EUR.
Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai VRg RRLAB darbības teritorijā 

tiktu attīstīta ar zivsaimniecību un tūrismu saistīta infrastruktūra 
un atbilstoši pakalpojumi.

Plānotās darbības: Laivu nolaišanas un izcelšanas vietas, 
ūdens krātuvju atjaunošana un sakopšana, stāvlaukumu izveide pie 
ūdenstilpnēm, makšķerēšanas vietu izveidošana vai pielāgošana 
personām ar kustību traucējumiem, kempingu izveide, dabas un 
vēstures ekspozīciju izveide vai pielāgošana personām ar kustību 
traucējumiem saistībā ar zivsaimniecību u.c.

Projekta īstenošanas termiņš nevar būt vēlāk kā 2015.gada 
1.jūnijs

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām 
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB: 
Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un Siguldas pagastu admi
nistrācijās, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un 
Siguldas novadu domēs, kā arī minēto pašvaldību mājaslapās – 
www.rrlab.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, 
www.seja.lv, www.krimulda.lv, www.saulkrasti.lv, kontaktpersona 
Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob. 26423616, epasta adrese: 
rrlab@inbox.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: 
www.lad.gov.lv. 

Projekta īstenošanas ilgums ir 1 gads skaitot no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta 
atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu 
skaitu: no 0 līdz 2 (0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1 = apmierinoši, 1,5 = labi, 
2 = ļoti labi).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par 
katru rīcības plānā iekļauto rīcību (sk. tab.)

Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības paziņojums

Nr. p.k. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 
punktu skaits

1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, un atbilst attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai 
rīcībai

2

2. Projektā ir aprakstīta galvenā problēma (as), kura (as) tiek atrisināta (as) realizējot plānotās aktivitātes 2

3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju/ mērķa grupu vajadzību sasniegšanu 2

4. Projekta rezultātā tiek ieviesti jauninājumi teritorijā 2

5. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti  un pamatoti sasniedzamie indikatori 2

6. Projekta budžeta pārskatāmība, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2

7. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota 2

8. Plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai 2

9. Jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2

Kopējais punktu skaits 18

Papildus iegūstami punkti

10. Projekta iesniedzējs ir tieši saistīts ar zivsaimniecību, ir pieredze zivsaimniecības darbībā. 3

Maksimāli iegūstamais punktu skaits. 21

Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma iegūšanai 12

Specifiski vērtēšanas kritēriji

12. Projekta iesniedzējs Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 
iesnie gumu konkursu ietvaros nav saņēmis finansējumu – 2 punkti, saņēmis finansējumu 1 projektam – 1,5 punkti, saņēmis 
finansējumu 2 projektiem – 1 punkts, saņēmis finansējumu 3 projektiem – 0,5 punkti, saņēmis 4 un vairāk projektiem – 
0 punktu.

2

Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas teritorijā 
esošās vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas komisija patur sev 
tiesības pie vienādu punktu skaita dot priekšroku tās vietējās iniciatīvas grupas projektam, kas pārstāv pagasta teritoriju, no 
kuras ir iesniegts mazāks projektu skaits.

Maksimāli iespējamais punktu skaits 23

Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts.
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No š.g. septembra visi interesenti tiek laipni aici-
nāti apmeklēt ūdens vingrošanas nodarbības Māl-
pils peldbaseinā. Nodarbības notiek grupās, 
indi vi duāli, ģimenēm. Labas peldētprasmes nav ne-
pie cie šamas. Andris Kaņepējs, tālr. 22037687, e-pasts: 
andris kane pejs@inbox.lv

Sākoties jaunajam mācību gadam skaistumkopšanas salons 
“ALEKSANDRA D” (Kalna iela 6, Mālpilī), vēlas atgādināt par sa
viem esošajiem pakalpojumiem:
•	 Klasiskais,	french,	gelish	manikīrs
•	 Klasiskais	pedikīrs
•	 Sejas	procedūras	(izmantojot	franču	kosmētiku	GUINOT)
•	 Vaksācija
•	 Ausu	pīrsings
•	 Uzacu	korekcija,	krāsošana	un	skropstu	krāsošana

JAUNUMS
•	 Skropstu	ilgviļņi
•	 Skropstu	pieaudzēšana	(Glam	Lashes	zīda	skropstas)
•	 Vaksācija	 vīriešiem	 (bikini,	 paduses,	 mugura,	 rokas,	 kājas	

krūtis, uzacis)
•	 Friziera	pakalpojumi
 Friziermeistare strādā ar BBCOS krēmkrāsu keratincolor. 

Noturīga matu krāsa, kura nesatur amonjaku, veidota uz 
keratīnbāzes. Vairāk kā 60 toņi. Friziera pakalpojumus veic 
Marina Bundziņa, mob.tālr. 29571140.

