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Barikāžu 25 gadu atceres dienai veltīts pasākums, 2016. gada 20. janvāris (foto E. Tāle)

Barikādes 25
Lidijai Sīmanei 102

Mūsu ceļotāji 
Jaunzēlandē

MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. februārī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 17. februārī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

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

DOMES SĒDE 24. februārī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 29. februārī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Izskatīja 23 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
4. Par nekustamā īpašuma sadali.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi LAP investīciju pasā-

kuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros.

7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu”” apstiprināšanu.

9. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu.
10. Par grozījumu saskaņošanu PII “Māllēpīte” noteikumos 

“Kārtība, kādā tiek piešķirtas Mālpils novada pirmsskolas 
izglītības iestādes “Māllēpīte” pedagogu darba kvalitātes 
piemaksas un prēmijas”.

11. Par Mālpils internātpamatskolas attīstības plāna 2016. - 
2021. gadam saskaņošanu.

12. Par Mālpils internātpamatskolas akreditācijas iesnieguma 
un pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanu.

13. Par telpu nomu.
14. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu un finan-

sēšanu.
15. Par projekta “Mūsu Bērns” atbalstīšanu.
16. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā “Mālpils novada 

domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības nolikums”.

17. Par sadarbību ar Latvijas reģionālo televīziju.
18. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2015. gadam” apstip-
rināšanu.

19. Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saska-
ņošanu.

20. Par pašvaldības automašīnas nodošanu individuālā lieto-

šanā.
21. Par garāžas vietas noteikšanu.
22. Par adreses piešķiršanu.
NOLĒMA:

 • Pilnvarot domes priekšsēdētāju ar rīkojumu noteikt darba 
grupas sastāvu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu 
pārbūve Mālpils novada teritorijā” realizācijai. Izpildinstitū-
cijai sagatavot projekta pieteikumus un izstrādāt pārbūvē-
jamo ceļu tehniskos projektus. Kontroli par lēmuma izpildi 
uzdot Mālpils novada domes izpilddirektoram Agrim Bu-
kovskim.

 • Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības 
programmu “Futbola pamatu apgūšana” 1.-4. klašu izglī-
tojamiem.

 • Saskaņot Mālpils novada vidusskolas interešu izglītības 
programmu “Futbola pamatu apgūšana” 5.-8. klašu un 9.-
12. klašu izglītojamiem. Uzdot Mālpils novada vidusskolas 
direktores p.i., plānojot izglītības iestādes budžetu 2016. 
gadam, paredzēt izdevumus 2478,85 EUR apmērā saska-
ņoto interešu izglītības programmu vadītāju darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām.

 • Turpināt sadarbību ar SIA “West Solutions”, Reģ. Nr. 
LV40103417136, un atbalstīt labdarības projektu “Mūsu 
Bērns” ar līdzfinansējumu EUR 2,13 (divi eiro, 13 centi) par 
eksemplāru, kas tiks piegādāti Mālpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļai (30 gab.).

 • Slēgt līgumu ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”, Reģ. Nr. 
42403004703, juridiskā adrese: 18. novembra iela 41, Rē-
zekne, LV-4601, par piedāvāto sadarbības projektu. Finan-
sējumu 173,03 EUR mēnesī ar PVN paredzēt Mālpils nova-
da domes 2016. gada pārvaldes budžetā.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI DECEMBRĪ
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Lūdzam pieteikties barikāžu dalībniekus!
1991. gada barikādēs - vienā no liktenīgajiem Latvijas vēs-

tures pagriezieniem piedalījās arī daudzi Mālpils novada (to-
reiz pagasta) iedzīvotāji. No Mālpils un Sidgundas uz barikā-
dēm brauca lielie autobusi, brauca arī privātajās automašīnās. 
Daudzi barikāžu dalībnieki ir ne tikai apzināti, bet arī saņēmu-
ši 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Tāpat kā citur, arī Mālpilī reģistrēja braucējus uz barikā-
dēm, taču Augusta puča laikā saraksti tika iznīcināti, tāpēc pil-
nīgas informācijas par tiem, kas brīvprātīgi iesaistījās šajos 
vēstures notikumos un bija gatavi ziedot pat savu dzīvību par 
Latvijas neatkarību, vēl joprojām trūkst.

Ar avīzes starpniecību ļoti lūdzu visus tos, kas devās uz ba-
rikādēm no Mālpils pagasta, piezvanīt un pateikt savu vārdu, 
uzvārdu, lai tas paliktu Mālpils vēstures lappusēs! Lūdzu, zva-
niet un piesakiet savus (arī mūžībā aizgājušos) ģimenes locek-
ļus, radus, draugus, par kuriem esat pārliecināti, ka viņi devās 
uz barikādēm no Mālpils pagasta. Nav svarīgi, ka tagad Jūs vai 
Jūsu tuvinieki dzīvo citur! Piesakieties arī tad, ja Jūs bijāt bari-
kādēs tikai vienu dienu vai nakti, nebraucāt organizētajos au-
tobusos uz Zaķusalu vai Ulbroku, bet individuāli uz kādu citu 
barikāžu vietu Rīgā, vedāt kurināmo, pārtiku vai citas nepiecie-
šamās lietas barikāžu dalībniekiem!

Informācija 1991. gada barikāžu dalībniekiem
Lai godinātu tās personas, kuras 1991. gada barikāžu laikā 

parādīja drošsirdību un pašaizliedzību, taču attiecībā uz kurām 
Barikāžu piemiņas zīmes valde nesaņēma ierosinājumus un 
tāpēc šīs personas netika apbalvotas ar 1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīmi, valde nolēma nodibināt Pateicības 
rakstu.

Vēl joprojām ir iespējams noformēt Pateicības rakstu tiem, 
kas ir piedalījušies barikādēs, bet nav saņēmuši 1991. gada 
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (to varēja saņemt, ja bijāt 
pieteikti Barikāžu piemiņas zīmes valdei līdz 2008. gada 31. 

decembrim).
Ja vēlaties noformēt šo Pateicības rakstu (piemiņas zīmi 

saņemt gan vairs nav iespējams), Jums jāuzraksta iesniegums 
brīvā formā, kurā ir šāda informācija:

 • ierosinājums jāadresē 1991. gada barikāžu dalībnieku 
biedrībai, Rīgā, Krāmu ielā 3;

 • personas, kura ierosina piešķirt Jums Pateicības rakstu, 
vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontakttālruņi, e-
pasts (šī persona var būt kāds Jums pazīstams cilvēks, 
kas bija ar Jums kopā barikādēs un var liecināt, ka arī 
Jūs tur bijāt, biedrība neizskata iesniegumus, kuros per-
sona pati sevi iesaka Pateicības raksta saņemšanai);

 • Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontakttāl-
ruņi, e-pasts;

 • detalizētāks 1991. gada darbību un notikumu apraksts, 
par kurām pienākas Pateicības raksts (piemēram, loma 
barikāžu laikā, kurā vietā Jūs bijāt?, kādus pienākumus 
veicāt? utml.);

 • ja ir saglabājušies, var pievienot pamatojošos dokumen-
tus (piemēram, apliecību, koordinatora rakstisku liecību, 
preses rakstu, kurā esat pieminēts, vai barikāžu laika 
fotogrāfiju, kurā esat redzams);

 • ierosinājumu paraksta persona, kura iesaka Jūs Pateicī-
bas raksta saņemšanai;

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

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

Publicējam uz 2016. gada 21. janvāri aktualizēto barikāžu 
dalībnieku sarakstu.

Ļoti gaidīšu barikāžu dalībnieku saraksta papildinājumus vai 
labojumus pa tālr. 26424232, Esmeralda Tāle

BARIKĀDES 25

Barikāžu atceres dienas rītā jauniešus uzrunā 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs Barikāžu ugunskura iedegšana

20. janvārī Mālpils centrā jau deviņos no rīta tika iededzināts 
1991. gada barikāžu atceres dienas ugunskurs, kurā savas paga-
lītes ielika daudzi Mālpils izglītības iestāžu audzēkņi un audzinā-
tāji, kā arī citi novada iedzīvotāji.

Šajā barikāžu atceres dienā, tāpat kā pirms 25 gadiem, kad 
cilvēki sildījās pie ugunskuriem un apsargāja valstij svarīgās ie-

stādes, tika dziedātas dziesmas. Barikāžu dalībnieki, dziedošie 
kolektīvi un, galvenais, daudzi jaunieši bija ieradušies uz noslē-
guma pasākumu pie Kultūras centra. Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs A. Lielmežs teica: "Šī notikuma izjūtas nav iespē-
jams atkārtot!" Bet sajust kaut nelielu to dienu noskaņu jaunajai 
paaudzei bija īpaši nozīmīgi.

Esmeralda Tāle
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1 Akeldams Ivars
2 Akurātere Ārija
3 Ameriks Imants
4 Amerika Leontina
5 Andersons Imants
6 Andronņikovs Andrejs
7 Apsītis Artūrs
8 Apsītis Kārlis
9 Asns Imants
10 Asns Laimonis
11 Audriņš Imants
12 Auna Marta
13 Avotiņš Jānis
14 Ārents Imants
15 Balodis Guntars
16 Bahmanis Ainārs
17 Baltalksne Irēna
18 Baranovskis Agris
19 Baranovskis Jānis
20 Baranovskis Vitālijs
21 Basarabs Jaroslavs
22 Bembere Dale
23 Bembers Ēriks
24 Bērtule Ilga
25 Bēvalds Uldis
26 Bīriņš Ivars
27 Bīriņa Maija
28 Blumbergs Vitolds
29 Brakovskis Jānis
30 Brence Anita
31 Brencis Jānis
32 Bome Dace
33 Bomis Aivars
34 Bukovskis Kārlis
35 Buls Viktors
36 Bundziņš Andris
37 Celmiņš Agris
38 Čečiņa Ņina
39 Čelnova Malda
40 Čelnovs Imants
41 Čipāns Igors
42 Dambergs Jānis
43 Deksnis Gunārs
44 Dišreits Māris
45 Dundurs Normunds
46 Durevskis Andris
47 Egle Ilga
48 Feldmanis Jānis
49 Feldmanis Ilmārs
50 Fridrihsone Līga
51 Gaugers Uldis
52 Graubiņš Raitis
53 Graudiņš Sandris
54 Grīgs Miķelis
55 Grollis Juris
56 Grollis Raimonds
57 Gurjanova Aija
58 Gurjanovs Jānis
59 Ģērmane Edīte
60 Ģērmanis Edvīns
61 Ģērmanis Jānis
62 Ģēvele Tālivaldis
63 Hapanioneks Modris
64 Isajeva Una

65 Isajevs Jānis
66 Isajevs Pēteris
67 Jakovļevs Aleksandrs
68 Jakovļevs Pāvels
69 Jansons Uldis
70 Kabriele Aleksandra
71 Kadiķe Silvija
72 Kadiķis Vilnis
73 Kalnciema Vija
74 Kalniņa Zinta
75 Kalniņš Modris
76 Kalniņš Oto
77 Kalvāns Aleksandrs
78 Kargans Ģirts
79 Kašs Juris
80 Kimerals Rolands
81 Kitenbergs Zigismunds
82 Komarovs Vladislavs
83 Kostjukevičs Uldis
84 Kramps Andris
85 Krastiņš Pēteris
86 Krastiņš Rolands
87 Krieviņa Maija
88 Krilovskis Staņislavs
89 Krūklis Aivars
90 Krūmiņliepa Dzintra
91 Kurts Jānis
92 Ķelle Māris
93 Ķešāns Igors
94 Ķilbloks Arvīds
95 Lejiņš Guntis
96 Līdemanis Roberts
97 Locs Leonards
98 Ločmelis Agris
99 Ločmelis Ivars
100 Lūkins Dainis
101 Lūkins Gunārs
102 Lūkins Jānis
103 Mackus Juris
104 Magdaļenoks Jānis
105 Maļinovskis Juris
106 Mangūzis Mārtiņš
107 Mangūzis Narvils
108 Mālkalne Aija
109 Mārtinsons Kārlis
110 Meijers Rolands
111 Melecis Spodris
112 Miezis Uldis
113 Millers Aivars
114 Miltiņa Ligita
115 Mihejevs Vasilijs
116 Misiņa Ruta
117 Misiņš Aivars
118 Mudenieks Laimonis
119 Mūsiņa Inguna
120 Narņicka Vivita
121 Narņickis Dzintars
122 Oborenko Zaiga
123 Opmanis Aldis
124 Ošenieks Ivars
125 Ozoliņš Normunds
126 Ozols Pēteris
127 Paukšins Andris
128 Paukšte Anita

129 Pelēkzirnis Andris
130 Piciļevičs Genādijs
131 Platais Indulis
132 Poišs Mārtiņš
133 Popmanis Ļevs
134 Preiss Juris
135 Priedītis Atis
136 Prikulis Jānis
137 Raupa Ilona
138 Raups Ilvars
139 Rauska Jānis
140 Redelis Aivars
141 Reine – Rukmane Brigita
142 Rimicāne Anna
143 Rimšāns Druvis
144 Riņķe Lūcija
145 Rogulis Kārlis
146 Rubenis Einārs
147 Rundzāne Anita
148 Rūtenberga Irēna
149 Saleniece Edīte
150 Salmiņš Kārlis
151 Sams Juris
152 Sārna Māris
153 Seņkāns Vilnis
154 Serma Miervaldis
155 Siliņš Aivars
156 Siliņš Imants
157 Sils Andis
158 Sohars Leonīds
159 Staško Ēriks
160 Stira Alfrēds
161 Stira Centis
162 Straume Aigars
163 Straume Juris
164 Strauss Aivars
165 Šaboha Ilga
166 Ščedrovs Raitis
167 Ščitovs Aleksandrs
168 Šņore Arturs
169 Šukote Ināra
170 Tabota Pēteris
171 Teleženko Māra
172 Tinkaļuks Ivans
173 Tomsone Elga
174 Tomsons Jānis
175 Tučs Imants
176 Vanags Jānis
177 Vanags Pēteris
178 Vāvers Andrejs
179 Veics Māris
180 Vilkaste Staņislavs
181 Vizulis Jānis
182 Vizulis Valdis
183 Volosatova Olga
184 Zablockis Aivars
185 Zagorskis Tālivaldis
186 Zaļakmentiņš Ainārs
187 Zariņš Gatis
188 Zumente Anžela
189 Zuments Jānis
190 Zvirbulis Raimonds
191 Zvirgzdiņa Inga
192 Žubeckis Modris

 • Mālpils vidusskolas audzēkņi Mālpils celtniecības un hidromeliorācijas tehnikuma audzēkņi
Braucienu organizatori: Aleksandrs Lielmežs, Edīte Ģērmane, Gunārs Deksnis, Mārtiņš Poišs, Uldis Bēvalds
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Sveicam Lidiju Sīmani 102 dzimšanas dienā!

