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2015. gada 28. janvārī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

2015.gada 28. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 1/20)

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

pabalstiem Mālpils novadā”
Izdoti saskaņā ar 

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

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 
“Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

   1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistoša
jos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabals
tiem Mālpils novadā” (apstiprināts ar Mālpils novada domes 
2014. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr.5/12) šādus grozījumus:

 1.1. Izteikt noteikumu 6.2.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “6.2.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam  – 30% apmērā no 

vals tī noteiktās minimālās darba algas;”
 1.2. Izteikt noteikumu 8.1.punktu sekojošā redakcijā:
 “8.1. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts 

ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represēta
jām personām un nacionālās pretošanās kustības dalīb
niekiem pamatvajadzību nodrošināšanai.”

 1.3. Izteikt noteikumu 8.2.punktu sekojošā redakcijā:
 “8.2. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts 

politiski represētās personas statuss vai nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka statuss, un to pamata 
dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā.”

 1.4. Izteikt noteikumu 8.5.punktu sekojošā redakcijā:
 “8.5. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta pie

šķiršanu saskaņā ar aktualizētu Mālpils novada pašval
dībā deklarēto politiski represēto personu un nacionālās 
preto šanās kustības dalībnieku sarakstu, un iesniegumu.”

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

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

Mālpils novada domes 2015. gada 28. janvāra 
saistošo noteikumu Nr. 2 

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

pabalstiem Mālpils novadā”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1. Mālpils novada dome vēlas audžuģimenei izmak
sājamo pabalstu bērna uzturam procentuāli pie
saistīt pie valstī noteiktās minimālās darba algas, 
nevis noteikt konstantu summu, lai katru reizi, 
kad valstī tiek palielināta minimālā darba alga, 
nebūtu jāveic grozījumi saistošajos noteikumos.

2. Mālpils novada dome vēlas palielināt to personu 
loku, kurām būtu tiesības saņemt pabalstu poli
tiski represētām personām.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka:
1) audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša pabalsts 

bērna uzturam 30% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās darba algas;

2) pabalstu politiski represētām personām saņems 
arī nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

3. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Šo grozījumu ieviešanai 2015. gadā nepieciešams 
finansējums EUR 611, apmērā.
1) Pabalsts bērna uzturam 2014. gadā – 96, euro 

mēnesī;
 Plānotais pabalsts bērna uzturam 2015. gadā – 

108, euro mēnesī;
 Plānotais ikmēneša pabalsta palielinājums 

2015.gadā salīdzinot ar 2014. gadu ir 12, euro 
vienam bērnam. Šobrīd audžuģimenēs ievie
toti 4 bērni (4 x 12, euro = 48, euro/mēnesī; 
12 x 48, = 576,- euro gadā).

2) Pēc domes rīcībā esošās informācijas, Mālpils 
novadā dzīvo viens nacionālās pretošanās kus
tības dalībnieks  – pabalsta apmērs gadā  – 
35,- euro.

4. Informācija par 
plānoto pro
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Grozījumi saistošajos noteikumos tiešā veidā 
neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Audžuģimenei ikmēneša pabalstu bērna uztu
ram piešķir Mālpils novada pašvaldības aģentūra 
“Mālpils sociālais dienests”, pamatojoties uz bāriņ
tiesas lēmumu un līgumu par bērna ievietošanu 
audžuģimenē.
Pabalstu politiski represētajām personām piešķir 
Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils so
ciālais dienests”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

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

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
A. Lielmežs

MāLPiLs NOVADA DOMes 
28.01.2015. sĒDe Nr. 1
Izskatīja 38 jautājumus:
1. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
3. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
4. Par Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta lēmuma Nr. 

5/3 “Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pils iela 7 
sadalīšanu un adrešu piešķiršanu” precizēšanu.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par zemes vienību robežu precizēšanu.
7. Par Mālpils novada domes 23.12.2014. lēmuma Nr. 14/16 “Par 

ciema statusa atcelšanu” precizēšanu.
8. Par adrešu likvidēšanu.
9. Par izmaiņām Mālpils novada ceļu un ielu reģistrā.
10. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 

aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu.
11. Par ūdenssaimniecības attīstību Mālpils novada Upmalu ciemā.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma īres maksas noteikšanu.
13. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par biedrības “Notici Sev!” iesnieguma izskatīšanu.
15. Par biedrības “Idoves mantojums” iesnieguma izskatīšanu.
16. Par piedalīšanos projektā “Profesionālās mākslas klātesamība 

un pieejamība Mālpils novadā – no ielūguma līdz autorstundai”.
17. Par Ināras Skulmes iesnieguma izskatīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
19. Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Grozījumi 2011.gada 23.marta 

sais tošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības aģentūras “Māl pils 
sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 2014.gada 26.marta 
saistošajos noteikumos Nr.11 “Par materiālās palīdzības pa
balstiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

NOVADA DOMES LĒMUMI

sAisTOŠie NOTeiKuMi Nr. 2
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Turpinājums 4. lpp.

21. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Mālpils novada pašval
dības izglītības iestādēm 2015. gada janvāra – augusta mēne
šiem.

22. Par Mālpils internātpamatskolas interešu izglītības program
mas saskaņošanu un finansēšanu.

23. Par interešu izglītības programmu finansēšanu no pašvaldības 
budžeta.

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

25. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstar
pējiem norēķiniem.

26. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo 
izglītības kvalitātes stimulēšanu.

27. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
internātpamatskolā.

28. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā.

29. Par Mālpils novada pašvaldības pedagogu atlīdzības un sociālo 
garantiju nolikuma apstiprināšanu.

30. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Mālpils novada domes 
deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības nolikums”.

31. Par pašvaldības policijas reorganizāciju.
32. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi Mālpils novada domes 

2010. gada saistošajos noteikumos Nr.1 “Mālpils novada paš
valdības nolikums”” apstiprināšanu.

33. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “Par Mālpils novada domes bu
džetu 2015. gadam” apstiprināšanu. 

34. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu.
35. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes administratīvo 

lietu komisijas nolikumā.
36. Par grozījumu veikšanu Mālpils novada domes kancelejas noli

kumā.
37. Par atļauju Rinaldam Liepiņam savienot amatus.
38. Par atļauju Solvitai Lapiņai savienot amatus.

NOLĒMA:
•	 Uzdot	 pašvaldības	 SIA	 “Norma	 K”	 līdz	 februāra	 domes	 sēdei	

vieno ties ar ZS “Rīti” par Mālpils novada Upmalu ciema ūdens
saimniecības nomas līguma nosacījumiem

•	Noteikt	 pašvaldības	 īres	 dzīvokļu	 īres	 maksu	 nekustamajā	
īpašumā “Ādmiņi”  – 0.46 EUR/m2. Lēmums stājas spēkā no 
2015. ga da 1. septembra.

•	 Piešķirt	līdzfinansējumu	līdz	1500	EUR	apmērā	no	atbalsta	fonda	
līdzekļiem biedrības “Mālpils zivīm” projekta “Bērnu un jauniešu 
vasaras nometne “Asarītis”” realizācijai.

•	 Apmaksāt	mūzikas	un	ritma	interešu	pulciņa	nodarbību	vadīšanu	
jauniešiem – invalīdiem 2 x nedēļā laika posmā no 2015. gada 
1. janvāra līdz 31. maijam mūzikas jomas speciālistam, nosakot 
samaksu par 1 akadēmisko stundu pirms nodokļu nomaksas līdz 
5.00 EUR. Apmaksāt “fizisko aktivitāšu ūdenī” pulciņa nodarbību 
vadīšanu jauniešiem ar invaliditāti 1 x nedēļā pa 2 akadēmiskām 
stundām laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. maijam 
baseina uzraugam, ūdens fitnesa trenerim, nosakot samaksu par 
1 akadēmisko stundu pirms nodokļu nomaksas līdz 5.00 EUR. 
Piešķirt atlaidi 50 % apmērā peldbaseina apmeklējumiem 
Mālpils novadā deklarētajām personām ar invaliditāti un viņu 
asistentiem. Uzdot izpildinstitūcijai izvērtēt funkcijas, kādas 
varētu deleģēt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici sev!”

•	 Piešķirt	 līdzfinansējumu	 3000.00	 EUR	 apmērā	 grāmatas	
“Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” izdošanai no projektu 
līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem.

•	 Atbalstīt	 Mālpils	 kultūras	 centra	 piedalīšanos	 Valsts	 Kultūr
kapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā “Profesionālās 
mākslas klātesamība un pieejamība reģionos”, ar projektu 
“Profesionālās mākslas klātesamība un pieejamība Mālpils 
novadā – no ielūguma līdz autorstundai”.

•	 Sadalīt	valsts	budžeta	mērķdotāciju	pedagogu	darba	samaksai	
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
vada izglītības iestādēm sekojoši: 
o Mālpils pirmsskolas izglītības iestādei “Māllēpīte” –  

3795.00 EUR/mēnesī;
o Mālpils novada vidusskolai – 35 333.00 EUR/mēnesī;
o Mālpils Profesionālajai vidusskolai – 13 130.00 EUR/mēnesī;
o Mālpils internātpamatskolai – 23 186.00 EUR/mēnesī.

•	 Sadalīt	valsts	budžeta	mērķdotāciju	interešu	izglītības	pedagogu	
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši: 
o Mālpils novada vidusskolai –  

1 071.88 EUR/mēnesī (8575.00 EUR astoņiem mēnešiem);
o Mālpils Profesionālajai vidusskolai –  

467.75 EUR/mēnesī (3742.00 EUR astoņiem mēnešiem);
o Mālpils internātpamatskolai –  

409.25 EUR/mēnesī (3274.00 EUR astoņiem mēnešiem).
•	 Piešķirt	finansējumu	janvāra –	augusta	mēnešiem	interešu	izglī

tī bas programmu realizēšanai no pamatbudžeta interešu izglītī
bas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obli gātajām iemaksām novada izglītības iestādēm sekojoši: 
o Mālpils novada vidusskolai –  

10 219.00 EUR (1277.38 EUR/mēn)
o Mālpils Profesionālajai vidusskolai –  

9296.00 EUR (1162.00 EUR/mēnesī);
o Mālpils internātpamatskolai –  

5827.00 EUR (728.38 EUR/mēnesī);
o Mālpils Mūzikas un mākslas skolai –  

1385.00 EUR (173.13 EUR/mēn)
•	 Apstiprināt	 sekojošus	 Mālpils	 internātpamatskolas	 maksas	

pakal pojumu izcenojumus no 2015. gada 1. februāra:

N.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība

Izcenojums 
par 

mērvienību 
EUR

1.

Internāta istabas īres maksa 
(nometņu u.c. izmitināšanas 
vajadzībām), ja istabu izmanto 
vairākas personas, izmantojot 
gultas veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

7,20 

2.

Internāta istabas īres maksa 
(nometņu u.c. izmitināšanas 
vajadzībām), ja istabu izmanto viena 
persona, izmantojot gultas veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

14,30

3.
Internāta istabas īres maksa (grupai 
virs 50 personām, izmantojot gultas 
veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,50 

4.

Kompleksais piedāvājums ārzemju 
tūristiem: naktsmītne, ēdināšana, 
sporta bāzes izmantošana, sadalot 
3 vienādās daļās vai pēc faktiskā 
pakalpojuma saņemšanas 

Diennaktī 
no vienas 
personas

30,00

5.
Internāta istabas īres maksa par 
vienu diennakti no vienas personas, 
bez gultas veļas izmantošanas. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,80

6. Mācību telpu noma nometnēm 
nodarbību organizēšanai

Diennaktī 
no vienas 
personas

0,80 

7. Telts vietas īre skolas teritorijā
Diennaktī 
no vienas 
personas

0,80

8. Dušas izmantošana, ja īrē telts vietu 1 reize 2,20

9. Nometņu dalībnieku personīgās 
veļas mazgāšana 1 reize 1,10

* Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē izglītības pro
grammu īstenošanu un izglītojamo interešu izglītības vajadzības. 
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•	 Apstiprināt	sekojošus	Mālpils	profesionālās	vidusskolas	maksas	
pakalpojumu izcenojumus no 2015. gada 1. februāra:

N.p.k Maksas pakalpojuma veids Mērvienība
Izcenojums par 
mērvienību EUR 

(ar PVN)

1.
Īres maksa par vienu dienesta 
viesnīcas istabas gultasvietu 
skolas audzēknim

Mēnesī 
no vienas 
personas

8,54

2.
Īres maksa par vienu dienesta 
viesnīcas istabas gultasvietu 
skolas darbiniekam

Mēnesī 
no vienas 
personas

30,00

3.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un viesu 
izmitināšanai), izmantojot 
gultas veļu

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,40 

4.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un viesu 
izmitināšanai), bez gultas veļas 
izmantošanas

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,00 

5.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un viesu 
izmitināšanai) grupai virs 50 
personām

Diennaktī 
no vienas 
personas

5,70

6.

Dienesta viesnīcas istabas īres 
maksa (ne mazāk kā 10 viesu 
izmitināšanai), ja īres līgums 
tiek slēgts uz vienu gadu

mēnesī 80,00

7.

Kompleksais piedāvājums 
ārzemju tūristiem: naktsmītne, 
ēdināšana, sporta bāzes 
izmantošana, sadalot 3 
vienādās daļās vai pēc faktiskā 
pakalpojuma saņemšanas 

Diennaktī 
no vienas 
personas

30,00 

8. Informācijas centra īres maksa Viena 
stunda 40,00

9.
Skolas telpu īres maksa 
(nometņu un viesu nodarbību 
organizēšanai)

Diennaktī 
no vienas 
personas

0.80 

10. Datorklases izmantošana Viena 
stunda 15,00

11. Aktu zāles īre Viena 
stunda 15,00

12. Spoguļzāles īre Viena 
stunda 7,50

13. Trenažieru zāles īres abone
menta maksa 2 reizes nedēļā 

mēnesī 
vienai 

personai
17,20

14. Trenažieru zāles īres abone
menta maksa 3 reizes nedēļā 

mēnesī 
vienai 

personai
25,00

15. Trenažieru zāles īre
Viena reize 

vienai 
personai

2,50

16. Trenažieru zāles īre 1 stunda 15,00
17. Mīkstās zāles īre 1 stunda 7,50
18. Stadiona īre 1 stunda 5,00
19. Sporta zāles īre 1 stunda 15,00

20. Kokapstrādes darbnīcas īre
1 stunda 

vienai 
personai

2,50

21. Kokapstrādes darbnīcas īre 
citu personu grupai 1 stunda 15,00

22. Personīgās veļas mazgāšana 
skolas audzēknim 1 reize 0,35

23. Nometņu dalībnieku 
personīgās veļas mazgāšana 1 reize 1,10

24. Dušas izmantošana, ja īrē telts 
vietu 1 reize 2,20

* Pakalpojumi tiek sniegti tikai tad, ja tas netraucē izglītības pro
grammu īstenošanu un izglītojamo interešu izglītības vajadzības.

•	 Apstiprināt	Mālpils	novada	pašvaldības	pedagogu	atlīdzības	un	
sociālo garantiju nolikumu.

•	 Ar	2015.	gada	1.	aprīli	reorganizēt	Mālpils	novada	pašvaldības	
policiju, pievienojot to Mālpils novada domes administrācijai, 
izveidojot struktūrvienību Pašvaldības policija un jaunas amata 
vietas:
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1
28.4. 

Pašvaldības 
policija

IIC 9 1 4,79EUR/h

2.
Pašvaldības 

policijas 
inspektors

1
28.4. 

