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MĀLPiLs NOVADA DOMEs sĒŽU GrAFiks 
2014. gada NOVEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. novembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 19. novembrī, pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. novembrī, pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 26. novembrī, pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 24. novembrī, pl. 17.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Izskatīja 29 jautājumus:
1. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
2. Par Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais 

dienests” iesnieguma izskatīšanu.
3. Par adreses maiņu.
4. Par domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/7. precizēšanu.
5. Par zemes nomas tiesību izsoli.
6. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu.
8. Par gatavību apkures sezonai.
9. Par VAS “Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagari

nāšanu.
13. Par domes 27.08.2014. lēmuma Nr. 10/22. otrā punkta atcel

šanu.
14. Par Raita Ašaka atbrīvošanu no administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja amata.
15. Par izmaiņām amatu sarakstos.
16. Par izmaiņām komisiju sastāvā un pārstāvju deleģēšanu.
17. Par izmaiņām būvvaldes nolikumā.
18. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada paš

valdības izglītības iestādēm 2014.gada septembradecembra 
mēnešiem.

19. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības 
budžeta.

20. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu un 
apstip rināšanu.

21. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglīto
jamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirms
skolas izglītības iestādē.

22. Par pašvaldības automašīnas OPEL VECTRA atsavināšanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Mālpils novada do

mes 2014. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par 
Mālpils novada domes budžetu 2014. gadam”” apstiprināšanu.

24. Par saistošo noteikumu Nr. 17 “Par reklāmas izvietošanu pub
liskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Mālpils 
novada teritorijā.”

25. Par saistošo noteikumu Nr. 18 “Nodeva par reklāmas izvieto
šanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Mālpils novadā”.

26. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
27. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja 

vietniecei.
28. Par grozījumu saskaņošanu Mālpils Profesionālās vidusskolas 

profesionālās izglītības programmās.
29. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

NOLĒMA:
•	 Atbalstīt	biedrības	“Mālpils	zivīm”	lūgumu	par	līdzfinansējuma	

piešķiršanu, ņemot vērā to, ka projekta īstenošana tieši izriet no 
2014.gada 9.jūnija Deleģēšanas līguma 1.1.punkta un tā rezultāti 
kalpos sabiedriskajām interesēm. Piešķirt līdzfinansējumu 
4 470.00 EUR apmērā projekta “Pieejamības nodrošināšana 
tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskajiem un dabas ob
jektiem” īstenošanai no līdzekļiem projektu līdzfinansējumam.

•	Mālpils	novada	attīstības	programmā	2011.	–	2018.	gadam	viens	
no stratēģiskajiem mērķiem ir attīstīt daudzpusīgu kvalita tīvu 
pakalpojumu klāstu, pašvaldības aģentūra ierosina Mālpils no
vada Sidgundas ciemā izveidot multifunkcionālu pakalpojumu 
centru, kurā būtu nodrošināti bibliotēkas un informācijas cen
tra pakalpojumi, dienas centra pakalpojumi dažādām vecuma 
un interešu grupām, kā arī servisa pakalpojumi trūcīgām un 
maz nodrošinātām personām. Dome nolēma, veikt Sidgundas 
iedzīvotāju aptauju par šāda pakalpojuma lietderību un snieg
šanas vietu.

•	Nepārņemt	pašvaldības	īpašumā	nekustamajā	īpašumā	“Parka	
Gravas”, Mālpils novadā, esošo valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 5.

•	 Sadalīt	 valsts	 budžeta	 mērķdotāciju	 pedagogu	 darba	 samak
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
novada izglītības iestādēm 2014.gada septembradecembra 
mēnešiem sekojoši: 
o Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” – 4677.00 

EUR/mēnesī;
o Mālpils novada vidusskolai – 35579.00 EUR/mēnesī;
o Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 13896.00 EUR/mēnesī;
o Mālpils internātpamatskolai – 25468.00 EUR/mēnesī.

•	 Sadalīt	valsts	budžeta	mērķdotāciju	interešu	izglītības	pedagogu	
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām novada izglītības iestādēm 2014.gada septembra
decembra mēnešiem sekojoši: 
o Mālpils novada vidusskolai – 1185.50 EUR/mēnesī;
o Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 517.25 EUR/mēnesī;
o Mālpils internātpamatskolai – 452.50 EUR/mēnesī.

•	 Piešķirt	 finansējumu	 septembra	 –	 decembra	 mēnešiem	
interešu izglītības programmu realizēšanai no pamatbudžeta 
interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām novada izglītības 
iestādēm sekojoši:
o Mālpils novada vidusskolai –4664.00 EUR (1166.00 EUR/mēn)
o Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 4448.00EUR (1112.00 

EUR/mēnesī);
o Mālpils internātpamatskolai – 2362.00 EUR (590.50 EUR/

mēnesī);
o Mālpils Mūzikas un mākslas skolai – 693.00EUR (173.25 EUR/

mēn)

MĀLPiLs NOVADA DOMEs 24.09.2014. sĒDE Nr. 11
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LR Valsts kontrole 2014. gadā veica revīziju Mālpils novada domē 
par 2013. gada saimnieciskā gada pārskata sastādīšanu.

29. augustā saņēmām Valsts kontroles revīzijas ziņojumu. 
Interesenti ar revīzijas ziņojumā minētājiem konstatējumiem var 
iepazīties Valsts kontroles mājas lapā – sadaļā revīzijas.

Tā kā Valsts kontroles sniegtā un masu mēdiju interpretētā 
informācija publiskajā telpā ir bijusi tendencioza, radot maldinošu 
un nepatiesu priekšstatu par pašvaldības kļūdām un pārkāpumu 
faktisko apmēru, uzskatām par nepieciešamu sniegt savus skaid
rojumus par izskanējušajiem apgalvojumiem.

Revīzija Mālpils novada pašvaldībā nav konstatējusi prettie
sisku rīcību, kā līdzekļu izšķērdēšanu, piesavināšanos vai dubulto 
grāmatvedību. Tāpēc neizprotama ir ziņa, kas oktobra sākumā 
parādījās masu mēdijos, ka arī Mālpils novada pašvaldībā ir 
konstatēta “melnā kase”, lai gan revīzijas ziņojumā nav lietoti 
šādi jēdzieni vai ietvertas jebkādas norādes uz šo publiskajā telpā 
izskanējušo terminu.

Lai arī nekur nevar atrast skaidrojumu termina “melnā kase” 
definīcijai, sabiedrībai ir izveidojies priekšstats, ka “melnā 
kase” ir nereģistrētu naudas līdzekļu iekasēšana un izlietošana 
nezināmiem mērķiem.

Mālpils novada dome vēlas norādīt, ka revīzijā nekas tāds ne
tika konstatēts, proti, revīzija nekonstatēja gadījumus, kad no 
iedzīvotājiem iekasētās naudas summas netiktu iemaksātas 
Mālpils novada domes budžetā vai, ka Mālpils novada domes 
budžeta līdzekļi tiktu izmantoti nezināmiem mērķiem.

Pieņemam, ka uz terminu “melnā kase”, varētu būt attiecināti 
šie punkti no revīzijas ziņojuma:

“103.2. …Mālpils bibliotēkā ir atļauts iekasēt naudu par 
kopēšanu uz Mālpils novada domes izsniegtiem numurētiem un 
apzīmogotiem sarakstiem, pēc pieprasījuma izsniedzot stingrās 
uzskaites kvīti.”

“112. Pretēji normatīvajā aktā noteiktajam naudas līdzekļi 
vismaz EUR 44,98 apmērā no pakalpojumu saņēmējiem ir iekasēti 
ar VID nereģistrētiem maksājuma saņemšanu apliecinošiem do
kumentiem”

Skaidrojums:
Tiešām Mālpils novada bibliotēkā, kur iedzīvotājiem ir pieejami 

kopēšanas pakalpojumi, par katra dokumenta kopēšanu netiek 
izsniegta stingrās uzskaites kvīts. Kvītis tiek izsniegtas tikai pēc 
pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma. Šādu kārtību Mālpils novada 
dome noteica, lai samazinātu Mālpils iedzīvotājiem sniedzamo pa
kalpojumu izmaksas, proti, gadījumā, ja par vienas lapas kopēšanu 
tiktu izsniegta Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta stingrās uz
skaites kvīts, tad vienas lapas kopēšana iedzīvotājiem izmaksātu 
nevis 6 euro centus, kā pašlaik, bet gan 11 euro centus, kur 5,5 euro 
centus sastāda stingrās uzskaites kvīts izmaksas.

Katra iekasētā naudas summa tiek fiksēta uz Mālpils novada 
domes izsniegtiem, numurētiem un apzīmogotiem sarakstiem, un 
pakalpojuma saņēmējs parakstās par summu, ko samaksājis par 
nokopētajiem dokumentiem. Mēneša beigās šie saraksti kopā ar 
iekasēto naudu (vidēji mēnesī 3,80 EUR, pavisam kopā 44,98 EUR) 
tiek iesniegti pašvaldības kasē, kur tiek sastādīts kases ieņēmumu 
orderis un naudas līdzekļi tiek iemaksāti pašvaldības budžetā.

Šī situācija vērtējama kā normatīvo aktu neprecīza ievērošana, 
tomēr nekādā ziņā nav saistāma ar terminu “melnā kase”, jo šie 
naudas līdzekļi tiek reģistrēti un iemaksāti pašvaldības budžetā.

“108. Pašvaldības elektroniskajos kases aparātos ir konstatēts, 
ka Z pārskatos ir reģistrēta informācija par veiktajām anulēšanas 
operācijām; Pašvaldības atbildīgie darbinieki aktus ar anulēšanas 
pamatojumu no EKA naudas kastes izņemtajiem naudas līdzekļiem 
Ls 513,11 apmērā uzrādīt nevarēja.”

Skaidrojums:
Anulēti čeki – veidojās no tā, ka pakalpojuma saņēmējs ne 

vienmēr uzreiz informē, ka čekā vajadzēs iedrukāt rekvizītus, vai 
kasieris rekvizītus ievadījis kļūdaini. Nepareizais čeks pakalpojuma 
saņēmēja klātbūtnē uzreiz tiek anulēts un izdrukāts jauns čeks ar 
pareizajiem rekvizītiem. Par šo darījumu kasierei vajadzēja sastādīt 
aktu, kas netika izdarīts. Pēc anulētajiem un no jauna ievadītajiem 
čekiem var izsekot, ka naudas darījums ienāk kasē, kā arī anulētās 
un no jauna ievadītās summas ir vienādas (uz čekiem tiek drukāts 
laiks, kad darījums noticis).

Revīzijā ir konstatēts:
ka pastāv risks, ka izlietotā reprezentācijas nauda 6715,35 latu 

apmērā nav tērēta lietderīgi.
Skaidrojums: 
Pašvaldība 2013. gadā kopā reprezentācijas izdevumiem ir 

iztērējusi tikai 7138.68 LVL
Tie ir reprezentācijas izdevumi, kas tērēti dažādos kultūras 

centra un citu iestāžu pasākumos (18. novembra svētki, Mālpils 
pirmsskolas izglītības iestādes 45 gadu jubileja, kultūras centra 25 
gadu jubileja, izstāžu atklāšana utt.), kā arī Mālpils novada domes 
īstenoto projektu nobeiguma pasākumos un partneru delegāciju 
uzņemšanas pasākumos (Leonardo da Vinci projekts  – Tūrisma 
kompetences, Comenius projekti  – Leģendas mūs vieno, Klase 
dabādaba klasē).

Risks par lietderību šajā gadījumā ir fakts, ka iestādes nav 
gatavojušas reprezentācijas izdevumu tāmi katram atsevišķam 
pasākumam un norakstīšanas aktos nav fiksēts pasākuma 
dalībnieku (apmeklētāju) saraksts. Tāpēc tiek uzskatīts, ka pareizi 
ir aizpildīti izdevumu dokumenti tikai par 423,33 LVL.

Ir saņemti arī aizrādījumi par transporta izmantošanu, kur 
nesakrīt CSDD fiksētie odometru rādījumi ar domes automašīnu 
maršrutu lapās uzrādīto. 

Skaidrojums:
Lielākā odometru rādītāju neatbilstība radusies Domei 

piederošajiem mikroautobusiem, jo kopš 2008. gada ar tiem 
regulāri tika veikti gan pašdarbības kolektīvu un sportistu, gan 
dažādu sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu (pensionāru, 
invalīdu, pansionāta iemītnieku) un biedrību pārvadājumi, kas 
revīzijas ziņojumā definēti kā pārvadājumi privātajām vajadzībām, 
kas pēc būtības tika veikti pašvaldības iedzīvotāju interesēs, 
lai pildītu pašvaldības autonomās funkcijas, piem., rūpētos par 
kultūru, veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī 
nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Iedzīvotāji tika vesti 
gan uz dažādām skatēm, konkursiem, sacensībām, gan draudzības 
pasākumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem, kā arī uz Aglonu 
15. augusta svētkiem. Braucieniem nepieciešamo degvielu pirka 
paši iedzīvotāji, tāpēc odometru rādījumi nesakrita ar maršruta 
lapās uzrādīto, kas atspoguļoja km skaitu atbilstoši piešķirtajiem 
degvielas limitiem.

Divām automašīnām ilgāku laiku bija bojāti odometri.

Par Valsts kontroli Mālpils novada domē

•	 Apstiprināt	pašvaldības	vidējās	 izmaksas	vienam	 izglītojamam	
pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē EUR 122,78 apmērā mēnesī.

•	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	 Nr.	 17	 “Par	 reklāmas	
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret pub
lisku vietu Mālpils novada teritorijā un pašvaldības nodevas 
aprēķināšanas kārtību”.

•	 Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.	18	“Nodeva	par	reklāmas	
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu Mālpils novadā”.

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

sadaļā Novada domes dokumenti
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums 4. lpp.
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Iespējams arī, ka CSSD darbinieki ir kļūdījušies, nolasot atse
višķus odometru rādītājus.

Mēs atzīstam, ka darbā ir bijušas nepilnības un ne visi doku
menti ir noformēti precīzi, lai trešās kompetentās personas, kas 
šajā gadījumā ir Valsts kontroles darbinieki, pēc dokumentiem, ne
prasot papildus paskaidrojumus, varētu izsekot darījumu būtībai, 
tomēr nepiekrītam publiskajā telpā izskanējušiem terminiem, 
atspoguļojot Revīzijas rezultātus.

Grūti saprast motīvus, kāpēc Valsts kontrole informē sabiedrību šā
dā veidā – katru nelielu kļūdu vispārinot un iespējamo risku pa snie  dzot 
kā notikušu faktu – tā radot iedzīvotājiem priekšstatu, ka paš val  dī bas 
līdzekļi ir piesavināti vai izmantoti neparedzētiem mērķiem.

Par revīzijas ziņojumā minētajiem konstatējumiem ir sagatavoti 
un ar Valsts kontroli saskaņoti 9 ieteikumi, kā trūkumus novērst.

Mālpils pašvaldība ir atvērta konstruktīvai sadarbībai ar Valsts 
kontroli un ir gatava pilnveidot pašvaldības iekšējo darbību, izstrā
dājot jaunas vai papildinot esošās instrukcijas, nolikumus, lai mak
si māli nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un 
mazinātu interpretācijas iespējas.

Iedzīvotāji ar jautājumiem par Valsts kontroles revīzijas ziņo ju
mā minētājiem konstatējumiem var vērsties Mālpils novada domē 
pie priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža vai izpilddirektora Agra 
Bukovska vai finanšu un ekonomikas daļas vadītājas Līvijas Mičules.

Mālpils novada domes vārdā: 
priekšsēdētājs – Aleksandrs Lielmežs 

izpilddirektors – Agris Bukovskis

N.p.k. Valsts kontroles ieteikumi
Termiņš, kādā revidējamā 
vienība rakstveidā ziņo par 

ieteikumu ieviešanu
1 2 3

1.
Lai nodrošinātu gada pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvā akta1 prasībām, Pašvaldībai 
apstiprināt gada pārskata sagatavošanas kārtību, nosakot nepieciešamās kontroles 
procedūras.

31.03.2015.

2.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu2 prasībām atbilstošu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti, 
inventarizācijas veikšanu atbilstoši normatīvā akta3 prasībām un informācijas aprites par 
darbībām ar ilgtermiņa ieguldījumiem savlaicīgumu, Pašvaldībai pilnveidot ilgtermiņa iegul
dījumu uzskaites grāmatvedības organizācijas dokumentus un ilgtermiņa inventarizācijas 
veikšanas kārtību, paredzot atbilstošas kontroles procedūras.

31.03.2015.

3.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu4 prasībām atbilstošu krājumu uzskaiti, informācijas par 
krājumu izdevumu attaisnojuma dokumentu, norakstītiem krājumiem un veiktās samaksas 
par krājumiem savstarpēju izsekojamību un salīdzināmību, Pašvaldībai pilnveidot krājumu 
inventarizācijas veikšanas kārtību, un grāmatvedības organizācijas dokumentus krājumu 
uzskaitei, paredzot atbilstošas kontroles procedūras.

31.03.2015.

4.

Lai nodrošinātu skaidras naudas līdzekļu analītisko uzskaiti visās skaidras naudas 
iekasēšanas vietās, visu nepieciešamo rekvizītu norādīšanu skaidras naudas līdzekļu 
apgrozījumu pamatojošos dokumentos un informācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, 
ieņēmumiem un par veikto samaksu izsekojamību un savstarpēju salīdzināmību, Pašvaldībai 
atbilstoši normatīvā akta5 prasībām pilnveidot grāmatvedības organizācijas dokumentus par 
skaidras naudas līdzekļu un ieņēmumu par sniegtajiem pakalpojumiem uzskaiti, paredzot 
atbilstošas kontroles procedūras.

31.03.2015.

5.

Lai nodrošinātu nodokļu saistību inventarizācijas veikšanu atbilstoši normatīvā akta6 
prasībām, savlaicīgu un kvalitatīvu uzskaiti un pilnīgu uzrādīšanu gada pārskatā, Pašvaldībai 
atbilstoši normatīvo aktu7 prasībām pilnveidot nodokļu saistību grāmatvedības uzskaites 
organizācijas dokumentus un inventarizācijas veikšanas kārtību, nosakot atbilstošas iekšējās 
kontroles procedūras.

31.12.2014.

6.
Pašvaldībai atbilstoši normatīvo aktu8 prasībām izstrādāt NĪN uzskaites grāmatvedības 
politiku un pilnveidot iekšējās kontroles procedūras, lai nodrošinātu pilnīgu NĪN uzskaiti un 
atklāšanu gada pārskatā. 