Š.g. 2. janvārī mālpilietei Lidijai Sīmanei apritēja 102 
gadi. Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs un sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa 
sveica Lidiju nozīmīgajā jubilejā.

“Kamēr Tev sirdī ir saule,
Tu nebūsi dzīvē lieks.
Kamēr vien Tevī ir saule,
Dzīve Tevi nesalieks.”
Mīļā Lidija, lai katrs pamācās no Tevis optimismu, dzīves-

prieku, sirsnību un atvērtību cilvēkiem! Vissirsnīgākie svei-
cieni, veselības un laimes vēlējumi Tavā skaistajā jubilejā!

Mālpils novada dome, “Mālpils Vēstis” 
un personīgi Esmeralda Tāle

(No kr.) Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
Lidija Sīmane un viņas mazdēls Ivars Ošenieks

Pie Druvienas vecās skolas

Barikāžu dalībnieki (no kr.) Raimonds Grollis, Jānis Feldmanis, 
Gunārs Lūkins, Vladislavs Komarovs, Kārlis Apsītis, Ilga Egle, 

Una Isajeva, Leontina Amerika

AKTUĀLI

Agrā 10. janvāra rītā mēs pulcējāmies pie Kultūras centra. 
Daži palīdzēja iekraut dekorācijas, rekvizītus un tērpus autobusā, 
citi tīrīja miegu no acīm, kamēr kāds satraukti skraidīja pa namu, 
nevarēdams atrast bikses, pastalas vai galu galā pats sevi. Div-
desmit minūtes pāri noteiktajam laikam, mēs sēdējām visi auto-
busā un mūsu ceļš varēja sākties uz Jāņa Poruka dzimto pusi - 
Druvienu. Viss apsnidzis balts - meži, klajumi, krūmi. Pasaka! 
Pirmo reizi mēs spēlēsim “Kauju pie Knipskas”, kad ārā ir stās-
tam atbilstošs gadalaiks - ziema. Un nenoliedzami - ziema un 
Druviena iedvesmoja. Izrāde aizritēja brīnišķīgi! Dzīvi, aizkusti-
noši, un nedaudz smeldzīgi, jo šī bija mūsu pēdējā “Kauja pie 
Knipskas”.

Atpakaļceļā piestājām pie Jāņa Poruka muzeja. Un, protams, 
uzrīkojām īstu sniega kauju pie Knipskas. No sniega netika pa-
sargāti ne mazāki un lielāki aktieri, ne režisore. Pa autobusu ce-
ļoja rupjmaize, āboli un konfektes. Paldies visiem par kopā pava-
dīto dienu! Paldies par izrādi!

“Pilnmēness” režisore Antra

Mālpils bērnu un Jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” 
viesizrāde Druvienā

Jaunieši pie barikāžu atceres dienas ugunskura
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Esmu Mālpils nova-
da vidusskolas 11. kla-
ses skolēns, šī ir mana 
zinātniski pētnieciskā 
darba tēma. Esmu ie-
saistījies Ekoskolu 
programmas jauno vi-
des reportieru kustībā.

Kad sāku meklēt 
materiālus teorētiskajai daļai, nācās ap-
skatīt pētāmos objektus, kas šajā gadīju-
mā ir piecas pamestas neapsaimniekotas 
mājas - vecā skola, šautuve tehnikumā, 
tiesnešu ēka stadionā, sarkanā ēka 
(“Alfa”) netālu no estrādes un Upmalu 
nesen uzsprāgusī māja. Var secināt, ka 
ēkas tiešām ir ļoti sliktā stāvoklī. Tās ir 
vecas, neapsaimniekotas, tajās atrodas 
ļoti daudz atkritumu, ļoti bīstamas vietas 
un ar vieglu pieeju. Staigājot pa pētāma-

jiem objektiem, radās vairākas domas un 
vairāki jautājumi. Kas var notikt šajās pa-
mestajās un nedrošajās ēkās ar pārgalvī-
giem un neuzmanīgiem jauniešiem? Kā 
šīs ēkas ietekmē Mālpils arhitektūras ai-
navas kopskatu?

Runājot par jauniešiem, tad var seci-
nāt, ka viņi patiešām ir ļoti ziņkārīgi un 
tuvredzīgi tajā ziņā, ka nedomā par se-
kām, kas var notikt, ejot iekšā šajās ēkās. 
Nav jau arī nekāda nožogojuma, tās nav 
aizslēgtas, ir tikai daļēji ar dēļiem aizsis-
tas durvis vai logi. Apkopojot 4.-7. klašu 
skolēnu aizpildītās aptaujas, ir skaidri re-
dzams, ka daudzi skolēni ir bijuši vairākās 
no piecām pamestajām ēkām un nevienu 
reizi vien. Var secināt, ka patiešām pie-
kļuve graustiem ir elementāra un nekas 
šo gadu laikā, kad es pats biju šo jauniešu 
vecumā, nav mainījies. Graustos var iet 

iekšā katru mīļu brīdi.
Katram bija savs stāsts un savs vie-

doklis. Paldies sākumskolu klašu audzi-
nātājām, kas atrada laiku atļāva man ie-
rasties viņu stundā un ar savu klasi veltīja 
man 15 minūtes. Bet vai manu aicinājumu 
un ieteikumu nedoties iekšā pamestajās 
ēkas viņi uztvēra nopietni un paklausīs, to 
īsti neviens nevar zināt. Nevar zināt, vai 
jauniešus šādā vecumā var apturēt kāds 
aizliegums, ieteikums vai aicinājums. 
Viens no aptaujas jautājumiem bija seko-
jošs – “Cik bieži tu pēdējā gada laikā esi 
bijis iekšā kādā no minētājām pamesta-
jām ēkām?” 26 skolēni no 71 pēdējā gada 
laikā iekšā kādā no pamestajām mājām 
nebija nevienu reizi. 37 jaunieši iekšā 
kādā no ēkām bija 1-2 reizes. 2-5 reizes 
iekšā pēdējā gada laikā bijuši 6 jaunieši. 
Savukārt 2 drosmīgi jaunie pētnieki gada 

laikā pamestajās ēkās bijuši vairāk par 5 
reizēm.

APTAUJAS REZULTĀTI
Kura, jūsuprāt ir nedrošākā pamestā 

ēka Mālpilī un tās apkārtnē?
(% no aptaujāto skaita)

 • Vecā skola - 38 %
 • Šautuve tehnikumā - 23 %
 • Upmalu nesen uzsprāgusī māja - 

23 %
 • Tiesnešu ēka stadionā - 8 %
 • Sarkanā ēka (“Alfa”) netālu no es-

trādes - 8 %
Taču Mālpils iedzīvotājiem, kuri pieda-

lījās manā aptaujā, visnedrošākā likās ve-
cās skolas ēka. Tāds pats viedoklis bija arī 
4.-7. klašu skolniekiem, kuri vairākums 
minēja to kā nedrošāko Mālpils ēku. Tas 
varētu būt tāpēc, ka tā ir liela un apjomīga 

Pamesto māju iekļaušanās Mālpils arhitektūras ainavā
ēka ar daudz telpām. Ēka arī ir ļoti veca, 
kas līdz ar to ir arī ļoti nedroša, jo netiek 
apsaimniekota.

Bet ir arī otra, kas arī šajā darbā ir sva-
rīgākā puse. Tā ir Mālpils arhitektūras 
ainava.

Vislielākais ZPD darba akcents ir 
vērsts tieši uz Mālpils arhitektūras aina-
vu. Lielākā daļa Mālpils iedzīvotāju uz-
skata, ka Mālpils arhitektūras ainavu bojā 
šautuve tehnikumā. Tas ir tikai loģiski, jo 
šautuve atrodas diezgan centrālā vietā, 
un tai garām katru dienu brauc un iet gan 
Mālpils iedzīvotāji, gan tūristi, gan Mālpils 
muižas apmeklētāji.

APTAUJAS REZULTĀTI
Kura no minētajām mājām visvairāk 

bojā Mālpils arhitektūras ainavu?
 • Šautuve tehnikumā - 36 %
 • Upmalu nesen uzsprāgusī māja - 

33 %
 • Tiesnešu ēka stadionā - 15 %
 • Vecā skola - 13 %
 • Sarkanā ēka (“Alfa”) netālu no es-

trādes - 3 %
Lielākā daļa jeb 69% Mālpils iedzīvotā-

ji, kā arī es pats, uzskata, ka par pamesto 
un neapsaimniekoto ēku stāvokli atbildī-
ga ir Mālpils novada dome. Kad es meklē-
ju un ieguvu materiālus teorētiskajai da-
ļai, tad vairākkārt tika minēts, ka 
pašvaldībām ir daudz iespēju cīnīties ar 
šo problēmu vairākos veidos. Tāpēc, lie-
kas, ka Mālpils iedzīvotāju viedoklis šajā 
jautājumā ir konservatīvs.

APTAUJAS REZULTĀTI
Kas, jūsuprāt, ir atbildīgs par ēku 

esošo stāvokli?
 • Mālpils novada dome - 69 %
 • Māju īpašnieki - 25 %
 • Mālpils iedzīvotāji - 6 %

Mans zinātniskais darbs nebūtu pil-
nīgs un jēgpilns gadījumā, ja es akcentētu 
problēmu, bet nemeklētu tās risinājuma 
iespējas. Man pašam vissaistošākie šķita 
Rīgas un Liepājas pilsētu pašvaldību 
problēmrisinājumi:

Rīga: “Rīgas domes publiski uzsāktā 
cīņa ar graustiem ir apsveicama. Ir izvei-
dota interneta platforma, kurā var iepazī-
ties ar graustu adresēm, kā arī radīti citi 
rīki - paaugstināta nekustamo īpašumu 
nodokļa likme 3% apmērā, lēmums par 
būves piespiedu sakārtošanu, grozījumi 
saistošajos noteikumos un nodokļu at-
vieglojumi.”

Liepāja: “Otrs risinājums tajos gadīju-
mos, kur īpašnieki vienkārši neko nedara, 
būtu publicēt sludinājumu “Latvijas Vēst-
nesī” par īpašuma sakārtošanas termiņu. 
Un šajā gadījumā, ja pēc termiņa iestāša-

Vecā skola Tiesnešiem paredzētā ēka stadionā
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6. janvārī Mālpils internātpamatskolas direktore Frančeska 
Ģēvele aicināja 26 skolas skolēnus, kuru sekmes 1. semestrī bi-
jušas labas un teicamas, uz kopīgu svētku svinēšanu. Šāds pasā-
kums tiek organizēts jau otro gadu kā simbolisks vēstījums no 
skolas Zvaigznes dienai - mēs darām un varam. Direktore uzrunā 
skolēniem uzsvēra, cik nepieciešams katram no mums apzinā-

Zvaigžņu stunda

Lūgšanu nedēļa par 
kristiešu vienotību

ties savas spējas un varēšanu, ka ar darbu šodien mēs katrs go-
dinām sevi, savu ģimeni, skolu un tautu, arī valsti Latviju. Arī to, 
cik liela nozīme šobrīd ir darbam komandā. Pie tējas tases un 
kūkas skanēja apsolījuma vārdi nākotnei un atplauka prieka, ce-
rību, gandarījuma pilni smaidi.

Skolotāja Skaidrīte Logina

nās nekas nav izdarīts, īpašums tiktu laists uz izsoli. Tajā īpašu-
mu varētu tirgot par zemes vērtību, ar nosacījumu, ka jaunajam 
īpašuma ieguvējam būtu nodokļu atlaides vai vispār nebūtu jā-

Tā saucamā “Alfa”, tik sena, ka reti kāds min, kam domāta šī ēka

maksā nodokļi līdz brīdim, kamēr viņš atpelna ieguldītos līdzek-
ļus, ja konkrētajā vietā tiek būvēts un tiek attīstīta vai sakārtota 
infrastruktūra.”

Liepāja: “Kopš 2013. gada marta Liepājas pilsētas būvvalde 
pieņem lēmumus par ēkām, kas nedara godu pilsētai. Būvvalde 
īpašniekiem ar apsaimniekotāju starpniecību pieprasa šādu ēku 
sakārtošanu vai nojaukšanu, kontrolē izpildes termiņus un papil-
dina šādu objektu reģistru, kas ir pieejams pašvaldības mājasla-
pā sadaļā Būvniecība. Reizi nedēļā šie jautājumi tiek izskatīti 
speciālā komisijā, uz kuru tiek aicināti īpašnieki vai valdītāji. Sa-
vukārt būvvalde divas reizes gadā sniedz deputātiem pārskatu 
par vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu 
būvju sakārtošanas gaitu.”

