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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MAIJĀ
Izskatīja 24 jautājumus:

1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
3. Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma sadali.
5. Par kūdras atradnes “Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils no-

vada nekustamajā īpašumā “Kalna Ķikuti” rekultivācijas 
veida saskaņošanu.

6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
7. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-

nu.
9. Par jaunā pedagogu atalgojuma modeļa projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu.
10. Par Mālpils Profesionālās vidusskolas finansēšanu.
11. Par Mālpils internātpamatskolas finansēšanu.
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu pārtarifikāci-

jas saskaņošanu.
13. Par izmaiņām amatu sarakstā.
14. Par projekta “Zinātnisku rakstu krājums “Kultūrvēstures 

avoti un Mālpils novads”” īstenošanu un līdzfinansējumu.
15. Par Izglītības un zinātnes ministrijas izsludināto projektu 

konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akredi-
tētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītī-
bas iestādēs”.

16. Par projekta ”Mālpils kultūras centra skatuves renovācija 
un lifta ierīkošana” pieteikumu LEADER programmā.

17. Par projekta “Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana un pie-
ejamības nodrošināšana Mālpils kultūras centra Mazajā 
zālē” pieteikumu LEADER programmā.

18. Par jaunas vai lietotas traktortehnikas iegādi SIA “Norma 
K” vajadzībām.

19. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izska-
tīšanu.

20. Par biedrības “Dzelzs vilks” iesnieguma izskatīšanu.
21. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
22. Par dalību biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku aso-

ciācija”.
23. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
24. Par administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāja pienāku-

mu izpildītāja ievēlēšanu.
NOLĒMA:
• Saskaņot kūdras atradnes “Ķēviešu (Lielais) purvs” Mālpils 

novada nekustamajā īpašumā “Kalna Ķikuti” rekultivācijas veidu, 
atradnes platību sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā un 
veicot meža stādīšanas pasākumus.

• Atsavināt pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:
1. “Lejas Liepiņas”, kadastra Nr. 8074 004 0296, sastāvošam 

no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 004 
0296, kopplatība 15,71 ha,

2. “Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, sastāvošam no 
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0512, 
kopplatība 2,44 ha un būves (mūra kūts).

3. “Rumbas”, kadastra Nr. 8074 003 0100, sastāvošam no vie-
nas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0324, kop-
platība 2,33 ha,

4. “Galilejas”, kadastra Nr. 8074 003 0859, zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 8074 003 0859, platība 0,28 ha.

Reģistrēt nekustamo īpašumu “Galilejas”, Mālpils novads, ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Uzdot iepirkumu komisijai 
nodrošināt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja novērtēju-
mu un sagatavot izsoles dokumentāciju.

• Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana un ar to sais-

tītā finansējuma avotu izmantošana algu reformas īstenošanai, 
radīs nopietnu ietekmi uz Mālpils novada pašvaldības budžetu 
jau 2016. gada septembra – decembra mēnešos. Ja īstenosies 
Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku sniegtā informācija 
par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu 
nodrošināšanas pārtraukšanu ar 2016. gada 1. septembri, tad 
pašvaldības budžetā būs nepieciešams papildus finansējums ap-
tuveni 91 207,00 EUR apmērā. Arī jaunā pedagogu atalgojuma 
modeļa ieviešana ar 2016. gada 1. septembri, radīs finansiālu 
ietekmi uz pašvaldības 2016. gada budžetu. Papildus nepiecieša-
mais finansējums četriem mēnešiem pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopu-
mā sastāda 18 632,00 EUR, tai skaitā – interešu izglītības peda-
gogu atalgojumam papildus nepieciešams finansējums 2 376,00 
EUR apmērā, izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku (alga tiek 
maksāta no pašvaldības budžeta) atalgojumam papildus nepie-
ciešams finansējums 2 340,00 EUR apmērā, pagarinātās dienas 
grupas pedagogu un atbalsta personāla atalgojumam papildus 
nepieciešams finansējums 13 916,00 EUR apmērā. Tātad jau 
2016. gadā ietekme uz pašvaldības budžetu ir 109 839,00 EUR.

• Tā kā ar 2017. gada 1. janvāri Izglītības un zinātnes ministri-
ja plāno pārtraukt arī uzturēšanas izdevumu finansēšanu inter-
nātskolām, kā arī, ar nākamā gada 1. janvāri pašvaldībām jāno-
drošina to pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, kas 
netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, tad ietekme uz 
Mālpils novada pašvaldības budžetu 2017. gadā būtiski palielinā-
sies:

- pirmsskolas pedagogu, izglītības iestādes vadītāja un vadītā-
ja vietnieka atalgojumam nepieciešamais papildus finansējums 
– 14 016,00 EUR;

- profesionālās ievirzes pedagogu, izglītības iestādes vadītāja 
un vadītāja vietnieka atalgojumam nepieciešamais papildus fi-
nansējums – 11 796,00 EUR;

- atbalsta personāla un pagarinātās dienas grupas pedagogu 
atalgojumam nepieciešamais papildus finansējums – 41 748,00 
EUR;

- internāta skolotāju atalgojumam nepieciešamais papildus 
finansējums – 13 620,00 EUR;

- interešu izglītības pedagogu atalgojumam nepieciešamais 
papildus finansējums – 7 128,00 EUR;

- profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu 
nodrošināšanas izdevumi – ap 257 565,00 EUR;

- internātskolas uzturēšanas izdevumi – 377 836,00 EUR.
Ieviešot jauno pedagogu atalgojuma modeli, valsts piešķirtās 

mērķdotācijas apmērs pašvaldības pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām palielinā-
sies par aptuveni 72252,00 EUR gadā, tomēr tas nekādā mērā 
nemazina šī modeļa ieviešanas ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana un ar to saistī-
tās reformas, ko plāno veikt Izglītības un zinātnes ministrija, lai 
nozares iekšienē rastu papildus finansējumu, radīs būtisku ie-
tekmi uz Mālpils novada pašvaldības budžetu un novada attīstību 
kopumā, jo izglītības procesa nodrošināšanai pašvaldības budže-
tā papildus būs jāatrod nepieciešamais finansējums 723 709,00 
EUR apmērā. Ietekme uz pašvaldības pamatbudžetu (bez mērķ-
dotācijas) 2016. gadā ir 3,7 %, turpretim 2017. gadā - 24,4 %. Ja 
netiek atrisināts skolu finansēšanas jautājums no citiem avo-
tiem, tas nozīmē, ka skolas jāslēdz, jo pašvaldībai nav tādu papil-
dus līdzekļu.

DOME NOLĒMA:
Kategoriski iebilst pret pedagogu atalgojuma reformas īste-

nošanu uz pašvaldības budžeta rēķina.
Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2016. gada 25. 
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maija sēdē izskatīja Mālpils Profesionālās vidusskolas sniegto 
informāciju, ka ar 2015. gada 22. decembra Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkojumu Nr. 572 “Grozījumi Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas 2015. gada 19. oktobra rīkojumā Nr. 464 “Par valsts fi-
nansēto vietu skaitu uzņemšanai profesionālās izglītības iestā-
dēs 2016. gadā” tika izdarīti grozījumi Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas 2015. gada 19. oktobra rīkojumā Nr. 464 “Par valsts fi-
nansēto vietu skaitu uzņemšanai profesionālās izglītības iestādēs 
2016. gadā”, minētie grozījumi paredz, ka Mālpils Profesionālajai 
vidusskolai nodrošināta profesionālās vidusskolas akreditēto 
profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu segša-
na no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2016. gada 31. augustam.

Dome konstatē, ka augstāk minētais Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas lēmums, proti, ar 2016. gada 1. septembri pārtraukt fi-
nansējuma piešķiršanu Mālpils Profesionālajai vidusskolai ir 
pretrunā ar 2012. gada 12. jūnija Ministru kabineta sēdē nolemto 
(protokols Nr. 33, 45 §, 3. punkts), ka Izglītības un zinātnes minis-
trijai jānodrošina Mālpils Profesionālās vidusskolas profesionā-
lās izglītības programmu īstenošanas izmaksu segšana no valsts 
budžeta līdzekļiem līdz normatīvā akta par pašvaldību profesio-
nālo izglītības iestāžu finansēšanu pieņemšanu. Šāds Domes 
viedoklis ir pamatots ar to, ka Izglītības un zinātnes ministrija 
nav izpildījusi Ministru kabineta sēdē nolemto, proti, izstrādājusi 
normatīvo aktu par pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu fi-
nansēšanu.

Dome norāda, ka tā (Dome) nav uzskatāma par Mālpils Profe-
sionālās vidusskolas dibinātāju “Profesionālās izglītības likuma” 
14. panta otrās daļas izpratnē, jo Dome ar 2008. gada 17. decem-
bra lēmumu Nr. 19/10 “Par Rīgas rajona pašvaldības nekustamā 
īpašuma konstatējošo daļu” (protokols Nr. 19, 10 §) piekrita pār-
ņemt Mālpils Profesionālo vidusskolu, pamatojoties uz “Rajonu 
padomju reorganizācijas likuma” 1. pantu un 2008. gada 2. sep-
tembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 713 “Rajona pašvaldī-
bas reorganizācijas kārtība” 10.7. punktu, kurš paredzēja finan-
sējuma apjoma nesamazināšanu pārņemtajai institūcijai tās 
pamatdarbības nodrošināšanai un ar nosacījumu, ka netiek sa-
mazināts finansējuma apmērs.

Iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu 10.7. punkts tika 
svītrots ar Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumiem 
Nr. 47, tādēļ Dome ar 2009. gada 15. aprīļa lēmumu Nr. 5/29 (pro-
tokols Nr. 5, 29 §) “Par 17.12.2008. padomes lēmumu Nr. 19/10 
“Par Rīgas rajona pašvaldības nekustamā īpašuma konstatējošo 
daļu” atcēla 17.12.2008. padomes lēmumu Nr. 19/10 daļā par 
Mālpils Profesionālās vidusskolas pārņemšanu. Dome piekrita 
pārņemt Mālpils Profesionālo vidusskolu tikai pēc tam, kad ar 
Izglītības ministriju tika panākta vienošanās par turpmāko profe-
sionālo izglītības programmu finansēšanu (2009. gada 22. jūlija 
lēmums Nr. 3/9 “Par Mālpils Profesionālās vidusskolas pārņem-
šanu”).

Tā kā Dome nav uzskatāma par Mālpils Profesionālās vidus-
skolas dibinātāju, jo tā šo institūciju ir pārņēmusi izpildot norma-
tīvo aktu prasības, tad Domes ieskatā attiecībā uz Mālpils Profe-
sionālās vidusskolas turpmāko finansēšanu ir attiecināmi likuma 
“Par pašvaldībām” 13. panta pirmās daļas noteikumi - aizlie-
gums uzdot pašvaldībām pildīt tādas funkcijas un uzdevumus, 
kuru finansēšana nav nodrošināta.

Atbilstoši “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10. panta devīta-
jai daļai valsts pārvaldi organizē ievērojot subsidiaritātes princi-
pu, kurš nosaka, ka politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības insti-
tūcija, kura atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, 
un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā 
pārvaldes līmenī, savukārt Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
mācās audzēkņi no 21 pašvaldības, kuriem tiek nodrošināta iz-
glītības ieguve, kas nav tieša Mālpils pašvaldības funkcija (no-
drošināt izglītības ieguvi citu pašvaldību audzēkņiem) un šī funk-

cija tiek veikta, nesaņemot nekādu finansējumu no iepriekš 
minētajām pašvaldībām.

Cita starpā Dome norāda, ka attiecībā uz Mālpils Profesionā-
lajā vidusskolā studējošiem audzēkņiem ievērojams tiesiskās 
paļāvības princips, proti, audzēkņi, kuri uzsākuši mācības Māl-
pils Profesionālajā vidusskolā, ir tiesīgi paļauties, ka absolvēs to 
izglītības iestādi, kurā ir izvēlējušies mācīties, tādējādi paļaujo-
ties uz to, ka publiskas personas rīcība būs tiesiska un konsek-
venta.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā mācās 111 audzēkņi no 21 
novada (no Mālpils novada mācās 23 audzēkņi), 72 % audzēkņi ir 
no lauku teritorijām, 5 % audzēkņu ir bāreņa statuss. Saistībā ar 
ģimeņu trūcīgajiem materiālajiem apstākļiem, 9 % citu novadu 
audzēkņiem pašvaldību sociālie dienesti apmaksā ēdināšanas 
izdevumus izglītības iestādē. Pēc skolas absolvēšanas: 65 % ab-
solventu strādā iegūtajā profesijā, 6 % - turpina mācības augst-
skolās, 25 % - strādā citās profesijās un 4 % - dodas bērnu kop-
šanas atvaļinājumā.

Izglītības iestāde piedāvā apgūt tautsaimniecības prioritārās 
programmas:

Izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikāci-
ja – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, mācību ilgums – 4 gadi 
(pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas) un 1,5 gadi (pēc vidē-
jās izglītības iegūšanas);

Izglītības programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, 
kvalifikācija – inženierkomunikāciju tehniķis, mācību ilgums – 4 
gadi (pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas) un 1,5 gadi (pēc 
vidējās izglītības iegūšanas);

Izglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvali-
fikācija – mēbeļu galdnieks, mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārē-
jās pamatizglītības iegūšanas) un 1,5 gadi (pēc vidējās izglītības 
iegūšanas);

Izglītības programma “Interjera dizains”, kvalifikācija – inter-
jera noformētājs, mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārējās pamat-
izglītības iegūšanas);

Izglītības programma “Būvniecība”, kvalifikācija – ēku būv-
tehniķis, mācību ilgums – 4 gadi (pēc vispārējās pamatizglītības 
iegūšanas) un 1,5 gadi (pēc vidējās izglītības iegūšanas);

Izglītības programma “Ēdināšanas pakalpojumi” kvalifikācija 
– konditors, mācību ilgums – 3 gadi (pēc vispārējās pamatizglītī-
bas iegūšanas).

Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidācija būtiski ietekmēs 
nodarbinātību novadā, jo darbu zaudēs 29 darbinieki, tai skaitā 
23 Mālpils novada iedzīvotāji un 6 citu novadu iedzīvotāji. Ja ies-
tāde tiks likvidēta, netiks izmantota infrastruktūra 13 145,7 m2 

platībā, kuras uzturēšanā un attīstībā laika posmā no 2000. gada 
līdz 2015. gadam ir ieguldīti finanšu līdzekļi 2 773 298 EUR apmē-
rā, tai skaitā Rīgas rajona padomes finansējums – 2 349 114 EUR 
apmērā, Mālpils novada pašvaldības finansējums  – 124 601 EUR 
apmērā, Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums - 299 583 
EUR apmērā. Mālpils Profesionālās vidusskolas infrastruktūra 
uz šo brīdi ir labā stāvoklī un bilances vērtība sastāda 1 645 992 
EUR.

Lai nodrošinātu profesionālās izglītības programmu īstenoša-
nas finansēšanu, pašvaldībai jau 2016. gadā papildus nepiecieša-
mi 91 207 EUR, kas rada finansiālo ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu 3,1 % apmērā. Mālpils Profesionālās vidusskolas 
uzturēšanas un izglītības programmu īstenošanas izdevumi gadā 
sastāda 257 565 EUR, līdz ar to finansiālā ietekme uz pašvaldības 
2017. gada budžetu ir 8,68 %.

Domes rīcībā nav finanšu resursu Mālpils Profesionālās vi-
dusskolas uzturēšanai un profesionālo izglītības programmu īs-
tenošanai. 

Gadījumā, ja ar 2016. gada 1. septembri tiks pārtraukta valsts 
finansējuma piešķiršana Mālpils Profesionālajai vidusskolai, tad 

Turpinājums 4. lpp.
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aktuāls kļūst jautājums par minētās skolas turpmāku pastāvē-
šanu jau 2016. gada rudenī, savukārt “Izglītības likuma” 23. pan-
ta sestā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai re-
organizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne 
vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. No teiktā izriet, ka Dome pa-
treiz nav tiesīga pieņemt jebkādus lēmumus, kas attiektos uz 
iespējamu Mālpils Profesionālās vidusskolas likvidāciju vai reor-
ganizāciju.
DOME NOLĒMA:

1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministriju turpināt piešķirt finan-
sējumu Mālpils Profesionālajai vidusskolai profesionālās vidus-
skolas akreditēto profesionālās izglītības programmu īstenoša-
nas izmaksu segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Par radušos situāciju un Domes lēmumu informēt Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas frakcijas, Mi-
nistru kabinetu.

Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome) 2016. gada 25. 
maija sēdē izskatīja informāciju, ka ar 2017. gada 1. janvāri, ie-
spējams, tiks pārtraukta internātskolu finansēšana no valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Neskatoties uz to, ka atbildīgās institūcijas nav sagatavojušas 
normatīvo aktu projektus, kuri paredzētu internātskolu finansē-
šanas pārtraukšanu, atbildīgu valsts amatpersonu publiskie iz-
teikumi ir uzskatāmi par pietiekamu pamatu, lai savlaicīgi lemtu 
par Domes viedokli saistībā ar iespējamo internātskolu finansē-
šanas pārtraukšanu.

Domes ieskatā internātskolu finansēšanas pārtraukšana no 
valsts budžeta līdzekļiem radīs negatīvas sekas novada attīstībai, 
būtiski ietekmēs mazaizsargātu personu (bērnu) intereses, radīs 
nevajadzīgu sociālo spriedzi un negatīvi ietekmēs nodarbinātību 
reģionos.

Domes rīcībā nav finanšu resursu Mālpils internātpamatsko-
las uzturēšanai. Gadījumā, ja ar 2017. gada 1. janvāri tiks pār-
traukta valsts finansējuma piešķiršana Mālpils internātpamat-
skolai, tad aktuāls kļūst jautājums par minētās skolas turpmāku 
pastāvēšanu jau 2017. gada sākumā, savukārt “Izglītības likuma” 
23. panta sestā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju 
vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informēja-
mas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.

Savukārt Domes lēmums par Mālpils internātpamatskolas 
likvidēšanu vai reorganizāciju vistiešākā veidā ietekmēs Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā noteiktās bērnu pamattiesības, kā 
bērna tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo 
vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību (li-
kuma 10. panta pirmā daļa), bērna tiesības un iespējas iegūt iz-
glītību atbilstoši katra spējām (likuma 11. panta pirmā daļa).

