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26.10.2016.
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

26.10.2016. sēdes lēmumu Nr. 13/10

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

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 7. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu 
19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.4. punktu sekojošā redakcijā:

“5.4. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai (turpmāk – ēdināšanas pabalsts) 50 % apmērā no pašvaldības apstipri-
nātās maksas par ēdināšanas izmaksām Mālpils novada izglītības iestādēs katram bērnam.”

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5.5. punktu sekojošā redakcijā:

“5.5. Sociālais dienests apmaksā ēdināšanas pakalpojumu pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu un izglītības ie-
stāžu sastādītajiem aktiem par daudzbērnu ģimeņu bērnu skolas apmeklētību iepriekšējā mēnesī.”

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 5.6. punktu.

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 8.5. punktu sekojošā redakcijā:

“8.5. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu saskaņā ar aktualizētu Mālpils novada pašvaldībā deklarēto po-
litiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku sarakstu.”

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

Mālpils novada domes priekšsēdētājs A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

Paskaidrojuma raksts
Mālpils novada domes 2016. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 6 “Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Mālpils novada dome 2014. gada 26. martā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 11 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”, kuros paredzēts segt 50 % no ēdināša-
nas izdevumiem tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestādi vai Mālpils novada vidusskolu. Lai nepieļautu bērna diskrimināciju 
atkarībā no tā, kuru Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādi viņš apmeklē, nepiecie-
šams noteikt, ka visu Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu bērni no daudzbērnu 
ģimenēm ir tiesīgi saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, kā arī precizēt 
pabalsta saņemšanas kārtību politiski represētām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka visu Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestāžu bērni no daudzbērnu ģimenēm ir tiesīgi saņemt pabalstu ēdināšanas 
izdevumu segšanai.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu ietekmi pašvaldības budžetā, jo šobrīd seši 
bērni no daudzbērnu ģimenēm apmeklē Mālpils internātpamatskolu.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti ar materiālās palīdzības pabal-
stiem, risinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem.



Mālpils Vēstis  DECEMBRIS  2016 3NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2017. gada JANVĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 18. janvārī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. janvārī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 25. janvārī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. janvārī, plkst. 17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI NOVEMBRĪ

Izskatīja 13 jautājumus:
1. Par adreses precizēšanu/maiņu.
2. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internāt-

pamatskolas dienesta viesnīcas telpu izmantošanu.
5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
6. Par papildu finansējuma mērķdotācijām sadali Mālpils no-

vada pašvaldības izglītības iestādēm 2016. gada septem-
brim–decembrim.

7. Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kul-
tūras un sporta pārvalde” nolikumā.

8. Par Mālpils kultūras centra direktores E. Priekules iesnie-
guma izskatīšanu.

9. Par projekta “Mūsu Bērns” atbalstīšanu.
10. Par dokumentālās filmas ar pagaidu nosaukumu “Latvijas 

100 gadnieki” finansiālu atbalstu.
11. Par pašvaldības autotransporta pakalpojuma izcenojuma 

apstiprināšanu.
12. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” ie-

snieguma izskatīšanu.
13. Par atļauju rīkot Ziemassvētku tirdziņu.
NOLĒMA:

 • Piekrist nodot Valstij Zemkopības ministrijas personā, 
meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkciju nodroši-
nāšanai, īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai piekrītošo ne-
kustamo īpašumu “Ceļš C-60 Mežarūķi – Cēsu robeža”, 
kadastra numurs 8074 004 0260, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0260, 1,79 ha pla-
tībā un inženierbūves ceļa C-60 Mežarūķi – Cēsu robeža. 
Pilnvarot A/S “Latvijas valsts meži” veikt visas nepiecieša-
mās darbības nekustamā īpašuma “Ceļš C-60 Mežarūķi – 
Cēsu robeža”, kadastra numurs 8074 004 0260, īpašuma 
tiesību nostiprināšanai uz Mālpils novada domes vārda. 
Noteikt aizliegumu Zemkopības ministrijai nekustamo īpa-
šumu “Ceļš C-60 Mežarūķi – Cēsu robeža”, kadastra nu-
murs 8074 004 0260, atsavināt un apgrūtināt to ar lietu tie-
sībām, kā arī noteikt pienākumu Zemkopības ministrijai 
bez atlīdzības nodot nekustamo īpašumu Mālpils novada 
pašvaldībai, ja tas netiek izmantots meža apsaimniekoša-
nas un aizsardzības funkciju nodrošināšanai, attiecīgi par 
to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā. Neapgrūtināt citu personu 

nokļūšanu tiem piederošajos īpašumos, nepieciešamības 
gadījumā nodrošināt ceļa servitūtu dibināšanu.

 • Uzdot izpildinstitūcijai līdz 2017. gada 1. aprīlim izstrādāt 
un iesniegt Domei apstiprināšanai Mālpils Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcas telpu, Mālpils internātpa-
matskolas internāta telpu izmantošanas lietderīgu un ra-
cionālu modeli.

 • Papildināt Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas 
un īstenošanas darba grupu un iekļaut darba grupas sastā-
vā Antru Austriņu-Seņkāni. Iecelt Antru Austriņu-Seņkāni 
par Mālpils novada Latvijas valsts simtgades pašvaldību 
koordinatoru.

 • Piešķirt Jāņa Lapsas piemiņas biedrībai 900,00 EUR pil-
metrāžas dokumentālās filmas ar pagaidu nosaukumu 
“Latvijas 100 gadnieki” uzņemšanai un simtgadnieku sali-
dojuma organizēšanai, noslēdzot atbilstošu līgumu.

 • Noteikt pasažieru mikroautobusa autobusa VW Transpor-
ter 1 km pakalpojuma maksu 0,40 EUR (bez PVN). Noteikt 
maksu par pasažieru mikroautobusa autobusa VW Trans-
porter stāvēšanu 4,94 EUR (bez PVN) stundā.

 • Noteikt skolēnu autobusa VW Crafter 1 km pakalpojuma 
maksu 0,55 EUR (bez PVN). Noteikt maksu par skolēnu au-
tobusa VW Crafter stāvēšanu 5,46 (bez PVN) stundā.

 • Noteikt skolēnu autobusa Setra 1 km pakalpojuma maksu 
0,75 EUR (bez PVN). Noteikt maksu par skolēnu autobusa 
Setra stāvēšanu 5,46 (bez PVN) stundā.

 • Piešķirt 50 % atlaidi pakalpojuma maksai pašvaldības au-
totransporta izmantošanai komandām un kolektīviem, kas 
saistīti ar pašvaldības funkciju pildīšanu.

 • Apmaksāt 50 % apmērā transporta izdevumus par skolēnu 
autobusa izmantošanu Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrī-
bas “Notici sev!” biedru un Mālpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Svētdienas skolas bērnu un jauniešu un braucie-
nam uz “Laternu svētkiem” Lēdurgā 2016. gada 26. novem-
brī no atbalsta fonda līdzekļiem.

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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Mālpils Profesionālās vidusskolas au-
dzēkņi ikgadējā Profesiju nedēļā demons-
trēja savas prasmes izvēlētajā specialitā-
tē. Vissīvākā konkurence kā vienmēr bija 
Ēdienu gatavošanas konkursā. Šī gada 
tēma bija “Ķirbis ēdienā”. Konkursu vēr-
tēja kompetenta žūrija – Mālpils muižas 
šefpavāre Aija Gabrāne, ēdienu gatavoša-
nas tehnoloģe Silva Kadiķe un skolotāja 
Ilze Lielmane. Aija Gabrāne uzsvēra, ka 

Profesiju konkursi Mālpils Profesionālajā vidusskolā

No 9. līdz 18. novembrim Mālpils internātpamatskolā notika 
Latvijas nedēļa, kurā bija dažādi pasākumi, saistīti ar Latvijas 98. 
gadadienu. Sākumskolas klasēs noritēja glītrakstīšanas kon-
kurss un daiļrunas konkurss. 9. novembrī bija tikšanās ar VUGD 
Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas Vada komandieri 
Virsleitnantu Jāni Seņkānu pasākumā “Gods kalpot Latvijai!” 
Viesis iepazīstināja skolēnus ar profesijas nozīmīgumu, radīja 
pamatskolas skolēniem interesi par nākotnes profesijas izvēli. 
Tika arī tika pārrunāti drošības jautājumi. 11. novembrī notika 
Lāčplēša dienai veltīta klases stunda un svecīšu iedegšana skolā. 

Latvijas nedēļa Mālpils internātpamatskolā

No 11. līdz 17. novembrim 9. klases skolēni gatavoja vēstures 
stundu mazākajiem skolasbiedriem, kurā sniedza informāciju 
par Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem, kas deva iespē-
ju proklamēt neatkarīgu Latvijas republiku. Pamatskolas 5.–8. 
klašu skolēniem, gaidot Latvijas 100 gadu jubileju, notika plakātu 
konkurss “Es savai Latvijai”. Svētku nedēļas noslēgums bija 17. 
novembrī ar svētku priekšnesumu, daiļrunas konkursa uzvarētā-
ju uzstāšanos un svētku torti. Daudz laimes, Latvija!

Vēstures skolotāja Egita Seņkāne

viņu patīkami pārsteidza izvēlēto ēdienu 
spektrs: bija gan zupas, gan karstie salā-
ti, otrie ēdieni un deserti, kuru sastāvdaļa 
ir ķirbis. Arī garšas izjūta audzēkņiem ir 
laba.  Darba procesā varēja redzēt, kurš 

audzēknis ir vairāk 
strādājis praktiski. 
Gogalgotās vietas ieguva Nils Ģēvele, 
Madara Jonāne un Kristīne Graudiņa.

Viesu apkalpošanas konkursa tēma 
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Turpinājums 6. lpp.

24. novembris Mālpils novada vidusskolā bija spraigs un dar-
bīgs, jo pie mums viesojās Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba 
bataljona karavīri un komandējošais sastāvs. Jau no rīta pie sko-
las piebrauca armijas mašīna un laukumā tika uzslieta lauku vir-
tuves telts, kurā visiem tika gatavotas pusdienas.

Skolas zālē notika izsmeļoša prezentācija par Štāba bataljona 
vēsturi, uzdevumiem, struktūru, funkcijām, simboliku. Tā ir vie-
nība, kura miera laikā piedalās valsts un NBS reprezentācijas 
pasākumos un pilda godasardzes funkcijas, kā arī ikdienā piln-
veido savas kaujas spējas, kas sagatavo karavīrus darbam krīzes 
situācijās. Štāba bataljona karavīri tāpat kā citu vienību karavīri 
dodas starptautiskās miera nodrošināšanas operācijās ārpus 
mūsu valsts robežām. Izrādās, ka 1919. gada 10. decembri pie-
ņēma par bataljona izveidošanas dienu, bet 1992. gadā tika at-
jaunots Aizsardzības spēku Štāba bataljons.

Lielāka interese par armijas sadzīvi un ikdienu bija 1.–6. klašu 
skolēniem, jo tika uzdoti daudz jautājumi. No prezentācijas sko-
lēni ieguva informāciju gan par iespējām veidot militāro karjeru 
un tās priekšrocībām, gan par nepieciešamajām prasībām, lai 

“Ar vairogu vai uz tā”

bija Svētku galda 
klājums. Tā kā tuvo-
jas Ziemassvētki, 
dalībnieki bija izvē-
lējušies svētkiem at-
bilstošu noformēju-
mu. Vizuāli skaisti 
un garšīgi bija paga-
tavotie kokteiļi. Šajā 
konkursā vislabākās 
bija Madara Jonāne, 
Krista Krūmiņa un 
Izolde Uzuleņa.

