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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2015. gada OKTOBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. oktobrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21. oktobrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. oktobrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28. oktobrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26. oktobrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Izskatīja 13 jautājumus:
1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
2. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
6. Par nodokļa parāda dzēšanu.
7. Par publisku pasākumu rīkošanas atļauju izsniegšanu.
8. Par deleģējuma līguma slēgšanu par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas uzturēšanu.
9. Par dalību Rīgas plānošanas reģiona projekta izstrādē un 

īstenošanā.
10. Par atbalsta sniegšanu Ukrainai.
11. Par RTU Būvzinātnes centra piedāvāto līguma projektu.
12. Par profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņo-

šanu.

13. Par pašvaldības transporta piešķiršanu.
NOLĒMA:

 • Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru A. Bukovski 
izsniegt atļaujas publisku pasākumu (kā izklaides vai svēt-
ku pasākumu, sapulču, gājienu, piketu) rīkošanai vai atteikt 
šādu atļauju izsniegšanu.

 • Pilnvarot LPS nodrošināt humānās palīdzības sniegšanu 
Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstnie-
cības iestādēm, ziedojot finanšu līdzekļus EUR 200.- (divi 
simti euro) apmērā no budžetā paredzētajiem līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

 • Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu 
“Čella spēle”, izglītības programmas kods 20V212021.

 • Saskaņot profesionālās ievirzes izglītības programmu 
“Saksofona spēle”, izglītības programmas kods 20V212031.

SVARĪGĀKIE DOMES 29.07.2015. SĒDES Nr.7 LĒMUMI

Izskatīja 15 jautājumus:
1. Par Mālpils novada attīstības programmas 2012. -2018. ga-

dam aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
2. Par zemes vienību apvienošanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
5. Par biedrības MC Dzelzs Ērglis iesnieguma izskatīšanu.
6. Par izglītības iestāžu gatavību 2015./2016. mācību gadam.
7. Par Mālpils novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par interešu izglītības programmu finansēšanu.
9. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēknes un pe-

dagoga apbalvošanu.
10. Par izmaiņām amatu sarakstā.
11. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja amata 

kandidāta izvirzīšanu.
12. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
13. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja viet-

niecei.
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Mālpils Zivīm” 

izstrādātajam projektam.
15. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņu uzņemša-

nas termiņa pagarināšanu.
NOLĒMA:

 • Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 
2018. gadam aktualizēto Investīciju plānu 2015. - 2016. ga-
dam.

SVARĪGĀKIE DOMES 29.07.2015. SĒDES Nr.7 LĒMUMI
 • Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības 

programmu realizēšanai atbilstoši interešu izglītības prog-
rammu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 
lēmumam, nosakot Mālpils novada vidusskolai 56 %, Māl-
pils internātpamatskolai 22 %, Mālpils Profesionālajai vi-
dusskolai 22 % no valsts piešķirtās mērķdotācijas. Piešķirt 
finansējumu no pašvaldības budžeta Mālpils novada vidus-
skolas, Mālpils internātpamatskolas, Mālpils Profesionā-
lās vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas in-
terešu izglītības programmu realizēšanai, nodrošinot visu 
saskaņoto interešu izglītības programmu īstenošanu.

 • Pēc projekta skiču vai vizualizācijas saskaņošanas būvval-
dē un informācijas sniegšanas par veikto cenu aptauju, pie-
šķirt biedrībai “Mālpils Zivīm”, Reģ.Nr. 40008107281, līdzfi-
nansējumu līdz EUR 3000,00 apmērā projekta “Sauleskalna 
dabas pamatnes labiekārtošana” realizācijai. Uzdot Māl-
pils novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu.

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

sadaļā Novada domes dokumenti. 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa
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Par Mālpils novada attīstības programmas 
2012. - 2018. gadam aktualizētā Investīciju plāna 

apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumu Nr. 628 “Notei-
kumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 73. pantu, dome, balsojot ar 8 balsīm “par” (A. Lielmežs, S. 
Strausa, M. Ārente, L. Amerika, R. Jomerts, L. Ligeris, A. Hil-
debrante, V. Mihelsons), NOLEMJ:

1. Apstiprināt Mālpils novada attīstības programmas 2012. – 
2018. gadam aktualizēto Investīciju plānu 2015. - 2016. ga-
dam (pielikumā).

MĀLPILS NOVADA DOMES 26.08.2015. SĒDES LĒMUMS NR. 8/1

INVESTĪCIJU PLĀNS 2015. / 2016. GADAM

Nr. Projekta nosau-
kums

Finansē-
jošā 

Program-
ma / 

Fonds

Līguma Nr.

Kopējais 
projekta 
budžets, 

EUR

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinan-
sējums

Projekta 
īstenoš. 
periods

Vadošais 
partneris Projekta partneri

1

Mēs savam 
novadam (septiņi 
iedzīvotāju iniciatīvu 
projekti)

Mālpils 
novada 
dome

7 000,00 7 000,00 2015.
Mālpils 
novada 
dome

2

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Mālpils 
novadā

ES 
Kohēzijas 

fonds

3DP/3.5.1.1.0/11/
IPIA/VARAM/002 356 318,26 0,00

11.2011. 
- 

06.2015.

PSIA 
“Norma 

K”

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija

3

Mālpils siltumapgā-
des pārvades 
sistēmas efektivitā-
tes paaugstināšana

ES 
Kohēzijas 

fonds

PCS/3.5.2.1.1/12/ 
04/015 477 655,00 0,00

11.2012. 
- 

06.2015. 

PSIA 
“Norma 

K”

Latvijas investīciju un 
attīstības aģentūra

4

Lietpratīga pārvaldī-
ba un Latvijas 
pašvaldību veiktspē-
jas uzlabošana

Norvēģi-
jas 

finanšu 
instru-
ments

Nr. 4.3-24/NFI/
INP-004 10 976,77 0,00

12.2013. 
- 

04.2016.

Latvijas 
Pašvaldību 
savienība, 
Norvēģijas 
Vietējo un 
reģionālo 

varas 
iestāžu 

asociācija 
un Valsts 
Reģionā-

lās 
attīstības 
aģentūra 

Deviņas Latvijas 
pašvaldības: Amatas 

novada dome, 
Gulbenes novada 
dome, Jaunpils 

novada dome, Mālpils 
novada dome, Preiļu 

novada dome, 
Skrundas novada 
dome, Valmieras 
pilsētas dome, 

Ventspils novada 
dome un Ventspils 

pilsētas dome.

5

Jauna pieredze 
četru specialitāšu 
skolotājiem un 
izglītojamiem

Erasmus+ Nr. 2014-1-LV01-
KA102-000136 84 004,00 0,00

08.2014. 
- 

06.2016. 

Mālpils 
Profesio-

nālā 
vidusskola

Partneri Vācijā, Itālijā, 
Maltā, Spānijā, 

Portugālē

6 Mācīt un mācīties 
uzņemējdarbību Erasmus+ 2014-1-DE02-

KA200-001538 28 220,00 0,00
08.2014. 

- 
06.2016. 

Mālpils 
novada 
dome

Partneri Vācijā, 
Rumānijā, Spānijā, 

Islandē

7

Skolotāju profesio-
nālo un svešvalodu 
kompetenču 
uzlabošana kā 
skolas modernizāci-
jas un internaciona-
lizācijas priekšno-
teikums

Erasmus+ 2014-1-LV01-
KA101-000123 32 629,00 0,00

08.2014. 
- 

06.2016. 

Mālpils 
novada 

vidusskola

Partneri Vācijā, 
Lielbritānijā, Maltā, 
Spānijā, Portugālē

2. Lēmumu par Mālpils novada attīstības programmas 2012. 
– 2018. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2015. - 2016.
gadam apstiprināšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

3. Informāciju par Mālpils novada attīstības programmas 
2012. – 2018. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2015. - 
2016. gadam apstiprināšanu publicēt informatīvajā izdevu-
mā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā www.malpils.lv.

Turpinājums 4. lpp.
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8
Tautas tērpu iegāde 
deju kopai “Sidgun-
da”

Eiropas 
lauksaim-
niecības 

fonds 
lauku 

attīstībai 
(ELFLA)

10.12.2014. 
iesniegts pietei-

kums
2 750,33 704,63

01.2015. 
- 

05.2015.

Mālpils 
novada 
dome 

(Kultūras 
centrs)

Aktuālie projekti iesniegšanai 2015. - 2018. gadā

1

Mālpils Kultūras 
centra energoefekti-
vitātes uzlabošana 
(SAM 4.4.2)

ERAF/
KPFI

ir gatava tehniskā 
dokumentācija 358 191,27 106568,31 2015. 

- 2016.

Mālpils 
novada 
dome

2

Mālpils Kultūras 
centra skatītāju 
zāles skatuves 
grīdas nomaiņa un 
podestu izgatavoša-
na

Eiropas 
lauksaim-
niecības 

fonds 
lauku 

attīstībai 
(ELFLA)

ir gatava tehniskā 
dokumentācija 13237,41 3 391,40 2015. 

- 2016.

Mālpils 
novada 
dome

3
Mālpils parka 
saglabāšana 
(meliorācija)

Eiropas 
lauksaim-
niecības 

fonds 
lauku 

attīstībai 
(ELFLA)

ir gatava tehniskā 
dokumentācija 20 000,00 2015. 

- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

4
Dienas centra 
izveide Sidgundas 
ciemā

Eiropas 
lauksaim-
niecības 

fonds 
lauku 

attīstībai 
(ELFLA)

nav tehniskās 
dokumentācijas 25 000, 00 2015. 

- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

5

Satiksmes drošības 
un transporta 
sistēmas efektivitā-
tes uzlabošana 
Mālpils ciemā 
(Jaunā - Krasta 
ielas rekonstrukcija)

ERAF/
KPFI/

jāaktualizē 
tehniskā dokumen-

tācija

465 789,15 
(2006. gada 

aprēķini)

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

6

Ūdenssaimniecības 
attīstība Mālpils 
novada Upmalu 
ciematā

ES 
Kohēzijas 

fonds

ir tehniski 
ekonomiskais 

pamatojums, kas 
jāaktualizē

139 628 
(2008. gada 

aprēķini)

2015. 
- 2018.

SIA 
“Norma 

K”
Mālpils novada dome

7

Sidgundas ciema 
ūdens sagatavoša-
nas sistēmas un 
kanalizācijas 
sistēmas rekon-
strukcija

ES 
Kohēzijas 

fonds

ir gatava tehniskā 
dokumentācija, kas 

jāaktualizē

617 322,90 
(2009. gada 

aprēķini)
134 809,73 2015. 

- 2018.

SIA 
“Norma 

K”
Mālpils novada dome

8

Katlu mājas 
rekonstrukcija un 
koksnes šķeldas 
uzglabāšanas 
novietnes izbūve 
Enerģētikas iela 3

ERAF/
KPFI

ir gatava tehniskā  
dokumentācija

2015. 
- 2018.

SIA 
“Norma 

K”
Mālpils novada dome

9

Domes administra-
tīvās ēkas rekon-
strukcija un 
energoefektivitātes 
uzlabošana (SAM 
4.4.2)

ERAF 2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

Mālpils novada dome

10 Rūpniecības ielas 
rekonstrukcija

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Turpinājums no 3. lpp.
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8
Tautas tērpu iegāde 
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da”
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01.2015. 
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novada 
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- 2018.
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ERAF/
KPFI/
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tācija

465 789,15 
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139 628 
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nas sistēmas un 
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sistēmas rekon-
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ES 
Kohēzijas 

fonds

ir gatava tehniskā 
dokumentācija, kas 
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617 322,90 
(2009. gada 

aprēķini)
134 809,73 2015. 
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SIA 
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Katlu mājas 
rekonstrukcija un 
koksnes šķeldas 
uzglabāšanas 
novietnes izbūve 
Enerģētikas iela 3

ERAF/
KPFI

ir gatava tehniskā  
dokumentācija

2015. 
- 2018.

SIA 
“Norma 

K”
Mālpils novada dome

9

Domes administra-
tīvās ēkas rekon-
strukcija un 
energoefektivitātes 
uzlabošana (SAM 
4.4.2)

ERAF 2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

Mālpils novada dome

10 Rūpniecības ielas 
rekonstrukcija

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

11 Piena ielas rekons-
trukcija

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

12

Pašvaldības 
autoceļa Tehnikums 
- Upmalas rekon-
strukcija

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

13 Pašvaldības ielu un 
ceļu rekonstrukcija

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

14

Sociālā aprūpes 
centra rekonstrukci-
ja un energoefektivi-
tātes uzlabošana 
(SAM 4.4.2)

ERAF/
KPFI

2015. 
- 2016.

Mālpils 
novada 
dome

15
Tīnes ielas rekon-
strukcija Upmalās 
(SAM 3.3.1)

ERAF 2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

16

Rikteres ielas 
rekonstrukcija 
Sidgundā (SAM 
3.3.1)

ERAF 2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

17

Izglītības iestāžu 
sporta laukumu 
rekonstrukcija (SAM 
8.1.2)

ERAF 2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

18
Ielu apgaismojuma 
rekonstrukcija un 
izbūve

Mālpils 
novada 
dome

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

19
Dalītā atkritumu 
šķirošanas laukuma 
izveide 

Mālpils 
novada 

dome / ES 
Kohēzijas 

fonds

2015. 
- 2028.

Mālpils 
novada 
dome

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija

20 Stratēģiskās 
partnerības projekts Erasmus+

Tiek gatavots 
projekta pietei-

kums uz 
30.03.2015

30 000 0 2015. 
- 2017.

Mālpils 
Profesio-

nālā 
vidusskola

Partneri Itālijā, 
Portugālē, Maltā, 

Polijā

21 Stratēģiskās 
partnerības projekts Erasmus+

Tiek gatavots 
projekta pietei-

kums uz 
30.03.2015

30 000 0 2015. 
- 2017.

