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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2015. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16. decembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 16. decembrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 16. decembrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 23. decembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28. decembrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Izskatīja 20 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu.
5. Par izmaiņām ceļu un ielu reģistrā.
6. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.
7. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
9. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
10. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
11. Par Sandras Šulces iesnieguma izskatīšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi 2014. gada 26. 

marta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palī-
dzības pabalstiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

13. Par Mālpils novada vidusskolas pedagogu pārtarifikācijas 
sarakstu saskaņošanu.

14. Par interešu izglītības programmas saskaņošanu un finan-
sēšanu.

15. Par pieaugušo neformālās izglītības programmu finansē-
šanu.

16. Par izmaiņām amatu sarakstā.
17. Par “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NO-

VADNIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu.
18. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
19. Par automašīnas iegādi domes priekšsēdētāja vajadzībām.
20. Par grozījumu veikšanu 2015. gada 30. septembra noliku-

mā “Par Mālpils novada pašvaldības balvas “GODA NOVAD-
NIEKS” un “GADA CILVĒKS” piešķiršanu un pasniegšanu”.

NOLĒMA:
 • Atzīt par neesošu, izņemt no pašvaldības ielu un ceļu reģis-

tra un izslēgt no domes grāmatvedības uzskaites (bilances) 
Upes ielu (I-43) Mālpils ciemā, Mālpils novadā.

 • Atzīt par neesošu, izņemt no pašvaldības ielu un ceļu reģis-
tra un izslēgt no domes grāmatvedības uzskaites (bilances) 
Sidgundas ciema Parkmales ielu (I-27). Reģistrēt Valsts 
zemes dienestā inženierbūvi - pašvaldības ceļu Sidgundas 
Parks – Klintis. Veikt izmaiņas pašvaldības ielu un ceļu re-
ģistrā. Veikt izmaiņas domes grāmatvedības uzskaitē (bi-
lancē).

 • Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Pils iela 8b”, kadastra Nr. 8074 003 0845, sastā-
vošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0845, kopplatība 0,1385 ha. Uzdot iepirkumu ko-
misijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

 • Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Sporta iela 12a”, kadastra Nr. 8074 003 0846, sa-
stāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0846, kopplatība 0,3539 ha. Uzdot iepirkumu ko-

misijai nodrošināt nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

 • Atsavināt, apmainot pašvaldības nekustamo īpašumu “Sid-
rabiņas – Podiņi 2”, kadastra Nr. 8074 003 0878, sastāvošu 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0878, platību 0,35 ha pret kadastra Nr. 8074 003 0957, 
“Podiņu ceļš”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 0952, ar platību 0,44 ha. Uzdot iepirkumu komisijai sa-
gatavot dokumentāciju nekustamā īpašuma atsavināšanai 
zemes gabalu apmaiņai.

 • Vienpusēji izbeigt nomas līgumu Nr. Nr.3-26-13/167 par 
nekustamā īpašuma “Nātrēni”, kadastra Nr. 8074 003 0933, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0257 da-
ļas ar platību 3,5 ha un nedzīvojamo ēku ar būvju kadastra 
apzīmējumiem: 8074 003 0257 007, 8074 003 0257 008, 
8074 003 0257 009, 8074 003 0257 010 nomu ar 2015. gada 
28. oktobri.

 • Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi 2014. 
gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par mate-
riālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā””.

 • Piešķirt Mālpils Sporta kompleksam finansējumu no paš-
valdības budžeta atbalsta fonda līdzekļiem pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu ”Esi aktīvs ūdenī” un “Ve-
selības vingrošana” īstenošanai 1484.00 EUR apmērā 
programmu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām, paredzot 371.00 EUR 
finansējumu 2015. gada budžetā novembra - decembra 
mēnešiem.

 • Piešķirt Mālpils Kultūras centram finansējumu no pašval-
dības budžeta atbalsta fonda līdzekļiem pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu ”Mūzika visiem” un “Runa un 
kustība” īstenošanai 1113.00 EUR apmērā programmu va-
dītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām, paredzot 278.00 EUR finansējumu 
2015. gada budžetā novembra - decembra mēnešiem.

 • Piešķirt “Gada cilvēka” nominācijas novada iedzīvotājiem.
 • Piešķirt DŽEMMAI SKULMEI pašvaldības apbalvojumu 

“GODA NOVADNIEKS” un naudas balvu 300 EUR (trīs simti 
euro 00 centi) apmērā.

 • Piešķirt līdzekļus vieglās automašīnas iegādei domes 
priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanai līdz 25 000 
EUR no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ie-
pirkumu komisijai uzsākt iepirkuma procedūru vieglās au-
tomašīnas iegādei.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI OKTOBRĪ
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Turpinājums 4. lpp.

Daudzinot karavīrus

Mālpilī jau par tradīciju kļuvis lāpu gājiens 11. novembrī –    
Lāčplēša dienā, kad pieminam Latvijas brīvības cīņās kritušos 
karavīrus un svinam Latvijas armijas svētku dienu. Šogad gājienā 
piedalījās īpaši daudz (~ 400) cilvēku, tajā skaitā Mālpils novada 
vidusskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils inter-
nātpamatskolas kolektīvi.

Folkloras kopa “Mālis”Jaunieši dzied strēlnieku dziesmas

Pēc svecīšu nolikšanas Mālpils kapos, daļa gājiena dalībnieku 
apmeklēja pasākumu – “Karavīru daudzinājums” Mālpils Kultū-
ras centrā. Jaunieši kopā ar folkloras kopu “Mālis” dziedāja 
strēlnieku dziesmas un klausījās aktiera Rūdolfa Plēpja lasīto 
dzeju.

Esmeralda Tāle

Ar cerību, ka tradīcija Valsts dzimšanas dienā 18. novembrī 
pateikties “Gada cilvēkiem” Mālpils novadā turpināsies, šogad 
tika sveikti:

“Gada cilvēks izglītībā” – DACE BRŪNA,
“Gada cilvēks kultūrā” – GUNA PETREVICA,
“Gada cilvēks sportā” – GINTS APSĪTIS,
“Gada seniors” – REGĪNA MEIRĀNE,
“Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – GINTS 

ZUNDE,
“Gada kolektīvs” – SIA “ŽAKS - 2”,
“Gada jaunietis” – ANNIJA VĪTUMA,
“Gada cilvēks savā amatā” – RITA KAPIŅA,
“Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – RAIMONDS GROLLIS. 

“Goda novadnieka” apbalvojumu pašvaldība piešķīra gleznotājai 
DŽEMMAI SKULMEI.

Valsts svētku pasākumā piedalījās varāk kā 400 cilvēku.

Esmeralda Tāle

Latvijas Valsts dzimšanas dienā pateicas “Gada cilvēkiem”

Gada cilvēks izglītībā - Dace Brūna (no kr.)

Gada cilvēks kultūrā - Guna Petrevica Gada seniors - Regīna Meirāne (centrā)
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Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā - Gints Zunde

Ruta Misiņa (no kr.) saņem pateicību par illgadēju iesaistīšanos 
Mālpils kultūras dzīves notikumos

Gada jaunietis - Annija Vītuma (no lab.)

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā - Raimonds Grollis

Gada kolektīvs - SIA “Žaks 2” (pārstāve Edīte Gulbe, no kr.)

Gada cilvēks savā amatā - Rita Kapiņa (no kr.)

18. novembrī Kultūras centrā Mālpils novada vidusskolas 
skolēni sniedza koncertu “Latvija gadalaiku krāsās,” kas bija 
veltīts valsts dzimšanas dienas 97. gadskārtai. Mazie mākslinie-
ki gan dzejā, gan prozā, gan dejā, gan dziesmā uzbūra Latvijas 
dažādās krāsas, kas mainās, mijoties gadalaikiem. Bija patiess 
prieks klausīties, cik droši un skanīgi tika izdziedātas kora un 
solodziesmas. Vareni izskanēja kopdziesmas, kuras kopā ar 
bērniem dziedāja zālē sanākušie skatītāji. Raitā deju solī gada-
laiku krāsas izdejoja mazie un lielie dejotāji. Ar ilgiem aplau-

siem tika uzņemti “Zīles” dejotāji. Viņu dejojums bija tik skaists, 
ka gribējās baudīt vēl un vēl. Īsts pārsteigums bija 5. klases 
“Lauku kapella”, kas muzicēja ar pašdarinātiem mūzikas in-
strumentiem. Lepnums par skolotājas Guntas “pirmīšiem,” kas 
tik droši un skanīgi atklāja koncertu. Mālpilī aug atraktīvi un 
gudri bērni, kas, prasmīgu pedagogu sagatavoti, spēj iepriecināt 
un pulcēt tik daudz skatītāju. Liels paldies koncerta virsvadītājai 
- Lilitai Jansonei. Paldies pulciņu vadītājām - Mārai Gailei-Diše-
reitei, Solveigai Vītoliņai, Lilitai Jansonei un Ivetai Zīlei, kā arī 

Vidusskolnieku veltījums Latvijai 

Turpinājums no 3. lpp.

AKTUĀLI
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Mālpils novada vidusskolas 10. klases ekskursija uz Lietuvu
16. un 17. oktobrī mēs, 10. klase, devāmies ekskursijā uz 

skaisto zemi - Lietuvu.
Pirmā ekskursijas maršruta pietura bija Birži - vieta, kur 

zeme mēdz pazust zem kājām. Tur mēs apskatījām lielāko kar-
sta kriteni Baltijā. Iespaidīgi! Turpat blakus atradās mūsdienīgs 
modernas arhitektūras skatu tornis (37 m), kur savu drosmi izrā-
dīja arī skolotājas, jo uzkāpa līdz torņa augšai. Tad gājām garā, 
rudenīgā pastaigā pār Širvenas ezera garāko koka tiltu Lietuvā 
(525 m).

Pēc pastaigas sēdāmies autobusā un devāmies uz nākamo 
pilsētu - Rokiški, kur apskatījām krāšņo Baroka laika baznīcu un 
pili. Šī pilsēta paliks atmiņā ar iespaidīgo lietuviešu mākslinieka 
Longina Šepkus kokgriezumu kolekciju. Šāda veida izstāde bija 
pavisam kas neredzēts. Uzzinājām šī mākslinieka grūto dzīves 
gājumu un varējām apbrīnot viņa talantu spēt koka bluķi pārvei-
dot par kaut ko skaistu un neatkārtojamu.

Nākamais ekskursijas maršruta punkts bija izslavētais gājēju 
tilts pie koku galotnēm Anīkšķos. Iespējams, ka gaidījām vēl ie-
spaidīgākas emocijas, bet mūs remdēja pasakaini skaistās Lie-
tuvas ainavas.

Pēc produktīvās dienas braucām pārnakšņot uz atpūtas kom-
pleksu, kur jautrība sita augstu vilni!

Nākamās dienas rītā devāmies braucienā ar mazbānīti līdz 
skaistajam Rubiķu ezeram, un pēcpusdienā mums bija iespēja 

pagatavot un nodegustēt lietuviešu nacionālo saldumu Šakotis. 
Izdevās ļoti garšīgs!

Vislielākais un vismīļākais paldies par ekskursiju mūsu kla-
ses audzinātājai Lidijai un gidei Līgai. Šī neaizmirstamā ekskur-
sija mūs visus satuvināja vēl ciešāk!

10. klases skolniece Beāte Radziņa

Salidojums Ērberģes muižā
28. un 29. oktobrī Mazzalves pamatskolas ēkā, kas atrodas Ēr-

bērģes muižā, norisinājās 4. GLOBE salidojums, kurā piedalījās 
pieci Mālpils novada vidusskolas 5. klases skolēni Kitija Stanke, 
Daniela Bičkovska, Dārta Laizāne, Kristaps Petrovs un Juris 
Zvirgzdiņš.

GLOBE ir starptautiska apvienība, kas šogad svinēja savu 20 
gadu darbības jubileju, kopumā tajā iesaistītas 110 dalībvalstis. 
GLOBEs programmā notiek dabas izpētes datu vākšana un to ie-
vadīšana starptautiskā datubāzē. Zinātniekiem ir svarīgi gūt in-
formāciju, lai salīdzinātu satelītos iegūtos datus ar faktiem, kas 
notiek uz Zemes. Kā pasākumā teica docente Gunta Kalvāne -   
“GLOBE ļauj izprast Zemi, iesaistot sabiedrību”.

Salidojuma atklāšanā uzzinājām par jaunākajām aktualitā-
tēm, par skolu pētījumiem, kā arī prezentējām savu paveikto 
darbu. Mums veicās - saņēmām uzslavu par labi ievadītajiem da-
tiem. Vēlāk mūs iepriecināja spēļu aktivitātes parkā, tikšanās ar 
Baronlielskungu, muižas saimnieci un raganu.

Par savu spilgtāko pārdzīvojumu tālāk stāstīs skolēni.
Kristaps: “Man patika, kā mūs sagaidīja Barons, sasveicino-

ties dažādās valodās, savukārt ragana ne tikai zīlēja nākotni, bet 
arī lika ēst sliekas, kas izrādījās konfektes. Vislabākā bija nakts 
trasīte, jo bija jāizcīna sastāvdaļas pankūku cepšanai. Manai ko-
mandai veicās - mēs pie raganas par labu darbu nopelnījām mil-
tus.”