•	 Salons	savu	profesionālo	darbību	ir	paplašinājis	atverot	jaunu,	
mazu, bet mājīgu saloniņu Rīgā, Burtnieku ielā 33. Ar Rīgas 
un Mālpils cenām var iepazīties sociālajā tīklā facebook.com 
(Aleksandra D)

Mūs var sazvanīt iepriekš piesakoties pa mob.tālr. 26557139

Labklājības ministrija augustā informēja, ka 2014. gadā 
“ES pārtikas pakas” nebūs pieejamas. Informācija 
www.lm.gov.lv

Mālpils novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus par 
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanu Mālpils pašvaldībā un 
par materiālās palīdzības pabalstiem daudzbērnu ģimenēm. 
Dome ir nolēmusi, ka par daudzbērnu ģimeni Mālpils novadā tiks 
uzskatīta ne tikai ģimene ar trīs un vairāk bērniem līdz pilngadības 
sasniegšanai (valstī noteiktā kārtība), bet arī:
– ja ģimenē (nav obligāti jābūt noslēgušiem laulību) diviem 

vecākiem kopā ir trīs vai vairāk bērnu, bet visiem ir viena 
deklarētā dzīves vieta;

– ja ģimenē kāds no bērniem ir pilngadīgs un turpina mācības 
klātienē, nestrādā un vecāka ir apgādībā (nodokļu grāmatiņā).

Daudzbērnu ģimene Mālpils pašvaldībā var saņemt pabalstu
– mācību līdzekļu iegādei katram bērnam obligātās izglītības 

vecumā un arī vidusskolēns, kurš mācās Mālpils novada izglītības 
iestādēs;

– ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no 
pašvaldības apstiprinātās maksas par kompleksajām pusdienām 
Mālpils novada domes vidusskolā,

– ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai 50% apmērā no 
ēdināšanas pakalpojuma izdevumiem Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestādē;

– starpības segšanai starp apstiprinātās maksas par kompleksajām 
pusdienām un valsts budžeta līdzfinansējumu 1.–3.klašu 
skolēniem;

– interešu izglītības izdevumu segšanai 50% apmērā, ja bērns 
apmeklē maksas interešu pulciņu Mālpils novadā.

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm interesēties Mālpils sociālajā 
dienestā personīgi vai zvanot pa tālruņiem 67970897 vai 67185874.

Bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru 
dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā, 
atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas Mālpils mūzikas un mākslas 
skolā, ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un nav neattaisnotu 
stundu kavējumu.

Mālpils novada sporta kompleksā daudzbērnu ģimenēm 50% 
atlaide baseina apmeklējumam.

AS Latvenergo daudzbērnu ģimenēm (klasiskajā izpratnē – 
3 vai vairāk bērni līdz 18 gadiem) izsniedz dāvanu kartes 84,24 eiro 
vērtībā. Informāciju var iegūt mājas lapā www.elatv energo.lv,  
zvanot pa tālruni 80200400 vai Klientu apkal po šanas centros. 
Piezīme: Ģimene šo karti var saņemt arī tad, ja pašai nav līgums 
ar Latvenergo, dāvanu karti piemēros Jūsu norādītajam līgumam.

Daudzbērnu ģimenes var pieteikties Latvijas goda ģimenes kar
tei. Informācija mājas lapā www.godagimene.lv. 

Piezīme: uz Latvijas goda ģimenes karti var pieteikties katrs 
no vecākiem, kuram ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni (arī tad ja 
nedzīvo kopā ar bērniem, bet maksā uzturlīdzekļus).

Plašāku informāciju var iegūt arī Mālpils sociālajā dienestā, 
Nākotnes ielā 1, 210. vai 223.kabinetā.

Pašvaldības un valsts atbalsts 
daudzbērnu ģimenēm

skaistumkopšanas salonā 
“Aleksandra D”

Šī gada karstajā un saulainajā vasarā daudzi no mums devās 
atpūsties pie ūdens vai ieturēt pikniku dabā. Bet vai redzam, 
kādas pēc mums paliek peldētavas un pļaviņas? Tos, kuriem vides 
sakoptība ir svarīga, tomēr traucē un sarūgtina atstāto atkritumu 
kaudzes, tāpēc lūgums savākt aiz sevis atkritumus, lai jums un ci
tiem būtu patīkami atgriezties atpūtas vietās!

sakopsim aiz sevis!