Mālpils 
novada 

vidusskola

Partneri Itālijā, 
Portugālē, Spānijā

22
Pedagogu kvalifikā-
cijas celšanas 
projekts

Erasmus+

Tiek gatavots 
projekta pietei-

kums uz 
30.03.2015

30 000 0 2015. 
- 2017.

Mālpils 
internāt-

pamatsko-
la

Partneri Maltā, 
Anglijā, Vācijā

23 Ilgtspējīgu tūrisma 
produktu izveide

INTER-
REG 

Central 
Baltic 

program-
ma

Tiek gatavots 
projekta pietei-

kums uz 
09.02.2015

250 000 0 2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

Ādažu, Ikšķiles, 
Olaines pašvaldības 
un ārzemju partneri

24

Ugunsdrošības un 
signalizācijas 
sistēmas nodrošinā-
šana atbilstoši 
prasībām novada 
izglītības iestādēm

Mālpils 
novada 

dome / ES 
Kohēzijas 

fonds, 
ERAF

2015. 
- 2018.

Mālpils 
novada 
dome

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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Džemmai Skulmei 90

AKTUĀLI

20. septembrī mālpiliešiem bija gods uzņemt ļoti īpašu viesi - 
izcilo latviešu gleznotāju Džemmu Skulmi. Savā 90-tajā dzimša-
nas dienā Džemma izvēlējās būt tieši Mālpilī, ar kuru saistītas 
viņas dzimtas saknes. Šeit dzīvojusi viņas vecmāmiņa Karlīne 
Šarlote Lūkina, kura vēlāk apprecējusi no Vietalvas uz Mālpili at-
nākušo Andreju Liepiņu, un abi saimniekojuši skaistajās “Ģērķē-
nu” mājās. Šogad nozīmīgs gads arī viņiem - Andrejam Liepiņam 
- 165 un Karlīnei Liepiņai - 150 gadu jubileja. Mālpils “Ādmiņos” 
dzimusi arī Džemmas māte - pazīstamā tēlniece Marta Liepiņa-
Skulme. Viņai šogad 125 gadu jubileja. Godinot Mālpilij un visai 
Latvijai nozīmīgās personības 12. maijā Mālpils muižas parkā pie 
Sibīrijas dīķa mālpilieši iestādīja liepu audzi, kopā 21 liepiņu.

Kad Džemma ar saviem tuvākajiem - meitu Martu Skulmi, 
dēlu Juri Dimiteru un mazdēliem Jāni Skulmi un Artūru Dimite-
ru, kā arī grāmatas par Džemmu - “Nospiedumi” autori Līgu 
Blauu ieradās to apskatīt, bija redzams, ka visas liepiņas ir ieau-
gušas, neviena nav gājusi bojā. Drīzumā šo vietu papildinās arī 
piemiņas plāksne visiem jubilāriem.

Džemmas darbu izstādes “Izcelsme” atklāšana Kultūras cen-
trā izvērtās ļoti sirsnīga, atmosfēra bija patīkami atbrīvota, un 
varēja just cilvēku patieso mīlestību pret mākslinieci. Džemma, 
kā jau diža personība, ir arī vienkārša un tieša. Jau tikai ar ienāk-
šanu izstāžu zālē, viņa visus atbruņoja no saspringtās godbijības. 
Mūsu nesenajā sarunā ar Džemmu viņa teica: “Es saprotu, ka 
cilvēkiem ir simpātijas pret mani, es to zinu, es to pieņemu un es 
tam ticu! Tikai dažreiz jūtos kā personība, kuru ir uzcēluši uz 
tāda kā pjedestāla, bet es vēlos domāt līdzīgi ar visiem. Es ticu, 

Skulmju ģimene pie liepiņu audzes (no kr. Džemmas meita Marta ar 
dēlu Jāni, Džemma ar mazdēlu (Jura dēlu) Artūru 

Līga Blaua un Džemma Skulme 

Tā kā Džemma izteica vēlēšanos viņu nesveikt ar ziediem, tad 
mālpilieši ar mīlestību bija sarūpējuši dažādas rudens ražas veltes 

Mālpilī bija divas Nītaures ielas, tāpēc tai, kas ved uz “Skulmēm”, 
tagad ir jauns nosaukums - Skulmes iela. Džemma saņem dāvanā 

ielas nosaukuma plāksni 

Izstādes atklāšanā varēja iegādāties tikko apgāda “Neputns” izdoto 
grāmatu par Džemmu, kā arī iegūt personīgu ierakstu no mākslinieces 

ka domās mēs esam vienoti un un es gribu, lai citi to arī sajūt.“
Izstādes atklāšanā Džemma uzrunāja klātesošos: “Man vien-

mēr licies, ka Mālpilij ir jābūt tādai kā “valstij”. Es novēlu, lai jūs 
justos tā, ka jums ir daudz ar ko lepoties, lai Mālpils būtu vieta, 
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Taipejas misijas pārstāvji pie J. Švalbes skulptūras “Ūdenskritums” Biedrības “Mālpils Zivīm” vadītājs iepazīstina ar projekta iecerēm 

No kr. - biedrības “Mālpils Zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs 
Komarovs, saeimas deputāts Ainars Latkovskis (partijas “Vienotība” 

frakcija), Taipejas misijas vēstnieks Gary Kuang-Yueh Ko ar kundzi un 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 

kur pašlepnuma netrūkst. Mēs visu laiku runājam par to, ka 
mums trūkst pašlepnuma un iespējams tas ir tāpēc, ka apkārt ir 
ļoti daudz cilvēku, kas nav sevi realizējuši. Es jums gribu atgādi-
nāt, ka realizēties var arī ļoti lielos gados. Viss ir jūsu pašu rokās. 
Un mums ir jābūt atbildīgiem, vai mēs to savu pūru, piemēram, 
mūsu izcilos gleznotājus, rādām, vai mēs protam sevi parādīt.”

Džemma ir kā spilgts apliecinājums tam, ka mēs varam būt 
izcili arī Latvijā, mums nav jādodas dzīvot un strādāt uz citām 
valstīm, lai sevi realizētu.

Esmeralda Tāle

18. septembrī Mālpili apmeklēja Taipejas misijas Latvijas Re-
publikā vadītājs Vēstnieks Gary Kuang-Yueh Ko ar kundzi un 
misijas pārstāvis Keng Chung-Yung.

Taipejas misija Latvijas Republikā ir Ķīnas Republikas (Taivā-
nas) pārstāvniecība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kuras galvenā 
misija ir būt par sadarbības tiltu starp Ķīnas Republiku (Taivānu) 
un Baltijas valstīm ekonomikas, kultūras, izglītības, zinātnes un 
citās jomās.

Taipejas pārstāvju mērķis bija iepazīties ar vietu, kur misijas 
finansiāli atbalstītais biedrības “Mālpils Zivīm” projekts tiks rea-
lizēts līdz š.g. beigām.

Biedrība “Mālpils Zivīm” bija sagatavojusi projekta pieteikumu 
“Sauleskalna dabas pamatnes labiekārtošana”, kura ietvaros 
paredzēts izbūvēt bruģētu laukumu (80 - 100 m2 platībā), ierīkot 
grantētu celiņu no ielas līdz bruģētajam laukumam un grantētu 
50 cm platu joslu ap katru Sauleskalnā esošo akmens skulptūru. 
Projekta kopējā summa sastāda 7 012, 48 EUR.

Projekta pieteikums tika iesniegts Taipejas misijai, kura pie-
dāvāja iespēju saņemt finansiālo atbalstu. Projekta pieteikumu 
novērtēja, un Taipejas misija tā īstenošanai piešķīra 4 000 EUR.

Biedrības “Mālpils Zivīm” projektam līdzfinansējumu 3  000 
EUR apmērā ir piešķīrusi arī Mālpils novada dome.

Vizītes laikā Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs iepazīstināja viesus ar svarīgākajiem faktiem par nova-
du. Delegācija paviesojās arī Mālpils Kultūras centrā, sporta 
kompleksā un Profesionālajā vidusskolā. Noslēgumā viesi devās 
uz Sauleskalnu, lai apskatītu projekta norises vietu.

Esmeralda Tāle

Uzziņai
Ķīnas Republika Taivānā, plašāk pazīstama kā Taivāna, 

ir valsts Austrumāzijā, Dienvidķīnas jūrā, ietver Taivānas 
u.c. salas. Tās galvaspilsēta ir Taipeja. Starptautiskajās or-
ganizācijās tiek dēvēta arī par Taipejas Ķīnu.

Ķīnas Republika jeb Taivāna tika nodibināta 100 gadus 
atpakaļ, 1912. gada 1. janvārī un ir pirmā nodibinātā repub-
lika Āzijā.

Kopš 1970-to gadu beigām apzīmējumu Ķīna lieto tikai, 
lai apzīmētu Ķīnas Tautas Republiku jeb kontinentālo Ķīnu, 
kuras galvaspilsēta ir Pekina, bet lielākā pilsēta Šanhaja.

Taipejas misijas Latvijas Republikā pārstāvji apmeklē Mālpili
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Pašā vasaras vidū – laikā no 20. līdz 28. jūlijam - Mālpilī nori-
sinājās gadskārtējais mākslinieku plenērs. Jau divpadsmit ga-
dus sadarbībā ar novada domi, tos organizē mākslinieku biedrība 
Sidegunde. Ja pirmajā plenērā 2003. gadā piedalījās 4 gleznotāji 
– seniori, tad šogad dalībnieku skaits pieaudzis līdz 25, piesaistot 
dažādu paaudžu māksliniekus.

Pieredze liecina, ka plenēru norises, tai skaitā nobeiguma iz-
stādes, gadu gaitā ir kļuvušas par novada kultūras dzīves savda-
bīgu daļu, kas piesaista daudzu mālpiliešu interesi. Katrai no šīm 
tikšanās reizēm ir savs mērķis. Arī šī plenēra iecere ir padziļināt 
sadarbību starp dažādu paaudžu māksliniekiem, kas vislabāk 
realizējas neformālā vidē – kopīgās sarunās, pieredzes apmaiņā, 
daloties ar amata noslēpumiem vai pat pavisam vienkāršiem 
meistara atklātiem “knifiņiem”. Viens no akcentiem tieši šajā 
plenērā bija iespēja apgūt dažādas grafikas tehnikas – zīmēšanu 
ar pašdarinātu ogli, linogriezumu, monotipiju, bet strādājot ar 
mālu varēja gūt pirmās iemaņas formu veidošanā un keramikas 
darbu apdedzināšanā papīra ceplī, kā arī praksē iepazīties ar 
koka apstrādes un izmantošanas daudzveidību, kā bāzi izmanto-
jot Mālpils Profesionālās vidusskolas kokapstrādes un SIA “Vil-
ce” galdnieku darbnīcas.

Plenēra laikā mākslinieki meklēja iedvesmas avotus dažādās 
Mālpils vietās, kuras vēl arvien saglabājušas senatnes elpu.  
Daļa no visa tā tika pilnveidota, papildināta un izlikta izstādē, kas 
skatāma Mālpils kultūras centrā. Izstāde būs aplūkojama līdz 7. 
oktobrim, kad vēl vienā tikšanās reizē ar autoriem, notiks tās 
slēgšana.

Izstādes organizatoru iecere ir radīt skatītājiem interesi par 
radošajiem procesiem dažādās mākslas nozarēs, iedrošināt līdz-
darboties nākošajā plenērā 2016. gadā. 

Mākslinieki – dalībnieki:
Aldis Aleks, Baņuta Ancāne, Dzintra Aulmane, Sanita Ābelīte, 

Māra Ārente, Ieva Baumgarte, Henrihs Bināns, Darja Fjodorova, 
Daina Galakrodzeniece, Dārta Hapanioneka, Modris Hapanio-
neks, Ingrīda Irbe, Violeta Jātniece, Kristīne Kutepova, Liene 
Mackus, Maija Mackus, Aivis Pīzelis, Kristaps Priede, Inita Rei-
mandova, Ansis Rozentāls, Gints Rudzītis, Ieva Saulesleja, Jānis 
Streičs, Elīna Titāne, Agnese Uzule.

2015. gada vasaras plenēra izstāde MĀLPILS KULTŪRAS 
CENTRĀ; Mālpils, Nākotnes iela 5; darba laiks: darbdienās 9:00 
- 20:00, sestdienās 9:00 - 15:00, svētdienās - slēgts

Mālpils plenērs 2015

AKTUĀLI

Informācija pa tālr. 67925836, mob. tālr. 29195459. Izstādes 
atbalstītāji: Mālpils novada dome, Rīgas Porcelāna muzejs, 
Mākslinieku biedrība SIDEGUNDE.