Un nobeigumā. Protams, vēlamies, lai viss apkārt mums ir 
skaists, patīkams un vērtīgs. Tas arī tiek pierādīts aptaujas sada-
ļā, kur tiek jautāts, ko varētu darīt ar pamestajiem graustiem. Ir 
divi varianti, kas minimāli procentuāli atšķiras - jaukt nost vai 
atjaunot un nodot ekspluatācijā. Tas ir tikai un vienīgi loģiski, ka 
Mālpils iedzīvotāji tā domā, jo visi vēlas dzīvot tādā vietā, kur ap-
kārt ir skaista un sakārtota vide.

Mālpils novada vidusskolas 
11. klases skolēns Krišjānis Bērziņš

Ik gadu no 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē norisinās lūgšanu 
nedēļa par kristiešu vienotību. Šī iniciatīva pēdējos gados kļuvusi 
īpaši aktuāla, jo kristieši apzinās ka viņu savstarpējā šķelšanās 
cilvēkos izraisa milzīgu ieļaunojumu un nesapratni. 

Jēzus lūdzas: “...lai visi būtu viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es 
tevī, tā lai arī viņi būtu mūsos...” (Jņ 17, 21).

Atsaucoties uz aicinājumu kopīgi lūgties, arī Mālpils ev. lut. 
baznīcā 20. janvāra vakarā uz ekumēnisko dievkalpojumu bija 
pulcējušies ticīgie no dažādām draudzēm un konfesijām. Diev-
kalpojumu vadīja luterāņu mācītājs Edvīns Rumjancevs, katoļu 
priesteris Rihards Rasnacis un baptistu mācītājs Māris Skaist-
kalns.

Esmeralda Tāle
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

30. janvārī plkst.10:00 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 1. posms Mālpils sporta komplekss

14. februārī plkst.11:00 Pierīgas novadu 2016. gada sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

20. februārī Pierīgas novadu 2016. gada sporta spēles dambretē Salaspils sporta nams

20. februārī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6. posms Mālpils sporta komplekss

21. februārī Pierīgas novadu 2016. gada sporta spēles galda tenisā Ulbrokas sporta komplekss

21. februārī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 2. posms Mālpils sporta komplekss

27. februārī Pierīgas novadu sporta spēles zemledus makšķerēšanā Ķeipene, Plaužu ezers

SPORTS

Sporta ziņas
9. janvārī sākās 2016. gada LATVIJAS 2. līgas komandu čem-

pionāts novusā vīriešiem, kurā startē arī Mālpils labākie novusa 
spēlētāji. 1. posms norisinājās vairākās Latvijas vietās, tajā skai-
tā arī Mālpilī, par to paldies Viesturam Bērziņam. Mālpilī sacen-
tās 4 komandas, kuras izspēlēja katra ar katru. Mālpilieši pirma-
jā spēlē sīvā cīņā piekāpās komandai “Rīgas SVK” (24:26). 
Turpinājumā pirmais satraukums bija norimies un tika uzvarētas 
komandas “NK Aloja” (29:21) un “Druva” (32:18). Mālpils koman-
dā startēja Mārtiņš Dišereits, Jānis Dišereits, Alfons Suķis, 
Oskars Janbergs, Tālivaldis Zagorskis, Andris Legzdiņš un Juris 
Jonaitis. 

16. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 5. posms, kurā piedalījās 6 dalīb-
nieki. 1. vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2. vietu izcīnīja Uģis 
Briedis, bet 3. vietā ierindojās Miks Ozoliņš.

17. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 1. posms, kurā piedalījās 12 dalībnieki. 1. vietu 
ieguva Artūrs Vairogs, 2. vietu izcīnīja Ārija Kaļiņina, bet 3. vietā 
ierindojās Alfons Suķis.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Līga Lazdiņa “Saldējuma diena”, audekls/eļļa, 2010

Skatāma Līgas Lazdiņas darbu izstāde “Berlīne. Impresijas”

IEDZĪVOTĀJI  JAUTĀ

Kad tiks atjaunots ielu apgaismojums Mālpils Krasta un Jau-
najā ielās?

Mālpils iedzīvotāja

Mālpils Krasta un Jaunās ielas apgaismojuma līnijas pazemes 

elektrokabelis ir bojāts un ir plānota šīs līnijas rekonstrukcija. 
Lai veiktu nepieciešamos remontdarbus gaisa temperatūra ne-
drīgst būt zemāka par - 3�C, tāpēc darbi tiks veikti piemērotos 
laika apstākļos.

PSIA “Norma K”

Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē līdz 25. februārim būs ap-
skatāma gleznotājas Līgas Lazdiņas ceļojošā izstāde “Berlīne. 
Impresijas”.

Līgas vārds varētu šķist mazāk zināms, jo salīdzinoši nesen 
viņa ieguvusi maģistsra grādu glezniecībā Latvijas Mākslas aka-
dēmijā, tad absolvējusi Berlīnes Mākslas augstskolu (Kunst-
hochschule Berlin Weißensee).

Vēl joprojām Berlīnes - Eiropas kultūras un mākslas centra - 
iespaidi, ir jaunās mākslinieces darbu galvenā tēma. Iepriekšējā 
izstādē Berlīne bija redzama pelēko toņu gammā, bet šoreiz va-
ram baudīt īstu krāsu “sprādzienu”. Tomēr te nav nekā banāla, 
tradicionāla vai pastkartēm līdzīga. Pilsēta tverta no neierastiem 
skatu punktiem - pilsētas nomales, pagalmi, kafejnīcas - nejauši 
ieraudzītas ainas. Vārds “impresijas” tiešām atbilst tam, ko va-
ram izstādē apskatīt!

Turklāt izstāde ir arī patīkams kontrasts, kā tropisko augļu 
kokteilis šobrīd ārā esošajai ziemai! Noteikti nenokavējiet!

Esmeralda Tāle
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Turpinājums 10. lpp.

Mazā Maldiņa

Ģimenē jau ienācis brālītis

Kāpnes un kāpšana ir mūsu ikdiena, 
bet simboliskajām - karjeras, izglītības 
kāpnēm ir sava īpaša vieta un nozīme cil-
vēka dzīvē. Izglītošanās patiešām ir sava 
veida kāpnes: bērnudārzs, pamatskola, 
vidusskola, augstskola - maģistrantūra, 
doktorantūra un vēl... Augšā būt ir labi, 
bet tur tikt nepavisam nav viegli. Šīgada 
raksti būs par cilvēkiem, kuri pirmajos 
bērnu vai jauniešu dzīves posmos palīdz 
viņiem tikt līdz nākamajam pakāpienam.
Tālākais jau pašu ziņā.

Malda Čelnova vada Mālpils pirmssko-
las iestādi, kā mēs parasti sakām - bēr-
nudārzu, tātad viņas lielā rūpe ir par to, 
kam jānotiek un kas notiek pirmajā pakā-
pītē. Saruna ar viņu un par viņu.

Malda - visai rets un neparasts vārds. 
Vai pati zina, kāpēc tāds izvēlēts? Nezina 
gan, bet domā, ka sava teikšana bijusi ve-
caimammai, tēvam paticis vārds Taiga. 
Nu jau ar vārdu sen sarasts, tikai cerība, 
ka reiz uz bērnudārzu kāds atvedīs mazu 
Maldiņu, gan nav piepildījusies.

Jaungulbenes pagasta Līgo ciemā no 
vecvecākiem mantotās Stradu mājas ir 
Maldas dzimtā vieta. Ģimenē vēl auguši 
divi par Maldu jaunāki brālīši. 

Sarunas gaitā viena pēc otras izgais-
mojas bērnības ainiņas. Lūk, dažas no 
tām. Kad tēvs atgriezies no armijas, māte 
izsūtījusi meiteni ārā, lai ar tēvu izrunā-
tos. Ārā gaidīt - tā taču ir netaisnība! Vil-
šanās bijusi arī par tēva atvesto lielo kon-
fekšu tūtu. Gardas jau, bet... bez 
papīrīšiem. Tālaika bērniem krāsainie 
papīrīši bijusi liela vērtība. Mājā visi strā-
dājuši, Maldai nācies pieskatīt  brālīti. Lai 
pati varētu spēlēties, puisēns nolikts uz 
grantētā ceļa. Gudri, jo basām kājelēm 
nekur vis neaiziesi. Tā nu viņš tur rātni 
stāvējis un vicinājis rokas. Blēņas bijušas 
raibu raibās, bet neko  riebīgu gan neesot 
darījuši. Nevar aizmirst arī bezgalīgo sē-
ņošanu un ogošanu ar vecomammu, jo 
mājas bijušas meža vidū. Tā nu viņa tur 
klīdusi basām kājām, garos lindrakos, pār 
muguru izlaistiem matiem. Atmiņā arī  
lazdu rinda un gatavo riekstu purināšana 
uz segas! Tad  vēl pieguļa (vai mūsdienu 
bērni zina, kas tas ir?) un linu plūkšana. 
Vēl tagad mācētu sauju sasiet!

Kad  ģimene sāk dzīvot Meirānos, mei-
tene ielikta  bērnudārzā. Tas palicis prātā 
kā kaut kas briesmīgs. Brīvā meža meiti-
ņa nakti ar mokām izgulējusi, bet, kā rīts, 
tā mājās, atkal atbēgusi.

Laikam vecāku dzīvesvietas maiņas 
dēļ skolas bijušas vairākas, bet gandrīz 
visās meitene jutusies kā sprostā. Nav 
veicies arī mācībās. Vienīgi Sarkaņu pa-
matskolas laiks iezīmējas kā gaiša laimes 
saliņa. Tur dzimusi varēšana, savu patie-

so spēju apzināšanās, veidojies pašlep-
nums. Panākumus sportā līdz pat dalībai 
sacensībās ietekmējis aizrautīgais sporta 
skolotājs. Nākamajā - Kusas skolā savu-
kārt iepaticies sacerējumus rakstīt, jo bi-
jusi interesanta skolotāja, te arī tapusi 
interese par vācu valodu. 

Malda atceras, ka 14 gadu vecumā sā-
cies savas taisnības pierādīšanas periods, 
līdz beidzot tapusi atskārsme, ka dažkārt 
labāk paklusēt, taču savu pārliecību no-
dot nedrīkst.

Katra nepatīkamā vieta tomēr atstājusi 
arī savas labās pēdas. Meirānos sastapti  
daudzi talantīgi cilvēki. Pie draudzenes 
vecākiem, māksliniekiem, pirmo reizi tu-
rējusi rokās lielu baltu papīra lapu un 
krāsojusi ar akvareļkrāsām. Tas bijis tik 
skaisti! Te arī bijusi pirmā saskare ar mū-
ziku - pamudinājums patstāvīgi iemācī-
ties spēlēt akordeonu un klavieres. Savā 
izlaidumā Kusas skolā pat ar skolas bied-
ru četrrocīgi spēlējusi “Silavas valsi”. Mu-
zicējusi arī kopā ar vietējo kapelu. Laikam 
tieši tas radījis apņemšanos kļūt par mū-
zikas skolotāju.

Rīgas Pedagoģiskajā skolā tajā gadā 
mūzikas skolotāju kursā veidota tikai  
krievu grupa, un Malda nolēmusi gadu 
pamācīties bērnudārza audzinātāju kur-
sā. Bet liktenis lēmis citādi. Mācības pie-
sējušas sirdi, un šobrīd Malda atzīst, ka 
tieši tur ielikti stingri pamati daudzās jo-
mās. Pēc beigšanas jaunajiem pedago-
giem piedāvāts garš saraksts ar pieprasī-
jumu vietām. Skatiens apstājies pie 
Mālpils - mamma strādā netālu no Sunta-
žiem, tuvu Ogre, Rīga, Sigulda... Un tā 
kādu dienu trīs kursa biedrenes - Svetla-
na Ozoliņa (tagad Čelnova), Ārija Akurāte-
re un Malda - brauc uz Mālpili. Acis neko 
pievilcīgu nesaskata - lepnu pili nevar ie-
raudzīt, dzīvojamo māju nav, tikai plika 
kalna galā lepni stāv jaunatklātais bērnu-
dārzs - pirmā darba vieta.

1968. gada augustā visas trīs jaunās 
speciālistes - vienī-
gās darbinieces ar 
pedagoģisko izglītību 
- sāk darbu un kon-
statē, ka pierakstu 
klades var mierīgi 
nolikt malā, jo ikdie-
na ir pavisam citāda. 
No pirmajiem au-
dzēkņiem Maldai  
visspilgtāk atmiņā 
palicis visai “āķīgs” 
puišelis - Gints Apsī-
tis (šobrīd lielisks 
treneris mūsu jauna-
jiem hokejistiem). Iet  
laiks, veidojas stabi-

Pa dzīvi ar savu pārliecību

Nu jau Maldai divi pieskatāmie



Mālpils Vēstis  JANVĀRIS  201610 MŪSU  SKOLOTĀJS

Turpinājums no 9. lpp.

Mainās gadi, mainās stils

Malda jau pedagogs

litātes sajūta, gandarījumu dod vecāku 
atzinība. Rodas vēlēšanās mācīties tālāk. 
Atlasi izturējušo 15 cilvēku grupā Malda 
aizbrauc mācīties uz Ļeņingradas Peda-
goģisko institūtu un atgriežas kā psihilo-
ģijas pasniedzēja un pirmsskolas metodi-
ķe. Zināšanas jurisprudencē dod gads 
sagatavošanas kursos, bet tālākās studi-
jas izjauc... precības. Ar dvīņu brāļiem 
Čelnoviem, izrādās, meitenēm pazīšanās 
sākusies jau Rīgas mācību laikā un ne 
mazums ballīšu nodejots. Arī pārpratumi  
brāļu lielās līdzības dēļ nav izpalikuši. Bet 
vēlāk juridiskā izglītība tomēr tiek iegūta 
- Malda beidz Juridisko koledžu. 