31.03.2015.

7.

Lai atbilstoši normatīvajā aktā9 noteiktajam nodrošinātu mērķdotācijas izlietošanu 
vislietderīgākajā un efektīvākajā veidā, Pašvaldībai atbilstoši normatīvo aktu10 prasībām no
teikt ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību, pilnveidot grāmatvedības organizācijas dokumentus 
mērķdotācijas uzskaitei un noteikt atbilstošas iekšējās kontroles procedūras.

31.03.2015.

8.

Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem11 atbilstošu rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem 
un novērstu finanšu līdzekļu izlietošanu reprezentācijas materiālu, pārtikas produktu 
un ēdināšanas pakalpojumu iegādei dažādos pasākumos, kas nav saistīti ar pašvaldības 
administratīvās darbības nodrošināšanu, Pašvaldībai izstrādāt reprezentācijas materiālu, 
pārtikas produktu iegādes un ēdināšanas pakalpojumu dažādos pasākumos finansēšanas 
un uzskaites kārtību, paredzot kritērijus šādu izdevumu nepieciešamībai un to apjomam un 
atbilstošas kontroles procedūras.

01.10.2014.

9.
Lai nodrošinātu komandējumiem paredzēto finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu, Pašvaldībai 
izstrādāt kārtību, kādā tiek izvērtēta komandējumu nepieciešamība pašvaldības funkciju 
īstenošanai un tiek noteikti komandējuma izdevumi. 

31.03.2015.

Mālpils novada pašvaldības revīzijas ieteikumu ieviešanas termiņi

Turpinājums no 3. lpp.

NOVADA DOMES LĒMUMI
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1 MK 15.10.2013. noteikumi Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” 8.punkts.

2 Likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.pants, MK 21.10.2003. noteikumu 
Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 49. un 
49.1punkts, MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 11., 13. un 27.punkts.

3 MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības 
kārtošanu un organizāciju” 49. un 49.1punkts, MK 15.12.2009. notei
kumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 27.punkts.

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1., 3.punkts (likuma nosau
kums redakcijā no 01.01.2013.), Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants 
(redakcijā no 01.01.2014.).

4 Likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.pants, MK 21.10.2003. noteikumu 
Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 49. un 
49.1punkts, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 
6.punkts un 30.panta otrā daļa.

5 Likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.pants.
6 MK 21.10.2003. noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju” 48.punkts.
7 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās daļas 6.punkts un 

30.panta otrā daļa, Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta 
pirmā daļa, likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.pants, MK 21.10.2003. 
no teikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
organizā ciju” 48.punkts.

8 Likuma “Par grāmatvedību” 2. un 7.pants.
9 Likuma Par autoceļiem 1.panta pirmā daļa.
10 Likuma Par autoceļiem 12.panta astotā daļa, MK 11.03.2008. notei

kumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punkts.

11 Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmā daļa, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3.panta 1.punkts (likuma nosaukums redakcijā no 01.01.2013.).

2014. gada 27. augustā
APSTIPRINĀTI

Ar Mālpils novada domes
2014. gada 27. augusta sēdes

lēmumu (Prot. Nr.10/8)

“Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā”
Izdoti saskaņā ar: Meža likuma 8.panta otro daļu,

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

i. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kār

tību, kādā Mālpils novada dome, Ministru kabineta 2012. gada 
2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 4. punktā noteiktajos gadījumos izvērtē iesniegumus 
koku ciršanai ārpus meža zemes, koku ciršanas publiskās ap
spriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apsprie
šanu, un atļaujas izsniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiska
jiem valdītājiem neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav reģistrēts 
Nekus tamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

3. Šo noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Māl
pils novada domes Objektu apsekošanas komisija (turpmāk 
tekstā – Komisija) un Mālpils novada pašvaldības policija.

ii. koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtība 
4. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, (turpmāk tekstā – 
persona) iesniedz iesniegumu Mālpils novada domē (turpmāk 
tekstā  – Dome) (1.pielikums). Iesniegumam pievieno zemes 
robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto 
ciršanas vietu un īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošus 
dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

5. Iesniegumus par koku ciršanu izskata Komisija.
6. Komisija pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic 

koka apsekošanu dabā, izvērtē iesnieguma pamatotību un koku 
ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

7. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

iii. Publiskā apspriešana 
8. Ja koku ciršana plānota sabiedrībai nozīmīgos objektos ciemu 

teritorijās (koki parkos, alejās, skvēros, kapsētās, koki kā nozī
mīgas ainavas elementi), Dome organizē publiskās apsprie
šanas procedūru.

9. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža 
pieņem un publisko apspriešanu nodrošina Dome.

10. Dome nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvieto
šanu Mālpils novada domes administrācijas ēkā un mājas lapā, 
norādot Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu.

11. Publiskās apspriešanas termiņš nevar būt mazāks kā 3 (trīs) 
kalendārās nedēļas.

12. Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, Domes 
izvei dota komisija sniedz atzinumu un pieņem lēmumu par 
koku ciršanas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.

13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī 
tad, ja pēc Publiskās apspriešanas beigām nav saņemts ne
viens sabiedrības ierosinājums. 

iV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība 
14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības sama

zinājumu saistībā ar koku ciršanu Mālpils novada administra
tīvajā teritorijā (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina 
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos 
Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža ” noteiktajiem 
koeficentiem pēc sekojošas formulas:

 Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur

 Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR);
 KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka 

caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm);
 Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;
 KI – koka ciršanas iemesla koeficients; 
 KA – apdzīvotas vietas koeficients; 
 KV – koka atrašanās vietas koeficients;
 PK – pašvaldības koeficients 0.3

15. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar 
LR Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 ”Noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.

16. Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā pēc izrakstītā rēķina Mālpils 
novada domes pamatbudžeta kontā. Lai varētu saņemt cirša
nas atļauju, kvīts par samaksu jāuzrāda Komisijai.

17. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina 
zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

V. Noslēguma jautājumi
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.
Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs 

sAistOŠiE NOtEikUMi Nr.9

NOVADA DOMES LĒMUMI
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Saulainajā 11. oktobra pēcpusdienā kafejnīcā 
“Augusts” radi, draugi un bijušie darba kolēģi bija 
sapulcējušies, lai sveiktu ilggadējo mālpilieti Vili 
Avenu nozīmīgajā – 90 gadu jubilejā. Vilis Avens ir cil
vēks, kas ar savu godprātīgo un nevainojamo mūža 
darbu devis lielu ieguldījumu Mālpils novada attīstībā. 
Dažādos amatos Mālpils patērētāju biedrībā Vilis Avens 
strādājis no 1950. gada līdz 2000. gadam, iesākumā bi
jis grāmatvedis, bet tad gandrīz divus gadu des mitus – 
valdes priekšsēdētājs. Labi padarīts darbs bija tas, kas 
piepildīja Viļa Avena dzīvi un deva lielāko gandarījumu, 
bet dvēseles bagātināšanai un priekam kalpoja grāma
tas, ceļojumi un kaislīgā aizraušanās ar teātri.

Jaunības laiku Vilis Avens izdzīvoja skarbajos kara 
gados, un kā daudzu tā laika cilvēku likteņi tā arī 

2014. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 9 “Par koku ciršanu ārpus meža Mālpils novadā”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, 22. pants 
nosaka, ka “vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku 
ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus 
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

1.2. Meža likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus 
meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo 
zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā, amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai, kā arī zaudējumu atlīdzības 
aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu.

3. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Mālpils novada administratīvās 

teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji).
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides 

veidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Mālpils novada domē.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Mālpils novada domei
IESNIEGUMS

Koku ciršanai ārpus meža 

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _____________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. __________________________
Kontakttālrunis, epasts _________________________________
Adrese, _______________________________________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:_______________
Koku ciršanas pamatojums:_______________________________

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums
Koku suga(s)

Stumbra  
diametrs  

1,3 m/h (cm)
Skaits (gab.)

1 2 3 4

Pievienoti dokumenti:
1. Zemesgrāmatas apliecības kopija 
2. Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija(s) 
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija
4. Citi___________________________

201__.gada_____.__________

________________________________
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Pielikums Nr. 1

Vilim Avenam 90

NOVADA DOMES LĒMUMI

AKTUāLI
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Tie, kas vēl nav bijuši “Dialogā ar koku”, var paspēt tajā ieiet 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā – ceļā no ieejas durvīm līdz 
bibliotēkai savus stāstus stāsta šīs vasaras mākslinieku plenērā 
uz koka un no koka tapušie darbi.

Vislabāk šo izstādi atspoguļo mākslas zinātnieces un kritiķes 
Ingrīdas Burānes teiktais: “Šis koka ceļš zināmā mērā apgāza ma
nus stabilos un negrozāmos priekšstatus par to, ka nekad neva
jag sajaukt divas lietas – dabu un mākslu, jo tās ir divas pilnīgi 
atšķirīgas substances, abas vienlīdz brīnišķīgas un neizsmeļamas. 
Šis ceļš ierosina daudzas pārdomas par plenēru jēgu un būtību 
vispār, un man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka Latvijā ir tik daudz 
plenēru, tik dažādās vietās un ar tik dažādu raksturu. Slavējama 
ir katra pašvaldība, katra skola un kultūras nams un katrs cilvēks 
savā vietā, kā Helēna Medne šeit Mālpilī, kas ir gatavi uzņemties 
atbildību par šiem plenēriem, tos veicināt un kopt.

Plenēri ir iespēja māksliniekam, kurš bieži vien ir ļoti vientuļš 
savā ikdienas darbā, satikties ar saviem kolēģiem domu apmaiņā, 
jo nekas tā nemudina cilvēku uzturēt savu radošo garu, kā intensīva 
domu un izjūtu krustpunktu noskaidrošana. Plenērs ir labs arī tāpēc, 
ka dod iespēju māksliniekam eksperimentēt un ļauj izšķilties pilnīgi 
negaidītiem rezultātiem, kas ir redzami arī šajā izstādē.

Ja mēs pārlūkojam Latvijas mākslas vēsturi, tad mūsu 
visdaudzveidīgākās un plašākās iespējas glezniecībā atklājas 
tieši ainavu glezniecībā, jeb dabas tēlu meklējumā. Dabas tēlu 
izmantošana un pārnešana darbā ar mākslinieciskās izteiksmes 
līdzekļiem, man liekas, ir grūts un sarežģīts uzdevums, jo daba pati 
par sevi jau ir pilnīga un ir grūti to padarīt vēl pilnīgāku. Konrāds 
Ubāns ir teicis: “To sauli jau glezno daudzi, bet spīd viņa retajam!”

Šajā izstādē mani visvairāk pārliecina tie darbi, kur dabas 
materiāls – pats koks  – ir veiksmīgi savienots ar mākslinieka 
radošo izteiksmi un profesionālajiem līdzekļiem, respektīvi, izman
tojot koka tekstūru un koka rakstu.

Mēs latvieši esam laimīga tauta, jo mums ir iedots tas apbrīno
jamais pleķītis, ko sauc par Latviju, kas ir maziņš, bet ārkārtīgi 
bagāts, jo mums ir viss, kas dabai piemīt – jūra, meži, pļavas, lauki, 
zeme, pavasaris, rudens... Mums tā gamma ir neierobežota, līdz ar 
to arī latviešu radošais gars ir neierobežots. Tas ir tas, no kā mēs 
visi smeļam un ar ko dzīvojam.”

Esmeralda Tāle

AKTUāLI

Gleznotājas Darjas Fjodorovas darbi

Plenēra un izstādes dalībnieku un organizatoru kopbilde

Priekšplānā keramiķes restauratores Ivetas Šveisbergas darbs,  
1. no kr.p. mākslas zinātniece un kritiķe Ingrīda Burāne,  

1. no lab. p. plenēra organizatore Helēna Medne

izstāde “Dialogā ar koku”

viņa mūžs tika malts starp divām lielvarām. Vācu laikā ticis 
mobilizēts latviešu leģionā, bet ienākot Sarkanai armijai, 
izsūtīts uz Urāliem.

Pārdzīvotais nav aizmirsts, vien bagātinājis dzīves pieredzi 
un izpratni. Uz dzīvi Vilis Avens raugās rimti un nedaudz 
ironiski, joprojām saglabājot ieinteresētu un skaidru skatu uz 
apkārtējiem notikumiem.

Sveikt jubilāru Mālpils novada domes vārdā bija iera
dusies Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Leontina Amerika.

Kā atzīmēja Viļa Avena bijušie koļēgi, tad Viļa galvenais 
dzīves moto ir bijis: “Strādājiet tā, lai naktī varat mierīgi 
gulēt!”

Velta Tāle Vili Avenu sveic bijušie darba kolēģi
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Mīcām, mīcām mīkliņu,
Cepam, cepam maizīti.
Citu – lielu, citu – mazu,
Gardu, gardu kukulīti.

16. septembra rītā grupas “Bitīte” bērni, tēmas “No grauda 
līdz klaipam” ietvaros, devās uz Mālpils novada “Ceplīšiem”, kur 
bērnus sagaidīja Guntas mamma Agnese Hildebrante, Matīsa 
mamma Ērika Zutere un Matīsa mammas māsa Lauma Zutere.

Soli pa solim bērni tika ievesti senatnīgā vidē un iepazīstināti 
ar maizes cepšanai nepieciešamajiem piederumiem. Tad sekoja 
interesantākais – krāsns izkurināta, rokas nomazgātas, var ķerties 
pie darba – mīklas gatavošanas. Te nu visi gribēja izmēģināt savu 
roku, un rinda izveidojās garu garā.

Samīcījām mīklu. Kamēr tā rūga, bērni devās salasīt kļavu 
lapas, kuras palikt zem maizes kukulīšiem, gāja rotaļās. Un vēl 
mazajiem cepējiem bija jāatpazīst maizīte ar aizsietām acīm, to ti
kai nogaršojot. Izrādījās, tas nebija viegls uzdevums. Guntas mam
ma parūpējās, lai bērni brīvajos brīžos varētu apskatīt un pabarot 
trušus.

Kad mīkla uzrūga, bērni ķērās pie darba – veidoja katrs savu 
kukulīti, to apmīļoja, iespieda pazīšanās rakstu vai kādu zīmi un 
visbeidzot izrotāja ar sēkliņām. Un tad kukulīši, sagūluši krāsnī 
blakus cits citam, sāka sacensties – kurš brūnāks un kurš lielāks 
izcepsies. Kamēr maizītes cepās, bērni no smilšu mīklas izveidoja 

katrs savu burtu un arī tie līdz ar kukulīšiem bija gatavi un lūkojās 
pēc saviem cepējiem. Visbeidzot maizīte nonāca papīra maisiņos, 
kurus bērni iepriekš bija izrotājuši ar latvju rakstiem. Līdz ar to 
jaukais maizes cepšanas pasākums bija galā. Maizes smarža 
kutināja degungalus visu atpakaļceļu un nepacietīgākie ļāvās 
kārdinājumam – nobaudīja vēl silto maizīti. Vakarā daudzās mājās 
uz galda tika likta kliju maizīte, kas cepta pēc senām tradīcijām.

Par visu šo jauko dienu liels paldies Agnesei Hildebrantei, Ērikai 
Zuterei un Laumai Zuterei.

Grupas “Bitīte” skolotāja Daiga Jansone

AKTUāLI

12. septembra rītā Mālpils PII sagatavošanas grupa “Pūcīte” 
devās rudenīgi skaistā pārgājienā uz zirgu stalli Mālpils novada 
“Bīriņos”. Šādu jauku iespēju bērniem sniedza Helēnas tētis, staļļa 
īpašnieks Andris Buklovskis.

Jau no paša rīta diena bija apmākusies un ik pa brīdim savu 
vaigu rādīja lielais lietus mākonis, tāpēc pa ceļu ejot bērni dziedāja 
“Saules dziesmu”, lai aizbaidītu lietu – un viņiem tas izdevās.

Ieejot stallī, bērni nedaudz sabijās, jo zirgi tiem šķita tik milzīgi... 
Ielūkojoties zirgu acīs, varēja manīt, ka zirgi savukārt brīnījās, kas 
tie tādi sanākuši, ka knapi tos var saskatīt. 

Bērni jau laikus bija sarūpējuši cienastu zirgiem: maizīti un 
burkānus, bet Markuss bija parūpējies īpaši – sarūpēdams zir
giem gardos cukurgraudus. Viņš ļoti priecājās, ka zirgam tie garšo. 
Helēna baroja Rivēru ar burkāniem un arī pati uzgrauza kraukšķīgo 
kārumu, bet zirgu meitene par to nemaz nasatraucās, jo viņas 
abas ir jau sen pazīstamas. Bērni, cienājot zirgu, domāja, ka tikai 
tas nenokož roku, taču Helēnas tētis bērniem parādīja kā pareizi 
to darīt, lai nav jābaidās. Kādam zirgam bija tik ļoti iepatikusies 
Elza, ka tas grasījās viņu pat nolaizīt, bet cits jokdaris zirgs bija 
iedomājies tikt pie skaistas cepures, tas viltīgi to bija nocēlis no 
Roberta galvas.

Kad Rivēras vēders bija pilns, bērniem bija pienācis laiks doties 
izjādē ar Luku. Lielākā daļa bērnu zirga mugurā sēdās pirmo 
reizi, tāpēc bija manāms satraukums bērnu sirsniņās, taču prieks 

bērnu sejās bija neaprakstāms, jo zirga mugurā visiem ļoti patika! 
Luka bija tik mīļa, ka savā mugurā izvizināja arī skolotājas Ingu un 
Agnesi.

Jaukā pārgājiena noslēgumā pārsteigumu bērniem bija 
sagādājis Roberts, jo viņš bija padomājis ne tikai par zirgiem, bet 
arī par bērniem. Viņa piknika somā bija barankas, konfektes un 
ūdens – kā bija kā nē, bet viss ātri pazuda bērnu vēderos.

Grupas “Pūcīte” skolotāja Inga Žugre

Pārgājiens uz zirgu stalli

Mans tētuks ir visgudrākais un vismīļākais uz pasaules! Viņš 
iemāca man daudzas lietas, kas dzīvē noderēs!

12. septembra pēcpusdienā Mālpils PII grupā “Bitīte” tika 
svinēta Tēvu diena. Ļoti priecājamies, ka bija tik daudz atsaucīgu 
tētu, kas bez šaubīšanās bija gatavi ierasties. Turklāt visi ar 
svētku sajūtu un smaidu uz lūpām! Tas bija sirsnīgi, mīļi un tajā 
pat laikā iespaidīgi. Tēti kopā ar saviem bērniem jauki pavadīja 
laiku, piedaloties dažādās interesantās atrakcijās. Izrādījās mūsu 
bērnu tēti ir prasmīgi celtnieki un pavāri, stipri hokejisti un kaislīgi 
makšķernieki. Un, protams, ļoti mīloši tēti mūsu bērniem!