Dārta: “Man patika Barona spoku stāsti, bet tumsā pie pagra-
ba mūs sagaidīja īsts spoks – Zilā dāma, kurai bija jāpalīdz izlasīt 
no graudiem naudu. Es guvu idejas jaunām spēlēm, ko varēšu 
izmēģināt pasākumos.”

Juris: ”Braukšana ar slēpēm - tas bija riktīgi jautri, jo bija grū-
ti un bija jānobrauc liels gabals. Patika pankūku cepšana, jo varē-
jām izgaršot dažādus ievārījumus. Interesanta bija azimuta no-
teikšanas nodarbība, kad ar kompasu varējām atrast norādītos 

Notikumi Mālpils novada vidusskolā

visam Mālpils novada vidusskolas kolektīvam par atbalstu kon-
certa rīkošanā. Mēs kopā varam daudz!

Mālpils novada vidusskolas skolotāja M.Grīnberga

Turpinājums 6. lpp.

AKTUĀLI
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punktus.”
Kitija: ”Vakara trasītē bija daudz jautru brīžu, un vajadzēja sa-

liedētu komandas darbu, lai izpildītu visus uzdevumus. Brīvajā 
laikā varēja parunāties ar draugiem, mums bija jautri, varējām 
stāstīt jokus.”

Daniela: “Man patika spēles disenītē, ko bija izdomājuši citu 
skolu bērni, jo es varēju pēc garās dienas izdauzīties. Ieguvu jau-
nas draudzenes. Man patika no rīta pamosties ar jaunajām drau-
dzenēm vienā istabā, prombraucot bija grūti šķirties no viņām.”

Vēlamies teikt paldies par iespēju nokļūt uz salidojumu mūsu 
pašvaldībai, paldies ASV vēstniecībai Latvijā, kas finansiāli at-
balstīja pasākumu. Bija patiess prieks iepazīties ar Mazzalves 
novada tūrisma gidiem un Mazzalves pamatskolas pedagogiem 
un skolēniem, kas mūs laipni uzņēma.

Skolotāja Iveta Vēvere

Par dalību Valsts bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcijas rīkotajā konferencē „Sapratne un cieņa 
klasē, skolā un internrtā.”

Šādā konferencē piedalījos jau otro reizi un jau zināju, ka tā 
būs ļoti aizraujoša un interesanta. Konferences aktuālā tēma – 
kā skolēnu pašpārvalde var iesaistīties un mainīt dažādus noti-
kumus skolā, pašvaldībā un valstī. Tā kā šogad es esmu ievēlēts 
par pašpārvaldes prezidentu man šī tēma likās dubultaktuāla.

Skolēnu pašpārvaldei ir milzīgs spēks, lai mainītu dažādus 
procesus skolā un novadā, bet viss ir atkarīgs no skolēniem. Ja 
tie vēliesies ko mainīt, tie iesaistīies, ja nevēlēsies, tad nedarīs 
neko. Cieņa rada cieņu, attieksme – attieksmi.

Ja vēlies, lai tu tiec cienīts un ievērots, tad mūsdienās nepie-

AKTUĀLI

Turpinājums no 5. lpp.

Notikumi Mālpils internātpamatskolā
Putras dienas Mālpils internātpamatskolā

Jau trešo gadu aktīvi iesaistījāmies Rīgas dzirnavnieka Putras 
mēneša aktivitātēs. Šogad katrai klasei bija jāveic 4 uzdevumi:

 • jāiepazīstas ar Profesora Grauda ieteikumiem par veselīgu 
uzturu un jāapgūst zināšanas par Latvijā audzējamo labī-
bu;

 • jāizdomā savi sakāmvārdi par putru;
 • jāizdomā savas putras receptes un jāizmēģina piedāvātās;
 • jānoorganizē klasē Putras ballītes.

Putras mēnesis pagāja jautri un radoši. Visi ar lielu nepacietī-
bu gaidīja putras gatavošanas brīdi. Klasēs notika degustācijas, 
Putras recepšu grāmatu gatavošanas, sakāmvārdu par putru iz-
stādes. Ja mēneša sākumā mūsu vidū bija pa kādam putras ne-
mīļotājam, tad beigās - katrs mazais ēdājs bija atradis savu īpašo 
putru. Atklājām, ka mūsu visu iecienītā miežu putra ar rozīnēm 

un muskovado cukuru ir fantastiski gards un pavisam citāds  
ēdiens! Neaizmirstami garda bija arī rīsu biezputra ar vaniļas cu-
kuru, ar mellenēm… tā varētu turpināt… un teikt - tas bija neaiz-
mirstami gardi… Šogad putrošanās mēneša laikā iemācījāmies 
arī skaistu dziesmu angļu valodā, kas visiem pielipa un tika 
skandināta katru brīvu brīdi. Par to paldies angļu valodas skolo-
tājai Skaidrītei Krūklei. Arī pirmsskolas grupas mazulīši iemācī-
jās skaistus un jautrus skaitāmpantus par putru un putrošanos. 
Paldies skolotājām - Ilzei Liepai un Baibai Lippei, arī Svetlanai 
Lucevičai. Pirmās un otrās klases bērni izgatavoja savas pirmās 
recepšu grāmatas par putru un kopā ar skolotāju Ivetu Kukurāni 
izgaršoja gardās putras piedevas - Mālpils novadā augušās ze-
menes un to ievārījumu. 3. un 4. klase veidoja savu kopīgo recep-
šu grāmatu un izmēģināja 8 neticami gardas putras receptes. 
Klases audzinātāja Dace Brūna ierādīja, kā no auzu pārslām un 

tiek ar spīdošām atzīmēm un žilbinošu ārieni. Mūsdienās arī ir 
svarīgi radīt labu tēlu par sevi sociālajos tīklos. Atliek tikai inter-
neta vietnē Google ierakstīt jebkura cilvēka vārdu un uzvārdu un  
no iegūtajiem rezultātiem var izsecināt, ar ko šis cilvēks nodar-
bojas, kur strādā un dzīvo.

Mūsdienās daudzi darba devēji sākumā apskata topošā darbi-
nieka profilu sociālajos tīklos un tikai pēc tam izlasa CV.

Mēs savu nākotni veidojam tagad, tādēļ iesaku domāt, pirms 
kaut ko darām, jo vēlāk visi pārgalvīgie lēmumi var atspēlēties 
sliktākajā veidā.

9.a kl. skolēns A.Rakuzovs

Manai Latvijai - 97!
“Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz pa-

rādīties.” /I. Ziedonis/
Novada vidusskolas skolēni atzīmēja Dzimtenes, Latvijas, ne-

dēļu. Svinīgajā līnijā, skolas zālē, visu klašu skolēni izteica vārdos 
savas sajūtas: “Ko man nozīmē Latvija!” Ar pārliecību skolēni 
mācību priekšmetu stundās dziedāja, pārrunāja, skatījās video, 
bet 12. klases jaunieši vadīja 1.- 5. klases skolēniem radošas no-
darbības par mūsu valsts dibināšanu, simboliku un Brīvības cī-
ņām.

Lāčplēša dienas vakarpusē izgaismotā skola ar svecītēm kla-
šu logos bija sākuma punkts novada vienotajam gājienam uz 
Brāļu kapiem.

Latvijas 97. dzimšanas dienā Kultūras centrā iepriecinājām 
klātesošos ar savu uzvedumu: “Latvija gadalaiku krāsās!”

Mālpils novada vidusskolas novadpētnieki
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izrādi “Lielā vārpa” (režisore Skaidrīte Logina), rudens dzies-
mām par sēnēm, saulīti, bietēm un kāpostiem (sagatavoja skolo-
tājs Kaspars Sarma), ar mielasta galdu no svaigiem kāpostiem, 
burkāniem, āboliem... (paldies klašu audzinātājām par pašu dār-
zos izaudzēto!) Skolā bija iemaldījies Saules Stars, tas arī aicinā-
ja visus iztēloties, ka apkārt sakņu dārzs un visi bērni - dārza 
rotas - dažādi dārzeņi. Tad nu bija riktīgi jāizpriecājas, turot vēde-
ru kā kāpostgalvai vai piepūšot vaigus kā bietei, vai jākrīt zemē kā 
āboliem un jāsmejas, vēderus turēdamiem. Saules Stars visus 
uzmundrināja, aplaudēja un dziedāja līdzi... līdz ierosināja, ka 
derētu sarīkot dančus... un tad ļembasts gāja vaļā - tecēja upīte, 
modās agri no rīta gailītis un cisu maiss viens pats gulēja plāna 
vidū... Nu izpriecājās visi ne pa jokam - kā pa Mārtiņiem!

Valsts svētkus Mālpils internātpamatskolā gaidot

Katru gadu viens no svarīgākajiem notikumiem mūsu skolā ir 
Latvijas nedēļa novembrī. Šogad to svinējām, organizējot dažā-
das aktivitātes - plakātu konkursu “Latvijai 97”, viktorīnu klasēs 
par Latvijas vēsturi. Vēstures stundās 9. klase un 2. kurss saga-
tavoja prezentācijas par 11. un 18. novembra notikumiem Latvijā 
un iepazīstināja ar to 1.- 4. klases skolēnus. Skolēnus šiem atbil-
dīgajiem pienākumiem sagatavoja vēstures skolotāja Egita Seņ-
kāne. 17. novembrī skolā atzīmējām Valsts svētkus ar nelielu 
koncertu, svētku torti un Saules pulksteņa atklāšanu. 11. novem-
brī gan internātpamatskola, gan Profesionālā vidusskola piedalī-
jās novada rīkotajā lāpu gājienā. Noskaņu svētku sajūtai ieskan-
dināja folkloras kopas “Mālis” dūdas. Paldies visiem gājiena 
organizētājiem par iespēju piedalīties valstiski nozīmīgo notiku-
mu piemiņas pasākumā. Gājiens noslēdzās ar vakariņām ārā pie 
skolas - jau tradicionālo īstu vīru putru, ko gatavoja 2. kursa au-
dzēkņi skolotājas Ilzes Lielmanes vadībā.

Skaidrīte Logina

cukura var pagatavot veselīgu un gardu kraukšķi. Čaklākie re-
cepšu vācēji un centīgākie rakstītāji, krāsotāji un sakāmvārdu 
gudrotāji šogad bija:

 • Pirmmskolā - Evelīna, Aleksandrs, Ričards,
 • 1. kl.- Samanta, Marians,
 • 2. kl.- Inese, Elizabete, Andrejs,
 • 3. kl.- Kristīne, Aleksandra, Anna,
 • 4. kl.- Adrians, Alise, Rimants.

Paldies vecākiem, labvēļiem un atbalstītājiem par atbalstu 
Putras mēneša aktivitātēs!

Ēdīsim putru un būsim veseli un stipri!

Mālpils Internātpamatskolas skolotāja Dace Brūna

Kad Mārtiņu gailis dzied...

Lielie svētki novembrī, bez šaubām, ir Valsts svētki, arī Lāč-
plēša diena... un kaut kā allaž sanāk, ka rudens svētki Mārtiņos 
piemirstas. Šogad Mālpils internātpamatskolas sākumskolas 
klasēs ražas cildināšana izvērtās jaukā notikumā ar pašu spēlēto 

AKTUĀLI

Tos, kuri strādā, Dievs atalgo
Ir teiciens, ka pasauli izglābs skaistums. Domu attīstot, gribas 

teikt, ka Latviju izglābs lauki. Man ir prieks un lepnums, ka arī 
Mālpils Nākotnes ielas 4 īpašnieku lokā ir uzņēmīgi cilvēki, kuri 
klusi un ar lielu atbildības sajūtu gadu no gada ir veikuši un veic 
kādu pienākumu mājas apsaimniekošanā.

Tāpēc es vēlos pateikt paldies: Silvijai un Jānim Zagorskiem 
un Lidijai Kaņepei par ilgu gadu darbu, kārtojot elektroenerģijas 
apmaksas jautājumus;

Ārijai un Antonam Bruzguļiem par siltuma regulēšanu mājā, 
elektroenerģijas apmaksas jautājumu kārtošanu, kā arī par 
skaisto samteņu stādu audzēšanu, stādīšanu un kopšanu;

Maijai Bīriņai un Gunai Akeldamai par regulāru karoga izkār-
šanu svētkos un piemiņas dienās;

Eleonorai Mališevai par zālāju un stādījumu kopšanu un lapu 

savākšanu rudeņos.
Paldies arī mūsu sētniecei Mirdzai Podračikai, kura strādā ar 

tādu degsmi un entuziasmu, ka es skatos uz viņu ar apbrīnu.
Paldies par atsaucību Ilzei un Visvaldim Baložiem, Raisai Pe-

dajai, Artim Aktanorovičam, Jeļenai Kostenko, Anatolijam un 
Ļubovai Birčiem, Ilzei Feldmanei, Stasei Deičmanei un visiem 
citiem, kuri ir piedalījušies mājas sakopšanas talkās, uztur kār-
tībā jumtu, veļas žāvētavu, regulāri mazgā kāpnes, kā arī vasarās 
iekārto skaistas, ziedošas lodžijas. Viņi to dara savu ģimeņu un 
māju labā. Kamēr mums būs šādi uzņēmīgi cilvēki, mēs pastāvē-
sim.