Kad 1989. gadā bērnu dārzā vajadzīga 
jauna vadītāja, šo vietu piedāvā Maldai, 
kas tobrīd ir vienīgā ar augstāko pedago-
ģisko izglītību. Viņa piekrīt. Uz laiku. Ta-
gad ir 2016. gads. 
Rēķiniet nu! Uz jau-
tājumu, vai kādreiz 
nav nācies šo lēmu-
mu nožēlot, Malda 
atbild: “Nožēlojusi 
neesmu nekad. Rei-
zēm esmu nodomā-
jusi, kāpēc es to jau 
ātrāk neizdarīju. 
Paldies par šiem ga-
diem jāsaka kolektī-
vam. Labā atmiņā 
toreizējā talantīgā 
muzikālā audzinātā-
ja Lauma Balode, 
bet visvairāk esmu 
guvusi no vadītājas 
Ernas Pakeres - 
spēcīgas personī-
bas, lietpratīga, dzī-
vesgudra cilvēka. 
Darbs kopā ar viņu 
bija vesela skola.” 
Jautāta, kas ir bijuši 
lielākie prieka, gan-
darījuma, laimes 
brīži, Malda samulst 
un pēc klusuma brī-
ža saka: “Neesmu 
īpaši “jūtelīga”, bet 
laikam tas ir pēc lie-
liem kopīgi padarī-
tiem darbiem, at-
skaites punktiem, 

kad tu ar gandarījumu vari cilvēkiem pa-
teikties un tev no sirds pasaka labus vār-
dus. Prieks ir tajos brīžos, kad gūsti at-
balstu - no sava kolektīva, no pašvaldības. 
Par šo atbalstu PALDIES! Kas sadusmo? 
“Kaitina stulbi uzskati, muļķīga ietiepība, 
bet tev nākas savaldīties un tu acīs to pa-
teikt nevari. Nepatīk aizmuguriskas ru-
nas, nespēja pateikt acīs, ko domā.”

Kā mainījušies bērni? “Mīļi, smuki 
bumbulīši - tas ir tāpat kā agrāk. Tagad  
drošāki, aktīvāki. Mainījusies jau pati ģi-
menes vide, materiālā situācija. Bet ir arī 
negatīvās iezīmes - vairāk nervozu bērnu,  
lielākas veselības problēmas, uzmanības 
deficīts, bērni sliktāk runā, jo vecāki aiz-
ņemti, nav laika mājās runāties. Bet  
BĒRNUDĀRZS NEKAD NEAIZVIETOS VE-
CĀKUS! Vispār jau interesanti - te var re-
dzēt nākamos bosus, šefus, uzņēmējus, 
līderus, komplimentu bārstītājus, arī zi-
ņotājus. Jau šeit redzama nākamā mūs-
dienu sabiedrība ar visām tendencēm.”

Vai audzinātājām darbs ir “pēc aicinā-
juma” vai te ir tikai darba vieta? “Te var 
strādāt tikai pēc aicinājuma,” noteikti 
saka Malda. “Te ienākot, audzinātājai sa-
vas problēmas jāspēj nolikt malā. Tomēr 
bērniem jāmāca saprast, ka dzīvē var būt  

Vedējmāte brāļa kāzās

Karlsons - loma“ar stāžu”
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Čelnovu ģimene: Malda ar vīru, abām meitām - Ilvu un Kristīni - un 
mazbērniem

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Sveika, Rīga! Es no Mālpils! 1990. gada Dziesmusvētki

arī ļoti sāpīgas lietas. Reizēm vecāki sūdzas, nāk ar savām ambī-
cijām, vienpersoniskajām izjūtām. Dažādas instances aizsargā 
bērnus, bet kas aizsargās audzinātājas?”

 Jā, divu vienādu dienu nav ne bērnudārzā, ne skolā. Darbs te 
interesants, daudzveidīgs un ļoti, ļoti atbildīgs. Īpaši vadītājai. 

Nobeigumā rindas no dziesminieka Valda Atāla dzejoļa, ko viņš 
veltījis  Maldai: “Cel zelta dūņas, cel pili, / Vienalga - sapņi ir zili!” 
Ko novēlēt enerģiskajai Maldai un viņas kolektīvam? Protams, 
darbaprieku, gandarījumu par paveikto, bet atrast arī brīdi ziliem 
sapņiem, jo dzīvē daudz kas labs rodas tieši tā.

Ināra Bahmane

Pavisam tuvu Pita salai - pagaidu mājās Jaunzēlandē
Iepriekšējā rakstā ceļotājus atstājām Indonēzijā pēc peldes 

ūdenskritumā Latvijas dzimšanas dienai par godu. Pirms doša-
nās uz Bali salu, no kurienes lidmašīna vedīs uz Jaunzēlandi, vēl 
bija doma iekarot Ijen vulkānu Indonēzijas rietumos. (Turpmāk 
pēdiņās fragmenti no jauniešu Facebook dienasgrāmatas un 
manas sarakstes ar Ivaru).

“Sveiciens 18. novembrī no Indonēzijas!
Nu tā - motorolleri noīrēti, bākas pilnas, gatavojamies braukt 

uz vulkānu. Izbrauksim pusnaktī. Ja mani aprēķini ir pareizi, līdz 
stāvvietai no pilsētas ir 30 km, un šajos 30 km mēs no 0 m vjl 
uzbrauksim līdz 2000 m vjl. Krāteris esot 2883 m augstumā, atli-
kušais būs jāmēro ar kājām. 19. novembra saullēktu redzēsim 
apmēram tad, kad Latvijā būs neilgi pirms pusnakts 18. novem-
brī. Pēdējo reizi Ijen vulkāns, šķiet, izvirdis 1999. g., taču kopumā 
visa Indonēzija ir aktīva vulkāniskā zona.

Motorolleru noma šeit izmaksāja 65 000 rūpiju uz 24 stundām, 

pieliet pilnu bāku - 32 000 rūpiju. Šeit noma esot ‘dārga’ salīdzi-
nājumā ar Bali. Pārrēķinot eiro, motorolleris uz diennakti izmak-
sā ap 4,5 €, degviela - 2,2 €. Vadītāja apliecību nevienam nepra-
sīja.

Bet Bali izīrēt motorolleri uz diennakti maksājot mazāk nekā 
viena pudele alus.

Mūsu nodomu atkārtot bildi ar karodziņu jūrā iztraucēja jau-
numi vietējā avīzē - pludmalē vakar kāds noslīcis, tāpēc pagai-
dām tā slēgta. Uztaisījām alternatīvu bildi ūdenskritumā.”

“Vulkāns bija iespaidīgs, arī ceļš uz to. Izbraucām nedaudz 
pēc pusnakts, es un Laura ar vienu mocīti un mūsu hosts ar otru. 
Dainis palika mājās, jo viņam bija sasista kāja. Pēc pusceļa atkri-
ta arī mūsu hosts, jo viņa rollerim uzradās kaut kāda problēma. 
Mēs turpinājām braukt divatā. Ceļš kļuva aizvien stāvāks un līku-
maināks, divās vietās Laurai pat vajadzēja kalna vidū nokāpt, jo 
nebija, kur ieskrieties, un divatā nevarēja uzbraukt. Tā no jūras 

Ijen vulkāna krāteris Ivars un Laura ar gāzmaskām, uzraksts brīdina par toksisku gāzi

Turpinājums 12. lpp.
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līmeņa uzbraucām līdz apm. 1850 m. Nonācām galā ap pusdi-
viem naktī, zinot, ka vārtus vaļā verot divos. Gaidīt gan vajadzēja 
ilgāk - patiesībā tikai pustrijos atvēra biļešu kasi, bet vārtus aug-
šā kāpšanai neilgi pirms trijiem.

Kāpēju diezgan daudz, lielākoties grupās ar gidu. Gājām aug-
šā diezgan raiti, visus, kuri pirms mums izgāja, pa ceļam apdzi-
nām un beigās panācām vienu no sēra racējiem, kurš uz mugu-
ras augšā stiepa ratus sēra transportēšanai.

Kad tikām līdz krātera malai, atkal bija jākāpj lejā, tikai iekšā 
krāterī. Pievienojāmies kādam kanādietim, kurš viens pats gāja 
ar gidu, lai, iekšā kāpjot, neaizietu nepareizi. Tumsā un sēra dū-
mos viss izskatījās nesaprotami, tikai vēlāk - gaismā no augšas 
redzējām, ka patiesībā jau nekā, kur varētu apmaldīties, tur nav. 
Ap 3:50 nonācām pie Blue Flame (Zilā liesma), ieraudzījām uz 
pāris minūtēm, un tad sākās šausmas. Tur nepārtraukti nāk ārā 
sēra dūmi; kamēr vējš pūš vienā virzienā, viss normāli, bet, ja 
pamainās, visu pūš tieši virsū. Kad bijām lejā, vējš ļoti uzstājīgi 
sāka pūst dūmus uz cilvēkiem un taku, apkārt joprojām tumsa, 
turklāt vēl biezie dūmi - vairs redzēt nevarēja ne zilo liesmu, ne 
trīs metrus priekšā. Paelpot arī kodīgajos dūmos grūti, pat ar 
visām gāzmaskām. Nolēmām nedaudz pagaidīt, bet, kad nekas 
pēc pāris minūtēm nemainījās, nolēmām kāpt atpakaļ augšā un 
aizbēgt no dūmiem. Visu augšupceļu joprojām viss bija dūmos, 
no tiem izbēgām, vien tiekot pāri krātera malai. Vietējie sēra ra-
cēji tādos apstākļos strādā katru dienu, par gāzmaskām īpaši 
nesatraucas un uz pleciem augšā nes līdz pat 80 kg sēra vienā 
reizē. 1 kg sēra var pārdot par kādiem 0,07 eiro. Daži šādu kravu 
pamanās iegūt pat divas reizes dienā. Šis darbs ir ļoti bīstams un 
fiziski grūts, pat ļoti veiksmīgās dienās tā var nopelnīt vien ap 10 
eiro.

Saullēkts bija ap 4:50, īsi pirms tam arī izrāpojām ārā no krā-
tera dūmiem. Pašam saullēkta brīdim gan priekšā bija kalns, bet 
tāpat visapkārt ļoti skaisti. Kāpām tālāk augšā un pastaigājām pa 
augstāko krātera malu. Lejā sākām kāpt tad, kad kādu krietnu 
laiku jau bija pilnīgi gaišs - ap pusseptiņiem. Pēc tam vēl izdomā-
jām mājās braukt nevis pa to pašu ceļu lejup, bet kalniem apkārt 
pa otru pusi. Rezultātā 30 km vietā atpakaļceļš izvērtās 170 km 
garumā. Pa vidam meklējām pludmales un mājās nonācām jau 
tikai pēc saulrieta.”

Vulkāna iekarošana arī noslēdza ceļojuma daļu pa Javas salu. 
Tālāk ar kuģīti pāri jūras šaurumam uz “paradīzi zemes virsū” 
Bali salu.

“Nu esam Bali, apmetušies pie hosta Seminyak rajonā, kas ir 
diezgan tuvu pludmalēm un galvenajam naktsdzīves centram - 
Kutai. Tur ir pilns ar austrāļu tūristiem. Te ir sērferu un austrā-
liešu iedzērāju paradīze.

Bali pludmales, protams, izslavētas visā pasaulē kā paradīzes 

pludmales. Un tā jau arī ir. Satikām ukraiņus, kuri te dzīvo jau 
pusgadu, viņi parādīja vietu, kas tūristiem nav zināma un kur var 
no klints lekt jūrā. Tā arī cītīgi darījām. Vēl bijām uz “Dreamland 
beach” (Sapņu pludmale) ķert lielos viļņus. Ja papraktizē, tad sa-
nāk lieliski lēcieni pa viļņiem, bet kamēr piešaujas, tikmēr, div-
metrīgajam vilnim nākot virsū, sajūta tāda, kāda varētu būt ve-
ļasmašīnā.”

Peldoties Bali viļņos, bija pienācis laiks teikt ardievas Indonē-
zijas piedzīvojumiem 3 nedēļu garumā un posties lidojumam uz 
Jaunzēlandi. Lēmums bija riteņus ņemt līdz, tāpēc bija apmak-
sāti 80 kg bagāžai. Izlidošana no Bali Ngurah Rai lidostas desmi-
tos vakarā, ielidošana Oklendā 28. novembra pēcpusdienā. Man-
tas tika pārskatītas, un 27. novembrī ceļotāji jau ļoti laicīgi devās 
uz lidostu, lai reģistrētos lidojumam. Un labi, ka laicīgi…

“Nonācām lidostā, sasvērām mantas un secinājām, ka mums 
to ir ap 25 kg par daudz. Bijām par zemu novērtējuši pakoto rite-
ņu svaru. Tā nu pamatīgi visu izrevidējām un praktiski izmetām 
pusi no savām mantām. 55 kg kopā sver riteņi, un mums ir 80 kg 
bagāžas. Šādu revīziju ceļojumā vēl nebijām veikuši. Reizēm ir 
pat laba sajūta izmest visādas vecās lietas - cauros matracīšus, 
nolietotos kempinga piederumus, traukus, sedziņas, cauros T-
kreklus un džemperus, vēl kādus sīkumus, kas visu ceļu vazāti 
līdz, bet tāpat maz izmantoti. Tajā Facebook bildē priekšplānā 
redzamie maisi ir visi tie, ko salasījām ar izmetamajām mantām.  
Pēc divām stundām no šī brīža lidojums.”