Ēku inženiertīklu 
tehniķu specialitātes 
audzēkņi demons-
trēja savas prasmes 
Atslēdznieku darbu konkursā. Audzēk-
ņiem bija jāprot nolasīt rasējumu, aprēķi-
nāt materiālu daudzumu un sametināt 
detaļas. Uzrādītie rezultāti bija līdzvērtīgi, 
bet šoreiz uzvarēja Eduards Bičkovskis, 
Edgars Rutks un Toms Maksimovs, ku-
riem bija labākas praktiskā darba iema-

ņas.
Skolas vadība pateicas visiem, kas vēr-

tēja audzēkņu sniegumu. Vislielāko pal-
dies gribas teikt Aijai Gabrānei un Silvai 
Kadiķei, kas regulāri izrāda interesi par 
audzēkņu profesionālo izaugsmi, neliedz 
praktiskus padomus arī ikdienā, mācību 

darbā sadarbojoties ar priekšmetu skolo-
tājiem.

Ausma Čīma

nokļūtu militārajā dienestā.
Interesantas lietas notika sporta kompleksā. Tur jau varēja 

apskatīt, izpētīt daļu no armijas ieroču klāsta. Varēja uzzināt, kā-
dam uzdevumam katrs no ieročiem domāts, kādā attālumā tas 
var sasniegt mērķi. Puiši mums sīki pastāstīja par armijas parā-
des un ikdienas formām, bija iespēja pat uzlaikot. Tās piestāvēja 
un staltākus darīja visus skolēnus. Bija, ko redzēt, kad visi mācī-
jās soļot ierindas skatē. Mazie jau ļoti apzinīgi un centīgi visas 
komandas izpildīja, braši soļoja, arī līdzināties prata. Toties ar 
vecāko klašu skolēniem sākās problēmiņas. Jā, ir jāsaprot, kas ir 
komandas darbs, ja to ignorē, tad, diemžēl, jācieš gan pašam, 
gan pārējiem. Viegli nebija pumpēties savu vienaudžu vadībā, bet 
nebija variantu. Domājam, ka diena bija izdevusies, un neskato-
ties uz sliktajiem laika apstākļiem, turpat laukā pie skolas plovs 
tika ēsts gardu muti.

2.a klases skolēniem vislabāk paticis soļot, vingrot, skatīt ie-
ročus un armijas formas tērpus, kā arī ēst garšīgo plovu.

Danielam un Dairim no 4. klases vislabāk patika ierindas so-
ļošana, ieroču apskate un darbošanās ar tiem. Plovs esot bijis 
garšīgākais, kādu viņi jebkad ēduši.
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Turpinājums no 5. lpp.

6. klases skolēni, pārrunājot redzēto un dzirdēto, izdarīja se-
cinājumus, ka daudziem ir bijis bail no armijniekiem. Tēja un 
plovs bijuši ļoti garšīgi. Puišiem paticis apskatīt ieročus un armi-
jas formas tērpus.

9.b klases skolēniem pretrunīgi iespaidi. Meitenēm vairāk pa-
tikušas fiziskās aktivitātes, mazāk interesējuši ieroči, puišiem 
soļošana likusies grūtāka, pārējais licies interesants. Kristeru 
neapmierināja, ka viņu izrīko sveši cilvēki, pēc viņa domām, tādā 
pasākumā labāk būtu, ja piedalīšanās būtu brīvprātīga.

Armijas gaisotnē vienu dienu padzīvojām, bet, lai spriedze ne-
mazinātos…

Policijas preventīvie pasākumi
8. decembrī mūsu skolā notika policijas preventīvie pasākumi. 

Skolēniem lekcijās tika stāstīts par atbildību, likumdošanu, par 
skolēnu pienākumiem, drošību gan skolā, gan ārpus tās. Nepiln-
gadīgo lietu inspektores runāja par emocionālo vardarbību kla-
sēs, skolas mērogā, interneta vidē un par to sekām. Tika stāstīts 
par riskiem, lietojot internetu, tika doti padomi, ko darīt, ja jūtas 
apdraudēts. Notika individuālas sarunas ar inspektorēm tiem 
skolēniem, kuriem īpaši nepieciešams atgādināt par skolas iek-
šējās kārtības noteikumiem un atbildību par to neievērošanu.

Karjeras izglītības programmas ietvaros skolēni tika iepazīsti-
nāti ar policijas darbu, tās ikdienu un problēmām. Policijas gal-
venie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, novērst un at-
klāt likumpārkāpumus. Zinot, ka policijas darbā trūkst cilvēku 
resursu, skolēni tika aicināti apgūt šo profesiju. Tika uzsākta sa-
darbība ar Valsts policijas koledžas studentiem, un turpinājums 
notiks nākamā gada 22. februārī.

Aleksis no 6. klases par dzirdēto: “Lekcijās stāstīja par emo-
cionālo vardarbību internetā. Spēlējot spēles, esmu redzējis, ka 
čatā rupji ņirgājas un apsaukā gan kādu spēlētāju, gan viņa ģi-

meni. Tad tiek ziņots portāla vadībai, tā viņus nobloķē.” 
10. klases skolēni: “Mūs informēja par to, ko nedrīkst darīt 

nepilngadīgie. Uzzinājām, ka kriminālatbildība sākas no 14 ga-
diem. Narkotiku lietošana ir kriminālnoziegums.”

Mālpils novada vidusskolas direktora p.i. Lilitas Jomertes re-
zumē: “Mūsdienu jaunieši straujajā un ātrajā tehnoloģiju attīstī-
bas pasaulē dažbrīd apjūk reālajā ikdienā. Virtuālā pasaule, 
masu plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli sniedz savu interpretā-
ciju par karjeru, profesijām un atbildību. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir 
šādas dienas skolā, kad skolēni klātienē var uzzināt, iepazīt da-
žādu nozīmīgu profesiju pārstāvjus. Tāda pieredze rāda, ka sko-
lēnu interese ir ļoti liela un mana pārliecība ir, ka šādas tikšanās 
ir ļoti nepieciešamas.”

Mālpils novada vidusskolas kolektīvs

“Cik mēs viens par otru zinām? 
Maz, pavisam maz. 

It kā kopīgus svētkus svinam, 
It kā kopīgas darbdienas. 

Tiekamies kaut kur krustcelēs, 
Katrs savu kamolu tinam…”

M. Čaklais

Šoreiz krustceles veda uz Mālpils novada vidusskolu.
1. decembra rīts skolā sākās ar nelielu uztraukumu. Šodien 

metodiskā diena pie mums, kad ciemos ierodas pārējo novada 
mācību iestāžu darbinieki.

Jau iepriekš svērts un mērīts, ko rādīsim, kā darīsim, ar ko 
leposimies. Ikdienas steigā liekas, ka nekā īpaša jau nav.

Izrādās, ir gan! Un kā vēl!
Tā kā mūsu galvenā vērtība ir bērni, lepošanos sākām ar sko-

lēnu koncertu, jo tikai mūsu skolā novadā ir liels 2.–4. klašu sko-
lēnu koris, 2 dziedošie ansambļi un “veseli” 5 tautisko deju ko-
lektīvi, kuri lepojas ar sasniegumiem Valsts mērogā.

Tālāk ciemiņi tiek aicināti uz “Cilvēks un sabiedrība” jomas 
darbošanos skolas muzejā. Varam lepoties ar iespēju skolēniem 
vēsturi apgūt senajā klasē, kur savā solā izmantoja iespēju pasē-
dēt arī Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas vadītāja L. Amerika. Tāpat tiek dota iespēja iz-
pētīt darba rīkus, senlietas, grāmatas. Un kur vēl mūsu pašu 
skolotāju pierakstu burtnīcas un skolas laikā gatavotie “špikeri”. 
Skolotāja Laima pastāsta par skolas vēsturi. Uzmanīgākie klau-

sītāji saņēma nelielu dāvanu par precīzām atbildēm uz jautāju-
miem.

Sporta skolotāja Jana parādīja vienkāršus vingrinājumus ar 
zīmuļiem atpūtas pauzītei mācību stundu laikā.

Sākumskolas Ziemassvētku gaidīšanas radošajā stacijā viesi 
iepazinās ar sākumskolas metodiskās jomas darbu prezentāciju. 
Pastāstījām par ārpusstundu aktivitātēm, kurās skolēni labprāt 
iesaistās – to varēja vērot koncertā. Darbojāmies praktiski un 
mācījām, kā skaisti pagatavot Ziemassvētku apsveikumus.

Tehnoloģiju metodiskās jomas matemātikas skolotājas drau-
dzīgi sagaidīja ciemiņus. Visiem bija iespēja apskatīt uzskates 
līdzekļus, kurus varēja taustīt, grozīt, pārlikt, izmantojot tos mā-

Metodiskā diena Mālpils novada vidusskolā
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cību darbā. Skolotājas Svetlana un Daiga piedāvāja izpētīt skolē-
nu pētnieciskos un radošos darbus.

Mums patika vērot, kā pieaugušie jūtas skolēnu lomā. Bijām 
izpalīdzīgas, rosinājām domāt dažādus risinājumus. Nobeigumā 
veidojām piecrindi par paveikto:

“Saskaitāmie
Lieli, mazi
Palīdz saprast, rēķināt, 
Pozitīvi atraktīva, atbilstoši aktīva.
Es protu!”
Valodu un mākslas jomas vadītāja Ina organizēja mākslinie-

ciski radošu staciju. Viesi interesantā, sportiskā veidā atcerējās 
alfabētu, kā arī izlozē izdziedāja bagāto latviešu dziesmu klāstu.

Klašu audzinātāju jomas vadītāja Daila sadarbojas ar visu mā-
cību priekšmetu skolotājiem. Šoreiz sociālo zinību skolotāja un 
karjeras konsultante Anda mācīja, kā darboties ar karjeras ku-
biem. Parasti mums liekas, ka spēles ir vienkāršas un vieglas. 
Kad kubs nonāca pašu rokās, bija ko padomāt! Nav nemaz tik 
viegli pateikt un pamatot, ko es gribu vai negribu, varu vai neva-
ru.

Kolēģu teiktais liek nojaust, ka viss mums notiek: “Šīs spēles 
veicina sadarbību, attīsta loģisko domāšanu, spēju koncentrē-
ties”, “jaunas idejas metodikai”, “ieguvu to, ka ar šo kubu palīdzī-
bu var strādāt un atklāt jauniešu spējas.”

Lielākā uzslava no Mālpils novada Izglītības speciālistes A. 

Autoru biedrības AKKA/LAA Autortie-
sību bezgalības balva dibināta 1999. gadā. 
Pirmo reizi to autoriem pasniedza Pasau-
les grāmatu un autortiesību aizsardzības 
dienā 1999. gada 23. aprīlī.

Savu nosaukumu balva ieguvusi autor-
darbu bezgalīgo izmantošanas iespēju 
dēļ. Katru gadu to saņem autori, kuru 
darbi iepriekšējā gadā izmantoti visvairāk 
un visdažādākajos veidos: publiskā izpil-
dījumā, TV, radio, publikācijās, mehānis-
kajā ierakstā, kinofilmās, dramatizēju-
mos u.c.

Autortiesību bezgalības balva Lilitai Jansonei

2016. gadā balvu saņem 12 darbu au-
tori. Starp viņiem Mālpils novada vidus-
skolas skolotāja un horeogrāfe Lilita 
Jansone un mūzikas autors Aigars Voitiš-
ķis par deju “Vēderiņš burkšķ”, kas ie-
kļauta koncertos (XI Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētki. Tautas 
deju kolektīvu lielkoncerts “Līdz vara-
vīksnei tikt”) un raidīta televīzijas ēterā, 
iekļauta koncertuzvedumā “Manas ģime-
nes ceļi”. Dziesmas teksta autors – Pē-
ters Brūveris.

Sārnas, ka esam gatavi pārejai uz jauno, kompetencēs balstītu 
izglītību.

Prieks un lielais “Paldies” par kolēģu labajiem vārdiem un no-
vēlējumiem! Lai veicas, izdodas un piepildās vispārdrošākie sap-
ņi visu Mālpils novada skolu un bērnudārza darbiniekiem!