Šāds Domes viedoklis ir pamatots ar to, ka Mālpils internāt-
pamatskolā mācās 125 skolēni no 22 novadiem (no Mālpils nova-
da tikai 14 skolēni jeb 11%), kuri atrodas riska zonā un krīzes si-
tuācijā – bērni bāreņi, bērni no maznodrošinātām, trūcīgām, 
daudzbērnu un sociālā riska ģimenēm. 52 % skolēnu ir no daudz-
bērnu ģimenēm (no tām - 24 % ir no piecu un sešu bērnu ģime-
nēm), 47 % skolēnu audzina viens vecāks vai vecvecāks, 12 % 
skolēnu ir bāreņi, 85 % skolēnu ir no maznodrošinātām ģime-
nēm. Atrašanās internātpamatskolā bieži vien ir vienīgā iespēja, 
kā nodrošināt pilnvērtīgu uzturu un bērnu vajadzībām atbilsto-
šus sadzīves apstākļus. 25 % skolēnu ir sociālā riska grupā (klai-
ņošana, zādzības, vardarbība utt.). Ar ģimenēm regulāri strādā 
skolas darbinieki, sociālo dienestu vai bāriņtiesas darbinieki, po-
licijas darbinieki. Būtisks ir arī tas apstāklis, ka Mālpils internāt-
pamatskola atbilstoši katra bērna vecumam un spējām piedāvā 
daudzveidīgas izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma (13 audzēkņi);
Pamatizglītības programma (75 skolēni);
Speciālā pamatizglītības programma bērniem ar mācīšanās 

traucējumiem (8 skolēni);
Speciālā pamatizglītības programma bērniem ar garīgās at-

tīstības traucējumiem (3 skolēni);
Profesionālā pamatizglītības programma (26 skolēni).
Skolēniem ar zemu mācību motivāciju tiek piedāvāta profesio-

nālās pamatizglītības programmas apguve, lai iegūtu kvalifikāci-
ju “Pavāra palīgs” un uzsāktu darba karjeru, skola piedāvā ie-
spēju apgūt arī būvstrādnieka vai galdnieka palīga profesijas. 
90 % skolēnu turpina strādāt profesijā vai mācīties vidējās izglītī-
bas posmā.

Jāņem vērā arī Mālpils internātpamatskolas ieguldījums soci-
ālās atstumtības riska mazināšanā: iekļaujošas izglītības reali-
zēšanā un priekšlaicīgi izglītību pametušo skolēnu skaita sama-
zināšanā. Skola nodrošina nodarbību regulāru apmeklētību 
skolēniem, kuriem ir tendence klaiņot. Piemēram, no 30 izglīto-
jamiem, kuri 2015. / 2016.mācību gadā iestājās skolā, 10 skolēni 
iepriekšējā vispārizglītojošajā skolā neapmeklēja skolu, mācījās 
ar nepietiekamiem vērtējumiem, dublēja klasi, regulāri klaiņoja. 
Internātskolā viņi apmeklē visas nodarbības un sekmīgi pabeigs 
mācību gadu.

Mālpils internātpamatskolas likvidācija būtiski ietekmēs no-
darbinātību novadā, jo darbu zaudēs 42 Mālpils novada un 11 citu 
novadu iedzīvotāji, kopā 53 darbinieki. Šāda situācija radīs iedzī-
votāju aizplūšanu no novada un iespējams no valsts, kas vistiešā-
kā veidā ietekmēs novada attīstību. Ja iestāde tiks likvidēta, ne-
tiks izmantota infrastruktūra 2266,7 m2 platībā, kuras uzturēšanā 
un attīstībā laika posmā no 1996. gada līdz 2015. gadam ir iegul-
dīti finanšu līdzekļi 543 058 EUR apmērā, tai skaitā Rīgas rajona 
padomes finansējums – 541 647 EUR apmērā, Mālpils novada 
pašvaldības finansējums – 1 411 EUR apmērā. Mālpils internāt-
pamatskolas infrastruktūra uz šo brīdi ir labā stāvoklī un bilan-
ces vērtība sastāda 267 888 EUR.

Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumu gadā ir 
377 836 EUR, līdz ar to finansiālā ietekme uz pašvaldības 2017.
gada budžetu sastāda 12,7 %.

Pie šādiem apstākļiem nav atbalstāma iecere ar 2017. gada 1. 
janvāri pārtraukt Mālpils internātpamatskolas finansēšanu no 
valsts budžeta līdzekļiem, ja vien netiek nodrošināti citi finansē-
juma avoti, piemēram, pašvaldību savstarpējie norēķini.
DOME NOLĒMA:

1. Kategoriski iebilst pret ieceri ar 2017. gada 1. janvāri pār-
traukt Mālpils internātpamatskolas finansēšanu no valsts bu-
džeta līdzekļiem.

2. Par ieceres pārtraukt internātpamatskolu finansēšanu no 
valsts budžeta līdzekļiem negatīvo ietekmi uz pašvaldību budžetu 
un iespējamiem bērnu tiesību aizskārumiem informēt Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Saeimas frakcijas, Mi-
nistru kabinetu.

• Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu kon-
kursā ar projekta “Vingrošanas inventāra iegāde Mālpils novada 
izglītības iestādēm” pieteikumu, paredzot līdzfinansējumu 
2045,89 EUR apmērā no budžeta sadaļas - projektu līdzfinansē-
šana.

• Atļaut pašvaldības SIA “Norma K” iegādāties līzingā traktor-
tehniku (universālais ekskavators), nepārsniedzot 40 000 EUR. 
Uzdot V. Cērpam rīkot iepirkumu jaunas vai lietotas traktortehni-
kas (universālais ekskavators) iegādei.

• Piešķirt mākslinieku biedrībaI “Sidegunde” pašvaldības 
līdzfinansējumu 600,00 EUR apmērā simpozija “KOPĀ KOKĀ” at-
balstam no atbalsta fonda līdzekļiem.

• Piešķirt biedrībai “Dzelzs vilks” pašvaldības līdzfinansēju-
mu 400,00 EUR apmērā mūzikas projekta “7Synths” video filmē-
šanai Mālpils novada teritorijā no atbalsta fonda līdzekļiem.

• Piešķirt līdzfinansējumu līdz 1500,00 EUR apmērā no atbal-
sta fonda līdzekļiem biedrības “Mālpils zivīm” projekta “Bērnu 

Turpinājums no 3. lpp.
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un jauniešu vasaras nometne “Asarītis”” realizācijai.
• Atļaut IK “Beata-Marija”, juridiskā adrese: Nākotnes iela 3, 

Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus pastāvīga-
jām veikala - kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, uzstādot no AS “Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus 
kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām. Atļaujas darbības laiks no 
2016. gada 25. maija līdz 31. augustam, saglabājot pašvaldībai 
tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija 
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz 

laiku apturēt atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 1 die-
nu iepriekš. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 9:00 
līdz plkst. 23:00, sestdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 24:00, svēt-
dienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 21:00.

Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt 
mājas lapā www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada JŪLIJAM un AUGUSTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Apvienotā Tautsaimniecības un attīstības komitejas, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
Finanšu komitejas sēde

27. jūlijā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 24. augustā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 24. augustā, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 24. augustā, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 27. jūlijā, pl.17:00
31. augustā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 25. jūlijā, pl.17:00
29. augustā, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

SVEICAM  JAUNDZIMUŠOS  MĀLPILIEŠUS!

Šogad 5. jūnijā uz Bērnu svētkiem Mālpilī ielūdza lielais Vin-
nijs no Septiņjūdžu meža. Mazie mālpilieši kopā ar vecākiem vi-
sas dienas garumā varēja baudīt dažādus pasākumus - bērnu un 
jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” izrādi “Vinnijas Pūks”, 
deju koncertu, piedalīties radošajās darbnīcās un izklaidēties at-
rakcijās.

Jau par tradīciju kļuvusi arī jaundzimušo mālpiliešu, kas savu 
dzīvesvietu deklarējuši Mālpils novadā laika posmā no 2015. 
gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. maijam, sveikšana Bērnu svētku 
ietvaros.

Mālpils novada dome uz svētkiem bija uzaicinājusi 41 jaundzi-
mušo (18 meitenes un 23 zēnus) ar saviem vecākiem un citiem 

Bērnu svētkos sveic jaundzimušos mālpiliešus
ģimenes locekļiem.

Tautasdziesmu un rudzu maizi bērniem dzīves ceļā līdzi deva 
folkloras kopa “Mālis”, savukārt tradicionālo dāvanu - Sidgundas 
pilskalnā atrastā krustiņa atdarinājumu sudrabā pasniedza Māl-
pils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs un 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa.

Tie, kas dāvanu savam bērniņam nesaņēma 5. jūnijā, lūdzam 
to saņemt Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļā (fotogrāfijas ie-
pējams saņemt no 25. jūlija, darot zināmu savu e-pastu, rakstot 
uz:

esmeralda.tale@malpils.lv).
Esmeralda Tāle
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Sveicam Mālpils novada izglītības iestāžu absolventus - 
bērnus un jauniešus, kā arī audzinātājus, skolotājus un vecākus!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”. Sirsnīgi sveicam jaunos pirmklasniekus!