Pēc bagāžas nodošanas gaidot lidojumu, Facebook dienas-
grāmatā parādās šāds ieraksts:

“Pēc 2 stundām mūs sagaida Jetstar Airway reiss Nr. 38, kas 
mūs aizvedīs projām no Āzijas kontinenta. Rīt cits lidojums mūs 
aizgādās vēl tālāk no mājām, jo ap 5iem pēcpusdienā pēc vietējā 

Sapņu pludmalē ķerot lielos viļņus

Bali salā, kur varēja no klints lēkt jūrāSēra racējs ar sēru piekrautiem groziem

Turpinājums no 11. lpp.
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Pita salas. Pa jūru tas nav lielāks par ar prāmi veikto Indonēzijā, 
taču, lai nokļūtu Katamas arhipelāgā, visticamāk būs nepiecie-
šams otrais lidojums mūsu ceļojumā. Un tas var būt pat dārgāks 
kā Bali – Sidneja – Oklenda. Tāpēc tas nenotiks ne rīt, ne tuvākā 
mēneša laikā. Tagad mūsu uzdevums iekārtoties darbā, lai šo 
mērķi varētu sasniegt.”

“Oklendā Gregs mūs novietoja NOMADS hostelī uz divām nak-
tīm. Rītdien brauksim uz viņa salu - Waiheke. Šodien jau paspē-
jām satikt divas latviešu meitenes, parunājām par darbiem un 
dzīvi te. Ko darīt te būs, pamazām iepazīstamies ar darba piedā-
vājumiem. 

Citi jaunumi - šodien Oklendā bija Ziemassvētku vecīšu parā-
de, ko mēs gan gandrīz nogulējām. Ziemassvētku vecīši te tradi-
cionāli, bet Adventes vainagus gan vēl neesmu manījis. Toties 
šodien oficiāli sākas vasara. Pa dienu 19 grādi, mums tas liekas 
diezgan vēss klimats. (Kā nu citādi pēc ekvatoriālās Āzijas!)”

“Waiheke būsim līdz 6. decembrim. Gregs mūs izmitina ap-
mēram 200 m no viņa mājām esošajā “Hekerua Lodge Backpac-
kers”. Grega mājās salikām kopā izjauktos riteņus un novietojām 
šķūnītī. Telti esam saglabājuši, matracīšus gan ne.

Waiheke ir ļoti skaisti, daudz dažādu staigājamo taku, apbrī-
nojama daba. Pakalni it kā nav augsti - līdz 230 m, tomēr ielas 
mēdz būt iespaidīgi stāvas, un vispār viss izskatās kalnains. Vie-
tējie dzīvo slīpumā kā hobiti. Pludmales un peldes ļoti jaukas.

Tepat uz salas ceturtdien/piektdien ar Daini piestrādāsim par 
krāvējiem, varēs nopelnīt 20 $ stundā, minimālā alga ir 15 $ 
stundā (1 JZ dolārs ir apm. 62 centi). Krāmēsim koka grīdas 
priekš James Henry kompānijas. Lai strādātu pastāvīgu darbu, 
jāizpilda virkne priekšnoteikumu. Pirmais bija dabūt mobilos nu-
murus - tas ir. Otrais - šodien atvērām bankas kontus. Trešais - 
jāpiesakās nodokļu maksātāju numuram. Tagad, kad konts at-
vērts, varam to izdarīt, bet tas ir nedaudz laikietilpīgāk - jāsūta 
dokumenti pa pastu, ko rīt ceram izdarīt.”

“Pēc pirmās nedēļas Jaunzēlandē esam guvuši jaunas mācī-
bas. Lūk, dažas no tām:

Attālinoties no Latvijas, pieaug sastapto latviešu skaits. Pirmo 
pierādījumu, ka latvieši ir visur, guvām Singapūrā, kur sastapām 
vairāk tautiešu kā jebkur citur ārpus Eiropas (esam ļoti pateicīgi 
Aināram un Sanitai par atbalstu). Šķiet, ka Jaunzēlandē būs lī-
dzīga aina, jo jau otrajā dienā atradāmies divu apburošu latviešu 

laika nolaidīsimies 
Oklendā, Jaunzēlan-
dē.

Kad plānojām 
savu ceļu no Latvijas 
uz vistālāko apdzīvo-
to vietu – Pita salu 
Jaunzēlandē – mēs 
sapņojām par tās sa-
sniegšanu, neizman-
tojot avio pakalpoju-
mus. Diemžēl, pēc 21 
000 km pievarēšanas, 
lidmašīnā kāju ne-
sperot, esam pade-
vušies skarbajai rea-
litātei – lai 
pārskatāmā nākotnē 
savu mērķi sasnieg-
tu, mums tomēr jāli-
do un jāizlaiž Austrā-
lija. Lūdzu, 
nenosodiet mūs pā-
rāk bargi!

Varētu šķist, ka ie-
kāpšana lidmašīnā ir 

vienkārša. Un parasti arī tā ir. Bet parasti mēs mēdzam būt ne-
daudz neparasti.

Tā vietā, lai tos atstātu, mēs nolēmām riteņus uz Jaunzēlandi 
ņemt līdz. Šķita, ka ar 80 kg mums trijiem pietiks. Bet pārstei-
gums – mūsu mantība kopā ar 3 iepakotajiem riteņiem svēra 
apm. 100 kg! Lai mēs varētu doties tālāk, bija jātiek vaļā no “ne-
vajadzīgajām” lietām. Ardievu, mana mīļā kapucjaka! Iztikšu bez 
Tevis, mans šmucīgais guļammaiss! Šajās apakšbiksēs tāpat bija 
nejauks caurums! Mums pat nācās atbrīvoties no ½ kg sēra, ko 
Ivars bija pamanījies iedabūt lidostā!

Viss labs, kas labi beidzās, un mēs kaut kā pamanījāmies ie-
kļauties svara limitā. Uz redzēšanos, Āzija, Tu patiesi esi pārstei-
dzoša, traka, karsta, sviedraina, krāsaina, viesmīlīga un neatkār-
tojama! Mēs noteikti vēl tiksimies!”

Lidojums notika bez starpgadījumiem. Kādas stundas tika pa-
vadītas arī uz Austrālijas zemes Sidnejas lidostā. Kad lidmašīna 
bija laimīgi nosēdusies Oklendā, lidostā mūsējos sagaidīja labvē-
lis Gregs Fowlds – vīrs, ar kuru iepazinos, kad viņš vasarā vairā-
kas nedēļas uzturējās Siguldā viesnīcā “Kaupo”, kur es strādāju. 
Viņš dzīvo Jaunzēlandē uz Waiheke salas netālu no Oklendas. 
Saprotams, ka es izmantoju dienesta stāvokli un iepazīstināju 
viņu ar “How Many Roads” ceļojumu. Sākumā viņš bija ļoti attu-
rīgs, bet galu galā pats aizrāvās ar šo piedzīvojumu un sāka sekot 
tam līdz, apsolot atbalstu, kad viņi nonāks līdz Jaunzēlandei. Šo 
solījumu viņš turēja godam.

Lidostā šoreiz paveicās Dainim (atšķirībā no iepriekšējām ro-
bežām), bet Laurai un Ivaram nācās iziet pamatīgu pārbaudi.

“Dainis šoreiz tika cauri viegli, bet mūs ar Lauru savāca imig-
rācijā uz ‘random check’ (nejaušības izlases pārbaude). Pavadī-
jām tur kādas divas stundas, iztaujāja, pārbaudīja pilnīgi visas 
mantas līdz sīkumam - somas uz narkotiku/sprāgstvielu palie-
kām, apošņāja visu ar suni un tādā garā. Dainis tikmēr jau bija 
saticis Gregu un neizpratnē bažījās, vai mēs jau neesam deportē-
ti, jo telefonus arī tajā laikā lietot nevarēja. Iespējams, ka tas, 
pateicoties milzīgajām riteņu kastēm bagāžā un Irānas vīzām 
mūsu pasēs. Bet viss beidzās labi. Šobrīd esam kultūršokā par 
to, cik viss dārgs. Toties ir prieks saprast notiekošo bez trešās 
personas starpniecības.”

“Jaunzēlandē esam, bet vēl 1100 km attālumā no mūsu mērķa 
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HMRoads komanda ar Gregu Fowldu Jaunzēlandē Priekšplānā mantu maisi, kuri tālāk vairs 
neceļos
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Šodien savukārt biju uz interviju bārā/restorānā Glass Goose, 
redzēs, vai viņi dos kādu ziņu. Tur konkurence liela, bija grupas 
intervija pielīdzināma ANO sanāksmei - 18 cilvēki no vismaz 10 
valstīm. Pēc tam biju uz vēl vienu interviju, uz kuru bija arī Dainis 
- OXFAM - ļoti liela labdarības organizācija, kas algo cilvēkus, 
kuri uz ielas uzrunā potenciālos ziedotājus. Tas likās cēlāk par 
automašīnu servisa pakalpojumu tirgošanu, atmosfēra arī jau-
kāka. Teica, ka vakarā zvanīšot tiem, kurus pieņem, bet ne man, 
ne Dainim nav zvanīts. Šajā intervijā arī bija daudz cilvēku, pie 
tam tā esot bijusi jau trešā tāda grupa šajā dienā. Pie viņiem pie-
sakās ļoti daudz cilvēku. Nezinu, vai tāpēc, ka grib glābt pasauli, 
vai tāpēc, ka alga laba - ~20 $ stundā, kas nozīmē, ka nopelna 
800 $ nedēļā.

Šovakar vēl joka pēc aizsūtīju savu CV vienam IT darbam.”
“Jaunumu pagaidām nav, biju novērot, kā notiek tirgotāju ie-

šana pa mājām, bet mani tomēr nepaņēma un varbūt arī, ka labi. 
Dainis novēloti saņēma atbildi no Oxfam, nu viņš dosies novērot, 
kā tas notiek. Man nupat atbildēja no vienas kompānijas, kas no-
darbojas ar visādu veco lietu izvākšanu, varbūt būs iespēja strā-
dāt. Šajā gadījumā pluss ir tas, ka firma pati meklē cilvēkus, ne-
vis rekrutēšanas aģentūra. Lielākoties, te tādiem darbiem 
darbiniekus meklē caur aģentūrām, kas nozīmē, ka daļa no sa-
maksas aiziet starpniekiem. Zinātāji šo variantu iesaka kā pašu 
pēdējo, ja nu neko nesanāk atrast. Biju arī sūtījis darbiem caur 
aģentūru, bet atbildes nekādas.”

“Pagaidām par darbiem jaunumu nav, Dainis Oxfam pabija di-
vas dienas, bet tomēr tur nestrādās. Es sāku domāt, ka varbūt 
labāk ātrāk braukt no Oklendas prom uz fermām. Tikai jāizdomā, 
ko darīt ar riteni. Īsti braucams tālāk par 10 km tas šobrīd nav - 
atkal saplīsa Irānā nomainītais monobloks. Sabiedriskais trans-
ports baigi dārgs, piemēram, vilciens uz Velingtonu maksā 120$! 
Varbūt kaut kur jāstopē. Vēl izplānojis neesmu, tad jau redzēs.”

Un tā paiet gandrīz mēnesis… Visveiksmīgākā tātad bija Lau-
ra, kas tūlīt dabūja darbu Waiheke salā vīna dārzā (vienā no labā-
kajiem), un drīz no telts pārvācās uz īrētu dzīvesvietu. Laura par 
savu darbu un dzīvi:

“Kamēr puiši izvēlējās atgriezties Oklendā, es nolēmu pirmos 
trīs mēnešus palikt Waiheke un izbaudīt dienvidu puslodes vasa-
ru uz salas. Ar pirmo piegājienu atradu darbu Cable Bay Vine-
yards par viesmīli, un 10 mēnešu bezdarbnieka dzīve bija beigu-
sies. Strādāt sanāk daudz, jo tūrisma sezona ir pašā plaukumā 
un ārzemnieki un vietējie brauc izbaudīt slavenos vīnus no vairāk 
kā 20 šejienes vīna darītavām (arī oklendieši man ir vietējie - no-
kļūšana no pilsētas centra uz salas prasa vien nieka 45 minūtes 
prāmī).

Gandrīz no jebkura skatpunkta uz salas paveras elpu aizrau-
joši skati, un viens no labākajiem ir tieši no manas darba vietas. 
Pār līci var redzēt Oklendas siluetu ar izteiksmīgo SkyTower un 
saules rietu pār pilsētu. Darba vietā strādā viesmīļi un pavāri no 
Itālijas, Francijas, Vācijas, Argentīnas, Čīles, Meksikas, Karību 
salām, Amerikas, Īrijas, Lielbritānijas, Taizemes un pa retam 
jaunzēlandietim. Sala ir ļoti multikulturāla, un daudzi jaunieši 
šeit brauc uz vasaras sezonu piepelnīties.

Kāds Waiheke iedzīvotājs man stāstīja - kad pirms 30 gadiem 
atbraucis uz salu, te esot bijis kluss un valdījusi hipijiska atmos-
fēra, tagad tā, iespējams, ir tikai ziemā; siltajos gada mēnešos šī 
ir visblīvāk apdzīvotā sala Jaunzēlandē un ir kļuvusi par statusa 
vietu ar greznām villām un biznesmeņiem, kas no Oklendas pus-
dienot ierodas savos helikopteros. Vietējie iedzīvotāji - bagāti vai 
ne - ir jautri, viesmīlīgi un dzīvi mīloši cilvēki. Kā īstiem hobitiem, 
arī šejieniešiem patīk staigāt basām kājām, baudīt kalnus, ēdie-
nus un vīnu. Salas paugurainā reljefa dēļ var teikt - katrs dzīvo 
kādā pakalnā. Tāda kā tūristu pilna VidusZeme.