Kolēģu teikto apkopoja skolotāja Daila 
(Lilita Jomerte, Ilze Apsīte, Gunta Bahmane, Svetlana Blokina)
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“Pirms vienpadsimt gadiem decembra mēnesī ar Georga Bar-
kāna gobelēnu izstādi mēs atklājām šo izstāžu zāli un šogad, de-
cembrim sākoties, šeit atkal skatāmi gobelēni Ivetas Vecenānes 
izstādē “Šķautnes””, atklāšanā teica Kultūras centra direktore 
Edīte Priekule.

Māksliniece Iveta Vecenāne stāsta par izstādes tapšanu un 
tajā redzamo: “Es ar prieku pieņēmu piedāvājumu veidot izstādi 
Mālpilī, galvenokārt divu cilvēku dēļ. Tās ir manas skolotājas – 
Rita Valnere, kuras altārglezna atrodas Mālpils baznīcā, un Lau-
ma Krastiņa, kura bija mana kompozīcijas skolotāja Rīgas lietiš-
ķās mākslas vidusskolā.

Kopā ar Māru, veidojot šo izstādi, nonācām pie nosaukuma 
“Sķautnes”, jo izstādē vēlējos parādīt tos dažādos virzienus, ku-
ros es strādāju.” 

Ivetas Vecenānes darbi veidoti monumentālā gobelēna tehni-
kā, un ar katru darbu, kā saka māksliniece, saistās kāds stāsts. 
Šajā izstādē viņa īpaši izceļ gaišajā tonalitātē veidotos darbus: 
“Šie darbi ir unikāli – tapuši, sākot ar 2014. gadu, un ir īpaši ar to, 
ka tajos kopā ar linu, vilnu un zīdu es ieaužu dzintara pavedienu.

Jā, Rīgas Tehniskās universitātes zinātniece Dr. Inga Ļašenko 
ar mūsdienu augstajām tehnoloģijām ir radījusi dzintara pave-
dienu. Pirmo reizi to izstādīja Baltijas dzintaram veltītās nedēļas 
ietvaros 2014. gada decembrī Itālijā, Romā, Nacionālajā etrusku 
muzejā jeb Villa Giulia (Romas pāvestu vasaras rezidencē). No-
dobinājums “Rīga 2014” pārstāvēt Latviju šajā ekspozīcijā aicinā-
ja mani, un tā es Latvijas stendam veidoju instalāciju “Kas dzin-
taram vēl prātā?”, kuras centrā ieliku dzintara pavediena spoli. 
Izliku arī celu galdiņu ar Latvijas celaini, kurā ieaudu dzintara 
pavedienu. Kaut arī mūsu stendam līdzās bija Igaunijas un Lietu-
vas stendi ar brīnišķīgām dzintara rotām, tomēr tik daudzus inte-
resentus, kā dzintara pavediens, neviens no tiem nepiesaistīja. 
Interese par dzintara pavedienu, kas nāk no Latvijas, bija tiešām 
liela.

Dzintara pavediens Ivetas Vecenānes gobelēnos

Kopš 2014. gada es strādāju ar dzintara pavedienu. Arī šīs iz-
stādes darbos viscaur audos es četrām kārtām esmu likusi dzin-
tara pavedienu. Pieejot tuvāk var redzēt, kā tas spīd un, ka tas 
tomēr atšķiras no citām šķiedrām. Veidojot šos darbus man iz-
mainījās arī rokraksts – darbi ieguva pavisam citus toņus – gai-
šus pasteļtoņus, gandrīz baltus, jo līdzās tieši šādiem toņiem 
vislabāk izceļas dzintara pavediena īpašais spīdums. Tumši, pie-
sātināti toņi to tik labi neizceļ.”

Māksliniece izstādes atklāšanā demonstrēja arī spoli ar ār-
kārtīgi smalko dzintara pavedienu un tā izgudrotājas zinātnieces 
Ingas Ļašenko pašas noausto zeķīti no dzintara pavediena, kura 
bija izstādīta arī Romā un kur to kā lielu dārgumu apbrīnoja sten-
da apmeklētāji. Izstādē var iepazīties arī ar grāmatu, kurā zināt-
niece apraksta sava izgudrojuma tapšanas procesu. 

Māksliniece, popularizējot dzintara pavedienu, izstādījusi sa-
vus darbus daudzviet pasaulē. Vienu viņas izstādi nopirkusi Ār-
lietu ministrija un izstādījusi ap 15 valstīs. Pirmā no šīs izstāžu 
sērijas notika Kijevas (Ukraina) Svētās Sofijas katedrāles metro-
polīta namā. Tagad Iveta ir Latvijā un pasaulē pazīstama kā pirmā 
māksliniece, kas strādā ar dzintara pavedienu.

Māksliniece saka: “Bieži vien mēs, latvieši, nenovērtējam 
dzintaru, bet romiešiem dzintars bija ļoti vērtīgs materiāls, maza 
bērna dūrītes lieluma dzintars bija krietni vērtīgāks par veselīgu 
vergu.”

Māksliniece šajā izstādē sevi tiešām akcentē kā daudzpusīgu 
radošu personību. Bez gobelēnu aušanas viņa glezno arī uz zīda 
un no apgleznota zīda gatavo pērlītēm izšūtas rotas. Ir sarakstī-
jusi divas grāmatas bērniem – “Mans vectētiņš Antontiņš” (1999) 
un “Vectētiņš Antontiņš un mēs” (2008) – un tām arī pati veidoju-
si ilustrācijas. Iztāde būs apskatāma līdz 13. janvārim. Aicinu Jūs 
to noteikti apskatīt!

Esmeralda Tāle

Mākslinieci Ivetu Vecenāni (no kr.) sveic Kultūras centra direktore 
Edīte Priekule un izstādes kuratore Māra Ārente, 4. decembris

Māksliniece demonstrē dzintara pavedienu un stāsta par darbiem, 
kuros tas ieausts

Dainis Pudelis par ceļojumu uz Pita salu
Mālpilieši Dainis Pudelis un Ivars Brencis un siguldiete Laura 

Garā 2014. gada 15. septembrī devās ceļā uz tālāko vietu no Lat-
vijas – Pita salu Jaunzēlandē. Ceļojums, kas ilga 20 mēnešus, 
veiksmīgi noslēdzās šī gada 15. maijā, kad Pita salā jaunieši uz-

MĀLPILIEŠI  CEĻO

stādīja no Latvijas ozolkoka gatavotu zīmi – Latvija 18 000 kilo-
metru. Ivars un Laura vēl turpina ceļot, bet Dainis Pudelis, kurš 
šogad, tāpat kā Ivars Brencis, ieguvis titulu “Gada jaunietis”, jau 
atgriezies mājās. Aicināju viņu uz nelielu sarunu par ceļojumu un 
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Irānā katrs eiropietis ir slavenība. Foto kopā ar irāņu skolēniem 
(Esfahāna, Irāna)

Dainis noguris un ar saplīsušu sandali, bet laimīgs ierodoties 
Taizemes galvaspilsētā Bankokā

Turpinājums 10. lpp.

iespaidiem.
Kāds bija Tavs mājupceļš?
“Eiropā es atgriezos ar lidmašīnu – lidoju no Jaunzēlandes uz 

Honkongu un tad uz Vāciju. No Frakfurtes es braucu ar stopiem, 
jo man likās – nedrīkstu tā vienkārši atlidot.”

Kā Tu jūties tagad pēc atgriešanās?
“Jūtos normāli, esmu atpakaļ ikdienā. Tagad pēc ceļojuma ir 

iespēja salīdzināt, cik ļoti atšķiras šīs divas lietas – dzīve ceļoju-
mā un “parastā” dzīve. Dzīvojot uz vietas, darot ikdienišķus dar-
bus ir grūti iedomāties, kā tas ir – būt ceļojumā. Tas, kas notika, 
it kā izslēdzas un dažbrīd man pat liekas – nekur nebiju aizbrau-
cis. Atceroties ceļojuma momentus, tie šķiet nereāli, lieliski un 
neticami.

Pēc ceļojuma man, protams, bija tādas parastās ceļotāja pār-
domas – likās, ka viss, ko es māku, ir ceļot, un sevi mānu ar to, 
ka nevarēšu vairs strādāt parastu, ikdienišķu darbu, ka man tas 
vienmēr būs garlaicīgi.

Ceļojot es arī sapratu, ka negribu dzīvē tikai ceļot, tāds dzīves-
veids nav priekš manis. Tā tomēr ir ņemšana no dzīves. Ceļošana 
kā dzīvesveids ir nedaudz bēgšana un nedaudz arī vieglprātība. 
Kaut arī daudzi jaunieši tagad tieši tā dzīvo – ceļo, uzskata sevi 
par īstiem dzīves pazinējiem, ņem no dzīves ko var. Uzskatu, ka tā 
nav īsti pareizi, jo var ņemt tad, kad esi devis no sevis labāko.

Cilvēks jau piekūst no visa, arī no ceļošanas. Es, piemēram, 
jutos noguris, man bija nepieciešams atpūsties. Es vairs nebiju 
tādā sajūsmā par to, kas notika, par to, ko redzējām, izjutām, 
jutos pie visa pieradis. Bija tāda sajūta, ka esmu to visu jau re-
dzējis, prasības auga, likās – vēlos redzēt vēl kaut ko interesan-
tāku. Domāju, ka nedrīkst ceļot tad, kad ceļojums vairs neaiz-
rauj.”

Kāda ir Jaunzēlande?
“Es tomēr vīlos Jaunzēlandē. 15 mēnešus ar velosipēdu brau-

cu, lai to sasniegtu, bet tā iedeva man tikpat daudz cik vienam 
vācu jauneklim, kas atlidojis uz turieni par tēva naudu. Man šķita, 
ka mēs bijām pelnījuši kaut ko vairāk.

Domāju, ka vilšanās iemesls ir arī tas, ka biju šo zemi izsap-
ņojis. Sajūtu un cilvēku attieksmes ziņā biju iedomājies, ka tā būs 
savādāka. Tā bija kļūda. Tā jau tas ir, kad kādu valsti izsapņo un 
tad uz turieni aizbrauc, tad konstatē, ka tā ir vienkārši valsts ar 
saviem plusiem un mīnusiem. Jaunzēlande ir pārtikusi valsts, 
kurā dzīvo pārtikuši cilvēki ar no pasaules problēmām izolētu do-
māšanu. Tur viss ir sakārtots, viss ir perfekti, aiz katra līkuma ir 
kaut kas aizraujošs. Jaunzēlande ir tāds tūristu “atrakciju parks” 
lielbudžeta ceļotājiem. Lai baudītu visus tūristiem domātos labu-
mus, ir vajadzīga nauda. Ar ierobežotiem līdzekļiem es tur neju-
tos pārāk labi. Protams, arī tur mēs sastapām jaukus cilvēkus, 
bet  tā tomēr nebija valsts, kurā jutos labi.

Man ir svarīgi, ka es jūtos nopelnījis redzēt skaistumu – esmu 

braucis ar velosipēdu, uzkāpis kalnā saullēktā, vai tepat Latvijā 
kaut kur aizbraucis. Tādi brīži ir īpaši, jo es esmu kaut ko atdevis, 
lai piedzīvotu skaistumu. Bet Jaunzēlandē ir tā, ka visu, ja vēlies, 
pienesīs klāt uz paplātes, vari tikai sēdēt un maksāt par visām 
izklaidēm. Tūrisms tur ir liels, liels bizness. Citās valstīs tas ne-
bija tik ļoti jūtams. Gruzija, Kazahstāna, Ķīna man patika labāk, jo 
tur šāda tūrisma industrija nav attīstījusies.”

Kāpēc Tu atgriezies ātrāk?
“Es esmu savādāks nekā Ivars un Laura, man ir ļoti svarīgi, ka 

dzīvē un arī ceļojumā ir mērķis. Es mērķi biju sasniedzis – uz Pita 
salu bijām aizbraukuši, zīme bija uzlikta. Es neredzēju vairāk 
jēgu, kāpēc palikt Jaunzēlandē. Par palikšanu varētu domāt tikai 
tad, ja būtu bijis vairāk līdzekļu, bet prognozes atrast darbu bija 
niecīgas. Atgriezties darbā fermā man arī īsti negribējās, tā es 
pieņēmu lēmumu doties mājās.