Atkritumi centra ūdenskrātuves peldvietā

Atbalsta grupas sanāksmes
atkarīgajiem cilvēkiem 

notiek pirmdienās plkst.18.00, Mālpilī
Kontakttālruņi: 26615238 (Bite), 29475370 (LMT)
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Līdz augusta beigām Kultūras  
centra deju zālē apskatāma izstāde

“Piensaimniecība 
Mālpils novadā”

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 2014. gada septembrī
Līdz 19. septembrim kultūras centra izstāžu zālē apskatāma  

 Ievas Iltneres izstāde “IK DIENA”
01.09. plkst. 17.00 Kultūras centra amatierteātra “Vēji” izrāde maziem  

 un lieliem bērniem “KARLSONS”, pēc A. Lingrēnas darba motīviem. 
 Biļetes cena: 2 EUR

05.09. plkst. 17.30 TLM studijas “URGA” saiets
14.09.   RUDENS GADATIRGUS
17.09. plkst.9.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” ekskursija uz Līgatni
	 	 	 •	Viesosimies	pie	tāšu	pinējiem	Vizmas	un	Pētera	Zvirbuļiem
	 	 	 •	Apskatīsim	un	iepazīsim	Līgatnes	Amatu	māju
	 	 	 •	Sveču	gaismā	baudīsim	vīnu	un	kazas	sieru	Lustūža	klints	 

  Vīna pagrabiņā
   Dalības maksa par visu – 11 EUR. 

 Pieteikšanās kultūras centrā pie dežuranta vai pa tālr. 67925836.
21.09. plkst. 16.00 Ata Ieviņa izstādes atklāšana, tikšanās ar mākslinieku kultūras centra 

 izstāžu zālē

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

Mālpils Kultūras centrs

 sLuDINĀJuMI
AKMENS APSTRāDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar ak meni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā res tau
rācija. Sertificēts akmeņkaļa amata meistars 
Sandris Skribnovskis, tālr. 29450290
K/S “Kabatiņas” pēc individuālā pasūtījuma 
izgatavo un pārdod bišu stropus, dārza galdus 
un solus. Interesēties pa tālruni 29264779.
Klāju jumta segumus un veicu jumtu 
rekonstruk ciju. Ir firma. Tālr. 25219307
Piedāvāju kartupeļu novākšanu ar tehniku. 
Tālr. 27801869
Apstrādāju mazdārziņus ar zemes frēzi, 
tālr. 25985566
Muzikants, spēlē latviešu mūziku dažādos 
pasākumos. Dainis, tālr. 25985566

Mālpils Mūzikas  
un mākslas skola

aicina savus audzēkņus uz 
2014./2015. mācību gada 
Pirmo skolas dienu pirmdien, 
1.  septembrī plkst. 13.00 Mālpils 
kultūras centra Lielajā zālē.

Mālpils Mūzikas un mākslas skola
uzņem audzēkņus  

2014./2015. mācību gadam
programmās: vizuāli plastiskā māk
sla, vijoļspēle, čella spēle, ģitāras spē
le, sakso fona spēle, flautas spēle, akor
deona spēle un sitaminstrumentu spēle.
Pieteikšanās no 2. līdz 12. septembrim 
no 14.00 līdz 18.00 skolas 324. telpā – 
māksla un 313. vai 307. telpā – mūzika.

SIA “KVIST” aicina savai komandai pievienoties
KOKAPSTRāDES DARBGALDU IESTATīTāJU/ŠABLONISTU

Prasības
Vidējā speciālā izglītība;
Darba pieredze galdniecībā, pie individuāliem pasūtījumiem;
Vēlme strādāt komandā;
Precizitāte un augsta atbildības sajūta par sava darba rezultātu.

Mēs piedāvājam
Pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
Stabilu un prasmēm atbilstošu atalgojumu (stundas likme);
Labus darba apstākļus;
Sociālās garantijas;
Veselības apdrošināšanu;
Uzņēmums daļēji apmaksā ēdināšanu uzņēmuma teritorijā esošajā ēdnīcā;
Profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas.

Informējam, ka uzņēmums piedāvā izmantot transportu  Gauja – Sigulda – Allaži – 
Upmalas.

Darba vieta: Upmalas, Mālpils novads
Darba laiks: pilna slodze

CV vai pieteikuma vēstuli lūdzam elektroniskā veidā sūtīt uz epastu: lv@kvist.com

Droši zvaniet mūsu biroja vadītājai, ja vēlaties saņemt vairāk informācijas, tālr. 
67925550

Mālpils ev.lut. baznīcā ikvie nam 
par brīvu pieejama humānā palīdzība – 

apģērbi (vairāk meitenēm un 
jaunietēm, ir arī nelietoti).  

Tos iespējams saņemt svētdienās 
pēc dievkalpojuma ap 11.20 

(var vieno ties arī par citiem saņem-
šanas laikiem), tālr. 29236199 (Anita), 

26615238 (Jurģis)

 PAtEIcĪBA
Pateicamies Mālpils novada domei, P/a 

„Mālpils sociālais dienests” un draugiem, 
kas bija kopā ar mums skumju brīdī, Jāni 
Gurjanovu mūžībā pavadot.

Tuvinieki