Pašvaldības 
policija

IIB 8 1 4,07EUR/h

•	Noteikt,	ka	Mālpils	novada	domes	administrācija	ir	Mālpils	no
vada pašvaldības policijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, 
finanšu līdzekļu un lietvedības pārņēmēja. Uzdot Mālpils no
vada domes izpilddirektoram pēc šī lēmuma stāšanās spēkā 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt 
par Mālpils novada pašvaldības policijas reorganizāciju tās 
priekšnieku un darbiniekus.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

MāLPiLs NOVADA DOMes sĒŽu GrAFiKs 
2015. gada MARTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. martā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

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

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

DOMES SĒDE 25. martā, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. martā, pl.17.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

NOVADA DOMES LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp.
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Daudzi mālpilieši noteikti ir pamanījuši 
skolēnus ar hokeja nūjām, kuri aiz se
vis velk smagas ekipējuma somas. Jā, 
kļūdīties nav iespējams, tie ir Mālpils 
jaunie hokejisti! Jau otro sezonu notiek 
aktīvs treniņu darbs un piedalīšanās sa
censībās.

Par vīrišķīgās spēles organi zato ris
kajām pamatlicējām var uzskatīt skolo
tājas Ilzi&Ilzi. Pēc veiksmīgi aizvadīta 
karnevāla uz ledus, radās ideja spēlēt 
hokeju mūsu novadā. Visi apstākļi – pro
jekta ietvaros īstenots laukums, apgais
mojums, nepieciešamā tehnika ledus 
liešanai un sniega tīrīšanai – mums bija. 
Par palīdzību paldies Novada domei un 
sporta kompleksam!

Sākām ar jauniešu un vecāku sapulci. 
Kā zināms, hokejs nav lēts sporta veids, 
bet apbrīnojamā veidā, pateicoties bijušo 
mālpiliešu un vecāku atbalstam, mēs 2 gadu laikā esam pilnībā 
ekipēti. Ir sagādātas ķiveres, nūjas, slidas, kājsargi, elkoņu sargi, 
spēļu formas krekli. Paldies arī Rīgas specializētajai S.Žoltoka 
55.vidusskolai.

Ziema mūs nedaudz pieviļ, bet izmantojam iespēju, un agros 
svētdienu rītos puiši no Mālpils novada (Mālpils, Upmalām, 
Sidgundas, Kniediņiem, Bukām) mēro ceļu uz Vidzemes ledus 
halli Ogrē, lai uzlabotu spēles prasmi. Kopējais dalībnieku skaits 
treniņos ir ap 20 cilvēkiem.

Pie mums ir viesojušies Limbažu novada Pāles hokejisti, 
2014. gadā piedalījāmies Placēna piemiņas kausa izcīņā Ogrē, un 
nesen, 6. un 7. februārī, pirmo reizi startējām Latvijas jaunatnes 
20. ziemas Olimpiādē Ērgļos.

Hokeja turnīrā komandas bija sadalītas pa 4 katrā apakšgrupā, 
kopā 16. 6. februārī Olimpiādi svinīgi atklāja Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis. Tika pacelts sacensību 
karogs un aizdegta lāpa.

Savā D apakšgrupā mēs izcī
nījām 1. vietu, apsteidzot Ērgļu 
vidus skolu, Madonas 1. vidussko
lu un Rīgas Mežciema pamat
skolu. Ceturtdaļfinālā spraigā un 
pašaizliedzīgā spēlē nācās atzīt 
Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas hoke
jistu pārākumu 0:2. Kopvērtējumā 
Mālpils novada vidusskolas ko man
da dalīja 5. – 8. vietu.

Šo 2 gadu laikā progress ir acīm
redzams un varu vēlreiz visiem iz
teikt pateicību par atbalstu! Pal
dies puišiem par izturību! Esam 
gatavi jauniem izaicinājumiem un  
spēlēm!

Gints Apsītis

Jauniešu hokejs Mālpilī

AKTUāLI
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15. septembris, kad pavadījām mālpiliešus Ivaru, Daini un siguldieti 
Lauru tālajā un nezināmajā piedzīvojumu ceļā, jau sen aiz kalniem. Aiz 
muguras pirmās dienas, kad pie datora tika skriets ik pēc mirkļa: vai nav 
kādas ziņas? – kāpēc vēl nav, kā var būt, ka nav?! Kad beidzot būs ap
raksti? Ar saziņas iespējām un biežumu jau aprasts, arī stāsti mājas lapā 
un “delfos” pamazām rindojas. Prieks par sasniegto, dusmas un asaras 
(man bija!) par Sevastopolē nozagtajiem riteņiem arī jau pagātnē. Ceļotāji – 
Dainis uz atlikušā riteņa, Ivars un Laura ar stopiem no Sevastopoles līdz 
Tbilisi veiksmīgi tikuši. Pārvarēta pirmā nopietnā kalnu pāreja, teltis lielā 

salā un sniegā (ūdens pudeles teltī mēdz sasalt). Bet tās domas taču rosās 
un nedod miera... Decembrī Mālpilī notika “vecāku sapulce”. Spriest un 
gudrot jau mēs varam, bet jālemj un jārīkojas viņiem pašiem. Gruzijā 
divriteņi ir luksus prece – ja par pieņemamu cenu nebūs iespējams dabūt, 
varbūt jāaizgādā no Latvijas. Izrādījās, ka nevajag, bet tad dzimst doma: es 
taču varētu aizbraukt pie viņiem arī tāpat... Pēc tam taču iespējas satikt 
vairs nebūs!

Kad lētākais lidojuma variants (Viļņa  – Kutaisi) atrasts un pasūtīts, 
sākas apmaksātās bagāžas 32 kg smagumā piepildīšana. Sazinoties ar 
ceļotājiem un sadarbojoties vecākiem, krājas bagāžas vienības saturs. Tā 
nu 20. janvāra vakarā čemodāns (paldies Gunai par aizdošanu) ar izcili 
daudzveidīgu saturu (sākot no pagraba krājumiem un Mālpils sieriem, 
milzumu “Laimas” šokolāžu, velosipēda bagāžnieka un skrūvēm līdz pat 
Daiņa uzvalkam un Latvijas karodziņiem) ir sapakots. To visu kopā ar mani 
uz Viļņas lidostu naktī karaliski aizved Daiņa tētis (milzīgs paldies viņam 
no manis un ceļotājiem).

Trešdiena, 21. janvāris

5 no rīta lidmašīna paceļas no Viļņas un pēc 3,5 stundu lidojuma tuvoja
mies Kutaisi lidostai. Izvelku fotoaparātu, un mans gruzīnu blakussēdētājs 
svarīgi saka: “Jā, tagad ir jāfotografē, tūlīt būs Kaukāzs!” Ir arī!!! Skaisti un 
vareni. Lidostā sagaida ar dāvanu no Gruzijas valdības – pudeli Saperavi 
vīna. Vēl 4 stundas busiņā uz Tbilisi centru un satiekos ar Ivaru!!!

Manas nakts mājas “Explore Outdoor” birojā izrādās 5 minūšu gājiena 
attālumā. Tur mūs sagaida jauna un ļoti jauka namamāte latviešu meitene 
Katrīna Lipšāne. Labāku mītnes vietu būtu grūti vēlēties! EO izveidojās 
2011. gadā kā uzņēmēju un brīvprātīgo sadarbības vides projekts Gruzijas 
un Latvijas jaunatnes organizācijām. Tagad tas jau ir patstāvīgs uzņēmums, 
kas organizē komandas veidošanas un sporta pasākumus, dažādus 
piedzīvojumu un ekstrēmus ceļojumus korporatīvajiem un individuālajiem 
klientiem. Katrīna ir projektu vadītāja un ne vien lielisks organizators, bet 
arī prasmīga skolotāja dažādu iemaņu apgūšanā. Arī mūsu ceļotājiem un 
viņu amerikāņu draugiem netika atteikta šī skola vērtīgu prasmju (piem., 

iešana pa lenti) apgūšanā. Arī naktsmājas pirmās divas nedēļas viņi atrada 
tieši viesmīlīgajā EO birojā.

Kopā ar Ivaru dodamies pirmajā vakara pastaigā pa pilsētu. Kā stāsta 
leģendas, Tbilisi 5. gs. dibināja karalis Vahtangs Gorgasali. Pilsēta ir 
krustcelēs starp Āziju un Eiropu, un to var just arī šaurajās vecpilsētas 
ieliņās. Pa ceļam notiesājam vairāk kā pusmetru garo gruzīnu maizi, ko 
siltu par 0,8 lariem (40 centu) tirgo mazas ceptuvītes. Varen garda! (to ne
var teikt par veikalos nopērkamo). Gondolā uzbraucam kalnā, kur atrodas 
Narikali cietoksnis un izgaismotā Mātes Gruzijas statuja. Lai arī ir drēgna 
migla, skats uz naksnīgo Tbilisi ir fantastisks! No turienes mūsu ceļotāji 
bija arī vērojuši salūtu Jaungada naktī.

Ceturtdiena, 22. janvāris
No rīta dodos ekspedīcijā uz tirgu. Tas izrādās stipri atšķirīgs no mums 

pierastā – milzīgs jūklis vairāku kvartālu platībā, kur ikvienā spraugā hao
tiski tiek tirgots viss iespējamais. Nedaudz patrenējos kaulēšanās prasmēs.

Vēlāk kopā ar Ivaru dodamies apskatīt Tbilisi dienasgaismā. Funikulierī 
uzbraucam kalnā pilsētas otrā pusē. Visa pilsēta kā uz delnas – tikai atkal 
tā migla! Kalnā atrodas Mtsmindas parks. Ļoti skaists pat janvārī ar ļoti 
dažādām atpūtas iespējām visai ģimenei – panorāmas rats, dažādas atrak
cijas, dinozauru laukums, šausmu pils, ēstuves un daudz kas cits. Daļēji 
mūsu Mežaparka līdzinieks, vien visas atrakcijas ir reizes trīs lētākas. 
Tālākais ceļš izvēršas par ekspedīciju How Many Roads stilā. Ar caurules 
gala un Ivara atbalstu man nākas pārvarēt sētu un tad kāpjam vēl augstāk. 
Kad GPS rāda 960 m augstumu, nonākam pie dabas takas, kas ved lejā 
uz Bruņurupuču ezeru. Visā tās garumā ir brīnišķīgas ainavas – skats uz 
pilsētu, ielejām – atliek tikai nožēlot, ka nav vasara. Bruņurupuču ezers 
(nosaukumu guvis, pateicoties tajā mītošajām daudzajām bruņurupuču 
sugām) izrādās pilnīgi aizsalis. Cauri citam parkam, kurā ir grandiozs 
(bet ļoti gaumīgs, lai gan nolaists) piemiņas memoriāls Otrajā pasaules 
karā kritušajiem Mātes Gruzijas dēliem, nonākam atkal lejā pilsētā. Nu 
ir pienācis laiks iestiprināties ar khinkali (gruzīnu ēdiens līdzīgs lieliem 
pelmeņiem). Nelielā kafejnīca (8 galdiņi) uzskatāmi demonstrē Gruzijai 
raksturīgu parādību – visur ir pārāk daudz darbinieku. Vienā brīdī ievēroju, 
ka mūsu mielošanos ar interesi vēro 4 darbinieces, kurām reizēm pievieno
jas kādi 3 darbi nieki, neskaitot tos 3 vai 4, kas strādā virtuvē. Līdzīgu ainu 

AKTUāLI

reportāža no “pit-stopa” ceļā uz Pita salu

Pēdējais palikušais ritenis Krimā

Zem spārna Kaukāzs

Iešana pa lenti. Katrīna: “Dariet kā es, dariet labāk par mani!”

Naksnīgā Tbilisi
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var vērot visur, kur notiek kāds darbs – ja tiek labots ceļš un viens vīrs nes 
akmeni, tad viņu rūpīgi vēro vismaz pieci (jācer, ka lomas tiek mainītas). Un 
lai man piedod tie gruzīni, kuri ir ļoti čakli – laukos noteikti tādiem jābūt!

Pēc tam dodamies uz manu loloto sapni – ēnu teātra izrādi Rustavelli 
teātrī, kur mums pēc darba 
piebiedrojas arī Laura. Diemžēl 
sapnis pārvēršas par vil šanos – 
uz maza ekrāniņa zem di viem 
kokiem vienmuļi darbojās lā
cēns, kovārnis un pīlēns, taču 
būt Rustavelli teātrī jau vien 
ir notikums! Biļetes arī nebija 
dārgas – 6 lari (3 eiro).

Vakars noslēdzas bārā pie 
Ivara, jo viņam darba maiņa. 
Lai gan bārs nav liels, bār me
nim darba pilnas rokas (īpaši 
pēc vienpadsmitiem un nedē
ļas nogalēs).

Piektdiena,  
23. janvāris

Dodos apciemot Ivaru viņu 
pašreizējā mājvietā pie nigē
riešu studenta Nika. Tbilisi esot 
daudz nigēriešu stu dentu  – 
kādi 6 tūkstoši. Satieku arī 
Niku un viņu amerikāņu drau
gus, apskatu nopelnītos riteņus 
dažādās ķīlēšanas stadijās. 
Daudzstāvu māja pilsētas otrā 
malā ir tipisks radošās pieejas 

piemērs  – katrs piebūvē savam dzīvoklim ko kā māk. Mūsu būvvaldes 
tomēr ir ļoti stingras! Kopumā mūsu ceļotāji Tbilisi ir pabijuši 5 mājvietās – 
EO birojā, pie latviešiem, pie nigērieša, pie amerikāņiem, pie poļiem.

Vakarā notiek brīnums – EO birojā uz stundu satieku visus trīs ceļotājus 
kopā! Beidzot varu no sirds nodot sveicienus un veltes no vecākiem un 
visiem pārējiem. Labo fotoaparātu nevienam līdzi nav, tā nu kopbilde iznāk 
tāda, kā iznāk.

Kad jaunieši atkal aizsteigušies savās gaitās, dodos meklēt vakariņas. 
Atrodu šķietami klusāku krodziņu, pasūtu vienīgo pieejamo jēra gaļas 
ēdienu – kebabu (ļoti labs), gruzīnu alu un klausos skaistu dzīvās mūzikas 
dziedājumu. Pēc neilga brīža mani uzrunā no blakus sēdošās kompānijas 
un sākas vienreizējs vakars. Pievienojos viņu galdiņam, kur ir arī Goša, 
kas ir dienējis Ventspilī. Tad nu sākas dejas ar Gošu, man veltītas skaistās 
gru zīnu dziesmas. Vaikuli un Paulu viņi zin gan, bet, ak, šausmas, nevienu 
latviešu dziesmu! Tad nu beigās vēl krodziņa muzikanti man velta vistuvāko 
Latvijai, kas ir viņu repertuārā – dziesmu ukraiņu valodā. Nevaru palikt 
parādā un uzstājos ar viņiem veltītu “Tumša nakte, zaļa zāle” un “Upe nesa 
ozoliņu” – kas par ovācijām! Noslēgumā vēl no Gošas sievas pa telefonu 
saņemu milzīgu pateicību par to, ka esmu piebiedrojusies viņu galdiņam 
un vislabākos vēlējumus sev un Latvijai. Lieki piebilst – kad promejot gribu 
samaksāt savu rēķinu, tas jau sen izrādās samaksāts!

sestdiena, 24. janvāris
Kopā ar Ivaru dodamies uz Gruzijas seno galvaspilsētu 

Mtskhetu. Tā atrodas pie gleznainā Gruzijas kara ceļa un ir 
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Pati pilsētiņa 
ir nesen renovēta un strīdi par to, vai renovētāji nav pārcentušies, 
nerimst vēl arvien. 