Lai mums pietiek spēka, veselības un gribas sakopt un uzturēt 
kārtībā savas mājas! Viss ir mūsu pašu krietno cilvēku rokās! Lai 
mums izdodas!

Nākotnes ielas 4 mājas vecākā Irēna Baltalksne
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Igaunijas pilsētā Kuresārē šā gada 30. – 31. oktobrī notika 14. 
Starptautiskais zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivāls, kurā 
piedalījās Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Kalvis 
Vālbergs (vijole, 1. klase) un Gunārs Hildebrants (čells, 2. klase). 
Divu dienu garumā izskanēja ļoti daudz skaņdarbu visdažādākās 
interpretācijās 118 puišu izpildījumā no Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas. Mālpils zēniem bija lieliska iespēja parādīt savas muzi-
cēšanas prasmes, iegūstot nozīmīgu uzstāšanās pieredzi uz ska-
tuves, kā arī iespēja dzirdēt un redzēt, kā attīstās stīgu instru-
mentu spēle mūsu kaimiņu zemēs. Koncertos uzstājās zēni 
vecumā no 7 – 16 gadiem, spēlējot vijoli, čellu vai kontrabasu in-
dividuāli un dažādos ansambļos. Arī Mālpils zēni iepriecināja 

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Igaunijā
klausītājus ar čella solo un dueta priekšnesumu, kurā viņi parā-
dīja savas lieliskās ansambļa saspēles prasmes.

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktors Juris Vītums un 
pedagogi Diāna Ulase, Māra Šmite, Diāna Dzelvīte-Lubarte ar 
visdziļāko cieņu izsaka pateicību audzēkņu vecākiem, kuri palī-
dzēja šī brauciena realizēšanā. Mēs pateicamies Janai Baranov-
skai un Agnesei Hilderbrantei par sarūpētajiem, pārdomātajiem 
zēnu skatuves tērpiem. Un īpaši sirsnīgs Paldies tēviem Aivaram 
Vālbergam un Ģirtam Hildebrantam par transporta nodrošinā-
jumu.

MMMS direktora vietniece mācību darbā 
Diāna Ulase

Pedagogi: Diāna Ulase, Diāna Dzelvīte-Lubarte, Māra Šmite ar 
audzēkņiem pie Kuresāres Mūzikas skolas.

Kalvis Vālbergs, Gunārs Hildebrants un koncertmeistare 
Diāna Dzelvīte-Lubarte muzicējot

“Danči pilī 2015”
Latvijā ir deviņas apdzīvotas vietas, kuru nosaukumā ir ie-

kļauts vārds “pils” – Salaspils, Jaunpils, Jēkabpils, Daugavpils, 
Mālpils, Sēlpils, Valdemārpils, Ventspils un Krustpils.

Ideja par visu “piļu” tautas deju kolektīvu sadancošanos pie-
der Salaspils kultūras nama “Rīgava” deju kolektīvam “Ūsa”. Un 
tā kopš 2014. gada notikuši jau trīs vidējās paaudzes deju kolek-
tīvu “Danči pilī” - Salaspilī (2014), Jaunpilī (2015) un Mālpilī (2015. 
gada 7. oktobrī). Šajos pasākumos piedalās deju kolektīvi tikai no 
tām Latvijas pilsētām, novadiem vai pagastu centriem un apdzī-
votām vietām, kuru nosaukumā ir vārda daļa “pils”. Nākamie 
“Danči pilī” gaidāmi 2016. gadā - Daugavpilī.

Esmeralda Tāle

Brīvajos brīžos katrs kolektīvs bija aicināts izveidot savu “pili” - 
jēkabpilieši, deju kopa “Solis”

Mājinieki sveic viesus ar lielisku priekšnesumu - “Vīnes orķestris”

Deju kopa “Sidgunda”, Mālpils
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Turpinājums 10. lpp.

PROJEKTI

Deju kopa “Saime”, Daugavpils Deju kopa “Kreicburga”, Krustpils

Pirmā sanāksme Mālpils Profesionālās 
vidusskolas Erasmus+ projektā 
“Darba vidē balstīta apmācība”

9.11.2015. - 15.11.2015. Mālpils Profesionālās vidusskolas 
darba grupa (F.Ģēvele, D.Kursīte, L.Mukāne, L.Karuzina, M.Jo-
nāne, K.Marhele, T.Pupainis) kopā ar Austrijas, Portugāles un 
Polijas partnerskolām piedalījās Erasmus + projekta “Darba vidē 
balstīta apmācība” pirmajā sanāksmē Portugālē, Vidigueirā. 

Frančeska Ģēvele: “Projektā tēma ir ļoti aktuāla mūsu valstī 
- duālās izglītības ieviešana profesionālajās izglītības iestādēs.  
Vidigueirā mēs iepazināmies ar citu valstu pieredzi un labās 
prakses piemēriem. Kopā ar sadarbības partneriem precīzi pa 
soļiem tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita, sadalītas atbil-
dības, norunāts, kādi uzdevumi jāīsteno katrai iestādei. 2016.
gada pavasarī projekta dalībnieki tiksies Austrijā, rudenī - Polijā, 
projekta noslēguma pasākums notiks 2017. gada maijā Mālpilī. 
Projekta gaitā partnerskolās tiks organizētas dažāda veida akti-
vitātes, piemēram, tikšanās ar uzņēmējiem gan mācību prakšu 
laikā, gan iestādēs, lai veiktu pētījumus un izzinātu, kā vis-
veiksmīgākajā veidā projekta dalībvalstīs var īstenot duālās izglī-
tības programmas. Profesijas apguve, duālās izglītības kontek-
stā, tiek organizēta, izmantojot labākos profesionālos resursus, 
t.i. izglītības iestādes laboratorijās, darbnīcās, simulācijas spē-
lēs, mācību uzņēmumos un vadošajos nozaru uzņēmumos. Pro-

jekta gaitā tiks meklēti problēmsituāciju risinājumi duālās izglī-
tības kvalitatīvai ieviešanai: kā jāmaina darba vide un 
organizācijas formas; kādas būs līgumattiecības starp skolu un 
uzņēmumiem; kā nodrošināt izglītojamo drošību dažādās darba 
vidēs; kāds būs profesionālās izglītības programmas saturs u.c. 
Ar dažādu anketu palīdzību tiks izzināts vispusīgs izglītojamo, 
pedagoģisko darbinieku, uzņēmumu darbinieku un vadošo noza-
ru speciālistu viedoklis par duālās izglītības stiprajām pusēm, 
iespējām, riskiem un ieviešanas metodiku. Analizējot projekta 
pētnieciskos materiālus un iespējamo duālās izglītības ievieša-
nas gaitu; tiks izstrādāti secinājumi, priekšlikumi un piedāvāts 
viens no duālās izglītības variantiem, ko varētu ieviest Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā.

Dace Kursīte: “Kad Līvija uzaicināja piedalīties projektā, man 
īsti nebija saprotama duālās izglītības popularizēšana – kas tur ir 
tik īpašs un kāpēc mums to vajadzētu ieviest? Gatavojot prezen-
tācijas materiālu par Latvijas pieredzi darba vidē balstītas izglītī-
bas ieviešanā, izpētīju šāda veida izglītības modeļa priekšrocības 
un uzzināju, ka pēdējo divu gadu laikā šādu modeli jau izmanto 
20 profesionālās izglītības iestādes Latvijā. Atsauksmes gan no 
izglītojamajiem, gan no iesaistīto uzņēmumu prakšu vadītājiem 
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tensīva angļu valo-
das apmācība, valo-
das lietošana. 
Mācību laikā tika iz-
mantotas dažādas 
mācību metodes, 
tika organizēts gan 
darbs grupās, gan 
pāros. Viens no uz-
devumiem bija do-
ties pilsētā, uzrunāt 
pilsētas iedzīvotājus, 
lai rastu atbildes uz pasniedzējas sagatavotiem jautājumiem. 
Londonderry cilvēki bija ļoti atsaucīgi, laipni, pieklājīgi, izpalīdzī-
gi, smaidīgi, nesteidzīgi. Visi uzrunātie pilsētas iedzīvotāji atrada 
laiku, lai mūs, studentus, uzklausītu un sniegtu atbildes.“

PROJEKTI

Turpinājums no 9. lpp.

Frančeska Ģēvele: “26.10.2015.- 31.10.2015. Kopā ar Daci 
Andrejevu un Mālpils novada vidusskolas skolotājām Janu Bara-
novsku un Valdu Zviedri piedalījāmies angļu valodas kursos Nor-
thWest Academy Londonderry jeb Derry pilsētā. Pilnveidotas an-
gļu valodas zināšanas, gūta pieredze un drosme sazināties angļu 
valodā, apskatīts Ziemeļanglijas populārākais tūristu objekts 
“Giant’s Causeway” - “milžu taka”.

Īpaši interesanti un aizraujoši bija uzdevumi, kuros dažu stun-
du garumā devāmies uz pilsētu populāro objektu un tradīciju “fo-
tomedībās”. Grupas sastāvā mālpilieši un itāļi.

Komunikācijā ar vietējiem iedzīvotājiem bijām drosmīgi un 
veiksmīgi, jo ļoti ātrā tempā atradām noteiktās vietas un saņē-
mām atbildes uz mums interesējošajiem jautājumiem. Bija ie-
spēja vērot “Helovīnu” masku gājienu un cilvēku savstarpējo po-
zitīvismu. Pilsētas iedzīvotāji vēsturiski slaveni ar savu laipnību, 
viesmīlību un veiksmīgiem darījumiem. Bija noderīgi un skaisti!”

Valda Zviedre: “Bija interesanti atgriezties „mācību solā”, 
justies atkal kā skolniekam (studentam). Katru dienu notika in-

bija ļoti pozitīvas, jo studenti labāk sāka izprast, ko no viņiem sa-
gaida uzņēmēji, bet savukārt uzņēmēji varēja pilntiesīgi iesaistī-
ties izglītošanas procesā, apmācot viņiem nepieciešamo profesi-
ju pārstāvjus. Rezultātā visas puses ir ieguvējas, arī skola, jo 
studenti nāk jau ar konkrētiem jautājumi, labāk saprotot apgūs-
tamo specialitāti. 

Projekta sanāksmes laikā Portugālē visi iesaistītie partneri 
dalījās ar savu pieredzi un iepazīstināja ar izglītības sistēmu val-
stī, noskaidrojot katras valsts aktualitātes šajā jomā. Pēc tik rū-
pīgas Latvijas situācijas izpētes, sapulces laikā man bija vieglāk 
atbildēt uz Austrijas partnera jautājumiem par situāciju Latvijā 
un ko mums vēl vajadzētu aizgūt no Austrijas pieredzes.

Pēc kopīgās situācijas izpētes tika noskaidrotas turpmākās 
projekta aktivitātes, katra partnera atbildība un turpmāk veica-
mie uzdevumi, kā arī precizēti svarīgākie darbības posmi līdz 
projekta sanāksmei Austrijā, kur notiks skolotāju apmācība un 
izglītojamo treniņš darba vidē balstītā apmācībā.”

Mūsu audzēkņi dzīvoja Vidigueiras skolēnu ģimenēs un līdz-
tekus projekta darbam un uzņēmumu apmeklējumiem ieguva 
arī daudz jaunu iespaidu par portugāļu sadzīvi.

Liene Karuzina: “Man Portugālē ļoti patīk laika apstākļi. Sau-
lains un silts. Ļoti patika vecmodīgās baltās mājas. Tās ir baltas, 
jo vasarā tur ir +45 grādi, un tad viņi vismaz var atvēsināties sa-
vas mājas. Ļoti patika paši cilvēki - labestīgi, izpalīdzīgi un laipni. 
Tas, kā viņi visi dziedāja, bija skaisti, varējām tik sēdēt un klausī-
ties. Mana ģimene bija pati labākā, jutos kā mājās, visi mani pie-
ņēma kā savu ģimenes locekli. Man patika arī ēdieni, ko es nekad 
nebiju ēdusi. Viens no tiem bija lazanja un zivis ar kartupeļiem. 
Vienīgais, kas man tur nepatika, bija tas, ka pa ielām klaiņoja 
daudz suņi, kas bija bezpajumtnieki. Skats bija bēdīgs. Nepatika 
arī tas, ka tik ātri jau bija jābrauc mājās, jo tieši pēdējā dienā mēs 
visi vēl vairāk sadraudzējāmies. Ko es tur ieguvu? Es ieguvu jau-
nu pieredzi un angļu valodu zināšanas. Sākumā biju bailīga un 
kautrējos runāt, bet beigās jau biju droša, un bija patīkami apzi-

nāties, ka tomēr spēju komunicēt. Ieguvu nelielas zināšanas arī 
portugāļu valodā, iemācījos dažus vārdus. Man tur ļoti patika, un 
domāju, ka noteikti kādreiz tur atgriezīšos.”