Un vēlāk izrādījās, ka tas bija pareizs lēmums. Es atgriezos 
tieši laikā. Mans vecaistēvs bija liels ceļojuma fans, aktīvi sekoja 
līdzi mūsu gaitām. Viņš jau bija ļoti vecs un necerēja, ka sagaidīs 
mani mājās, bet tas tomēr notika. Es priecājos, ka laikā atgriezos 
un paspēju viņu vēl satikt. Tas bija labi. Neilgi pāc manas atgrie-
šanās – augustā – viņš nomira.

Uzreiz pēc atgriešanās es arī pieteicos darbā uz vietu, kurā 
vēlētos strādāt. Tā kā, ja būtu atbraucis vēlāk, varbūt šīs vakan-
ces vairs nebūtu. Es tiešām nenožēloju, ka atbraucu ātrāk par 
draugiem.”

Vai bija brīži ceļojumā, kad likās, ka jābrauc atpakaļ?
“Nē, doma par došanos atpakaļ nebija nevienu brīdi. Tikai pēc 

tam, kad zīme būs ierakta Pita salas zemē. Mēs ļoti koncentrējā-
mies uz mērķi. Man grūti iedomāties, kādu apstākļu dēļ varētu 
pārspriest došanos atpakaļ, varbūt vienīgi, ja rastos smagas ve-
selības problēmas.”

Vai ceļojums nelikās grūts?
“Ja ir mērķis – nē! Bezmērķīgi ceļot, ceļot ceļošanas pēc, tas 

ir grūti. Kad esi ceļojumā iekšā, tad baiļu nav, grūtības jau, pro-
tams, rodas, bet tad tās pārvari un vienkārši dodies uz priekšu. 
Galvenais ir ļoti vēlēties sasniegt mērķi, un tad jau var rast risi-
nājumus visādās grūtībās. 

Mērķa esamība ir pats svarīgākais – tā ir nozīmīgākā atziņa, 
ko ceļojumā esmu sapratis un priekš sevis noformulējis. 

Katram cilvēkam ir svarīgi, lai dzīvē būtu mērķis uz kuru iet. 
Svarīgi ir nevis vienkārši kaut ko darīt, bet zināt, kāpēc tu to dari. 
Īpaši jauniešiem tas ir svarīgi. Bez šī “kāpēc?” ir ļoti grūti. Pie-
mēram studiju izvēle ir ļoti svarīgs jautājums, mēs vidusskolās 
pārāk maz par to runājam. Augstākās izglītības izvēle ir viens no 
svarīgākajiem jautājumiem cilvēka dzīvē. Mēs tam pietiekoši ne-
pievēršam uzmanību. Daudzi jaunieši iet studēt tur, kur var tikt 
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– ar šīm kādreiz senāk izlaidumos dziedātas dziesmas rindām 
šodien aizvēršu pēdējo lappusi stāstiem par Mālpils vidusskolas 
bijušajiem pedagogiem – jubilāriem, maniem kolēģiem, un par 
mūsu skolēniem – tagadējiem pedagogiem. Mīļš paldies visiem, 
kas man uzticēja savus dzīvesstāstus, viedokļus un pārdomas. 
Vēl tikai viena saruna ar Māru Gaili-Dišereiti, Līvu Undzenko un 
Kristapu Rubeni.

Tas, ka pie skolotāja profesijas nonākusi Māra, liekas pašsa-
protami, jo abi viņas vecāki bija pedagogi. Tomēr, kā izrādās, tā 
gluži nav bijis.

“Skolas laikā līdz pat 10. klasei anketās rakstīju, ka būšu ma-
temātikas skolotāja, taču tad sapratu, ka esmu “atskatījusies” uz 
saviem vecākiem, kuru bieži vispār nebija – darbs, darbs, darbs... 
Nolēmu, ka es tā dzīvot negribu, un aizgāju uz arhitektiem. Bet, 
ja atceros bērnību, tā bija interesanta. Dzīvojām tehnikuma dar-
binieku mājā. Man bija sava meiteņu kompānija, brālim sava pui-
šu kompānija. Kopā nesaderējām, jo vecumi bija dažādi. Brāli 
aizstāvēju visai savtīgu iemeslu dēļ, jo viņš teica: “Ja tu par mani 

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Jaunslaviešu ģimene: mamma Rasma, Māra, Uģis un tētis Dainis, 
1976. gads

“Sveika skola, gaišā ēka, daudz tur skaistu sapņu mīt!”–

MŪSU  SKOLOTĀJS

Turpinājums no 9. lpp.
budžeta vietās, nevis tur, kur patiesi vēlas.

Man liekas, ka man tas ir tāds atslēgas jautājums – uzstādīt 
dzīves mērķus, kas nemaz nav tik viegli. Ģeogrāfiskos mērķus 
uzstādīt, protams, ir vieglāk!

Runājot par ceļojumu, man liekas, ka vieglākais veids, kā lie-
las lietas izdarīt, ir izstāstīt radiem, draugiem, ka tu to darīsi. Tad 
vairs nav atkāpšanās ceļa. Īpaši, ja tas tiek publicēts arī medijos, 
kā tas bija pirms mūsu ceļojuma. Domāju, katram no mums ir 
cilvēki, kuriem mēs negribam likt vilties. Tā arī mums izdevās šis 
ceļojums, kas kaut kādā veidā bija brīnums. Ceļojumu veikt 
mums palīdzēja arī mūsu naivums un ticība labajam cilvēkos, jo 
man liekas mēs iesākumā neapzinājāmies uz ko mēs ejam. Rei-
zēm ir labāk riskus neredzēt un nezināt, jo, sākot visu analizēt, 
var arī neko nepaveikt. Mēs jau nebijām nekādi pieredzējušie ce-
ļotāji, pieredze nāca ar laiku.”

Masu medijos mēs bieži dzirdam daudz negatīva. Vai pasaule 
tiešām ir briesmu pilna?

“Nē, noteikti, nē! Man liekas, mēs vispār nevienu sliktu cilvē-
ku nesatikām. Labi, mums nozaga velosipēdus, bet tas varēja 
notikt jebkurā valstī, arī Latvijā zog.”

Kāda ir Latvija, salīdzinot ar citām valstīm?
“Latvijā, protams, daudzas lietas varētu būt labāk, bet uz citu 

valstu fona mēs neizskatāmies slikti. Mēs esam jauna valsts, tas 
būtu brīnums, ja mēs tik ātri varētu līdzināties lielajām Eiropas 
valstīm. Bet Latvijā notiek arī daudzas labas lietas. Mums jāmā-
cās teikt vairāk labus vārdus viens otram, nevis labo uzskatīt par 
pašsaprotamu un runāt tikai tad, kad ir izdarīts vai notiek kaut 
kas slikts.”

Vai plānojat par ceļojumu pastāstīt plašākā lokā?
“Kad Ivars atgriezīsies, Mālpils bibliotēkā mums noteikti būs 

ceļojuma stāstu vakars. Februāra beigās viņš ielidos Francijā, un 
tad jau tālāk izlems, kā tikt uz Latviju. Pēc šāda ceļojuma jau lie-
kas, ka Francija un Latvija ir tepat blakus, bet, kad esi tur uz vie-
tas, tad tomēr tie 3 tūkstoši kilometru šķiet liels attālums.”

Kādas atziņas guvi šajā ceļojumā?
“Tādu īpašu jaunatklājumu jau man nav, galvenokārt tas, ko 

jau pirms manis ir teikuši cilvēki, kas ceļo – pasaulē ir daudz vai-
rāk labu cilvēku, nekā ļaunu, musulmaņi ir ārkārtīgi viesmīlīgi, 
daudziem būtu no viņiem vērts pamācīties, krievi neienīst latvie-

šus, kā daļa to varbūt iedomājas. Es ieteiktu cilvēkiem vairāk pa-
interesēties, kas notiek apkārt, iepazīt cilvēkus un pasauli pirms 
izdarīt kaut kādus secinājumus vai izteikt spriedumus.

Šādi ceļot bija viegli, vieglāk nekā dzīvot uz vietas. Dzīve ir 
vienkārša, nav problēmu, tik vien rūpes, lai būtu paēdis, lai būtu, 
kur pārnakšņot. Ir interesanti, apkārt viss mainās, visu laiku ir 
kaut kas jauns, visādi jauni ēdieni, tirgi, cilvēki. Katra diena atnes 
kaut ko jaunu, rutīnas nav, ritms ir. Turklāt ceļot ir lētāk nekā 
dzīvot uz vietas, lai cik paradoksāli tas neizklausītos, jo ceļojot 
nav tādu prasību, ir tik daudz jauna un interesanta, ka nevajag 
labākās mantas un izklaides. Grūtāk ir katru dienu iet uz darbu, 
kas īpaši nepatīk. Man liekas, ka daudzi cilvēki atstrādā savu dzī-
vi – skaita dienas līdz piektdienai, līdz mēneša beigām, līdz nāka-
mai algai, un nekas nemainās. Tā man liekas ir grūti dzīvot. Ja es 
sevi kādreiz pieķeršu, ka atkal dzīvoju šādi, tad došos ceļojumā. 
Vienmēr jau var aizbraukt un restartēties. Es gribētu kaut kad ar 
velosipēdu apbraukt apkārt zemeslodei. Varbūt to arī pēc kāda 
laika realizēšu.”

Ar Daini Pudeli 
sarunājās Esmeralda Tāle

Apceļojot Jaunzēlandes Dienvidu salu mūsu uzticīgajā, lētajā, 
bet mīļajā 1993. gada Toyota Corona. Pie stūres Dainis
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vecākiem pastāstīsi “to un to”, tad es par 
tevi pastāstīšu “to un to, un vēl to”. Vecāki 
ar saviem audzēkņu kursiem daudz ko 
darīja, bieži brauca tālās ekskursijās. Tē-
tis mūs ar brāli ņēma līdzi. Izbraukājām 
gandrīz vai visu bijušo padomju savienī-
bu.”

MŪSU  SKOLOTĀJS

Māras pirmā skolas diena, 
1977. gada 1. septembris

Līvai 4 gadiņi

Māra ar vīru Mārtiņu 2005. gada pašdarbnie-
ku ballē zilo puķīšu lomā (ko vēlāk apēd 

raibā govs), foto: Jānis Brencis

Kāzu diena, 2000. gada 4. marts. Mārtiņš un Māra Dišereiti. 
Vedēji - brālis Uģis ar sievu Inu.

Māras vecākus – Rasmu un Daini 
Jaunslaviešus – es pazinu. Abi bija sa-
biedriski aktīvi, interesanti cilvēki, lieli 
dziedātāji, audzēkņu cienīti un mīlēti. Bet 
tikai tagad no Māras uzzināju, ka Rasma 
bijusi arī vairāku mācību grāmatu autore 
un uz Mālpili atnākusi kā topošās tehni-
kuma ēkas būvuzraugs.

“Patiesībā jau vecākiem skolotāja pro-
fesija un muzikalitāte nākusi no senčiem. 
Pedagogi un ar mūziku saistīti cilvēki bi-
juši vairākās paaudzēs,” piebilst Māra. 
“Arī pati esmu beigusi mūzikas skolu, un 
tas man ļoti palīdz darbā ar deju kolektī-
viem – varu brīvi lasīt nošu tekstu. Skolas 
gados audzinātājas man bijušas tikai di-
vas, un abas Antonijas – Poiša un Kauku-
le. Antiņa mūs kā paņēma 4. klasē, tā no-
audzināja līdz vidusskolas izlaidumam. 
Viņas gars mūsos ir ielikts. Daudzie lielie 
pasākumi, klases vakari, sarunas par dzī-
vi ir neaizmirstami. Atceros, ka audzinā-
tājai, kurai pašai bija pieci bērni, lepni 
apgalvoju, ka man būs tikai viens. Bet ir 
trīs. Un ir labi, ka trīs.”