Izkāpuši Mtskhetā, braucienam uz 16 km (GPS gan saka, ka 
13 km) attālo Džvari klosteri no neatlaidīgo taksistu piedāvājuma 
izvēlamies Dāvidu (varbūt tāpēc, ka sola pacienāt ar īpašu čaču), 

AKTUāLI

Mtsmindas parkā

Rustavelli teātra spogulī Ar taksistu Dāvidu uz Džvari 

Džvari klostera baznīcā Visi kopā (no kr.p.) Dainis Pudelis, Laura Garā, Anita Brence, 
Ivars Brencis 

Turpinājums 8. lpp.
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kurš ved par 12 lariem (citiem jāsaka, ka maksājām 15). “Jūs ved tīrasiņu 
gruzīns”, viņš lepni saka. Klosteris atrodas kalnā starp Mtkvari un Aragvas 
upi. To savā poēmā “Mciri” apdziedājis arī Ļermontovs. Klosteris 6. gs. 
uzcelts vietā, kur 4. gs. uzstādīts kristietības nesējai Nino veltīts milzīgs 
koka krusts. Krusta pamatne klostera vidū saglabājusies vēl arvien. Arī 
mūri dveš senatni un svētumu. Tādā vietā īpaša sajūta pārņem pat ne pārāk 
reliģiozu cilvēku – bijība un svētsvinīgums. No klostera mūka nopērku un 
nolieku divas svecītes – vienu par jauniešu tālāko ceļu un otru par vēl kādu 
lielu vēlēšanos.

No kalna ir grandiozs skats visapkārt (kāpēc atkal tā ziemas migla!), 
un tu saproti Noras Ikstenas rakstīto par Gruziju. Lejupceļā pie vēlmju 
koka uz pusēm pārplēsts kabatas lakatiņš pārtop arī manās abās vēlmēs. 
Sarunā ar Dāvidu izrādās, ka viņš mūsu ceļotājus ir redzējis pie kalnu 
pārejas, tā nu mēs tiekam pie čačas papildporcijas (tā tiešām ir īpaša 
ar ozola mizām un dažādām garšvielām un jādzer no raga). Izstaigājam 
restaurēto pilsētiņu, kur tiešām vairs nav tās senatnes elpas, kas valda 
Džvari klosterī. Pilsētas centrālais dievnams, Svetiskovali katedrāle, 
uzcelts vietā, kur saskaņā ar leģendu 4. gs. aprakts Kristus tērps. Ir sest
diena, un katedrālē notiek daudz ceremoniju. Vērojam kristības akmens 
vannā aukstā ūdenī, sastopam vismaz četras jaunlaulāto svītas, baznīcā 
kūsā dzīvība. Vēl maltīte Dāvida ieteiktajā kafejnīcā un mana otrā vilšanās – 
mtsvadi (latviski šašliks), varbūt īsti labo jāēd pie vietējiem laukos.

Ceļš ved atpakaļ uz Tblisi. Ir mans pēdējais vakars. Rīt 4 no rīta jākāpj 
busā uz Kutaisi lidostu. Dainis un Laura atnes sveicienus saviem vecākiem, 
čemodānā iemājo manis pašas sagādātās veltes visiem. Negribas šķirties 
no Ivara, negribas šķirties no Tbilisi, bet neko darīt! Mans piedzīvojams nu 
ir beidzies, bet mūsu ceļotājiem tas tikai pa īstam vēl sāksies!

Es noteikti gribēšu atgriezties Gruzijā. Lūk, arī mūsu ceļotāju iespaidi 
par Gruziju avīzei “Georgia Today” (“Gruzija šodien”, 16. – 22. janvāris):

“Šķiet, ka Kaukāza šķērsošana man bija piedzīvojums, ko nekad neaiz
mirsīšu”, saka Dainis. “Majestātiskās kalnu virsotnes, serpentīni Gruzijas 
kara ceļā, mazie kalnu ciematiņi ar savu mežonīgo un nesabojāto skais
tumu. Riteņojot no Krievijas – Gruzijas robežas, bija jāapstājas ik pēc pāris 
kilometriem ne vien fiziskā noguruma dēļ, bet arī tāpēc, ka ainavas bija 
krāšņākas nekā biju gaidījis. Pirmo nakti mēs aizvadījām teltī pie Kazbeka, 
nakts debesis bija zvaigžņu pilnas, temperatūra krietni zem nulles (−10 °C), 
un šī kombinācija padarīja mūsu piedzīvojumu neaizmirstamu.” Laura un 
Ivars piekrīt savam ceļabiedram: “Mēs nosaucām Gruziju par Eiropas 
Jaunzēlandi”, saka Laura. “Gruzija ir ļoti skaista zeme, jo tajā ir brīnišķīgi 
kalni, upes un Melnā jūra. Es noteikti te atgriezīšos, kad mūsu ekspedīcija 
būs beigusies.” “Es arī”, piebilst Ivars. “Ja šoreiz mēs galvenokārt uzturē
jāmies kalnos un Tbilisi, nākamajā reizē es gribu apmeklēt nelielās 
pilsētiņas un ciemus dažādos Gruzijas reģionos,” viņš piebilst.

“Gruzija ir izcila zeme, tā apbur. Mēs gaidījām, ka tā būs vēl skaistāka, 
brīnišķīgāka, lētāka un vēl un vēl... Patiesībā cenas daudz neatšķiras no 
Latvijas, un, kā visur, šeit ir labi cilvēki un arī slikti cilvēki. Taču domāju, ka 
nevaru spriest par Gruziju, jo runāju tikai par Tbilisi. Esmu pārliecināts, 
ka dzīve un cilvēki galvaspilsētā un pārējā Gruzijā ir atšķirīgi”, saka Ivars.

“Gruzija ir pārsteigumu pilna,” saka Laura, un viņai šis kritērijs ir 
izšķirošais.

“Man patīk ceļot bez iepriekšējiem pieņēmumiem par zemi – man patīk 
visu redzēt pašam un veidot savu personīgo viedokli”, saka Dainis.

Dainis, Ivars un Laura dalījās arī ar citiem ceļojuma piedzīvojumiem un 
atbildēja uz jautājumiem.

Kā pelnīt naudu Gruzijā (pieredzes stāsts)
Trijos mēnešos Tbilisi pamanījāmies izmēģināt dažus vairāk vai mazāk 

radošus budžeta papildināšanas veidus.

Te ir darbs
Pirmais pie pagaidu darba tika Dainis – pusslodzes nodarbe “Georgian 

Institute of Directors”, sacerot rakstus un prātojot par korporatīvās 
pārvaldības principu ieviešanu Gruzijas privātajā sektorā. Cilvēku ar 
Eiropas pieredzi, jurista izglītību un angļu valodas zināšanām Gruzijā vēl 
trūkst. Ne rakstu darbi vien, arī tikšanās un “brainstorming” (tāpēc arī 
uzvalks).

Pēc tam Laura ar Gruzijas darba sludinājumu portāla palīdzību tika 
pie vēl neatklātas viesnīcas “The Terrace” bāra ierīkošanas darbiem. 
Restorāna komplekss iecerēts varens, un Lauras pieredze bāra darbā 
Anglijā izrādījās pašā laikā. Kokteiļkaršu veidošana, piegādātāju izpēte, 
produktu degustācija un izvēle, organizatoriskas lietas  – darbs kat
ru dienu, arī brīvdienās. Vistrakākais  – saprast piedāvājumus gruzīnu 
valodā – taču enerģiska latviešu meitene noteikti spēj vairāk kā trīs laiski  
gruzīni.

Visbeidzot, arī Ivars iekārtojās pagaidu darbā – poļu bārā “Warszawa”, 
pirmo reizi izmēģinot, ko nozīmē atrasties bāra letes otrā pusē. Darbs 
maiņās – visbiežāk no 8 vakarā līdz četriem rītā. Labi gan, ka kokteiļi nav 
jājauc, un visi ēdieni (2 lari) un dzērieni (3 lari) vienā cenā. Apmeklētāji ir 
ļoti raiba publika.

Jāsaka gan, ka darba samaksa Gruzijā ir manāmi zemāka kā par 
līdzīgiem darbiem Latvijā, taču mūsu ienākumi bija pietiekoši, lai nopelnītu 
sev un iegādātos velosipēdus. Jauni braucamie Gruzijā ir tāda kā luksus 
prece, ko atļauties mēs noteikti nevarējām, taču ar sludinājumu palīdzību 
atradām braucienam piemērotus lietotus divriteņus par ļoti pieņemamām 
cenām (300 un 400 laru). Vienam pat braucām pakaļ uz laukiem.

AKTUāLI

Pie vēlmju koka

Dainis darbā 

Viesos pie Lauras darbā

Turpinājums no 7. lpp.
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Filmu zvaigznes
Papildus darbiem, izmēģinājām arī radošākus finanšu piesaistes 

līdzekļus. Esam nofilmējušies divos gruzīnu superzvaigznes BERA (Bera 
Ivanišvili – ekspremjera un bagātākā cilvēka dēls) videoklipos. Pagaidām 
gan tie vēl nav publicēti. Pirmajā reizē uz filmēšanos devāmies, atsaucoties 
sludinājumam, kurā tika meklēti ārzemnieki klipa (dziesmai “Tickets to 
the Movies”) uzņemšanai. Bijām gājēji Ņujorkas ielās. Otrajā reizē mūs jau 
uzaici nāja īpaši, un arī lomas bija dižākas. Filmēšanas ilga visu nakti, otrā pat 
21 stundu. Mūsu budžetu tās papildināja ar 350 lariem (vesels ritenis), taču 
ļoti nozīmīga bija arī jaunu draugu iegūšana. Visilgāko laiku mūsu nakts
mājas bija pie nigēriešu students Nika, ar kuru sadraudzējāmies tieši tur. 

Tēja ar stāstu un vakars bez tējas
Rīkojām tējas vārīšanas kampaņu pie vienas no centrālajām metro 

stacijām – “Tēja ar stāstu” – piedāvājām garāmgājējiem karstu tēju un ka
fiju, ko vārījām turpat uz mūsu ceļojuma degļa, pretī saņemot ziedojumus. 
Sagatavotie plakāti vēstīja, kas mēs esam un par nozagtajiem riteņiem un 
aicināja: “Izdzerot tēju, kļūsti par mūsu dalībnieku!” Šis pasākums gan 
vairāk bija domāts, lai mēs par to izveidotu videostāstu, taču atribūtos 
ieguldītos līdzekļus vismaz atpelnījām.

Sarīkojām arī publisku bilžu un stāstu vakaru “Europe House Georgia” 
telpās, kur parādījām un pastāstījām interesentiem par mūsu ceļojumu 
līdz šim. Pasākums izdevās, piedalījās arī citi līdzīgu piedzīvojumu 

meklētāji. Tbilisi kā Āzijas un Eiropas krustcelēs tādi satiekas bieži. Arī šeit 
no atbalstītājiem guvām negaidītu finansiālo atbalstu. Tā bija arī vērtīga 
pieredze šādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
Kā jūs raksturotu nobraukto ceļa posmu?

Šobrīd nobrauktais ceļa posms, lai arī ne mazs, bet tomēr faktiski ir 
tikai brauciena iesākums. Tā kā esam ceļā uz tālāko vietu no mājām – 
18000 km tālo Pita salu, šobrīd, Gruzijā, no Latvijas un Mālpils atrodamies 
tikai ap 2250 km attālumā, un tā ir astotā daļa no attāluma līdz Pita salai. 
Dažādos veidos pa ceļiem un neceļiem esam mērojuši jau ap 5000 kilo
metru, tomēr dzīve tajās valstīs, kurām braukts cauri, nav tik atšķirīga no 
tās, pie kādas esam pieraduši mēs. Baltkrievija, Ukraina, Moldova, Krievija, 
Gruzija – tāpat kā Latvija, ir bijušās Padomju Savienības valstis, tāpēc no
teikti ir lietas, kas tās vieno, kaut vai tas, ka parasti ir iespējams komunicēt 
krievu valodā. Protams, ir daudz kulturālu un citādu atšķirību, bet, vismaz, 
kā mums šķiet, sākot no Irānas, ceļosim tiešām pilnīgi savādākā pasaulē 
kā ierasts, turklāt nebūs kopīgas valodas, kurā varētu sarunāties.

Tātad līdz šim nobrauktais ceļa posms ir bijusi tikai sagatavošanās 
tālākajam ceļam. Esam saskārušies ar mazākām un lielākām problēmām 
un mācījušies tās atrisināt, pagaidām vēl mums pazīstamākā vidē. 
Pagaidām nepatīkamākais piedzīvojums – divu velosipēdu zādzība Krimā, 
taču nu esam padzīvojuši Tbilisi 3 mēnešus, atraduši pagaidu darbus, 
kaut ko nopelnījuši un jau nopirkuši riteņus trūkstošo vietā. Vēl tikai daži 
sīkumi, un atkal varēsim turpināt ceļu.
Kā jutāties Ukrainā? Vai jūs kaut kā iespaidoja pašreizējā politiskā 
situācija?

Ivars: Konflikts, protams, lielā mērā notiek ar masu informācijas 
līdzekļiem. Rietumu mediji stāsta vienu, Krievijas mediji stāsta otru. Vai 
kādam ir pilnīga taisnība, kāds ir pilnīgi neatkarīgs? Te var runāt tikai par 
to, ka viena puse varbūt vairāk, otra mazāk. Bet patiesība ir kaut kur pa 
vidu. Ne velti, daļa no sastaptajiem cilvēkiem saka, ka vairs TV neskatās, 
jo nav jēgas. Baltkrievi, kuri redz Krievijas viedokli, šausminās par to, ka 
mēs braucam cauri Ukrainai, ka viss būs slikti. Bet patiesībā jau dzīve 
notiek kā ierasts, ja nezinātu par situāciju tur, tad nekas par to neliktu 
noprast, izbrau cot cauri Ukrainai, tikai pastiprinātā Ukrainas armijas 
klātbūtne, ierakumi un militārā tehnika Krimas robežas tuvumā. Arī fakts, 

Ivara mamma Anita ciemojas viņa darba vietā bārā “Warszawa” 

Filmēšanās pie suprezvaigznes BERA

Ukrainā

Kampaņa “Tēja ar stāstu”

AKTUāLI
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ka, iebraucot Krimā, plīv Krievijas karogs un pasē iespiež zīmogu, ka esi 
ieradies Krievijā. Krima. Kāda bija mana informācija pirms došanās turp? 
Vēl dažas dienas pirms iebraukšanas Krimā Latvijas portālos lasījām, ka 
Krievija atkal koncentrē militāros spēkus šeit, ka braukt uz turieni ne vajag. 
Gan lasīts, gan dzirdēts no cilvēkiem, ka Krimā iekšā tikšana tāpat būs 
grūta vai neiespējama, ka mūs tur ‘savāks’ kā spiegus, ka attieksme pret 
latviešiem būs negatīva, ka mūs piekaus pirmajā dienā utt. Kāda tad ir 
mūsu pieredze pēc tur pavadītajām 16 dienām? Krimas robežas šķērso
šanas formalitātes abos galos prasīja, šķiet, mazāk laika kā Balt krievijas 
robežai. Krievijas armijas koncentrēšanos nekur neredzējām. Braucām, uz 
riteņa, plīvojot Latvijas karodziņam, ar negatīvu attieksmi nesaskārāmies. 
Cilvēki tikai jautāja, kas tas par karogu, pēc uzzināšanas bieži atcerējās, kā 
kādreiz bijuši ‘Pribalķikā’. Nepiekāva un nesavāca. Satikām gan cilvēkus, 
kam patīk tas, ka tagad ir Krievijā, gan tādus, kam nepatīk. Tādus, kam 
patīk Putins un tādus, kam nepatīk. Realitātē droši vien tā attiecība ir diez
gan līdzīga.