Katrīna Marhele: “No Portugāles brauciena es guvu daudz 
jaunu iespaidu, draugu, paziņu. Šis brauciens man palīdzēja iz-
prast, cik atšķirīgas, bet tomēr līdzīgas ir mūsu kultūras. Portu-
gālē es jutos kā mājās, jo cilvēki, kas tur dzīvo, ir kā viena liela 
ģimene. Viņi ir laipni un saprotoši, pieņem visus tādus, kādi viņi 
ir, un nešķiro to, kāds tu esi. Lai gan mūsu valstis ir tālu viena no 
otras, mums ir daudz kopīgu lietu, arī ēdieni. Mani pārsteidza 
tas, ka portugāļi spēj dzīvot šodien un nedomāt par pagātni vai 
nākotni. Viņi vienkārši priecājas un rada prieku citos. Atrodoties 
Portugālē, tu vienkārši izbaudi laiku, kas tev ir, un, protams, arī 
siltumu, jo šobrīd tur ir tā, kā mums Latvijā ir tikai vasarā. Katru 
dienu esot ar portugāļiem, tagad jau varam saukt viņus par drau-
giem, kurus mēs neaizmirsīsim. Mēs gājām uz skolu, dzīvojām 
viņu ģimenēs un iepazinām viņus kā cilvēkus. Visvairāk man pa-
tika tas, ka viņi uzņem mūs, un mēs spējām komunicēt un izbau-
dīt laiku. Katru dienu kaut kur dodoties, mēs dziedājām, spēlē-
jām ģitāru, smējāmies un priecājāmies. Viņi mācīja mums 
portugāļu vārdus un mēs viņiem latviešu. Portugāle ir brīnišķīga 
un skaista, nemūžam neaizmirsīšu skaistos skatus un piedzīvo-
tos mirkļus. Manuprāt, Portugāle ir vieta, kur ikvienam vajadzētu 
kādreiz doties. Ar vislielāko prieku es varu teikt, ka Portugāle 
vienmēr paliks manā atmiņā un sirdī un es noteikti vēlos tur at-
griezties.”

Madara Jonāne: “Bijām projektā skaistajā un karstajā Portu-
gālē. Apmeklējām katrs sava veida uzņēmumu, mans uzņēmums 
bija vīna darītava. Tur mums parādīja vīna iegūšanu no vīnogām, 
līdz pat pildīšanai pudelēs. Manuprāt, šī bija fantastiska iespēja 
iepazīt citu valstu kultūru, citu tautu ēdienkarti, iegūt jaunus un 
interesantus draugus, kā arī uzlabot zināšanas un padomāt par 
nākotni. Iesaku katram darīt visu, lai piedalītos šādos projektos, 
jo tās ir neaizmirstamas atmiņas uz visu dzīvi.”

“Skolotāju profesionālo un svešvalodu 
kompetenču uzlabošana kā skolas modernizācijas 
un internacionalizācijas priekšnoteikums” 
- Mālpils novada vidusskolas projekts

“Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai 
un internacionalizācijai” – Mālpils internātpamatskolas projekts
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Agrā lietainā 26. 
oktobra rītā devā-
mies komandējumā 
uz Austriju, lai pieda-
lītos Mālpils novada 
vidusskolas Eras-
mus+ programmas 
projekta “Skola, kurā 
mums patīk mācī-
ties” plānošanas sa-
nāksmē un skolotāju 
apmācībā. Kopā ar 
partneriem no Hor-
vātijas, Spānijas, 
Portugāles. Austrijas 
un Itālijas plānojām 
darbu nākamajiem 
diviem projekta īste-
nošanas gadiem. Da-

lījāmies  pieredzē ar padarīto, vienlaicīgi guvām jaunas zināša-
nas par to, kā veidot mācību procesu, radot vidi, kurā skolēniem 
ir patīkami uzturēties.

Piecās radoša darba piepildītās dienās katras valsts koordina-
tori prezentēja padarīto darbu. Diskutējot ar kolēģiem, tika apko-
poti fakti un pieredze jautājumā par priekšlaicīgu skolas pame-
šanu. 

Tikšanās ar Austrijas bankas pārstāvjiem un pilsētas mēru 
ļāva uzzināt par pašvaldības organizāciju un politisko sistēmu 
Austrijā, par aktivitātēm, kas tiek veiktas, lai izglītības sistēma 
būtu skolēniem patiesi draudzīga.

Zināmu pārsteigumu sagādāja Mistelbahas skolas mierīgā un 

klusā gaisotne, bez trauk-
smaina nemiera, haotiskas 
kustības. Izbrīnu sagādāja 
skolēnu iekštelpu apavi, jo 
viņi visi pa skolu staigāja 
“krokšiem” līdzīgās čībās.

Interesantu pieredzi 
darbā nodemonstrēja pet-
terapeiti un viņu četrkājai-
nās asistentes – suņu mei-
tenes Lēdija un Lusija, kas 
reizi nedēļā darbojas klasēs, īpaši atbalstot bērnus, kuriem pie-
mīt hiperaktivitāte, trauksme, grūtības koncentrēt uzmanību, 
problēmas sociālo kontaktu veidošanā. Praksē redzējām, kā, pa-
teicoties suņu draudzīgajai attieksmei, tiek veidots drošs fizisks 
kontakts, nojauktas saskarsmes barjeras, mācību process kļūst 
pozitīvs un jautrs, mācību viela tiek apgūta kā rotaļa.

Intensīvajās projekta darba aktivitātēs nedēļa aizsteidzās vēja 
spārniem. Atgriezāmies nogurušas, bet gandarītas. Guvām atzi-
ņas, ka darbojamies īstajā virzienā. Idejas, kuras ir vērts īstenot 
mūsu skolā - skolēnu aktivitāte, veidojot draudzīgāku skolas vidi. 
Vecāko klašu skolēnu palīdzība, risinot jaunāko klašu skolēnu 
savstarpējos konfliktus.

Veidojot ciešāku sadarbību ar skolas audzēkņu vecākiem, ai-
cinām visus interesentus apmeklēt pasākumus ar sabiedrībā po-
pulāru cilvēku piedalīšanos, apgūt mediācijas prasmes, apzināti 
veidot pozitīvu komunikāciju.

Mālpils novada vidusskolas psiholoģe D. Rodiņa, 
skolotāja A.Vecroze

PROJEKTI

No 19. līdz 23. oktobrim Čehijā norisinājās pirmā Erasmus+ 
programmas projekta “Uz Eiropas spārniem” dalībvalstu koordi-
natoru tikšanās. Projekta partneri ir Čehija, Spānija, Horvātija, 
Lietuva un Latvija. Tikšanās laikā tika saplānotas praktiskās ak-
tivitātes, veicamie darbi diviem gadiem. Partnerskolu pārstāvji 
izstrādāja projekta norisei nepieciešamos finanšu un pasākumu 
plānošanas un īstenošanas dokumentus, saskaņoja aktivitāšu 

norises laikus.
Kolēģi uzstājās ar savām vīzi-

jām par projekta darbības gaitu, 
notika aktīvas diskusijas, mūs zi-
nātniski izglītoja ornitologs. Ar Če-
hijā mītošajiem putniem mūs ie-
pazīstināja gan skolēni savās 
prezentācijās, gan Pardubices da-
bas muzeja plašā putnu kolekcija. 
Visinteresantākās bija aktivitātes 
dabā, kad vērojām ornitologa darba ikdienu – putnu gredzenoša-
nu, svēršanu, mērīšanu, sugu noteikšanu.

Ar šo mācību gadu esam iesaistījušies Latvijas Ornitoloģijas 
Biedrības skolu programmā “Putni un mēs“, kuras mērķis ir put-
nu un to dzīvesvietu saglabāšana, pilnveidojot skolēnu zināšanas 
par putniem. Plānojam skolā noorganizēt vairākas nodarbības 
ornitologu vadībā. Skolēni tiks aicināti piedalīties fotogrāfiju, zī-
mējumu, plakātu konkursos, kā arī putnu ligzdu un gājputnu no-
vērošanā. Savukārt vecāko klašu skolēni ir apņēmušies novadīt 
LOB piedāvāto spēli par putnu migrāciju.

Skolotāja Iveta Vēvere

Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ 
programmas projekts “Uz Eiropas spārniem” 
(“ON THE WINGS OF EUROPE”)

Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ programmas projekts 
“Skola, kurā mums patīk mācīties” (“THE SCHOOL WE LIKE TO LEARN IN”) 



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS  201512 MĀLPILIEŠI  CEĻO

Iepriekšējā rakstā mūsu ceļotājus atstājām Taizemē, atpūšo-
ties pēc 24 stundu riteņošanas maratona par godu ceļojuma uz-
sākšanas gada jubilejai. Turpinājās ceļš uz Malaiziju...

Ekvatora tuvums, protams, nozīmē atrašanos pilnīgi atšķirīgā 
klimata joslā. Sekojot laika ziņām, redzams, ka visā turpmāk ap-
rakstītajā ceļā mūsējie bauda karstumu intervālā no +250C līdz 
+350C, un par viņu tīrību regulāri rūpējas tropiskās lietusgāzes 
līdz pat 25 mm dienā.

25. septembrī ceļotāji šķērsoja Malaizijas robežu 8550 km at-
tālumā no mājām. (Turpmāk pēdiņās citāti no ceļotāju Facebook 
dienasgrāmatas un manas sarakstes ar Ivaru).

Malaizija
“Malaizijā ieradāmies veiksmīgi, tā bija līdz šim visātrākā ro-

bežšķērsošanas procedūra. Pēc robežas Perlis nacionālajā parkā 
ielīdu Gua Perlis Burma alā - milzīga, bet nebiju paņēmis līdzi 
lukturīti, tāpēc dziļāk par kādiem 50 m negāju, jo viss pilnīgi 
tumšs. Tad vēl mūs sagaidīja braukšana stāvā serpentīnā augšup, 
pēc tam nobrauciens, bet tālāk jau atkal daudzmaz plakans.” 

“Pirmā zeme, kur mēs pirmo reizi redzējām pērtiķus ārpus 
būriem vai bērnībā apmeklētajām cirka izrādēm, bija Taizeme, 
kur tos sastapām tūristu apmeklētajā Pērtiķu pussalā, reizēm 
cenšoties kādam neuzmanīgākam nocelt saulesbrilles. Malaizi-
jā, braucot augšā pirmajā kalnā, redzējām trīs makakus lēkājām 
pa kokiem pilnīgā savvaļā - liecība tam, kā vide, attālinoties no 
pilsētām, pakāpeniski mainās uz mežonīgāku. Braucot tālāk, 
Malaizijas džungļi kļuva arvien biezāki un tumšāki. Apmetnes 
vietā mūs apciemoja neliels smilšu skorpions un braucām ga-
rām milzīgiem melniem eksemplāriem (vēlāk uzzinājām – nav 
indīgi). Čūskas ir ikdienišķa parādība (gan indīgas, gan ne), bet, 
paldies Dievam, tikai pa ceļam. Līdz šim neviena nav bijusi gana 
varonīga, lai ielīstu mūsu teltī.”

“Tagad jau esam pie mūsu namamātes Aišas nelielajā Sim-
pang Empat pilsētiņā. Malaizijā kaučsērfings ļoti populārs – 
mums cilvēki paši raksta un piedāvā palikt. Nav kā Laosā, kur 
bija jāsūta desmitiem vēstuļu un arī tad naktsmājas nevarēja at-
rast. Atkal esam nonākuši kāzās - Aišas brālis šodien precas, 
drīz laikam arī mūs aizvedīs uz kādu kāzu pasākumu.”

“Kāzās bijām tikai nedaudz - uz daļu, kur visi atnāk apskatīt 
jauno pāri un paēd. Tā darījām arī mēs. Atšķirībā no Irānas, šeit 
musulmaņu kāzās visi ir kopā - nav atsevišķu ballīšu pa dzimu-
miem. Arī ģērbjas sievietes, kā patīk, lai gan lielākā daļa tomēr 
izvēlas galvassegas. Lielpilsētās esot savādāk. Līgava bija tērpu-
sies tādā kā zilā kleitā, kas ir kopā ar galvassegu, galvā kronītis, 
daudz kosmētikas. Ēdām rīsus ar vistu un liellopu, saldajā kaut 
kādu jocīgu saldu pupiņu zupu. Vēl bija “malaiziešu salāti” - kopā 
grilēti dārzeņi un ananāsi. Vēl viņiem patīk ļoti sālītas zivis.”

Pēc tam riteņi ripoja uz priekšu līdz nākamajai pieturvietai – 
Butterworth pilsētiņai pie Penang salas. Tur tika pavadītas vairā-
kas dienas, apciemojot pirmo īsto salu ceļojuma laikā. Salas pla-
tība ir 1048 km2, un to apdzīvo vairāk kā 1,5 milj. iedzīvotāju. No 
Malajas pussalas to atdala Melakas jūras šaurums, kuram pāri 
ved 2 tilti: 1985. gadā atklātais 13,5 km garais Penang tilts (garā-
kais tilts Dienvidaustrumāzijā) un jaunais tilts, kas atklāts 2014. 
gadā. Sala un viss štats ir viens no ekonomiski attīstītākajiem 
Malaizijā, taču tā ir arī izcils galamērķis tūristiem. Salu dēvē par 
austrumu eksotikas mikrokosmu, jo te valda etniskā, kultūras un 
valodu daudzveidība. Te var iepazīt Malaizijas, Ķīnas, Indijas un 
citu tautību kultūru, sākot no virtuves līdz arhitektūrai. Štata gal-
vaspilsēta Džordžtauna ir iekļauta UNESCO Pasaules kultūras 
mantojuma sarakstā, un tā ir slavena arī ar savu ielu mākslu. 
Penangā viesojušies un to apbrīnojuši: Somersets Moems, 
Radjards Kiplings, karaliene Elizabete II un tagad, protams, arī 

mūsu ceļotāji.
“Kad devāmies 

prom no Penangas, 
nolēmām izaicināt 
sevi un aizbraukt līdz 
Kualalumpurai 2 die-
nās. Džordžtaunā jau 
bijām izbaudījuši tū-
ristu priekus un vēlē-
jāmies kāpināt ceļo-
juma tempu. Jo kas 
gan ir veloceļojums 
bez izaicinājuma?