Māra Ārente 
Mālpils kultūras centra izstāžu kuratore

Papīra cepļa kurināšana. Keramiķe Elīna Titāne 

Baņuta Ancāne, plenēra vadītāja Helēna Medne un Violeta JātniecePlenēra dalībnieki izņem darbus no melnā bedres dedzinājuma
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12. septembrī no-
tika kārtējās, nu jau 
piektās biedrības 
“Mālpils Zivīm” dibi-
nātāja un pirmā vadī-
tāja Kārļa Lejnieka 
atcerei veltītās kausu 
izcīņas sacensības 
pludiņmakšķerēša-
nā. Sacensības noti-
ka Mālpils ciema te-
ritorijā, konkrēti , 
Mālpils HES ūdens-
krātuvē pie pienota-
vas. Dalībniekiem 
dalības maksa netika 
prasīta. Par to parū-
pējās Mālpils novada 
dome, liels paldies 
jāizsaka sporta daļas 
darbiniekam Valtam 
Mihelsonam, kurš at-
rada iespēju no sava 
budžeta līdzekļiem 
iegādāties 12 ļoti 

skaistus kausus, ko piešķirt uzvarētājiem un lielāko zivju ieguvē-
jiem. Šogad piedalījās mazliet vairāk dalībnieku, nekā pagājušajā 
gadā – 21 makšķernieks vecumā no 7 līdz 66 gadiem, ne tikai no 
Mālpils, bet arī no citiem novadiem, jo sacensības bija atklātas. 
Tālākie dalībnieki ieradās no Madonas rajona. Organizatori bija 
sagatavojuši balvas godalgoto vietu ieguvējiem trijās grupās: 
bērnu un jauniešu līdz 16 gadiem, sieviešu un vīru grupās. Arī 
šogad cope bija diezgan vāja, taču pirmo četru vietu ieguvēji to-
mēr katrs prata saķert vairāk par vienu kilogramu zivju, galveno-
kārt mazos breksīšus, raudas un asarīšus. Paldies par sacensību 
organizēšanu un novadīšanu mūsu biedrības valdes locekļiem 
Jurim Lielmežam un Raimondam Krūmiņliepam. Ar pasākuma 
norisi var iepazīties biedrības mājas lapas www.malpilszivim.lv 
sadaļā “FOTO”. Visus makšķerniekus un citus interesentus, kuri 
lasa šīs rindas, aicinu iesaistīties mūsu biedrības rīkotajās mak-
šķerēšanas un spiningošanas sacensībās! Mālpils novada dome 
solīja atbalstīt mūs arī turpmāk.

Sacensību rezultāti
Bērnu un jauniešu grupā

N.p.k. Vārds Uzvārds Punkti Vieta

1 Emīls Nils Eltermanis 62 I

2 Georgs Atruškevičs 8 II

3 Ričards Kaupužs 6 III

4 Mareks Petrakovs 0 IV
Lielāko zivi savā grupā noķēra Georgs Atruškevičs

Sieviešu grupā
N.p.k. Vārds Uzvārds Punkti Vieta

1 Aiva Augšciema 4 IV

2 Inese Kaupuže 53 II

3 Ilona Sarelainena 51 III

4 Daiga Karlsone 65 I

Lielāko zivi noķēra Ilona Sarelainena

Vīriešu grupā
N.p.k. Vārds Uzvārds Punkti Vieta

1 Sandris Jonāns 33 IX 

2 Viktors Ūdris 126 IV 

3 Valdis Barūklis 157 II 

4 Andris Turkins 160 I 

5 Andris Upenieks - -

6 Gints Zunde 82 VI

7 Dainis Maurāns 26 X

8 Normunds Grapmanis 22 XI

9 Juris Denisovs 60 VII

10 Imants Andersons 35 VIII

11 Vladislavs Komarovs 145 III

12 Alvis Valters 117 V

13 Andris Karlsons 21 XII

Lielāko zivi noķēra Valdis Barūklis

Sacensību galvenais tiesnesis, 
biedrības valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

Kārļa Lejnieka kausa izcīņa 2015 

AKTUĀLI
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Lai Mālpils novada pašvaldības bērni un jaunieši varētu attīstīt 
savas spējas un talantus, saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo lai-
ku, darīt to, ko nedara visi, novada izglītības iestādes piedāvā 
daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Šajā mācību gadā 
bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt jaunas zināšanas, gūt ie-
maņas un attīstīt prasmes kultūrizglītības programmās (tautis-
kās dejas, netradicionālās dejas, vokālais ansamblis, stīgu ins-
trumentālais ansamblis, koris, teātris, vizuāli lietišķā māksla, 
netradicionālie rokdarbi, papīra plastika), sporta izglītības prog-
rammās (sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība, galda 
spēles (dambrete, šahs), smagatlētika, aerobika, peldēšana, 
basketbols, tūrisms, sporta un sarīkojumu dejas), tehniskās 
jaunrades un radošo industriju programmās (tehniskā modelē-
šana, datorzinības, datorgrafika, datordizains, foto), vides izglītī-
bas programmās (Eko zinības, vides izpēte, floristika), jauniešu 
iniciatīvu programmās (jaunatnes iniciatīvas centrs, jaunieši 
darbībā, uzņēmējdarbība) un citās programmās (projektu darb-
nīcas, novadpētniecība, kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana 
(gidu pulciņš), viesu apkalpošana, mājsaimniecība, ēdienu gata-
vošana, kokapstrāde, metālapstrāde, auto apmācība). Tik plašs 
interešu izglītības programmu piedāvājuma klāsts ir iespējams, 
jo Mālpils novada pašvaldība piešķir ievērojamus finanšu līdzek-
ļus interešu izglītības programmu īstenošanai (valsts finansē-
jums - 36 %, pašvaldības finansējums - 64%).

Šajā mācību gadā izglītības iestādes piedāvā vairākas interešu 
izglītības programmas kā “atvērtās” programmas, rosinot bēr-
nus un jauniešus apmeklēt ne tikai savas skolas interešu izglītī-
bas pulciņus, bet arī izvēlēties savām interesēm atbilstošu citas 
skolas piedāvāto interešu izglītības programmu.

Nosaukums Mērķaudi-
torija Nodarbību laiks

Mālpils novada vidusskolas “atvērtās” 
interešu izglītības programmas

10.-12. klašu tautas 
deju kolektīvs

10.-12. kl. / 
1.-4. kurss

Pirmdienās: 1800 - 1940 
Trešdienās: 1800 - 1940

Interešu izglītība novada izglītības iestādēs

Tūrisms 4.-6. kl. Otrdienās: 1435 - 1555 

Ceturtdienās: 1350 - 1510

Galda spēles - 
dambrete, šahs

1.-12. kl. / 
1.-4. kurss

Otrdienās: 1350 - 1430 
(1.-4. kl.),
Trešdienās: 1435 - 1555 
(5.-12. kl. / 1.-4. kurss)

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
apzināšana un 
popularizēšana 
(gidu pulciņš)

6.-12. kl. / 
1.-4. kurss Piektdienās: 1400 - 1600

Mālpils Profesionālās vidusskolas “atvērtās” 
interešu izglītības programmas

Jaunatnes iniciatīvu 
centrs

8.-12. kl. / 
1.-4. kurss Pirmdienās: 1615 – 1905

Kokapstrāde 8.-12. kl. / 
1.-4. kurss Trešdienās: 1600 - 1725

Viesu apkalpošana 8.-12. kl. / 
1.-4. kurss

Trešdienās: 1600 – 1850 
(katra mēn. 2.,3. ned.)

Mājsaimniecība 8.-12. kl. / 
1.-4. kurss

Trešdienās: 1600 – 1850 
(katra mēn.1.,4.ned.)

Metālapstrāde 8.-12. kl. / 
1.-4. kurss Trešdienās: 1600 - 1725

Auto vadīšana

Atbilstošs 
vecums 
autovadītā-
ja tiesību 
iegūšanai

Ceturtdienās: 1730 - 2130

(nodarbību sākuma 
datums precizējams)

Visu interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiki publicēti 
pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv (sadaļā -izglītība).

Izmantojiet piedāvātās iespējas un apmeklējiet interešu izglī-
tības nodarbības novada izglītības iestādēs, jo varbūt tieši tā var 
atrast savu dzīves aicinājumu!

Izglītības speciāliste Anita Sārna

Kursi pieaugušajiem
Jaunajā mācību gadā ar Mālpils novada domes finansējumu tiek piedāvāti sekojoši kursi pieaugušajiem:

Kursa nosaukums Vadītājs/Pieteikšanās Norises vieta Laiks

Angļu valodas sarunu 
klubs

Ina Turkina,
Tālr. 26529274

Mūžizglītības klase novada 
domes ēkas 2. stāvā

Sākot no 15.oktobra, ceturtdienās 18:00 - 
19:30

Angļu valoda ar priekšzi-
nāšanām

Lilita Jomerte,
Tālr. 26567746

Mūžizglītības klase novada 
domes ēkas 2. stāvā

Sākot no 12.oktobra, pirmdienās 
18:00 - 19:30

Vācu valodas sarunu 
klubs

Līvija Mukāne,
Tālr. 26114137

Mūžizglītības klase novada 
domes ēkas 2. stāvā

Sākot no 6.oktobra, otrdienās 
17:00 - 18:30

Datorkursi iesācējiem Iveta Krieviņa,
Tālr. 67185876

Novada domes mazā sēžu zāle Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita 
vienā vai divās grupās / dienās, sākot ar 
oktobra otro pusi

Informāciju sagatavoja L. Mukāne
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AS “Sadales tīkls” turpina uzlabot elektroapgādi Siguldas, 
Sējas, Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novadā

AS “Sadales tīkls” turpina uzlabot elektroapgādi Siguldas, 
Sējas, Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novadā

Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas pie-
gādes nodrošināšanai AS „Sadales tīkls” 2015. gadā Siguldas, 
Sējas, Krimuldas, Mālpils un Inčukalna novadā realizēs 23 in-
vestīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 1,4 milj. eiro.

Šogad Siguldas novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 6 in-
vestīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 510 tūkst. eiro. 
Apjomīgi elektrotīkla rekonstrukcijas darbi tiek veikti Allažu pa-
gastā, kur AS “Sadales tīkls” veic zemsprieguma 0,4 kV (kilovol-
tu) gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 6,2 km garu-

mā, bet 3,7 km garš vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu 
elektrolīnijas posms jau ir pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. 
Nozīmīgi projekti iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai tiek 
realizēti Siguldā, kur vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolī-
nija starp Vildogas ceļu un autoceļu “A2” tiks pārbūvēta par ka-
beļu līnijām 2 km garumā, bet Gaujas senlejā pie Igauņu gravas 
esošā 20 kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līni-
ju 1 km garumā. Siguldas pilsētas daļā “Ķipari” vidējā sprieguma 
elektrotīklā AS “Sadales tīkls” izbūvēs attālināti vadāmu jaudas 
slēdzi, kas ļaus AS “Sadales tīkls” ātrāk reaģēt un efektīvāk attā-
lināti vadīt elektrotīklu, veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot 

VKKF projekts “Mālpils baznīcas piecu žuburu lustras restaurācija” 2015

Mālpils baznīcas otrās bronzas lustras restaurācijas projekta 
pirmais posms ir noslēdzies. Šāda lustra izskatījās uz š.g. 
20. septembri. Vēsturiski lustru greznojuši kristālstikla piekariņi, 
kuru iegāde un uzstādīšana pašlaik vēl nav sākusies, jo šī darba 
veikšanai vēl pietrūkst 665 EUR.

Sirsnīgi pateicamies visiem esošajiem un potenciālajiem 
ziedotājiem!

Bankas konts ziedojumiem:
Biedrība “Idoves mantojums” (sabiedriskā labuma organizā-

cija); Reģ. Nr. 40008119825; SEB banka: LV57 UNLA 0050 0172 
8648 6 (ar norādi “Mālpils baznīcas lustrai”).

Biedrība “Idoves mantojums”
Gan restaurētās, gan no jauna izgatavotās (trūkstošo vietā) detaļas 

pirms montāžas

Restaurators Jānis Līdaka darbā pie lustras montāžas
Restaurētā lustra (bez elektrifikācijas un kristālstikla piekariņiem)

Turpinājums 12. lpp.
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Jau gadu ceļā uz Pita salu
Jā, 15. septembrī apritēja gads kopš Laura, Dainis un Ivars ar 

divriteņiem ir visgarākajā ceļā uz vistālāko vietu – Pita salu starp 
Jaunzēlandi un Antarktīdu. Ir pieredzēts daudz grūtību, gūta ne-
atsverama pieredze, piedzīvots milzīgs gandarījums par sasnieg-
to. Bet priekšā vēl tikpat daudz nezināmā kā zināmā, kas jau aiz 
muguras.

Sākšu ar daļu no jauniešu “gada atskaites” (arī turpmāk pēdi-
ņās citāti no viņu dienasgrāmatas un manas e-pasta sarakstes 
ar Ivaru):

“Atrodamies Taizemē, 7900 km attālumā no mājām. Esam 
šķērsojuši 12 valstis, mums ir nozagti divi velosipēdi, divus arī 
esam vēlāk dabūjuši vietā. Katrā no mūsu pasēm ir ielīmētas 8 
vīzas un iespiesti 28 robežkontroles zīmogi.

Kur esam pavadījuši naktis?
141 nakts pie 24 Couchsurfing hostiem;
70 naktis lielākā vai mazākā brīvdabā, teltī vai bez tās;
43 “vienas naktis Bangkokā”;
6 naktis 3 dažādos vilcienos;
3 naktis viesnīcās (tā gan nebija mūsu pašu izvēle, bet CS hos-

tu nopelns);
2 naktis autobusos;
1 nakts: mēbeļu veikalā; baptistu draudzes namā; budistu 

templī; alā; dzelzceļa stacijā; pie dzelzceļa stacijas; ostā; China 
Tobacco kaltētavā; pilsētas domes sēžu zālē Irānā; smagās ma-
šīnas kabīnē; uz kuģa.

Kā esam tikuši uz priekšu?
8900 km ar vilcienu;
6600 km ar velosipēdiem;
1800 km ar autobusu;

1400 km stopējot Irānā;
900 km daļēji stopējot, daļēji ar riteni – pēc velosipēdu zādzī-

bas;
500 km ar kuģi.
Augstākais punkts, kas pārvarēts ar riteni – 3260 m v.j.l., ze-

mākais – 27 m zem jūras līmeņa.
Mūsu galamērķis ir 18 000 km attālumā no mājām, taču šo-

brīd vēl esam 10 500 km attālumā no Pita salas. Taču tas nenozī-
mē, ka būsim ceļā vēl vairāk kā gadu. Esam veikuši lielāko ceļa 
daļu, ko varam izbraukt pa zemi, un lielākā daļa no atlikušā attā-
luma ir klāta ar ūdeni.