Dainis: Ukrainā radās iespaids, ka nu jau ilgāku laiku mērķtiecīgi ir 
strādāts, lai Ukrainas sabiedrību sašķeltu divās daļās. Masu mediji ir 
izvei dojuši divas pilnīgi pretējas informācijas telpas un cilvēki vienlīdz ir 
spējīgi noticēt visam, kas tiek ziņots. Daļa Donbasa reģiona un Krimas 
pussalas iedzīvotāju ir pilnīgi pārliecināti, ka Odesas Arodbiedrības nama 
ugunsgrēku ir organizējusi Ukrainas valsts vara. Savukārt, daļa Ukrainas 
rietumu daļas un Eiropas iedzīvotāju dzīvo pārliecībā, ka Krimas anek
sija ir notikusi pilnīgi pretēji tās iedzīvotāju vairākuma vēlmēm. Pat vienas 
ģimenes ietvaros bieži nav vienota viedokļa par patiesajiem notikumiem 
Ukrainā. 

Apbrīnu, cieņu un arī neizpratni mani izraisīja viss Maidanā (Maidan 
Nezalezhnosti) notikušais. It kā jau latvietim vajadzētu saprast (ne viens 
vien latvietis ir maksājis ar savu dzīvību par Latvijas nākotni), kāpēc tik 
daudz cilvēki bija gatavi atdot savu dzīvību Maidanā, bet tik un tā mani 
nepamet sajūta, ka Latvijā nekas tāds nebūtu iespējams (un ne jau tāpēc, 
ka Latvijā nevarētu notikt līdzīgi notikumi). Un šobrīd nav runa par to, 
vai viņi bija varoņi, muļķi vai upuri (vispār jau būtu diezgan stulbi šobrīd 
spriedelēt par to, vēl jo vairāk tiem, kas šiem notikumiem nav atradušies 
pat tuvumā). Abstrahējoties no politiskā konteksta, var tikai apbrīnot to 
brālības un vienotības sajūtu, kas valdīja Euromaidana laikā. Iespējams, 
ka daļa cilvēku, kas tur atradās brīžos, kad tika izlietas asinis, bija tikai 
avantūristi, daļa, iespējams, bija algotņi, bet, manuprāt, lielākā daļa cilvēku 
tiešām ticēja, ka var ko mainīt. Viņi ticēja, ka varbūt kāds ieklausīsies, 
viņi ticēja demokrātijai vairāk nekā demokrātijai tic Rietumeiropā, vairāk 
kā demokrātijai tic jebkur citur. Latvieši laikam vairāk netic tādiem 
brīnumiem, latvieši jau ir samierinājušies ar to, ka reizi četros gados ir 
jāiet izvēlēties mazāko ļaunumu, latvieši ir pieraduši pie tā, ka likumdevējs 
konkrētu cilvēku par prezidentu var ievēlēt tikai, lai kādam atriebtos. 
Visdrūmākais šajā kontekstā laikam ir tas, ka nekas jau, visticamāk, 
nemainīsies arī Ukrainā – vienus nomainīs citi, tie citi aizmirsīs, kāpēc tie 
vecie ir padzīti un tā tālāk. Stāvot Kijevas Neatkarības laukumā, ļoti gribas 
ticēt brīnumiem, bet laikam jau es vairāk pasakas nelasu. 

Ir sajūta, ka ir sabrucis kāds neredzams, bet nepārvarams stikla vai
rogs, kas nodrošināja mieru Eiropā. Pirms pāris gadiem par iespējamu 
karu varēja runāt tikai teoretizējot un zīmējot iedomātus scenārijus. 
Šobrīd šķiet, ka kāds no izdomātajiem scenārijiem ir piepildījies ar uzviju. 
Netālu no Ukrainas un Moldovas robežas (vietā, kur Ukraina robežojas 
ar pašpasludināto Piedņestras Republiku) ir manāmi vairāki Ukrainas 
armijas kontroles punkti un nocietinājumi. Vēl dramatiskāka situācija 
ir vērojama uz Krimas robežas, kur Ukrainas armijas klātbūtni nevar 
nepamanīt, un kur daļa no pierobežas teritorijas ir mīnēta. Kādreiz man 
likās, ka visādas mīnas un tanki ir varbūt tikai Afganistānā, Sīrijā vai Irākā, 
bet šobrīd jau tas viss notiek tepat kaimiņos. Sajūta ir tāda, ka Eiropas 
drošība šobrīd karājas mata galā un pat pie mazākā vēja brāzmas šis mata 
gals var pārtrūkt. Un, iespējams, kāds jau ir izdomājis un izplānojis, kas, 
kad un kā notiks. Mums atliek tikai skatīties un mēģināt izlobīt kripatiņas 
patiesības no lielās melu samazgu jūras.

Laura: Jau pirms izbraukšanas no Rīgas, bija skaidrs, ka nāksies sa
stapties ar propagandu, taču iespējams, nebiju tam pietiekami sagatavo
jusies. Atkarībā no valsts, kurā atrodies, masu medijos tiek ziņots pilnīgi 
pretējais un mūsdienās tomēr ir vēl daudz cilvēku, kuriem nav iespējas 
uzzi nāt, kas tad notiek “otrā pusē”. Radās arī sajūta, ka tā tas ir bijis jau 
kādu laiku, gadiem cītīgi sekojot ziņām un izvēloties vienu konkrētu avo
tu, nemanot cilvēks tiek ievirzīts vai nu vienā vai otrā galējā uzskatā. Nav 
tīras taisnības vai pliku melu, taču, kā izrādās, uzturoties kādā konkrētā 
sabiedrībā, ietekmēt cilvēku nemaz nav tik grūti. Paši nebijām nevienā 
no patiesi “karstajām zonām”, taču, runājot ar cilvēkiem, sapratām, ka 

ne tikai tur notiek cīņa par kaut kādu neesošu vienīgo taisnību, bet arī 
daudzās ģimenēs, vienkārši aiz slēgtām durvīm. Pati Ukrainas tauta, šķiet, 
šķeļas un daudz kam vairs netic, sapnis par pilnīgu demokrātiju jaušami 
palēnam pieplok – ir palikuši gan Maidana entuziasti, gan nosodītāji.

Pavadījām mēnesi Ukrainas centrālajā valsts daļā, un tur, šķiet, nekas 
daudz nav mainījies, atmiņas par revolūciju ir ieliktas pagātnes plauktiņā, 
atstājot vien piemiņas vietas. Dienvidos sākām manīt militāro aizsardzību, 
gan pie pašpasludinātās Piedņestras Moldovas Republikas, taču, protams, 
vairāk pie Krimas, kur jau ceļš uz Ukrainas  – Krimas kontrolpunktu 
liecināja par netālu esošajām mīnām un aizsardzības posteņiem. Dīvaini, 
taču tas likās vairāk interesanti, nekā bīstami, jo arī netālu dzīvojošie 
cilvēki vai smago mašīnu autovadītāji, kas dienām gaidīja rindā, lai iekļūtu 
Krimas pussalā, bija mierīgi. Mums, ceļotājiem, vispār nebija problēmu, ne 
iebraucot pussalā, ne Krievijā vēlāk, arī Latvijas karodziņš varēja laimīgi 
plīvot pie riteņa, varētu pat teikt  – mazāk problēmu un aizdomu pilnu 
cilvēku redzējām šeit, nekā Baltkrievijā.

Krimā no jauna lielu pārsteigumu sagādāja cilvēku dažādie uzskati – 
no prieka par pievienošanos Krievijai līdz pilnīgi pretējam viedoklim. 
Pēc vietējo uzskatiem, ja būtu notikusi īsta balsošana, ap 40% balsu 
varētu būt bijušas arī pret. Krievijā daudzpilsonība nav nekas neierasts 
un cilvēkiem Krimā pašlaik, lai legāli iegūtu kaut vai mobilā telefona nu
muru, jābūt pierakstam un pasei. Taču sastapām arī cilvēkus, kas ilgojas 
pēc radiniekiem, draugiem Ukrainā un divpilsonība viņu problēmu nebija 
atrisinājusi. Ar Ukrainas pasi baidās iebraukt valstī, jo nevēlas karot, bet ja 
dotos kā Krievijas pilsonis, tiktu uzskatīts par separātistu.

Kādas ir nozīmīgākās ceļojuma atziņas?
Ivars: Varbūt tā, ka pasaulē tomēr lielākā daļa cilvēku ir labi, lai arī bieži 

pamanām tikai sliktos, bet to jau es it kā zināju iepriekš. Arī tas, ka ticēt pa 
īstam var tikai tam, ko pats redzi, jūti un dzirdi, nevis tam, ko kāds saka, ko 
rāda ziņās utt. Bet arī to jau it kā zināju un pats arī piederu pie tiem, kas 
pa īstam tic tikai tam, ko redz.

Vai es ieteiktu citiem doties šāda veida ceļojumā? Noteikti  – tas ir 
vislabākais, varbūt vienīgais veids kā pa īstam iepazīt pasauli, arī sevi. Tas 
noteikti nav jādara visiem, bet bieži var izrādīties, ka tas jādara tieši tiem, 
kas nevarētu iedomāties, ka kaut ko tādu varētu kādreiz darīt.

Dainis: Domāju, ka par nozīmīgām atklāsmēm būs iespējams runāt ti
kai, tad, kad būsim ceļojumu noslēguši. Šobrīd dzīve rit uz priekšu un īsti 
nav laika apkopot un izvērtēt jauniegūtās pieredzes. Bet, neskatoties uz to, 
tomēr kaut ko jau es esmu sapratis – ceļojums nebūs viegls (un nav jau tā, 
ka kāds būtu teicis, ka būs viegli, un mēs jau arī negribētu, lai būtu viegli).

Laura: Mēs ielēcām šajā piedzīvojumā jau pirms pieciem mēnešiem, 
taču man joprojām liekas, ka esam ļoti zaļi. Katra diena ir jauns pārstei
gums, tāpēc lielas dzīves atklāsmes citēt būtu par agru. Taču no jau 
zināmām gudrībām, pārliecība, ka, ja tiešām kaut ko vēlies, tad dari un 
ja darīsi – kaut kad jau izdosies, ir tikai paspilgtinājusies, jo citi tavas lie
tas nevar nokārtot un vēlmes īstenot, it īpaši, ja pats esi ieslēdzies drošā 
kambarī un gaidi brīnumus.

Avīzes iznākšanas brīdī ceļotāji jau ir atsākuši ceļojumu un dodas 
cauri Armēnijai.

Ekspedīcijas norisei var sekot līdzi:
facebook.com/HMRoads

www.delfi.lv (Tūrisma gids-ES CEĻOJU)
www.hmroads.com

Anita Brence

AKTUāLI
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Pelde ar Latvijas karogu Melnajā jūrā par godu Lāčplēša dienai,
2014. gada 11. novembris
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2015. gada 17. janvārī savus 59 dziedošos gadus kopā ar drau
giem izdziedāja Mālpils kultūras centra vokālais ansamblis “Sidgun
dietes”.

Lai tuvāk iepazītos ar ansambļa vēsturi, dodamies uz Sidgun
das “Ausekļiem” pie dzirkstoša dzīvesprieka pilnās un spriganās 
Valentīnas Kostjukevičas. Viņa ar ansambli izdziedājusi gandrīz vi
sos šos 59 gadus, bijusi dalībnieču kopā turētāja, tā sirds.

Par sevi un ansambli viņa stāsta: “Esmu īstenā sidgundiete. 
Dzimusi un uzaugusi Sidgundā “Gravu” kalpu mājās, biju kalpu 
bērns, un vasarās ganīju saimnieka govis, kas bija manas pirmās 
klausītājas. Dziedāt man patika jau no mazotnes, ganos dziedāju 
un klausījos, kā atskan birzīs un gravās. Mācījos Sidgundas skolā, 
kur manu balsi ievēroja jau pirmajā klasē. 

Sidgundas Tautas namā (celts 1928. gadā, tagad “Ausekļi”) kā 
vadītāja sāku strādāt 1957. gadā. Mans Tautas nama vadītājas 
pienākums bija dibināt dažādus pulciņus, vadīt vai atrast tiem 
vadītājus, organizēt kultūras dzīvi. Sidgundas skolā jau bija skolas 
ansamblis, dibināts 1956. gadā, un, kad es 1957. gadā kļuvu Tautas 
nama vadītāja, tad pārņēmu arī ansambļa vadību. 

Mūsu ansamblis veidoja tā saucamās aģitbrigādes priekš
nesumus  – neliela cilvēku grupiņa – pieci, seši, kas varēja gan 
dziedāt, gan dejot, gan deklamēt. Padomju laikos bija sarkanie 

stūrīši, Sidgundas kolhozā bija kādi četri dažādās mājās, un mēs 
braucām uz tiem pēc sapulcēm cilvēkus izklaidēt.

20. gs. 70tajos gados izveidojās pirmais īstais un stabilais 
ansambļa kodols, kad vadītāju (Zenta Dzelme no Rīgas) jau algojām: 
Aina Beķere, Ilze Ozola, Vera Žuravļeva (vadošais soprāns), Gunta 
Odziņa, Valentīna Kostjukeviča, Vija Platā (alts) un Ārija Ivanova 
(alts). Ar šo ansambļa sastāvu braucām uz skatēm, arī tērpi jau 
bija sašūti. Mūsu repertuārs tajā laikā bija liriskās, laikmetīgās 
dziesmas, protams, arī Raimonda Paula dziesmas.

1977. gadā par ansambļa vadītāju un vienīgā mūzikas instru
menta – akordeona spēlētāju kļuva Ārija Aņēna. Viņa ansam
bli vadīja turpmākos 35 gadus. Ansambļa pamatsastāvs šajā 
laikā bija  – Anastasija Bremšmite, Vanda Zutere, Gunta Gāliņa, 
Gunta Odziņa, Valentīna Kostjukeviča, Dzintra Krūmiņliepa, Edīte 
Saleniece, Lonija Pozņaka un Larisa Kalniņa.

Šajos gados mēs kopā ar kultūras nama darbiniekiem bieži 
izdomājām komiskas uzstāšanās, lai pasākumus padarītu 
interesan tākus, ar to arī atšķīrāmies no citiem. Piemēram, ganu 
die nas ar visu rumulēšanos: mēs tautas tērpos ar attiecīgi sagat
avotu dziesmu repertuāru par katru slaucēju devāmies uz visām 
fer mām tieši tajā stundā, kad govis tika laistas pirmo reizi pavasarī 
ganos. Rumulēšanās, smiekli, mēs slapjas dziedam, bet Ārija ar 
akordeonu mums visiem līdzi.”

Savas 25 un 35 gadu jubilejas ansamblis vēl svinēja Sidgundas 
jaunajā kultūras namā, kuru uzcēla 1973. gadā. Bet drīz pēc Mālpils 
kultūras nama atklāšanas 1988. gadā vairāki Sidgundas kultūras 
nama darbinieki pārnāca strādāt uz Mālpili, un arī ansambļa 
darbībā iestājās pauze.

AKTUāLI

Ansamblim “sidgundietes” – 59

Ansambļa “Sidgundietes” pirmsākumi Sidgundas skolā, 1958. gads, 
no kr.p. – Velta Biruma, Vera Žuravļeva, Gunta Odziņa, Valentīna 

Kostjukeviča, ārija Ivanova

Ansamblis “Sidgundietes” pašdarbnieku vakarā Sidgundas kultūras 
namā uzstājas kopā ar dziedošo vīru ansambli, (dejo “gulbīšu” deju), 

1987. gads

Ansambļa “Sidgundietes” stabilais sastāvs, 20. gs. 70-tie gadi, no 
kr.p. – Aina Beķere, Ilze Ozola, Vera Žuravļeva, Gunta Odziņa, Valentīna 
Kostjukeviča, Vija Platā, ārija Ivanova, (vadītāja no Rīgas Zenta Dzelme)

Ansamblis “Sidgundietes” uzstājas ar oriģināliem tērpiem un speciāli 
sagatvotu programmu Mālpils jaunās poliklīnikas atklāšanā, 1990. gads

Turpinājums 12. lpp.
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14.februārī Mālpils kultūras nama izstāžu zālē tika atklāta Elitas 
Patmalnieces izstāde “Prieks”, kas pulcēja kuplu apmeklētāju skaitu. 
Elitas personība un viņas darbi ir kā magnēts, kas pievelk.