Mālpils internātpamatskola

10. jūnijā, kad beigusies eksāmenu sesija, 
apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma 

seši Mālpils internātpamatskolas 
9. klases audzēkņi - Ņikita Borščakovs, Sandis 
Jēgermanis, Rihards Logins, Rytis Macevicius, 

Alekss Obermanis un Gvido Zviedrāns, kā arī 
astoņi 3. kursa absolventi - Ralfs Ozoliņš, Elvis 

Ziņenko, Ksenija Kudrjašina, Agnesa Pētersone, 
Rolands Čerņiks, Egils Stafeckis, Pēteris 

Seimuškins un Artūrs Paegle. Gada absolventa 
nosaukumu saņem Ņikita Borščakovs.

7. grupa “Māllēpīte” - Roberts Aruns, Ksenija 
Atruškeviča, Edgars Ermansons, Jekaterina 
Fiļipova, Ernests Grīnbergs, Roberts Kapiņš, 

Kerija Karlsone, Kevins Karlsons, Aleksandra 
Kromāne, Pauls Lejiņš, Loreta Ločmele, Artūrs 

Arnis Miške, Mārtiņš Opmanis, Niks Ozoliņš, 
Eva Ance Pauloviča, Maija Vīksniņa, Alekss 
Zaharovs, Agris Zelčs, Radivils Maskoļūns, 

skolotājas Inese Voroņuka un Daiga Jansone, 
skolotājas palīdze Ligita Ošiņa

9. grupa “Bitīte” - Samanta Anševica, 
Kristiāns Bahs, Kristiāna Birča, Miks 

Bokalders, Aleksandra Dombrovska, Luete 
Dundure, Marta Ģērmane, Gunta Hildebrante, 

Agnese Krišāne, Anrijs Leikarts, Anete 
Muskate, Patrīcija Petrova, Ērika Rupeika, 

Edvards Žukovskis, 
skolotājas Indra Ivanovska un Daiga Jansone, 

skolotājas palīdze Gunita Ķešāne
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Mālpils Mūzikas un mākslas skola

Mālpils novada vidusskola

Mālpils Profesionālajā vidusskolā pašreiz notiek spraigs 
darbs, audzēkņi atgriežas no kvalifikācijas prakses un gatavojas 
kvalifikācijas eksāmenam, lai iegūtu ēdināšanas pakalpojumu 
speciālista, inženierkomunikāciju tehniķa, mēbeļu galdnieka un 

Mālpils Profesionālā vidusskola

interjera noformētāja kvalifikāciju.
Veiksmi audzēkņiem eksāmenos! Izlaidums Mālpils Profe-

sionālajā vidusskolā notika 28. jūnijā. Gaidām jaunus audzēk-
ņus 2016. / 2017. mācību gadā!

Mūzikas nodaļas absolventi - Baiba Grantiņa 
(klavierspēle), Viktorija Volkova (klavierspēle) 

- pedagogs Svetlana Luceviča; Viktorija 
Amanda Ploriņa (klavierspēle), Kristīne 
Višķere (klavierspēle) - pedagogs Diāna 

Dzelvīte-Lubarte; mākslas nodaļas absolventi 
- Katrīne Priekule un Matīss Graudiņš ar 

skolotājiem un vecākiem 

9. a klases absolventi - Georgs Atruškevics, Roberts Bīriņš, Rihards Zigmārs Briezis, Dins Buks, 
Daniels Ciemiņš, Diāna Elsiņa, Helvijs Kašmers, Evija Koževņikova, Sabīne Mangūze, Niks 

Poika, Viktorija Amanda Ploriņa, Adrians Rakuzovs, Elīna Rauska, Agate Rubene, Alise Rudzīte, 
Raivo Silnieks, Arvis Skribāns, Paula Stepanova, Kristaps Šmaukstelis, Arta Višķere, Laura Zīle, 

audzinātāja Ilze Apsīte

9. b klases absolventi - Kristiāna Asne, Elvis 
Bērziņš, Elva Dancīte, Marta Dišereite, 

Adriana Paula Fjodorova, Maikls Ervīns 
Goršanovs, Ieva Jēkabsone, Santa Kalniņa, 

Ričards Kaupužs, Artis Namejs Kursītis, 
Laura Osīte, Raiva Ozoliņa, Ēriks Pāvils, 

Nikita Smirnovs, Raitis Strangats, Ilva 
Daniela Strautniece, Lizete Šaršūne, Laura 
Šulca, Elīza Veica, Ēriks Zunde, audzinātāja 

Ilze Bērziņa

12. klases absolventi - 
Kristers Balodis, Ivo 
Kapiņš, Artūrs 
Kargans, Paula 
Beatrise Labunskaite, 
Ilze Lūkina, Raivis 
Ozoliņš, Juta Samari-
na, Andris Samarins, 
Raitis Vītols, audzinā-
tāja Ina Turkina
12. n klases absolventi 
- Dāvis Apikāts, Irina 
Purviņa, Haralds 
Roms, audzinātāja 
Laima Balode

9. n klases absolvents - Helmuts Siliņš, 
audzinātāja Laima Balode



Mālpils Vēstis  JŪNIJS  20168 AKTUĀLI

Krastiņu Lauma

Zem divām saulēm

Tautas lietišķās mākslas studijas “Urga” un keramikas studijas “Māl-pils” dalībnieki, 
2016. gada 29. maijs

“Ir atkal pagājis gads un mums ir patiess prieks atkal visiem 
tikties gadskārtējā Tautas lietišķās mākslas studijas “Urga”un 
keramikas studijas “Māl-pils” izstādē. Šīs izstādes ir ļoti gaidī-
tas, jo tās mums visiem mālpiliešiem atnes patiesu pārsteigu-
mu,” izstādes atklāšanas brīdī teica kultūras centra vadītāja Edī-
te Priekule.

Un tā tas patiešām ir! Šogad abu studiju 
mākslinieki savās radošajās izpausmēs vie-
nojušies “Zem divām saulēm”. Un runa ir 
par sauli, kas mūsu Latvijā ir tik dažāda – 
rītos, vakaros un katrā gadalaikā. Jā mums 
ir tā laime dzīvot zemeslodes punktā, kur ir 
tik izteikts vasaras un ziemas skaistums. 
Izstādes ideja attīstījusies, domājot par 
sauli Ziemassvētkos, kad tā pie debess 
juma ir visīsāko brīdi un par vasaras saul-
griežu, jeb Jāņu sauli, kas rotājas teju vai 
visu diennakti. Un šajos saules nozīmīgajos 
punkos ir ne mazāk nozīmīgi svētki svinami 
– tie ir Ziemassvētki un Jāņi. Un kā jau svēt-
kos ir arī svētku galdi. Pie Ziemassvētku un 
Jāņu galda skatīt visdažādākos traukus, 
austus galdautus un citus rokdarbus mūs 

aicina abu studiju saimnieces – Inguna Sīmansone un Guna Pet-
revica kopā ar savām kuplajām saimēm!

Nāciet, skatiet un priecājieties! Izstāde atvērta līdz 1. septem-
brim!

Esmeralda Tāle

Lauma pie savas austās segas, darba nosaukums “Atblāzma”, 
2016. gada 29. maijs

Dace Krilovska: “Lauma ir īstena iedzimtā mālpiliete, es - ie-
nācēja Mālpilī no 70-to gadu sākuma, un varētu teikt - kopš tā 
laika arī ilgst mūsu draudzība, tātad nu jau 45 gadus.

Ar viņu iepazinos, kad strādāju vēl Sidgundas vecajā kultūras 
namā - “Ausekļos”. Organizēju pasākumu, kurā plānoju arī izstā-
di, un es meklēju sadarbības partneri. Uzzināju, ka pie ceļa uz 
Mālpili dzīvojot audēja, toreiz vēl studente, Lauma Krastiņa. Tā es 
kājām devos no Sidgundas uz “Krastiņiem”. Tur vispirms iepazi-
nos ar Laumas mammu. Viņa bija ienācēja no Tirzas, bet viņas 
valodas izloksne ļoti līdzīga tai, kāda ir Madonas pusē, no kurie-
nes pati nāku. Atceros, ka uzreiz radās māju sajūta. Un tā, kamēr 
vien Laumas mamma bija dzīva, arī viņa man bija tuvs cilvēks.

Kas mani pie Laumas saista? Tā ir neizsīkstošā enerģija, dzī-
velīgums, daudzās idejas, ieceres un, protams, stāstījumi. Lau-
ma var uzsākt stāstījumu gandrīz par jebkuru tēmu un izvērst to 
plašu, sazarotu ar daudziem personāžiem, kurā par katru kāds 
spilgts stāsts. 

Laumu varētu salīdzināt ar brīnumsvecīti. Viņa ir tāda, kas uz-
dzirksteļo, dzirksteles bagātīgi šķiežot uz visām pusēm. Tas, 
kurš šīs dzirksteles uzķer, jūtas mazliet uzlādēts.

Bieži vien, iecerot sarīkojumu bibliotēkā, apspriežos ar Lau-
mu. Viņa arī kļuvusi par cienasta – rupjmaizes un karašu cepēju 
mūsu bibliotēkas viesiem.