Kā jau parasti, tālākais maršruts un tā ilgums ir neskaidri, 
taču tas arī ir “garākais ceļš uz tālāko vietu.” Jebkurā gadījumā, 
gribētos domāt, ka šī gada Ziemassvētkus un 2016. gadu mēs 
sagaidīsim Jaunzēlandē.”

Tagad atgriežamies tur, kur atstājām mūsu ceļotājus “Mālpils 
Vēstis” jūnija numurā – Ķīnas pilsētā Urumči ar iegādātām vilcie-
na biļetēm uz Čengdu, secinot, “ka Ķīnā ir par daudz cilvēku, jo 
tev jāstāv rindā, lai tiktu uz rindu, kas ved uz 18 rindām stacijā, lai 
nopirktu vilciena biļeti.”

„Vilciens Urumči-Čengdu brauc 49 stundas (3078 km), viena 
biļete maksā 313,5 juaņus (~45 EUR). Ja neizklausās lēti, tad jā-
piezīmē, ka šis vilciens ir vairāk kā puse no mūsu Ķīnas maršru-
ta, ja izklausās lēti, tad jāpiezīmē, ka šoreiz tā ir sēdvieta, nevis 
gultiņa kā Kazahstānā. Braukšanas dienā atkal stacija un pār-
baudes, šoreiz vēl arī paunas. Lai gan centāmies ierasties laicīgi, 
vilcienā tiekam vieni no pēdējiem, un tas ir stāvgrūdām pilns. 
Mūsu paunas izrādās nemaz nav tik lielas, salīdzinot ar dažu vie-
tējo maisiem un somām. Izdzenam no mūsu sēdvietām tos, kuri 
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elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojāju-
mu gadījumos. Pēc plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas darbu 
pabeigšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 
124 lietotājiem.

Lai uzlabotu elektroapgādi 160 Sējas novada iedzīvotājiem, AS 
“Sadales tīkls” šogad realizēs 6 investīciju projektus, elektrotīkla 
atjaunošanā ieguldot 480 tūkst. eiro. Sējas novadā šogad plānots 
atjaunot un pārbūvēt izolētu vadu izpildījumā vidējā sprieguma 
20 kV gaisvadu elektrolīnijas 13,3 km garumā, izbūvēt 3 jaunas 
transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma 0,4 kV gaisva-
du elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām AS “Sadales tīkls” plā-
no veikt 5,5 km garumā. 

Krimuldas novada Krimuldas pagastā AS “Sadales tīkls” plā-
no īstenot 6 elektrotīkla uzlabošanas projektus, darbos ieguldot 
160 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā plānots 
izbūvēt 2 transformatoru apakšstacijas, vidējā sprieguma 20 kV 
gaisvadu elektrolīnijas atjaunot 7,4 km garumā, bet zemspriegu-
ma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,2 
km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgāde uz-
labosies 292 lietotājiem. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad 
plānoti arī Lēdurgas pagastā, kur AS “Sadales tīkls” plāno izbū-
vēt 2 jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma 
0,4 kV kabeļu līniju 0,5 km garumā, kas uzlabos elektroapgādes 
drošumu un kvalitāti 32 Lēdurgas pagasta iedzīvotājiem.

Mālpils novada iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai šogad 
tiks realizēti 3 projekti, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 126 
tūkst. eiro. Projektu ietvaros apdzīvotā vietā “Upmalas” tiks veik-
ta zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabe-
ļu līnijām 3,7 km garumā, bet Allažmuižā vidējā sprieguma 20 kV 

elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas 
ļaus AS “Sadales tīkls” elektrotīkla bojājumu gadījumos ātrāk 
reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, veikt pārslēgu-
mus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku 
klientiem. Elektrotīkla rekonstrukcija uzlabos elektroapgādes 
kvalitāti 75 Mālpils novada iedzīvotājiem.

Inčukalnā - Ausmas, Pļavas, Ozolu un Caunas ielā – AS “Sa-
dales tīkls” jau ir realizējusi vienu projektu, kura laikā ir izbūvēta 
jauna transformatoru apakšstacija, veikta vidējā sprieguma 
20 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,8 km ga-
rumā un zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvē-
tas par kabeļu līnijām 6 km garumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas 
darbi Inčukalna novadā tupināsies un šogad novadā vēl plānots 
atjaunot 20 kV gaisvadu elektrolīniju 3,2 km garumā un veikt jau-
nas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Elektrotīkla rekons-
trukcijas darbos AS “Sadales tīkls” ieguldīs 140 tūkst. eiro, uzla-
bojot elektroapgādi 160 Inčukalna novada iedzīvotājiem.

Šogad AS “Sadales tīkls” kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 
877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprie-
guma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plāno-
ta 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī 
rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstaci-
jas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km 
garumā.

Tatjana Smirnova
AS “Sadales tīkls”

Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Turpinājums no 11. lpp.
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nenormāls karstums 
un sutoņa. Pieceļa-
mies līdz ar Sauli, bet 
tāpat pēc pāris stun-
dām jau braucam ne-
pārtraukti piloši. Die-
nas vidū slēpjamies 
ēnā un taisām “rolto-
nu pauzi”.

Ķīnā ir problēmas 
ar dzeramo ūdeni, 
beidzot liekam lietā 
iegādāto Lifesaver 
ūdens filtrēšanas pu-
deli. Tas ir samērā 
nogurdinošs process, 
jo prasa stundu die-
nā, bet ko padarīsi - 
katru dienu jau nevar 
pirkt 15 l ūdens vei-
kalā.”

“Mēs cenšamies 
paspēt tikt līdz Lao-
sas robežai Ķīnas vī-
zas ietvaros. Nav 
viegli, bet to jau mēs 
negaidām. Pēdējo 10 
dienu laikā mums ir 
izdevies pieveikt ne-
skaitāmus kalnus un 
ielejas, vismaz div-
reiz salauzt riteņus, 
vismaz divreiz nokrist 
no riteņiem, nakšņot 
visai dīvainās vietās, 
pārvarēt vairākas ar 
saules dūrieniem 
saistītas problēmas, 
nakšņot Budistu 
templī, gandrīz uz-
spridzināt mūsu plīti-
ņu un paveikt vēl 
daudz citu interesan-
tu lietu. Kopumā, 
mēs lieliski pavadām 
laiku.”

jau, cerot, ka neviens neatnāks, tur iesēdušies. Jā – var arī no-
pirkt stāvvietu divu diennakšu braucienam vilcienā. Dzīve vilciena 
sēdvietā paiet, ēdot roltonus un skatoties kā apkārtējie ēd rolto-
nus. Karsto ūdeni var dabūt bez maksas, un Ķīnas roltoni ir viens 
no iecienītākajiem ēdieniem. Kad pienāk pirmā nakts, mēs ar 
Lauru mēģinām dažādās pozīcijās pagulēt tāpat uz krēsliem. 
Dainis pēc brīža saprot, ka labākas izredzes pačučēt būs vienkār-
ši uz grīdas. Neskatoties uz briesmām, ka nakts vidū kāds var 
uzkāpt uz galvas, laikam viņam tomēr izdevās pagulēt labāk kā 
mums. Nākamajā naktī arī es paklāju uz grīdas guļammaisu un 
nogūlos zem krēsliem. Protams, kad no rīta brauc pirmie ratiņi 
ar brokastīm (tas notiek ap 6:00), gulēšana jābeidz. Arī ķīnieši 
pakrīt, kur kurš, tie, kam stāvvietas, guļ kaut kur tamburā.”

Līgo vakara ugunskuru mūsu jaunieši kūra naktsmājās nelie-
lā ekofermā lielpilsētas Čengdu nomalē, cepot dārzeņus un pie-
dzerot ķīniešu alu (esot līdzīgs Cēsu vai Aldara parastajam). Liel-
pilsētā jaunieši pavadīja dažas dienas, par to iespaidi bija labi 
– ielas platas un pustukšas, visur ir velojoslas, kuras gan jādala 
ar motorolleriem. Laiks karsts un mitrs – nemitīga slapjā sauna. 
Bija plānots taupības nolūkos pašiem stopēt vēl līdz Panžihua, 
riteņus sūtot ar vilcienu, pēc tam atlikušos 1300 km līdz Laosas 
robežai veicot ar riteņiem. Bet ...

“Riteņi un mantas ir pie mums. Stopēšana no Čengdu pilnīgi 
izgāzās - netikām normāli ārā no pilsētas, uz lielceļa augšā ne-
varēja tikt, tad, kad varēja, mūs aizdzina prom, pabraucām šurpu 
turpu ar pilsētas autobusiem un vakarā tāpat atgriezāmies staci-
jā, kur no rīta atdevām mantas, bet biļetes varēja dabūt tikai uz 
nākamās dienas vakaru. Rezultātā nakti pavadījām uz ielas un no 
rīta braucām ar autobusu. Vakarnakt nakšņojām budistu templī 
kalnos, bet šonakt sanāca tā, ka mūs ievietoja viesnīcas istabiņā, 
par ko nebūt nesūdzamies jo te ir kondicionieris. Mums šobrīd 

Turpinājums 14. lpp.

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Vilcienā uz Čengdu

Līgo vakara ugunskurs Čengdu nomalē

Budistu templī, kur atradām naktsmājas

Ar Putina lelli Čengdu

Stopēšana no Čengdu izgāžas
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127 km, šodien plānojam ap 150 km. Taizeme ir kā Laosa, tikai 
bagātāka un lielāka, ir lielveikali. Angliski arī te grūti sazināties.”

3. augustā riteņi ieripoja Bangkokā, un mūsu ceļotāji nonāca 
sava jaunā CS namatēva KP Pentora kunga gādībā, kas izvērsās 
43 dienu garumā.

„Mēs nedzīvojam pie viņa paša, bet viņam piederošā dzīvoklī 
citā pilsētas daļā. Tā ir 28 stāvu jaunā projekta māja, kurā viņam 
pieder divi mazi dzīvoklīši 26. stāvā. Mums paveras brīnišķīgs 
skats uz lielpilsētu gan dienā, gan vakaros. Nav ne virtuves, ne 
mēbeļu, bet jūtamies te diezgan mājīgi. 

Bangkokas ēdienkarte - vienmēr un visās ēdienreizēs ir rīsi, 
kuriem klāt nāk dažnedažādas lietas. Ļoti daudz dažādu aso ga-
ļas mērču. Ir ēsti daudzi ēdieni, par kuriem īsti nemaz nezinu, 
kas tas ir un kā tas saucas. Daudz jūras velšu ēdienu - zivis, gar-
neles, mīdijas. Arī gluži parastas ceptas olas te ir cieņā. Kartupe-
ļus gan laikam neesam ēduši, bija viens ēdiens, kur man sākumā 
likās, ka ir kartupeļi kaut kādā mērcē, bet tie izrādījās bambusa 
dzinumi. Tik daudz ko varam izmēģināt, jo netālu dzīvo mūsu na-
matēva brālis, kurš nemitīgi aicina pusdienās.

Interesantākās lietas būtu: auglis durian - https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Durian - garša ļoti jocīga, smaka ne īsti patīkama un 
sajūta, kad ēd, nepavisam, kā ēdot augli - drīzāk līdzīgi mīklai un 
varbūt pelmeņveidīgie Zongzi jeb BahJang - https://en.wikipedia.
org/wiki/Zongzi - bambusu vai banānu lapās ietīti rīsu pelmeņi.

Vēl lieta, kas šķiet raksturīga Taizemei - vēlme saldināt ēdie-
nus, kuriem normāli vajadzētu būt sāļiem. Piemēram, nopirkām 
pēc izskata parastus buljona pīrādziņus ar gaļu, bet ar saldām 
piedevām. Vai arī siera bulciņas un cīsiņi mīklā, pārlieti ar sald-
krējuma glazūru.

Kopumā šeit mums dzīve pavisam lēta – paši pērkam ēdienu 
Tesco lielveikalā, kur plkst. 20:00 tiek nocenota visa dienā saga-
tavotā pārtika. Rezultātā komplekts ar rīsiem, nūdelēm, ceptu 
olu un gaļas gabaliņiem Taizemes gaumē, ar ko var tiešām kār-
tīgi paēst, maksā ap 25 centiem.”

Bangkokā mūsējie bija arī “kārtīgi” tūristi un apmeklēja arī 
apskates objektus. Nedaudz par diviem – seno Ayutthaya pilsētu 
un Khao San Road Bangkokā. Abiem ir tikai viena kopīga iezīme 
– tur čum un mudž no tūristiem.

“Khao San ielā plūst gan tūristi, gan alkohols. Te var nopirkt 
grilētus skorpionus, viltotu vadītāja apliecību un TOEFL testa 
sertifikātu, iedzērušu tūristu barā uz ielas izbaudīt Thai masāžu, 
sapirkties lērumu nevajadzīgu lietu un vēl, un vēl... Milzu izkār-
tne nosaukuma vietā pie viena no vispopulārākajiem bāriem iz-
saka visu: “Golf Bar Coctails Very Strong We Do Not Check ID 
Card & Restaurant” (Golfa bāra kokteiļi ļoti stipri mēs nepārbau-
dam ID kartes & restorāns).

Savukārt, Ayuttaya klejojumos pa senajiem tempļiem var pa-
vadīt vairākas dienas, vien tikai mēģinot apjaust šīs vietas vēstu-
ri un nozīmi. UNESCO Pasaules mantojuma statusu ar viltotu 
TOEFL sertifikātu neiegūst.

Tā nu atlikušie apm. 1300 km Ķīnā tomēr tika pieveikti, un 13. 
jūlijā trijotne caur Boten robežpunktu ieriteņoja Laosā. Robežas 
šķērsošana bija ļoti vienkārša, vīzu var nokārtot robežpunktā, 
formalitātes 30 dienu vīzai prasa ļoti īsu laiku un 32 $ katram.