Tomēr 2008. gadā ar Edītes Salenieces un Valentīnas Kostju
kevičas iniciatīvu ansamblis atsāka savu darbību un nākamajā 
gadā jau piedalījās Mālpils 800 gadu svinībās. Ansamblim pēc 
ilgāka pārtraukuma atkal pievienojās pievienojās Sandra Ceimere, 
Ramona Pabērza un jaunas dalībnieces – Leontina Amerika, Baiba 
Poiša un Vija Štrāle.

Pirms pāris gadiem Ārija un vēl dažas sidgundietes aizgāja no 
ansambļa, arī Valentīna tajā vairs nedzied. Sastāvs atkal ir mainījies 
un tagad ansambļa vadītāja ir Evija Belicka. Tomēr nav mainījies 
tas, ka ansamblis mūs priecē tāpat kā senāk.

Reiz, kad Valentīna bijusi slimnīcā, Modrīte no Skujenes, kas arī 
tur ārstējās, viņai uzrakstījusi šādas rindas:

“Kā putenis Tu garām man paskrēji,
Ar spārna galu pieskāries spēji.
Mani pāršalca silti Dienvidu vēji,
Tu acīs man izbrīnu sēji.
Cik viegli Tev atveras plauksta,
Kad ielīst tur sāpe auksta,
No svešas dvēseles trauka.
Tu prati sirdi sasildīt,
Un kādu putenī pavadīt.
Tu vari pie saucēja aiziet tūlīt,
Lai cilvēki vienmēr Tev saka: Labrīt!”
“Šie vārdi attiecoties uz mani. Patiesi man nav bijis neviena slik

ta cilvēka uz pasaules. Es nevienam garām nepagāju, visiem devu 
palīdzīgu roku un to es esmu ieaudzinājusi arī saviem bērniem un 
mazbērniem,” saka Valentīna.

 Esmeralda Tāle

AKTUāLI

elitas Patmalnieces Prieks

Izstādes atklāšanā (no kr.p.) – Sandra Rogule, Andris Liniņš,
Elita Patmalniece, Māra ārente

Ansamblis “Sidgundietes” vadītājas ārijas Aņēnas laikā,  
20. gs. 90-tie gadi, no kr.p. ārija Aņēna, Anastasija Bremšmite, 

Vanda Zutere, Gunta Gāliņa, Gunta Odziņa, Valentīna Kostjukeviča, 
Dzintra Krūmiņliepa, Edīte Saleniece

Valentīna Kostjukeviča savās mājās Sidgundas “Ausekļos”, bijušajā 
Tautas namā, 2015. gada februāris

“Sidgundietes” 59 gadu jubilejas koncertā 2015. gada 17. janvārī, 
no kr.p. – Vija Štrāle, Anastasija Bremšmite, Vanda Zutere, Ramona 

Pabērza, Baiba Poiša, Una Tobota, Leontina Amerika, Valentīna 
Kostjukeviča, Edīte Saleniece, Sandra Ceimere

Turpinājums no 11. lpp.

Elita Patmalniece ir cilvēks ar radošu garu, modes 
dizainere kas veido tērpus skatuves māksliniekiem, teātra 
un operas izrādēm, viņa ir piedalījusies dažādos projektos 
TV, reklāmās, laikrakstos un žurnālos. Elita ir pazīstama 
arī kā gleznotāja, kura mākslas darbus veido neierastā 
tehnikā, piemēram, viņa rada krāsainas, stilizētas ainavas 
un klusās dabas izšuvumus uz auduma. Nesen uznākusi 
Elitas grāmata “Prieks :) no A līz Z”, tā ir krāšņa dāvana visu 
vecumu cilvēkiem, kas sirdī ir jauni.

Kur Elita, tur krāsas, jautrība, košas detaļas, uzdrīk
stēšanās, vārdu sakot – šovs! Tā esam pieraduši. Arī viņa to 
nemaz nenoliedz: “Kas tad es esmu? Dzīves aktrise! Esmu 
māksliniece. Brīvs cilvēks – ko gribu, to daru.”... 

elita par sevi
“Pirmais – es esmu cilvēks. Vispirms jābūt cilvēkam. Vien

reiz man prasa: “Kas jūs esat?” Saku: “Kā – kas? Cilvēks!” 
Mana draudzene saka: “Saki – māksliniece!” Es atkal: “Kāda 
māksliniece, parasts cilvēks!” Kas es par māksli nieci? Ir īsti 
mākslinieki. Es vienkārši visu mūžu esmu darījusi to, kas 
man patīk, un tas ir super. Es ņemos uz visām pusēm, zīmēju, 
šuju, apdrukāju kreklus un salvetes, piedalos šovos un kon
certos... Sanāk, ka esmu multimāksliniece. Bet laikam bez 
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Mālpils Profesionālā vidusskola no 2013. gada 1. septembra 
līdz 2014. gada oktobrim īstenoja ESF projektu “Profesionālās 
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve 
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai.” (vienošanās Nr. 
2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001) izglītības programmā 
“Ēdināšanas pakalpojumi”. Projektā iesaistījās jaunieši vecumā 
no 17 līdz 25 gadiem ar vidējo izglītību un vidējo profesionālo 
izglītību. Mācību laikā – 1,5 gadu garumā jaunieši apguva prasmes 
ēdienu gatavošanā, miltu konditorejā, viesu apkalpošanā un 
komercdarbībā. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas 
jaunieši apguva skolas mācību laboratorijās. Kvalifikācijas praksi 
veica dažādos ēdināšanas uzņēmumos: SIA “Trīs pavāri”, Mālpils 
muiža, SIA “Mojito”, SIA “Rāmkalni”, IK “Gaisma – SR” un citur. 
Jaunieši atbildīgi iesaistījās projekta gaitā un ar ļoti labiem mācību 
rezultātiem sasniedza projekta mērķi – vidējo profesionālo izglītību 
ar kvalifikāciju: ēdināšanas pakalpojumu speciālists un saņēma 
diplomu par izglītības iestādes absolvēšanu.

Lūk, ko par iesaistīšanos projektā, saka Lāsma Romāne 
(2013.  gada Nītaures vidusskolas absolvente): “Pavadītais laiks 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā bija lielisks, iepazinu fantastiskus 
cilvēkus  – kursa biedrus, ar kuriem varēju dalīties pieredzē, un 
pedagogus – atsaucīgus, izpalīdzīgus profesionāļus, kuri palīdzēja 
neticami īsā laikā iegūt tik daudz darbam un dzīvei nepieciešamo 
zināšanu. Ārpus stundām man bija iespēja piedalīties izglītojamo 
pašpārvaldē, kas deva pieredzi dažādu pasākumu organizēšanā. 
Piedalījos dažādos interešu izglītības pulciņos. Mācību laikā dzīvoju 
dienesta viesnīcā, kur jutos kā mājās, jo rūpes izjutu ik uz soļa. 
Vasaras otrajā mēnesī, uzsākot kvalifikācijas praksi, dau dzas lie
tas jau biju apguvusi skolas praksēs. Iegūtās zināšanas bija sā
kums manai turpmākajai karjerai un dzīvei. Tagad jau četrus 
mēne šus strādāju par viesmīli savā kvalifikācijas prakses vietā 
“ANNA HOTEL”. Gribu teikt paldies visiem pedagogiem, kas ar mani 
strādāja, tāpat paldies kursabiedriem, jo kopā pavadītais laiks bija 
jauks un neaizmirstams”.

2015. gada 12. janvārī skola uzsāka īstenot ESF programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pa
lie li nāt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jaunie šu 
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas  ietvaros” 

Turpinājums 14. lpp.

tā nevaru. Tā ir liela laime, ja tā padomā, – ka nav baigi jāmokās – 
vienkārši ņem un dari.

Kamēr tu dari un esi kādam vajadzīgs, tikmēr ir jēga. Cik 
varēšu, tik darbošos – un, cik darbošos, tik būšu dzīva. Un, kad 
vairs nevarēšu, tad jau būs jāmirst. Dzīve ir tik ilgi, kamēr tu daries 
un ņemies.

Cilvēki nesaprot, ka laime ir ikdienā. Piecelies, iedzer kafiju, 
kaut ko izdari, nopērc puķīti, ieliec vāzē, uztaisi kaut ko ēdamu, 
satiec foršus cilvēkus. Enerģija un prieks uzrodas ne no kā – it kā 
no zemes.”

Izstādi atklāja Sandra Rogule un Andris Liniņš ar dziesmu “Es 
esmu mīlējis šo dienu”, ko izstādes rīkotāji bija veltījuši visiem 
izstādes atklāšanas apmeklētājiem Valentīndienā. Tā lieliski 
sasaucās arī ar Elitas izstādes tēmu un viņas dzīves filozofiju  – 
mīli katru nodzīvoto dienu, dzīvo šeit un tagad, dzīvo ar prieku un 
mīlestību.

Elita pastāstīja, ka šādu izstādi ir iecerējusi kā ceļojošo, kas 
mainās un papildinās. Viņa arī pārdod apmeklētājiem atsevišķus 
savus darbiņus. Liels pieprasījums esot bijis pēc apgleznotajām 
krūzītēm, taču pašreiz viņa ar šo tehniku vairs nenodarbojās, jo 
“lielražošana” nav īsti viņas gaumē. Jautāta par attiecībām ar 
mūziku, Elita atbildēja, ka mūzika caurvij visu viņas dzīvi, dod 
spēku un iedvesmu darbam. Skolas laikā apguvusi vijoļspēli, viņa 
mūziku izjūt ar visu savu būtību. Visvairāk viņai patīk koki, ceļi, 
debesis un zvaigznes. Uz jautājumu, kā viņa svin Valentīndienu, 
Elita atbildēja ar skumju humoru: Kad bija Jānis, mēs vienreiz tā 
klasiski nosvinējām, gan Valentīndienu, gan 8.martu, tagad varu 
mierīgi sēdēt mājās.

Izstādes laikā apmeklētāji varēja iegādāties Elitas Patmalnieces 
gleznotās atklātnes un viņas grāmatu “Prieks :) no A līdz Z”, kam 
bija ļoti liels pieprasījums, un autogrāfu tīkotājiem bija jāpastāv 
rindā.

Izstādes atklāšanas noslēgumā Sandras un Andra dziedātā 
dziesma “Visskaistākais gada laiks ir mīlestība”. Par dziesmu 
izpildījumu Andis saņēma komplimentu no Elitas.

Velta Tāle

esF projekti profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā

Māksliniece dala autogrāfus – Elita Patmalniece 
un Aija Lauva

AKTUāLI
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2. kārtas projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” projekta identifikācijas 
Nr. 7.2.1.JG2 izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens 
tehno loģija” ar mācību ilgumu 1,5 gadi. 
Programmā ir iesaistījušies jau nieši 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem pēc 
vispārējās vidējās un vidējās profe 
sionālās izglītības iegūšanas. Īste
nojot šo projektu, izglītojamie ap
gūs siltumapgādes, ūdensapgādes, 
vē di nāšanas sistēmu projek tēšanas 
un montāžas, kā arī metināšanas un 
datorprojektē šanas iemaņas un pras
mes. Pie da loties projektā un sekmīgi 
ap  gūstot izglītības programmu “Sil
tuma, gāzes un ūdens tehno loģija”, jau
niešu ieguvumi ir:
* iegūt darba tirgū pieprasītu kvali

fikāciju;
* saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR 

mēnesī;
* sadarboties ar darba devējiem kvali

fikācijas prakses laikā un pēc tās 
iegūt patstāvīgu darba vietu;

* kvalifikācijas prakses lai kā saņemt 
ceļa izdevumu kompensāciju, civil
tiesisko apdrošināšanu, apmaksātu 
obligāto veselības pārbaudi;

* bez samaksas dzīvot dienesta viesnīcā;
* bez samaksas apmeklēt interešu izglītības pulciņus un auto

vadīšanas “B” kursu teorētiskās daļas mācības;
* bez samaksas izmantot skolas IT resursus, bibliotēkas pakalpo

jumus un iespēju trenēties mo
dernā trenažieru zālē;
* bez samaksas apmeklēt Māl
pils novada sporta kompleksu 
un peldbaseinu;
* bez samaksas saņemt profi
laktisko veselības aprūpi;
* uzturēties sakārtotā, drošā, 
lab vēlīgā un atbalstošā vidē.

Liels gandarījums mums ir 
par to, ka abos projektos piedā
vāto iespēju izmantoja 8 Mālpils 
novada jaunieši.

Nākošajā 2015./2016. mā cību 
gadā gaidīsim Mālpils Pro fe
sionālajā vidusskolā gan 9. kla
šu, gan 12. klašu absolventus. 
Informācijai sekojiet skolas mā
jas lapā www.malpilsskola.lv vai 
www.malpils.lv.

Frančeska Ģēvele 
Mālpils Profesionālās  

vidusskolas  
direktore

Turpinājums no 13. lpp.

Mālpils internātpamatskolā ar lasīšanu bērni ir uz “tu” jau il
gus gadus. Skolotājas Daces Brūnas vadītajās sākumskolas 
klasēs skolēni jau senāk bijuši saistīti ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas organizēto akciju “Bērnu un jauniešu žūrija”. Bet 
2014./2015.  mācību gadā “Bērnu un jauniešu žūrijā 2014” 
iesaistījās visu klašu bērni. Šīs aktivitātes būtība ir tāda, ka rudenī 
skolēns piesaka sevi konkursam un apņemas izlasīt 5 grāmatas, 
kuras ieteikuši speciālisti šajā mācību gadā. Grāmatu piedāvājums 
pa vecumiem  – no sākumskolas līdz pat vecāku iesaistīšanai 

akcijā. Kopskaitā šajā mācību gadā mūsu skolā konkursā piedalījās 
72 skolēni un 3 vecāki. Pavasarī no Latvijas bibliotekāru biedrības 
skola saņēma grāmatas par 79,78 euro, skola pati tās iegādājās 
par 221,25 euro. Priecē skolēnu aktivitāte lasīšanā. Literatūras 
skolotājas sadarbībā ar klašu audzinātājiem lasīšanu padarījušas 
par labu brīvā laika aizpildīšanas veidu. Nu jau varam runāt pat 
par skolēna kā lasītāja gaumi. Mums ir fantāzijas žanra romānu 
cienītāji, detektīvu lasītāji, arī tie skolēni, kuri bibliotēkā prot 
sameklēt grāmatas par attiecībām, piedzīvojumiem, fantastiku.

Lasīšanas brīnums

Gaidot visu mīlētāju dienu, arī Mālpils Profesionālās vidus
skolas skolēni vēlējās radīt mīlestības noskaņu savā skolā. Jau 
otro gadu skolā tika organizēta Valentīndienas balle, šogad tā no
tika 11. februārī.

Balles viesi ieradās skaisti saposušies atbilstoši balles 
dreskodam  – black tie + sarkans! Puiši bija tērpušies uzvalkos, 
papildinot tos ar sarkanām kaklasaitēm, tauriņiem vai kādu citu 
mīlestības krāsas aksesuāru. Tikmēr meitenes apbūra ar saviem 
sievišķīgajiem tērpiem, neaizmirstot papildināt tos ar sarkanu 
lūpu krāsu, nagu laku vai kādu aksesuāru. Arī skolas zāle viesus 
sagaidīja skaisti uzposta, palīdzot radīt svinīgu un romantisku 
noskaņu, bet par atspirdzinošiem dzērieniem bija parūpējušies 
topošie pavāri Elvis Krivenoks, Nils Ģēvele un Eduards Šteinerts.