Mums izdevās no-
kļūt pie mūsu nāka-
mā namatēva pie 
Batu alām ziemeļos 
no Kualalmpuras 36 
stundu laikā, tikai 
vienu reizi uzslejot 
telti. Mūs mērcēja 
lietusgāzes, divreiz 
tikām nodzīti no gal-

venā ceļa (pirms tuneļiem, kurus riteņbraucējiem izmantot nav 
ļauts) un nācās meklēt garākus un kalnainākus apkārtceļus, 8 
reizes līmējām riepas, kā arī daudzas citas sīkas likstas bija pie-
teikušās mums ceļabiedros. Tomēr arī šis bija viens no mūsu va-
renākajiem riteņošanas sasniegumiem, un pieveiktie 345 km 
mūs atalgoja ar skatu no Ampang kalna uz nākamo metropoli – 
Kualalumpuru.”

Ceļotājiem bija iespēja pabūt arī pieminētajās Batu alās. Tas ir 
milzīgs tempļu komplekss, kas izvietots smilšakmens kalnā 100 
m vjl. Tie ir 400 miljonu gadu veci smilšakmens veidojumi, ku-
riem nosaukumu devusi Batu upe. Tagad tur ir izveidots tūrisma 
objekts, ko vainago 42,7 m augstā hinduistu dieva statuja, kas 
tika būvēta 3 gadus un ir vislielākā pasaulē. Uz Tempļa alu pie šīs 
statujas ved 272 pakāpieni.

Pēc Batu alu apskates ceļotāji ripoja pie nākamā namatēva 
jau Kualalumpuras centra ielu “džungļos”. Kualalumpura ir Ma-
laizijas galvaspilsēta ar apm. 1,6 miljoniem iedzīvotāju. Tās silu-
eta galvenā iezīme ir slavenie Petronas dvīņu torņi, kuri slejas 
451,9 m augstumā un kuriem ir 88 stāvi virs un 5 stāvi zem ze-
mes.

“Kuala Lumpurā esam nonākuši. Tagad esam daudzstāvenē 
Wangsa Maju rajonā pie ķīniešu hosta Braiena (ķīniešiem patīk 

Ceļu uz Pita salu turpinot - ekvatora tuvumā

Pasaulē lielākā hinduistu dieva statuja

Batu alas
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”Stāstu vakars noslēdzās veiksmīgi, sanāca pat diezgan daudz 
cilvēku. Mums par godu bija pat speciāli sagatavota tumšā mai-
ze, siers, marinēti gurķīši un sautējums ar kartupeļiem. Maize 
tiešām laikam bija rudzu un stipri atšķīrās no šeit ikdienā pieeja-
majām.

Esam nopirkuši dažas riepas, gan ne tos modeļus, ko gribē-
jām, bet tos te atrast neiespējami. Labākas jau par nolietotajām 
būs.

Kualalumpurā Braiens mūs aizveda uz Petronas torņiem - 
augstākie dvīņu torņi pasaulē. Nu tad es beidzot esmu bijis kādā 
celtnē augstāk kā “Adatā” pie Kuldīgas. Uzbraucām uz skatu 
platformu 86. stāvā 360 m augstumā. Bija lietains, tāpēc logi bija 
nedaudz aizlijuši, bet kaut ko jau redzēt varēja.”

Pēc Kualalumpuras atkal uz riteņiem Singapūras virzienā. 
Dažas dienas ceļotāji uzkavējās vēsturiskajā pilsētā Malakā, ku-
ras senais centrs arī ir iekļauts UNESCO Pasaules vēsturiskā 
mantojuma sarakstā. Arī naktsmītne šajā pilsētā bija interesan-
ta.

“Paliekam uz Ringo Foyer’s Guest house jumta, kur velotūris-
tiem nav jāmaksā. Tā te tāda centrālā riteņotāju tikšanās vieta. 
Uz jumta ir arī jumts virs galvas, tikai odi traucē. Te dzīvojām 
kopā ar Damienu no Francijas, viņš nupat atgriezies no Working 
Holiday programmas Austrālijā. Tur arī nopircis izcilu riteni. Vēl 
tur mājoja arī brīvprātīgais no Hongkongas. Satikām arī viesu 
nama īpašnieku - Mr. Howard, tāds dzīvespriecīgs vīrelis ar ne-
skaitāmu daudzumu velosipēdu, kuri sakarināti visapkārt viesu 
nama kāpņu telpās un koridoros. Pajumti-istabu uz jumta esot 
uzbūvējuši tieši Warmshowers (starptautisks riteņbraucēju por-
tāls) dalībnieki, tāpēc viņš visiem velotūristiem tur atvēl par brīvu 
dzīvoties. Tur ir arī visādi zīmējumi un uzraksti dažādās valodās, 
mēs atstājām parunu “Lēnāk brauksi, tālāk tiksi” pārsteigumam, 
ja nu iemaldās vēl kāds latvietis.”

Nobeidzot par Malaizijā piedzīvoto, gribētos iepazīstināt jūs ar 
mūsējo veltījumu tur sastaptajiem cilvēkiem, kas neliedza savu 
atbalstu. Jo ir taču pierādījies, ka ceļojums ir vairāk par cilvē-
kiem, nevis vietām.

“Pirms Malaizijas visviesmīlīgākās jebkad apmeklētās valsts 
tituls neapšaubāmi piederēja Irānai. Nu mēs vairs par to tik pār-
liecināti neesam – varbūt mums būs divas visviesmīlīgākās val-
stis! Saprotam, ka šajā brīnišķīgajā zemē sastaptie pārsteidzošie 
cilvēki ir pelnījuši ko vairāk par kopīgu „PALDIES JUMS VISIEM!”, 
tāpēc pacentīsimies gan.

Aiša – Tu iepazīstināji mūs ar pārdrošo malaiziešu braukša-
nas kultūru un devi pirmo ieskatu malaiziešu virtuvē, un ievedi 
mūs īstās malaiziešu kāzās. Paldies Tev, jaunā dāma!

Hafiz – Tu uzņēmi trīs svešus latviešus savās otrajās mājās 
pie daudzajiem auto un to rezerves daļām. Tu atvēri mums ma-
ģisko malaiziešu bezalkoholisko dzērienu pasauli, līdz nāvei no-
biedēji Lauru ar to milzīgo pitonu un iemācīji šo to par apvidus 
auto un džungļiem. Paldies Tev, trakais cilvēk!

Lidija – mēs Tevi vienkārši mīlam! Tavas kūciņas, Tavu kafiju, 
Tavu ģimeni un jūsu attieksmi. Mums Tevis pietrūkst, mazā!

Šaril – lai gan mums vēl arvien nešķiet, ka grāmatvedība būtu 
uzskatāma par mākslu, Tu mūs piespiedi vēlreiz saņemties un 
doties pārgājienā kopā ar Tevi. Tas bija briesmīgi. Malaizijas fi-
nanšu joma ir drošās rokās!

Braien – vispirms, paldies Tev, ka nenopirki to milzīgo vodkas 
pudeli. Mums žēl, ka Dainis pabojāja Tuvu skaisto grāmatu par 
zinātni. Tev vajadzētu sākt mazāk naudas tērēt kaučsērferu baro-
šanai, bet labāk vairāk pirkt sev grāmatas. Lūdzu, nepārproti – tu 
patiešām esi lielisks puisis!

Stefānij – Tu esi pārsteidzoša! Vienīgais, kas mūs nedaudz 
skumdina, ka nesatikām Tevi, kad apciemojām Tevi darbā. Tava 
īres māja ir viena no labākajām, un mēs ceram, ka Tu to zini. 
Pasaki Ērikai, ka Dainis ir ļoti pateicīgs par iespēju paspēlēt PS4! 

sev izdomāt rietumnieciskus vārdus). Satikām arī vienu žurnālis-
ti/sociālo darbinieci, 14. oktobrī būs mūsu stāstu vakars viņu 
mājā, pilsētas centrā, Bangsar Utama. Viņiem tur tāds “commu-
nity space”, kur organizē visādus projektus - online radio, teātra 
grupu, zupas virtuves, filmu vakarus, sanāksmes utml.

Paveicām arī pieteikšanās procesu Jaunzēlandes “working 
holidays” vīzai. Maksāja tas 100 eiro gabalā. Par rentgenu bija ap 
25 eiro, bet nu tad gan tiem arī vajadzētu būt visiem izdevumiem 
tajā sakarā. Labā ziņa ir tā, ka naudas līdzekļu esamība kontā ir 
tikai teorētiska prasība, ko praksē nepārbaudot un neliekot uzrā-
dīt. Atbildes no JZ imigrācijas dienesta jāgaida mēneša laikā.

No citiem jaunumiem - atkal paremontējām riteņus servisā, 
bet vēl esam jaunu riepu meklēšanas procesā. Esam jau bijuši 
vairākos labos veloveikalos, bet tādas, kādas gribam atrast, pa-
gaidām, pat ar uguni meklējot, nesanāk uziet. Ja galīgi nesa-
nāks, pirksim, kādas gadīsies, jo šobrīd esošās jau burtiski sāk 
jukt laukā un nemitīgi tiek pārdurtas.

Kualalumpura ir mazāka par Bangkoku, bet visu sarežģī ad-
ministratīvie iedalījumi. Citādi pagaidām mums te patīk labāk kā 
Bangkokā, ar vienu izņēmumu - drošības pasākumiem pie 
daudzdzīvokļu mājām. Bangkokā mēs staigājām brīvi, bet te kat-
ru reizi jāķēpājas ar reģistrācijām, jāmaina “visitors pass”, kas ir 
vienkārši smieklīgi liela izmēra kartona gabals ar numuru.” 

Pie Petronas torņiem Kualalumpurā ar namatēvu Braienu

Stāstu vakars

Turpinājums 14. lpp.
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tavi braukt uz parku ar telti, caur Warmshowers iespēja tomēr 
parādījās. Pārsvarā jau visi te dzīvo salīdzinoši mazās platībās un 
daudz tukšu istabu netur - vietas Singapūrā maz, un dzīvojamā 
platība ir ļoti dārga. Šovakar gan tomēr plānojam palikt parkā, jo 
tas ir blakus kuģu terminālam. Citādi mums būtu 4os no rīta jā-
ceļas. Nupat satikām arī vienu latvieti - Aināru Dobuli, kurš te jau 
dzīvo no 2008. gada, sen nebija parunāts latviski ar kādu citu, iz-
ņemot savā starpā. Šobrīd te esot ap 50 latviešu, un viņš regulāri 
organizē tikšanās un arī oficiāli skaitās konsula padomnieks. Šo-
vakar vēl pados ziņu - izrādās, ka ir latviete arī pie tā paša East 
Cost parka, varbūt varēsim nakšņot pie viņas, bet tas vēl nav 
skaidri zināms.

Rīt mums ir kuģis no Tanah Merah ostas uz Bintan salu, Tan-

jung Pinang ostu. Tur vajadzēs ar riteņiem pārbraukt salas otrā 
pusē uz Kijang ostu (~30 km), un no turienes pēcpusdienā ir ku-
ģis uz Džakartu. Uz tā pavadīsim vairāk kā diennakti, un 8. no-
vembrī pēc pusnakts mums vajadzētu būt Džakartā. Šī pieredze 
varētu būt kas līdzīgs Ķīnas vilcienam.”

“Nu esam satikuši jau otro latvieti Singapūrā - šonakt palik-
sim pie Sanitas un viņas vīra. Viņa Singapūrā dzīvo jau 12 gadus. 
Darbā satika nākamo vīru singapūrieti, tad 4 gadus nodzīvoja 
Rīgā, bet vīrs neesot varējis izturēt Latvijas ziemas, tāpēc pārcē-
lušies uz Singapūru. Viņa esot te 4 gadus ņēmusies ar “Laumas” 
un “Rosmes” produkcijas izplatīšanu, bet nu tam atmetusi ar 
roku. Gan viņa, gan iepriekš satiktais Ainārs par latviešu uzņē-
mējiem īpaši pozitīvi neizsakās.

Kuģis no Singapūras uz Bintan maksā ap 30$, plus 10$ par 
riteni, un pēc tam no turienes uz Džakartu apmēram tikpat, lai 
gan tas ir daudzreiz tālāks un ilgāks brauciens.”

Tātad tālāk ar kuģiem...

Daudz mīļu buču!
Mr. Mugabe – mēs zinām, ka Tev nav nekāda sakara ar Rober-

tu Mugabi, tā kā par to Tev nav jāsatraucas. Pasaki savai mātei un 
māsai, ka viņas ir izcilas pavārmākslā un ne tikai! Nekad negai-
dījām, ka mūsu īsās uzturēšanās laikā mums izveidosies tik 
draudzīgas un patiesas attiecības.