Vēl varu pieminēt, ka pirmo reizi mūžā biju pa īstam makšķe-
rēt un bez iespaidīgām zivīm redzēju arī pāris varenus kalmārus 
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dāmu – Ineses un 
Sandras sabiedrībā. 
Lai gan maza tauta, 
latvieši viens otru at-
radīs vienmēr!

Ja ar divu latviešu 
meiteņu satikšanu 
vēl ir par maz, šodien 
Dainis vietējā veikalā 
atrada Latvijas špro-
tes! Liepājas šprotes 
“Libava” 160 g bun-
dža maksā 3 $ (diez-
gan lēti).

Pēc 8 Āzijā pavadī-
tiem mēnešiem sa-
stapšanās ar Jaunzē-
landes cenām ir 
šoks. Ja normāla rīsu 
porcija Indonēzijā vai 
Malaizijā maksā ne-
daudz virs 1 eiro, te 
pat nesapņojiet atrast ko lētāku par 7$. Vismaz siers ir apmēram 
Latvijas cenās. Nepārprotiet, mēs nesūdzamies, jo algas ir at-
bilstošas un pat ar minimālo algu var iztikt tīri labi.

Brīžam tu jūties kā Tolkīna VidusZemē. Daļēji tāpēc, ka vietē-
jie reizēm uzvedas kā hobiti un daļēji tāpēc, ka daba ir vienkārši 
apbrīnojama. Piemēram, gigantiskās 5-metrīgās papardes vis-
apkārt (vismaz Waiheke salā). Nekad nebijām domājuši, ka vien-
kāršs svaigs gaiss var būt tik īpašs, bet pēc putekļiem, pelniem 
un karstuma Dienvidaustrumāzijā svaiga gaisa malks tiešām ir 
bauda.

Šķiet, ka atrast darbu nebūs tik grūti kā Gruzijā (arī tur jau 
nebija pārāk grūti), jo Ivars un Dainis jau ir nopelnījuši savus pir-
mos 100 JZD, 5 stundas nesot kalnā dēļus, un Laurai jau ir darbs 
brīnišķīga vīna dārza restorānā. (Būdami čakli, puiši gan divām 
dienām domāto darbu padarīja vienā. Strādātu lēnāk, būtu no-
pelnījuši vēl tikpat!). Redzēsim, kā lietas attīstīsies...”

Realitātē tik rožaini nebija gan. Jā, Laura pie darba Waiheke 
salā tika jau uzreiz, bet puišiem tik viegli negāja – konkurence 
izrādījās lielāka kā gaidīts. Atgriezušies Oklendā, viņi meklēju-
mos un darba intervijās “nostrādājās” pamatīgi. Neliels ieskats 
šajos meklējumos:

“Vakar biju uz interviju Hannah Direct par “salesperson”, it kā 
jau tiku tālāk - pirmdien došos ielās kopā ar pieredzējušo tirgo-
tāju un skatīšos, kā tas notiek. Tad arī sapratīšu, kādas ir manas 
reālās izredzes kaut ko tik jukušu strādāt.

Šīs šprotes ir peldējušas pāri pus pasaulei no Latvijas uz Jaunzēlandi

Laura darbā Cable Bay Vineyards restorānā
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trālijā (viņam bumeranga mešanai būtu jābūt iedzimtai) tepat 
blakus mājai mētāt. Nekas dižs, izņemot iemešanu kādas mājas 
pagalmā, nesanāca. Varbūt slikts bumerangs…”

“Vakar darbā dabūju Austrālijas sarkanvīna pudeli, Jaunzē-
landes baltvīnu un vienu Jamaikas rumu. Tā nebija dāvana, tie 
bija krāmi. Arī Maoru vietvārdu vārdnīca, iphone austiņas un 
daudz citu lietu. Mani vērtīgākie ieguvumi ir riteņa sēdeklis, ar ko 
nomainīju savu ceļā daudz cietušo un forša ķivere Sarkanā krus-
ta veikalā pirktās neērtās vietā.”

Ziemassvētkus (arī Daiņa dzimšanas dienu) mūsējie nosvinēja 
visi trīs kopā, jauniegūto latviešu draudzeņu sabiedrībā, baudot 
pašu gatavotus daudzveidīgus salātus dažādās gaumēs. Jaunais 
gads tika sagaidīts katram savā apritē, bet sirdī esot ar savējiem 
mājās.

Piemēram, Ivars:
“Vakar biju tā piekusis, ka tikai sagaidīju 00:00 un 10 minūtes 

un tūlīt aizgāju gulēt. 30. decembra vakarā darbu pabeidzām ti-
kai 20:00 un vakar no rīta jau 6:30 sākām. Pa ceļam uz darbu 
vēroju gada pēdējo saullēktu 6:04. Mājinieki arī nekā īpaši jauno 
gadu nesagaidīja. Pavērojām uguņošanu pa logu.

Dainis gan bija Jaungada ballītē Queenstreet dzīvoklī, bet, kā 
viņam gāja, pagaidām ziņu nav. (Nav arī raksta tapšanas brīdī). 
Toties pirmdien viņš un Inese brauks prom no Oklendas strādāt 
ābolu dārzos.”

“Oklendai naktī uzbruka lietusgāzes, arī tagad turpina līt. “Ci-
vil Defence and Emergency Management” ir pat oficiālu brīdinā-
jumu par spēcīgām lietavām izsludinājuši. Tūristiem iesaka pār-
celt apmetnes uz augstākām vietām. Arī Oklendas iedzīvotājus 
aicina būt īpaši piesardzīgiem.”

Tādas nu bija Jaungada dienas Jaunzēlandē. Tagad vēl atlicis 
stāsts par Daiņa gaitām. Viņš strādā ābolu retināšanā Dienvidu 
salas pašos dienvidos Roksburgā. Kad šis darbs būs pabeigts, 
tiek piedāvāts izmēģināt roku aitu cirpšanā – vai nav cerīgi un 
HMR cienīgi? Facebook dienasgrāmatā par savām gaitām Dainis 
stāsta:

“Ierašanās Jaunzēlandē bija tas vieglākais – pietika vien ie-
kāpt lidmašīnā. Izaicinājumus sastapām, kad bija jāatrod iespē-
jas nopelnīt. Tika stāstīts, ka Oklendā (un jebkur Jaunzēlandē) 
atrast darbu ir vieglāk par vieglu, tāpēc nav par ko satraukties. 
Stāsti izrādījās tikai daļēji patiesi – Laura Waiheke salā darbu 
dabūja, to pat īsti nemeklējot. Mums ar Ivaru tas nebija tik vien-
kārši – tiešām bija jāmeklē.

Mana pirmā pieredze Jaunzēlandes darba tirgū sākās, mēģi-
not laimi kā finansējuma meklētājam starptautiskai palīdzības 
un attīstības organizācijai. Man izdevās izdzīvot atlases procedū-
ru, un es nokļuvu Oklendas ielās finansējuma medībās. Vienā 
vārdā – finansu meklējumi ielās, šķiet, ir grūtākais (mentāli) 
darbs, ko esmu dzīvē jebkad veicis. Pēc divu dienu nesekmīgiem 
mēģinājumiem atrast cilvēkus, kas gribētu kļūt par mana darba 
devēja ziedotājiem, es nolēmu padoties. Secinājums – šādu dar-
bu var strādāt tikai īpaši tam atbilstoša persona. Nemitīgais 
stress, saņemot atteikumus un mēģinot izpildīt dienas plānu, 
bija par daudz. Biju spiests padoties – atpakaļ tirgū! 

Laimīgā kārtā, man nebija pārāk ilgi jāgaida uz nākamo piedā-
vājumu – pēc Jaungada nosvinēšanas biju gatavs veikt visu ceļu 
lejup uz dienvidiem uz Centrālo Otago. Šī ceļojuma iemesls bija 
Austrumlatvijas meitenes aicinājums pievienoties viņai un kļūt 
par profesionālu ābolu retinātāju. Pēc neveiksmīgiem mēģināju-
miem nopirkt aviobiļetes mēs nolēmām stopēt no Oklendas līdz 
Roksburgai (apm. 1600 km). Tas bija traki, bet 48 stundu laikā 
mēs nokļuvām galamērķī.

Pēc piecu dienu darba ābolu retināšanā esmu šo to iemācījies. 
Pirmkārt, jāstrādā ļoti ātri. Otrkārt, tev jābūt nežēlīgam. Treš-
kārt, tas nav tik viegli kā izklausās. Un visbeidzot, reizēm tas ir 
ļoti, ļoti apnicīgi. Tāpat kā dzīve! Bet kopumā man tas patīk (savā 
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Ivars darbā: uz nupat piekrāmētās piekabes

un divas dažāda veida rajas (stingray un eagleray, jāpiebilst, ka 
pirmā bija visnotaļ milzīga un iespaidīga!)”

Pēc Ziemassvētkiem pie interesanta darba, kas dod iespēju ie-
pazīt cilvēkus, sadzīvi un raksturus, Oklendā beidzot tika arī Ivars. 
Viņa darba vieta ir firma “Junk2Go” (Krāmus prom), par kuru mā-
jas lapā var lasīt izcilas atsauksmes. Krāmus ne tikai savāc, bet 
arī uzkopj aiz sevis. Lūk, Ivara stāsts par pirmajām darba dienām: 

“Šodien biju strādāt pirmo izmēģinājuma dienu, tās noslēgu-
mā darbu esmu dabūjis. Man patīk darba devēja Deiva moto: “My 
life is rubbish” (Mana dzīve ir grabažas). Strādāšu Junk2Go - ne-
liels, bet ļoti pieprasīts uzņēmums, kas nodarbojas ar krāmu iz-
vešanu no mājām. Sīkāk par pakalpojumiem http://www.junk-
2go.co.nz/. Īsumā tas notiek tā: ar attēlā redzamo kravas mašīnu 
pēc pasūtījuma braucam pa mājām, sakraujam, kas nu kuram 
sakrājies, un braucam uz izgāztuvi izlādēt. Tā, kamēr diena galā. 
Mašīnā divi cilvēki - šoferis un līdzbraucējs. Mans uzdevums ir 
navigēt uz klienta adresi, pieskatīt, lai šoferis nevienu neno-
brauc, pie iekraušanas un izgāšanas operēt ar piekabi, runāt pa 
telefonu, kad šoferis brauc. Divatā kraujam visu piekabē. Izmēģi-
nājuma diena iekrita vienā no aizņemtākajām - strādājām no 
6:30 līdz 20:00. Pirms Ziemassvētkiem visi veikuši lielo tīrīšanu. 

Darbs interesants un ļoti daudzpusīgs, manuprāt, daudz la-
bāk, nekā “šustrika” darbs celtniecībā. Dienas laikā izbraukājam 
Oklendu krustu-šķērsu, satiekam dažādus cilvēkus un redzam 
dažādas lietas, no kā katrs grib atbrīvoties. Nav jau arī tā, ka tās 
lietas vienmēr ir pilnīgi atkritumi. Arī tādu netrūkst, šodien vā-
cām gan būvgružus, gan zarus un augus, no kuriem attīrīts 
dārzs, gan vecus dēļus (reizēm nemitīgā lietū pāris stundu laikā 
jāpārkrauj vairākas tonnas slapju oļu vai skaidu), bet jaukumi sā-
kas ar dažādiem priekšmetiem. Piemēram, aizbraucam pie opja, 
kam par daudz augu māla podos, katru otro podu salādējam ma-
šīnā, vēl viņam arī zaru cirpējs nevajadzīgs. Arī krāmi, bet tas nav 
svarīgi. Tad aizbraucam pie dāmas, kurai vecs dīvāns, vaicājam, 
vai viņai nevajag augus podos, dāma paņem vienu podu sev. Aiz-
braucam pie nākamās dāmas, kura grib tikt vaļā no vannas, ka-
mēr vīra nav mājās, jo vīram ir plāns vannā audzēt piparmētras, 
un papildus ar opja zaru cirpēju nocērpam pāris zarus, bet zaru 
cirpēju beigās uzdāvinam dāmai Ziemassvētkos. Vēl devāmies 
apciemot saldējuma mašīnu. Saldējuma aparāts nelabojami sa-
plīsis, to vajadzēja dabūt no mašīnas ārā.

Nākamreiz strādāšu 29., 30., 31. decembrī, no 5. janvāra sāk-
sies regulārs grafiks. Specializēsimies eglīšu likvidācijā. Samak-
sa par stundām. Darbs parasti sākas 8-os, bet beidzas, kad kon-
krētajā dienā pieteiktie darbi pabeigti. Tāpēc var būt gan 5, gan 12 
stundas.”

“Šodien darbā atradu bumerangu. Noskatījos Youtube video, 
kā jāmet, un gājām ar Liannas dēlu Džonatanu, kurš dzimis Aus-
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uz vietas - ir Rižskij, Borodinskij, trešo nosaukumu aizmirsu. No 
mājām uz veikalu būtu jābrauc ap 30 km, bet, tā kā darbā nonācu 
tam tuvumā un diena nebija saspringta, izmantoju izdevību vei-
kalu ievērtēt.