Ceļā līdz Laosas galvaspilsētai Vientianei, kas atrodas jau pie 
pašas Taizemes robežas un kur mūsējos gaidīja CS namatēvs, 
tika gūtas dažādas atziņas:

“Jo tuvāk ekvatoram, jo karstāks un mitrāks kļūst.
Vasaras Latvijā nav karstas un mitras.
Skudras ir visur, un viņām ir jābūt visur.
Laosā ir tikai viena kaitinošāka lieta par braukšanu kalnā - 

braukšana lejā no kalna.
Var neredzēt ziloņus, taču nepamanīt viņu milzīgās kakas ir 

neiespējami.
Nepērciet ķīniešu preces ārpus Ķīnas (vismaz vafeles nē).
Dažkārt tevi uzskatīs par “slaucamu govi” un centīsies uz-

spiest pārmērīgus tēriņus.
Zaļš banāns garšo kā negaršīgs gurķis, bet sautējumā – kā 

vārīts kartupelis.
Zaļus banānus jāgatavina siltumā papīra maisiņā kopā ar ci-

tiem gataviem augļiem.”
Bruņoti ar šīm svarīgajām atziņām, pēc 22 dienām uz riteņiem 

20. jūlija vakarā ceļotāji ieradās Vientianē pie saviem CS namatē-
viem.

“Divi vācieši un viens amerikānis, kuri kopīgi īrē māju. Viens 
no vāciešiem “pirms astoņiem gadiem” (to viņš teica latviski) ir 
gadu mācījis angļu valodu Grostonas internātskolā. Esot bijusi 
arī draudzene Latvijā, tāpēc arī pēc tam daudz braucis atpakaļ. 
Nu gan kādus 4 gadus nav bijis. Bet dzīve Latvijas laukos viņam 
ļoti patikusi.

Ēdienu mode Laosā, vismaz mums ir diezgan garda, esam sā-
kuši gatavot diezgan pamatīgas maltītes - nūdeles vai rīsus ar 
olām, dārzeņiem un gaļu. Visu pa ceļam iepērkam no laucinie-
kiem tirgos. Pēc ilgiem laikiem var dabūt normālu (mūsu izprat-
nē) maizi – paliela bagete maksā 3000 kipus (~30 centi).

No garā brauciena noguruši esam, pēdējās dienas gan vairs 
nebija tik karsts, jo visu laiku lija. Bet tas jau arī apgrūtina brauk-
šanu. Brīžiem ir tādi gāzieni, ka pabraukt nemaz nav iespējams.

Dainim ritenis jāremontē - aizmugurējam ratam ir pamatīgi 
ieplīsis disks, esam priecīgi, ka vispār varējām atbraukt un rats 
pavisam nesabruka pa ceļam. Vispirms jāizdara tas un jādabū 
Taizemes vīzas, tad varēs domāt par braukšanu tālāk.

Angliski, lielākoties, neviens nerunā, tāpat kā Ķīnā. Apkārt ļoti 
daudz bērnu, kuri visi priecīgi sveicina un kuriem garāmbraucot 
“dodam pieci’.”

28. jūlijā ar Taizemes vīzām pasēs ceļotāji atkal sēdās saviem 
rumakiem seglos, lai dotos uz mistisko Karalisti un tās galvaspil-
sētu Bangkoku.

“Braucam tagad vismaz 100 km dienā, lai ātrāk nonāktu 
Bangkokā. Te vieglāk – ceļš labs un kalnu nav. Vakar nobraucām 
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Laosas ainava Laosā ar Taizemes vīzām pasēs
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tu. Pēc alus glāzes nedrošība mazinājās, un mēs spērām soli 
nezināmajā.

Iepazīstoties uzzinājām, ka viņu sauc Gili Back un ka viņa ir no 
Dienvidāfrikas. Protams, ka es izgrūdu kaut ko par to, ka nekad 
neesmu bijis Dienvidāfrikā, tāpat kā viņa noteikti nav bijusi Latvi-
jā. Dzirdot viņas atbildi uz šo bērnišķīgo repliku, man mute palika 
vaļā kādas 47 sekundes! Izrādījās, ka 12 gadu vecumā viņa bija 
apmeklējusi Latviju kopā ar savu vecmāmiņu, kas bija latviete! Tā 
nu sanāca, ka latviešu ceļotāju tikšanās vakara Bangkokā saim-
niece bija ¼ latviete. Kārtējo reizi pierādījās, ka mūsu ceļojumā 
svarīgi ir cilvēki, nevis vietas.”

Visbeidzot, uzturēšanās Bangkokā vainagojās arī ar 5 minūšu 
filmiņas izveidi par mūsu jauniešu mērķiem un nodomiem. Visus 
līdzekļus, kurus sabiedrība (crowdfunding ietvaros) ziedos, at-
balstot viņu mērķi, pēc ceļojuma jaunieši atdos labdarībai caur 
UNICEF.

Filmiņa ir uzņemta “stop-motion” tehnikā, tas nozīmē, ka tā 
radīta, montējot fotografētus zīmējumus. Fotografēšana notika 
tikai naktīs, jo nepieciešams mākslīgais apgaismojums. Par mē-
nesi ilgušo tapšanas procesu reizēm diennakšu režīmā stāsta 
paši autori:

“Ne jau pirmo reizi bijām uzsākuši kaut ko bez mazākās no-
jausmas, ko prasīs rezultāta sasniegšana. Zīmēja, protams Lau-
ra, mēs ar Daini to nespētu. Foto uzņēmumi gala rezultātā bija 
7773, bet vēl pirms tam bija vairāk kā 4000 izmēģinājumos. Dzīve 
joprojām pakārtota video tapšanai – apjomi tik lieli, ka datoram 
grūti, tāpēc dažām darbībām jāgaida pusi dienas vai pat vairāk.”

Tagad šī darba rezultātu var novērtēt ceļojuma mājas lapā 
www.hmroads.com vai https://www.youtube.com/watch?v=wj_
yvQmYz7g

Noslēdzot par Bangkokā pavadīto laiku:
“Tas viss nebūtu bijis iespējams bez mūsu namatēva un lab-

dara KP Pentora kunga. Viņš ir atbalstījis mūs visos iespējamos 
veidos, pretī neprasot neko. Viņš ir atslēga tam, ka varējām at-
ļauties palikt Bangkokā ilgāk kā domāts. Neskatoties uz to, ka 
viņam ir savs bizness, kas prasa daudz rūpju, viņš vienmēr atrod 
iespēju palīdzēt. Atkal un atkal pierādās – ceļojums ir vairāk par 
cilvēkiem kā vietām!”

Pēc 15. septembrī ar Taizemes saldējumu un alu nosvinētās 
gadadienas (starp citu arī Lauras dzimšanas dienas) jaunieši ir 
atkal rumakos un turpina ceļu – līdz Malaizijai ap 1100 km, tad 
vēl 500 km līdz galvaspilsētai Kualalumpūrai, tad vēl uz Singapū-
ru un tad jau priekšā lielais ūdens klajs... Ceļotāji gribēja, lai ga-
dadienas sveicieni mālpiliešiem tiek nesti, izmantojot vārdus no 
“gada atskaites”:

“Vai mēs esam tie svarīgākie? Varbūt drīzāk tie, kuri nekāpa 
vilcienā, nebrauca pasaulē laimi meklēt, bet palika mājot un stā-
vot uz platformas. Mūsu ģimenes, draugi. Viņi nav tikai pelēkie 

1767. gadā birmieši uzbruka un izpostīja Ayuttaya. Viņi nocirta 
galvas visām Budas statujām. Viena no tām iekrita starp bodi 
koka saknēm. Gadsimtu gaitā šīs saknes apvija galvu, liecinot ko 
īpašu. Skatoties uz to, jādomā un jāapbrīno kluso un spēcīgo har-
moniju, kas vieno budismu un dabu.”

Bangkokā 11. augustā mūsējie noorganizēja arī tikšanās va-
karu par savu ceļojumu. Tas notika mājīgajā kafejnīcā CHOMP, 
kuru viņiem ieteica, jo īpašniece esot ļoti atsaucīga. Tikšanās no-
tika, bija ļoti veiksmīga, jo klausītāju atsauksmes bija ļoti labas. 
Taču apbrīnojama bija arī pati saimniece. Lūk, kā par iepazīšanos 
stāsta Ivars:

“Kad ieradāmies kafejnīcā, īpašniece nebija ilgi jāmeklē. Bija 
skaidrs, ka tumsnējā dāma ar sprogainajiem matiem, kas nemi-
tīgi skraidīja un runājās ar viesiem, šeit ir saimniece. Lai arī at-
saucīga, bet mums tomēr bija jāsaņem drosme, lai viņu uzrunā-
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Senā Ayutthaya pilsēta

Budas statujas galvu apvij bodi koka saknes Filmiņas tapšanas process

Thai masāža uz Khao San Road Bankokā
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Ko jautāt cilvēkam, kurš Mālpilī deklarējies tikai pirms dažiem 
mēnešiem?

Bet ja par viņu saka - jauka meitene? Ja viņa ir pavāre mūsu 
lepnajā muižā, kur pats nesen esi baudījis brīnišķīgas svētku 
pusdienas, kā vēlāk izrādās, tieši viņas gatavotas? Un, ja vēl viņai 
ir patīkama balss, skaists un samērā rets vārds - Rūta un viņa 
piekrīt intervijai bez kādas “klīrēšanās”, sak, ko nu es, tad ir 
skaidrs - jāraksta!

Gaišmatainā, smaidošā Rūta Anuška ir meitene no Smiltenes 
- skaistas Vidzemes pilsētas, ko arī es labi pazīstu, jo,ilgus gadus 
strādājot netālajā Vijciema pamatskolā, iznāca tur itin bieži pa-

būt. Rūtas ģimene nav liela: tētis, mamma un brālis. Smiltenes 
ģimnāzija jau izsenis turējusies labāko skolu skaitā, un arī Rūta  
atzīst, ka ir pateicīga saviem skolotājiem, kas ielikuši stabilus zi-
nāšanu pamatus, jo, studējot Jelgavas Lauksaimniecības univer-
sitātē, nav bijis nekādu problēmu. Mācījusies Ēdināšanas un 
viesnīcu uzņēmējdarbību Pārtikas tehnoloģijas fakultātē un ta-
gad turpina mācīties maģistrantūrā. Un vēl – mājās glabājas 
flauta, jo Rūtai ir arī Smiltenes Mūzikas skolas izglītība, tāpēc 
viņai liels prieks par to, ka orķestris, kurā pati kādreiz spēlējusi, 
šīsvasaras svētkos saņēmis 1. pakāpes diplomu. Tagad gan ne-
kur orķestrī spēlēt nevarot laika trūkuma dēļ, kaut arī gribētos. 

Meitene ar klusu sapni

skatītāji no malas vai vienkārši līdzjutēji, viņi ir šī ceļojuma neat-
ņemama sastāvdaļa. Bez viņiem mūsu tajā vilcienā nebūtu, mūsu 
nebūtu vispār! Vislielākais paldies viņiem!” – tātad arī jums, māl-
pilieši!

P.S. No svaigākā facebook ieraksta par pirmo ceļojuma dienu 
pēc gada jubilejas:

“Lai atzīmētu gadadienu, pēc Bangkokas ceļu nolēmām at-
sākt ar izaicinājumu - 24 stundu riteņošanas maratonu. Tā izrā-
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Mana ģimene, 1991. gada maijs Vanniņā Rūtiņa, nevis Anniņa

dījās tiešām traka doma! Ja godīgi, braucām tikai 13 no 24 stun-
dām, taču pieveicām 240 km.

Brīžos, kad nokāpām no riteņiem, mēs: atradām 2 geocash 
slēpņus; vērojām saullēktu Taizemes līcī kopā ar agrā rīta peldi 
tukšā pludmalē; uzkāpām pakalnā “Pērtiķu pussalā”; slēpjoties 
no neskaitāmiem musonu negaisiem, pusmiegā viens otram 
stāstījām dažādas smieklīgas lietas; divreiz līmējām kameras; 
ieturējām 6 maltītes; pie jūras izdzērām pēc-dzimumdienas alu. 
Neskādētu arī duša, bet pagaidām lietus un jūra ir mūsu tīro 
miesu labākie draugi.

Tātad - 24 stundās var paveikt daudz, taču diez vai drīzumā 
atkal ļausimies šādam izaicinājumam.

Kopumā – dzīve ir skaista!” 
P.P.S. Atgādinām, ka ceļojuma karte ar fotomirkļiem ir apska-

tāma Mālpils bibliotēkā.
Vairāk informācijas mājas lapā hmroads.com

Anita Brence

Pēc 24 stundu riteņošanas maratona

Turpinājums no 15. lpp.
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dzekļu, arī izpēte, vai 
būs apgrozījums. Pa-
gaidām tādu iespēju 
nav. Bet kluss sapnis 
par savu skaisti ie-
kārtotu viesu namu 
vai kafejnīcu, izbrau-
kuma banketiem vai 
vienkārši omulīgu 
pirtiņu ir, tikai pagai-
dām tas mums no-
glabāts šeit!” Un 
Rūta uzliek roku uz 
sirds.

Meitene ir tik gai-
ša, jauka un intere-
santa, ka arī man no 
sirds gribas novēlēt, 
lai klusais sapnis reiz 
pārtop īstenībā.