Lauma nav remdeno jūtu cilvēks. Cik spilgti viņā iemājo liels 
prieks, tikpat spilgti izpaužas dramatiski pārdzīvojumi. Viņai pie-
mīt radoša cilvēka daba, kas mani ļoti saista.

Man patīk, ka mūsu sarunās izpaliek aprunāšana, lielas žēla-
bas, ka varam pārspriest dažādas tēmas un savstarpēji bagāti-
nāties. Nav nemaz tik daudz cilvēku, ar kuriem varētu sarunāties 
par dziļām, pat filozofiskām lietām.

Lauma ir sabiedriska, draudzīga, izpalīdzīga. No sirds varu 
teikt: ja naktī vajadzētu palīdzību, tad viņa būtu viens no pirma-
jiem cilvēkiem, kuram es uzdrošinātos zvanīt, jo viņa ir ļoti paš-
aizliedzīga, vienmēr spēj izbrīvēt laiku citiem.

Laumai piemīt gudrība pastāvīgi uzturēt kontaktus ar dau-
dziem sev tuviem cilvēkiem, izrādīt ieinteresētību un rūpes, līdz 
ar to viņai ir daudz draugu. Arī vēstuļu draugu, pēdējā laikā viņas 
vēstuļu draudzene ir rakstniece Ilze Indrāne.

Iepriekš sacītais ir tikai daži pieskārieni. Cilvēku jau izstāstīt 
nevar, var tikai izjust!”

Ināra Bahmane: “Gudra, interesanta, emocionāla, izdarīga un 
ļoti latviska - tādu es pazīstu Laumu. Viņas sūtība ir kaut ko radīt 
un ar to aizraut citus - gan jaunus, gan vecus. Kad viengad 12. 
klasei radās ideja dāvināt izlaidumā skolai Mālpils jostu, Lauma 
tūlīt aizgādāja stellītes un visi auda, bet pati ik nedēļu sēdās uz 
divriteņa - saule, lietus vai sniegputenis - un minās uz skolu. Pie 
stellītēm rātni sēdēja un Laumu klausīja ne tikai meitenes, bet 
arī lielie puiši, un tapa ne tikai Mālpils josta, bet arī visiem apro-
cītes. Lepojos, ka biju ar Laumu kopā skolas karoga tapšanas 
laikā no skices līdz iesvētīšanai Mālpils baznīcā. Tas ir viens no 
manas dzīves emocionālākajiem notikumiem. Esot Laumas mā-
jās, kad “Sienāzīši” rausīšus cepa, apbrīnoju viņas prasmi kon-
taktēties ar mazajiem. Atbildot uz bērnu jautājumiem, viņa netei-
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Laumu dzimšanas dienā sveic viņas mīļie draugi un kolēģi, 
2016. gada 15. jūnijs

Mālpils josta, kuru Laumas vadībā auda Mālpils novada vidusskolas 
12. klases skolnieki, viņu vecāki un skolotāji, 2015. gada 13. jūnijs

Ar ļoti mīļu 13. jūnija pasākumu “Kā pie Mergupes svētkus 
svinēja” noslēgusies raženā 2015. / 2016. gada pašdarbības ko-
lektīvu darba sezona.

Esam daudz un nenogurstoši strādājuši, piedalījušies republi-
kas, kā arī starptautiska mēroga pasākumos /folkloras kopa 
“Mālis” XVII Starptautiskajā Masku festivālā Madonā un deju 
kopa “Sidgunda” Starptautiskajā tautas mākslas festivālā 

“Augšdaugava 2016” Slutišķos/. 
Gandarījums par Pierīgas pašvaldību tautisko deju skates re-

zultātiem, kur deju kopām “Māra”, “Sidgunda” un “Kniediņš” ie-
gūtas I pakāpes. Izdejoti deju raksti Pierīgas novadu sadancoša-
nās svētkos Baldonē, esam viesojušies ar dejām, muzikālo 
sniegumu, aktierspēli, keramikas studijas un krāšņajiem lietiš-
ķās mākslas darinājumiem citviet, kā arī uzņēmuši draugus un 

“Jau Mergupes krastā zied Jāņu zāles... 
Iet vasara mana caur mūžiņu skanot!”

Turpinājums 10. lpp.

ca - izaugsi liels, tad sapratīsi, bet skaidroja tūlīt un nopietni, it 
kā viņi būtu pieaugušie. Brīnumainā kārtā bērni saprata!

Reiz gan pamatīgi satrīdējāmies, kad kādā muzeja materiālā 
Laumu biju godājusi par tekstilmākslinieci, kas taču absolūti at-
bilst patiesībai. Viņa, lūk, esot audēja, un viss! Tās bija tiešām 
nopietnas dusmas, bet patiesībā Laumai ir īsti veselīga humora 
izjūta. Un vēl apbrņojamas spējas uzmundrināt, ja kādam klājas 
grūti.

Novēlu Tev, Laumiņ, gaišus rītus, piepildītas dienas un svētī-
tus vakarus!”

Viktorija Kalniņa: “Laumu es pirmo reizi redzēju 70-tajos ga-
dos Ogrē, kādā restorānā. Vispirms es ieraudzīju Eināru Lorencu 
(Laumas vīrs, red.), kas toreiz bija populārā ansambļa “Metro-
noms” vadītājs. Tad es ievēroju sievieti viņam līdzās un domāju, 
cik efektīga sieviete ar tādiem tumšiem matiem un ļoti dzirksto-
šām acīm.

Mūsu iepazīšanās un sadarbība sākās vēlāk, kad es strādāju 
jaunajā Sidgundas kultūras namā “Kokles”. Nesen dibinātajam 
Sidgundas deju kolektīvam vajadzēja karogu. Tad bija tas “lupatu 
deķu laiks”. Imants Ziedonis runāja un rakstīja par lupatu de-
ķiem, un mēs izdomājām, kāpēc karogs nevarētu būt kā lupatu 
deķis. Tā Lauma uzauda pirmo karogu lupatu deķa stilā, kuram 
sekoja daudzi citi.

Ar Laumu jau ir tā, ja ar viņu iepazīsties, tad nevari aizmirst. 
Lauma man saistās ar Mālpili. Manā uztverē Mālpilij kā tēlam, kā 
apdzīvotai vietai ir sievišķā enerģija. Tāpat arī senie vietvārdi - 
Idove, Lembiturga, Lemburga, Mārpils - man saistās ar sievišķo 
enerģiju. Manuprāt arī nav nejaušība, ka viņai ir vārds - Lauma, 
tik atbilstošs šai vietai, tas asociējas ar laukiem, pļavām, zāli. 
Kad es domāju par Mālpili tādā dziļi iekšējā aspektā, tā man sais-
tās ar Laumu. Viņa ir tik iederīga tieši šeit – Mālpilī. Man liekas, 
mēs katrs nevis nejauši nākam uz kādu vietu, bet izvēlamies to.

Lauma ir Mālpils nemateriālo vērtību – dzīves gudrības, da-

biskuma, kas piemīt iedzimtam cilvēkam – glabātāja, turklāt vi-
ņas gudrība reizēm ir ar krietnu humora piedevu.

It kā nejauši, bet ar Laumu man iznāk sadarboties ik pa brī-
dim. Kad tapa lietišķās mākslas studija, tad saistībā ar tās vārda 
– Urga došanu, mēs arī komunicējām. Kas tad ir urga? Tas ir 
ūdens, kas pavasaros ir straujāks, vēlāk lēnāks, tas gan brīžiem 
izsīkst, gan sākas no jauna, tas tek un tek, un dod un dod. Lauma 
kā urdziņa spēj sasaistīt tik daudzas dažādas lietas. Ar viņu var 
runāt par jebko, viņā ir tāds “urgas gars”, kas kaut kur skrej un 
tiecas, un agri vai vēlu sarunā nonākam pie kaut kādām dzīves 
patiesībām, pie īsteniem dziļumiem. Sarunas ar viņu vienmēr 
kaut ko iedod, uzlādē. Lauma reiz rakstīja par mūsu upēm, kurās 
atspoguļojas varavīksne, un domāju Laumai ir raksturīga tā va-
ravīksnes sarkanā svītra, kas ir arī Mālpils brunčos, tā enerģija. 
Tajā pašā laikā viņai ir arī savs rāmums, pietāte pret daudzām 
lietām.

Mums tās kopīgo darbu idejas rodas kaut kādā brīnumainā 
veidā, sarunājoties par dažādām lietām. Tā mums pagājušajā 
gadā radās ideja, ka vidusskolas 12. klase audīs jostu kā dāvanu 
skolai. To jostu auda bērni, kas gandrīz visi ir mālpilieši, un arī 
viņu vecāki un skolotāji - katrs ieauda kādu dzīparu šajā jostā. 
Laumai bija svarīgi strādāt ar jauniešiem, liekas viņa atkal atra-
da, kur ieguldīt savu talantu aizraut un vienot. Īpaši viņai patika, 
ar kādu attieksmi to darīja puiši.