Hovarda kungs (Ringo’s Foyer Melakā) – paldies, ka beidzot 
jutāmies priviliģēti, jo esam velosipēdisti! Vislabākā vieta, visla-
bākie ļaudis un vislabākais laiks, ko tur pavadījām! Lēnāk brauk-
si, tālāk tiksi!

Kamarul – Tev ir lielisks darbs, bet to jau Tu zini. Mūs nedaudz 
skumdina tas, ka nesatikām Tevi uz Singapūras robežas, bet var-
būt paveiksies citreiz. Atceries, ka Dainis salaboja Tavu televizo-
ru un ka Tavā mājā dzīvo žurka (esi gatavs). Paldies, ka ieradies 

mūs izglābt – atbrauci uz Melaku, lai mūs izmitinātu!
Džastin – pateicoties Tev, mums bija iespēja mācīt latviešu va-

lodu pārsteigtiem tīņiem. Nenovērtējami. Vislabākie vēlējumi Ta-
vai angļu valodas skolai, un mēs zinām, ka Tev izdosies.

Tilli un Temu – jūs paglābāt mūs no karstuma. Laika trūkums 
spieda, un mums bija jādodas projām, pirms paspējām jūs tā īsti 
iepazīt. Kaut kas jau jāatstāj arī nākamajai reizei Malaizijā!”

Singapūra
Pēc Malakas riteņi ripoja uz Singapūru, un 2. novembrī ceļotā-

ji iebrauca šajā interesantajā pilsētvalstī 9250 km no mājām. Sin-
gapūras Republika ir salu valsts (Singapūras sala un 60 mazāku 
saliņu), tās platība ir 718, 3 km2 ar apm. 5,4 miljoniem iedzīvotā-
ju. Valstī ir 4 oficiālās valodas: angļu, mandarīnu (ķīniešu), mala-
jiešu un tamilu.

“Singapūrā nonācām veiksmīgi. Šī nu ir pilsēta/valsts, kas pil-
nīgi atšķiras no visām pārējām, kur būts. Vairs pat neliekas, ka 
mēs būtu Āzijā. Par spīti dzirdētajam, ka Singapūrā nav nekā, ko 
redzēt, tikai betons, asfalts, augstas mājas un vieni vienīgi liel-
veikali, pati pirmā lieta, kas mūs pārsteidza iebraucot - Singapū-
ra ir ļoti zaļa. Šķiet, ka te ir vairāk mauriņu kā visā Ķīnā kopā. 
Visur ir ļoti liela koku dažādība: krūmi, palmas, dažādi lapu koki. 
Lielveikalu gan ir daudz un ļoti lieli (vakar apmaldījos Plaza Sin-
gapura, izkāpu no metro, gāju caur veikaliem un nevarēju atrast, 
kā tikt ārā uz ielas), bet ir arī daudz citu lietu un vietu, ko apska-
tīt. Te gan parādās lielākais mīnuss - viss ir ļoti dārgs. Labi, ka 
par vienkāršu staigāšanu neviens naudu neprasa. Piemēram, 
zoodārzs maksā 30$, kas ir ap 21€. Vispār, laikam 30$ ir tāda 
parastā biļetes cena apskates vietām. Populārs veids, kā salīdzi-
nāt cenas veikalos ar Malaizijas cenām - skaitlis ir tāds pats, ti-
kai valūta cita. Un viens Singapūras dolārs atbilst aptuveni trim 
Malaizijas ringitiem. Tā ka cenšamies daudz neēst un 6. novem-
brī no rīta bēgam uz Indonēziju.

Sākumā bija problēmas atrast mājvietu, bet, kad jau bijām ga-
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Uz Malaizijas/Singapūras robežas

Singapuras makets

Pie namatēva Kamarula

Turpinājums no 13. lpp.
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Indonēzija
“Viss sanāca pārsteidzoši veiksmīgi. Paspējām uz kuģi no Sin-

gapūras, bez problēmām iekļuvām Indonēzijā (bijām dzirdējuši, 
ka uz robežas no mums centīsies izspiest naudu), latviešiem arī 
vīzu vairs nevajag. Tad veiksmīgi pārbraucām 30 km uz otru ostu 
un paspējām arī uz otru kuģi. Bijām, šķiet, vienīgie ārzemnieki uz 
kuģa, tāpēc jutāmies kā realitātes šovā - cilvēki vienkārši apstā-
jas un blenž virsū.

Vakar vakarā svinīgi pārbraucām pāri ekvatoram, sekojām lī-
dzi GPS un vēsturiskajā brīdī uz N 00 uzkāpām augšā uz 7.stāva 
klāju, kur atrodas tāda kā brīvdabas kafejnīca, un iedzērām kafi-
ju. Jūra bija mierīga, vien dažbrīd lija lietus. Braucām ap 30 
km/h.

Džakarta, protams, mūs sagaidīja ar degošām atkritumu kau-
dzēm ceļmalās, dažādām smakām, nedegošām atkritumu kau-
dzēm un neskaitāmiem skaļiem motocikliem ielās. Vienā gabalā 
nonācām pie hosta 8 km no ostas - angļu valodas skolotājas Vid-
hi, viņa gan arī nav vietējā, bet no Indijas. Uz šejieni pārvākusies 
tikai pirms pāris mēnešiem.

Tagad pētīsim, kā doties tālāk.”
“Ar vilcienu ieradāmies Jogjakartā. Lai nu kādas Indonēzijā ir 

problēmas ar atkritumiem un organizācijas trūkumu, vilciens 
bija pārsteidzoši kārtīgs un tīrs, ar Ķīnu ne salīdzināt. Turklāt 
mums biļetes pārbaudīja “Andris”. Pēc sejas gan latvieti neatgā-
dināja.

Jogja, kā to saīsināti sauc, šķiet jaukāka par Džakartu - vis-
maz vēl neesam redzējuši degošas atkritumu grēdas un kodīgus 
dūmus pilsētas ielās.

Rīt dosimies apskatīt Borobuduru - vienu no vecākajiem un 
pēc kaut kādiem parametriem arī lielāko budistu templi pasaulē.

Šoreiz Lāčplēša dienā nepeldējāmies. Nebija arī īsti kur. To-
ties šogad šī diena sakrita ar hindu jaunā gada svinībām - Diwali. 
Gan dedzinājām īpašās svecītes pie logiem un durvīm, gan bija 
arī nelielas svētku vakariņas. Vietējie arī vismaz kādu stundu ne-
pārtraukti šāva raķetes pagalmā, kas pēc tam izskatījās kā īsts 
karalauks.

Jogjakartā mūsu namamāte ir indonēziešu meitene Fia, kura 
strādā viesnīcā un braukā ar motociklu. Šodien divas viņas drau-
dzenes mūs arī nedaudz pavizināja uz mocīšiem. Pamēģinājām 
arī paši – vadības ziņā daudz neatšķiras no apkrāmēta velosipē-
da. Pēc tam ar autobusu aizbraucām uz pilsētiņu, kurā ir Boro-
budurs, bet iekšā pašā tempļa teritorijā negājām - biļete maksā 
280 000 rūpiju, kas sanāk ap 20 eiro. Nospriedām, ka par dārgu 
un veicām ekspedīciju apkārt teritorijai un apskatījām to, ko var 
redzēt no ārpuses.

Bijām ar mocīšiem aizbraukuši uz pludmali naktī. Peldēšana 
gan tāda problemātiska. Viļņi diezgan pamatīgi, un, ja vienā brīdī 
jūra konkrētajā vietā ir līdz ceļiem, kad nāk vilnis, tas jau ir pāri 
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galvai un gāž nost no kājām.
Bali lidosta, šķiet, ir vaļā. Šonedēļ gan esot bijusi vēl viena 

zemestrīce, 5.6 balles, jūrā uz dienvidiem no Jogjakartas. Ar rite-
ņiem aizbrauksim uz Surakartu (Solo), tur šobrīd dzīvo igauņu 
meitene, kuru satikām Gruzijā. No turienes laikam atkal ar vil-
cienu uz Banyuwangi pašā salas austrumu galā. Tad jāpārceļas 
uz Bali un tad vēl ap 160 km ar riteni līdz Denpasārai, kur lidos-
ta.”

“Visu vakardienu pavadījām vilcienā, izbraucām 6:45 no 
Jogjas, šeit ieradāmies deviņos vakarā. Pa vilciena logu redzē-
jām iespaidīgo Merapi kalnu, kas izskatījās tāds kā Lonely Moun-
tain no Gredzenu pavēlnieka. No mājas balkona varam redzēt 
Bali kalnus tālumā. Šeit ļoti karsts un sauss - mūsu namatēvs 
Dwi apgalvo, ka te neesot lijis jau vairākus mēnešus. Rīt ar īrē-
tiem mocīšiem (4,5 eiro diennaktī) dosimies uz salīdzinoši netālo 
Ijen vulkāna krāteri, kur sēra ezers ar zilām liesmām. Tur jā-
brauc pa nakti, lai agri var sākt kāpt un saullēktā būt augšā. Pēc 
tam celsimies pāri uz Bali.”

Vēl nedaudz par ceļotāju “gastronomisko” pieredzi Dienvid-
austrumāzijā:

“Kualalumpurā ēdu vardi kopā ar rīsu putru. Garšo līdzīgi cā-
lim, tikai daudz maigāka gaļa un jocīgi kauliņi. Vēl Malaizijā inte-
resanti bija ēst veselu krabi - ļoti ķēpīgi un beigās sanāk ļoti maz 
ēdamā. No jūras veltēm, protams, daudz garneļu, kalmāra gre-
dzeni un taustekļi un arī rajas. Cukuroti kaltēti kalmāra gabaliņi 
bija tāda kā savdabīga konfekte, bet īpaši pie sirds negāja. Singa-
pūrā ieēdām nedaudz haizivs. Bet, protams, ne jau tādu, kas ie-
nāk prātā, kad cilvēki, kas saskatījušies filmas, iedomājas haizi-
vis.

Indonēzijā populāras ir “bakso” - liellopa gaļas bumbiņas, ko 
parasti ēd zupiņā ar nūdelēm.”

Un tagad par turpmāko. Kad lasīsiet šo rakstu, Laura, Dainis 
un Ivars jau būs Jaunzēlandē. 27. novembrī no Bali lidostas pa-
celsies lidmašīna, kas viņus turp aizvedīs. Izpētot visas iespējas, 
nācās izšķirties par lidojuma izmantošanu. Satiksmes kuģu uz 
Jaunzēlandi nav. Tikt uz kravas kuģa izmaksā pat 10 reizes dār-
gāk kā lidojums. Mēģināt “stopēt” privātās jūras jahtas nozīmētu 
piedalīties Superbingo, bet trim ceļotājiem ar riteņiem lēti nokļūt 
kādā jēdzīgā punktā līdzinās dalībai papildspēlē Džokers. Lido-
jums Bali – Oklenda (caur Sidneju) kopā ar papildus bagāžu rite-
ņiem maksāja ~ 250 eiro katram.

Jaunzēlandē viņi varēs uzturēties līdz 12 mēnešiem un vienā 
vietā legāli strādāt līdz 3 mēnešiem. Vēlēsim mūsu jauniešiem 
veiksmīgus darba meklējumus, lai varētu tikt arī līdz galamēr-
ķim – Pita salai un, protams, atgriezties mājās.

P.S. 18. novembrī tomēr notika “pelde” Indonēzijas ūdenskri-
tumā ar Latvijas karogu par godu Valsts dzimšanas dienai!

Anita Brence

Džakartas ainava

Ar Latvijas karogu Indonēzijas ūdenskritumā
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Andreja Upīša stāstā “Sūnu ciema zēni” ciema vecāko Buķi 
deguns vienmēr nemaldīgi aizveda tieši uz tām mājām, kur vārīja 
kāpostus. Mālpiliešus, kuri nonākuši “Zemūdenes”tuvumā, kā-
jas gandrīz vai pašas nes pa veikala kāpnītēm lejup, tik vilinoša ir 
tikko no krāsns izņemto kārumu smarža. Kad esi iegājis veikalā, 
tad jau skatiens liptin pielīp vitrīnai, bet roka sniedzas pēc maci-
ņa. Šoreiz raksts par meistarīti, kas mūs tā “izaicina”- Ritu Kapi-
ņu.

Tiekos ar Ritu viņas darba vietā - “Zemūdenē”. Vai tiešām tā 
jaunā sieviete, kas tik aizrautīgi stāsta par darbu, savu ģimeni, 
iecerēm, ir tā pati klusā un kautrīgā, skolas laikā vienmēr maliņā   
stāvošā skolniecīte Ritiņa Aņisimoviča? Pārsteigums, bet ļoti pa-
tīkams!

Rita uzaugusi trīs bērnu ģimenē - vēl ir brālis Māris un māsa 
Vija. Māris šobrīd strādā Rīgā, veikalā Maxima, māsa Vija abas ar 
mammu - “Mālpils maizē”, tētis - mežā. Ritai pašai arī ir jauka 
ģimenīte. Vīrs Mārtiņš strādā zemnieku saimniecībā “Pamales”, 
bet dēliņš Roberts ir sešgadīgs bērnudārznieks, taču jau ar no-
pietniem nopelniem futbolā sava vecuma grupā. Par pašu Ritu 
viss pārējais stāsts.