Ļoti iepriecināja, ka tie tēvi, kas bija atnākuši, teica, ka šādi 
pasākumi jārīko arī turpmāk, ko apsolāmies arī izdarīt!

Skolotājas Indra un Daiga

tēvu diena
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No 15. – 19. septembrim mūsu bērnudārzā bija projekta nedēļa 
“No grauda līdz klaipam”, kuras ietvaros bērniem tika organizētas 
dažādas aktivitātes. Tā sagatavošanas grupa “Mazputniņš” devās 
ekskursijā uz “Mālpils maizi”. Mūs laipni sagaidīja un uzņēma maiz
es ceptuves īpašniece Gunta Ozoliņa. Bērnus, jau ieejot ceptuvē, 
sagaidīja brīnišķīgā maizītes smarža. Ceptuves darbinieces bija 
parūpējušās, lai bērni paši varētu piedalīties maizes cepšanas 
procesā – vispirms rūpīgi nomazgājām rokas, tad redzējām kā top 
mīkla, bet pēc tam – paši gatavojām karameļu bulciņas un balt
maizes kukulīšus. Lielāko sajūsmu bērniem sagādāja iespēja ielikt 
mīklā karameļu masu, aizlocīt bulciņai malas un nosmērēt to ar 
olu, kā arī iespēja rotāt maizes kukulīšus ar šokolādi. Un kur nu 
vēl karsto bulciņu un maizes smarža – un, protams, tūlītēja iespēja 
pašu gatavoto pagaršot! Tā kā maizīte bija ļoti karsta – kā jau no 
krāsns – tad kukulīšus mums Gunta laipni uzdāvināja! Nogaršojām 
tos pēc tam bērnudārzā. Bija brīnišķīgi gardi! Paldies Guntai 
Ozoliņai un ceptuves darbiniecēm par atsaucību!

“Mazputniņu” grupas bērni un audzinātāja Lolita

Maize, maizīte…

kā mazie cinīši lielu vezumu gāza
Kurš gan no mums nav cepis maizi vai vismaz klāt bijis! Bet kurš 

no Jums ir redzējis, kā to dara 18 kustīgi, rosīgi un ļoti darboties 
griboši četrgadīgie? Man bija tā laime piedalīties šādā neparastā 
pasākumā.

Kad 19. septembra rītā ieeju Mālpils bērnudārza “Sienāzīšu” 
grupiņas garderobē, tur valda liela rosība. Kurp tad tā dosieties? 
Maizīti cept – atskan vismaz piecas atbildes reizē. Audzinātāja Vija 
Mel gaile visus pēc kārtas apskata, pārbauda somiņas un maisiņus, 
tātad tur iekšā jābūt kaut kam šodien vajadzīgam. Tad jau arī pie 
vārtiem pieripo autobusiņš, un pēc neilga laiciņa piestājam Kras
tiņu māju ceļa galā, kur mūs jau gaida divas smaidošas kun
dzes    – pazīstamā maizes cepēja Lauma Krastiņa un etnogrāfe 
Indra Čekstere. Abām priekšauti, balti lakatiņi. Mazās galvas tā vien 
grozās, cenšoties saskatīt, kā viss notiks, bet vēl nekā īpaša nav. 
Vien pagalma maurā iznests garš galds ar soliem gar malām. Audzi
nātāja mudina saposties, un nu no somiņām tiek celti ārā raibu raibie 
priekšautiņi, lakatiņi, cepurītes. Nav ko piebilst – izskatās nopietni.

Atbraukusi arī Agnese Kantiševa, vadītājas vietniece mācību 
darbā, uzrīko visādas “bildējamās ierīces”, bērni sasēžas ap gal
du, un maizes stundas ievaddaļa var sākties. Indra rāda mazus 
saišķīšus ar dažādiem labības augiem. To nosaukšana visai raiti 
gan nevedas, bet pavisam kaunā nav jāpaliek. Daži gan cenšas “iz
kult” kādu graudu šķipsniņu, bet, kad Indra aizrāda, ka citi bērni 

arī gribēs iepazīt labības, viss ir kārtībā, un saišķīši nogulst lielā 
grozā. Īpaši jāapskata galvenie rīki  – mente, abra un abrkasītis. 
Tad jāstājas rindā un jānomazgā rokas, jo pie tik svarīga darba kā 
maizes cepšana var ķerties tikai ar tīram rokām un labām domām. 
Abra nolikta uz ķeblīša, Lauma iznes sietiņus, miltus, siltu pienu. 
Kas sijās? Protams visi, pie tam reizē. Bet reizē nevar! Jānāk pa 
vienam, pa diviem. Milti birst abrā, tad rociņas apņem menti, un 
viss notiek. Vēl klijas, sāls, cukurs, mazliet eļļas un sausais raugs. 
Samaisīts ir, tagad jāmīca, un to dara Lauma, jo visām 36 rociņām, 
lai kā tās gribētu abrā darboties, tur vienkārši nav vietas. Samīcīto 
mīklu apkaisa ar miltiem, apsedz ar dvielīti un ienes siltumā. Iekšā 
notiek maza viltība – tikko samīcīto maizes mīklu samaina ar jau 
uzrūgušu, lai mazajiem cepējiem nav jāgaida. Un tūdaļ arī pirmie 
deviņi dodas taisīt karašiņas. Daži prasmīgi paviļā rokās savas 
mīklas pikas un, skat, pēc brīža – gatavs. Cits izstiepj lielu plakanu 
pankūku, pēc tam rūpīgi saloka, un arī iznācis mazs kukulītis, kā 
teikt – svarīgākais taču ir gala rezultāts. Tīri nemanot patukšojies 
cukurtrauks, uz dažiem deguntiņem manāmi nodevīgi graudiņi, arī 
biezpiena masa, kas jāliek uz karašiņām, noplakusi, jo jāzina taču, 
kas tas ir. Beidzot viss kārtībā, un panna ieceļo plītskrāsnī.

Bet ko tad pa to laiku dara ārā palikušie? Indras pamācīti 
un auklītes Astrīdas pakomandēti, gana cūciņas  – koka vālītes 
ar sņukurīšiem, kas, divām komandām sacenšoties, ar nūju 

Turpinājums 10. lpp.
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jāaizripina līdz mērķim – kūtiņai. Iet jautri, līdz atskan aicinājums 
bērnu grupām mainīties vietām. Virtuvē viss process atkārtojas, un 
drīz vien arī otra mīklas daļa gatava ceļam uz krāsni. Kad visi atkal 
pagalmā, Indra sāk jautras rotaļas par visādiem amatiem, līdz at
skan aicinājums doties uz... kinozāli. Taciņa caur ābeļdārzu aizved 
uz īstu lauku pirtiņu, kur visi noslēpumainā krēslā skatās filmiņu 
par to, kā senos laikos sēja, pļāva, kūlīšus lika statiņos, tad kūla, 
mala un beidzot galdā kūpēja silta maizīte. Pēc filmas – eksāmens, 
pirmais pareizās atbildes autors saņem balvu.

Nez, ko tur tās karašiņas krāsnī dara? Skati arvien biežāk 
kavējas pie mājas durvīm.Audzinātāja Vija izdala papīra maisiņus, 
uz kuriem bērnu vārdiņi, un nu jau visi saprot, ka svarīgais brīdis ir 
klāt. Lauma sauc pa grupiņām bērnus iekšā, un, kad viņi nāk ārā, 
deguntiņi gandrīz visiem maisiņos, kur guļ pavisam karsts un bez
gala smaržīgs kukulītis. Maizīte! Pašu cepta maizīte! Kas var būt 
vēl labāks par šo! Te nu Mārtiņa Rītiņa slavenais teiciens ir vietā 
par visiem 100%

Kas būs tālāk? Uz mājām? Nē! Maisiņi tiek sarindoti uz galda, 
un sākas īsts šovs. Mazie sameklē no mājām paņemtās garoziņas, 
doniņas, pat bulciņas un dodas līdzi Laumai. Atveras kūtiņas durvis 
un iznāk gracioza kaziņa, bet, ieraudzījusi tādu cilvēku pulku, bailīgi 
kāpjas atpakaļ. Tomēr kāre panašķoties ir lielāka. Tad pagalmā 
izlēkā mazās kaziņas, to starpā arī viena melna. Lai pārbaudītu, kur 
palikusi ģimene, iznāk arī ciltstēvs – liels melns āzis. Dažas kazas 
tomēr ārā nenāk, kaut ziņkārē bieži pietuvojas durvīm. Un tad at
skan daudzbalsīgs ooo!, jo durvīs parādās liels balts āzis ar tik ele
gantu sprogainu galvas rotu, it kā tikko būtu iznācis no frizētavas. Var 
teikt – kazu šova kulminācija! Kaut ko tādu arī es savā garajā mūžā 
nebiju redzējusi. Bērni sajūsmināti – skat, kā grauž mūsu cienastu! 

Bet visas labās lietas nav garas. Maizīte izcepta, kazas aizsoļo uz 
ganībām, vēl vairākas kopbildes, un tad jau pieripo busiņš. Bērni, 
audzinātāja un auklīte ar lielu paldies atvadās, abas skolotājas – 
Lauma un Indra – saņem skaistas dāvanas, ko darinājušas Agnese 
un Vija, un ar lielo dārgumu – pašu cepto maizīti rokās “Sienāzīši” 
aizlēkā uz autobusu. Deguntiņi pieplok pie autobusa logiem, bet 
roķeles māj ardievas.

Mēs, četri palikušie, pārrunājam, kā viss izdevās. Indra prie
cājas un arī brīnās par dažu bērnu, īpaši Rūda (Rūdolfs Lācis), 
saprātīgajiem jautājumiem un komentāriem, es apbrīnoju audzi
nātājas par viņu prasmi ātri nolikt visus astoņpadsmit vietās. 
Pārrunājam, cik daudz bērni šodien ieguva un cik bagāts materiāls 
tālākajam darbam paņemts no šejienes. Jau ilgi pazīstu Laumu un 
Indru, bet nekad nebiju redzējusi viņas darbojamies ar tik maziem 
bērniem. Jāsaka, ka tā bija pedagoģijas paraugstunda – runāt ar 
viņiem kā ar līdzvērtīgiem darba partneriem. Un šodien padarītais 
darbs nevar neatstāt bērnos pēdas. Maizīte no gaisa nekrīt  – tā 
laikam paliks galvenā atziņa. Sakāmvārda patiesums pierādīts – 
mazie cinīši tiešām gāza lielu vezumu.

Bet tiem, kas tur nebija, jāatmin 3 mīklas:
Simtacis kaudzi met.
Garastis tēvs, ragota māte, glaudīti bērni.
Aitiņas kūtī, dzelzu vārti priekšā.
Atminējāt?

Ināra Bahmane

AKTUāLI

Septembris Mālpils profesionāli tehniskajā vidusskolā (MPV) un 
Mālpils internātpamatskolā (MI) bija pasākumiem un aktivitātēm 
bagāts mēnesis.

Dzejas dienas Mālpils internātskolā pagāja zem divām zīmēm  – 
ūdens un ceļš. Ekoskolas programmā šogad skola darbojas ar 
ūdens tēmu, tāpēc sākumskolas klasēs Dzejas dienas saistījās ar 
ūdeni. 1. – 4. klases skolēni atrada latviešu autoru dzejoļus par 
ūdeņiem, rakstīja tos glītrakstā un runāja daiļrunas konkursā. 
Konkursa laikā zālē bija ielavījies jautrais, krāsainais lietus 

mākonis, ar kura lāsītēm bērni izspēlēja visdažādākos jokus. 
5.  klases skolēni skatījās japāņa Emoto filmu par to, kā ūdens 
reaģē uz cilvēku emocijām, kā arī par milzīgo akvāriju Taizemē un 
jūras iemītnieku dzīvi tajā. Rezultātā radīja savus dzejoļus, ilustrēja 
tos un izveidoja izstādi. Savukārt pamatskolas klases Dzejas dienas 
saistīja ar Baltijas ceļa atceri un aktualizēja ceļa motīvus. Skolēni 
literatūras stundās devās pa Mālpils pagātnes ceļiem, iztēlojās sevi 
par kāda sena vēsturiska notikuma aculieciniekiem un uzrakstīja 
savu dzejoli, leģendu vai miniatūru. Daži fragmenti no darbiem: 

Dzejas dienas Mālpils internātpamatskolā un profesionālajā vidusskolā

Turpinājums no 9. lpp.
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No 8. līdz 19. septembrim Mālpils in
ter  nāt pamatskolā risinājās aktivitātes, 
veltītas Baltijas ceļa atcerei. Vēstures un 
sociālo zinību stundās skatījāmies LTF 
mācību filmu, izspēlējām spēli “Baltijas 
ceļš”, zīmējām plakātus un veidojām 
izstādi skolas gaiteņos. Skolēni mājās un 
skolā aptaujāja pieaugušos un pierakstīja 
atmiņas par Atmodas laika notikumiem, 
īpaši par Baltijas ceļa akciju. 1989.  gada 
23. augustā trīs valstis  – Latvija, Lietuva, 
Igaunija  – pulcēja ļaudis, lai, sado doties 
rokās un, veidojot apmēram 600 km garu 
dzīvu cilvēku ķēdi, protestētu pret 50 gadus 
garo netaisnīgo okupāciju un izteiktu savas 
ilgas pēc suverēnas, neatkarīgas valsts. 

Pasākumu ietvaros 17. sep
tembrī skolas aktu zālē pulcējās 
gan internātpamatskolas, gan 
profesionāli tehniskās skolas 
audzēkņi, skolas direktore teica 
uzrunu, kurā akcentēja pagātnes 
notikumu nozīmību šodien un 
aicināja uz vienotību. 13.30 pēc 
skolas skolotāju iniciatīvas 
3  Mālpils novada skolu skolēni 
(apmēram 500) sadevās rokās, 
iejū toties 1989. gada notikumos. 

18. septembrī skolēni piedalījās noslē
guma konkursā par Baltijas ceļu, kurā 
veica dažādus uzdevumus un dziedāja 
atmo das laika dziesmas – “Dzimtā valoda”, 

“Atmosties, Baltija!”, “Brīvību Baltijai” un 
“Palīdzi, Dievs!”

MI vēstures un sociālo zinību skolotāja 
Egite Seņkāne

AKTUāLI
Laiks, pagaidi,
Kur tā skrien?
Līdzi tev pagātne iet.
Apstājos, paklausos – 
Pagātne iečukst man:
“Mums grūti bij senāk iet,
Bet tikai tāpēc,
Lai jūs šodien
varētu viegli skriet.”

Lauris Tone, 1. kurss Mālpils 
internātpamatskolā.

“Ceļš ir rītdiena,
Iespēja augt,
Būt dzīslotai kļavas lapai
Un rudeņos sāpēt.”

Ruslans Stavrovs, 1. kurss 
MI literatūras skolotāja  

Skaidrīte Logina

Kad kokiem sāk dzeltēt lapas un gājputni 
pulcējas baros, tad Mālpils profesionāli 
tehniskajā vidusskolā notiek Dzejas dienas. 
Šis mācību gads ir Raiņa un Aspazijas zīmē, 
tāpēc šo svētku moto bija 

“Caur zelta sietiņu veroties, redzu puķu 
lodziņu, kurā spēlējas dzeja...”

Gatavojoties Dzejas dienām, katrs 
audzēknis bija atradis savu mīļāko dzejoli, 
to pārrakstījis un noformējis uz krāsainas 
kļavu lapas, vēlāk no tām tika veido
ta dzejoļu izstāde. Dzejas pēcpusdienā 
satikās gan dzejas mīļotāji, gan jaunie 
auto ri. Baudot karstu tēju, skanot ģitārai 
un dziesmām, gaisā virmoja dzejas burvība. 
Katrs no audzēkņiem pastāstīja par savu 
radošo procesu, kā un kad dzejolis atnāk 
tieši pie viņa. Ceļš līdz dzejolim katram ir 
savs: vienam tas atnāk tumšā naktī, citam – 
karstā vasaras brīdī, bet vēl citam – dziedot 
šūpuļdziesmu bērnam. Bija jauki un inte
resanti, dzejoļi bija tik dažādi!

Paldies visiem, kuri piedalījās šajā pasā
kumā. Ceram, ka nākošajā gadā taps jauni 
dzejoļi un mūsu pulks būs vēl kuplāks. 
Tuvojoties svētkiem, dažas rindas no Ivo 
dzejoļa: “Ja tu jūti brīvību,

Tad iemirdzies!
Iemirdzies pār Latviju,
Skaistāko zemi pasaulē.”

MPV literatūras skolotāja  
Rudīte Isajeva

baltijas ceļam – 25

sporta diena “baltijas ceļam – 25”
Lai iesaistītu audzēkņus Baltijas ceļa 25. gadadienas atceres 

norisēs, stiprinātu patriotiskās jūtas un sacensību garu, 1. oktobrī 
sporta dienu skolā organizēja skolas izglītojamo pašpārvaldes 
sporta ministrija  – O. Ziņenko, N.Ģēvele, E.Krivenoks  – sporta 
skolotāja A.Krūmiņa vadībā.

Jautrajās, asprātīgajās sacensībās, kurās bija visu redzoši 
tiesneši, ar šādām disciplīnām – orientēšanās pēc apraksta, zivju 
ķeršana, ugunskura kurināšana, balonu spridzināšana, apslēpo 
kopmītnes, ievelc auto, motokross, pašportrets, jautājumi un at
bildes – piedalījās visu grupu pārstāvji, vai nu veidojot savas gru
pas komandu, vai apvienotās komandas. Jaunieši un skolotāji, kuri 
nepiedalījās aktīvajā sportošanā, bija līdzjutēji.

Pasākuma noslēgumā bija apbalvošana.

Rezultāti:
1. Vietā: (F1/V1., DI3,. F2., V2. kursu apvienotā komanda): 

L. Višņevska, K. Marhele, E. Rutks, T. Maksimovs, M. Cegelis, 
A. Orlovskis, M. Jermacāns

2. vietā “Tauriņi” V4., V3. kursu komanda
3. vietā “Jautrīši” V1/F1 un grupas audzinātāja Evija Kļaviņa
Vakara noslēgumā – diskotāka, kuru organizēja skolas 

izglītojamo pašpārvaldes kultūras ministrija: M.Jonāne, K.Bra
kovskis, T. Pupainis, E.Šteinerts, galvenais kokteiļu meistars 
N.Ģēvele. Paldies skolas direktorei F. Ģēvelei par laba vēlējumiem 
sacensību sākumā un atbalstu visa pasākuma norisei!