Kāruma sieriņi arī bija, bet tos ved sasaldētus un uzglabā. Ne 
visai gribas pirkt saldētus sieriņus par 3 $ gabalā, ja termiņš bei-
dzies jau labi sen”

No Daiņa:
“Šodien man ir jaunumi - nopirku mašīnu. Ar Ivaru izlēmām, 

ka mašīnas iegādāšanās noteikti nav slikta doma, ņemot vērā to, 
ka man tādā veidā būs iespējas vieglāk atrast nākamo darba vie-
tu un Ivars pēc kāda laika varēs mašīnu izmantot, lai ceļotu pa 
Dienvidu salu vai arī strādātu. Mašīna, protams, nekāda īpašā 
nav - 1993. gada Toyota Corona ar 2.0 litru benzīna dzinēju un 
četrpakāpju automātisko ātrumkārbu. Kā pirmā mašīna ļoti laba. 
Pagaidām gan jātiek skaidrībā ar centrālās atslēgas kļūmi, bet  
citādi esmu ļoti apmierināts. Par mašīnu samaksāju 1250 Jaun-
zēlandes dolārus, kas ir nedaudz vairāk kā divu nedēļu alga. Da-
lot uz pusēm ar Ivaru, galīgi nesanāk daudz. Tagad tikai atliek 
krāt naudu Pita salai, parādu atdošanai un braukšanai mājup.”

Tā nu mūsu jaunieši, izklīduši pa visu Jaunzēlandi, tur dzīvo un 
strādā. Atliek tikai vēlēt veiksmi un turēt īkšķus, lai izdodas no-
kļūt Pita salā (to viņi cer izdarīt martā). Reizēm tā aste var izrādī-
ties garāka par pašu suni... Un, protams, vēlēsim arī atrast ceļu 
uz mājām!

Anita Brence

dīvainā veidā)!
Pēc kāda laika (tas var būt pēc dažām dienām vai arī nedēļām) 

es atkal būšu brīvs nākamajam izaicinājumam (varbūt vajadzētu 
pamēģināt aitu cirpšanu).”

Vēl jaunieši ir atklājuši, ka Jaunzēlandē var dabūt pat daudz 
ko no Latvijas produkcijas. Ir veikals, kas specializējies postpa-
domju produktu pārdošanā, visus produktus un cenas var redzēt 
arī viņu mājaslapā - http://marusyanz.com/store, tur ir gan torte 
Cielaviņa, gan dažādas šprotes, gan Rīgas rupjmaize, pat Kāru-
ma sieriņi. Produktus var ne tikai pasūtīt internetā, bet, piemē-
ram, Oklendā ir kādi 7 šie veikali.

Ivaram ir izdevies kuplināt savus Jaunzēlandes iespaidus, 
piedaloties starptautiskā slēpņotāju pasākumā:

“Vakar biju slēpņošanas kāpienā uz Mercer Bay, kur var no-
kļūt, tikai, rāpjoties lejā pa stāvam klinšu takām, un tikai tad, kad 
ir bēgums. Tur varēja arī papētīt dažas alas, kas paisumā piepil-
dās ar ūdeni. Satikos arī ar nupat no Latvijas atbraukušo Mal-
zubru ģimeni.

Turpinu arī pēdu rūdīšanu, staigājot basām kājām. Šoreiz gan 
pēdas nedaudz apsvilināju Pihas pludmales karstajās smiltīs. 
Saule sestdien bija nežēlīga, bet smiltis tajā pludmalē ir tumšās, 
vulkāniskās. Bet tas jau pieder pie lietas.”

P.S. ziņas
No Ivara:
“Par godu dzimšanas dienai šodien iegriezos minētajā Ma-

rusyas veikalā un iegādājos rupjmaizi, Laimas vafeļtorti un Sere-
nādes un Vāverītes batoniņus. Rupjmaize tiešām garšīga - to cep 

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Turpinājums no 15. lpp.

Jaunzēlandes ābeļdārzi

Latviešu meitene Inese kopā ar Daini dodas strādāt ābolu dārzos

Jā, neparasts skats - auto kustība pretēji mums ierastajai

Ivars slēpņotāju pasākumā, Pihas pludmales tumšās, vulkāniskās 
smiltis
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Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 22. februārī 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

Programma 
“Jauniešu garantija” darbībā

Janvārī Mālpils Profesionālajā vidusskolā Ēdināšanas 
pakalpojumu specialitātē mācības uzsāka 16 jaunieši, kas 
izglītību iegūs ESF programmas “Jauniešu garantija” ietva-
ros. Projekts līdzfinansēts jaunatnes nodarbinātības inicia-
tīvas ietvaros.

Jauniešu garantija ir iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt 
jauniešiem atgriezties izglītības iestādē vai iekļauties darba 
tirgū, tādējādi mazinātos jauniešu bezdarbs un uzlabotos 
konkurētspēja darba tirgū.

Audzēkņu vidū ir 10 Mālpils novadā dzīvojošie jaunieši, kā 
arī no kaimiņu - Suntažu, Nītaures un Siguldas novadiem.

Pirmajā mācību dienā jaunieši tikās ar skolas vadību un 
pedagogiem un savstarpēji iepazinās. Daudziem no viņiem 
jau ir praktiskā darba pieredze specialitātē. Iepriecina tas, 
ka lielākai daļai galvenā motivācija, kāpēc uzsāka mācības, 
ir nepieciešamība iegūt izglītības dokumentu, ko pieprasa 
darba devējs. Citi izteica vēlmi papildināt zināšanas par citu 
tautu virtuvi, pilnveidot konditorejas iemaņas, kā arī apgūt 
otru profesiju. Liela motivācija arī ir stipendijai, kas sa-
sniedz līdz 115 eiro atkarībā no mācību sasniegumiem, kā 
arī tam, ka specialitāti var apgūt 1,5 gadu laikā.

Direktore F. Ģēvele aicināja jauniešus aktīvi iesaistīties 
skolas sabiedriskajā dzīvē un izmanot visas iespējas, ko pie-
dāvā interešu izglītības pulciņi. Kopā ar grupas audzinātāju 
Daigu Melceri un priekšmetu skolotājiem Eviju Kļaviņu, Daci 
Kursīti un Guntu Jēkabsoni jaunieši iepazinās skolas mācī-
bu telpām un laboratorijām.

Līdz janvāra beigām vēl varat pievienoties šīs grupas au-
dzēkņiem un apgūt profesiju!

Ausma Čīma

Šis dzejolis pirmo reizi izskanēja senioru Ziemassvētku 
pasākumā pagājušā gada nogalē. Nebija iespēja to publicēt 
“Mālpils Vēstis” decembra Nr., tāpēc publicējam tagad!

“Pār kalniem un lejām skan Ziemsvētku dziesmas,
Uz eglēm rotājas svecīšu liesmas.
Pasaule pārvēršas pasakā jaukā,
Nesēdiet mājās, bet izejiet laukā!

Skatieties, sniedziņš krīt sudraba pārslām
Un domas nesas pa sniegotām vārsmām.
Cik skaista uz dažāda esi tu, ziema,
No sniega un saules kļūst gaišāka diena.

Sniega pārslas pār zemi krīt un vizuļo,
Tās visu apkārtni un mežus izdaiļo.
Pat visi koki kļūst tik skaisti,
Kad tajos dzenīt’s kaļ tik raiti.

Bet, ja gribās vējam pūst,
Koku zari sāk tad lūst.
Sāk viesulis pa gaisu virmot,
No sala vīriem bārda sirmot.

Visiem vēlu svētkus skaistus,
Ziemassvētkus, baltus, baltus,
Veselību, dzīves prieku,
Makā kādu naudu lieku.”

Jūlija Jandalova

12. martā, plkst. 19:00 
Mālpils Kultūras centra apaļajā zālē notiks 

Mālpils novada lauksaimniecības uzņēmumu 
un uzņēmēju atpūtas vakars. 

Aicināti piedalīties arī uzņēmumu kolektīvi!

Iespēja uzņēmējiem iepazīties, sadraudzēties un dalīties 
pieredzē. Dalības maksa 10 EUR. Būs dzīvā mūzika un klāti 
galdi. Dalības maksu pieņems līdz 7. martam Kultūras cen-
tra kasē.

Atbalstītāji - Mālpils novada dome
Organizatori - Mālpils Kultūras centra direktore

Edīte Priekule un zemnieku un uzņēmēju konsultanti 
Nellija Andrukele un Atis Aigars

SLUDINĀJUMI

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

Tīru sniegu no māju jumtiem. Aldis, tālr. 26363556

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Apkures ierīču tīrīšana, 
remonts. Apsekošanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata 
zellis Normunds Keišs, tālr. 29432853
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Policijas ziņas (decembris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.12.2015. līdz 31.12.2015. reģistrēti 115 
notikumi, uzsākti 22 kriminālprocesi, pieņemti 36 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 17 ad-
ministratīvās lietvedības, sastādīti 17 administratīvā pārkā-
puma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 14 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākts 1 kriminālprocess, uzsāktas 
2 administratīvās lietvedības, pieņemts 1 lēmums par at-
teikšanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīti 3 administratī-
vā pārkāpuma protokoli.

06/12/2015
A/M BOJĀTS VADĪTAJA PUSES AIZMUGURĒJAIS LUKTURIS, NO-

ZAGTA VADĪTĀJA PUSES AIZMUGURĒJĀ DISKA DEKORATĪVĀ UZLI-
KA. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.

13/12/2015
VEICOT MEŽA UZKOPŠANAS DARBUS, TIKA ATRASTI OTRĀ PA-

SAULES KARA NESPRĀGUŠIE LĀDIŅI. LĀDIŅI VEIKSMĪGI IZNĪCI-
NĀTI. MĀLPILS NOVADS.

14/12/2015
KONSTATĒTS, KA 1998. G.DZ. PERSONA PIE SEVIS GLABĀ POL-

IETILĒNA IEPAKOJUMU AR ZAĻGANBRŪNU AUGU VALSTS IZCEL-
SMES VIELU. PERSONA AIZTURĒTA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

19/12/2015
KONSTATĒTS, KA 1994. G.DZ. PERSONA DZĪVO BEZ DERĪGAS 

PASES VAI CITA TO AIZSTĀJOŠA PERSONU APLIECINOŠA DOKU-
MENTA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

22/12/2015
1984. G.DZ. PERSONA SABIEDRISKĀ VIETĀ ATRADĀS ALKOHO-

LA REIBUMĀ, CIEŅU AIZSKAROŠĀ IZSKATĀ, KĀ ARĪ NEPAKĻĀVĀS 
POLICIJAS DARBINIEKA LIKUMĪGAJĀM PRASĪBĀM. MĀLPILS NO-
VADS, MĀLPILS, PILS IELA.

30/12/2015
1961. G.DZ. VĪRIETIS BIJA IZTEICIS MUTISKU VĒLĒŠANOS IZ-

LEKT PA OTRĀ STĀVA LOGU, ATRODOTIES MĀLPILS NOVADA DO-
MES ĒKĀ. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.

Par labdarību tiek saukts tikums, kad mīlestība, kādu 
mēs izjūtam pret sevi, tiek pārnesta uz citiem cilvēkiem, ar 
kuriem mūs nesaista ne draudzība, ne radniecības saites, 
uz pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem nav nekādu 
saistību, no kuriem neceram neko saņemt.

Nedēļā pirms Ziemassvētkiem dažas Mālpils daudzbēr-
nu ģimenes apciemoja labdarības organizācijas “Gaišie 
Spārni” rūķis Māra.

Rūķis ar bērniem pārrunāja Ziemassvētku vecītim rakstī-
tajās vēstulēs izteiktās vēlmes, bērni rūķim pastāstīja par 
saviem sapņiem, par sekmēm mācībās, kuri mācību priekš-
meti padodas labāk, kuri ne tik labi, iepazīstināja rūķi ar sa-
viem mājdzīvniekiem.

2015. gada 29. decembra pēcpusdienā ģimenes sagaidīja 
ciemos rūķu komandu ar bagātīgām dāvanām. Bērni aiz-
rautīgi skaitīja Ziemassvētkiem sagatavotos dzejoļus, rūķi 
ļoti uzmanīgi klausījās, ja dzejolis aiz uztraukuma mazliet 
aizmirsās, rūķi iedrošināja runātāju nenobīties, bet turpināt, 
reizēm kādu vārdu pačukstēja priekšā. Rūķi ar dāvanām ap-
dāvināja katru ģimenes locekli, aizmirsts nebija neviens: 
bērniem dāvanas, saldumi un mandarīni, vecākiem pārtikas 
grozi, mājdzīvniekiem profesionālās barības maisi.

Šo ģimeņu vārdā vēlos pateikt lielu paldies par piedzīvoto 
Ziemassvētku brīnumu!

Novēlu rūķu komandai dzīvesprieku, izturību, veiksmi, 
veselību, darot šo lielo misijas darbu, esot par sirds mīlestī-
bas tiltu starp dāvinātājiem un apdāvinātajiem!

“Tu paskaties sevī – tur mājo eņģelis,
Tas – kas visus mīl,
Eņģelis, kas vada mūs pa dzīves takām līkumainām,
Eņģelis, kas jūt, kad kādam skumji ,
Eņģelis, kas smaida un ar vieglu pieskārienu
Aizpūš mūsu skumjas projām.
Priecājies, ka Tev ir Eņģelis,
Bet varbūt vesels pulks, kas vada šajā zemes dzīvē.
Pasaki PALDIES viņiem un smaidi kopā ar Tiem,
Lai sirdī miers, lai sirdi prieks,
Un gaisma, kas nāk no Dieva !!!”

Dagnija Valtere, Mālpils novada pašvaldības aģentūras 
“Mālpils sociālais dienests” sociālā darbiniece 

darbā ar ģimenēm ar bērniem

PATEICĪBA PATEICĪBA

Atbalsti savējo vai savu bērnu skolu!
SIA “Maxima Latvija” no novembra līdz nākamā gada febru-

ārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkos Baltijā vēl ne-
bijušu akciju - izglītības atbalsta programmu “SAVAI SKOLAI”. 
Tās ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņems uz-
līmes, ko tālāk varēs novirzīt sevis izvēlētai skolai noteikta in-
ventāra iegādei.