Kāds tad bijis ceļš līdz šodienas prasmēm un, droši var teikt,  
arī popularitātei?

Ritai pie plīts rosīties paticis jau bērna gados. Brālis, kuram 
īpaši garšojuši saldumi, ar prieku notiesājis Ritas gatavotos, kēk-

siņus, žagariņus, plātsmaizes. 9. klasē mācoties, jau bijis pilnīgi 
skaidrs tālākais ceļš –uz Mālpils profesionālo vidusskolu, un viņa 
būs pavārs - konditora palīgs. (Skat, kā dzīvē viss iegrozās: tagad 
Rita ir konditore un viņai pašai ir palīgs!) Savu mācību laiku Rita 
vērtē ļoti pozitīvi un īpaši sirsnīgu paldies saka skolotājai Astrīdai 
Viļumai. Vaicāju skolotājai, kādu viņa atceras Ritu: “Ļoti uzmanī-
ga, pacietīga, ar interesi uzklausīja visu, kas mācīts, un lika lie-
tā.” Izrādās, Astrīdas kundze gan sev, gan ciemakukulim iegādā-
jas tikai Ritas produkciju.

Pirmā jaunās speciālistes darbavieta - Āgenskalna kafejnīca 
“Anšpēteri”, kur gan nācies aiz letes stāvēt. Tajā laikā Rita iepa-
zinusies ar Mārtiņu Kapūnu kurš arī ir mūsējais. Sadraudzēju-

IZVĒLE - MĀLPILS

Cilvēks savā īstajā vietā

Mazās Ritiņas Ziemassvētki Mālpils bērnu dārzā

9. klases izlaidumā kopā ar vecākiem. Tālākais ceļš jau skaidrs.

Un atkal pie eglītes. Tikai nu jau ar savu ģimeni.

2014. gads. ģimenīte pie Daugavas. Otrā pusē Koknese. 
Vai pie ūdeņiem nedzimst jaunas ieceres?
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SPORTS

Sporta ziņas
24. oktobrī Saulkrastu sporta centrā notika Pierīgas sporta 

spēles šautriņu mešanā. Mālpils labākie šautriņu metēji (Nor-
munds Ozoliņš, Edgars Komarovs, Edgars Bogdans un Liene 
Kristovska) 7 komandu konkurencē, izcīnot 4 uzvaras (tai skaitā 
pret turnīra uzvarētājiem Ropažu novada komandu) un piedzīvo-
jot 2 zaudējumus, dalīja 2.-4. vietu. Diemžēl, rēķinot koeficientu, 
Mālpils novada komanda ieguva 4. vietu.

24. oktobrī Babītes sporta kompleksā notika Pierīgas sporta 
spēles volejbolā sievietēm. Pirmo reizi šajās sacensībās tika 
pārstāvēta arī Mālpils komanda, kas spēlēja vienā grupā ar Kri-
muldas un Ropažu novada komandām. Mālpils komanda abos 
mačos piedzīvoja zaudējumus. Cīņā par 5. vietu tika piedzīvots 
zaudējums pret Salaspils novada komandu un iegūta 6. vieta. 
Mālpils komandas meitenēm (Kristai Mihelsonei, Ievai Ozolai, 
Anetei Veicai, Elīzai Veicai, Katrīnai Martinsonei, Beātei Radziņai 
un Elīnai Niedrai) šis turnīrs bija ļoti vērtīga pieredze.

14. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 3. posms, kurā piedalījās 8 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2. līdz 4. vietu dalīja Ed-
gars Bogdans, Zinitis Sniedze un Uģis Briedis.

15. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta novusā 2. posms, kurā piedalījās 12 dalībnieki. 1. 

vietu ieguva Jānis Dišereits, 2. vietu izcīnīja Tālivaldis Zagorskis, 
bet 3. vietā ierindojās Elmārs Antons. Labākā no dāmām – Lau-
ma.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

12. decembrī plkst.11:00 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta komplekss

19. decembrī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 4. posms Mālpils sporta komplekss

20.decembrī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts novusā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

šies, un viņš “pārvilinājis” meiteni uz Mālpili.
Pirmo laiku viņa bijusi pārdevēja “Mālpils maizē”, bet, tā kā 

tur pietrūcis cepēju, sākusi darboties šajā jomā. Kādu dienu Mā-
rīte Daņiļēviča, “Zemūdenes”īpašniece, uzrunājusi Ritu, uzaici-
not darbā savā uzņēmumā, un nu jau te aizrit ceturtais gads. 
“Sākumā nekādu nosacījumu nebija,”stāsta Rita. “Cepu ievārīju-
ma bulciņas un pīrāgus. Tā kā man bija iespēja piedāvāt idejas un 
tās tika pieņemtas, tad viss arī sākās.”

Konditorejas izstrādājumu receptes tiek meklētas gan pavār-
grāmatās, gan žurnālos, vistuvāk sirdij “Ievas Virtuve”. Ritas pa-
šas “firmas izstrādājums” ir “Eklēri” ar neparasti gardu pildīju-
mu. Gan šos “Eklērus”, gan “Vēja kūkas”, gan “Napoleonus”, gan 
dažādas tortes novērtējuši ne tikai mālpilieši, bet arī rīdzinieki, 
siguldieši, ogrēnieši, madonieši, smiltenieši, cēsinieki... Pat Lie-
pājā kāzu viesi mielojušies ar divām Ritas ceptajām tortēm. Arī 
mūsu sarunas laikā top pasūtījums, kas ceļos uz Ērgļiem. Visvai-
rāk darba ir nedēļas nogalēs un uz svētkiem. Tuvojas Ziemas-
svētku laiks, un no “Zemūdenes” jau sāk plūst piparkūku smar-
ža, tas nozīmē, ka atkal jauna cepšanas tūre ir sākusies. Reizēm 
nākas uz darbu braukt arī divos naktī. “Tas nav viegli, bet atalgo-
jumā ir gandarījums par to, ka mūsu izstrādājumi cilvēkiem gar-
šo,” saka Rita. Un, ja vēl Ikšķiles kafejnīcas īpašnieks, kurš sava 
uzņēmuma kūciņas uzskata par ļooooti labām, godīgi atzīst, ka 
Ritas kūciņas garšīgākas, tad kā lai nepriecājas? Visi kārumi top 
pavisam mazā virtuvītē, kur strādā viņas divas - Rita un viņas 
palīdze konditore Anita.

Jā, bet kā tad ģimene? “Sestdienas un svētdienas, cik nu vien 

iespējams, pavadu kopā ar ģimeni. Spēlējam spēles ar Roberti-
ņu, stāvam futbola vārtos, ja dēls, kurš parasti ir spēļu iniciators, 
mūs norīko. Vasarās kaut kur izbraucam.” Kā būtu, ja dēls izvē-
lētos mammas profesiju? Mamma, izrādās, nemaz neprotestētu, 
jo lielais vairums Latvijas slavenāko pavāru un konditoru taču ir 
vīrieši. Nu bet tas vēl tālu. Šobrīd dēls seko tēva paraugam un 
ciena īstu vīru ēdienu - gaļu, ko tētis Mārtiņš ļoti labi prot paga-
tavot.

Jautāju, kā Rita jūtas Mālpilī, ja sākumā galvaspilsētā pastrā-
dāts. “Manā Mālpilī ir baigi forši, un es strādāju ļoti jaukā kolek-
tīvā! Jūtos lieliski!” - lepni paziņo Rita. Mārīte savukārt slavē 
savu darbinieci: “Varu teikt tikai visu to labāko. Centīga. Akurāti, 
ātri un precīzi strādā, viss, ko gatavo, ir garšīgs. Nekad neatsaka, 
ja nākas atskriet uz darbu brīvdienā. Darbā sirdi ieliek.”

Kas var mainīties nākotnē? “Nākotnē? Galvā maļas doma par 
mazu kafejnīciņu. Bet tas vēl tālu.” Jautāta, vai skatās kūku ka-
rus, Rita piekrītoši māj ar galvu “Kā nu ne. Interesanti, kā tur viss 
notiek, bet par tortēm man vērtējums gan nav viennozīmīgs.” 
Rita neizslēdz iespēju, ka varbūt kādreiz pati piedalīsies, jo tā 
būtu lieliska pieredze. Cerēsim, ka tā būs un kādā no nākama-
jiem konkursiem mālpilieši turēs īkšķus par mālpilieti - savējo.

18. novembrī Rita tika godināta nominācijā “Gada cilvēks savā 
amatā”. Tas godam nopelnīts. Raksts jau bija iecerēts, pirms tas 
notika. Jauka sakritība? Bet varbūt tomēr likumsakarība - CIL-
VĒKS TIEŠĀM IR SAVĀ ĪSTAJĀ VIETĀ! Un bija prieks par viņu pa-
stāstīt citiem.

Ināra Bahmane 

Mālpils volejbolistes
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Svarīga informācija
Par pakalpojuma “Būves kadastrālā 
uzmērīšana” nodrošināšanu 

Rīgas pilsētas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, 
Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Ķeguma, Ķeka-
vas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Stopiņu novadu 
iedzīvotājiem

UZMANĪBU! Klientiem, kas gatavojas pieprasīt būvju 
kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu, jāņem vērā, ka pa-
sūtījuma izpildes termiņš var tikt pagarināts uz laiku līdz 
trim mēnešiem.

Saspringtā situācija izveidojusies otrajā pusgadā, ļoti 
strauji pieaugot pieprasījumam pēc būvju kadastrālās uz-
mērīšanas pakalpojumiem. Lielākoties tas ir saistīts ar Ei-
ropas Savienības līdzfinansēto projektu nodošanu eksplua-
tācijā, kā arī ar namīpašnieku vēlmi sakārtot būvju nodošanu 
ekspluatācijā  un aktualizēt  būvju datus. 

Dienests pasūtījumus izpilda rindas kārtībā un dara visu 
iespējamo, lai nodrošinātu būvju kadastrālās uzmērīšanas 
pasūtījumu izpildi.

Lūdzam sekot sava pasūtījuma izpildes statusam ērtā-
kajā no veidiem:

 • portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Mani pasūtījumi 
VZD” (jāievada pasūtījuma numurs);

 • mobilajā lietotnē Kadastrs.lv, izmantojot funkciju 
“Meklēšana” – “Apskatīt pasūtījumu” (jāievada pasūtī-
juma numurs);

 • zvanot uz VZD informatīvo tālruni 67038800 vai rakstot 
info@vzd.gov.lv (jānorāda pasūtījuma numurs).

VZD Rīgas reģionālā nodaļa informēs klientu par pasūtī-
juma izpildes uzsākšanu, sazinoties e-pastā vai pa tālruni.

Dienests aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret pa-
sūtījumu izpildes laika pagarinājumu.

“Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu”

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

2015./2016. mācību gadā piedāvā apgūt profesiju Eiropas 
Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt no-
darbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu 
nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietva-
ros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts 
“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenoša-
na Jauniešu garantijas ietvaros” (projekta identifikācijas 
Nr. 7.2.1.JG2) vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) pēc 
vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iegūšanas 
šādās profesionālās izglītības programmās (mācību il-
gums – 1,5 gadi):

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

 • Ēdināšanas pakalpojumi 
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists

 • Kokizstrādājumu izgatavošana 
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

 • Interjera dizains 
Kvalifikācija: Interjera noformētājs

 • Būvniecība 
Kvalifikācija: ēku būvtehniķis

Jauniešiem izglītības programmas apguves laikā tiks no-
drošinātas prakšu vietas un sekmīga mācību procesa laikā 
būs iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. 
Mācības ir bez maksas, un mācību laikā jaunieši tiks nodro-
šināti ar dienesta viesnīcu, mācību līdzekļiem un materiā-
liem, civiltiesisko apdrošināšanu kvalifikācijas prakses lai-
kā, apmaksātu obligātās veselības pārbaudi, tiks apmaksāti 
arī ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi 
par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (71 EUR mēnesī). 
Skola bez maksas nodrošina autovadītāja kursu teorētiskās 
daļas apmācību. Mācību sākums 2016. gada janvārī.

Vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv, 
e – pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv, 

tālr. 67925267

Aicinājums vietējiem 
uzņēmējiem!

Mālpils novada dome aicina vietējos uzņēmējus uz apsprie-
di par pašvaldības grants ceļu pārbūves iespējām Lauku attīs-
tības programmas investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Apspriede notiks 2015. gada 10. decembrī plkst. 17:00 
Mālpils novada domes Lielajā zālē.

Interesenti aicināti iesūtīt interesējošos jautājumus vai sa-
vus priekšlikumus par pārbūvējamiem grants ceļu posmiem 
līdz 7. decembrim plkst.17:00 uz e-pastu: ieva.paulovica@
malpils.lv.

Apspriedes ar uzņēmējiem tiek organizētas saskaņā ar Mi-
nistra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 “Valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.
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Atbalsta grupas sanāksmes atkarīgiem cilvēkiem notiek 
piektdienās plkst.18:00 Mālpilī

Kontakttālr. 26615238 (Bite), 29475370 (LMT)

Sociālā dienesta informācija
Sociālā palīdzība 
maznodrošinātām personām

Mālpils novada pašvaldībā sociālo palīdzību var saņemt ne 
tikai trūcīgas personas (ģimenes), bet arī maznodrošinātas 
personas (ģimenes). Tāpēc vēlreiz vēlamies informēt tieši pen-
sijas vecuma personas, kuriem ir iespēja nokārtot maznodro-
šinātās personas (ģimenes) statusu un saņemt pašvaldības 
nodrošināto sociālo palīdzību, piemēram, Dzīvokļa pabalstu. 