MPV skolotāja 
Sarmīte Dadeika

Gadskārtu tradīcijas
29. septembrī visā Latvijā tiek svinēta Miķeldiena. Šī diena 

iezīmē rudens saulgriežus, kad diena un nakts ir atkal vienādā 
garumā. Miķeļus sauc arī par Appļāvībām jeb Jumja dienu. Rudens 
saulgriežos cilvēki lepojas ar savu ievākto ražu un tiek organizēti 
tirgi, kur tirgo izaudzēto un gatavo cienastus. Mālpils Profesionālās 
vidusskolas iekšpagalmā tika aicināti visi audzēkņi un skolotāji, 
lai iepazīstinātu ar šo svētku nozīmi latviešu tautai. Katrai grupai 

tika izdalīti ticējumi, tie bija jāsaliek pareizā secībā un jānolasa. 
Visātrāk tas izdevās skolotājiem. Ticējumi ir ļoti nozīmīgi šīs dienas 
svinībām. Turpinājumā visi tika cienāti ar ķirbju biezeņzupu.

Paldies par produktu iegādi skolas direktorei F. Ģēvelei un ķirb
jiem skolotājai D. Kursītei, A.Čīmai un audzēknim E. Medvedevam!

Evija Kļaviņa
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5. septembrī uz gadskārtējo pārtikas 
ražotāju izstādi “Riga Food” devās ēdinā ša 
nas pakalpojumu jaunie speciālisti no Mālpils 
Profesionālās vidusskolas. Audzēk ņu uzde
vums bija izpētīt jaunākās tendences pār
tikas nozarē un noskaidrot, kāda situācija 
gan Latvijas, gan arī ārzemju tirgū ir inovatīvu 
pārtikas produktu ieviešanā.

Audzēkņu atklājumi bija šādi – vis lie  lā
ko ieinteresētību un atsaucību audzēk ņos 
izraisīja sausā ledus un slāpek ļa izmantošana 
pārtikā. Notika arī paraug  demonstrējumi.

Plaši tika pārstāvēi Latvijas mājražotāju 
stendi no visiem Latvijas novadiem. Stendos 

audzēkņi uzzināja par melnā ķiploka laba
jām īpašībām, par veselīgiem beztauku 
kartupeļu čipsiem, par iespējam pie mums 
ražot kvalitatīvus mājas vīnus no vietējām 
izejvielām, kā, piemēram, no bērzu sulām, 
āboliem un Latvijā audzētām vīnogām

Daži audzēkņi nofotografējās ar Latvijā 
pazīstamiem pavāriem un LTV translētā 
raidījuma “Firmas noslēpums” 2013. gada 
uzva  rētāju Māri Plūmi, kas ražo ābolu sidru.

Lielu apmeklētāju apbrīnu izpelnījās Latvi jas 
konditoru veidotās kūkas – īsti mākslas darbi.

Kopumā visi bija apmierināti ar izstādes 
“Riga Food” plašo piedāvājumu un šajā 

pasākumā pavadīto laiku, jo katrs šeit varēja 
atrast kaut ko sev aktuālu un noderīgu un iegūt 
jaunas idejas, kā pārtikas nozarē jau zināmus 
produktus padarīt pircējiem interesantākus 
un veselībai noderīgākus.

Dace Kursīte

Mālpils internātpamatskolas 2. un 3. klase 
pagājušajā mācību gadā par uzvaru Lux 
Express konkursā saņēma balvā ceļojumu uz 
AHA centru Tartū. Ceļojumā devāmies kopā ar 
saviem vecākiem, skolotājiem un draugiem.

Tā kā bijām izveidojuši multfilmiņu par šo 
autobusu un ceļojumu ar to, tad mums ļoti 
gribējās pārliecināties, kā tas izskatās dzīvē. 
Iekāpjot katrs pasažieris saņēma bezmaksas 
austiņas, lai brauciena laikā netraucētu citus.

Braucienā, kas ilga 4 stundas, izbau
dī  jām visas autobusa ērtības  – spēlējām 
dator  spēles, klausījāmies mūziku, skatī
jāmies filmas vai mācījāmies angļu valodu. 
Karsto dzērienu automāts piedāvāja dažādus 
dzērienus par brīvu. Mēs arī centāmies vi
sus nogaršot. Par gardāko tika atzīta karstā 

šokolāde. Ceļojums uz Tartu pagāja ātri un 
interesanti.

Zinātnes centrs mūs pārsteidza ar aktivi 
tāšu daudzveidību. Interesanti bija ne tikai 
bēr niem, bet arī lielajiem. Dažas akti vi tā
tes tika atkārtotas vairākkārtīgi – kal nu un 
okeānu uzbēršana, viļņu veidošana, no šļū
ciens drošības laivā, pacelšanās 7  m aug
stumā. Pie katras aktivitātes bija ap raksts 
arī latviešu valodā, tāpēc droši metā mies 
izmē ģinājumos. Apskatījām arī zvaigznā jus 
pla netārijā. Mūsu tēti izbrauca ar velosi pēdu 
augstu virs mūsu galvām. Zinātnes centrā 
pava dījām visu dienu. Tas bija interesanti un 
aiz raujoši. Esam nolēmuši te atgriezties pēc 
150 cm sasniegšanas, lai izbau dītu atrak
cijas, kas šajā reizē mums tika lieg tas.

Atpakaļceļā noskatījāmies jaunākās 
mult filmas un ņipri un priecīgi atgriezāmies 
Mālpilī.

Īpašu paldies vēlamies pateikt Annai 
Višķerei un mūsu krustmātei Solvitai Strau
sai, kas ar savu līdzdalību palīdzēja piepildīt 
sapni par pirmo lielo ceļojumu ārpus Latvijas.

MI sākumskolas skolotāja  
Dace Brūna

Rudens mēnesis septembris Mālpils in
ter nātpamatskolā ienesa rosīgas vēsmas    – 
klases nolēma piedalīties konkursā “Mūsu 
mazais pārgājiens 2014”, ko izsludināja 
Zemkopības ministrija (ZM) Latvijas skolu 
jaunatnei. Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 
2014” mērķis ir iepazīt koku kā mūsdienīgu, 
drošu un daudzfunkcionālu materiālu un 
pievērst jauniešu uzmanību koka izmantošanai 
dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē. Moto: 
“Koks – mūsdienīgs materiāls!” No Mālpils 
internātpamatskolas konkursā piedalījās 
visas klases un apmeklēja iestādes, kuru 
darbība saistīta ar kokapstrādi.

1. un 5. klase apmeklēja Garkalnes no
vada namdara darbnīcu “Pirts Alpi”.

2. un 3. klase ciemojās Modra Dinkas 
galdniecības rūpalā

4., 6., 8. kl. un 1. kurss bija ciemos 
Upmalās uzņēmumā “Kvist Industrie”, kurā 
izgatavo koka mēbeles. Jaunieši bija patīkami 
pārsteigti, dzirdot, ka šis uzņēmums izgatavo 
arī kamaniņu slieces mūsu sporta pasaules 
lepnumam brāļiem Šiciem.

7. klase apmeklēja vācu firmas “Lugarde” 
meitas uzņēmumu Mālpilī SIA “WOOD PRO “, 
kas izgatavo vasaras mājiņas.

2. kursa audzēkņi ciemojās pie puišiem 
Jaunpiebalgā, kuri no koka līstēm būvē 
mājas, un dara to nevis biznesam, bet savam 
priekam.

1.oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu 
pulcējās ap 400 izglītības iestāžu pārstāvji, 
lai gūtu apliecinājumu savam darbam vides 
izglītības un ilgtspējas veicināšanā, kā arī 
vie notos kopīgā draudzības akcijā. Pasā
kumā Zaļais karogs tika piešķirts 98 skolām, 
arī mūsu Mālpils internātpamatskola 
saņēma Zaļo karogu par izcilām aktivi tā
tēm vides jomā. Ekoskolu koordina toriem 
un eko komandu pārstāvjiem bija iespēja 

iepa zīties ar Ekoskolu labās prakses pie
mēriem un smelties idejas turpmākajai 
darbībai. Zaļā karoga pasniegšanas pasā
kumā pie dalījās skolas direktore F. Ģēvele, 
skolas Ekokomandas koordinatore D.  Pur
viņa un paši aktīvākie eko komandas sko
lēni  – Amanda Paegle un Linda Zariņa. 
Zaļā karo ga svinīga pacelšana norisināsies 
16. oktobrī plkst. 15.00.

Dace Purviņa 
MI Ekokomandas koordinators

AKTUāLI

Nozīmīgākā pārtikas ražotāju izstāde 
baltijas valstīs

Dalība valsts mēroga konkursos

“Mūsu mazais pārgājiens 2014”

Zaļais karogs Mālpils internātpamatskolai
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Šogad Latvijā 98 izglītības iestādes ieguva starptautisko eko skolu 
statusu un Zaļā Karoga balvu. Arī mūsu Mālpils novada vidusskola 
1. oktobrī LU Lielajā aulā ekoskolu apbalvošanas ceremonijā saņēma 
jau piekto Zaļā karoga balvu.

Ekoskolu programma ir starptautiska kustība, kura aizsākās 
Eiropā pirms 20 gadiem. Pašlaik programmā piedalās vairāk nekā 
40  000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir 168 izglītības iestādes. 
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā 
Zaļā karoga balva, ko piešķir par sasniegumiem vides aizsardzībā un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Ekoskolas 
galvenais rezultāts ir bērnu izglītošana un izpratnes veidošana par 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un iegūtā zaļā domāšana. Līdz 
ar to sabiedrība iegūst izglītotu jaunatni, kas nākotnē pieņems 
tālredzīgākus un zaļākus lēmumus nekā iepriekšējā paaudze.

Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu izglītošanas jomā, 
kā arī vecākiem paldies par bērnu aktivitātēm sniegto atbalstu.

Aktīvākie makulatūras vācēji 2013./2014.māc. gadā bija: I. Kļaviņa – 
4.kl., S. Kalviņa – 2.kl., H. Hablova – 5.b.kl., A. Fjodorova  – 8.b.kl., 
D.  Laizāne  – 4.kl., M. Dinka  – 5.b.kl., R. Dinka – 2.kl., E.  Pozņaks 
7.b.kl., K. Balodis – 11.kl., E. Niedra – 9.kl.

Aktīvākie PET pudeļu vācēji: E. Neimanis (6.a klases skolēns 
pārstrādei nodevis 400 PET pudeles), O. Ermansons 7.a, L. Ozoliņa 
7.a, A. Rudzīte 4., R. Ozoliņa 8.b, L. Osīte 8.b.

Aktīvākie bateriju vācēji bija: U. Strautnieks (3.a klases skolēns, 
iemanījās savākt un nodot 315 baterijas), A. Lauva 7.b, D. Pozņaks 
9., R. Silnieks 8.a, L. Veica 3.a, R. Bitenieks 6.a, D. Meņģelis 6.a, 
I. Kļaviņa 4., R. Voroņuks 3.a, L. Tobota 5.b, K. Bērziņš 3.a.

Ekodarbu aktīvistiem maijā tika noorganizēta ekskursija uz 
Latvenergo energoefektivitātes centru un 5D kinoteātri, kurā 
skatījāmies pirmo Latvijā veidoto daudzdimensiju filmu “Look at Riga”.

Izvērtējot skolēnu aktivitāti klašu grupās, makulatūras vākšanā 
1. vietu ieguva 7.b klase ar audzinātāju D. Klintsoni, 2. vietu – 4.klase 
ar audzinātāju G. Bahmani, 3. vietu – 5.b klase ar sākumskolas 
audzinātāju S. Čelnovu.

Bateriju vākšanā visaktīvākie izrādījās 3.a klases skolēni ar 
audzinātāju A. Vīksni, 2. vietā – 4.klase ar audzinātāju G. Bahmani, 
3.vietā – 7.b klase ar audzinātāju D. Klintsoni. Savukārt PET pudeļu 
vākšanā 1. vietu ieguva 8.b klase ar audzinātāju I.Bērziņu, 2. vietā 
7.b klase ar audzinātāju D. Klintsoni, 3. vietā 7.a klase ar audzinātāju 
I. Apsīti. 

Arī šajā mācību gadā mūsu vidusskola ir iesaistījusies “Zaļā 
jostas” organizētajos konkursos “Tīrai Latvijai!” – izlietoto bateriju 
vākšanas konkursā un Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursā, 
kā arī ZAAO PET pudeļu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt!”.

Jaunums! Mālpils novada vidusskolai ir noslēgts sadarbības 
līgums par izlietoto ekonomisko spuldžu tālāku nogādi uz 
pārstrādi. Visiem iedzīvotājiem tiek dota iespēja nodot šīs spul
dzes vidus skolas telpās. Būsim atbildīgi, nepiesārņosim vidi ar 
ekonomiskajām spuldzēm, jo tās satur dzīvsudrabu!

Par Ekoskolām virtuāli: www.videsfonds.lv; www.draugiem.lv/
ekoskolas; www.twitter.com/ekoskolas; http://issuu.com/kartupelis/
docs/kartupelis_2nd/1

Ekoskolas koordinatore Iveta Vēvere

1.oktobrī, mēs – Ekopadomes pārstāvji, piedalījāmies ekoskolu 
apbalvošanas pasākumā Latvijas Universitātē. Pasākumā ik gadu 
apbalvo aktīvākās ekoskolas, kuru darbību izvērtē un sertifikātus 
piešķir ekoskolu žūrija. Arī mūsu skola jau septīto gadu pēc kārtas 
ir visu šo skolu vidū.

Pasākuma sākumā, kopā ar Ekoskolu programmas vadītāju Danielu 
Truškānu atskatījāmies uz aizvadītajā gadā paveikto. Noklausījāmies 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā 
sekretāra Eināra Cilinska, Latvijas Vides aizsardzības fonda direk
tora Jāņa Rudzīša, Vides izglītības fonda vadītāja Jāņa Ulmes un 
žūrijas komisijas pārstāves, VISC vecākās referentes Velgas Kakses 
uz runas. Ekoskolu apbalvošanās procesā bija liels pārsteigums, 
redzot, cik daudz ekoskolu ir visā Latvijā kopumā un, uzzinot, ka 
vairākām ekoskolām šogad tika piešķirts jau desmitais Zaļais karogs. 
Mūsu skola bija to laimīgo vidū, kurām ekoskolas Zaļais karogs tika 
piešķirts piekto reizi. Pasākumu atsvaidzināja interesanti ekoskolu 
labās prakses piemēri, kurus demonstrēja Zemgales Kalnciema 
vidus skolas un Katvaru internātskolas komanda.

Vēlāk, kopīgi uzzinājām par šā gada Ekoskolu Globālās Rīcības 
dienām, kuras būs veltītas Atbildīga dzīvesveida kampaņai, un par to, 
kur var publicēt paveiktos labos darbus. Guvām informāciju par Vides 
izglītības fonda programmu Jaunie Vides reportieri, kurā tiek aicināti 
piedalīties jaunieši (no 12 gadu vecuma), kas vēlas rakstīt, fotografēt 
vai veidot savu video stāstu.

Pēc oficiālās daļas visas ekoskolas tika aicinātas nofotografēties 
ar saviem mājas darbiem un doties Rīgas ielās kopīgā zaļā akcijā.

9.klases skolniece Madara Cīrule

AKTUāLI

Skolēni par redzēto un dzirdēto veidoja 
pārgājienu aprakstus un nosūtīja kon kursa 
organizētājiem. Fragments no 2. kursa 
audzēkņu darba:

“Mums pretī nāca cilvēks – viens no šo in
teresanto māju autoriem, aicināja mūs iekšā. 
Tad arī mēs sapratām, ka no sākotnēji nesa
protamajiem trijstūriem, kurus redzējām 
Mālpilī, šeit bija tapis apaļš kupols, kas kal
poja kā mājas jumts un sienas. Viņš rokās 
turēja āboliņa lapiņu un teica: “Ieskatieties 
ciešāk”. Un patiešām, aplūkojot lapiņu 
tuvāk, varēja redzēt, ka lapiņā tāpat kā 
puzles spēlē visi mazie trijstūri un četrstūri 

salikušies kopā veido skaistu āboliņa lapu. 
“Tā radās ideja – no mazām daļiņām salikt 
ko lielu un interesantu” viņš paskaidroja. 
Protams, darbs neesot viegls, jo vajadzīga 
liela pacietība ar rokām izgatavot trijstūrus, 
tos sastiprināt kopā un vēl šie trijstūri nemaz 
nav vienādi. Vēl jāzina, kā pareizi tos salikt, 
lai veidotos kupols.”

2. un 3. klases skolēni, skolotājas Daces 
Brūnas iedvesmoti, piedalījās Latvijas 
Stādu audzētāju biedrības rīkotajā konkursā 
“Dārznīca”. Tā ietvaros skolēni tika mudināti 
vērot augu dzīvi no sēklas līdz gatavam aug
lim un šajā procesā sadarboties ar Latvijas 

Dabas muzeju. Konkursā skolotāja Dace 
saņēma Zemkopības ministrijas pateicību 
par skolēnu iedvesmošanu. Pateicības 
saņēma arī visi 2. un 3. klases skolēni.

2014./ 2015. gada septembrī MI skolēni 
reģistrējās Latvijas bērnu bibliotēkas 
konkursam “Bērnu žūrija 2014.”. Līdz šim 
tajā piedalījās tikai atsevišķas klases. Šogad 
arī skolas mērogā tika pieņemts lēmums 
dažādos veidos veicināt skolēnu lasītprasmi – 
dalība šajā konkursā – viens no tiem.

Informāciju sagatavoja skolotāja 
Skaidrīte Logina

Mālpils novada vidusskolai  
piekto reizi Zaļais karogs
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Mīlestība ir klusi putni,
Kas atlido negaidot.
 /Inonanta Millere/

Saulainā, bet ar vēja dejām piepildītā 
dienā, 7. oktobra pēcpusdienā vidusskolas 
bibliotēkā pabijām rāmā un mierīgā noskaņā, 
klausoties dzeju.