Daudzi visu mūžu nodejo, bet nekļūst 
par deju kolektīvu vadītājiem. Kā tas izde-
vies Mārai?

“Mana pirmā deju skolotāja ir Juliana 
Butkēviča. Kad strādāju bērnudārzā, 
mani uzrunāja Sidgundas skola, viņiem 

vajadzēja ārpuskla-
ses darba organiza-
toru un deju kolektī-
va vadītāju. Ar Janas 
svētību piekritu un 
nostrādāju no 1997. 
gada līdz pārnākša-
nai uz Mālpils vidus-
skolu. Nākamgad 
būtu 20 gadi. Strādāt 
patika, ar prieku vei-
doju pasākumus, un 
visi ar prieku arī 
darbojās. Kad deju 
kolektīvu vadītājiem 
vajadzēja pedago-
ģisko izglītību, izvē-
lējos sākumskolu, 
tur mazāk stundu. 
Nostrādāt vecākajās 
klasēs 5-6 mācību 
stundas un pēc tam 
vēl vairākas stundas 
darboties ar deju ko-
lektīvu nav iespē-
jams. Esmu prasīga 
deju kolektīva vadī-
tāja, bet bērni ātri 
saprot, ko es gribu. 
Pieeja dažādu vecu-
ma grupu kolektī-
viem, protams, ir at-
šķirīga. Pirmo gadu 
vadu vidusskolas 

jauniešu kolektīvu. Jāsaprot tas, ka viņi 
jau ir personības. Vidējā paaudze atnāk 
pēc darba izklaidēties, atslēgties, bet 
man tas ir darbs. Katram darba posmam 
ir sava specifika, bet vislielākie pārdzīvo-
jumi un uztraukumi, protams, ir koncer-
tos, īpaši jau Deju svētkos. Tagad, kad 
mācu savai 2. klasītei latviešu valodu, 
matemātiku un dabas zinības, varu droši 
teikt, ka pieliktā enerģija, salīdzinot mācī-
bu stundu ar deju kolektīva mēģinājumu, 
ir 1:5. Man klasē ir 15 bērni, un itin visi 
dejo. Ļoti labi bērni.

Esam vairākas vadītājas, bet prasības 
mums ir līdzīgas, vienmēr sadarboja-
mies. Un, ja dejotājiem jau sākumā ir 

Turpinājums 12. lpp.
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skaidrs, ko no viņiem prasīs, viss notiek. Spilgta liecība tam ir 
gadījums, kad mēs, trīs Sidgundas skolas skolotājas un divas 
meitenes, bijām Portugālē un vulkāna izvirduma dēļ tika atcelti 
avioreisi. Piecas dienas nācās pavadīt Frankfurtes lidostā, bet... 
“Sidgundai” bija skate! Viņi toreiz saņēma augstāko novērtēju-
mu. Es no prieka un lepnuma raudāju. Otrā dienā skate bija ma-
zajiem. Mūs veda no Frankfurtes ar automašīnu. Piebraucām 
tieši pirms viņu izgājiena. Visi stāvēja rindiņā saģērbti, un viss 
bija kārtībā. Teicu: “Pirms nākamās skates aizsūtiet mani pro-
jām!” Kad pienāca rēķins par telefona sarunām skates dienā, tas 
bija... 145 lati.”

Jautāju, kā Māra iedzīvojusies Mālpils vidusskolā. Viņa brīdi 
domā. “Jūtos labi, bet vēl nav tās māju sajūtas, kas bija Sidgundā.
Patīk skolas noformējums, tikai acīm traucē pāreja uz spilgti zaļo 
toni kāpnēs. Labi izolētas durvis, nedzird trokšņus. Mans 4. stāvs 
ir kā atsevišķa pasaule, un nākamgad arī tur būs skaisti.”

Māra stāstīja tik aizrautīgi, ka secinājums viens – tā runā cil-
vēki, kas patiesi mīl to, ko dara.

Līva Undzenko jau trešo gadu ir savas mammas Ilzes Rauskas 
kolēģe, māca 1.-7. klasēs angļu valodu un ir skolotāja mammas 
ģimenē jau trešajā paaudzē.

“Kad mācījos skolā, nedomāju, ka būšu skolotāja, vienkārši tā 
sanāca,” stāsta Līva. “Patika un arī padevās angļu valoda. Mācī-
jos LU modernās valodas un biznesa vadību, tur visas lekcijas 
bija angļu valodā. Pēc tam ieguvu arī pedagoģisko izglītību, un tā 
nu esmu šeit. Pirmā stunda kā skolotājai man bija Sidgundā, tad 
vēl skolas nebija apvienotas un es braukāju.”

Kā ir, ja tepat blakus strādā mamma un pašas bijušie skolotā-
ji? “Sākumā bija dīvaini, bet pamazām tā barjera zūd. Jau studiju 
laikā sazinājos ar savām skolotājām Randeri un Turkinu, viņas 

man palīdzēja. Arī tagad reizēm prasu padomu. Pirmajā gadā 
skolotāji nāca pie manis un prasīja, kā man klājas, kā jūtos.”

Līvai ir jaunāka māsa, kura mācās 10. klasē, un ne tikai Māl-
pilī, bet pat Latvijas mērogā ievērību guvušais brālis Kristers – 
dejotājs un sportists. Kā viņi uztver to, ka māsa ir skolotāja?

Līva smejas: “Kristeram es mācu angļu valodu! Par laimi, vi-
ņam tā ļoti labi padodas, problēmu nav. Māsai tuvāki eksaktie 
priekšmeti, varbūt būs mediķe. Mammai gan reizēm izkratu sir-
di, kad kaut kas sakrājies, jo visu sevī paturēt nevar, sadegsi.”

Un par ko sāp sirds? “Daži vecāki protestē, ka mācu mazliet 
pāri programmas robežām. Par to brīnos. Tagad, kad mūsu sko-
lēni tik daudz brauc ārpus Latvijas, uztraukties par to, ka gribu 
vairāk iemācīt, man šķiet dīvaini. Ar labu angļu valodas prasmi 
taču vari visu pasauli izbraukt. Es pati par sevi pārdzīvoju, ka man 
ir vājas krievu valodas zināšanas.”

Kas patīk vai nepatīk Mālpilī? “Mālpils man ļoti patīk. Skola 
skaista, vide sakopta, ir iespējas sporta aktivitātēm, ir pasākumi. 
Tikai varētu būt kāda vieta, kur jauniešiem atpūsties. Ar divām 
ballēm gadā nepietiek. Mājās skatos filmas angļu valodā, lasu, 
noadīju pāris šalles, bet kādreiz gribas ar draugiem satikties, pa-
sēdēt un parunāties.”

Kā sagaidīsi Ziemassvētkus? “Mājās. Mums ir nemainīga tra-
dīcija – visiem kopā, skatoties filmu “Viens pats mājās”, cept pi-

parkūkas.”
Kristaps Rubenis 

Mālpils vidusskolu 
beidza 2008. gadā. 
Ja man kāds tad, 
kad viņš vēl sēdēja 
skolas solā, teiktu – 
lūk, kur nākamais 
skolotājs, es noteikti 
neticētu. Tagad man 
nācās Kristapam at-
vainoties – gan in-
ternātpamatskolā, 
gan mūsu skolā viņu 
raksturoja kā labu 
skolotāju, un mūsu 
sarunas laikā sapra-
tu, ka tā arī ir – cil-
vēks, kam darbs 
vienaldzīgs, tik pār-
liecinoši savu vie-
dokli paust nevar. 
Kristapam ir Latvijas 

Kristaps bērnu dārza izlaidumā ar māsīciņu 
Lauru

Kristapam 2 mēneši

Mammai Ilzei 12. klases izlaidums, bet Līvai (no lab.) 
nostrādāts pirmais darba gads

Turpinājums no 11. lpp.
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Turpinājums 14. lpp.

SPORTS

Sporta ziņas
meistars Rolands Bērziņš (6,5 punkti), trešajā vietā, pēc papildus 
koeficienta, ierindojās nacionālais meistars Kristaps Kretainis (6 
punkti), 4. vietā – meistarkandidāts Uldis Melderis (arī 6 punkti), 
5. vietu ieguva FIDE meistars Artūrs Bernotas (5,5 punkti). Labā-
kais rezultāts dāmām – Anda Krauze (4 punkti, 19. vieta kopvēr-
tējumā), senioru balvu ieguva Ansis Vidriķis (4 punkti, 20. vieta 
kopvērtējumā), labākais no jauniešiem – Aleksandrs Jazdanovs 
(5 punkti, 8. vieta kopvērtējumā). Labākais vidzemnieks Gundars 
Šmits (5 punkti, 12. vieta kopvērtējumā). No mālpiliešiem Ģirts 
Lielmežs (4 punkti, 17. vieta), Anatolijs Seļivanovs (3,5 punkti, 24. 
vieta), Māris Bīriņš (3 punkti, 28. vieta) un Māris Bērziņš (2 punk-
ti, 35. vieta).

17. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 4. posms. 1. vietu ieguva Edgars 
Komarovs, 2. vietu izcīnīja Edgars Bogdans, bet 3. vietā ierindo-
jās Zintis Sniedze.

18. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 10. posms, kurā piedalījās 7 dalībnieki. 1. vietu 
ieguva A. Vairogs, 2. vietā – N. Ozoliņš, 3. vietā – I.Neimanis. 

2016. gada kopvērtējumā 1. vietu ieguva N. Ozoliņš, 2. vietā – 
A. Vairogs, 3. vietā – Ā.Kaļiņina.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

26. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātais čempionāts novusā noslēdzošais posms, kurā tika no-
skaidroti 2016. gada kopvērtējuma uzvarētāji. Sacensības notika 
3 grupās – KUNGI (LNF Licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS 
klase (visi nelicencētie spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. 
vietu kopvērtējumā ieguva Sandis Kalniņš no novusa kluba “Vi-
dzemnieki”, 2. vietā – Aleksejs Mironovs no Lojas, bet 3. vietā – 
Sergejs Valbergs no novusa kluba “Vidzemnieki. Labākais no 
mālpiliešiem Tālivaldis Zagorskis palika tūlīt aiz godalgoto trij-
nieka – 4. vietā. Sieviešu konkurencē uzvarēja Dzintra Leimane 
no Ogres, 2. vietā Evelīna Sirmā no novusa kluba “Vaidava”, 3. 
vietā Anna Terehova no Ogres. TAUTAS klasē 1. vietā mālpilietis 
Edgars Komarovs, 2. vietā – Nauris Jēčs no Siguldas, 3. vietā – 
Gunārs Pļavnieks no Balviem. Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Viesturam Bērziņam.

10. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika tradicionālā 
Mālpils domes kausa izcīņa šahā (Šveices sistēma, 8 kārtas, lai-
ka kontrole – 10 min. + 5 sek., FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins), 
kurā piedalījās 38 dalībnieki no visas Latvijas. Dalībnieku sastāvs 
bija ļoti spēcīgs – 1 starptautiskais meistars, 1 FIDE meistars, 3 
nacionālie meistari, 11 meistarkandidāti, 16 1. sporta klases ša-
histi un 6 2. sporta klases šahisti.

Pirmo vietu sacensībās ar 7,5 punktiem no 8 izcīnīja nacionā-
lais meistars Deniss Nikolajevs, otro vietu ieguva starptautiskais 

Sporta pedagoģijas akadēmijas izglītība, viņš ir sporta skolotājs 
un rekreācijas speciālists.

Kāpēc tieši skola? “Strādāju sporta kompleksā par baseina 
uzraugu. Lilita Jomerte bija jautājusi Valtam Mihelsonam, vai 
viņš nezina kādu, kas varētu vadīt sporta pulciņu. Valts bija ietei-
cis mani. Kad sāku tur strādāt, saņēmu darba piedāvājumu no 
internātskolas. Man ir stundas arī Profesionālajā vidusskolā. Ta-
gad staigāju pa trim skolām. Vidusskolā stundas ir abās 5., 6., 
abās 9. un 10. klasē. Tas, ka esmu saistīts ar sportu, laikam gē-
nos ielikts no vecātēva Edgara Rubeņa. Tā saka arī tie cilvēki, kas 
manu vecotēvu pazinuši. Man vēl bija tā laime ar viņu tikties līdz 
8 gadu vecumam. Ja arī dzīvē kaut kas kādreiz mainīsies, tas 
vienalga būs saistīts ar sportu.”