Ināra Bahmane

Tāpat mājās kādreiz pamuzicējot.
Jelgavā apgūtais nav tieši saistīts ar pavāra darbu. Kā tad 

Rūta kļuvusi par pavāri un kā nonākusi Mālpilī?
Rūtas mamma ir būvuzraudze, savulaik beigusi Mālpils tehni-

kumu. Braukājusi pa visu Latviju. Kad celts viesu nams netālu no 
Smiltenes, Rūta krāsojusi dēlīšus, vēlāk palīdzējusi galdus klāt, 
tad virtuvē, un tā tas aizgājis. Tur arī iepazinusies ar savu draugu 
Rolandu, viņa mamma bijusi šī viesu nama pavāre un Rūtai ļoti 
daudz iemācījusi. Daudz gūts arī no vecmāmiņas, kura pratusi ne 
tikai lieliski ēdienu gatavot, bet bijusi arī liela rokdarbniece.Tas 
patīk arī Rūtai, un mājinieki atzinuši, ka tieši viņa ir vecāsmam-
mas talantu mantiniece.

Pēc augstskolas beigšanas Rūta lasījusi Mālpils muižas sludi-
nājumu, ka meklē pavāru. Mamma mudinājusi pieteikties un pa-
mēģināt. Pirmajā brauciena reizē Mālpils nav likusies pievilcīga- 
bijis auksts, lietains, viss pelēks. Darbā viņu pieņēmusi šefpavāre 
Aija Gabrāne. Kad pavasarī jaunā muižas pavārīte braukusi uz 
palikšanu, Mālpils sevi parādījusi visā maija krāšņumā, arī An-
tras Rauskas (no viņas sākumā īrējuši mājokli) sirsnība un rūpes 
darījušas savu, un jau pēc laika Rūta sapratusi: jā, te es gribu 
dzīvot. Nu ir pagājis pusotru gadu ilgs laiks, nopirkts dzīvoklis, 
abi ar draugu to izremontējuši. Ir atziņa, ka Mālpilī tiešām ir tas, 
ko vēlējušies - izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, atpūtas iespējas, 
bērnudārzs, skola, savs tehnikums, sakoptība. Daudz kas līdzīgs 
dzimtajai Smiltenei. Muižā labs darba kolektīvs, ir lieliskās šef-
pavāres Aijas vērtīgie padomi. “Pie Aijas arī turos. Zinu, ja ko ne-
pratīšu, viņa palīdzēs. Pavāram jābūt iztēlei, un Aijai tāda ir. Es 
nekaunos pajautāt, jo saprotu, ka vēl daudz ko nezinu. Viņa pār-
bauda gan, bet arī uzticas, ļauj būt patstāvīgai. Man darbs muižā 
ir vēl viena augstskola,” saka Rūta. Piebilstu, ka muiža tomēr ir 
visai ekskluzīva vieta. Rūta smaida: “Jā, tā ir, muiža pati ir kā 
maza pilsētiņa ar savu dzīvi, bet virtuve ir nošķirta no tā, kas no-
tiek ārā, kad ir lielie pasākumi. Tur ir cita dzīve, cita pasaule, man 
ir sava, es daru savu darbu. Ir bagāti cilvēki, kas var to atļauties, 
un tā ir visur. Personāla uzdevums - “noturēt latiņu”, tas ir, no-
drošināt tādu servisu, lai viesi vēlētos šeit atbraukt vēlreiz.” Kad 
jautāju, vai pats muižkungs Aldis Plaudis arī kādreiz virtuvē ielū-
kojas, Rūta iesmejas: “Protams. Ienāk, aprunājas. Viņš ir komu-
nikabls cilvēks.”

Kā abi jaunieši pavada brīvo laiku? Brīva laika daudz neesot, jo 
Rolands, Rūtas 
draugs, visu dienu ir 
darbā, viņš strādā 
“Kvistā”, un Rūtai ne 
tikai jāstrādā, bet arī 
jābraukā uz augst-
skolu. Uz sporta 
kompleksu gan abi 
ejot, kad vien iespē-
jams. Rūtai patīkot 
lasīt par zemēm un 
valstīm, romāni nein-
teresējot. Šobrīd la-
sot par Franciju.

Un kā ar nākotnes 
iecerēm? Lielā sapņa 
pašiem par savu uz-
ņēmumu nav? “Pir-
mais lielais sapnis 
bija par savu mājokli. 
Tas ir piepildījies. 
Bet, lai veidotu savu 
uzņēmumu, ir vaja-
dzīgs liels darbs, 
daudz laika un lī-
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes izlaidums, 2014. gada jūnijs

Ar šefpavāri Aiju Gabrāni un bakalaura darba vadītāju 
Ritu Riekstiņu - Dolģi Mālpils muižā

Tikpata smaidīga Rūta ir arī tagad

Ar draugu Rolandu LLU izlaidumā (Rolands 
tai pašā pavasarī absolvēja Alberta koledžu)
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Turpinoties Mālpils novada vidusskolas Erasmus+ program-
mas projektam “Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompe-
tenču uzlabošana kā skolas modernizācijas un internacionalizā-
cijas priekšnoteikums”, vasaras brīvlaikā savas angļu valodas un 
informāciju tehnoloģiju zināšanas papildināja vairākas skolotā-
jas. Lūk, viņu iespaidi: 

Iveta Vēvere: “Bija patīkami mācīties Maltas svešvalodu sko-
lā, jo skolas organizatori ir izveidojuši stabilu sistēmu angļu valo-
das apguvei. Valodas prasmju nostiprināšana noritēja nelielās 
astoņu cilvēku grupiņās, mūsu grupai bija paveicies ar atraktīvu, 
izdomas bagātu skolotāju Mariju. Sākumā likās, ka tik garas mā-
cību stundas nespēsim izturēt, bet izrādījās, ka laiks pagāja 
nemanot, jo valodas apguve mijās ar IT izmantošanas nodarbī-
bām, fonētikas nostiprināšanu, izzinošām nodarbībām par Mal-
tas skolu sistēmu un Maltas tradīcijām. Pēcpusdienās mēs iepa-
zinām Maltas vēsturi un dabas objektus skolas organizētajās 
mācību ekskursijās.”

Gunta Bahmane: “Arī man palaimējās doties uz mazāko Eiro-
pas Savienības valsti Maltu uzlabot angļu valodas prasmi Easy 
Job Bridge skolā. Lai gan mans apmācības kurss ilga tikai piecas 
dienas, guvu neaizmirstamu un unikālu mācību un dzīves piere-
dzi, cenšoties izpildīt skolotāju piedāvātos uzdevumus, komuni-
cējot ar citu valstu skolotājiem un orientējoties Valetas ielās. Brī-
vajā laikā iepazinām Maltas vairāk nekā 7000 gadu seno un 
bagāto vēsturi, izbaudījām sauli un jūru. Malta - viens mazs 
punktiņš starp Eiropu un Ziemeļāfriku, šovasar manā pasaules 
kartē bija ļoti nozīmīgs un spožs.”

Ina Turkina: “Malta ir vieta, pie kuras mēs ātri varējām pierast 

Skolotāji mācās arī vasarā
un justies ļoti labi, patei-
coties cilvēku viesmīlībai 
un izzinošām ekskursijām, kuras palīdzēja iepazīties ar mums 
pilnīgi svešu kultūru. Piedalījos divu nedēļu angļu valodas mācī-
šanas metodikas kursos vidusskolā un pieaugušajiem. Slavenā 
Maltas valodu skola deva labu iespēju uzlabot savas angļu valo-
das zināšanas, komunicējot ar kolēģiem no daudzām valstīm, 
uzzināt par modernajām tendencēm un izmaiņām angļu valodā, 
dalīties darba pieredzē, diskutējot par dažādām problēmām.”

Ligita Odziņa: “Malta - saule, karstumā izkaltuši lauki, dzidri 
zila jūra ar neskaitāmajiem līčiem tās piekrastē un jahtu mas-
tiem, kas rātni šūpojas viļņos. Malta – multikulturāla sabiedrība, 
kurā sastapsiet teju vai visu rasu un tautību cilvēkus. Tāpēc ap-
brīnu raisa tas, kā maltieši šajā dažādībā spējuši saglabāt savas 
vēstures bagātības, kā viņi tās ciena un pelnīti lepojas ar tām.  
Tāda manā atmiņā paliks Malta, kuru bija iespēja iepazīt, pieda-
loties ”Erasmus+” angļu valodas apguves programmā, jo mūsu 
Maltas apmeklējuma virsuzdevums, protams, bija valodas piln-
veide. Katru dienu - vairāku stundu garas intensīvas mācību 
stundas ļoti prasmīgu skolotāju vadībā. Sasniegtais rezultāts at-
karīgs no katra priekšzināšanām un vēlmes pilnveidoties, bet 
galvenais ieguvums – stimuls turpmākai valodas apguvei.”

Šajos kursos iegūtās prasmes skolotājām noteikti noderēs, 
iesaistoties skolas jaunajos Erasmus+ programmas projektos, 
kas ir apstiprināti šogad.

Informāciju apkopoja projekta vadītāja Līvija Mukāne

2015. gadā apstiprinātie projekti, kas tiks īsteno-
ti līdz 2017.gada 31. jūlijam:

1) Mālpils novada vidusskolas partnerības projekts sadarbībā 
ar Austrijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas un Horvātijas skolām 
“Skola, kurā man patīk mācīties” – par labvēlīgas skolas vides 
veidošanu. Mālpils novada vidusskola - projekta vadošais partne-
ris. Finansējums: 23 615 eiro.

Projekta vietējos pasākumos - radošajās darbnīcās, konkur-
sos, izrāžu apmeklējumos, debašu klubā, skolotāju - vecāku sa-
darbību veicinošos pasākumos - iesaistīsies visu klašu grupu 
skolēni, starptautiskajās sanāksmēs piedalīsies 8 skolotāji un 8 
skolēni.

2) Mālpils novada vidusskolas partnerības projekts sadarbībā 
ar Čehijas, Lietuvas, Spānijas un Horvātijas skolām “Uz Eiropas 

spārniem” – dabas zinību apmācības veicināšanai.
Finansējums: 20 590 eiro. Projekta pasākumos skolā galveno-

kārt iesaistīsies 1. - 9. klašu skolēni, starptautiskajās sanāksmēs 
piedalīsies 8 skolotāji un 12 skolēni.

3) Mālpils Profesionālās vidusskolas partnerības projekts 
kopā ar Austrijas, Polijas un Portugāles partneriem “Darba vidē 
balstīta apmācība – vietējā un starptautiskā”, kura mērķis ir 
veicināt ciešāku sadarbību starp skolu un uzņēmumiem. Finan-
sējums: 31 625 eiro. Mālpils Profesionālās vidusskola ir projekta 
vadošais partneris ar visu partneru finanšu apsaimniekošanas 
atbildību 120 673 eiro apmērā. Starptautiskajos projekta pasāku-
mos piedalīsies 12 izglītojamie un 8 skolotāji.

4) Mālpils internātpamatskolas mobilitāšu projekts “Skolo-
tāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas moder-

ERASMUS+ Mālpils novada iestādēs

Mācību laikā Pie Maltas valodu skolas kopā ar kursu organizatoriem
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zinīgiem un savus atkritumus 
izmest tajās.

Šogad tiks uzsākts jauns 
ES struktūrfondu apguves 7 
gadu cikls. Mēs, protams, arī centīsimies iesaistīties šo fondu lī-
dzekļu apguvē, īpašas cerības liekam uz LEADER pieejas Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem. Ir 
arī konkrētas idejas, it īpaši tās saistās ar Sauleskalna inrastruk-
tūras attīstību. Bet par to - nākamajos rakstos.

Biedrības “Mālpils Zivīm” 
valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

PROJEKTI

31. jūlijā tika pabeigts biedrības “Mālpils Zivīm” vēl pagājuša-
jā gadā sagatavotais un LAD apstiprinātais projekts ar nosauku-
mu “Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas sagatavošana, izgatavo-
šana un uzstādīšana Mālpils novadā”, kura ietvaros, piesaistot 
Eiropas Zivsaimniecības Fonda (EZF) līdzekļus, bija paredzēts 
uzstādīt ~ 8 km garā biedrības izveidotajā tūrisma maršruta tra-
sē stendus ar planšetēm, uz kurām būtu izvietota informācija par 
maršruta gaitā sastopamajiem kokiem, krūmiem, augiem, to at-
tēliem un aprakstiem, Mergupē dzīvojošajām zivīm, to aprak-
stiem, makšķerēšanas noteikumiem, par piemērojamiem so-
diem attiecībā uz šo noteikumu pārkāpējiem, par Mergupes 
krastos sastopamajiem zvēriem un putniem, kā arī visa maršruta 
gaitā izgatavot un uzstādīt atkritumu urnas.

Projektu jau priekšlaicīgi esam ieviesuši dzīvē un jebkurš in-
teresents to tagad var aplūkot dabā. Ir izgatavoti un uzstādīti 50 
stendi un 10 atkritumu urnas, projekta izmaksas sastādīja nepil-
nus 4000 EUR. Esam gandarīti, ka praktiski visas ieceres, kas 
saistītas ar tūrisma maršrutu, pateicoties ES struktūrfondiem, 
kā arī Mālpils novada pašvaldības atbalstam, ir realizējušās dzī-
vē. Aicinu visus Mālpils novada iedzīvotājus un viesus izmantot 
izdevību doties kopā ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem pa 
maršrutu, kas sākas Sauleskalnā un beidzas pie “Mergupju” 
ozola.

Pateicoties Mālpils novada atbalstam, esam saņēmuši arī ne-
lielu finansējumu šī maršruta uzturēšanas vajadzībām – zāles un 
krūmu apaguma izpļaušanai, maršruta trasē sastopamo objektu 
remontam, atkritumu savākšanai u.c. Tā kā tagad visas trases 
gaitā tiks izvietotas atkritumu urnas, aicinu apmeklētājus būt ap-

Pabeigts kārtējais ar tūrismu saistītais projekts

Daudzpusīgs un radošs mācību process ar augstvērtīgu rezul-
tātu ir viena no svarīgākajām motivācijām tālākai profesionālai 
izglītībai jauniešiem. Tāpēc, lai nodrošinātu skolas mācību pro-
cesa labāku kvalitāti, veicinātu konkurētspēju un pilnvērtīgu pro-
fesionālās izglītības ciklu Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
Mākslas nodaļā, skolai ir iegādāts jauns inventārs: jaudīga un 
kvalitatīva datortehnika raitākai animāciju veidošanai un video-
montāžai, savukārt keramikas nodarbību vajadzībām – ietilpīgā-
ka krāsns (100-120 l), kurā ir iespējams veikt arī apdedzinājumu 
materiāliem ar augstām termopāra īpašībām (akmensmasai, 
porcelānam).