Laiciņu atpakaļ bibliotekāre Anda iedo
mājās, ka varētu uzaicināt ciemos uz mūsu 
skolu, tepat no netālās Siguldas, intere
santu un radošu personību Inonantu Milleri. 
Patīkami, ka ikdienas steigā dzejniece 
atrada brīdi paviesoties mūsu skolā. Viņa 
strādā par skolotāju, bet, lai aizmirstos 
no skolas kņadas, savas izjūtas, prieku un 
emocijas ieliek, rakstot dzeju, gleznojot, 
fotografējot. Dzejniece lasīja savus dzejoļus, 
kas ir apkopoti dzejoļu grāmatā “Švīkainas 
smaržas”, pastāstīja par grāmatas tapšanu. 
Izrādās, ka arī dzejnieks I.Ziedonis ar savu 
padomu ir piedalījies pie dzejoļu krājuma 
izveidošanas. Mums bija iespēja šo krāšņo 
grāmatu iegādāties, jo izdevumā ir viņas 

gleznu, gan fotogrāfiju attēli. Viņas dzejoļi – 
par mīlestību, klusumu, sāpēm, par ievām 
un skumjām, par Siguldu un mūsu Latviju, 
par mājām, par nepasacīto…. Prieks par to, 
ka dzejniece ar visu šo skaistumu dalās ar 
citiem, un satikt un iepazīt pozitīvus un jau
kus cilvēkus nekad nav par daudz.

Pēc dzejnieces uzstāšanās patīkamu 
pārsteigumu sagādāja 8.a klases skolēni 
Adrians, Alise, Arta, Elīna Evija, Raivo, kuri 
mums lasīja O.Vācieša dzeju. Fonā uz ekrāna 
bija iespēja redzēt katram dzejolim veltītu 
zīmētu mandalu, ko skolēni bija zīmējuši 
latviešu valodas un literatūras stundās, 
skolotājas Santas Mihelsones vadībā. Tie bija 
interesanti darbi, katrs ar savu redzējumu un 
domu.

Paldies latviešu valodas skolotājām 
Dailai Klintsonei, Santai Mihelsonei, Anitai 
Randerei un skolas vadībai par atbalstu, 
paldies visiem par kopā pabūšanu.

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre 
Ineta Sējāne

Ir noslēdzies 45. Pasaules Taivānas bērnu zīmējumu konkurss un 
Taipejas misija Latvijas Republikā ir saņēmusi konkursa rezultātus. 
No Latvijas nosūtītiem 158 zīmējumiem šogad bērni no Latvijas 
ir ieguvuši izcilus rezultātus  – 5 zelta, 1 sudraba un 46 atzinības 
diplomus. Šī gada diplomande ir arī Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolas V kursa audzēkne Laura Šulca. Sirsnīgi sveicam Lauru ar 
labiem rezultātiem un izsakām īpašu lielu PALDIES skolotājiem par 
atsaucību un Latvijas vārda nešanu pasaulē caur mūs talantīgo bērnu 
darbiem!

Gerda Donga
Taipei Mission in the Republic of Latvia

Oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika divi lieli ar mākslas 
izglītību un jauniešu kultūru saistīti notikumi: viens no tiem ir 
9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “Šodienas stāsti” 
(4. – 30. oktobris)

Izstādē piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi un citu valstu 
bērni un jaunieši no organizācijām, kas īsteno mākslas izglītības 
prog rammas. “Šodienas stāstos” bija ieraugāms 891  mākslas 
darbs no 16  valstīm: Latvijas, Gruzijas, Ungārijas, Čehijas, Rumā
nijas, Serbijas, Kipras, Kazahstānas, Īrijas, Azerbaidžānas, Vācijas, 
Lietuvas, Dānijas, Krievijas, Ukrainas, Austrālijas.

Mālpils Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbi apliecināja savu 
kvalitāti un jaunradi. Lieli pēc izmēra, tomēr pārliecinoši, labi 
nostrādāti, ar spēcīgu kompozīciju un saskaņotu krāsu kolorītu, 
šie darbi iepriecināja visus skatītājus. Tādēļ, lai arī 9.starptautiskās 
bērnu un jauniešu mākslas izstādes “Šodienas stāsti” nolikumā 
neatbilstošā formāta dēļ, tie konkursā nevarēja piedalīties, tie tika 
iekļauti izstādes ekspozīcijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Īpaši 

AKTUāLI

Dzejas dienas Mālpils vidusskolas bibliotēkā
Šogad Dzejas dienu moto Latvijā bija “Dzeja pievelk”. Tad nu, 

lai pievilktu dzeju skolēniem vai skolēnus dzejai, septembra beigās 
sarīkojām viktorīnu 3. – 5. klasēm. Katrā klasē bija vairākas koman
das, kuras sacentās savā starpā. Savlaicīgi komandām tika uzdots 
mājas darbs – izdomāt nosaukumu, noformējumu un devīzi, par ko 
tika dots pirmais vērtējums. Patīkami pārsteidza, cik atraktīvi un 
inte resanti skolēni sevi pieteica. Pildot uzdotos uzdevumus, kas bija 
gan uz ātrumu, gan balstīti uz zināšanu pārbaudi, varēja vērot, cik 
labi skolēni prot strādāt komandā, cik labi kapteinis prot saliedēt 
ko mandu. Prieks par visiem, jo cīņas spars bija visām komandām, 
uzvarēt gribējās katram. Rezultāti tika apkopoti un piešķirtas vietas, 
bet es domāju, ka vinnētāji bija visi.

Liels paldies par atbalstu skolotājām Anitai Vīksnei, Ērikai Caunei, 
Guntai Bahmanei, Inai Turkinai, Ilzei Rauskai un bibliotekārei Andai 

Vecrozei, kas palīdzēja noorganizēt viktorīnu un apzinīgi veica žūrijas 
pienākumus!

5.b klases skolnieces Keita un Marta par Dzejas dienām: 
“25. septembrī vidusskolā notika Dzejas dienas. No 5.a un 

5.b klases bija 4 komandas un katrai bija savs nosaukums un devīze. 
Visas komandas ļoti labi sadarbojās. Uzdevumi bija interesanti un 
izzinoši. Mūsu komandu sauca “Ome ar odiem” un devīze:

“Omes dobē ogo odi
Odiem ogu pilni podi”.
Mūsu komandas kapteinis bija Klāvs. Bija arī citas komandas ar 

tikpat jaukiem nosaukumiem un devīzēm. Konkursā bija divas pirmās 
vietas. Katra komanda ļoti centās. Mēs gribētu, lai šādi pasākumi 
mūsu skolā notiktu biežāk.”

tikšanās ar dzejnieci inonantu Milleri

Mākslas skolas skolotāju un audzēkņu 
radošās aktivitātes un panākumi

Laimas un Elīzas darbi Gaismas pilī
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izcēlās tādas kompozīcijas kā Laimas Niedras “Galaktiskās stirniņas 
manā piemājas mežā” un Elīzas Dombrovskas “Sieviete, kas jāj uz 
ziloņa”. Novēlu Mālpils Mākslas skolai noturēt augsto profesionālo 
līmeni un turpināt radošo izaugsmi!

Izstādes “Šodienas stāsti” koordinatore Ingemāra TreijaČivle 
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Mālpils Mūzikas un mākslas skolā ar audzēkņiem strādā skolotāji, 
kuri ir spilgtas, radošas personības. Pateicoties tādiem talantīgiem 
cilvēkiem kā Maija un Liene Mackus, Elīna Titāne, Artūrs Arnis, 
Esmeralda Tāle un Aija Klintsone šeit valda brīva un radoša gaisotne, 
kurā audzēkņi var atraisīt un attīstīt savas spējas.

Sveicot viņus skolotāju dienā, apkopoju datus par savu kolēģu 
pēdējos mēnešos notikušajām radošajām aktivitātēm.

Grafiķe Maija Mackus nupat atgriezās no Starptautiskās reziden
ces “III Latgales grafikas simpozijs”, kurš risinājās no 7. – 14. oktob
rim Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Maija izturēja konkursu 
uz 10 rezidentu vietām un bija viena no 6 māksliniekiem no Latvijas. 
Vēl šajās rezidencēs darbojās pa vienam māksliniekam no Polijas, 
Lietuvas, Itālijas un Serbijas  – savas grafikas lapas radot tēmā 

“Aptiekāra piezīmes”, sava veidā atskatoties uz mūžseno profesiju un 
tās lomu un vietu pagājušā un šī gadsimta Daugavpilī.

Gunāra Kroļļa izstāde “Grafīta spīdums” skatāma no 2014. gada 
8.oktobra Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, atklājot starp
tautisko rezidenci “III Latgales grafikas simpozijs”, kurā izcilais Latvi
jas grafikas meistars piedalās kā šī gada rezidences goda dalībnieks. 
Abas izstādes aplūkojamas līdz 2014. gada 18. novembrim.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā līdz 26. oktobrim bija 
apskatāma izstāde    – projekts “Dzintara laikmets” Rīga 2014 EKG 
program mas tematiskās līnijas “Dzintara 
ādere” ietvaros. Izstādes koncepciju izstrā
dāja DMDM departamenta vadītāja Inese 
Baranovska sadarbībā ar DMDM kolektīvu, 
Izstādes scenogrāfiju veidoja mākslinieks 
Kristiāns Brekte.

Izstādē tika izmantoti vairāku Latvijas 
muzeju kolekciju priekšmeti, akcentējot Deko
ra tīvās mākslas un dizaina krājumā esošos 
dekoratīvās mākslas un dizaina objektus. 
Muzeja darbinieki ir veikuši pētniecības dar
bu arī Valsts Kinofotofono arhīvā, tur iegūtie 
dažādu periodu dokumentālo un reklāmas fil
mu fragmenti tika iekļauti ekspozīcijā. Par vie
nu no iedvesmas avotiem izstādei ir kalpojusi 
arī gleznotāja Edgara Iltnera glezna “Dzintara 
meklētāji”, kas šobrīd atrodas Liepājas 
Vēstures un mākslas muzeja krājumā. Tikām 
aicinājuši vairākus māksliniekus iepazīties 
ar mūsu izpētes materiāliem un speciāli 
izstādei veidot jaundarbus. Izstāde pieda
lījās: Kristians Brekte, Ieva Iltnere, Frančeska 
Kirke, Sandra Krastiņa, Liene un Maija 
Mackus, Māris Maskalāns, Modris Sapuns, 
Andris Vītoliņš u.c.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir uzaicinājis Maiju Mackus 
nolasīt lekcijas un vadīt radošās darbnīcas:

22. septembrī seminārā mākslas skolotājiem Maija stāstīja par 
animāciju veidošanu un animācijas kā priekšmeta pasniegšanu 
MŪSU SKOLĀ!!!

17. oktobrī, savukārt viņa vadīja animācijas darbnīcu bērniem pro
jekta “Dizaina darbnīca” ietvaros.

Arī Mākslas skolas lapas Facebook un Draugiem.lv ir radījusi un 
darbojas, pateicoties mūsu skolotājas Maijas Mackus iniciatīvai.

9. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika atklāts divpadsmit 
izstāžu cikls “Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture”. Cikla 
pirmā izstāde veltīta Ausekļa Baušķenieka gleznām no Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kā arī jauniem Lienes 
Mackus darbiem un LNB krājuma materiāliem. Projekta “Patība. 
Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture” izstāžu ciklā redzami Latvijas 
laikmetīgās mākslas klasiķu darbi, pārsvarā no Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja krājuma. Tāpat ir izstādīti aktuāli strādājošu 
mākslinieku darbi, kuru daiļrades kāda šķautne tematiski vai stilis
tiski sasaucas ar attiecīgā klasiķa mākslu. Izstāžu pamatu veidos 
grāmata “Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu. Padomju 
Latvijas 60.  – 80. gadi” (sastādītāja Helēna Demakova). Kopā ar 
Ausekļa Baukšķenieka gleznām ir apskatāmas Lienes Mackus skulp
tūras. Viena no tām ir īpaši veidota, domājot par Ausekļa Baukšķe
nieka aizraušanos – savdabīgu radio aparātu būvēšanu un interesi 
par kosmosu.

Somijā, Starptautiskajā mākslinieku rezidencē Loviizaa tika 
uzaicināta un šobrīd radoši darbojas keramiķe Elīna Titāne. Novembra 

sākumā Elīnai Preiļos tiks atklāta keramikas 
(tēlniecības) darbu personālizstāde “Ceļā”.

No 23. oktobra līdz 23. novembrim Tallinā 
notiks Starptautiskā jauniešu laikmetīgās 
mākslas triennāle EKSPERIMENTA!, tēma 
šogad ir “Zinātne un māksla”. Latviju starp
tautiskajā izstādē pārstāvēs 13 darbi, to 
auto ri ir 26 jaunieši no Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas skolām un mākslas vidus
skolām. Izstādē EKSPERIMENTA! pieda līsies 
14 līdz 19 gadus veci jaunie mākslinieki no 
Igaunijas, Latvijas, Somijas, Krievijas, 
Vāci jas, Slovēnijas, Portugāles, Turcijas, 
Dienvidkorejas, Kanādas un Brazīlijas. Lat
vijas ekspozīcijas koordinators ir Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, savukārt nacio
nālās ekspozīcijas mākslinieciskā vadība un 
iekārtojums uzticēts scenogrāfam Artūram 
Arnim.

Artūrs Arnis ir scenogrāfa Andra Freiberga 
asistents izrādei “Veļas mazgātava Trešās 
un Ozolu ielas krustojumā” pirmizrāde  – 
14.novembrī.

Datus apkopoja Daina Galakrodzeniece,
MMMS mākslas nodaļas vadītāja

AKTUāLI

Maija Mackus pie saviem darbiem, kas radīti simpozija laikā  
un tagad atrodas Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijā

Lienes Mackus darbi izstāžu ciklā  
“Patība. Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture”

Elīna Titāne Starptautiskajā  
mākslinieku rezidencē Somijā
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Šogad laikā no maija sākuma līdz septembra beigām norisinājās 
septiņu dažādu lielu un mazu projektu īstenošana Mālpils novada 
domes projektu programmas “Mēs savam novadam” ietvaros. 
Interesentiem bija iespēja pieteikt savas idejas un tās realizēt, ko 
arī atbalstīja konkursa žūrija (Agris Bukovskis, Leontīna Amerika 
un Edīte Priekule). 

16. oktobrī Mālpils novada domes ēkā notika svinīgs program
mas noslēguma pasākums, kurā projektu vadītāji un dalībnieki 
varēja pastāstīt par padarīto, uzzināt par citiem un kopīgi pārrunāt 
arī par nākotnes plāniem.

Par šī gada programmas “odziņu” žūrija izvēlējās projektu 
“Satikšanās Zilo ezeru zemē”.

Mēs savam novadam 2014

Projekta vadītāja Nellija Andrukele
Mālpiliešu, kuru saknes meklējamas Latgalē, apzināšana, 

sasaukšana uz saviesīgu vakaru ar mūziķiem no Latgales. Tika 
apzināti 122 mālpilieši ar Latgales saknēm. Pasākumā bija ne tikai 
viesi no Latgales, bet arī vietējie amatierkolektīvi, kuri bagātināja 
pasākuma programmu. Pavisam kopā pasākumā piedalījās ap 
250 cilvēki.

Projektā iesaistījās 10 dalībnieki.

Projekta vadītāja Elita Mieze (folkloras kopa “Mālis”)
Pavasarī rīkota “Saules vārtu” sakopšanas talka, kurā piedalījās 

folkloras kopas “Mālis” dalībnieki ar ģimenēm un kultūras centra 
darbinieki. Visas vasaras garumā regulāri uzturēta sakopta vide 
(pļaušanas pasākumi, uzlabota ugunskura vieta). Projekta ietvaros 
iegādāts trimmeris un pļaušanai nepieciešamā degviela.

Projektā iesaistījās 14 dalībnieki, kā arī bērni un jaunieši.

Projektu vadītājas Dace Andrejeva un Sarmīte Dadeika
Projekta īstenošanā tika piesaistīti 8 brīvprātīgie, kas saga

tavoja pamatu trenažieru uzstādīšanai, kopā ar piegādātāju 
pār stāvi uzstādīja trenažieri. Jaunieši guva pieredzi projektu 
pietei kumu rakstīšanā, brīvprātīgo darba veikšanā un komandas 
saliedēšanā. Papildināts aktīvas atpūtas āra laukums ar brīvdabas 
trena žieri ORBITREKS un trenažieri (kāju / gurnu muskulatūras 
trenē šanai).

Projektos piedalījās 16 jaunieši.
Projekta vadītājs Uģis Reinbaks
Hokeja laukumam – slidotavai, ko vasaras sezonā izmanto arī 

pludmales volejbola vajadzībām, atrakti slidotavas borta apakšējie 
dēļi, nomainītas salauztās koka detaļas, pārkrāsoti borti, nomainīti 
aizsargtīkli.

Projektā piedalījās 9 ziemas sporta cienītāji.

satikšanās Zilo ezeru zemē

Hokeja laukuma – slidotavas renovācija

“saules vārtu” nogāzes sistemātiska 
sakopšana

bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas  
āra laukuma izveide “trešais solis” 
un “Ceturtais solis”
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Projekta vadītāja 
Ģirts Hildebrants

Atjaunota Lipkoru 
laipa pāri Lielajai 
Juglai, jo tā ir vienīgā 
upes šķērsošanas 
iespēja tās garajā 
posmā, kā arī – tā vei
do saikni ar tuvākajiem 
kaimiņiem un ar vēs
turisku tradīciju uztu
rēšanu šajā apvidū. 
Laipa atradās avā rijas 
stāvoklī, bija bīs tama 
gājējiem un velo
braucējiem. 

Projektā piedalījās 
7 iedzīvotāji, kā arī 
bērni un jaunieši kā 
atbalstītāji.

Projekta vadītāja Lūcija Vaivare (biedrība “Notici sev”)
Organizēts videosemināru cikls “Garīgā izdzīvošanas skola” laikā 

no 14. augusta līdz 25. septembrim. Šis seminārs veicināja biedrības 
biedru izpratni par savu problēmu risinājumu meklējumiem, par 
dvēseles mierinājumu. Semināra ietvaros katrs dalībnieks saņēma 
mācību materiālus, kā arī biedrība iegādājusies videomateriālu par 
garīgo izdzīvošanu, kas paredzēts kā rokasgrāmata visiem intere
sentiem un kas būs pieejama biedrībā.

Projektā iesaistījās 25 dalībnieki, to skaitā arī jaunieši.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstītā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana transporta sektorā Mālpils novadā” (Nr. KPFI16/13) ietvaros Mālpils novada pašvaldība 
iegādājusies divus jaunus “Volkswagen Up!” modeļa automobiļus, kas ir aprīkoti ar elektrodzinējiem. 
Tādējādi tiks samazināts auto transporta dūmgāzu radīto piesārņojums un saudzēta mūsu novada zaļā vide.