Kā saproties ar bērniem? “Vieglāk ir internātskolā, jo tur 
esmu jau otro gadu. Viņi zina, ko gaidīt no manis, es – ko no vi-
ņiem. Attiecības ļoti labas. Vidusskolā man kā skolotājam rit pir-
mais gads. Ar skolēniem saprotos, bet, ja kādam sports nepatīk 
– viss kārtībā, kāpēc būtu tieši jāpatīk? Lai tikai dara to, kas jāda-
ra.”

Kā Tu vērtē skolēnu veselības un fizisko spēju līmeni, salīdzi-
not ar savu skolas laiku?

“Viss ir gājis uz leju. Viennozīmīgi. Tehnoloģiju pārmērība, ne-
pareizs uzturs, fizisko aktivitāšu trūkums – galvenie iemesli. 
Vieglāk taču bērnam ir iedot planšeti, nekā kopā ar viņu sportot. 
Manā skolas laikā bija sporta normatīvi. Ar saviem rezultātiem 
biju augšgalā, bet ne tuvu labākais. Tagad es būtu izcilnieks. Arī 
pēc stundām bija fiziskās aktivitātes – slapjām mugurām spēlē-
jām bumbu, reizēm pat 40–50 cilvēku bars, lieli un mazi. Mobilo 
telefonu nebija, bet atskanēja klauvējiens pie durvīm – čau, ejam 
bumbu spēlēt! Tagad sēž viens otram blakus un sarunājas... pa 
mobilo telefonu.”

Kad jautāju, ar ko Kristaps iemantojis skolēnu cieņu, viņš brīdi 
domā. “Nezinu. Varbūt ar to, ka pats visu varu parādīt un pats 

pamatīgi trenējos. Viņi jau to redz.”
Vai skolēni saprot, kāda vērtība ir sporta komplekss? “Ne visi. 

Atnāk bez peldcepures, bez peldkostīma, nav sporta tērpa... Lū-
dzu, iedodiet! Labi, iedošu, bet tad dod arī no sevis – strādā ar 
pilnu atdevi! Bet tās atdeves reizēm nav. Piemēram, skolnieks 
visu semestri “stiepis gumiju” un tagad attapies, ka semestra at-
zīme tālu no labas. Vai varot labot. Kur loģika? Vai man būtu ta-
gad otrreiz jānovada nodarbības? PTV ir savādāk – tur ir stipen-
dijas, tātad – motivācija.”

Ko Tu mainītu visā sistēmā, ja Tev būtu tāda iespēja? “Izmai-
ņām jābūt vispirms valsts attieksmē. Labs projekts ir “Sporto 
visa klase!”, tad ir 5 sporta stundas nedēļā, taču tam vajadzīgs 
papildus finansējums. Jana mēģināja kaut ko, virzīt, bet neizde-
vās. Labas lietas reizēm nevar realizēt līdzekļu trūkuma dēļ.” 

Kā tu pilnveido sevi un kā relaksējies pēc saspringtās darba 
nedēļas? “Metodikā pamatos ir lietas, kas nākušas no Baibas 
Krivišas manā skolas laikā, bet cenšos arī vērot, kā strādā trene-
ri ar sporta skolu komandām, kuras izmanto mūsu kompleksu. 
Protams, interesējos par sporta dzīvi, ja iespējams, skatos siže-
tus par izcilām sporta personībām. Bet brīva laika jau gandrīz 
nav. Kafiju dzert ar kolēģiem nekādi neiznāk, tomēr teikt, ka es 
darba dienas beigās esmu pārguris, būtu nepareizi. Kad darba 
nedēļa beigusies, steidzos pie draudzenes uz Rīgu, un tad izplā-
nojam, kurp doties. Esam daudz ko Latvijā un arī ārpus Latvijas 
apskatījuši.”

Jā, man liels prieks, ka no skolas laika dumpinieka, kā Kris-
taps pats sevi nodēvēja, izveidojies interesants skolotājs. Cepuri 
nost!

Paies laiks, un skolā atkal ienāks jauni skolotāji, cerams, arī 
kāds mūsējais.

Visiem jaunām iecerēm un veiksmēm bagātu gadu vēlot –

Ināra Bahmane
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Turpinājums no 13. lpp.

Projekta darba grupa - kolēģi no Austrijas, Itālijas, Spānijas 
un Latvijas

Direktore F. Ģēvele paraksta projekta līgumu ar vadošo partneri 
M. Gazaratta

PARTNERI: 
 • Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese 

(Profesionālās apmācības centrs), Itālija, – vadošais part-
neris,

 • NNÖMS Poysdorf (Poisdorfas pamatskola), Austrija,
 • IES Tirant Lo Blanc (Profesionālās apmācības centrs), Spā-

nija.
Šajā projektā ir paredzēti sekojoši pasākumi:

1. Piedalīšanās projekta vadības sanāksmēs un vienas vadī-
bas sanāksmes uzņemšana Mālpilī 2017. gada 26.–29. sep-
tembrī. 

2. Piedalīšanās skolotāju apmācībā pie projekta vadošā part-
nera – 4 skolotāji no katra partnera divas reizes projekta 
laikā apgūs jaunas zināšanas un pieredzi, iepazīs projekta 
vadošā partnera izstrādātās jaunās metodes un mācību 
materiālus profesionālajai orientācijai un karjeras konsul-
tēšanai Cebano Monregalese mācību centrā Itālijā. Pirmās 
mācības notiks 2017. gada 12.–18. februārī, otrās – 2018.
gada sākumā.

3. 12 stundu apmācības vadīšana savas un citu skolu kolē-
ģiem pēc atgriešanās no Itālijas 2017.gadā un 2018. gada 
aprīlī.

4. GO VET modeļa ieviešana (profesionālās orientācijas pasā-
kumi skolā dažādām klašu grupām, kā arī kopīgas aktivitā-
tes ar citām novada un reģiona skolām) no 2017. gada jūni-
ja līdz 2017. gada decembrim.

5. Vietējo un reģionālo sadarbības partneru iesaistīšana pro-
jekta pasākumos.

6. Vismaz 50 skolēnu iesaistīšana projekta pasākumos gada 
laikā.

7. Projekta pasākumu dokumentēšana, publikāciju sagatavo-
šana skolas mājas lapai, “Mālpils Vēstīm”, projekta kopīga-
jiem informatīvajiem izdevumiem, kā arī citas informācijas 
izplatīšanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja Līvija Mukāne, projekta koordinatore

Mālpils internātpamatskolā ir uzsākts ERASMUS+ PROGRAMMAS 
projekts GO VET – (vadība un orientācija ceļā uz profesionālo izglītību)
Līgums Nr. 2016-1-IT01-KA202-005336 – CUP CODE G86J16000640006

Īstenošanas laiks: 3 mācību gadi, līdz 2019. gada 31. jūlijam.

PROJEKTI

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

14. janvāris plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 5. posms Mālpils sporta komplekss

21. janvāris LR 2017. gada komandu čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

28. janvāris plkst. 9:30 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 1. posms Mālpils sporta komplekss
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Atgādināšu, ka pagājušā gada “Mālpils Vēstis” septembra nu-
murā bija publicēts Esmeraldas Tāles raksts “Taipejas misijas 
Latvijas Republikā pārstāvji apmeklē Mālpili”, kurā tika stāstīts 
par to, ka biedrība “Mālpils zivīm” ir sagatavojusi projektu “Sau-
leskalna dabas pamatnes labiekārtošana” un tā realizācijai pie-
saistījusi finansējumu no Taivānas valdības, kuru pārstāv organi-
zācija “Taipejas misija Latvijas republikā”, ziedojot šim nolūkam 
mūsu biedrībai 4  000 EUR. Šajā rakstā vēlos informēt Mālpils 
sabiedrību mazliet detalizētāk gan par pašu projektu, gan ar tā 
realizāciju saistītām problēmām.

Projekts paredzēja Sauleskalna virsotnē starp tur esošajām 
akmens skulptūrām izbūvēt bruģētu apļveida laukumu, kuru sa-
vām vajadzībām varētu izmantot jebkurš Mālpils iedzīvotājs vai 
viesis. Mēs vēlējāmies labiekārtot šo gleznaino vietu Mālpilī, 
kurā gan pašvaldība, gan mūsu biedrība, gan jebkura Mālpils ģi-
mene varētu organizēt gan privātus, gan publiskus svētku pasā-
kumus. Projekta realizācijai tika organizēta iepirkuma procedūra 
(cenu aptauja), kurā tika noskaidrots, ka paredzamie labiekārto-
šanas darbi izmaksās vairāk kā 7 000 EUR. Mums pašiem tādas 
naudas nebija, jo mēs esam sabiedriskā labuma organizācija un 
mūsu galvenie ienākuma avoti ir juridisko un fizisko personu zie-
dojumi, biedrības biedru maksas un par licencētās makšķerēša-
nas realizētajām licencēm iegūtie naudas līdzekļi, kuri kopumā 
ne tuvu nevarētu segt projekta realizācijas izmaksas. Tāpēc grie-
zāmies pēc palīdzības pie vietējās Mālpils pašvaldības deputā-
tiem, un bez problēmām saņēmām gaidīto atbalstu. Tika pie-
ņemts lēmums līdzfinansēt projektu 3 000 EUR pmērā.

Projekta realizāciju cerējām pabeigt vēl pagājušā gada rudenī. 
Taču realizācija aizkavējās praktiski uz veselu gadu. Galvenokārt 
valsts iestāžu birokrātisko prasību dēļ. Pirmkārt, saskaņā ar do-
mes lēmumu, bija jāizstrādā projekta grafiskā daļa, kura savu-
kārt jāsaskaņo ar citām institūcijām, t.sk. ar Mālpils būvvaldi un 
VAS “Latvijas valsts ceļi” (LVC). Projekts tika izstrādāts, taču tā 
saskaņošana “atdūrās” pret kategoriskiem LVC ierēdņu iebildu-
miem būvēt gājēju taku no bruģētā laukuma līdz Sauleskalna 
pakājē esošajām Garkalnes vai Siguldas ielām, kā to paredzēja 
projekts.

Saskaņošanas process ievilkās līdz šā gada rudenim. Būvdar-
bi beidzot varēja sākties, un beidzās tikai š.g. novembrī kā dāva-
na mālpiliešiem uz Valsts svētkiem. To rezultātā ir izbūvēts bru-
ģēts laukums ar diametru 8 m, grantēts gājēju celiņš ar izeju uz 
Siguldas ielu, ap katru no akmens skulptūrām izveidots akmens 
oļu klājums.

Jāsaka, ka projekts 
nebūtu realizēts vis-
pār, ja nebūtu daudzu 
cilvēku, kas atbalstīja 
mūsu aktivitātes. 
Pirmkārt, izsaku vis-
lielāko atzinību mūsu 
biedrības biedram, LR 
Saeimas deputātam 
Aināram Latkovskim 
par to, ka viņš ieinte-
resēja Taivānas vēst-
niecības pārstāvjus iepazīties ar mūsu biedrību un Mālpili pagā-
jušā gada jūlijā, kā rezultātā arī tika pieņemts lēmums par 
ziedojuma piešķiršanu mūsu biedrībai. Liels paldies Mālpils no-
vada domes deputātiem, kuri pieņēma lēmumu par projekta līdz-
finansējumu. It īpašs paldies domes priekšsēdētājam Aleksand-
ram Lielmežam, pateicoties kura iedrošinājumam projekts tika 
pabeigts, jo vienu brīdi likās, ka valsts ierēdņu pretestība projek-
ta realizācijai vairs nav pārvarama.