Projekta “Mālpils Mūzikas un mākslas skolas Mākslas noda-
ļas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošana kopumā 
izmaksāja 5 179 EUR. Jaunā inventāra iegādi finansiāli atbalstījis 
Valsts Kultūrkapitāla fonds (1 000 EUR) un arī Mālpils novada 
dome (4 179 EUR).

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas vadība

Mālpils Mūzikas un mākslas skolai jauna materiāli tehniskā bāze

nizācijai un internacionalizācijai” – 7 skolotāju kursi Portugālē, 
Maltā, Itālijā, Lielbritānijā. Finansējums: 13 354 eiro.

2014. gadā apstiprinātie projekti, kas tiks īsteno-
ti līdz 2016. gada 31. jūlijam

1) Mālpils Profesionālās vidusskolas ārzemju prakšu pro-
jekts Itālijā, Spānijā, Maltā, Portugālē un Vācijā 20 dalībniekiem 
“Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēk-
ņiem“. Finansējums: 84 004 eiro.

2) Mālpils novada domes partnerības projekts sadarbībā ar 
Vācijas, Islandes, Rumānijas un Spānijas partneriem “Mācīt un 
mācīties uzņēmējdarbību” – 3 dažāda apjoma uzņēmējdarbības 
apmācību programmu izstrāde turpmākai piedāvāšanai dažā-
dām iedzīvotāju grupām. Finansējums: 27 220 eiro. Mācību prog-
rammas un projekta materiālus izstrādā 8 dalībnieki, starptau-

tiskās apmācībās piedalās 10 dalībnieki.
3) Mālpils novada vidusskolas mobilitāšu projekts “Skolotāju 

profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana kā skolas 
modernizācijas un internacionalizācijas priekšnoteikums” – 15 
skolotāju kursi Portugālē, Vācijā, Maltā, Spānijā, Lielbritānijā. Fi-
nansējums: 32 629 eiro.

2014. - 2015. gadu Erasmus+ programmas konkursos ir ie-
gūti 233 037 eiro.

Aktuālā informācija par šo projektu īstenošanu pa tālr. 
26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Līvija Mukāne
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
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da čempionāts šaut-
riņu mešanā 1. 
posms, kurā piedalī-
jās 3 dalībnieki. 1. 
vietu ieguva Edgars 
Komarovs, 2. vietu 
izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, bet 3. vietā 
ierindojās Edgars 
Bogdans.

I n f o r m ā c i j a ! ! ! 
Mālpils novada čem-
pionāts šautriņu me-
šanā notiks katra 
mēneša trešajā sest-
dienā, bet Mālpils 
novada čempionāts 
novusā notiks katra 
mēneša trešajā svēt-
dienā.

Sporta darba 
organizators 

Ģirts Lielmežs

SPORTS

INFORMĀCIJA

Sporta ziņas
11. septembra vakarā Mālpils pludmales volejbola laukumos 

norisinājās Mālpils pludmales karaļa titula izcīņa, kurā piedalījās 
8 labākie mālpilieši pēc šī gada sacensību kopvērtējuma (diem-
žēl 3 dalībnieki nestartēja, tai skaitā iepriekšējo 3 gadu uzvarē-
tājs Kristaps Butkevičs, viņu vietā startēja nākamie 3 pēc kopvēr-
tējuma). Turnīrs notika pēc klasiskā “King of the Beach” izpēles 
formāta. Finālčetriniekā iekļuva Māris Čīma, Mareks Barsovs, 
Intars Palameiks un Valters Brežinskis. Par Mālpils pludmales 
karali kļuva Māris Čīma.

12. septembrī Zaķumuižas sporta zālē notika Pierīgas sporta 
spēles basketbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda spēlēja 
vienā grupā ar Ropažu un Babītes novada komandām. Mālpils 
komanda izcīnīja 2 uzvaras (42:36 pret Ropažiem un 55:42 pret 
Babīti), grupā ieņēma 1. vietu un līdz ar to izcīnīja tiesības spēlēt 
par 1. līdz 3. vietai.

20. septembrī Mārupes sporta kompleksā turpinājās Pierīgas 
sporta spēles basketbolā – finālsacensības. Mālpils komandai 
pretī stājās iepriekšējo pāris gadu uzvarētāji – Mārupes komanda 
un spēcīgā Salaspils komanda. Abās spēlēs tika piedzīvoti zau-
dējumi (48:85 pret Mārupi un 58:75 pret Salaspili) un iegūta 
3. vieta. APSVEICAM !!!

19. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils nova-

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta
3. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā – finālsacensības vīriešiem Mālpils sporta komplekss

4. oktobris plkst.10:00 Vīnkalna kausa izcīņa novusā Mālpils sporta komplekss

17. oktobris plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

18. oktobris plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts novusā, 1. posms Mālpils sporta komplekss

24. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā sievietēm Babītes sporta komplekss

Pludmales karalis 2015

Pludmales karalis 2015 dalībniekiMālpils basketbolisti

VINGRO UN ESI VESELS. 
VESELĪBAS VINGROŠANA SENIORIEM

Sāksim 7. oktobrī plkst. 17:00 Sporta kom-
pleksa aerobikas zālē.

Informācija: tālr. 22024529, Inese Grīnberga

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
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Ja elektrības rēķins šķiet par lielu vai ir vēlme kļūt energo-
efektīvākam, vai uzlabot savu dzīves telpu, par to nemaksājot 
vairāk nekā līdz šim, ir vērts paanalizēt savus un ģimenes pa-
radumus – mainot tos, ikvienam ir iespēja ietaupīt.

Pieaugošā atkarība no enerģijas importa, energoresursu trū-
kums, kā arī nepieciešamība ierobežot klimata pārmaiņas, ir 
problēmas, kuru risināšanai kā vērtīgu līdzekli Eiropas Savienība 
(ES) izvirzījusi energoefektivitātes paaugstināšanu. Ir pieņemta 
jauna energoefektivitātes direktīva, kuras īstenošana attiecas arī 
uz Latviju.

Kā ES energoefektivitātes mērķi uz 2020. gadu izvirzīti – par 
20% samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešus, līdz 20% 
palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas gala 
patēriņā un par 20% paaugstināt energoefektivitāti. Arī katram 
no mums savā ģimenē, mājoklī ir iespējams kļūt energoefektīvā-
kiem, tādēļ AS “Sadales tīkls” iedzīvotājiem atgādina dažas zinā-
mas, bet piemirstas lietas, ko varam darīt efektīvāk.

Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, kam šķiet, ka viņi elektro-
enerģiju zina visu un izmanto to ļoti efektīvi, ikdienā ieviešas pa 
kādam ieradumam, kas rada liekus elektrības tēriņus. Pat cilvē-
kiem, kam energoefektivitāte ir maizes darbs, kas to pēta, anali-
zē un māca citus būt energoefektīviem, reizi pa reizei der atsvai-
dzināt zināšanas par efektīvu saimniekošanu savā 
mājsaimniecībā.

Katru dienu mēs lietojam elektrību, īpaši nedomājot par tās 
patēriņu. Mēs pierodam pie sava dzīvesveida, pierodam pie nau-
das summas elektrības rēķina apmaksai. Vienlaikus ir daudz 
vienkāršu, šķietami pašsaprotamu lietu, kas palīdzētu elektro-
enerģiju izmantot efektīvāk, - kā gatavot ēst, kā mazgāt veļu un 
traukus, kā pašiem mazgāties, kā izmantot mājsaimniecības 
tehniku.

Piemēram, ledusskapī temperatūru vēlams noregulēt uz 
+5°C, savukārt saldētavā būs gana ar -18°C. Der iegaumēt, ka, 
izvēloties ledusskapī vēsāku vidi, +4°C, elektroenerģijas izmak-
sas par ledusskapi palielināsies par 10%. Ledusskapja energo-
efektivitāte būs zemāka, ja novietosiet to blakus tiešiem siltuma 
avotiem - plītij, radiatoriem, tiešiem saules stariem caur logu. 
Tāpat uz ledusskapjiem nedrīkst likt virsū mikroviļņu krāsnis, to-
sterus vai mazās cepeškrāsniņas. Savukārt ēdienus ledusskapī 
vēlams likt noslēgtos traukos.

Zemākas temperatūras uzstādīšana ir arī veids, kā energo-
efektīvi mazgāt veļu un traukus, jo tieši ūdens sildīšanai mazgā-
šanās procesā tiek patērēts visvairāk elektroenerģijas - jo siltākā 
ūdenī tiks mazgātas drēbes un trauki, jo dārgāk tas izmaksās. 
Svarīgi ir gan veļas, gan trauku mazgājamās mašīnas kārtīgi aiz-
pildīt - dažu šķīvju vai pāris kreklu mazgāšana būs līdzvērtīga 
zemē nomestai naudai.

Daudziem no mums neatņemams rīta rituāls ir tase kafijas. 
Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām elektriskajā kannā, ieteicams ir 
vārīt tik daudz ūdens, cik būs nepieciešams. Ja divu tasīšu vietā 
uzvārīsiet pilnu kannu, patērēsiet 4-5 reizes vairāk elektroener-
ģijas, nekā vajadzētu. Savukārt lielo ūdens sildītāju vajag novietot 
iespējami tuvāk ūdens izmantošanas vietai. Augstāko energo-
efektivitāti tas sniegs, ja temperatūra būs noregulēta uz 55-60°C.

Ja ir jāizdara izvēle starp mazgāšanos dušā vai vannā, der ie-
gaumēt, ka, nedēļu katru dienu mazgājoties dušā, iztērēsim ap-
tuveni tikpat daudz ūdens kā vienā mazgāšanās reizē vannā. Pro-
tams, arī dušā energoefektīvi būs ūdeni tecināt tikai tad, kad tas 
nepieciešams. Līdzīgi arī zobus tīrot, krānu nevajag atstāt tekošu 
visu zobu tīrīšanas laiku.

Monētas otra puse, sevišķi par dušu runājot, ir komforts - vai 

gribam un esam ar mieru savus 
ierastos paradumus mainīt, jo ir 
tik patīkami dušā mazgāties, ja 
ūdens strūkla virs galvas ir nepār-
traukta. Bet tas jau jāizlemj kat-
ram pašam, vadoties pēc savām vēlmēm, iespējām un ģimenes 
maciņa biezuma.

Gatavojot ēdienu, katliņi un pannas vienmēr ir jālieto ar vā-
kiem, pretējā gadījumā daļa elektroenerģijas tiks patērēta gaisa, 
ne ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī regulēt sildīšanas pakāpes - 
līdz ko ūdens uzvārījies, jāpagriež uz zemāku pakāpi. Katla vai 
pannas izmēram jāatbilst sildvirsmas izmēram vai jābūt lielā-
kam, bet ne mazākam, jo silst visa virsma. Ja katliņš būs ma-
zāks, elektroenerģija, tēlaini izsakoties, tiks izkūpināta gaisā.

Lai efektīvāk izmantotu cepeškrāsni, gatavojot ēdienu, to var 
izslēgt 10-15 minūtes ātrāk. Cepeškrāsni nevajag virināt, bet sa-
gaidīt, kad ēdiens gatavs. Savukārt vārot kartupeļus, ar ūdeni 
nevajag pieliet pilnu katlu, bet liet tik daudz, lai nosegtu kartupe-
ļus.

Svarīgi būtu arī mainīt savus paradumus telpu vēdināšanā. Ja 
ierasts ir logus turēt vaļā nedaudz pavērtus, siltums izplūst no 
telpas, aukstums iekļūst, bet gaisa apmaiņa nenotiek. Kā skaidro 
AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centrā, efektīvāk ir telpas 
vēdināt, logu atverot plaši vaļā uz brīdi, kamēr neatdziest grīda 
un mēbeļu virsma.

Ja ir iespējams, arī temperatūru telpās energoefektīvi ir regu-
lēt atbilstoši situācijai. Daudzviet kā komforta zona ir noteikti 20 
līdz 22°C. Pametot mājokli, temperatūru ieteicams samazināt 
par dažiem grādiem. Arī gulēt ejot, vēlams rīkoties līdzīgi, tem-
peratūru pazeminot par 3-4°C. Jāatceras, ka, par vienu grādu 
samazinot temperatūru, izmaksas apsildei konkrētajā laika pos-
mā samazināsies par 5%.

Savu ieguldījumu energoefektīvākā dzīvesveidā var dot arī 
veco spuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām vai LED spuldzēm. 
Šo spuldžu jaudas ir tik mazas, ka tās nav nepieciešams bieži 
slēgt iekšā un ārā - tā būtisku ekonomiju iegūt nevar. Bet kopu-
mā lielākā vai mazākā mērā iespējas ietaupīt vai uzlabot savu 
dzīves telpu, par to nemaksājot vairāk, ir praktiski visiem, vien 
jāspēj mainīt paradumus.

Lai informētu iedzīvotājus par energoefektivitāti, AS “Sadales 
tīkls” ir sagatavojusi īpašu sadaļu uzņēmuma mājaslapā, kurā 
regulāri tiek papildināta informācija: http://www.sadalestikls.
lv/lat/aktualitates/energoefektivitate/

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir Latvijā lielākais sadales 
tīkla operators, kas elektroenerģiju piegādā vairāk nekā 1 miljo-
nam klientu. Uzņēmums nodrošina 95 000 km sadales tīklu eks-
pluatāciju un atjaunošanu 99% valsts teritorijas, kā arī ir uzsācis 
īstenot viedo tehnoloģiju risinājumos balstīta tīkla attīstību.