Vakara vadītāja pienākumus bija uzņēmušies Nils Ģēvele un 
Liene Karuzina, kuri rūpējās par to, lai vakars noritētu intere
santi un viesi labi pavadītu laiku. Savukārt, par romantisku mūziku 
gādāja Eduards Šteinerts. Vakars iesākās ar romantisku dziesmu 
priekšnesumiem, kurus bija sagatavojuši Mālpils Profesionālās 
vidusskolas skolēni Liene Karuzina, Kristofers Dailis un Megija 
Puriņa. Tikmēr skatītāji ar aplausiem uzmundrināja jaunos 
dziedātājus.

Vakars turpinājās ar dejām un spēlēm. Viesi gan izlozēja sev 
deju pārus, gan izspēlēja dažādas interesantas spēles mīlestības 
dienas noskaņās. Tāpat vakara gaitā puišiem bija iespēja sacens
ties par buču mednieka titulu, ko varēja iegūt sakrājot visvairāk 
buču, proti – lūpukrāsu nospiedumu uz vaigiem. Buču mednieka 
titulu godam nopelnīja 1.kursa students Kristofers Dailis. Tika 
no skaidroti arī paši stiprākie puiši, sacenšoties par to, kurš ilgāk 
spēs noturēt savu meiteni uz rokām. Cīņa bija sīva un neviens pui
sis negribēja padoties, tomēr galu galā izturīgākie izrādījās divi 
puiši – Mārtiņš Pāns un Kristaps Brakovskis, kuri savas meitenes 
spēja noturēt uz rokām vairāk kā 10 minūtes.

Vakara noslēgumā tika kronēti arī balles karalis un karaliene. 
Šī titula ieguvēji tika noskaidroti ar balsošanas palīdzību – katram 
balles viesim bija iespēja atdot savu balsi par kādu puisi un meit
eni. Rezultātā karaļa kroni ieguva Elvis Ešenvalds, bet par balles 
karalieni kļuva Kristīne Graudiņa.

Viesi devās mājup jaukās un romantiskās noskaņās, apmierināti 
par jauki pavadītu vakaru. Paldies visiem organizētājiem un dalīb
niekiem par jauko pasākumu, tiksimies atkal nākošgad Valentīn
dienas ballē Mālpils Profesionālajā vidusskolā!

Ināra Melne
Mālpils Profesionālās vidusskolas skolotāja

Valentīndiena Mālpils Profesionālajā vidusskolā

AKTUāLI
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Janvāris tradicionāli mūsu skolā ir matemātikas mēnesis, kas 
veltīts kādai noteiktai, ar ikdienu saistītai tēmai. Šogad mācījā
mies izprast trīsstūra pielietojumu. Matemātikai mūsu dzīvē ir 
prak tisks pielietojums. Par to pārliecinājāmies, risinot uzdevumus 
matemā tikas olimpiādē. Savas prāta spējas, apķērību un spēju veik
li aprēķināt pārbaudījām arī galvas rēķinu konkursā. Kādam varbūt 
šķiet, ka trīsstūri un matemātika tāda sausa zinātne vien ir... Mēs 
mācījāmies veidot 3D moduļus un no tiem – telpiskas figūras. Apjau
tām, ka viena algoritma izpratne dod iespēju attīstīt radošo fantāziju.

Matemātikas nedēļas noslēgumā izveidojām kopīgu radošo dar
bu izstādi. Tajā bija apskatāmi gan vienkārši, gan sarežģītāki 3D 
ori gami veidojumi.

Matemātikas konkursa noslēgumā uzgavilējām ašākajiem gal
vas rēķinu risinātājiem: 

1. kl. – Nikija Vaitniece, Rolands Rutko
2. kl. – Gabriels Ozoliņš, Aleksandra Kuzmina, Daniels Briedis
3. kl. – Bruno Eglītis, Laura Pavlova, Ivo Cobelis 
4. kl. – Māris Maura, Maksims Ivanovs, Diāna Domarenko
Priecājāmies kopā ar matemātikas olimpiādes uzvarētājiem:
1. kl. – Nikija Vaitniece, Rolands Rutko, Inese Kleine
2. kl. – Daniels Briedis
3. kl. – Bruno Eglītis, Alise Jaunzema, Jeļena Simačova
4. kl. – Māris Maura, Alīse Tone, Diāna Domarenko

Par radošā konkursa uzvarētājiem nominējām:
1. kl. – Nikija Vaitniece, Rolands Rutko, Inese Kleine
2. kl. – Daniels Briedis
3. kl. – Jeļena Simačova, Bruno Eglītis, Rimants Steļmačonoks
4. kl. – Māris Maura, Kristīne Ivanova, Juta Aizastarpa
Priecājāmies arī par mazulīšiem no pirmsskolas grupas, 

kuri aktīvi darbojās kopā ar lielajiem brāļiem un māsām. Īpaši 
uzslavējami ir Aleksa Volka un Jānis Čerņiks.

Sākumskolas MK vadītāja Dace Brūna

Matemātikas nedēļa 
Mālpils internātpamatskolā

12. februārī Mālpils internātpamatskolā norisinājās ikgadējais 
tradicionālais pasākums “Dziedi un dejo ar klasi”.

Klašu kolektīvu uzdevums šajā vakarā ir sagatavot priekš ne
sumu, kurā var at veidot populāru mūziķi vai dziedātāju, dzie dāt 
pašiem, iestudēt deju vai kā citādi izpausties.

Pasākums izvērtās sirsnības un humora pilns. Uzstājās ne tikai 
klašu kolektīvi kopā ar savu audzinātāju, bet arī atsevišķas skolēnu 
grupas un pat individuālie dalībnieki. Skolēni bija padomājuši gan 
par kostīmiem, gan pārsteigumiem, lai savu priekšnesumu padarītu 
pēc iespējas interesantāku. Tā kā pasākums bija konkurss, to 
vērtēja arī žūrija. Kopvērtējumā galveno balvu ieguva 2. kurss ar 
dziesmas “Anno domini” iestudējumu (audzinātājs Andris Liniņš), 
1. vietu dalīja 8. klase un 1. kurss ar Annie Lenox dziesmu “I Love 
You” (audzinātāja Egita Seņkāne) un 7.  klase ar dziesmu “Zilais 
karbunkulis” (audzinātāja Mairita Ivanova). Visi citi pasākuma 
dalīb nieki saņēma atzinības rak stus, pozitīvas emocijas un sajūtu 
par labi padarītu darbu. Tā vien gribējās teikt: “Kopā mēs varam, 
ja darām!”

Skaidrīte Logina

Kopā priekam!

Sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ausmu Čīmu, noskaidroti arī 
čaklākie lasītāji. Sākumskolā tie ir Alise Liāna Jaunzema, Dana 
Krūmiņa, Viktorija Jaunzema, Daniels Jēkabsons, 5. klasē Diāna 
Smirnova, Viktorija Šakina, Armands Vilciņš, 6. klasē Laura 
Marija Jaunzema, 7. klasē Roberts Kozlovskis, Amanda Paegle, 
Edgars Kleins, 8. klasē Rytis Macevicius, Ņikita Borščakovs, 
Gvido Zviedrāns, 9. klasē Kitija Vjatere, Lilija Laicāne, 1. kursā 
Ēriks Ščeglovs, Edgars Matutis. Pavasarī labākie skolas lasītāji 
varēs izmantot iespēju doties mācību ekskursijā, lai apciemotu 
interesantākos Latvijas rakstniecības muzejus.

Ir prieks, ka bērni un jaunieši pašattīstībai izmanto arī sabiedrībā 
bieži vien noniecināto prasmi  – iepazīt un mācēt sarunāties par 
daiļliteratūru kā mūsu dzīvi atspoguļojošu vērtību. Amerikāņu dzej
nieks Vitmens par grāmatu teic patiesus vārdus: “Mans draugs, 
tā nav grāmata, kurai pieskaroties tu nepieskaries cilvēkiem.” Un 
iemācīties delikāti pieskarties otra cilvēka dvēselei ir liela māksla. 
To mēs mācāmies.

MI skolotāja Skaidrīte Logina Čaklākie lasītāji

8. klase un 1. kurss savā priekšnesumā

AKTUāLI
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Mālpilī ir ne mazums dzimtu, kas te dzīvo jau vairākās paaudzēs, 
iekopuši mājas, izaudzinājuši bērnus, pieskatījuši mazbērnus... 
Mazie izaug lieli, izskolojas, sāk patstāvīgu dzīvi, izveido ģimenes 
tepat Latvijā vai arī dodas pasaulē papildināt zināšanas, nopelnīt, 
uz pastāvīgu dzīvi varbūt vienkārši laimi meklēt. 2002. gadā 
izdotajā enciklopēdijā “Latvijas pagasti” atradu ziņas, ka Mālpilī 
ir 4340 iedzīvotāju. Tagad, kā minēts Mālpils mājas lapā, – 3815. 
Starpība pus tūkstotis! Šajā skaitā ir gan aizbraukušie, gan mūžībā 
aizgājušie... Kas vēl? Varbūt mazāk bērnu dzimst? Viktorija Kalniņa 
saka, ka 2000. gadā dzimušie 60 bērniņi tā arī palicis rekords, bet 
tomēr arī 2014. gada skaitlis 33 ir ar plus zīmi. Bet interesanti, cik 
ir to, kas tieši pēdējos gados Mālpili izvēlējušies par savu dzīves 
vietu, tātad papildinājuši iedzīvotāju skaitu? Informāciju un vērtīgus 
padomus iecerētajam rakstu ciklam ieguvu no Mārītes Nīgrandes. 
Izrādās, ka tā ir pozitīva tendence – svešinieki atnāk un kļūst par 
mālpiliešiem. Tomēr visvairāk iepriecina tas, ka atgriežas jaunie, 
mūsējie.

Ilgdzīvotāji pie dzīves Mālpilī pieraduši. Reizēm priecājamies 
un uzslavējam (varētu vairāk), reizēm kritizējam (gan vietā, gan 
nevietā). Bet kādu redz Mālpili ienācēji vai mūsējie, kas bijuši īsāku 
vai ilgāku laiku prom? Par to tad arī šīgada rakstu cikls “Izvēle – 
Mālpils”.

Pirmā saruna rakstu kopā par daudzbērnu ģimenēm bija ar 
mūsu mācītāju Edvīnu Rumjancevu. Tā sagadījies, ka arī šī cikla 
pirmajā rakstā būs saruna ar Lēdurgas evanģēliski luteriskās 
draudzes mācītāja Osvalda Miglona ģimeni, Galdnieku māju jau
najiem saimniekiem, šķiet, pēdējiem ienācējiem Mālpilī.

Galdnieki atrodas vietā, kur satiekas Sauleskalns un Torņkalns. 
Lejup, uz Siguldas ceļa pusi, kalna nogāzi klāj liels balta sniega 
palags, tālāk aizsalusī Suda, vēl tālāk starp kokiem pavīd katlu 
mājas skurstenis. Vasarās te noteikti ir ļoti skaisti. Kad savulaik 
amatniekiem dalīta zeme, arī mājas ieguvušas zīmīgus nosau
kumus – Galdnieku māju saimnieks tiešām bijis galdnieks. 

Kā Mālpilī nonākusi Osvalda Miglona ģimene? Kāpēc tieši 
Mālpils un šīs mājas? Galdniekos mani sagaida saimnieks, viņa 
dzīvebiedre Ina un viņas mammas māsa Laima Vizma. Nekad te 
neesmu bijusi, arī cilvēki man sveši, bet saruna rit tik brīvi, nepie
spiesti un interesanti, ka rodas sajūta – esam pazīstami jau sen. 
Izrādās, ka Mālpilī viņi iepriekš nav bijuši, dzīvojuši Krimuldā. 
Bērni – meita un trīs dēli – izaudzināti, tie jau savā dzīvē un darbā. 
Pēc dzīvokļa šaurības gribējies lauku plašumu un klusumu, arī 
zemes gabaliņu mājas apkārtnes skaistumam. Kad pērnā gada 
nogalē uzzinājuši par māju Mālpilī, devušies lūkot. Atbraukuši, 
apskatījuši un sapratuši – te un nekur citur! Pārcēlušies novembrī. 
Vēl jau īsti viņus māja neesot pieņēmusi, bet plāni lieli un inte
resanti. Tomēr, lai māju un apkārtni pilnīgi sakārtotu atbilstoši 
sa vām vēl mēm, vajadzīgi vismaz pieci gadi, domā saimnieks. Inas 
kundze priecīga, ka vīram ir “zelta rokas”, viņš prot visus dar
bus, jo strādniekus katrai vajadzībai līgt būtu neiespējami. Un arī 
2 hektāri zemes būs īstajās rokās, jo abas sievietes ir diplomētas 
agro nomes. Ka tiks veidots parks, tas jau šobrīd skaidrs.

Kā Mālpils uzņem iebraucējus? Ko Mālpilī paspējuši apskatīt? 
Vai te ir kādi paziņas?

Pamata jautājumi veiksmīgi nokārtoti: novada domē deklarē
jušies, dakteres Sprūdes praksē pieteikušies, kultūras pasākumu 
afišas izlasījuši, sporta kompleksā pabijuši, daļu veikalu jau ne
daudz iepazinuši (brīnums, ka mums to ir tik daudz). Pat esot jau 
zināma vieta, kur pienu pirkt. Abas kundzes trīs stundas staigājušas 
pa Mālpili, lai vismaz vizuāli ar to iepazītos, bet īstais skaistums 
gan pašu mājas apkārtnē, gan visā Mālpilī, protams, atklāsies 
tikai pavasarī. Mālpils sabiedriskajā dzīvē iesaistīties domā visi 
trīs. Mājās vien jau nesēdēšot, kā nekā pieci Dziesmu svētki, 
ieskaitot pēdējos, izdziedāti. Arī vidējās paaudzes deju kolektīvā 
izdejojušies. Ja Mālpilī būtu vecās paaudzes deju kolektīvs, laikam 
ietu, bet vidējiem līdzi izlēkāt jau esot par grūtu (man gan šķiet, ka 

līdz vecajiem ļaudīm viņiem vēl ļoti tālu). Otra kundze interesējas 
par pensionāru aktivitātēm un, tā kā pie rokas redzu groziņu ar 
adījumiem, tad varbūt būs papildinājums arī “Urgai”. 

Daži mālpilieši  – mūsu mācītājs Edvīns Rumjancevs un Juris 
Vītums – jau ir pazīstami no agrākiem kopīgiem pasākumiem un 
braucieniem. Un ceļots tiešām daudz, visa Eiropa krustu šķērsu 
izbraukāta.

Sava rūpe ir par mazbērniem. Inas kundze secinājusi, ka at
šķirība starp laiku, kad auga viņas bērni, un tagadējo jauno paau
dzi jau ir ievērojami liela: “Bērni lieliski zina savas tiesības, bet 
ne pienākumus. Brīžiem atbaida lielā negāciju plūsma no masu 
medi jiem. Iela, televīzija un dators bērnus audzina vairāk kā vecāki. 
Kādas tam nākotnē būs sekas? Ir atlaisti sabiedrības groži, un tā 
ir liela nelaime. Materiālā puse kļūst noteicošā, garīgās vērtības 
attālinās. Pabalsti izlaiduši cilvēkus, jo prasa jau arī tādi, kas savu 
dzīvi itin labi varētu sakārtot paši. Gaida, kad kāds atnāks, izmēzīs 
dzīvokli, pabaros. Nu nav Latvijā tādas vietas, kur cilvēks nevarētu 
sev iestādīt kartupeļu vadziņu vai iesēt piecus gurķus!”