Elektromobiļu ekspluatācijas izmaksas ir daudz zemākas nekā automa šīnām ar iekšdedzes dzinējiem – 
“Volks wagen Up!” patērē 11,7 kWh elektroenerģijas uz 100 kilomet riem, kas pēc AS “Latv energo” pamata 
tari fa (0,153 eiro par vienu kilovatstundu) izmak sā 1,76 eiro jeb aptuveni 1,4 litrus benzīna. 

PROJEKTI

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Biedrības “Mālpils spor
ta kluba” projektu, kas šobrīd tiek veiksmīgi īstenots ar Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu.

Projekts “Āra trenažieru laukuma izveide Mālpilī” (līguma Nr. 
1404LL01L413203000010) paredz pilnveidot saturīgu, izglī to
jošu un videi draudzīgu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespē
jas iedzīvotājiem Mālpils novadā, nodrošināt to realizēšanai 

nepieciešamo infrastruktūru. Āra trenažieru laukuma izveide Mālpilī 
vasaras, rudens, pavasara mēnešos dotu iespēju cilvēkiem fiziski 
noslo got un attīstīt savu ķermeni, kā arī brīvo laiku pavadīt svaigā 
gaisā.

Projektu īstenojām līdz šī gada 30. septembrim. Projekta 
kopējā summa 14198.90 EUR, no kuras ELFLA finansējums ir 
14198.90. EUR.

Āra trenažieru laukuma izveide Mālpilī

Lai Sidgundas ciema bērniem un jauniešiem radītu daudz
veidīgākas un interesantākas treniņu iespējas, šī gada jūlijā jaun
izveidots daudzfunkcionāls aktīvās atpūtas laukums, kur var ne tikai 
patrenēties basketbolā, bet arī izmantot āra trenažierus (līdztekas, 
t.s. zviedru sienu, pievilkšanās stieņus u.c.), tādējādi lietderīgāk un 
veselīgāk pavadot savu brīvo laiku blakus savām mājām.

Mūsdienīgais aktīvās atpūtas un sporta laukums izveidots, īste
nojot Mālpils novada domes projektu “Aktīvās atpūtas un sporta 
laukuma izbūve Sidgundā” ar mērķi nodrošināt Sidgundas ciema 
iedzī votājiem iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Projekta kopējā 
izdevumu summa sastāda 14 405,66 EUR, tai skaitā Eiropas lauk saim
niecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 10 714,96 EUR 
un Mālpils novada domes līdzfinansējums 3 690,70 EUR.

Mālpils novada domes projektu koordinatore 
Ieva Pauloviča

sidgundiešiem ir iespējas nodarboties ar sportu blakus savām mājām

Mālpils novada pašvaldība saņem pirmos elektromobiļus

Turpinājums 18. lpp.

Lipkoru laipas atjaunošana Videosemināra cikls  
“Garīgās izdzīvošanas skola”
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seminārs “Veselīgs mālpilietis 
veselā Mālpilī”

Jaunie, videi draudzīgie un ekonomiski izdevīgie elektromobiļi 
pašvaldībai izmaksāja kopā 16 940,00 EUR, bet projekta kopējās 
izmaksas ir 53 940,00 EUR, no kā KPFI piešķirtais finansējums ir 
37 000,00 EUR. 

Iecerēts, ka viens no elektromobiļiem tiks izmantots Mālpils no
vada Sociālā dienesta darba ikdienā, bet otrs – pašvaldības admi
nistrācijas, būvvaldes un bāriņtiesas vajadzībām.

Projekta vadītājs, 
Mālpils novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis

Iesākoties rudenim, Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici 
sev!”, sāk 2. kārtu šī gada marta mēnesī ar Fondu “Ziedot.lv” 
noslēgtās vienošanās par projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” 
Nr.7.5./LVM/14/147 īstenošanu.

Projekta pirmā posma īstenošanas rezultātā tika iegādāti 
nūjošanas nūju uzgaļi, cepurītes nūjotāju grupai, kā arī tika veiktas 
nūjošanas gidu apmācības.

Iegādātās ārstnieciskās vingrošanas bumbas un masāžas bum
bas tiek patapinātas biedrības biedriem, kā arī tiek izmantotas citām 
biedrības aktivitātēm biedrības biedru veselības stabilizēšanai.

Projekta noslēguma daļas īstenošanas rezultātā tāpat kā 
iepriekšējos gadus tiks iegādāti dažādi materiāli, lai nodrošinātu 
izstrādājumu izgatavošanu Ziemassvētku tirdziņa labdarības loteri
jai, kā arī ir iegādāti materiāli, lai nodrošinātu floristikas darbnīcas 
darbu, tādejādi papildinot biedrības biedru brīva laika pavadīšanas 
iespējas un sniegtu iespējas biedrības biedriem apgūt jaunas vai 
papildināt esošās prasmes.

Kopumā, īstenojot projektu, tiks veik
tas aktivitātes, kas sniegs ieguldījumu 
biedrības biedru interešu izglītības, lab
klājības, veselības stāvokļa uzlabošanā, 
kā arī brīvprātīgā darba popularizēšanā 
un sabiedrības stereotipa kliedēšanā par 
invaliditāti kā otršķirības zīmi.

Projekts plašākā nozīmē ilgtermiņā sniegs ieguldījumu pieaugušo 
neformālo interešu grupu attīstībā Mālpils novadā, kā arī papildinās 
pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, dodot iespēju rodošo 
prasmju apguvējiem paaugstināt savu pašapziņas līmeni. Tiks sniegts 
ieguldījums veselīga dzīves veida popularizēšanā, to apguvēju skai
ta palielināšanā, kā arī Mālpils novada invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev!” kapacitātes stiprināšanā un ilgstspējīgā 
attīstībā.

“Notici sev!” valde

Projekta “Kopā varam vairāk” 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056 
īstenošanas ietvaros Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici 
sev!” 2014. gada 6. novembrī plkst. 9.00 novada domes konferenču 
zālē organizē semināru “Veselīgs mālpilietis veselā Mālpilī”.

Semināra mērķis: sniegt ieskatu par veselības galvenajiem riska 
faktoriem, stresu un depresiju, to novēršanas iespējām un veselības 
uzlabošanas galvenajiem aspektiem. Semināra gaitā būs diskusijas, 
lomu spēles, situāciju analīze.

Semināru vada: Valentīna Švalbe – Valmieras NMP Vidzemes 
reģiona ārsta palīdze kopš 1980. gada. Par ārsta palīdzi vairāk kā 
piecus gadus strādājusi arī VSAC “Vidzeme”. No 2010. gada Rīgas 

1.medicīnas koledžas un Vadības un sociālā darba augstskolas 
“Attīstība” docētāja. Vada kursus par garīgās veselības aprūpes 
nodrošināšanu, veselības aprūpi, neatliekamās medicīniskās palī
dzības sniegšanu, u.c., uzstājās NMP dienesta konferencēs, rak
sti publicēti žurnālā “Sociālais darbinieks”. Ieguvusi ārsta palīga 
kvalifikāciju un maģistra grādu sociālajā darbā, šobrīd studē 
doktorantūrā.

Informācija pie projekta koordinatores  
I. Muraško, tālr. 27100371

PROJEKTI

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!” otro sezonu turpina īstenot 
Borisa un Ināras Teterevu fonda Labdarības programmas “Maizes 
rieciens” finansētu projektu “Silta maltīte mazaizsargātām personām 
Mālpilī 2014/2015” (Līgums Nr.5.2./2014132).

Projekta ietvaros gada garumā pusdienas saņems 5 biedrības 
biedri – personas ar invaliditāti, sirmgalvji, kuru iespējas gādāt par 
maltīti ir ierobežotas slimību, vecuma dēļ un arī viņu ienākumi ir 
nepietiekami no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ.

Esam pateicīgi Borisa un Ināras Teterevu fondam par doto iespēju 
un priecīgi par to, ka ar savu ieguldījumu projekta izstrādāšanā un 
īstenošanā varam nedaudz atvieglot mūsu 5 biedru ikdienas rūpes 
par maltīšu sagādāšanu un sniegt viņiem drošāku cerību rītdienai.

Šajā sezonā ēdināšanas pakalpojumu sniegs IK SIA “Dona M”.
Pateicamies par iepriekšējās sezonas sadarbību ar IK “GaismaSR”.

Biedrības “Notici sev!” valde

Labdarības programmas  
“Maizes rieciens”

Fonds “Ziedot.lv” un invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!” aicina pieteikties brīvprātīgās rokdarbnieces, kuras 
var ziedot Fondam “Ziedot.lv” pašdarinātus adījumus (cimdi, 
zeķes, šalles u.c.), ko pret ziedojumiem fonds “Ziedot.lv “pārdos 
labdarības tirdziņos un ziedojumus novirzīs smagi slimu bērniņu 
ārstēšanas programmai “Eņģeļi pār Latviju”. Būsim atsaucīgi!

Dziju vajadzības gadījumā rokdarbiem var saņemt Invalīdu un 
viņu atbalstītāju biedrībā “Notici sev!”

Labdarības projektu vadītāja Līga Rube
“Notici sev!” valdes loc. Ingrīda Muraško

“Ziedot.lv”
Kr. Barona iela 59/61, Rīga, LV1001

Tālr.: 67289339
Mob.: 28808551

www.ziedot.lv
twitter.com/ziedot_lv

facebook.com/Ziedot.lv
draugiem.lv/ziedotlv

Fonds “Ziedot.lv”. Projekts “sociālās palīdzības sniegšana”

Turpinājums no 17. lpp.
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Bukas – visiem zināma apdzīvota vieta Mālpils novadā, kas iegu
vusi nosaukumu no Buku muižas. Pils ēkas kādreizējais lepnais 
izskats nu apjaušams tikai no attāluma, tuvumā redzams, ka tai 
liktenis tikpat traģisks kā Mālpils vecajai skolai.

Austriņu ģimene saistīta ar abām šīm ēkām. Andris, ģimenes 
galva, mācījies vecajā skolā, bet jau vairāk kā pāris gadu desmitu 
viņa ģimene dzīvo Mūrniekos, dažu nieka minūšu gājiena attālumā 
no Buku pils, tātad redzējusi gan pils spožumu, gan postu.

Andra un viņa dzīvesbiedres Dzintras ceļi Rīgā krustojušies jau 
pirms iepazīšanās, dažkārt pat ritējuši blakus, viņiem pašiem to 
nezinot. Bet liktenis bija lēmis satikties, un Andris atveda Rīgas 
meiteni uz Mālpili. 1987. gadā, kad ģimenē jau bija divi bērni, 
tika nolemts: pietiek dzīvot divu istabiņu šaurībā, vajadzīga 
māja. Dzintra saka, ka nekad nav jutusi vēlmi gleznot, bet, ierau
got bez gala skaisto Mūrnieku apkārtni un sakopto pili, gribējies 
tūlīt meklēt papīru un krāsas. Vecākais dēls Raivis zēna gados 
sacerējumā rakstījis: “Es nezinu, kā mēs dzīvotu, ja tā visa nebūtu.” 
Šobrīd tas liekas kā pareģojums.

Austriņu ģimenē ir meita, trīs dēli un arī trīs mazmeitiņas.
Raivim, kā jau vecākajam, ir vislielākā dzīves pieredze. Impul

sīvs, romantisks, arī lietišķs – tā viņu raksturo mamma, Raivis pats 
uz skata, ka viennozīmīgi ir optimists. Viņš ir mākslas zināt nieks, 
beidzis Mākslas akadēmiju. Kad sācis mācības Rīgas 49.  vidus
skolas dabaszinību klasē, ātri sapratis, ka nepatīkamākais priekš
mets ir ķīmija. Skolas direktors ievērojis, ka zēna īstā vieta ir 
humani tārā novirziena klasē, liela nozīme bijusi arī tēva māsas Ilzes 
ieteikumam (viņas galerijā Raivis bieži darbojies), tā ka vēlākās 
studijas Mākslas akadēmijā bija pašsaprotams turpinājums. Bet 
nu dzīves ceļš pavērsies citādi. Gan vēloties kaut ko pamainīt, gan 
laikam arī finansiālu apsvērumu dēļ Raivis sāka strādāt guļbūvju 
ražošanas firmā “Ciedra”. Iepatikās, nolēma šo procesu iepazīt 
dziļāk un apguva Ērgļu arodvidusskolas tālmācībā guļbūvju ēku 
celtniecību. Šobrīd, kā es sapratu, viņš projektē ēkas datorā, kas 
ir gan peļņas darbs, gan interešu piepildījums. Raivja ģimenē aug 
divas meitiņas, Emīlijai seši gadiņi, Hannai – viens.

Antru mamma raksturo īsi un kodolīgi – ar galvu debesīs, ar 
kājām pie zemes. Antras pašraksturojums ir tik pārsteidzošs, 
ka brīžiem pat pārstāju pierakstīt. Bērnībā viņa bijusi cieši 
pārliecināta, ka ir princese un noteikti kāds atnāks un viņu aizvedīs 
uz pili. Pirmajā klasē viņa tikai spēlējusies, un tikai otrajā sapratu
si, ka skola ir vieta, kur kaut mazliet arī jāmācās. Mamma nopūšas 
un saka, ka tas bijis lielu uztraukumu laiks: “Meitene uz skolu 
vāca līdzi veselu rotaļlietu bagāžu, bet vajadzīgas lietas aizmirsa 
mājās. Labi, ka skolotāja Ērika Caune bija tik saprotoša. Abas ar 
draudzenīti bieži “nogulēja” skolēnu autobusu, uz mājām reizēm 
nāca pat 3 stundas, jo pa ceļam bija visām puķēm dziesmiņas 
jānodzied un visu ieraudzīto putniņu čivināšana jānoklausās.” 
Meiteni ļoti ietekmējusi skaistā daba, un viņa pati saka:“Uzaugu 
mazā paradīzē.”

Interese par teātra mākslu radusies jau sen – tieši tajā fantāziju 
laikā bērnībā, kad sacerētas lugas, ar kaimiņu bērniem iestudētas 
izrādes, turklāt interesantas. Mamma un tētis, bijuši pirmizrāžu 
goda viesi. Antra skolā nav jutusies klasesbiedru mīlēta līdz brīdim, 
kad uzrakstījusi lugu par grieķu dieviem, kur visiem paredzējusi 
lomas, un pierunājusi to iestudēt. Par brīnumu, visi paklausījuši, 
ar aizrautību mēģinājuši, gatavojuši tērpus, dekorācijas, meklējuši 
rekvizītus un iestudējumu parādījuši jaunākajām klasēm. Nu 
jau Antra ir diplomēta režisore ar Kultūras akadēmijas izglītību, 
izrādes Mālpilī – “Punktiņa un Antons” un “Kabarē” – guvušas pozi
tīvu vērtējumu, un šobrīd viņa strādā ar divām Mālpils jauniešu 
grupām. Antra ir precējusies (ar vīru iepazinusies...teātrī), un 
viņiem ir jauka baltgalvīte Asnāte.

Ernests ir nopietns, viņā citi ieklausās. Eduardam, mazajam 
brālim, viņš ir liela autoritāte. Ernests beidzis Vides dizaina vidus
skolu (bijušos “lietišķos), tagad studē Mākslas akadēmijā Vides 

dizainu un arī strādā, pie tam ļoti interesantā darba vietā – viņš 
ir butafors Nacionālajā operā. Kā stāsta tētis, Ernestam patīk 
fotografēt, viņam vienmēr vajag darboties, kaut ko meistarot, 
konstruēt. Kad mājā bija remonts, sameistaroja ierīci, kas vienlai
kus izkausē un noņem grīdai veco krāsu. Pats uzkonstruēja arī...
velosipēdu! Brīnos, ka Ernests neskatās TV, bet nemaz nebrīnos, 
ka viņam ļoti patīk laukos.

Eduards, jaunākais dēls, ir Mālpils vidusskolas 6. klases skol
nieks un tiek raksturots kā ļoti patstāvīgs un rūpīgs, arī sabiedrisks 
un kustīgs. Spēlē teātri, hokeju, aizraujas ar BMX. Interešu daudz, 
tāpēc droši vien arī dzīvē daudz ko paveiks. Viņam visi lielie darbi 
vēl priekšā.

Ģimenei kopā būt neiznāk bieži, bet noteikti visi satiekas Ziemas
svētkos un Lieldienās. Ir arī diezgan paceļots, īpaši interesē ju
šas pilis.

Kas ir pašas galvenās Austriņu ģimenes vērtības?
Tētis: “Neskatoties uz aizņemtību un to, ka dzīvojam atsevišķi, 

neesam atsvešinājušies, attālinājušies, palīdzam viens otram, kad 
vajadzīgs.”

Mamma: “Visi ir personības, kas ciena sevi un citus. Visiem 
ģimene ir ļoti nozīmīga.”

Nobeigumā nākas secināt: ja mazajā paradīzē izveidojušās tik 
interesantas un talantīgas personības, tad tā noteikti ir vieta ar 
īpašu auru. Senatnē zinājuši, kur pilis celt!

Ināra Bahmane

ĢIMENES – MāLPILS BAGāTĪBA

Ģimene no mazās paradīzes

Raivis, tētis, mamma un mazā Antra, 1988. gads

No kr.p. Iveta Zīle, Dzintras mamma, Armands (Ernesta un Eduarda 
krusttēvs),mamma, tētis,tēta māsa Ilze, Antra, Raivis,Andra mamma, 

vidū Ilzes meita Zane, klēpī Eduards, priekšplānā – Ernests (nav Ievas, 
viņa fotografē)
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Šoruden Tautas lietišķās mākslas studija “Urga” svin savu 
50  gadu jubileju. Mani, kā pašreizējo studijas vadītāju, interesē 
studijas vēsture un cilvēki, kas to veidojuši. Tādēļ uz nelielu sarunu 
esmu aicinājusi divas kundzes, kas bijušas klāt studijas veidošanas 
laikā  – Regīnu Dišleri (turpmāk tekstā R.D.) un Annu Jurisoni 
(turpmāk tekstā A.J.). Kā arī studijas ilggadējo vadītāju Laumu 
Krastiņu (turpmāk tekstā L.K.).

Inguna Sīmansone (turpmāk tekstā I.S.) – Kā tas sākās?
A.J.  – Sākās tas tajā laikā, kad mēs ieradāmies tehnikumā. 

Es jau 1956. gadā, Regīna  – 1959. Apzināti pie rokdarbiem  – no 
1959. gada. Abas reizē.

I.S. – Vai tad jau sākāt arī aust?
A.J. – Nē, nē. Tie bija grūti laiki. Nebija naudas, nebija drēbju. 