Lai pieņemtu lēmumu par maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statusa piešķiršanu, sociālais dienests izvērtē sekojo-
šu informāciju: 1) ienākumus; 2) īpašumus; 3) uzkrājumus.

Atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona (kurai ir ap-
gādnieki) uz maznodrošinātas personas statusu var pretendēt, 
ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši mazāki par 
252 eiro (no 2016. gada 1. janvāra - 259 eiro), personai nepie-
der vairāk kā viens dzīvoklis (māja), kurā pats dzīvo, viena au-
tomašīna (mopēds, motocikls), kas nav jaunāka par 10 gadiem, 
kā arī ne vairāk kā 11 ha zemes piemājas saimniecības uzturē-
šanai.

Informāciju par pensijas apmēru sociālais dienests iegūst 
no VSAA datu bāzes, bet personai ir jāiesniedz izziņas (piemē-
ram, bankas izziņa par pēdējiem 3 mēnešiem, Lauku atbalsta 
dienesta izziņa par platību maksājumiem (ja pieder zeme) 
utt.), lai sociālais dienests varētu izvērtēt visus ienākumus.

Pensijas vecuma personām vai personām ar invaliditāti, ku-
rām nav likumīgo apgādnieku un kuras dzīvo vienas, ienāku-
mu līmenis ir noteikts minimālās algas apmērā, tātad 360 eiro 
(no 2016. gada 1. janvāra – 370 eiro).

Aicinām izvērtēt savu materiālo stāvokli un nepieciešamī-
bas gadījumā nekaunēties lūgt sociālo palīdzību.

Maznodrošinātas personas arī 2016. gadā varēs saņemt 
valsts atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju - pirmos 
100 kW par Starta tarifu.

Gaidīsim jūs sociālajā dienestā! Tālrunis informācijai – 
67970897!

Pārtikas pakas vistrūcīgākajām personām
P/a “Mālpils sociālais dienests” īsteno Eiropas Atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmu “Pārti-

kas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgāka-
jām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”.

Šī projekta ietvaros trūcīgām personām tiek izsniegtas pār-
tikas pakas. Tās saturs ir daudzveidīgs:

 • Pilnpiena pulveris – 0,4 kg,
 • Makaroni – 1 kg,
 • Rīsi – 0,4 kg,
 • Griķi – 0,4 kg,
 • Manna – 0,5 kg,
 • Kviešu milti – 0,5 kg,
 • Gaļas konservi (sautēta cūkgaļa) – 0,25 kg,
 • Auzu pārslas – 0,5 kg,
 • Rapšu eļļa – 0,5 kg,
 • Cukurs – 0,25 kg.

Ģimenes ar bērniem vecumā no 0-18 gadiem var saņemt 
higiēnas un saimniecības preču paku. Ģimenēm, kurās ir sko-
las vecuma bērni (no 5-16 gadiem) būs iespēja saņemt indivi-
duālo mācību piederumu paku (mācību piederumus vai skolas 
somu).

Aktualitāte! 2016. gadā sociālais dienests pārtikas pakas 
varēs izsniegt ne tikai trūcīgām ģimenēm, bet arī krīzes situ-
ācijā nonākušām personām. Piemēram, ģimenei (personai) 
mēneša laikā ir bijuši lieli izdevumi (izdevumi par ārstniecības 
pakalpojumiem vai apkures sezonā – lieli rēķini par komunā-
lajiem izdevumiem) vai iestājies bezdarbs vai cita tamlīdzīga 
situācija, kā rezultātā var tikt nenodrošinātas pamatvajadzī-
bas. Persona iesniedz iesniegumu sociālajā dienestā (pievie-
nojot apliecinošus dokumentus par situāciju) ar lūgumu iz-
sniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona vai ģimene ir 
nonākusi krīzes situācijā. Ar šādu izziņu persona varēs saņemt 
2 pārtikas pakas 3 mēnešu laikā. Ja ģimenē ir bērni, tad arī 
atbilstoši higiēnas un mācību piederumu paku.

Olga Volosatova 
P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore 

tālr. 67185874, e-pasts: olga.volosatova@malpils.lv

Mālpils kultūras centrā 04.12. plkst.19:00 “Prāta Vētra: 
starp krastiem”, pilnmetrāžas dokumentāla filma, 2015. 
gads, 96 minūtes. Uzmanību! Vecuma ierobežojums: 12+. 
Ieeja – 2 EUR.

Šis ir dokumentāls stāsts par četriem draugiem. Par čet-
riem atšķirīgiem, taču sirdī līdzīgiem skolas biedriem. Viņi 
piedzima septiņdesmito gadu vidū, izauga ar padomju mul-
tenēm un tukšajiem veikalu plauktiem. Mūsu valsts neatka-
rības priekšvakarā, izveidojot jaunu grupu “Prāta Vētra”. 
Pirmo reizi grupa atklāti stāstīs par kopābūšanu, krīzēm un 
prieka brīžiem. Par Rietumiem un Austrumiem. Šī būs ie-
spēja būt klāt grupas jaunākā albuma tapšanas procesos 
Berlīnē un redzēt vēsturiskus kadrus no arhīviem. Filma 
būs stāsts par “Prātas Vētras” un mūsu valsts ceļu. Par ne-
padošanos un spītību. Par neatlaidību, krišanu un atkal cel-
šanos. 

Mālpils kultūras centrā 11.12. plkst. 19:00 Baleta izrā-
de visai ģimenei “Zvaigžņu nakts”. Ieeja – par ziedoju-
miem.

Izrādes darbība risinās Ziemassvētku laikā, kad tuvojas 
svētvakars. Beatrise dzīvo savā ģimenē, bet viņas dzīvē ra-
dušies nesaprotami sarežģījumi. Kad viņas dusmas ir sakā-
pušas līdz sirds malām, Beatrise dodas prom no mājām un 
nonāk kāda brīnumaina spēka varā, kas viņu aizved uz ne-
parastu pasauli. Tajā viņa sastop draudzīgus, laimīgus un 
apmierinātus tēlus, kas kļūst par viņas draugiem. Atgriežo-
ties atpakaļ mājās, Beatrise ir atradusi īsto Ziemassvētku 
dāvanu, ko tik ilgi un neatlaidīgi ir gaidījusi. 
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KASES DARBA LAIKS:
OTRDIEN un CETURTDIEN

14:00 - 18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN

11:00 - 14:00
Kase atvērta 2 stundas pirms 
pasākuma. Tālrunis uzziņām 

67925836 vai 29195459

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets sagatavots un iespiests SIA “DOBUMS”
Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils kultūras centra pasākumi 
2015. gada decembrī

 • Visu decembra mēnesi Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma IMANTA VECOZOLA darbu 
izstāde.

 • 04.12. plkst.19:00 “Prāta Vētra: starp krastiem”, pilnmetrāžas dokumentāla filma, 
2015. gads, 96 minūtes. Režisori: Sandijs Semjonovs, Gundars Rēders un Audinga Ku-
cinskaite. Lomās: “Prāta Vētra”- Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Māris Mihelsons un 
Kaspars Roga. Producenti: Skuba Films. Filmas pirmizrāde: 2015. gada 29. oktobris, Rīga. 
Uzmanību! Vecuma ierobežojums: 12+. Ieeja – 2 EUR. Vairāk informācijas 19. lpp.!

 • 05.12. plkst. 10:00 TLMS “Urga” sanākšana
 • 05.12. plkst. 15:30 Novada Ziemassvētku egļu iedegšana kopā ar sekstetu “Buona parte”

 ◊ plkst. 16:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Arvien tuvāk”. Koncertā piedalās 
Mālpils Kultūras centra jauktais koris, ansambļi: no Ķeipenes - ”Sonore”, no Māl-
pils - “Vokālā bilance”, “Buona parte” un trio “AnSanDi”. Ieeja – brīva.

 • 09.12. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets “Ziemassvētku gaidās”.
 • 11.12. plkst. 19:00 Baleta izrāde visai ģimenei “Zvaigžņu nakts”. Izrādē piedalās Studi-

jas “Veido Sevi” bērni. Galvenajās lomās: Beatrise – Beatrise Butkeviča, Eņģelis – Beatri-
se Volfa, Tumšā ēna – Katrīna Laizāne. Ieeja – par ziedojumiem. Vairāk informācijas 
19. lpp.!

 • 12.12. plkst.10:00 “Rūktin rūc istabiņa Ziemassvētku rītiņā!” Ziemassvētku tirdziņš kul-
tūras centrā. Būs Labdarības Laimes aka un Rūķu piparkūku meistardarbnīca bērniem.

 ◊ plkst.17:00 Ziemassvētku ieskaņas danču koncerts “Iedejosim Ziemassvētkus!” 
Piedalās kultūras centra deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, “Kniediņš”, Mālpils nova-
da vidusskolas 7.-9. kl. deju kolektīvs “Dunda” un draugi. Ieeja – brīva.

 • 18.12. plkst. 19:00 Koncerts ZIEMASSVĒTKI “Oranžs, sarkans un sudrabaini zils”. Pie-
dalās: Evita Zālīte /balss/, Ilze Grunte /ģitāra/, Ieva Nīmane /oboja, blokflauta, tradicio-
nālie pūšamie instrumenti/. Ieeja – pieaugušajiem - 7 EUR, skolēniem – 4 EUR.
Programmā: Ziemassvētku dziesmas no saulainās Spānijas līdz Norvēģijas sniegotiem 

kalniem, no Venecuēlas krāšņajiem Ziemassvētku gājieniem līdz klusām šūpuļdziesmām 
Itālijas mazajos ciematos. Piestāsim Grieķijā, Francijā u.c., Bet atgriezīsimies Latvijā ar pa-
zīstamām un iemīļotām melodijām.

 • 26.12. plkst. 13:00 Ziemassvētku sarīkojums Mālpils novada pensionāriem. Piedalās 
Mālpils Kultūras centra bērnu vokālais ansamblis, “Rezēdas” un “Sidgundietes”. Īpašie 
viesi – Ādažu vīru vokālais ansamblis, vadītājs Gunārs Freidenfelds, un sporta deju kluba 
“Zīle” dejotāji. /Transportu lūgums pieteikt kultūras centrā pie dežuranta vai pa tālruni 
67925836/.

 • 28.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Jautra komēdija 
bērniem un vecākiem “Sunītis un Kaķīte svin Ziemassvētkus”. Autors: Armands Ekštets 
/pēc Jozefa Čapeka stāstu motīviem/. Izrādē piedalās aktieri: Sunītis – Armands Ekštets, 
Kaķīte – Inta Bankoviča vai Gerda Dinsberga, Ziemassvētku vecītis – Enriko Avots vai 
Gatis Cīrulis. Izrādes garums: 1stunda. /Individuāli bērnus uz pasākumu var pieteikt kul-
tūras centrā līdz 15. decembrim. Maksa ar dāvaniņu - 5 EUR, bez - 2 EUR/.
Sunītis un Kaķīte ir nolēmuši svinēt Ziemassvētkus, tikai viņi nezina – Kā to dara? Tad viņi 

izdomā to darīt pa savam. Nu jautrībai nav gala! Kad ierodas Ziemassvētku vecītis – svētki jau 
rit pilnā sparā!

 • 01.01. plkst. 01:00 – 05:00 Jaungada NAKTS BALLE kopā ar grupu “NEKTĀRS”. Ieeja – 
7 EUR, kultūras centra pašdarbniekiem – 5 EUR. /Lūgums galdiņus rezervēt savlaicīgi!/

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBAS

LĪDZJŪTĪBA

Pērkam lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 26681177, 26652300

Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan 
sausu, gan svaigu. Tālr. 26529485

Pārdod dažādu ziedu medu 6 EUR litrā, 
var piegādāt. Tālr. 29373566

Paldies kolēģiem un darba biedriem 
Mālpils novada vidusskolā, manai audzi-
nāmajai 7.b klasei un vecākiem, radiem 
un draugiem par līdzdzīvošanu, atbalstu 
un mierinājuma vārdiem, pavadot manu 
mammīti Veltu Randeri mūžībā.

Anita Randere

Pateicamies Mālpils novada domes li-
cencēšanas komisijai, novada un licencē-
šanas komisijas priekšsēdētājam Alek-
sandram Lielmežam un izglītības 
jautājumu un iepirkumu speciālistei Ani-
tai Sārnai par praktisko palīdzību un at-
balstu pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas procesā

Invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība “Notici sev!”

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

balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas. Jauni reduktori, 

šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 
un 46 litru). Gāzes plīts remonts. 

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

Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

“Pie tevis iešu, tēt, ar ziediem baltiem,
Kad vasara tos bagātīgi sniegs,
Ar egļu zariem, sniegotiem un saltiem,
Kad ziema smaržojošās puķes liegs.”

Skumju brīdī esam kopā ar Santu Ozo-
lu, tēti Zinti Pauloviču mūžībā aizvadot.

Mālpils novada dome

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apseko-
šanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. 
Amata zellis Normunds Keišs, tālr. 
29432853