Uzlīmes jānogādā skolā un jāiemet īpašās kastēs.
Maxima izglītības atbalsta programma “Savai skolai” rūpē-

jas, lai Latvijas skolas un bērnudārzi varētu uzlabot tehnisko 
nodrošinājumu, un ikvienam būtu iespēja viegli un reizē ļoti 
īpaši pateikt “Paldies!” savai skolai!

Mālpils novada vidusskola ir šajā akcijā pieteikusies uz no-
vusa galdu un videokameru. Kopā būtu jāsavāc 3 400 punkti, 
tāpēc ceram uz jūsu atbalstu.

Kā piedalīties?
1. Iepērcies “Maxima” veikalos un sa-

ņem īpašās uzlīmes.
2. Krāj uzlīmes un līmē tās krājkartē. 

Jebkāds skaits uzlīmju būs vērtīgs atbalsts kādai skolai.
3. Nodod sakrātās uzlīmes Mālpils novada vidusskolā vai 

kādam sev pazīstamam skolēnam. Palūdz tās aiznest uz 
skolu!

Tiek plānots iekārtot īpašas aploksnes novada domē (pie 
kases) un kultūras namā pie dežurantes.

Akcija “SAVAI SKOLAI” spēkā līdz 8. februārim!

Mālpils novada vidusskola

Mālpils ev.lut. draudze sirsnīgi pateicas Raimondam 
Grollim un Rolandam Meijeram par skaisto Mālpils baznī-
cas noformējumu Ziemassvētku Dievkalpojumā!
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Aktivitātes 
Mālpils evaņģēliski luteriskajā 
draudzē 2016. gada februārī

4. februāris / ceturtdiena, plkst. 19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Lūgšanu vakars, Svēto Rakstu apcere, lekcija: “Latvijas 

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas vēsture 1” /vada draudzes 
mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

5. februāris / piektdiena, plkst.19:00
Norises vieta: baznīca
Iesvētes mācība, pirmā nodarbība: Svētie Raksti. Aicināti 

visi, kas vēlās uzzināt vairāk par ticību un kristietību, vēlās būt 
piederīgi draudzei, būt par krustvecākiem, laulāties, kristīties 
/vada draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

7. februāris / svētdiena, plkst. 10:00
Norises vieta: baznīca
Mūsu Kunga apskaidrošanās diena. Dievkalpojums ar Svē-

to Vakarēdienu /kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģē-
listi/. 

Svētdienas skolas nodarbība notiek paralēli Dievkalpojuma 
norises laikam (no plkst.10:00 līdz 11:30) /vada Ieva Valdmane 
vai Dace Rumjanceva, muzikālās nodarbības Evija Belicka/.

11. februāris / ceturtdiena, plkst.19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Lūgšanu vakars, Svēto Rakstu apcere, lekcija: “Latvijas 

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas vēsture 2” /vada draudzes 
mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

12. februāris / piektdiena, plkst.19:00
Norises vieta: baznīca
Iesvētes mācība, otrā nodarbība: Baušļi 1. Aicināti visi, kas 

vēlās uzzināt vairāk par ticību un kristietību, vēlās būt piederī-
gi draudzei, būt par krustvecākiem, laulāties, kristīties /vada 
draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

14. februāris / svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Gavēņa laika pirmā svētdiena. Dievkalpojums ar Svēto Va-

karēdienu /kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
Svētdienas skolas nodarbība notiek paralēli Dievkalpojuma 

norises laikam (no plkst.10:00 līdz 11:30) /vada Ieva Valdmane 
vai Dace Rumjanceva, muzikālās nodarbības Evija Belicka/.

18. februāris / ceturtdiena, plkst.19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Lūgšanu vakars, Svēto Rakstu apcere, lekcija: “Latvijas 

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Vēsture 3” /vada draudzes 
mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

19. februāris / piektdiena, 
plkst.19:00

Norises vieta: baznīca
Iesvētes mācība, trešā no-

darbība: Baušļi 2. Aicināti 
visi, kas vēlās uzzināt vairāk 
par ticību un kristietību, vēlās 
būt piederīgi draudzei, būt 
par krustvecākiem, laulāties, 
kristīties /vada draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

21. februāris / svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Gavēņa laika otrā svētdiena. Dievkalpojums ar Svēto Vaka-

rēdienu /kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
Svētdienas skolas nodarbība notiek paralēli Dievkalpojuma 

norises laikam (no plkst.10:00 līdz 11:30) /vada Ieva Valdmane 
vai Dace Rumjanceva, muzikālās nodarbības Evija Belicka/.

25. februāris / ceturtdiena, plkst. 19:00
Norises vieta: Mālpils Kultūras centrs, 321. telpa
Lūgšanu vakars, Svēto Rakstu apcere, lekcija: “Latvijas 

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Vēsture 4” /vada draudzes 
mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

26. februāris / piektdiena, plkst.19:00
Norises vieta: baznīca
Iesvētes mācība, ceturtā nodarbība: Ticības apliecība. Ai-

cināti visi, kas vēlās uzzināt vairāk par ticību un kristietību, 
vēlās būt piederīgi draudzei, būt par krustvecākiem, laulāties, 
kristīties /vada draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.

28. februāris / svētdiena, plkst.10:00
Norises vieta: baznīca
Gavēņa laika trešā svētdiena. Dievkalpojums ar Svēto Va-

karēdienu /kalpo draudzes mācītājs un draudzes evaņģēlisti/.
Svētdienas skolas nodarbība notiek paralēli Dievkalpojuma 

norises laikam (no plkst.10:00 līdz 11:30) /vada Ieva Valdmane 
vai Dace Rumjanceva, muzikālās nodarbības Evija Belicka/.

Vairāk informācijas draudzes mājas 
lapā www.malpilsbaznica.lv un pie:

draudzes mācītāja Edvīna Rumajnceva tālr. 292227236, 
e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv

draudzes priekšnieka Jura Vītuma tālr. 29469789, 
e-pasts: juris.vitums@gmail.com

Svētdienas skolas skolotājas Ievas Valdmanes tālr. 26638966, 
e-pasts: valdmaneieva@gmail.com

Jūsu problēmas 
mēs uztversim kā savas
• Windows OS (XP/VISTA/7/8) instalēšana, konfigurēšana, 
apkalpošana; • Datorprogrammu uzstādīšana, apkalpošana, 
kļūdu labošana; • Datora aizsardzība pret vīrusiem un hakeru 
ielaušanos; • Informācijas kopēšana un atjaunošana; 
• Datortehnikas sastāvdaļu diagnosticēšana; • Lietotāju 

konsultēšana; • Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana; • Serveru 
instalācija un konfigurēšana, datortīkla administratora 
pakalpojumi; • Problēmu attālināta risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8:00 līdz 20:30 bez brīvdienām. 
Saziņai tālr. 67925823; mob. 25474817; e-pasts unijas.datori@
gmail.com, skype Aldis58

IK “Ūnijas datori”, Reģ. Nr. 40002165017, kontaktpersona: 
Aldis, adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10
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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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

APSVEIKUMS
“Katrs cilvēks var otram ko dot,
Baltu sapni - buru, ar ko pasaulē traukt,
Atbalstu, draudzīgi siltu smaidu
Tāpat vien - pat ja negaida, bez iemesla 

samīļot.
Katrs cilvēks var otram ko dot,
Debesis zilas, samtaini gleznainu rītu,
Sajust, kas otram vajadzīgs
Un ja grūti tam iet, panākt pretī dažus 

soļus,
Katrs cilvēks tik daudz var otram ko 

dot...”
Paldies, Skolotāj, ka mācījāt mums dzī-

ves laivu airēt tā, lai likteņa vēji vienmēr 
pūs baltajās sapņu burās...!

Savai pirmajai audzinātājai

Dzidrai Mūrniecei
skaistajā dzīves jubilejā stipru veselību un 
vēl daudz baltu dieniņu vēl viņas 1960. 
gada pirmklasnieki!

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

  APSVEIKUMS  LĪDZJŪTĪBAS  INFORMĀCIJA

Mālpils Kultūras centra 
pasākumi 2016. gada februārī

 • Līdz 25. februārim izstāžu zālē apskatāma LĪGAS LAZDIŅAS izstāde “BER-
LĪNE. IMPRESIJAS”.

 • 05.02. - 02.03. TLMS “URGA” un keramikas studijas “Māl-pils” darbu izstā-
de “Zemes SPĒKS UN ZEMES MAIGUMS” Siguldas pagasta Kultūras namā.

 • 09.02. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās ar tomātu ko-
lekcionāri Natāliju Zeltiņu /būs iespēja iegādāties sēklas/. Aicināti visi inte-
resenti!

 • 12.02. plkst. 19:00 Mālpils amatierteātra “VĒJI” izrāde Ivande Kaija “IE-
DZIMTAIS GRĒKS”. Ieeja – 2 EUR. 

 • 13.02. Mālpils amatierteātra “VĒJI” izrāde Ivande Kaija “IEDZIMTAIS GRĒKS” 
piedalās Latvijas amatierteātru iestudējumu konkursa “Gada izrāde 2015” 
Rīgas reģiona skatē Ogrē.

 • 20.02. - 21.02. Folkloras kopas “MĀLIS” dalība XVII Starptautiskajā Masku 
tradīciju festivālā Madonā.

 • 26.02. plkst. 19:00 Mielavs un Pārcēlāji albuma “ATSAUKTIES” akustiskais 
KONCERTS.

Koncertā tiks atskaņotas dziesmas no jaunās skaņuplates “Atsaukties”, kā arī 
dziesmas no iepriekšējiem pieciem MIELAVA UN PĀRCĒLĀJU albumiem. Tāpat, 
noteikti izskanēs grupas JAUNS MĒNESS svarīgākie skaņdarbi, tostarp, “Piekūns 
skrien debesīs”, “Kad mēness jūrā krīt” u.c. 

Skaņuplate “Atsaukties” nākusi klajā pēc 7. gadu pārtraukuma. Kā viens no pir-
majiem jaunās dziesmas noklausījās mūzikas aprakstīšanas lielmeistars Klāss 
Vāvere. Lūk, viņa iespaidi: 

“Sajūta, kā satiekot senu draugu un pārliecinoties – jā, viņš ir tāds, kā vienmēr 
esmu zinājis, tikai foršāks! Stilistiski izmaiņas nav lielas, bet būtiskas – kā jau pēc 
daudziem pazīšanās gadiem, visu izšķir nianses. Ainara intonācija ir nepretencio-
zāka, mazāk moralizējoša, vairāk vērojoša un reflektējoša, un tādēļ jo uzrunājošā-
ka. Ierasti minimālistiskais, ar pārliecību un izjūtu iespēlētais instrumentālais pa-
vadījums, kur katra nots ir pamatota, bet skan brīvi un dabiski, ir izkopts līdz stila 
pilnībai, un vairs nav tikai fons autordziesmas teksta vēstījumam. Tas viss veido 
lieliski sabalansētu daudzslāņu veselumu, kur katra dziesma ir pilnvērtīgi funkcio-
nējoša mikropasaule. Te ir dažas no labākajām dziesmām, ko pēdējos gados esmu 
dzirdējis latviešu valodā. Nebrīnīšos, ja šis būs Pārcēlāju līdz šim iedarbīgākais 
veikums.” Biļešu cenas: iepriekšpārdošanā - 8 EUR, koncerta dienā – 10 EUR.

 • 27.02. plkst. 10:30 TLMS “URGA” sanākšana.
 • 27.02. plkst. 16:00 Ikgadējie bērnu un jauniešu dziedāšanas svētki – kon-

kurss “BRĪNUMS 2016”. Pasākuma īpašie viesi - Siguldas Mākslu skolas 
“Baltais flīģelis” vokālā studija “SIGULDIŅA”, vad. Elīna Gruzniņa un Sarmī-
te Skrastiņa. /Aicināti pieteikties solisti, dueti, trio un ansambļi ar savu pa-
vadījumu un fonogrammu līdz 16. februārim Kultūras centrā pie Sandras /
tālr. 26434429 vai 67925339/. Ieeja – pieaugušajiem 2 EUR, bērniem - 1 EUR.

 • 28.02. plkst. 16:00 ATA IEVIŅA izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinie-
ku izstāžu zālē.

LĪDZJŪTĪBAS

“Ar viegliem sniegpārslu soļiem
Mūsu domas pie tevis iet,
Vēl neaizver savas durvis,
Vēl neaizver sirdi ciet!
Gribam kaut īsu brīdi
Vēl pabūt blakus -
Un tad ļaut tev iet...
Svešie to nesapratīs -
Viņi vienkārši domās, ka snieg...”

Lai mūsu līdzjūtība un draudzība ir 
avots, no kura sāpju brīdī tuviniekiem 
smelties spēku, Ansi Žukovu pavadot 
mūžīgās gaismas ceļā!

Anša pamatskolas klases biedri 
un audzinātāja

“Ai, zemīt, ai, zemīt,
Ko ar mani ķīvejies?
Jau es aru, jau ecēju,
Vēl grib' mana augumiņa.”

Skumju brīdī esam kopā ar Edīti Prie-
kuli tēti Eduardu Priekuli aizsaulē aizva-
dot.

Mālpils novada dome

“Viss paiet, viss. Tik mīlestība nē...”

Visdziļākā līdzjūtība Oskaram un ģi-
menei tuvu, mīļu cilvēku Ansi Žukovu 
zaudējot.

Oskara klasesbiedri 
un audzinātāja