Lielu paldies izsaku Mālpils būvvaldes darbiniekiem, kuri iz-
rādīja sapratni par problēmu būtību šī projekta realizācijā un pa-
līdzēja tās veiksmīgi pārvarēt.

Ļoti liela atzinība pienākas arī Tāļu ģimenei, it īpaši Esmeral-
dai Tālei, kā arī Raimondam Tālem, kurš bez samaksas ir izno-
mājis mūsu biedrībai viņam piederošo zemi, uz kuras atrodas 
Sauleskalns, mūsu ieceru realizēšanai tūrisma jomā. Te uzreiz 
jāpasaka, ka bez šī projekta, pašreiz gatavojam jaunu projekta 
pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdzekļu piesaistei nākošām ar tūrisma attīstību Mālpils 
novadā saistītām idejām. Konkrēti – 20 m augsta skatu torņa 
būvniecībai kalna virsotnē, kā arī ~ 500 m² liela autostāvlaukuma 
būvniecībai Sauleskalna pakājē ar izeju uz Siguldas ielu. Saska-
ņā ar veikto cenu aptauju, prokta realizācijai būs nepieciešami 
aptuveni 50 000 EUR. Ļoti ceram, ka projekta pieteikumu varēs 
sagatavot laicīgi un iesniegt vērtēšanai, protams, ceram arī uz 
pozitīvu lēmumu projekta atbalstam.

Izsaku atzinību arī SIA “LGBR” valdes loceklim Artūram 
Bondaram, pateicoties kuram projekts reāli tika realizēts dabā.

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs 
Vladislavs Komarovs

Taivānas valdības ziedojuma projekts realizēts

Jaunizveidotais bruģētais laukums Sauleskalnā, 
2016. gada 25. novembris

Taipejas misijas Latvijas Republikā pārstāvji Sauleskalnā, 
2015. gada 18. septembris
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2016. gada NOVEMBRĪ: 48,35

Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
patērētās MWh Mājas kop. m2

Mājas kopējais 
patērētais siltums 

izeikts EUR

1m2 izcenojums 
EURmēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 un 3 2611 2662 51 1579,5 2465,85 1,56

Dārza 2 1248 1269 21 739,77 1015,35 1,37

Dārza 4 1633 1664 31 903,97 1498,85 1,66

Jaunā 2 un 4 2056 2090 34 1029,66 1643,9 1,60

Jaunā 6 1822 1847 25 840,35 1208,75 1,44

Jaunā 5 1993 2030 37 998,23 1788,95 1,79

Kastaņu 3 1414 1437 23 857,47 1112,05 1,30

Kastaņu 5 1269 1292 23 843,84 1112,05 1,32

Kastaņu 7 1377 1400 23 861,36 1112,05 1,29

Krasta 1 un 3 2030 2067 37 1097,5 1788,95 1,63

Krasta 2 2935 2987 52 1812,76 2514,2 1,39

Krasta 4/1 1893 1928 35 1075,72 1692,25 1,57

Krasta 4/2 1894 1930 36 1101,4 1740,6 1,58

Krasta 4/3 1644 1671 27 1089 1305,45 1,20

Krasta 5 2261 2302 41 1376,45 1982,35 1,44

Ķiršu 2 661 673 12 376,42 580,2 1,54

Ķiršu 4 2067 2106 39 1193,67 1885,65 1,58

Ķiršu 5 2301 2345 44 1222,23 2127,4 1,74

Ķiršu 7 3262 3321 59 1986,31 2852,65 1,44

Nākotnes 2 2758 2803 45 1550,53 2175,75 1,40

Nākotnes 4 3401 3460 59 1861,21 2852,65 1,53

Nākotnes 6 2013 2051 38 1207,63 1837,3 1,52

Nākotnes 10 1673 1703 30 1024,09 1450,5 1,42

PU “Norma K” klientiem par siltumenerģijas tarifu

SLUDINĀJUMS
SIA “Norma K” izsolē pārdod 1986. gada izlaiduma trak-

tora piekabi MMZ–771B ar valsts numuru 87 LT, sākuma 
cena 260,- EUR ar augšupejošu soli 10,- EUR un 1985. gada 
izlaiduma traktoru JUMZ–6K ar valsts numuru T 6711 LC, 
sākuma cena 1 340,- EUR ar augšupejošu soli 20,- EUR (iz-
soles cenas norādītas neietverot PVN). Izsole notiks 2017. 
gada 23. janvārī plkst. 11:00 SIA “Norma K” telpās (309. ka-
binets) Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. Sīkāka in-
formācija pa tālruni 27728115.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties mājas lapā www.mal-
pils.lv, sadaļā “pašvaldības SIA “Norma K””, kā arī SIA “Nor-
ma K” telpās (309. kabinets) Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Māl-
pils novadā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 12:00.

Satraukums par 
Mālpils ielu stāvokli

Decembra sākumā laikapstākļi mūs nelutināja, mijoties 
sniegam un salam ar atkusni, ietves un ceļi bija grūti izstai-
gājami un izbraucami.

Iedzīvotāja raksta: “Mālpils Lapu un Parka ielas 8.–9. de-
cembrī bija ārkārtējā, veselību apdraudošā stāvoklī. (Sk. at-
tēlu 17. lpp.) Diemžēl domes pārstāvji norādīja, ka neredz 
vajadzību nokaisīt ielas ar smiltīm. Nokaisīts ir tikai Kultū-
ras centra pagalms un parka taciņas. Vai pārējā teritorijā 
mālpilieši nepārvietojas?”

Ar cieņu, J. Baranovska
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JAUNIEŠU GARANTIJAS 
PRIEKŠROCĪBAS:
Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepiecie-
šamo inventāru, saņemsi stipendiju 70,- līdz 115,- EUR 
apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācī-
bu priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums.

 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības 
iestādē.

 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi.
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas 

eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inže-
nierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja 
tas nepieciešams izvēlētajā profesijā.

 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifi-

kātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas speci-
fika.

Kvalifikācijas prakses laikā:
 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepie-

ciešamas Tavas jauniegūtās prasmes.
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71,- EUR 

mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams.
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana.
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja 

to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Mālpils Profesionālā 
vidusskola

Piedāvā projekta “Sākotnējās profe-
sionālās izglītības programmu īsteno-
šana Jauniešu garantijas ietvaros” ap-
gūt sekojošas izglītības programmas:

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģija

(Kvalifikācija: inženierkomunikāciju 
tehniķis),

 • Ēdināšanas pakalpojumi
(Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpo-

jumu speciālists).

Iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā 
izglītība.

Mācību ilgums: 1,5 gadi.
Mācību sākums: 2017. gada janvāris.

Dokumentus pieņem darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Mālpils Profesionālajā vidusskolā, 13. kab.,

Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152

Tālruņi uzziņām: 67925267, 67970906, fakss 67970907, 
e-pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv, 

vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

Atbildot uz jautājumu par ielu stāvokli
PSIA “Norma K” uzticētos pienākumus apsaimniekot Mālpils novada ceļus un 

ielas veic savu iespēju robežās un pēc noteikta plāna, vispirms rūpējoties par stra-
tēģiski svarīgākajiem ceļu un ielu posmiem. Mālpils ielu posmi, kuros ir maza sa-
tiksmes un iedzīvotāju kustības intensitāte, tiek un arī turpmāk tiks kaisīti ar smil-
šu maisījumu tikai galējas nepieciešamības apstākļos un laikā, kad būs 
nodrošināta droša transporta kustība pa stratēģiski svarīgākajiem ceļu un ielu pos-
miem. Pateicoties atsaucīgu mālpiliešu ieteikumam (paldies Andrim Ozoliņam no 
Baznīckalna), Mālpils novada dome nodrošinās, ka tuvākajā laikā tiks izvietoti smil-
šu konteineri pildīti ar smiltīm Mālpils ciemā – Baznīckalnā, Līvānkalnā, Parka ie-
las rajonā un Sidgundas daudzdzīvokļu māju masīvā, lai kritiskos laika apstākļos 
iedzīvotājiem pašiem būtu iespēja paņemt smiltis un nokaisīt gājēju celiņus pie 
saviem īpašumiem. Lūgums šīs smiltis neizmantot kaķu labierīcībās. PSIA “Norma 
K” rūpēsies, lai šie konteineri vienmēr ir piepildīti, tāpēc lūgums iedzīvotājiem, ja 
pamanāt, ka smiltis konteinerā izsīkst, lūdzu zvaniet! Tālr. 27728115 (Valdis).

Mālpils novada dome
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Lūdzam atbalstīt
mūsu amatnieka un vērtīgu arheoloģisko savrupatra-

dumu sagādātāja Mālpils novada vēsturiskā mantojuma 
krājumam

Gata Zariņa
atveseļošanos rehabilitācijā pēc smagas slimības!

Ziedojumu iespējams ieskaitīt viņa māsas Guntas In-
driksones kontā: LV19 HABA 0551 0217 9082 2 (ar norādi 
Gatim Zariņam), papildus informācija pa tālr. 2707 2731 
(Gunta Indriksone)

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai
Valsts pārvaldes darbiniek, ESI PRETIMNĀKOŠS!

Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu rīcību, kas liku-
mos nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams pretimnākošas attieksmes nodrošinā-
šanai un privātpersonas tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc – valsts un pašval-
dības iestādei pieņemtais lēmums vai izdarītā rīcība cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar 
“likuma burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši katras personas uztverei un izpratnei.

Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts pārvaldei pieņemto lēmumu izskaid-
rot saprotami.

Tiesībsaraga birojs, tālr. 67686768, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Šobrīd intensīvi visā valstī norit suņu čipēšanas process, jo sa-
skaņā ar 2011. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 
491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” prasībām, 
līdz 2017. gada 1. janvārim visiem suņiem ir jābūt reģistētiem.

Gribu vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka nečipotus suņus 
(tātad nereģistrētus) būs aizliegts vakcinēt. Šie MK noteikumi 
nosaka, ka suņu reģistrācija ir obligāta, bet kaķu un mājas sesku 
– brīvprātīga. Tieši tāpēc ar kaķiem šobrīd ir lielākas problēmas 
nekā ar suņiem. Ir saņemtas neskaitāmas iedzīvotāju sūdzības 
par nekontrolētu kaķu vairošanos un koloniju veidošanos daudzī-
vokļu māju apkaimē, sevišķi Nākotnes ielas 4 pagalmā pie atkri-
tumu urnām, Celtnieku ielā 3 u.c. Pašvaldībā ir izstrādāta vesela 
rinda normatīvo dokumentu, kas paredz kārtību, kā turami māj-
dzīvnieki. Vēlos atgādināt svarīgākos punktus.

Mālpils novada saistošajos noteikumos noteikts, ka vienā dzī-
voklī atļauts turēt ne vairāk kā divus pieaugušus suņus un ne 
vairāk kā vienu sterilizētu kaķi, izņemot ja ir šķirni apliecinoši 
dokumenti. Nedrīkst dzīvniekus turēt uz balkoniem un lodžijām. 

Kaķiem, atrodoties ārpus telpām, jābūt 
kakla siksnai, pretējā gadījumā tie tiks uz-
skatīti par klaiņojošiem. Suņus drīkst vest 
pastaigā tikai ar uzpurni līdz 1,5 m garā pa-
vadā. Ar dzīvniekiem nedrīkst ierasties vei-
kalos, iestādēs, bērnu spēļu laukumos, ka-
pos, sabiedriskos pasākumos, cilvēku 
atpūtas vietās un peldvietās. Jābūt līdzi 
maisiņiem, kuros savākt dzīvnieku izkārnī-
jumus. Tāpat katru gadu līdz 1. novembrim 
jāsamaksā dzīvnieku turēšanas nodeva no-
vada kasē. Izvērtējot iepriekš rakstīto, atgā-
dinu, ka saimniekam ir liela atbildība, ja 
viņš izlēmis dzīvoklī turēt dzīvnieku, un tas 
nav lēti. Padomājiet par to, pirms iegādāja-
ties suni vai kaķi. Un padomājiet par bērna 
iegribu “gribu sunīti, kaķīti”! Vai tā tiešām 
katrreiz ir jāizpilda. Arī patversmē dzīvnieku 
atdod tikai pilngadīgai personai, tātad ar 
domu, ka tā pienācīgi parūpēsies par to.