Mēs sākām pāršūt, pārtaisīt, pāradīt kleitas, brunčus.
Regīna Dišlere – Bet tas vēl nebija saistīts ar Priedīšmāti.
A.J. – Mēs apmeklējām šūšanas kursus kultūras namā.
R.D. – Bet pulciņš sākās vēlāk tehnikumā, Dārza mājā. Mēs gā

jām pie Priedīšmātes ciemos, varbūt tas pat bija uz Kristīnēm, ēst 
viņas garšīgo kūku. Viņas mājas bija īsta brīnumpasaule. Cik daudz 
tur bija saausts, saadīts un izšūts! Mēs noskatījām šo visu viņas 
mājās un arī gribējām. Un pati Priedīšmāte bija ļoti jauks cilvēks. 
Viņai par visu bija interese un viņa prata ieinteresēt arī citus. 

Bija vajadzīga telpa, kur apmesties. Un tehnikums mums piešķī
ra manu veco fizikas kabinetu Dārza mājā. Priedīšmāte dzīvoja 
Dārza mājas otrā galā.

A.J. – Un sākās tas ar doņiem, ar dabīgiem materiāliem.
R.D. – Vispirms bija niedru ēra. Niedru paklāji tobrīd bija modē. 

Niedre ir ļoti pateicīga rakstu veidošanai, jo viņai ir brūnie mezgliņi 
starp posmiem. Tad sākās doņu ēra. Un doņi bija divējādi – lielie 
un mazie. Mazie ar tādām brūnām pakaļiņām, tos varēja pārvietot, 
veidojot rakstus, pat gleznas. Tas viss tik bezgala jauki spēlējās. 
Arī smilgas audām.

Lauma Krastiņa – Es atceros – vecajā Izpildkomitejā pie sienas 
bija Regīnas austa niedru sega.

A.J. – Vienubrīd modē bija galdauti. Tad visi tos auda. Tie bija ļoti 
skaisti galdauti.

I.S. – Vai ir kāds saglabājies?
R.D. – Nē, es neesmu krājēja. Galdauti bija lieliska dāvana radu 

bērniem kāzās. Un tad, kad aizbrauc ciemos un redzi to uzklātu uz 
galda, tad pārņem tāds siltums.

I.S. – Cik tad stelles jums toreiz bija?
R.D.  – Divas un vēl tās Viļumsona stelles, kurām trūka pāris 

“aņķu”, lai tās darbotos mehāniski, tāpēc tās darbojās kā parastās 
stelles.

I.S. – Cik audēji?
R.D. – Pašā sākumā – Buliņmamma (Buliņa Elza), Bīdeļmamma 

(Bīdele Anna), Švāģermamma, pati Priedīšmāte, es, Anna, vēlāk 
Jēkabsone Valda.

A.J. – Es jau audu pavisam maz – tikai tos paklājus no smilgām 
un niedrēm.

L.K.  – Vēl Ansis Ieviņš, Anna Kavasa, Lūcija Riņķe, vēlāk arī 
Austra Balode, Zenta Šēnberga, Olga Mendziņa. Arī Priedīšmātes 
dēls Andris auda un palīdzēja vākt smilgas.

I.S. – Ko jūs audāt?
R.D.  – Galvenokārt baltos darbus, arī šatiersegas, dvieļus, 

dīvānspilvenus, puspersiešus.
A.J. – Priedīšmāte auda arī lielos lakatus un lupatu deķus.
I.S. – Vai ar saviem darbiem piedalījāties arī izstādēs?
A.J.  – Jā. Atceros vienu lielu izstādi Mežaparkā. Varbūt tā 

bija Dziesmu svētku 100 gades izstāde? Neatceros. Tajā mēs 
piedalījāmies ar saviem audumiem, es ar pinumiem. Bija arī izstāde 
Sidgundā, laikam tad, kad uzcēla jauno kultūras namu. Arī citas.

I.S. – Lauma, kā Tu nokļuvi līdz pulciņam?
L.K.  – Tas bija 1965. gadā, kad tikko biju pabeigusi Lietišķās 

mākslas skolu. Gāju pie Priedīšmātes uz Dārza māju vilkt spilve
nus, jo biju nolēmusi pamēģināt aust mājās. Vēlāk Priedīšmāte 

rīkoja spilvenu skati un aicināja arī mani ar saviem spilveniem. 
Vēl vēlāk, kad jau studēju Mākslas akadēmijā (pēc 1967.gada), 
Priedīšmāte mani aicināja lasīt lekcijas (aušanas teoriju). Es atce
ros, ka tas notika Dārza mājā.

A.J. – Es Tevi pirmo reizi iepazinu, kad Tu brauci no Rīgas vērtēt 
mūsu darbus.

L.K. – Jā, tas bija 70tajos gados, kad strādāju Lietišķās mākslas 
skolā par skolotāju. Tajā laikā es pa laikam atbraucu arī konsultēt 
pulciņa meitenes.

I.S. – Kurā gadā sāki vadīt pulciņu?
L.K. – 1982. gadā man piedzima jaunākā meita un es atgriezos 

Mālpilī. 1983. gadā pie manis atnāca Dzinta Krastiņa (tolaik kultūras 
nama direktore) un uzrunāja mani, ka vajagot noorganizēt tautas 
lietišķās mākslas izstādi. To arī izdarījām. Izstāde bija vecā Tautas 
nama mazajā zālē. Tad arī sāku pulciņu vadīt. Atceros, ka tajā 
laikā bija jāaizpilda īpašs uzskaites žurnāls par pulciņa darbību. 
Priedīšmātei jau nu gan nekādi žurnāli jāaizpilda nebija un arī algu 
viņai neviens nemaksāja. Tas viss balstījās uz entuziasmu.

R.D. – Jā, tā tas bija. Materiālus pašas meklējām, krāsojām dzi
jas augu krāsvielās. Cik grūti bija dabūt tos kodinātājus!

L.K. – Jā, un es atceros, kā es gādāju krāsvielas no Lietišķās 
mākslas skolas. Un Šēnberga kundze tās dalīja mazajās penicilīna 
pudelītēs, lai visiem tiek vienādi.

I.S. – Vai pulciņa telpas visu laiku bija Dārza mājā?
L.K. – Nē. Kādu laiku tās bija tehnikuma kopmītnēs, tad atkal 

atgriezās Dārza mājā, vēl tās bijušas tehnikuma jaunā korpusa ēkā. 
Kad uzbūvēja jauno kultūras namu, tad arī mums šeit piešķīra telpu. 
Sākumā trešajā stāvā 324. (tagad tur ir mākslas skola), tad 305. Nu 
jau kādus astoņus vai deviņus gadus esam pirmajā stāvā 119. telpā.

I.S. – 80tajos gados pulciņā darbojās...
L.K. – Audējas – Sanita Anšmite, Veronika Tončika, Lidija Vuļa, 

Edīte Kleina un Olga Mendziņa, vēlāk pievienojās – audējas Anna 
Smeile, Irēna Saukuma, Ināra Bahmane, cimdu adītājas Ārija 
Kaulēna un Ausma Atvare, kura dzijas saviem cimdiem krāsoja 
dabīgās krāsvielās. Rokdarbniece Zane Ķešāne, jostu un prievīšu 
audēja Strauja Zariņa, pinēji  – Valentīns Marhelis un Pēteris 
Liepiņš. Ārija Apenīte darināja skaistus plecu lakatus. Pulciņā 
nāca arī bērni – māsas Jēkabsones – Ingrīda un Kristīne, māsas 
Mudeles – Ginta un Evita, Edīte Balode, Dace Lūkina, Elita Polioha.

I.S. – 90tie gadi. Tad jau arī es šeit ik pa laikam parādījos. 
Pašā 90to gadu sākumā mani uz pulciņu atveda mana kaimiņiene 
Liene Pakere. Atceros arī Annu Višķeri (toreiz Rublovska). Darbnīcā 
strādāja vairākas meitenes no vidusskolas un auda sākot no mazām 
lina sedziņām līdz tautastērpu brunču audumiem.

L.K. – Daudzi no tiem, ko pieminēju iepriekš turpināja darboties 
pul ciņā arī 90tajos. Jāpiemin audēja Lūcija Lapšāne, rokdarbnieces 
Anita Siliņa, Antoņina Mitrofanova, zeķu adītāja Ināra Skulme, mūsu 
izstā žu iekārtotāja Māra Gulbe, smalko pirkstaino cimdu adītāja 
Anasta sija Slišāne, izšuvēja un adītāja Anna Berga, cimdu adītāja 
Nora Pērkone, ādas apstrādes meistars Jānis Feldmanis, koka meis
tari Gatis Zariņš un Modris Hapanioneks, mūsu šuvēja Inta Inģiste.

I.S. – Atceros, ka 2006. gadā Tu organizēji Maizes svētkus Māl
pilī, kas tapa pateicoties maizes cepējai Lūcijai Loginai. Ar šiem 
svētkiem Tu studijai pievienoji vēl vienu amatu – maizes cepšanu. 
Un vēl vienu dalībnieku – kultūras centra pieredzes bagātāko paš
darbnieci Lidiju Sīmani. Un pirms 2008. gada Dziesmu svētku izstā
des iepazinies ar leļļu meistari Laumu Tomiņu.

L.K. – Studijā vēl ir darbojušās Anda Lejniece, Ināra Bahmane, 
Lilija Kalniņa, Gunta Millere ar savām meitām Klintu un Līnu, 
Jolanta Dinka, Jana Baranovska, Līga Bičkovska, Madara Einika, 
Anita Žovnere, Ingrīda Kazinika, Daiga Sotaka, Lana Paškova. Un 
vēl Laura un Juris Cielēni, Elīna Lūkina, Dace Zelča, Zane Žubecka, 
Jevgenijs Faļiļejevs, Ligita, Liene un Juris Aktanoroviči. Cits garāku 
laika sprīdi, cits īsāku.

I.S. – Daudzi no tiem, ko Tu nosauci, turpina darboties studijā vēl 
joprojām. Jānosauc arī rokdarbnieces Gunta Jēkabsone, Agnese 

tLMs “Urga” – 50
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Kantiševa, Ineta Donska, Inese Birža, Inita Lejniece, audējas 
un rokdarbnieces (ar smaidu sakot  – plaša profila speciālistes) 
Adele Kešāne, Zane Čerpinska, Dace Silniece, Jolanta Kļaviņa, 
Anna Višķere, Ingrīda Fridrihsone, audējas Regīna Zagorska, 
Elita Vizule, Anita Korenkeviča, Līga Īvāne, apģērbu darinātāja 
Māra Klintsone, pinēja un audēja Ilga Fjodorova un pagājušā gada 
pasākuma “Satiec savu meistaru” apmeklētāja Inga Kuļomina. 
Un vēl bērnudārza “Cālēnu” grupas bērni, kuri pagājušajā gadā 
ciemojās pie mums, kuriem Tu sagatavoji mazās stellītes aušanai. 
Audzinātāja Ilga Fjodorova stāstīja, ka aktīvākie audēji bijuši Jānis 
Fjodorovs, Sabīne Kuriņa, Amanta Kristiana Kaupuža. Tagad tajās 
pašās mazajās stellītēs auž Ingas Kuļominas meitiņa Līna. Savu 
pirmo lupatnieku šogad noauda Jolantas Kļaviņas meita Ieva. 
Un šobrīd savus pirmos pavedienus audeklā ieauž Guntas Pučko 
mazmeita Marta Petkeviča. Šis jau varbūt pat ir ieskats mūsu 
nākotnē. Kopā saskaitīju gandrīz 100 cilvēkus, kas ir piedalījušies 
un piedalās mūsu vēstures veidošanā. Atgriežoties pie vēstures. 

Skaidrīte Misiņa stāsta, ka pulciņš sācis veidoties jau 1962. gadā, 
kad viņa lūgusi Priedīšmāti, lai iemāca aust tikpat skaistus spil
venus kā viņa. Priedīšmāte teikusi, ka vajag saaicināt kādu pulciņu, 
lai labāka mācīšanās. Skaidrīte paaicinājusi Dišreiti Ēriku, Kavasi 
Annu, Lūciju Riņķi, Ieviņu Ansi, Menģeli Skaidrīti. Priedīšmāte 
sameklējusi materiālus aušanai un “Rumpju” mājās ķērušies pie 
darba. Varbūt tā mūsu vēsture jāpārskata?

L.K. – Nu teiksim, ka tā tāda iesildīšanās bija.
I.S. – Pirms lielā starta. Liels paldies jums par iespēju ielūkoties 

“Urgas” vēsturē. Saprotu, ka tā nav pilnīga, jo šis tas ir piemirsts 
un daudzu, kas varētu mums palīdzēt atcerēties vairs nav starp 
mums. Tāpēc aicinu ikvienu, kam ir kādas atmiņas par jebkuru 
pulciņa darbošanās periodu doties pie mums uz TLM studiju “Urga” 
kultūras namā. Bet ikviens ir aicināts piedalīties mūsu jubilejas 
ballītē 9. novembrī plkst. 13 kultūras centrā. Uz tikšanos!

TLMS “Urga” vadītāja  
Inguna Sīmansone

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

1. novembris Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Mārupes novads
1. novembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā (pr. vīriešiem) Mālpils sporta komplekss
9. novembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā (fin. vīriešiem) Mālpils sporta komplekss
9. novembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā (sievietēm) Babītes sporta komplekss

9. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 1. posms Mālpils sporta komplekss
15. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3. posms Mālpils sporta komplekss
16. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 11. posms Mālpils sporta komplekss

12. oktobrī Saulkrastu sporta centrā notika Pierīgas sporta spēles 
basketbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda spēlēja vienā grupā ar 
Krimuldas un Saulkrastu komandām. Mālpils komanda izcīnīja 2 uzva
ras (47:42 pret Krimuldu un 49:46 pret Saulkrastiem), grupā ieņēma 
1.vietu un līdz ar to izcīnīja tiesības spēlēt par 1. Līdz 3.vietai.

18. oktobrī Tīraines sporta kompleksā turpinājās Pierīgas sporta 
spēles basketbolā – finālsacensības. Mālpils komandai pretī stājās 
iepriekšējo pāris gadu uzvarētāji – Mārupes komanda un spēcīgā 
Salaspils komanda. Abās spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi (52:62 
pret Mārupi un 49:71 pret Salaspili) un iegūta 3.vieta. Mālpils no
vada komandu pārstāvēja M.Mihelsons, J.Viska, J.Tomaševskis, 
E.Kuka, A.Kravčuns, S.Grezmanis, K.Jēkabsons, M.Čīma, K.Jomerts, 
A.Krūklis, A.Sirmais. APSVEICAM!!!

12. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Vīnkalna kausa 
izcīņa novusā  – finālsacensības, kurā piedalījās 8 dalībnieki, kuri 
bija izcīnījuši šo iespēju priekšsacīkstēs. Pārējie 9 dalībnieki cīnījās 

par Cerību kausu. Vīnkalna kausu, pārspējot Jāni Jansonu (2.vieta), 
ieguva Jānis Dišereits. 3.vietu ieguva Viesturs Bērziņš, kurš pār spēja 
Tālivaldi Zagorski (4.vieta). Tālāk ierindojās Mārtiņš Dišereits (5.vie
ta), Aleksandrs Lielmežs (6.vieta), Alfons Suķis (7.vieta) un Oskars 
Janbergs (8.vieta). Cerību kausu, nezaudējot nevienā spēlē, ieguva 
Ģirts Lielmežs. 2.vietu, ar tikpat punktiem, bet savstarpējā spēlē 
zaudējot, ieguva viesis no Cēsīm – Elmārs Antons. 3.vietā ierindojās 
Guntis Krivenoks. Labākā no dāmām – Daiga Dišereite, kas parādīja 
ļoti labu sniegumu, izcīnīja 6.vietu. 

18. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2.posms, kurā piedalījās 7 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, 
bet 3.vietā ierindojās Miks Gailis.

19. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 10.posms, kurā piedalījās 17 dalībnieki. 1.vietu iegu
va Jānis Sprukulis, 2.vietu – Alfons Suķis 3.vietu – Agris Ozoliņš.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs

Mālpils novada basketbola komanda – 3.vietas ieguvēji Vīnkalna kausa izcīņas novusā godalgoto vietu ieguvēji
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Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 
Ķiršu ielā 27, Mālpilī, Mālpils novadā, 32,40 m2 platībā. Sākumcena 
568,97 euro/14,28 sertifikāti, drošības nauda 56,90 euro, reģ. mak
sa 14,23 euro. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 11.12.2014. 
plkst.10.00, ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 15.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pietei
kums jāiesniedz līdz 21.11.2014. plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā 
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.3017.00. Drošības nauda un 
reģ. maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par 
objektu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr.67021343.

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 
Ķiršu ielā 27, Mālpilī, Mālpils novadā, 42,50 m2 platībā. Sākumcena 
746,34 euro/18,73 sertifikāti, drošības nauda 74,63 euro, reģ. mak
sa 14,23 euro. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 11.12.2014. 
plkst.11.00, ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 15.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pietei
kums jāiesniedz līdz 21.11.2014. plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā 
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.3017.00. Drošības nauda un 
reģ. maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par 
objektu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr.67021343.

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 
Ķiršu ielā 27, Mālpilī, Mālpils novadā, 33,00 m2 platībā. Sākumcena 
579,51 euro/14,55 sertifikāti, drošības nauda 57,95 euro, reģ. mak
sa 14,23 euro. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 11.12.2014. 
plkst.14.00, ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 15.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pietei
kums jāiesniedz līdz 21.11.2014. plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā 
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.3017.00. Drošības nauda un 
reģ. maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par 
objektu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr.67021343.

Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 
Ķiršu ielā 27, Mālpilī, Mālpils novadā, 80,80 m2 platībā. Sākumcena 
1418,92 euro/35,62 sertifikāti, drošības nauda 141,89 euro, reģ. 
maksa 14,23 euro. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā 12.12.2014. 
plkst.10.00, ievērojot likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 15.pantā noteikto kārtību. Privatizācijas pietei
kums jāiesniedz līdz 21.11.2014. plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā 
K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba d. 8.3017.00. Drošības nauda un 
reģ. maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Informācija par 
objektu: http://www.pa.gov.lv/izsoles/ vai pa tālr.67021343.

Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” izsoles paziņojumi

Mālpils iedzīvotājiem un viesiem kādu laiku jau iespējams iepa
zīties un nodarboties senās Ķīnas veselības veicinošu vingrošanu 
Cigun. Ar ko tā ir īpaša, ko dod, kas tajā nepieciešams, vaicājām 
Solvitai Sonjai Zemītei – sertificētai Cigun instruktorei.