Osvalds piebilst, ka arī baznīcā cilvēki iet mazāk, jo gaida, ko 
Dievs iedos. Bet viņš jau rokā neiedos neko, tikai parādīs ceļu, un 
cilvēka paša rokās ir izvēle – iet pa to vai neiet.

Jā, Mālpilī ienākuši gaiši, darbīgi, interesanti cilvēki ar ļoti 
pozitīvu domāšanu, un drīz mūsu novadā būs vēl viens skaisti sa
kopts īpašums. Lai izdodas viss iecerētais un lai Osvalda Miglona 
ģimenei ir prieks dzīvot mūsu Mālpilī!

Ināra Bahmane

IZVĒLE – MāLPILS

Domāt pozitīvi – tas ir būtiski

Mājas saimnieki – Ina un Osvalds

Tante Vizma ar mājas saimnieci Inu
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1. februārī Salaspils sporta namā notika Pierīgas sporta spēles 
dambretē, kurā piedalījās arī Mālpils novada komanda. Sacensībās pieda
lījās 8 komandas un tika izspēlēta riņķa sistēma. Komandu sastāvi bija 
nokomplektēti ļoti spēcīgi, piemēram, Ropažu novada komandā startēja 
vairākkārtējais pasaules čempions Guntis Valneris. Mālpils novada ko
manda (Guntis Krivenoks, Alvis Buraks, Artis Čonka un Kristīne Kaņepēja) 
šajā spēcīgajā konkurencē palika pēdējā  – 8.vietā. Sacensībās uzvarēja 
Mārupes novada komanda, 2.vietu ieguva Babītes novada komanda, bet 
3.vietu – Ropažu novada komanda.

8.februārī Ulbrokas sporta kompleksā notika Pierīgas sporta spēles 
galda tenisā, kurā piedalījās 7 komandas. Komandas tika sadalītas 
2 grupās. Mālpils komanda (Deivids Volkovs, Aivars Volkovs, Armīns 
Fjodorovs un Kristīne Kaņepēja), piekāpās visās trīs grupu spēlēs. Cīņā par 
5 līdz 7.vietai Mālpils novada komanda zaudēja Mārupei (1:4) un Baldonei 
(1:4) un ierindojās pēdējā, 7.vietā. Jāpiebilst, ka konkurence bija ļoti spēcīga 
un daudzās komandās tika pārstāvēti vadošie Latvijas galda tenisisti. 
Sacensībās uzvarēja Stopiņu novada komanda, 2.vietā – Salaspils novada 
komanda, bet 3.vietā – Babītes novada komanda. 

8.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada čempionāts 
novusā 4.posms, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1.vietu ieguva Andris 
Lagzdiņš, 2.vietu izcīnīja Oskars Janbergs, bet 3.vietā ierindojās Alfons 
Suķis. Labākā no dāmām – Lauma Berga.

14.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas sporta spēles 
šahā, kurā piedalījās 8 komandas. Tika izspēlēta rinķa sistēma ar apdo
mas laiku 15 minūtes katram dalībniekam + 5 sekundes par gājienu. 
Mālpils novada komanda (Verners Putka, Ģirts Lielmežs, Ģirts Lielmežs 
un Esmeralda BalodeBuraka) pirmajā kārtā piedzīvoja zaudējumu pret 
principiālajiem pretiniekiem  – Inčukalna novada komandu (0,5:3,5). 
Turpinājumā tika izcīnītas trīs uzvaras pret Salaspils, Babītes un Stopiņu 

novada komandām (ar rezultātu 2,5:1,5), tad neizšķirts 2:2 ar Siguldas no
vada komandu un nobeigumā pārliecinoši pieveiktas Baldones un Ādažu 
novadu komandas (ar rezultātu 3:1). Tas viss kopumā deva 11 punktus un 
1.vietu turnīrā. 2.vietā iepriekšējo 2 gadu čempioni  – Inčukalna novada 
komanda, bet 3.vietā  – Salaspils novada komanda. Individuāli Verners 
Putka (5,5 punkti no 7) ieguva 2.vietu pie 1.galdiņa, bet Ģirtam Lielmežam 
(4,5 punkti no 7) 3.vieta pie 3.galdiņa. Lielu artavu komandas uzvarā deva 
arī Anatolijs Seļivanovs (3 no 7) un Esmeralda BurakaBalode (3 no 7), kurai 
bija jācīnās gan pret vairākkārtēju Latvijas čempioni Laura Rogule, gan pret 
Pasaules dāmu čempionāta vicečempioni Ingrīdu Priedīti.

21.februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada čempio
nāts šautriņu mešanā 6.posms, kurā piedalījās 10 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, bet 3.vietu – Edgars 
Bogdans.

21.februārī Ogres novada Plaužu ezerā notika Pierīgas novadu sporta 
spēles zemledus makšķerēšanā, kurās piedalījās arī Mālpils novada zem
ledus makšķerēšanas meistari. 11 novada komandu konkurencē tika iegūta 
10.vieta. Uzvarēja Krimuldas novada komanda, bet 2. un 3.vietā ierindojās 
Stopiņu un Salaspils novadu komandas. Mālpils novada komandu pārstāvēja 
Gints Zunde, Imants Andersons, Gatis Birkenfelds un Aldis Iesalnieks. 

21.februārī turpinājās Latvijas komandu čempionāts novusā 2.līgas 
finālsacensību cīņas par 10.–18.vietu, kurā startē arī Mālpils novada ko
manda “MĀLPILS SK”. Šajā sabraukumā tika aizvadītas 3 cīņas ar koman
dām “SKILLE” no Ropažu novada, “TUKUMS 2” no Tukuma un “RĪDZENE” 
no Rīgas. Visās trīs cīņās tika izcīnītās uzvaras. 

22.februārī Mālpils sporta kompleksā norisinājās Mālpils novada 
dubultspēļu čempionāta novusā, kurā piedalījās 12 dalībnieki jeb 6 pāri. 
1.vietu izcīnīja viesi Matīss un Andris, 2.vietā ierindojās Jānis Dišereits ar 
Oskaru Janbergu, bet 3.vietā Mārtiņš Dišereits un Jānis Jansons.

Sporta darba organizators 
Ģirts Lielmežs

SPORTS

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta
14.marts Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā Mālpils sporta komplekss

14.marts plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 7.posms Mālpils sporta komplekss
15. marts plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 3.posms Mālpils sporta komplekss
21.martā plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 5.posms Mālpils sporta komplekss

22.marts Pierīgas novadu sporta spēles novusā Babītes sporta komplekss

sporta ziņas

INFORMāCIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģis trē

šanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana
Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un 

dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī infor
mācijas nesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par 
dzīvnieku dzimšanu, pārvietošanu, nobeigšanos vai nokautajiem 
dzīvniekiem –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem  
līdz simt desmit euro, bet juridiskajām personām  – no piec
padsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit  
līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām – no trīs
desmit pieciem līdz septiņsimt euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

107.pants. Dzīvnieku slēpšana, neidentificēšana (nemar
ķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dien
esta inspektora, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai 
izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz 
divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām  – no piec
padsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit 
līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no 
trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Lauksaimniecības datu centra atgādinājums
Pēdējās izmaiņas: 05.02.2015.
Par ziņojumu iesniegšanas termiņiem
Atgādinām, ka ziņas par visiem notikumiem ar lauksaimniecības dzīvniekiem 

(pārvietošana, atnešanās, aborts, apzīmēšana, likvidēšana novietnē, neapzīmēto 
pēcnācēju izslēgšana, kastrēšana, sēklošana) ir jāiesniedz 7 dienu laikā pēc notikuma. 
Tāpat ziņo arī datus par lecināšanas perioda sākumu. 

Cūku kustības ikmēneša kopsavilkums jāiesniedz līdz 10. datumam par iepriekšējo 
mēnesi; pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās 
ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku 
kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju. Pārskats par stāvokli ganām
pulka novietnē jāiesniedz 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju, dati jāpaziņo 
attiecīgā mēneša laikā. Pārskatu aizpilda tikai par tajā norādītajām dzīvnieku sugām. 

Lai iekļautos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (MK noteikumi Nr. 393), aicinām 
izmantot elektroniskās datu ievades priekšrocības, skat. http://www.ldc.gov.lv/lv/
news/?param=170

Lūdzam palīdzēt Ivara Hermaņa ģimenei pēc postošā 
ugunsgrēka viņu dzimtas mājās

“Zemturi-Migliņas”, Mālpils novadā
Nelaimes gadījums notika š.g. 18. februāra naktī, kad pāris minūšu laikā 

uguns nopostīja jaunās ģimenes piepildīto sapni. Hermaņu ģimene, lai aizbēgtu 
no lielpilsētas kņadas, Mālpilī bija atjaunojusi dzimtas mājas, vasarā sagaidīja 
savu pirmdzimto un šķita, ka izsapņotie sapņi ir piepildījušies... Nelaimes naktī 
visa ģimene nebija mājās, tikmēr uguns aprija visu... sapņus, ieceres, darbā 
ieguldīto laiku un finanses. Ģimene šobrīd apmetusies šaurā dzīvoklī Rīgā pie 
vecākiem, bet ar cerību atgriezties Mālpilī.

Palīdzēsim jaunajai Hermaņu ģimeni atgūt spēkus dzimtas mājas atjaunošanai!
Ziedosim Ivaram Hermanim! Pers. k. 220481-12069, AS Swedbank, Konta 

Nr. LV80HABA0551012344834
Lai mums kopā izdodas!

Mālpils kolēģi un kaimiņi
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Mālpils novada dome (reģ. Nr. 90000048398) izsludina 
pretendentu pieteikšanos uz būvinspektora amata vakanci

Galvenie amata pienākumi
•	Kontrolēt	un	pārraudzīt	būvniecības	procesu	novadā
•	Apsekot	būvniecības	objektus	un	sagatavot	atzinumus	par	tiem
•	Piedalīties	un	organizēt	būvobjektu	pieņemšanu	ekspluatācijā
•	Izdot	izziņas	par	jaunbūves	tiesisko	statusu	un	būves	neesību
•	Izskatīt	 fizisko	 un	 juridisko	 personu	 iesniegumus	 un	 sūdzības	

būvniecības jautājumos un tiesību aktos noteiktos termiņos nodrošināt 
atbildes sagatavošanu

•	Apturēt	būvniecību,	ja	būvniecība	notiek	bez	būvatļaujas	vai	neat
bilst akceptētam būvprojektam

•	Pašvaldības	vajadzībām	izstrādāt	būvdarbu	tāmes
•	Pašvaldībai	piederošo	būvju	tehniskā	stāvokļa	uzraudzība
•	Savas	kompetences	ietvaros	pieņemt	un	konsultēt	apmeklētājus
Prasības pretendentiem
•	atbilstība	 MK	 19.08.2014.	 noteikumu	 Nr.499	 “Noteikumi	 par	

būvinspektoriem” prasībām
•	normatīvo	aktu	pārzināšana	būvniecības	jomā,	kā	arī	Administratīvā	

procesa likuma izpratne
•	pieredze	būvdarbu	tāmēšanā
•	Teicamas	latviešu	valodas	zināšanas
•	Labas	iemaņas	darbā	ar	datoru	
•	Precizitāte	un	atbildība	par	veicamajiem	pienākumiem
•	Komunikācijas	un	sadarbības	veidošanas	prasmes
•	B	kategorijas	auto	vadītāja	apliecība
Piedāvājam
•	Nepilnu	darba	laiku –	20	stundas	nedēļā
•	Stabilu	atalgojumu
•	Noteiktās	 pašvaldības	 darbinieku	 sociālās	 garantijas	 (papild

atvaļinājums u.c.)
•	Profesionālās	pilnveidošanās	un	izaugsmes	iespējas
•	Veselības	apdrošināšanu
•	Iespēju	ar	50%	atlaidi	apmeklēt	Mālpils	sporta	kompleksu
Iesniedzamie dokumenti
•	Pieteikuma –	motivācijas	vēstule
•	Īss	dzīves	gājuma,	izglītības	un	darba	pieredzes	apraksts	(CV)
•	Izglītības	dokumentu	un	sertifikātu	kopijas
•	Pēc	pretendenta	ieskatiem	citu	dokumentu	kopijas
Pieteikšanās termiņš un kārtība
Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz epasta adresi 

dome@malpils.lv, vai iesniedzot personīgi Mālpils novada domes 
kancelejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2015. gada 16. marta plkst.15.00

Vēlamies Jūs informēt, ka no 2015. gada marta mēneša Juris 
Stankēvičs pastāvīgi būs sastopams Nākotnes ielā 1, Mālpilī: 

pirmdienās 10:00 – 13:00
ceturtdienās 13:00 – 16:00
Ar Juri Stankēviču varēs sazināties pa tālr. 67925201, 29336608

VP RRP Siguldas iecirkņa
KP nodaļas priekšniece

Kur mācīties pēc 9. klases?
MāLPILS PROFESIONāLā VIDUSSKOLA
2015./2016. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglītības 

programmās:
Pēc pamatizglītības iegūšanas – mācību ilgums 4 gadi
•	Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis
•	Būvdarbi
 Kvalifikācija: ēku celtnieks
•	Kokizstrādājumu izgatavošana
 Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks
•	Ēdināšanas pakalpojumi
 Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists
 Kvalifikācija: konditors
•	 Interjera dizains
 Kvalifikācija: Interjera noformētājs
Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju un papildus ESF mērķ

stipendiju līdz 71.14 EUR mēnesī. Skola bez maksas nodrošina auto
vadīšanas kursu teorētiskās daļas apmācību.

Ar skolu var iepazīties Jums izdevīgā laikā,iepriekš vienojoties pa 
tālruni 67925267

 DOKUMENTUS PIEŅEM DARBA DIENāS no 9.00 – 17.00
vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152
tālr. 67925267, fakss 67970907

e – pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Tukuma muzejs ar Eiropas Parlamenta tautas partiju grupas deputātes 
Sandras Kalnietes atbalstu un finansējumu sagatavojis izstādi “Sibīrijā 
rakstītas vēstules uz bērza tāss”.

Izstāde ir desmit reālu cilvēku dzīvesstāsti, kurus skārusi padomju varas 
iestāžu īstenotā nacionālās identitātes iznīcināšanas politika. Vēstuļu autori 
ir Latvijas inteliģences un zemniecības pārstāvji, kas savas sabiedriskās 
darbības, pilsoniskās pozīcijas vai izrādītās pretestības dēļ nokļuvuši pa
domju varai nevēlamas personas statusā, apcietināti un sodīti pēc Otrā 
pasaules kara vai izsūtīti uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā vai 1949. gada 
25. martā

Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir simboliska nozīme Latvijas 
vēsturē, jo tās ir padomju laikmeta liecība, kura raksturo Latvijas 20. gs. 
vēsturē traģiskākos mirkļus: arestus un deportācijas, kas kvalificējami 
kā noziegumi pret cilvēci. Pēc aptuvenām aplēsēm spriežot, Staļina kulta 
laikā represēti un Sibīrijā nometināti vismaz 167 000 Latvijas iedzīvotāju, tai 
skaitā tūkstošiem mazgadīgu bērnu. 1941. gada 14. jūnijā vien tika deportēti 
15 443 (aizvesto otrajā izvedumā, tas ir LVA darbinieku precizētais skait
lis) Latvijas iedzīvotāji, bet 1949. gada 25. martā deportācijas rezultātā – 
44 271 cilvēks (šis skaitlis iekļauj tos, kuri nebija uz vietas 25. martā un tika 
izsūtīti vēlāk).

2009. gadā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacio
nālajā reģistrā iekļautas 19 Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, 
2013. gadā otrajā nomināciju konkursā tā tika papildināta ar 24 vēstulēm. 
Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss glabājas septiņos Latvijas muzejos: 
Tukuma muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, 
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, Talsu novada muzejā, kā 
arī Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Tukuma muzeja ceļojošā izstāde 
“sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”

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	ad
ministratora	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 reģistrācijas numurs: 40002165017
Kontaktpersona: Aldis

Adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10

2015. gada  
5. martā  

plkst. 15.00
Mālpils kultūras centra apaļajā zālē notiks  

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!”  
9 gadu prezentācijas pasākums!