Ir daudzas audējas, kas skaisti auž, bet Laumā ir kaut kas tāds 
īpašs, neaprakstāms un neizsakāms. Šis ir mans redzējums par 
Laumu, kā es viņu jūtu un uztveru, un vienmēr saku par cilvēku 
to, ko patiesībā domāju. Man šķiet, nav tāda cilvēka, kuram Lau-
ma nepatiktu!”

Mīļo Laumiņ, šīs arī īstenu mālpiliešu domu pērles par Tevi, 
ir dāvana Tev Tavā skaistajā jubilejā!

P.S. Esmeralda Tāle: “Mīļo Laumiņ, paldies! Vārdos nemaz 
nevar izteikt, cik nozīmīga Mālpils vērtību pūra pielocīšanā ir 
Tava tikko uzaustā sega, kas tapusi pēc Latvijas Nacionālā vēstu-
res muzeja krājumos esošas segas parauga un šobrīd apskatā-
ma izstādē “Zem divām saulēm” Mālpils Kultūras centrā. Ar vi-
siem jāpadalās, ko par šo segu teikusi muzeja Etnogrāfijas 
nodaļas vadītāja Ilze Ziņģīte: “Sega ar sarkano šatieri ir īpaša – tā 
ir vienīgā, kas austa ar tik platu svītru joslu visā segas laukumā. 
Kopskatā dominē sarkanais šatieris, kurā ir 8 krāsu toņi. Segas 
audēja bija Anna Kaulēna Mālpils “Tūžās”. Tā austa ap 1860. 
gadu. Muzejā saņemta no Martas Cīrules Allažu “Stēķeros”, kas 
segu pirkusi par 100 rubļiem.””

Apkopoja Esmeralda Tāle
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viesus no Beļģijas.
Noteikti jāmin viens no šīs sezonas svarīgākajiem notikumiem 

– deju kopas “Māra” 25 gadu krāšņais jubilejas koncerts “Deju 
raksti”.

Novembra mēnesī paši pie sevis pulcinājām Latvijas vidējās 
paaudzes projekta “Danči pilī” deju kolektīvus no 6. pilīm – Sa-
laspils, Valdemārpils, Jaunpils, Daugavpils, Jēkabpils un Krust-
pils. Savukārt, maija beigās kolektīvs “Sidgunda” ar savu izcilo 
deju sniegumu uzstājās pasākumā “Danči pilī” Daugavpilī.

Un pāri visam - gandarījums par kuplo kolektīvu saimi. Esam 
bagātāki ar vienu jaunu vokālo ansambli sešu dāmu sastāvā – 
“Vokālā bilance”/vad. Sanita Vītuma/. Lepojamies par dziedošo 
kolektīvu sasniegumiem – jauktā kora, ansambļu “Vokālā bilan-
ce”, “Buona Parte” un “Sidgundietes”/“Īpašus un personīgus 
komplimentus saņēmām no žūrijas pārstāvja diriģenta Ulda Ko-
kara, kurš īpaši uzslavēja ansambļa tembrālo skanējumu un 
skates repertuāra izvēli” – vad. Evija Belicka/ – visiem godpilnās 
I pakāpes vērtējums.

Šosezon senioru vokālajam ansamblim “Rezēdas” nebijis no-
tikums! Gatavojoties savam krāšņajam pašdarbnieku balles iz-

AKTUĀLI

Katrīne Priekule aizstāv savu diplomdarbu “Visums” Matīss Graudiņš pie sava diplomdarba “Dzelži”

27. maijā Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mākslas noda-
ļas diplomandi - Katrīne Priekule un Matīss Graudiņš aizstāvēja 
savus diplomdarbus. Recenzente šogad bija Latvijas Nacionālā 
kultūras centra vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča.  
Recenziju noslēgumos viņa ierakstījusi - Katrīnes Priekules 

darbu, Matīsa Graudiņa darbu vērtēju kā izcilu (10 balles).
Skolotāju kolektīvs sirsnīgi sveic savus audzēkņus ar izcila-

jiem panākumiem!
Diplomdarbus būs iespējams apskatīt Kultūras centra telpās 

sākot no septembra mēneša.
Esmeralda Tāle

Diplomdarbu aizstāvēšana Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas nodaļā

nācienam, piepulcējušies klāt 2 braši kungi, kā pašas teic, 2 “da-
dži”. Vai nav jauki?

Un, protams, mums prieks par pašiem mazākajiem - mūsu 
bērnu vokālo ansamblīti un vadītāju Eviju, kura teic - “Vislielā-
kais notikums šogad bērniem un viņu vecākiem bija uzstāšanās 
Siguldas slavenajā koncertzālē Baltais flīģelis, kur piedalījās 10 
vokālie ansambļi no Siguldas tuvākās apkārtnes un no Rīgas. 
Mālpils ansamblis bija šī II Bērnu vokālo ansambļu festivāla de-
bitanti un saņēma organizatoru uzslavas par ļoti labu un stabilu 
dziedājumu”.

Mūsu abu amatiermākslas kolektīvu iestudējumiem īpaši sa-
sniegumi – Pierīgas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada iz-
rāde 2015” I. Kaija “Iedzimtais grēks” /rež. L. Cimža/ – I pakāpe 
un nominācijas “Gada izrāde”, “Gada veiksmīgākā režija” un 
“Gada aktrise”. Savukārt, bērnu un jauniešu amatierteātra “Piln-
mēness” monoizrādes S. Košeļeva “Rīga – Maskava” /rež. Antra 
Austriņa – Seņkāne/ aktrisei Santai Kušķei Latvijas Bērnu un 
jauniešu teātra izrāžu parādē “Teatrons”, kas norisinājās Val-
mierā, piešķirts tituls “Labākā aktrise”.

Arī TLMS “Urga” un keramikas studija “Māl-pils” ar savām 
izstādēm ir garīgi bagātinājuši ne tikai mājiniekus, bet arī Cēsu, 
Dobeles, Lauberes, Kauņas /Lietuva/ un Siguldas iedzīvotājus.

Protams, visu nevar uzskaitīt...
Bet tie vairāk kā 200 cilvēki, kuri savu brīvo laiku pavada, sevi 

netaupot un citus priecējot, ir apbrīna vērti. Tā ir tā patiesā bagā-
tība, prieks, gandarījums zināt, ka esi viens no viņiem, būt kopā, 
paveicot ko Lielu. Jo par mūsējiem, pilnīgi noteikti varu sacīt, kā 
D’Artanjans no “Trīs Musketieriem” teiktu – “Viens par visiem, 
visi par vienu!”.

Vai esi jau apmeklējis TLMS “Urga” un keramikas studijas 
“Māl-pils” sezonas noslēguma darbu izstādi “Zem divām sau-
lēm”? Atnāc! Smelies iedvesmu, spēku un prieku no mūsu pašu 
cilvēku veikuma!

Esi vienmēr gaidīts Mālpils Kultūras centra darbīgajā saimē 
un, pilnīgi noteikti, tiksi ierauts interesantu notikumu virpulī un 
būsi viens no Mūsējiem!

Sandra Rogule

Turpinājums no 9. lpp.
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Jaunzēlandē sākas ziema, bet mūsu jauniešu domas bieži at-
griežas Pita salā pie norādes uz Latviju Lielgabalkalna galā. Arī 
pašiem šis ceļš jāatrod...

Kā ziņoja viesu nama saimnieks Brents, Zīme ar cieņu ir iztu-
rējusi pirmās vētras ar negaisu un zibeņiem.

Mērķa sasniegšanas noslēguma posmu atbalstošās Latvijas 
valsts institūcijas arī ir paudušas prieku par tā īstenojumu. “Lat-
vijas valsts mežu” mājas lapā varam lasīt šādus vārdus:

“Lai Latvijas vārds izskanētu plašajā pasaulē, trīs jaunieši – 
Dainis Pudelis, Ivars Brencis un Laura Garā – ekspedīcijas “Ga-
rākais ceļš uz tālāko vietu” ietvaros devušies līdz tālākajai apdzī-
votajai vietai pasaulē no Latvijas. AS “Latvijas valsts meži” 
Tērvetes koktēlnieku darbnīcas izgatavotā ozolkoka norāde nu 
vēsta par Latviju, kas atrodas 18 tūkstošus kilometru tālumā no 
Pita salas Jaunzēlandē.

“Tā ir lieliska sajūta – pielikt roku īpaša projekta realizācijā, 
kur latvieši demonstrē patiesu entuziasmu un mīlestību pret 
savu valsti. Lepojamies!” teic LVM Komunikācijas daļas vadītājs 
Tomass Kotovičs.”

Savukārt, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pie savā 
Twitter kontā ievietotā foto ir ietvītojis:

“Šķiet, ka tālākā ceļa norāde uz Latviju (Pita sala, Jaunzēlan-
de). Paldies HMRoads idejas autoriem un īstenotājiem!”

Bet nu solītās ceļotāju pašu pārdomas un iespaidi pēc sava 
mērķa sasniegšanas.