Cigun ir atveseļojoša sistēma, kas nāk no Ķīnas tūkstošgadīgas 
senatnes. Vārdā Ci nozīmē jeb Dzīvības spēks un Gun  – laiks, 
pārmaiņas laikaposmā, tātad prakse, kura pielietojama laika gaitā, 
panākot uzlabojumu, izaugsmi.

Ci jeb dzīvības spēku pazinušas daudzas senas tautas  – līdzīgi 
apzīmē “Ki” Japānā, “Prāna” Indijā, un visticamāk, arī mūsu senči 
zināja un pieprata dzīvesziņu, kā sakārtot savu veselību, prātu, emo
cijas un fizisko ķermeni. Diemžēl, ja tādas prakses ir bijušas, mēs 
atšķirībā no Ķīnas esam tās pazaudējuši. Tomēr cilvēki visur uz Zemes 
ir līdzīgi  – mēs tiecamies pēc laimes, veselības, labas pašsajūtas. 
Un lai to noturētu līdzsvarā, cilvēkam ir unikāls palīgs – mēs paši. 
Nē, jūs nepārklausījāties. Regulāri nodarbojoties ar cigun cilvēks 
saudzē, stiprina un vairo dzīvības enerģiju sevī. Cigun lieliski palīdz, 
lai sabalansētu mieru, miegu, uzlabotu sirds un asinsrites veselību, 
noder arī osteoporozes profilaksei, cigun veicina, nostiprina locītavas 
un uzlabo stāju. Pie kam, lai iegūtu enerģiju, harmoniju un veselību – 
labu pašsajūtu – pietiek regulāri praktizēt vingrošanu kaut vai desmit 
minūtes dienā, tas būtu iesācēja minimuma minimums. 

Mums ir ierastāk, kā veselība sašķobās – uzreiz pie ārsta, attiecīgi – 
tabletes, injekcijas, varbūt vēl radikālas ķirurģiskas manipulācijas; 
toties Ķīnā ārsts saņēma algu tikmēr, kamēr viņa pacienti bija veseli, 
attiecīgi – daudz darba tika veltīts profilaksei un veselības uzturēšanai 
līdzsvarā. Pie kam Ķīnas ārsti sākotnēji ķērās pie vingrinājumiem, 
elpošanas un domu sakārtošanas praksēm, punktu masāžas, 
akupresūras, un tikai tad sekoja zālītes, uzlējumi, kompreses, un ja 
vēl tad vajadzēja palīdzēt – tikai tad sekoja radikālākas manipulācijas.

Cigun – saulainā, miera un kustības harmonijas mācība ir pielieto
jama visos vecuma posmos, visiem cilvēkiem. Ciguna uzdevums ir 
sakārtot enerģijas plūsmu cilvēka organismā, radīt līdzsvaru attie
cīgi  – veselību. Mūsu grupās pamatā tiekas pieauguši cilvēki, kas 
vēlas uzlabot dzīves kvalitāti, būt veseli un laimīgi pēc iespējas ilgi. 
Cigun piemīt arī pretnovecošanas efekts, tātad vērsts uz ilgmūžības 
veicināšanu (angliski antiaging). Nevar gan apgalvot, ka praktizējot 
Cigun mēs dzīvosim 120 un vairāk gadu, tomēr dzīves kvalitāte tiek 
uzlabota, tieši pateicoties regulārai praksei.

Gana nozīmīgs ir arī grupas efekts – cilvēki vingrojot ar instruktoru 
kopā grupā cits citam it kā palīdz, veicina intensīvāku labās enerģijas 
plūsmu un nenoliedzami notiek arī pozitīvu domu, izjūtu apmaiņa. 
No dalībnieku teiktā: “Man uzlabojies miegs, esmu daudz kustīgāka, 
tagad varu veikt tādus darbus un distances, kas agrāk man bija 
pilnīgi liegti.” “Sakārtojies asinsspiediens, Cigun nodarbībās sa sme
ļos prieku, siltumu, saulainu noskaņu, kas pietiek ilgākam laikam. 
Ļoti gaidu nākamo nodarbību, jo zinu, ka tā siltā, gaišā noskaņa ti
kai pastiprināsies un tajā varēšu dalīties vēlāk mājā ar saviem tuvi
niekiem”. “Cigun grupā ir draudzīga atmosfēra, nodarbības man 
sniegušas mieru, iekšēju pārliecību, enerģiju un spēku uz labām 
izmaiņām”. 

Arī jūs tiekat gaidīti izmēģināt Cigun nodarbības, šogad tieka
mies pirmdienu vakaros, taču tiek plānota arī rīta grupa – jaunajām 
māmiņām, arī tiem, kuriem ir regulāri darbs vakara maiņās. Nav 
vajadzīgi nekādi īpaši apavi, tikai ērts apģērbs. Un vēlreiz atgādinu – 
ar Cigun var nodarboties ikviens, nav nepieciešamas nekādas īpašas 
priekšzināšanas. Par iespēju piedalīties droši zvaniet un vaicājiet – 
Solvitai, Dr. Igora Kudrjavceva skolniecei, Latvijas Austrumu vingro
šanas asociācijas sertificētai Cigun instruktorei. Tālrunis uzziņai un 
papildu informācijai – 26514181.

Jauna atveseļojoša prakse Mālpilī – Cigun

Mālpils kultūras centrā 7. decembrī plkst. 16.00 Normunds Zušs 
un Rēzeknes Zaļo pakalnu koris ar jaunā albuma “KALNIEM PāRI” 
prezentāciju

Koris izveidojās 2013. gada februārī, kad notika atlase TV3 šo
vam “Koru kari 3”. Grupas “Galaktika” solista, dziesmu autora un 
diri ģenta Normunda Zuša vadībā koris uzsāka muzikālu sacensību, 
lai virzītos pretī labdarības mērķim – ziedot 10 000 latu Rēzeknes 
slimnīcas dzemdību nodaļai. Tika ieguldīts spēks, laiks un enerģija 
un šova skatītāji to prata novērtēt – pēc 9 nedēļu dziesmu kaujām 
Rēzeknes Zaļo pakalnu koris kļuva par “Koru kari 3” uzvarētājiem. 

Tika iegūta ne tikai naudas balva labdarības mērķim, bet arī iespēja 
piedalīties “Pasaules koru olimpiādē”, kurā tika gūti ļoti labi rezultāti 
– izcīnīta zelta medaļa.

Koncerttūrē “Kalniem pāri” tiks izpildīti Raimonda Paula, Zigmara 
Liepiņa, Mārtiņa Brauna, Jāņa Logina, Jāņa Aišpura, Normunda Zuša 
skaņdarbi, arī tautasdziesmu apdares, u.c.

Mēs piedāvājam katram klausītājam, skatītājam kopā ar mums 
doties neaizmirstamā muzikālā ceļojumā, izdzīvot un izjust to kopā 
ar mums.

Biļešu cenas 6, 8 EUR, /biļetes varēs iegādāties kultūras centra un 
“Biļešu paradīze” kasēs/.

rēzeknes Zaļo pakalnu koris
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Vēl joprojām ir iespējams noformēt Pateicības rakstu tiem, kas 
ir piedalījušies Barikādēs, bet nav saņēmuši 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmi (to varēja saņemt līdz 2008.  gada 
31. decem brim).

Atzīstot nepieciešamību godināt personas, kuras 1991. gada 
barikāžu laikā parādīja drošsirdību un pašaizliedzību, taču attiecībā 
uz kurām Barikāžu piemiņas zīmes valde nesaņēma ierosinājumus 
un tāpēc šīs personas netika apbalvotas ar 1991. gada bari kāžu 
dalībnieka piemiņas zīmi, valde nolēma nodibināt Pateicības rak
stu.

Ja vēlaties noformēt šo Pateicības rakstu (piemiņas zīmi saņemt 
gan vairs nav iespējams), Jums jāuzraksta iesniegums, kurā ir 
šāda informācija:

•	 vārds,	uzvārds,	personas	kods,	adrese,	kontakttālruņi,	e-pasts;
•	 loma	Barikāžu	laikā	–	Kurā	vietā	Jūs	bijāt?	Kādus	pienākumus	

veicāt? utt.;
•	 jāpievieno	 pamatojošie	 dokumenti	 –	 piemēram,	 apliecības,	

koordinatora rakstiska liecība, preses raksts vai Barikāžu laika 
fotogrāfija, kurā esat pieminēts vai redzams.

Iesniegums jāiesniedz 1991. gada Barikāžu muzejā, Rīgā, 
Krāmu ielā 3, tālr. 67213525 

Ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotās per
sonas, kuras dažādu iemeslu dēļ nav varējušas saņemt piemiņas 
zīmi, arī var vērsties 1991. gada barikāžu muzejā Rīgā, Krāmu 
ielā 3, tālr. 67213525.

informācija 1991. gada barikāžu laika dalībniekiem

Mālpils muiža aicina darbā 
restorāna/banketa viesmīli

Mālpils muižas restorāns ir izcila vieta izsmal
cinātu ēdienu baudītājiem apvienojumā ar mājīgu 
gaisotni un augstu apkalpošanas līmeni. Mūsu 
mērķis: maksimāls baudas piedzīvojums katram 
apmeklētājam.

Mēs meklējam: mērķtiecīgu, apzinīgu un paš
aizlie dzīgu līdzstrādnieku, kurš ciena šo profesiju 
un gūst gandarījumu šajā darbā; kurš ir gatavs no
pietni strādāt un veltīt savus spēkus mūsu kopīgā 
mērķa sasniegšanai, kā arī vēlas piln veidot savas 
profesionālās iemaņas.

Mēs piedāvājam:
Darbu skaistā, stabilā vidē un pieredzi, ar kuru 

lepoties;
Draudzīgu kolektīvu un labu darba atmosfēru;
Iespēju attīstīt savas profesionālās zināšanas 

un prasmes viesmīlības nozarē;
Konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši Jūsu 

personiskajam ieguldījumam un visas komandas 
darbam.

Prasības kandidātiem:
Spēja strādāt aktīvi ar augstu atbildības sajūtu;
Uz klientiem orientēta personība, radošums, 

pozitīvisms, izcilas komunikācijas spējas;
Strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un vēl

mi pašam pilnveidoties;
Ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas 

zināšanas.

Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli  
uz epastu: ilze@malpilsmuiza.lv  

līdz šā gada 15. novembrim.  
Sazināsimies tikai ar otrās kārtas kandidātiem.

Vāverēnam Dacei!
Egles pakājē vāverēns smejas,
Kad pēkšņi sadzird suņu rejas.
Tas žigli uzskrien galotnē
Un veras apkārt pasaulē.
Tas vēl joprojām smej,
Kad suņi garām skrej.

Suņus saimnieks sasaucis,
Un pats viņš labi piesarcis.
Tik asti vāverēns kuplo rāda
Medniekam, kas acis bola.
Vāverēnam viņš tik sola – 
Drīz dabūs nagos savos to.

Vāverēns tik pasmejas
Un vējā, kas saceļas
Pie draugiem saviem aiztraucas.

Sveicu Tevi Dzimšanas dienā!

Pele
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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 2014. gada novembrī

							Līdz	6.	novembrim	kultūras	centra	izstāžu	zālē	apskatāma	Ata Ieviņa izstāde – fotostāsti Literārā 
dzīve no 1970.tajiem līdz mūsdienām

07.11.	 plkst.19.00 Grupas “JUMPRAVA” 30 gadu jubilejas koncerts.	Biļešu	cenas	6,	8	un	10	EUR,	 
	 	 biļetes	var	iegādāties	kultūras	centra	un	“Biļešu	paradīze”	kasēs/

08.11.	 plkst.16.00	 Starptautiska	CIRKA izrāde “Pasakainā planēta”	/Lietuva,	Beļģija,	Ukraina,	Somija/.	 
	 	 Programmā:	dresēti	dzīvnieki,	gaisa	akrobāti,	vingrojumi	ar	riņķi,	klauni	 
	 	 un	Baltijas	Talantu	šova	dalībnieki. 
	 	 Ieeja	4	EUR

08.11.	 plkst.18.00 Koncerts “Sadzied draugi rudenī!”.	Mālpils	jauktais	koris	ar	draugiem	 
	 	 no	Ropažiem,	Burtniekiem...

09.11.	 plkst.13.00	 TLM	studijas	“Urga” 50 gadu jubilejas izstādes “Rokas darba nebijās...”  
	 	 atklāšanas	sarīkojums.	Izstāde	apskatāma	līdz	11.	decembrim

12.11.	 plkst.13.00	 Klubiņa	“Rezēdas”	saiets

12.11.	 plkst.17.00 LĀPU GĀJIENS
 Gājiens	no	Mālpils	vidusskolas	gar	Mālpils	profesionālo	vidusskolu	un	internātpamatskolu	uz	Strēlnieku	kapiem,	
atpakaļceļā	pa	Strēlnieku	ielu	uz	Mālpils	kultūras	centru,	kur	kopīgi	plkst.18.00	noskatīsimies	Mālpils	vidusskolas	skolēnu	
uzvedumu	“Satikšanās	krustcelēs”

15.11.   Deju kopas “SIDGUNDA”	dalība	deju	kolektīvu	konkursā	“Ābolu	maiss”	Dobelē

17.11.	 plkst.17.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku sarīkojums  
  “Laime ir ligzdā...”

	 	 •		Mālpils	ģimeņu	sumināšana 
	 	 •		bērnu	vokālā	ansambļa	“Knīpas	un	knauķi”	koncerts 
	 	 •		pēc	koncerta	dokumentāla	filma	“Nāc	ar	mani	padejot!”
 Filma	ir	tapusi	“X	Latvijas	skolu	jaunatnes	dziesmu	un	deju	svētku”	laikā,	kad	filmēšanas	grupa	septiņas	dienas	un	naktis	
sekoja	līdzi	deju	kolektīva	vecāko	klašu	grupai	–	mēģinājumos,	koncertos,	Rīgā	pavadītajā	svētku	ikdienā	un	ballītēs.	Filma	
ir	par	jaunību,	jauniešu	dienām	un	nedienām,	kas	izspēlētas	uz	dejusvētku	lielās	skatuves.	Filmas	garums	–	45	minūtes

	plkst.	19.00 – 24.00	 Svētku	BALLE	kopā	ar	grupu	“Vēja	muzikanti”.	Ieeja	tikai	ar	bezmaksas	ieejas	kartēm,	 
	 	 iegādāties	kultūras	centra	kasē	no	4.	novembra

	 plkst.	24.00	 SVĒTKU	SALŪTS

 Transportu uz sarīkojumu iespējams pieteikt pa tālr. 67925836.

20.11.	 plkst.13.00 “Kas par traku, tas par traku..!”	–	 jautrs,	muzikāls,	 izglītojošs	piedzīvojums	 visu	 vecumu	
bērniem	un	pieaugušajiem	Latviešu	izcilā	dzejnieka	Ojāra	Vācieša	fantāzijas,	viņa	radīto	dzejas	tēlu	pasaulē,	kas	skatītāju	
priekšā	atdzīvojas	–	dzied,	dejo,	spēlējas,	iesaistot	arī	skatītājus.	Izrāde	nominēta	Latvijas	teātru	gada	balvai	“Spēlmaņu	nakts	
2013/2014”	kategorijā	–	labākā	izrāde	bērniem.	Biļetes	cena	3	EUR

	 plkst.18.00	 Jauna	pilnmetrāžas dokumentālā filma “4. maija republika” 
  (režisore Antra Cilinska, TV “sejas” Jāņa Dombura scenārijs).
 Filma	ir	ļoti	aktuāla	publicistiska	lente,	kura	runās	par	to,	kā	Latvija	dzīvojusi	šos	pēdējās	neatkarības	gadus,	kādi	politiski	
un	sabiedriski	procesi	norisinājušies	mūsu	valstī.	Tā	atgādinās	un	analizēs	gan	mūsu	valstsvīru	darbību	gan	bezdarbību.

28.11.	 plkst.18.30 “Laiks vakara sarunai...”	2.	saruna	ar pirts skolas dibinātājiem 
  JURI un AELITU BATŅĀM par “Latviskās pirts rituālu”.	Dalības	maksa	–	5	EUR

29.11.   Pierīgas amatierteātru skate	(sekot	reklāmai)

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

Piedāvāju aršanas pakalpojumus. Tālr. 
27801869

Pērku traktora ripzāģi. Tālr. 27801869

Apstrādāju mazdārziņus ar zemes frēzi, tālr. 
25985566

Pērkam lauksaimniecības zemi. Tālr. 
26681177, 26652300

Apstrādā mazdārziņus ar zemes frēzi, tālr. 
27752904

Masāžas pakalpojums mājas vizītē, izbrau
kums ar savu inventāru (ceļa izdevumi nav 
iekļauti procedūrās). Klasiskās, relaksējošās, 
vitaminizējošās, ārstnieciskās, ķermeni kori
ģējošās u.c. procedūras. Pensionāriem, bēr
niem un cilvēkiem ar kustības traucē jumiem 
atlaide. Pieraksts savlaicīgs, tālr. 29463252, 
epasts: kami76@gmail.com, http://atputas
kuure.blogspot.com

Trīs kaķēni un divas kaziņas meklē jaunus 
saimniekus. Tālr. 27848172

Jūsu problēmas  
mēs uztversim kā savas:

•	 Windows	OS	(XP/VISTA/7/8)	
instalēšana, konfigurēšana, 
apkalpošana;

•	 Datorprogrammu	uzstādīšana,	
apkalpošana, kļūdu labošana. 

•	 Datora	aizsardzība	pret	vīrusiem	un	
hakeru ielaušanos;

•	 Informācijas	kopēšana	un	
atjaunošana;

•	 Datortehnikas	sastāvdaļu	
diagnosticēšana;

•	 Lietotāju	konsultēšana;
•	 Bezvadu	WiFi	tīkla	uzstādīšana;
•	 Serveru	instalācija	un	

konfigurēšana, datortīkla 
administra tora pakalpojumi;

•	 Problēmu	attālināta	risināšana.
Pasūtījumus pieņem no 8.00  

līdz 20.30 bez brīvdienām.
Saziņai tālr. 67925823; mob. 25474817;

epasts unijas.datori@gmail.com
IK “Ūnijas datori”, vienotais  

reģis trācijas numurs: 40002165017
Kontaktpersona: Aldis

Adrese: Mālpils, Krasta iela 3–10

 PAtEiCībA
Sirsnīgi pateicos visiem, kas mani ap

sveica 90 gadu jubilejā!
Vilis Avens