Jā, par aprūpi. Ja reiz ar saimnieku ka-
ķiem ir skaidrs, tad ko darīt ar bezsaimnie-
ku kaķiem. Sabiedrība vienmēr dalīsies di-
vās daļās – tādi, kas parūpēsies par katru 
pamestu dzīvnieciņu un tādi, kuriem dzīv-
nieki neinteresē vai pat traucē. Un tagad par 
tiem, kas it kā rūpējas. Kas tad ir aprūpe? 
Lielākajā vairumā gadījumu, tā ir klaiņojošo 
dzīvnieku barošana. Un viss? Kur paliek pa-
jumte, attārpošana, atblusošana, sterilizā-
cija, vakcinācija, reģistrācija, turēšanas no-
deva? Diemžēl ir arī slimības, ar kurām 
slimo kā dzīvnieki, tā arī cilvēki – piemēram 
trakumsērga, cirpējēde, toksoplazmoze u.c. 
Kurš tad par to uzņemas atbildību? Un kurš 
segs veterinārās aprūpes izmaksas sasir-
gušam, bezsaimnieka dzīvniekam, jo dzīvo-
jam valstī, kur par visu ir jāmaksā. Tieši tā-
pēc ir tapis šis raksts, lai cilvēki saprastu, 
ka turēt mājdzīvnieku nav lēti un tā ir liela 
atbildība. Legalizējiet savus mīluļus, jo mi-
nēto māju pagalmi nav dzīvnieku publiskās 
patversmes. Valstī jau tādas ir izveidotas, 
pateicoties cilvēku bezatbildībai. Janvārī 

Mālpilī ieradīsies dzīvnieku ķērāji no patversmes “Mežavairogi” 
un tiks izķerti klaiņojošie dzīvnieki. Ja jūsu dzīvnieks klaiņos, tas 
tiks nogādāts patversmē un tā atgūšana atkal jums maksās. Pa-
rūpēsimies par saviem mājdzīvniekiem!

Veterinārārsts Atis Aigars

Par kaķiem un suņiem
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Gadu mijā
Gadu mijā
Sava pajūga zirgus laižu Visuma 

zvaigžņotā pļavā,
Lai izskrienas, lai dara, ko grib 

savā vaļā.

Tikai mirklis Visuma zvaigžņotā 
pļavā:

Četri zirgi – četru gadalaiku, čet-
ru stihiju skavās,

Četri zirgi – četrās debesu pusēs 
un četros vējos

Visumā saplūst tie kopā un arī 
dalās.

Tikai mirklis – atgriežas četri 
spējie –

Bērais, Sirmais, Palsais un Pelē-
ki baltais ar garu pirmatnējo.

Tikai mirklis – zvaigžņotie pajūga 
priekšā un gaidīšana,

Līdzi tiem – četru zirgu apņemša-
nās un varēšana.

Jaunam skrējienam pievelku gro-
žus – trauslās likteņa stīgas,

Kas ticībā, cerībā un mīlestībā ir 
bezgalīgas.

Gadu mija – tas mirklis, kad katrs 
savu darāmo dara,

Tikai Dievam un eņģeļiem pār to 
visu ir vara.

Tikai Jaungada mirklis – tas sajū-
tu rada,

Ka es esmu Visums un Visuma 
daļa.

Frančeska Ģēvele

Sirsnīgi pateicamies 
Evitas Semioņenkovas un 
Arņa Brakovska ģimenei 
par dāsno dāvanu – krāšņo 
Ziemassvētku egli.

Mālpils novada 
vidusskolas kolektīvs

Fotokonkurss 
ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ

Tuvojas Latvijas 100gade. Šim nozīmīgajam notikumam gatavojamies jau lai-
cīgi, lai gan pamatā iecere savus labos darbus tam veltīt piecu gadu garumā – 
līdz par 2021. gadam.

2018. gadu gribam sākt ar savu kalendāru, kura tapšanā šoreiz mūsu vēlme 
ir iesaistīt visus Mālpils novada iedzīvotājus, kuriem patīk un ir iespēja fotogra-
fēt. Tā kā tas iecerēts kā dabas kalendārs ČETRI GADALAIKI MĀLPILĪ, tad būtis-
ki ķert katru mirkli, kad ir īsta ziema, košs pavasaris, raiba vasara vai krāšņs 
rudens. Labākos 12 darbus noteiksim konkursa kārtībā, nolikumu publicējot 
“Mālpils Vēstis” februāra mēneša numurā.

Attēlus iecerēts izmantot arī mūsu novada informatīvā izdevuma “Mālpils 
Vēstis” titullapas noformēšanai visa 2017. gada garumā. Šim nolūkam lūdzam 
attēlus iesūtīt līdz katra mēneša 15. datumam (jūlijā izdevums neiznāk) uz e-
pastu: esmeralda.tale@malpils.lv, norādot savu vārdu un uzvārdu. Vāka nofor-
mējumam izvēlēsimies vienu – vislabāko no katrā mēnesī iesūtītajiem attēliem.

Lai Jaunais gads paver durvis 
pārvērtību pilnām idejām un 

īpašiem, patīkamiem 
pārsteigumiem!

Gada skaistākajos svētkos 
Mālpils Kultūras centra saime 
novēl veiksmi visos nākotnes 

izaicinājumos!

“...gaisma, kas cilvēkā dzīvo 
Un siltums, ko izstaro sirds- 

Tas nezūd, tas paliek.” /I. Egle/
Paldies biedrības biedriem par 

aktīvu līdzdalību, brīvprātīgo sirds 
darbu biedrības aktivitāšu realizē-
šanā. Pateicība biedrības atbalstī-
tājiem – Mālpils novada domei, SIA 
“KVIST” un personīgi Elīnai Jungai, 

Kristapam Grīnbergam un Uldim 
Kurmam par finansiālo atbalstu 

biedrības darbības nodrošināšanā 
2016. gadā.

Gaiša prieka, labestības un 
sirdsmiera pilnus Ziemassvētkus 

un Jauno 2017. gadu!
Invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrība “Notici sev!”

“Vējš logos sniegpār-
slu mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst
egles zars,
Un klusiem soļiem,
rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj
Svētvakars.”

/G.Salna/

Lai Ziemassvētki 
Jums atnes ticību 
tam, ko visvairāk 

vēlaties, bet Jaunajā 
gadā - lai ir spēks un 

drosme šo vēlmi 
piepildīt!

Mālpils novada 
domes vārdā 

Aleksandrs Lielmežs
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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 iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 67624955

      SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

Mālpils Kultūras centra 
pasākumi 2017. gada janvārī

 • Līdz 13. janvārim izstāžu zālē apskatāma tekstilmākslinieces IVETAS VECE-
NĀNES izstāde “ŠĶAUTNES”.

 • 11.01. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” sanākšana.
 • 14.01. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets.
 • 19.01. plkst. 13:00 Barikāžu atceres dienu ietvaros, piedāvājam iespēju no-

skatīties Zigurda Vidiņa dokumentālo filmu “TĒVU BARIKĀDES”. Filmas 
garums: 60 minūtes. Ieeja par brīvu.

1991. gadā janvārī 50 000 Latvijas iedzīvotāju devās uz barikādēm, lai nevardar-
bīgi pretotos iespējamai PSRS agresijai. Filmā iekļautie septiņi stāsti atskatās uz 
barikāžu laiku, un caur tiem autors cenšas saprast, kāpēc šis notikums ir viens no 
svarīgākajiem pavērsieniem atjaunotās Latvijas vēsturē. Kas notika šajā laikā? Kas 
izmainīja barikāžu dalībniekus? Vai šis laiks ir aizmirstībā, vai tomēr joprojām at-
balsojas tagadnē.

 • 22.01. plkst. 16:00 Lietišķās mākslas izstādes “DĀRZKOPJA PIEZĪMES” at-
klāšana izstāžu zālē, kurā piedalās:

 ◊ Mālpils Kultūras centra TLMS “URGA”; 
 ◊ keramikas studija “Māl-pils”;
 ◊ Mālpils novada kaimiņu pagastu un pilsētu lietišķās mākslas un rokdarbu 

studiju dalībnieki;
 ◊ individuāli strādājošie mākslinieki un amatnieki.

 • 28.01. plkst. 19:00 Pašdarbnieku BALLE.

PĀRDOD labas kvalitātes lapu koku mal-
ku (3 metri). Minimālais daudzums 20 m3. 
Tālr. 26212943

Mālpils novada domes kancelejā atnestas 
divas atrastas atslēgas (piekariņš – kara-
bīne). Tālr. 67970888

Gaļas pārstrādes uzņēmums “Food 
Expert S&L” meklē darbiniekus darbam 
gaļas pārstrādes cehā. Transports tiek 
nodrošināts. Adrese: “Papardes”, Sid-
gunda, Mālpils nov., mob. tālr. 28685938

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

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa 
tūlītēja. Mežu iegādājamies tikai no ze-
mes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869

APSVEIKUMS

“Dzīve krāšņā un bargā,
Tomēr tev uzticos es,
Dievišķīgs vairogs sargā
Puķes un dvēseles.”

(Veronika Strēlerte)

Mūsu gādīgajai vecmāmiņai 

Rasmai Vanagai 90!
Mīļi sveicam Tevi!

Mazbērni un mazmazbērni

PIEDĀVĀ DARBU
SIA “ALLFORIO”, Reģ. Nr. 40103754258 
meklē dežurantus ar savu automašīnu 12 
km attālumā no Zaubes Ērgļu virzienā. 
Darbs maiņās. Var būt pensionārs. Tālr. 
28484720

Liels paldies keramikas studijai “Māl-
pils” un Tautas Lietišķās mākslas studi-
jai “Urga” par sniegto palīdzību.

Valdis

Policijas ziņas (novembris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pār-

valdes Siguldas iecirknī laika periodā 
no 01.11.2016. līdz 30.11.2016. reģis-
trēti 127 notikumi, uzsākti 24 krimināl-
procesi, pieņemts 41 lēmums par at-
teikšanos uzsākt kriminālprocesu, 
uzsāktas 17 administratīvās lietvedī-
bas, sastādīti 42 administratīvā pārkā-
puma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta infor-
mācija par 17 notikumiem Mālpils no-
vadā, uzsākta 1 resoriskā pārbaude, 
sastādīti 11 administratīvā pārkāpuma 
protokoli (no tiem 6 par to, ka nepilnga-
dīgas personas smēķēja, 2 par to, ka 
nepilngadīgas personas lietoja alkoho-
liskos dzērienus, 2 par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 1 

par to, ka persona diennakts tumšajā 
laikā pārvietojās bez atstarojošas ves-
tes vai cita gaismas atstarotāja).

07/11/2016
NMP BRIGĀDE UZ TRAUMATOLOĢI-

JAS INSTITŪTU NOGĀDĀJA 1954.GADĀ 
DZIMUŠU PERSONU, KAS DARBA VIE-
TĀ, PASLĪDOT UZ ASFALTA, GUVA 
TRAUMU. MĀLPILS NOVADS, UPMA-
LAS.

11/11/2016
DEGA SADZĪVES MANTAS PIE 

KRĀSNS 1 KVADRĀTMETRA PLATĪBĀ. 
MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

19/11/2016
VEICOT LAUKSAIMNIECĪBAS DAR-

BUS, ATRASTS VIENS KARA LAIKA LĀ-
DIŅŠ. PAZIŅOTS NBS NMN OPERATĪ-
VAJAM DEŽURANTAM. MĀLPILS 
NOVADS.

SIA “Mālpils Timber” iepērk taras klučus 
diametrā no 14 līdz 30 cm, tālr. 29199399, 
26340698