Laura:
“Pēc jaukās vasaras Waiheke salā nebija viegli doties prom, 

šķirties no draugiem un tās stabilitātes sajūtas, ko dod uzturēša-
nās vienuviet. Taču mani bija pārņēmis tik liels saviļņojums par 
gaidāmo, ka pat atvadas to nespēja nomākt. Biju nolēmusi ar 
savu iemīļoto ričuku veikt solo izbraucienu pa Jaunzēlandi un sa-
tikt Daini 3 nedēļas vēlāk Kraistčērčā. Tas vien bija tāds brīnu-
mains pārbaudījums un piedzīvojums pašai, jo ar velosipēdu 
Jaunzēlandē tā īsti vēl ceļojuši nebijām. Arī došanās garākā iz-
braucienā vienai bija jaunums, taču tas jau ir cits stāsts.

Ierados Kraistčērčā sestdienā un nevarēju vien sagaidīt nedē-
ļas sākumu. Daini nebiju satikusi kopš Ziemassvētkiem un bei-
dzot, 20 mēnešus pēc izbraukšanas no Latvijas, 10. maijā bija 
pienācis laiks doties uz Četemas salām. Tas, ka sasniegsim šo 
arhipelāgu, kurā ietilpst arī tālākā apdzīvotā vieta no mājām - 
Pita sala, šķita pēdējais finiša solis, bija tāda vienības sajūta.

Bija dzirdēti vien pāris pretrunīgi komentāri par salas iedzīvo-
tājiem, tāpēc īsti nezināju, ko sagaidīt. Interesanti ir doties uz 
vietu, par kuru nevar uzzināt daudz, un nav sastapts neviens, kas 
būtu tur bijis. Nav jau tā, ka mēs dotos atklāt pilnīgi jaunu zemi, 
neesam Kolumbs, kas negaidīti atklāj Amerikas kontinentu, vē-
lāk noskaidroju, ka ik gadu ap 1500 tūristu dodas uz Četemām, 
tiesa gan, lielākoties jaunzēlandieši. Bez pāris interneta rak-
stiem par aizsargājamo putnu vērošanu, zvejniecības popularitā-
ti un medību sezonas atklāšanas svētkiem, nejauši dzirdēju kāda 
vīra stāstu par to, kā viņa tēvs dažas reizes gadā devies uz Čete-
mu juridiskos un tiesas jautājumos, vienmēr ļoti labprāt, jo darba 
bijis pus dienai, un pārējo nedēļu līdz atpakaļ lidojumam uz 
“sauszemi” varējis makšķerēt. Iedzīvotāju skaits arhipelāgā – 
600, no tiem ap 30 uz Pita salas.

Cerību doties uz Četemas un Pita salu ar kuģi jau sen bijām 
atmetuši, 800 km distanci pāri okeānam atkal šķērsosim lidma-
šīnā. Pirmais iespaids bija nedaudz dīvains, likās, ka mazajā 40 
pasažieru lidmašīnā Dainis un es bijām vienīgie tūristi - pārējie 
pasažieri (un stjuartes), juzdamies kā mājās, draudzīgi runājās 
pāri ailēm, bet pilots savā krēslā pusdienoja. Nepagāja ne divas 
stundas, un bijām nosēdušies Tuuta lidostā. Lielākais salas cie-
matiņš Waitangi bija kādu 20 km attālumā, bet saulriets pēc ne-

pilnām 2 stundām. Zinājām jau, ka noiet visu nepagūsim, bet 
šķita neērti lūgt palīdzību – kamēr sagaidījām mugursomas, lie-
lākā daļa vietējo jau bija aizbraukuši. Sākām iet un meklēt telts 
vietu ar domu, ja kāds autovadītājs pats apstāsies, tad arī varē-
sim ko noskaidrot (bija iecere telšot, lai ietaupītu naudu).

Nezinu, vai nogājām 500 vai 50 m (katrā ziņā – pēc pāris minū-
tēm), kad attapos, jau liekot somu mašīnā, un vietējais zvejnieks 
Glens mūs ved uz tuvāko vietu, kur vasarās ļaudis nakšņojot. Pā-
ris padomu un kādu kilometru tālāk atvadījāmies lagūnas krastā 
– otrais iespaids par vietējiem bija ļoti draudzīgs.

Visvairāk pārsteidza klusums uz salas, vari dzirdēt savus so-
ļus zālē, un mazā ugunskura sprakšķēšana liekas skaļāka par 
visu apkārt, nebija pat ne vēja, kas svilpotu teltī (citus vakarus 
gan tā trūkumu nejutām, jo to vien dzirdējām kā brāzmainā vēja 
atnestās skaņas). No rīta mūsu pārgājiens atkal tika pārtraukts, 
pēc pāris kilometriem mūs apstādināja un piedāvāja aizvest uz 
ciematu, bez minstināšanās piekritām (bijām nedaudz pārcentu-
šies ar līdzpaņemto mantu daudzumu).

Iespējams, ka mirklī, kad Glens nolēma mūs aizvest uz pirmo 
telts vietu, atvērās kāds vispasaules viesmīlības portāls, jo, lai 
kur gājām, mūs sagaidīja smaidīgi, ziņkārīgi cilvēki, draudzīgi 
sveicieni un sirsnīga viesmīlība, taču visticamākais izskaidro-
jums ir vietējo iedzīvotāju labsirdība un draudzība: benzīntanka 
apmeklējums izvērtās garā sarunā ar Paulīni, kas pamanījās 
man uzdot 15 dažādus jautājumus un sarunāt mums naktsmājas 
– sporta laukumu ar dušām un virtuvi, pirms es paspēju palūgt 
litru benzīna krāsniņai; pusdienas vietējā krodziņā pārvērtās ie-
lūgumā pie stjuartes Ray, kur dzērām alu, baudot viņas vīra tikko 
noķertās jūras veltes; vietējā vienas istabas muzeja apmeklē-
jums beidzās ar pusdienām kopā ar Waitangi pilsētiņas (un lielā-
kās daļas salas) bijušo mēru. Laikam arī fakts, ka esam no Lat-
vijas - valsts, par kuru vietējie iedzīvotāji zināja tikpat maz (vai 
pat mazāk) kā mēs par Četemas salām, radīja vietējos tikpat lie-
lu interesi par mums, kāda mums bija par viņiem. Kad pēc divām 
dienām no Oklendas ielidoja Ivars, jau bijām apguvuši pāris vie-
tējās īpatnības un jutāmies varen apmierināti ar sevi un gatavi 
doties uz mūsu galamērķi – Pita salu.

Lidojums no Četemas uz Pita salu ilgst nedaudz virs 20 minū-
tēm. Divdesmit saulainas, ziņkārības un satraukuma pilnas, īsti 
vārdos pat neaprakstāmas minūtes, un mazā sešvietīgā lidmašī-
na jau nosēžas mīkstā, zaļā laukā - tik ātri, tik ātri jau bijām klāt,  
atlicis tikai viens uzdevums. Ar Latvijas Valsts mežu un Ārlietu 
ministrijas palīdzību bijām atveduši līdz ceļa zīmi no Latvijas ozo-
la, ko cerējām uzstādīt kāda kalna galā. Zīme “Latvija 18 000 km” 
tika veiksmīgi uzstādīta Pita salas ziemeļos, Lielgabala kalna vir-
sotnē, norādot Latvijas virzienā pāri okeānam, zemēm, jūrām, 
kalniem.

Ceļošana ļāvusi man pārliecināties par to, ka pasaulē patiesī-
bā ir daudz vairāk labu cilvēku kā mums šķiet, taču nespēju iedo-
māties jaukākus, viesmīlīgākus saimniekus kā Brents un Bērni-
ja, kuru Flower Pot Bay Lodge uzturējāmies Pita salā. Viņiem 
jāpateicas arī par palīdzību zīmes uzstādīšanā, kā arī par neskai-
tāmajiem stāstiem par Pita salu un tās vēsturi, sākot no Moriori 
pamatiedzīvotāju laikiem līdz mūsdienām. Brents bija arī mūsu 
gids to divu dienu laikā, ko pavadījām uz salas. Lai gan uz šī 12 x 
6 km zemes pleķīša Klusā okeāna vidū dzīvo tikai 30 cilvēki (vai 
varbūt tieši šī iemesla dēļ), Pita salas iedzīvotājiem īsti nepatīk 
nepieskatīti tūristi, un bez Brenta zināšanām mēs, visticamāk, 
nebūtu ne trešdaļu paspējuši.