Aicinām piedalīties! Biedrības valde
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Mālpils novada dome (reģ. Nr. 90000048398) izsludina 
pretendentu pieteikšanos uz elektriķa – gaismotāja amata 

vakanci Mālpils kultūras centrā
 Galvenie amata pienākumi
•	gaismas	tehnikas	operatora	pienākumu	veikšana	kultūras	pasākumos	

gan telpās, gan ārpus tām (estrāde, laukumu un ielas pasākumi u.c.), 
piedaloties arī pasākumu mēģinājumos;

•	 elektroapkalpes	 darbi:	 āra	 un	 telpu	 apgaismojuma	 profilakse	 un	
uzturēšana lietošanas kārtībā, skatītāju zāles un skatuves, deju zāles 
apgaismošanas iekārtu uzturēšana tehniskā kārtībā; ventilācijas iekārtas 
apsekošana;

•	papildus	veikt	 ikdienas	darbus,	kas	saistīti	ar	galdniecību,	 remont
darbiem, mēbeļu labošanu, kā arī kultūras centra telpu kosmētisko remon tu

Prasības pretendentiem
•	Iemaņas	elektriķa	darbā
•	Radoša	pieeja,	interese	par	gaismošanas	tehnikas	pielietojamību
•	Precizitāte	un	atbildība	par	veicamajiem	pienākumiem
•	Komunikācijas	un	sadarbības	veidošanas	prasmes
•	Teicamas	latviešu	valodas	zināšanas
•	B	kategorijas	auto	vadītāja	apliecība
Piedāvājam
•	Pilnu	darba	laiku	un	stabilu	atalgojumu
•	Noteiktās	 pašvaldības	 darbinieku	 sociālās	 garantijas	 (papild

atvaļinājums u.c.)
•	Profesionālās	pilnveidošanās	un	izaugsmes	iespējas
•	Veselības	apdrošināšanu
•	Iespēju	ar	50%	atlaidi	apmeklēt	Mālpils	sporta	kompleksu
Iesniedzamie dokumenti
•	Pieteikuma –	motivācijas	vēstule
•	Īss	dzīves	gājuma,	izglītības	un	darba	pieredzes	apraksts	(CV)
•	Izglītības	dokumentu	un	sertifikātu	kopijas
•	Pēc	pretendenta	ieskatiem	citu	dokumentu	kopijas
Pieteikšanās termiņš un kārtība
Dokumentus iesniedz, nosūtot elektroniski uz epasta adresi 

dome@malpils.lv, vai iesniedzot personīgi Mālpils novada domes kan
celejā (Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152)

Pieteikšanās termiņš līdz 2015. gada 9. marta plkst.15.00

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) LAD lauku bloku 
kartē ir publicējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). 
Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un 
iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī 
jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu ele
mentus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD EPieteikšanās 
sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai 
ir 2015. gada ir 1. aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu elemen
tiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc 
katram lauksaimniekam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai 
tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu 
zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalku
latoru, ko ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību. 

LAD atgādina, ka lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā 
apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās 
aramzemes platība ir vismaz 10 ha.

Zaļināšana sastāv no:
– kultūraugu dažādošanas;
– ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu ele

menti, laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;
– esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) 

saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājaslapā 

izvēlnē “Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro katram lauksaim
niekam, lai 2015.gadā platību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir 
publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības 
nav jāievēro. 

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz 
platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD aicina lauk
saimniekus jau tagad kļūt par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas 
klientiem.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, Tālr. 67027830, 67027384

Epasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LAD lauku bloku kartē ir publicēti 
ainavu elementi – aicinām  
iesniegt lauku bloku precizējumus, 
ja nepieciešams!

Aicinām aktīvos Mālpils novada iedzīvotājus 
piedalīties ideju darbnīcā

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (darbības teritorija – Siguldas, 
Sējas, Mālpils, Inčukalna, Krimuldas novadi) ir uzsākusi darbu pie jaunas 
teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2014. – 2020. gada plānošanas 
periodam. Lai identificētu turpmākos veicamos pasākumus, rīcības 
un aktivitātes, interesenti tiek aicināti piedalīties uz tikšanos Ideju 
darbnīcā, kura ietvaros tiks apzinātas vietējo iedzīvotāju vajadzības, 
idejas, kā arī redzējumi par sava novada attīstību, to veicinošajiem un 
kavējošajiem faktoriem.

Ideju darbnīca Mālpilī notiks 18. martā (trešdien) plkst. 14.00 
Nākotnes ielā 1 (lielajā zālē).

Dalībai Ideju darbnīcā interesentus lūdzam pieteikties līdz 16. mar
tam pie Mālpils novada domes projektu koordinatores Ievas Paulovičas 
(tālrunis 67970893 vai epasts: ieva.paulovica@malpils.lv).

Rīgas rajona lauku attīstības biedrības koordinatore 
Inese Pikaļova

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate 
“Gada izrāde 2014” 

Mālpilī, 2015. gada 15. martā, svētdien
Izrādes vērtē teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte, 
Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš, režisors Valdis Lūriņš
Mālpils kultūras centra lielajā zālē
10.00 – 11.50 “Priekulene – 2014”, Ādažu amatierteātris “Kontakts”, 
režisori Vaira Baltgaile, Artūrs Breidaks, 11.50 – 12.10 ekspertu saruna ar 
režisoriem Vairu Baltgaili, Artūru Breidaku
Mālpils kultūras centra apaļajā zālē
12.15 – 13.00 Arta Dzīle “Zem taureņa spārna”, Krimuldas tautas 
nama Raganas amatierteātris, režisore Zane Zīle, 13.00 – 13.20 ekspertu 
saruna ar režisori Zani Zīli 
13.20 – 14.00 pusdienas
Mālpils kultūras centra lielajā zālē
14.00  – 15.30 ādolfs Alunāns “Seši mazi bundzinieki”, Suntažu 
amatierteātris “Sauja”, režisors Didzis Cauka, 15.30 – 15.50 ekspertu sa
runa ar režisoru Didzi Cauku
Mālpils kultūras centra lielajā zālē
16.00  – 17.10 Volfgangs Kolhāze “Zivs četratā”, Ikšķiles novada 
jauniešu teātra studija “Āķis”, režisore Kristīne Saule, 17.10 – 17.30 eksper
tu saruna ar režisori Kristīni Sauli
Mālpils kultūras centra 2. stāva vestibilā
17.30  – 18.50 Astrīda Lindgrēna “Karlsons”, Mālpils amatierteāt
ris “Vēji”, režisore Liene Cimža, 18.50 – 19.10 ekspertu saruna ar režisori 
Lieni Cimžu

2015. gada 3. martā pl.14.00
Mālpils novada domes 
konferenču zālē notiks 

invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrības “Notici sev!”

kopsapulce
Aicinām ierasties!

Biedrības valde

Kļūdas labojums
Mālpils Vēstis 2015. gada janvāra numurā Nr. 161, 7. lpp. rakstā “Mālpils 
policisti” nepareizi minēts Valsts policista Jura Stankēviča mobilā 
tālruņa numurs (28351184). Pareizais numurs ir 29336608.

Mālpils Vēstis redakcija

Mālpils ev. lut. draudzē 
15. martā visi draudzes 

locekļi aicināti uz
dievkalpojumu pl. 10.00, 
jo pēc dievkalpojuma –

DRAUDZES 
PILNSAPULCE



 Mālpils Vēstis  FEBRUĀRIS  2015   20

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 2015. gada martā
01.03. plkst. 16.00 ULDA ZEMZARA gleznu izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieku  
  kultūras centra izstāžu zālē
01.03. plkst. 17.00 Dziedāšanas svētki bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 15 gadiem  
  “BRĪNUMS 2015”. Pasākuma īpašie viesi Mārupes kultūras nama bērnu popgrupa 
  “Mazā sirds”, vadītāja Ira Dūduma. Biļetes cena 2 EUR pieaugušajiem, 1 EUR bērniem
 plkst. 19.00 – 21.00 Diskotēka tīnīšiem kopā ar DJ DAINI. Ieeja 1.40 EUR
06.03. plkst. 17.00 Koncerts “Ieskandināsim pavasari kopā ar Saimniecēm!” 
  Piedalās Mālpils novada vidusskolas deju kolektīvi un koris
11.03. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” saiets
13.03.  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skate
15.03.  Latvijas amatierteātru iestudējumu skate “GADA IZRĀDE 2014” (Sekot reklāmai)
19.03. plkst.19.00 Izrāde “PADOMI PRECĒTIEM PĀRIEM”
 Izrādē – šovā piedalās populārā televīzijas “balss”, filmu un teātra aktrise Zane Burnicka (Antonija), TV 
raidījumu vadītājs, scenārists, režisors, kā arī teātra dramaturgs, topošais teātra aktieris un režisors Kārlis 
Anitens (Luidži), un psihoterapeite, “Ainas šova” vadītāja, viņa arī diplomēta teātra režisore – Aina Poiša (TV 
šova vadītāja Marija Moreno). Kārlis Anitens izbraukuma versijai radījis arī skatuves ietērpu un kostīmus. 
Biļešu cenas 5, 6, 7 EUR. Biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīzē” un Mālpils kultūras centra kasē
21.03. plkst. 18.00 Deju koncerts pavasara noskaņās “Grūžam, velkam, metam... Un lecam pa vecam!”
 Sadejos: Māra, Sidgunda, Sadancis un Pastalnieki no Valmieras, Pūpolītis un Vēji no Lielvārdes, Jandāls 
no Bauskas, Jumpraviņa no Jumpravas, Ritenītis un Greizie rati no Garkalnes, Stopiņš no Stopiņiem, Ūsa 
no Salaspils. Ieeja par brīvu
23.03. plkst. 15.00 Ceļojošās izstādes “SIBĪRIJĀ RAKSTĪTAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS”  
  noslēguma sarīkojums, veltīts Komunistiskā terora upuru piemiņas dienai.  
  Izstāde apskatāma kultūra centra 2. stāva foajē no 1. marta.
Marts – Teātra dienas mēnesis!
28.03. plkst. 18.00 Mālpils kultūras centra amatierteātris “Vēji” aicina visus uz tikšanos  
  “VĒJU SKAPĪ”, lai kopīgi atskatītos uz savas radošās darbības 10 gadiem
6. aprīlī plkst. 17.00 Aijas Andrejevas jubilejas koncerts “SOĻI”, svinot radošo jubileju – 10 gadus 
  uz skatuves, Mālpils kultūras centrā. Biļešu cenas 8, 10 EUR. Biļetes var iegādāties 
  Mālpils kultūras centra kasē un “Biļešu Paradīzē”

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

 LīDzJūTībA
Balts putenis, kad sagriezās aiz loga,
Tev liktenis pieskārās pie rokas.
Nu tavas asaras un prieks
Snigs atmiņās kā sniegs.
Sāpju brīdī esam kopā ar mūsu JāŅA 

GRAUDIŅA tuviniekiem, uz mūžu no viņa atva
doties.

Mālpils novada dome un
Mālpils novada kultūras centrs

SIA “Saurida Latvija”
50, 27 un 5 litru tilpuma gāzes balonu 

nomaiņa, pārbaude, konsultācijas.
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 

gāzes baloni (27 l).
Gāzes plīts remonts.

Strādājam katru dienu (arī vakaros), 
svētkos un brīvdienās.

Zvanīt Jums vēlamā laikā!
Tālr. 29415120

18. APRĪLĪ plkst. 18.00 Dziedāšanas svētki pieaugušajiem “MāLPILS DZIESMA”,  
solisti, dueti, trio, draugi un ģimenes! Uzdziedāsim kopā ar atraktīvo  

muzikālo apvienību “VINTāŽA”! Pēc koncerta BALLE!
Mīļie skatītāji, arī šogad Jums tiek dota vienreizēja iespēja savlaicīgi pasūtīt  
kādu veltījuma dziesmu sev īpašam cilvēkam, kas tiks atskaņota koncertā.

Dalībnieku pieteikšanās un dziesmu veltījumi – Mālpils kultūras centrā pie Sandras  
vai pa tālr. 67925339; 26434429 (mob.); epasts: rosandra@inbox.lv līdz 18.martam.

 sLuDiNāJuMi

 PATeiCībAs
Paldies visiem par sirsnību, atbalstu un 

palīdzību, no Jāņa Graudiņa atvadoties.
Tuvinieki

Dziedādami, dancodami
Izstaigāsim tālus ceļus.
Rādīsim tiem tāliem brāļiem
Savas mātes cimdu rakstus.
(J. Peters)

Izsaku pateicību Mālpils Kultūras cen-
tram par brīnišķīgi organizēto un rakstaino 
kopā sadziedāšanos senioru vokālā ansambļa 
“Sidgundietes” jubilejas koncertā!

Īpašs paldies Viktorijai Kalniņai, Edītei 
Priekulei, SIA “EMU” un Solvitai Strausai, 
“Urgas” dāmām, Karlsonam un ansambļa pre-
zidentei Edītei Saleniecei!

Senioru vokālā ansambļa “Sidgundietes” 
vadītāja Evija Belicka

Kūdras ieguves firma piedāvā darbu Mālpils 
novadā traktoristam – mehanizatoram.

Iepriekšēja darba pieredze tehnikas uzturē
šanā, remontā obligāta. B kategorijas auto
transporta  un A, B, C kategorijas traktor tehnikas 
vadītāja apliecība obligāta.

Izglītība obligāti specializētā, vēlama motor
zāģa un krūmgrieža operatora apliecība.

Latviešu un krievu valodas zināšanas obligā tas, 
vācu valodas prasmes tiks ņemtas vērā kā priekš
rocība. Pieteikties līdz 2015. gada 10.  martam.

SIA “Mokura-Europe”
Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV1004;

tālr. +371 67869307; mob.tālr. +371 25139609; 
epasts: sia.mokura@outlook.com

Mūrēju plītis, sildmūrus, krāsnis, pirts pērtu ves, 
kamīnus (telpu, āra), āra kamīngrillus, akmens 
sētas, akmens celiņus; aku virsējo gro du aplikšana 
ar akmeņiem u.c. darbi, visa minētā restaurācija. 
Pieticīgas cenas. Laimonis, tālr. 25652216 (Mālpils)

SIA “KRIJA” pērk cirsmas un meža īpašumus par 
augstām cenām. Tālr. 26324233, epasts: krija@
mail.lv

Meklēju darba dienās līdzbraucēju uz Rīgu. 
Tālr. 29430521

LATVIJĀ RAŽOTAS SILTUMNĪCAS
SIA “Arka B” ražo un uzstāda siltumnīcas. Ātri un 
vieg li uzstādāma, ērta lietošanā. Būves forma ir vei
do ta ar aprēķinu, lai ziemā uz jumta nekrātos snie
ga sega un rudens vētras nespētu nodarīt postī
jumus. Zvanīt Mārtiņam pa tālr. 26148654, epasts: 
sia.arka.b@gmail.com; www.siaarkab.wix.com/arkab
Pārdodu elektrisko gāzes plīti “Beko” (gandrīz 
jauna – mazlietota). Cena – 50 EUR. Tālr. 28380049

Pārdod mājas olas. Cena 10 gab. 1,65 EUR, 
tālr. 25472619
AKMENS APSTRāDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru (strūkl
akas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Kapu piemi nekļi. Vi sa 
augstākminētā restaurācija. Sertifi cēts akmeņ
kaļa amata meistars Sandris Skrib novskis, tālr. 
29450290