Papildu informācijai:
AS “Sadales tīkls”

E-pasts: st@sadalestikls.lv 
www.e-st.lv 

www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls

facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403

Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Kā kļūt energoefektīvākiem un maksāt mazāk 
par elektrību?
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Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 19. oktobrī pie Mālpils novada domes, Nā-
kotnes iela 1.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!

Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na-
cionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas 
ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule 
ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR 
MAKSU.

Pieraksts pa tālr. 67 14 28 40 un mob. tālr. 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa nu-
muru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai pa e-
pastu: info@mamografija.lv

Ar cieņu, Jolanta Selezņeva SIA “Veselības centrs 4” 
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinātore

Policijas ziņas (augusts)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.08.2015. līdz 31.08.2015. reģistrēti 214 
notikumi, uzsākti 38 kriminālprocesi, pieņemti 39 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 18 ad-
ministratīvās lietvedības, sastādīti 64 administratīvā pārkā-
puma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 28 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 5 kriminālprocesi, uzsāktas 3 
administratīvās lietvedības, pieņemti 2 lēmumi par atteik-
šanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīti 9 administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

14/08/2015
NO MĀJAS PAGALMA, BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NOZAGTAS 

DIVAS AUTOMAŠĪNAS RIEPAS AR DISKIEM. MĀLPILS NO-
VADS, MĀLPILS.

15/08/2015
NO DĀRZA MĀJIŅAS NOZAGTS MOTORZĀĢIS UN ZĀLES 

TRIMMERIS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
18/08/2015
NO MĀJAS PAGALMA NOZAGTA AUTOMAŠĪNA VW MUL-

TIVAN. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
26/08/2015
ATSPIEŽOT RAŽOŠANAS CEHA DURVIS, NOZAGTI ELEK-

TROINSTRUMENTI. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

Saimniecība “Bandavas” 
Sidgundā
www.bandavas.lv

 • Vizināšanās ar zirgu ratos, kamanās vai zirga mugurā.
 • Ārstniecības augu vākšana saimniecības pļavās kopā 

ar saimnieci Annu, kura pēc profesijas ir veterinārārs-
te - homeopāte.

 • Tematiska tējošana lapenē ar sarunām par dzīvi.
 • Ugunskura vieta ar malku, teltsvietas.

Savu apciemojumu iepriekš jāpiesaka pa tālr. 25616343

21. oktobrī plkst.17:00 
Mālpils novada bibliotēkā 
muzikāls sarīkojums “Ieklausoties sirdsbalsī” 
viesojas dziesminieks Dinārs Gulbis un dzej-
niece Daiga Gulbe.

Dziesminieku vidū Dinārs zināms kopš pirmās uzstāša-
nās plašākai auditorijai starptautiskajā folkmūzikas festivā-
lā “Bardu rudens” 2010. gadā Sv. Pētera baznīcā Rīgā. Vēlāk 
piedalījies Vislatvijas dziesminieku saietos Jaunpiebalgā. 
Viņa dziedājums draugos.lv raksturots šādi: “Šīs dziesmas 
ar bezgala vienkāršiem vārdiem dzied nemācīts, neslīpēts 
spītnieks ar mazliet apsūnojušu balsi, kura laužas no dziļu-
ma un vēlas aizsniegt tikai sirdi.”

Dinārs Gulbis atzīst, ka “būt par dziesminieku man nav 
misija, bet gan ikdienišķa nepieciešamība – līdzīgi kā elpot. 
Pats komponēju, tekstus izraugos no dzīvesbiedres Daigas 
dzejas, kā arī no izcilāko dzejnieku sacerētā. Man patīk Ojā-
ra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Velgas Kriles dzeja. Esmu patei-
cīgs saviem laikabiedriem Agitai Dragunei, Imantam Kulins-
kim, kuru dzejas arī izmantoju savās dziesmās. Mēģinu būt 
vidutājs starp mūziku un dzeju, mēģinu apvienot to un aiz-
nest līdz klausītājam, kā es to sajūtu. Veidot sarunu dvēse-
les līmenī.”

Ieklausīties mūzikā un dzejā laipni aicināti visi interesen-
ti!

Ieeja bez maksas
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“ES PRIECĀTOS, JA KĀDS PIRMS AIZMIGŠANAS
AR MANI APRUNĀTOS VAI PALASĪTU PASAKU.

VAI UZKLAUSĪTU MANU STĀSTU!
DOD MAN CERĪBU UN IESPĒJU!”

Cilvēka dabā ir palīdzēt saviem līdzcilvēkiem – ziedot naudu 
labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izrau-
dāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav 
vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs 
atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, 
kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī Tavas 
ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, 
rūpēties par sevi un apjaust, ka šajā pasaulē kādam ir svarīgs 
un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu 
namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, ie-
pazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mam-
ma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 575 audžuģimenes, kurās ievietoti 1230 bēr-
ni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene (persona vai laulātie), kas apguvusi 
īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī 
ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģi-
menēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zau-
dējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar 
par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam 
nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģime-
niskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecu-
ma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Uz audžuģimenes statusu var pretendēt personas vecumā no 
25-60 gadiem. Izņēmuma gadījumā, ja tas ir bērna interesēs, uz 
statusu var pretendēt arī laulātie (persona), kas neatbilst minē-
tajam vecumam. Visos gadījumos obligāti nepieciešams psiholo-
ga atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu aplieci-

nošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā, par 
audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psi-
hiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžu-
ģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu moti-

vāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par au-

džuģimenes statusa pretendentu pie-
mērotību audžuģimenes pienākumu 
veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti 
bez maksas noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociā-
lie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautā-
jumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuā-
lām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai 
ģimenei.

Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem ap-
liecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pre-
tendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp 
ģimeni un pašvaldību.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene sa-
ņem:

- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā no-
doto bērnu skaita;

- pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašval-
dība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldī-
bas noteiktā apmērā (par katru bērnu);

- bāriņtiesas, pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palī-
dzību problēmu risināšanā;

varēs apmeklēt valsts apmaksātas atbalsta grupas un profe-
sionāla psihologa konsultācijas.

Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, aicinām vērsties Māl-
pils novada bāriņtiesā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, 
tālrunis 67970890 vai zvanīt Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referen-
tiem.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre!

Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
un Mālpils novada bāriņtiesa

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

1. septembra rīts Kultūras centra pagalmā visus mālpi-
liešus, īpaši skolēnus un viņu vecākus, priecēja ar krāšņu 
ziedu buķeti, kas tapa pateicoties vairākiem čakliem ziedu 
mīļiem, kuri ar prieku atsaucās aicinājumam atnest savu 
ziedu rotu, lai taptu kopīgs ZIEDU BRĪNUMS.

Paldies Ņinai Mihaļevai, Annai Jurisonei, Indrai Luterei, 
Sarmītei Vanagai, Regīnai Zagorskai, Antonijai Kaukulei, 
Dzintrai Grollei, Olgai Volosatovai, Edītei Saleniecei, Ligitai 
Odziņai un čaklajai Kultūras centra saimei.

Lielu pateicību gribam iztekt mūsu jau ilggadējiem RU-
DENS GADATIRGUS UMURKUMURA dāvanu sponsoriem: 

 • Vekalam “ZEMŪDENE” un Egijai Jansonei;
 • Veikalam “SENA BODE” un Ludmilai Markovai;
 • Veikalam “MĀLPILS MAIZE” un Guntai Ozoliņai;
 • SIA “EMU” un Solvitai Strausai;
 • SIA “MĀLPILS PIENSAIMNIEKS” un Imantam Ste-

pānam. Paldies, ka Jūs esat!

P/a “Mālpils sociālais dienests” saka paldies Hermaņu 
ģimenei par sniegto atbalstu citām grūtībās nonākušām 
ģimenēm.

Visaugstākā vērtība ir labestība, kad cilvēks pasniedz 
roku, lai palīdzētu citam.

PATEICĪBAS
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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 oktobrī

 • Līdz 7.oktobrim Mālpils kultūras centrā apskatāma 2015. gada vasaras plenē-
ra izstāde.

 • Līdz 30. oktobrim Mālpils kultūras centra izstāžu zālē apskatāma izcilās latvie-
šu gleznotājas DŽEMMAS SKULMES 90 gadu jubilejas izstāde IZCELSME.

 • 01.10. plkst.13:00 Muzikāla izrāde bērniem DETEKTĪVI MINJONI. Režisors - 
Imants Strads. Piedalās Valmieras teātra aktieri un Rīgas viesmākslinieki. Biļe-
tes cena 3,50 EUR.

 • 04.10. plkst. 16:00 Kamerkoris “GAUJIENA” (diriģente Sarmīte Varta) aicina 
Mālpils novada iedzīvotājus, īpaši visus esošos un bijušos skolotājus, uz pasā-
kumu “LAIKA LĀSES”. Maijas Laukmanes dzeju runā Dzintra Račevska. Ieeja 
brīva.

 • 06.10. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” ekskursija uz Imanta Ziedo-
ņa muzeju “Dzirnakmeņi” Murjāņos. Dalības maksa kopā ar ceļa izdevumiem – 
10,50 EUR. Pieteikšanās pie k/c dežuranta līdz 2. oktobrim.

3 stundu apmeklējuma programmā būs: iepazīšanās ar apkārtni, epifānija zem niedru 
jumta jeb Ziedoņa vasaras mājas izzināšana, jaunrade pie Lojas upes, izvērtējums un atziņas, 
dokumentālā filma “Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi” par to, kā tapa māja un Ziedoņa muzejs. 

 • 10.10. plkst. 10:00 TLMS “URGA” jaunās sezonas pirmā sanākšana.

 • 22.10. TLMS “URGA” un keramikas studijas “Māl-pils” dalība Latvijas TLM iz-
stādē “Lina dvieļi un māla krūzes” Cēsīs.

 • 31.10. plkst. 17:00 Tijas Bangas muzikāla komēdija “SEPTIŅAS VECMEITAS”. 
LOMĀS: Olga Dreģe, Velta Straume, Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija 
Ļaha, Ginta Krievkalna vai Liene Šomase, Maija Romaško, Dace Makovska un 
vienīgais vīrietis rožu dārzā - Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm: 
Gints Žilinskis vai Ēriks Avotiņš. Izrādē skanēs Elgas Īgenbergas mūzika ar Ar-
nolda Auziņa dziesmu tekstiem. Režisors - Ivars Lūsis. Kostīmi - Jūlija Ļaha. 
Izrāde 3 cēlienos, ilgums 3 stundas, bērni līdz 7 gadu vecumam izrādē netiek 
ielaisti. Biļetes Mālpils k/c un Biļešu paradīzes kasēs. Biļešu cena iepriekšpār-
došanā 7 EUR, izrādes dienā 9 EUR.

Lugas darbība risinās pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Kādā pansijā dzīvo četras 
sievietes labākajos gados, kurām dzīve ir iegrozījusies tā, ka visas palikušas vecmeitās, to-
mēr vēlēšanās būt mātēm un tieksme par kādu rūpēties, ņem virsroku. Pateicoties apstākļu 
sakritībai viņu pansijā dzīvo trūcīgs, jauns mākslinieks Pūpēdītis, kurš tad arī kļūst par vec-
meitu rūpju objektu. Šīs rūpes un pārspīlētā mātišķā mīlestība aiziet tik tālu, ka nabaga jau-
nais mākslinieks gandrīz jau vairs nav sava likteņa noteicējs. Tai pašā laikā, ielas pretējā 
pusē dzīvo divas māsas, kuru dzīves līkloči arī vijušies tā, ka abas palikušas vecās meitās, 
kuras par savu rūpju objektu izvēlējušās pieņemto audžu meitu Renāti. Un kā jau skaistās 
pasakās - kur jauni cilvēki, tur mīlestība, it sevišķi, ja dzīvokļu logi ir tieši pretī viens otram… 
Vai mīlas ceļš būs gluds vai arī kaisīts ar ērkšķiem? Vai abi jaunieši vecmeitas apvienos lielā, 
laimīgā ģimenē vai divās karojošās nometnēs, skatītāji varēs uzzināt izrādē “SEPTIŅAS VEC-
MEITAS”.

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

PATEICĪBA

Pērkam lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 26681177, 26652300

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

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

Mūrēju plītis, sildmūrus, skursteņus, 
krāsnis, kamīnus (āra un iekšējos), kamī-
nus ar dzelzs kurtuvi un atklāto uguni, 
kamīnkrāsnis u.c., tālr. 27327713

Pārdodu 4 mēnešu vecus gailīšus, 
tālr. 28380049

Sirsnīgi pateicos Aivaram Volkovam, 
vedeklai Inai, Inas mātei, krustdēlam 
Vladimiram, mazmeitiņām - Vitiņai un 
Eviņai, Andrim Vīgantam, Monikai Liel-
mežai, visiem draugiem un kaimiņiem, 
kas juta man līdzi un palīdzēja grūtajā brī-
dī.

Mīļs paldies visiem!
Tamāra Volkova

Meklēju kādu, kurš darba dienās brauc uz 
Rīgu un vēlas kompanjonu, lai ceļš sa-
nāktu izdevīgāks! Mob. tālr. 25472619

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to Tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
bet es taču dzīvošu vienā no tām.

(A. de Sent-Ekziperī)

Izsakām līdzjūtību Dzintrai Sārnai, 
māsu Rasmu mūžībā pavadot.

Velta un Tamāra

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru 
(strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). 
Ēku un ēku daļu apdare ar akmeni. Kapu 
pieminekļi. Visa augstākminētā restaurā-
cija. Sertificēts akmeņkaļa amata meis-
tars Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290