Brents bija tas, kurš palīdzēja mums neaizgulēties, lai pirms 
rītausmas dotos sagaidīt 15. maija pirmo saullēktu pasaulē, un 
devās ar mums pauguru virsotnēs un lejās, albatrosu meklēju-
mos, skatīties viļņus vējā sitamies pret augstākajām klintīm, pa-

Pita salas iespaidi un tālākais

Turpinājums 12. lpp.
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nājums šajā rītā bija, ka vēl joprojām esmu garš un nedaudz tizls 
– man sanāca neveikli pārsist galvu, iebadot lidmašīnas spārnu. 
Tikvien kā pāris pilītes asiņu un kauns pa visu seju. Otrs secinā-
jums – lidot ar mazām lidmašīnītēm ir ļoti aizraujoši. Trešais – 
lidojot mazās lidmašīnītēs, labāk baudīt skatus, nevis censties 
kaut ko safilmēt. Saņēmis šīs mācības, atlikušo lidojuma daļu 

(gan pavisam īsu) varēju izbaudīt pa īstam.
Pita salas lidlaukā, kas gan ir tikai līdzens nopļautas zāles 

pleķis, mūs sagaidīja “Puķu poda” viesu nama namatēvs Brents. 
Bija dzirdētas tikai tās labākas atsauksmes par Brentu un viņa 
sievu Bērniju, bet tik un tā nebijām gatavi tam, kas mūs sagaidīja. 
Patiesībā jāsaka, ka Brentā brīžiem bija vairāk entuziasma nekā 
mums par ideju Pita salā izvietot virziena norādi uz Latviju. Tad 
nu, liekot galvas kopā, vienojāmies par labāko/piemērotāko vie-
tu, kur zīmi izvietot. Izvēle krita par labu Lielgabala kalnam/pau-
guram netālu no “Puķu poda” līča un viesu nama. Zeme pieder 
Bērnijas brālim, tāpēc saskaņošana problēmas nesagādāja. 
Pirms tam bijām daudz un dikti lauzījuši galvu par labāko veidu, 
kā zīmi nostiprināt – vai lietot divus stabus vai vienu, kā stabus 
nostiprināt zemē un kā tos savienot ar pašu plāksni, kur likt in-
formatīvo nerūsējošā tērauda plāksni. Būtu pavisam stulbi mūža 
lielāko ceļojumu nobeigt veidā, kas pašus neapmierinātu. Brents 
visas šīs dilemmas atrisināja bez aizķeršanās, un mēs beidzot 
varējām atviegloti uzelpot.

Tad nu mēs sākām bedres rakšanas darbu, kamēr Brents uz-
ņēmās atbildīgāko pienākumu – staba un zīmes savienošanu un 
nostiprināšanu. Caurumu zemē urķējām ilgāk nekā stundu un 
tikām tik ātri galā tikai tāpēc, ka mūsu izvēlētajā vietā jau bija 
prāva izmēra caurums. Liktenis. 

Caurums izurķēts un zīme samontēta – atlika tikai konstruk-
ciju nostiprināt zemē. Izšķīrāmies nelietot cementu un iztikt ar 
dažāda izmēra akmeņiem un vulkāniskas izcelsmes smilti. Ja nu 
kas noies greizi un zīme sašķiebsies, zinām, ka Brents visu sa-
kārtos. 

Un tā – tikai dažas stundas pēc ierašanās Pita salā Lielgabala 
kalna galā stāvēja virziena norāde uz Latviju. Mūsu ceļojuma pir-
mā daļa bija beigusies. Dīvaini, ļoti dīvaini. Tik daudz laika un 
darba bija veltīts tam, lai nonāktu līdz tālākajai apdzīvotai vietai 
no mājām, un te pēkšņi mēs tur bijām. Sekundes, minūtes un 
stundas bira no plaukstām kā smiltis. Neko nevarēja noturēt un 
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rādot iespējami daudz no mazās salas lielās dažādības. Pavadī-
jām divas pilnas dienas un naktis Pita salā, kur cilvēki dzīvo pēc 
sava pulksteņa - tā rādītāji ir vēja stiprums un virziens, paisums 
un bēgums, saullēkts un saulriets, ciklons un anticiklons. Brī-
žiem likās, ka dzīve tur rit daudz lēnāk, lai gan cilvēki prot izdarīt 
gandrīz visu daudz ātrāk kā es. Arī mēs attapāmies, redzējuši 
daudz vairāk kā bijām cerējuši.

Nezinu, kurā mirklī tad īsti skaitījās, ka esam sasnieguši savu 
nosprausto mērķi. Vai tas bija, pirmo reizi ieraugot Pita salu vai 
pirmoreiz sperot kāju tās mīkstajā zālē, vai aukstajās smiltīs 
pludmalē? Vai tas bija, redzot pirmo saullēktu pasaulē vai uzkāp-
jot augstākajā paugurā, vai atstājot gabaliņu Latvijas Lielgabala 
kalnā, vai atrodoties salas tālākajā dienvidu nostūrī? 

Vai varbūt tas bija mirklī, kad pacēlāmies no skrejceļa, lai do-
tos prom? Jo pēc tālākās apdzīvotās vietas katra nākamā jau būs 
tuvāk mājām.

Cik līkumains tas ceļš būs? Es to vēl nezinu.”
Dainis:
“Pēdējā govs izslaukta, mantas sapakotas - beidzot biju ga-

tavs teikt atvadas Dredgevill fermai, tās 650 govīm, 2 dukšiem un 
4 darbiniekiem. Daudz laika kavēties nebija, jo jau pēc pāris die-
nām – 10. maijā, man bija jāsēžas lidmašīnā no Kraistčērčas uz 
Četemas salu.

Pēc 250 km gara izbrauciena un nelielas maldīšanās pa 
Kraistčērčas piepilsētām veiksmīgi sastapu Lauru. Viņa te bija 
ieradusies jau pāris dienas pirms manis, neskatoties uz nesalī-
dzināmi garāku mēroto ceļu, ko viņai izdevās veikt ar velosipēdu. 
Atkalredzēšanās prieku aizēnoja tas, ka vēl bija jāpaspēj sagā-
dāt pāris lietas, bez kurām lidojums uz Pita salu būtu pavisam 
nelāgs. Neskatoties uz laika trūkumu, mums tomēr izdevās no-
skatīties Latvijas izlases spēkošanos ar Krieviju uz ledus lauku-
ma Maskavā.

Skumt par hokejistu neveiksmi nebija laika. Pēdējais skrē-
jiens caur veikaliem, un mēs jau bijām lidostā, lai sēstos Convair 
580 lidmašīnā. Pirmie iespaidi par četemiešiem bija diezgan at-
turīgi. Mums viss likās nedaudz dīvains un baidījāmies, ka bau-
mas par vietējo īgnumu un atturīgumu izrādīsies patiesas. Pat 
lidmašīnas stjuartes Rejas uzvedībā sākumā šķietami jutām vai-
rāk vēsumu nekā laipnību. Ko meklē to atrod! Jau drīz sapratām, 
kā esam kļūdījušies, četemiešus uzskatot par īgņām.

Visu savu iedzīvi sakrāvām uz muguras un devāmies salas lie-
lākās pilsētiņas – Vaitangi virzienā. Plāns bija atrast tuvāko krū-
mu puduri, kur klusiņām uzsliet telti, noslēpties no vietējiem 
“īgņām”, pārlaist pirmo nakti un turpināt ceļu. Mūsu plānu iz-
traucēja Glens, kas vēlāk izrādījās esam salas prasmīgākais 
zvejnieks. Viņš mums neļāva nekur pārāk tālu aizklīst un, aptu-
rējis savu pikapu, aicināja sēsties iekšā. Ilgi gan mēs tur nesēdē-
jām, jo jau pēc pārsimts metriem viņš mums prezentēja tās nakts 
nometnes vietu. Nakti mēs pārlaidām Te Whanga lagūnas kras-
tā, kur pamanījāmies iekurt pirmo ugunskuru Jaunzēlandē (pil-
nīgi un absolūti nelegāli).

Pārtinot kaseti nedaudz uz priekšu – pāris dienas pēc uguns-
kura lagūnas krastā visi trīs beidzot atkal esam kopā. Ivars ir ie-
radies no Oklendas ar AS “Latvijas valsts meži” darināto un Ār-
lietu ministrijas atsūtīto Latvijas ozolkoka zīmi padusē. 
Pateicoties vietējo labvēlībai, esam gan atraduši naktsmājas, gan 
uzzinājuši daudz vairāk par dzīvi uz salas, gan vienojušies ar pi-
lotu par mūsu transportēšanu uz garā ceļojuma galamērķi – tā-
lāko vietu no mājām. Lieki teikt, ka mūs visus trīs (varbūt vienīgi 
Ivars spēja saglabāt mieru) bija pārņēmis satraukums par to, kā 
viss beigu beigās izvērtīsies – vai izdosies uzstādīt ceļa zīmi, kā tā 
izskatīsies un kā īstenosies plāns piedzīvoto dokumentēt.

Laikam nebija laika gaidīt, kamēr būsim gatavi un tā, pusgata-
vi būdami, 14. maija rītā sēdāmies 22 gadus vecā pilota Metjū 
pilotētajā Cesana lidmašīnā, lai dotos uz Pita salu. Pirmais seci-

Turpinājums no 11. lpp.

14. maija rīts - lidojums uz Pita salu tūlīt sāksies...

...un jau pēc 20 minūtēm tā redzama 
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laikam jau neko arī nevajadzēja noturēt. 
Tik vien atlicis, kā tikt atpakaļ mājās! Kāds būs mūsu katra 

mājupceļš, rādīs laiks, bet skaidrs, ka tik drīz man tālāk no mā-
jām pabūt nesanāks.”

Ivars:
“Kaut kā sākumā nebiju iedomājies, ka no ierašanās Jaunzē-

landē līdz mūsu mērķa – Pita salas - sasniegšanai paies tik ilgs 
laikas – teju vai pusgads. Ņemot vērā kopējo ceļa garumu, 1000 
km no Oklendas līdz Četemas salām nav nekāds lielais gabals. 
Suns aprakts tajā, ka, lai uz šo nomaļo pasaules nostūri nokļūtu, 
mums vajadzēja tikpat daudz naudas, cik, ceļojot pāri visai Āzijai, 
pietika mēnešiem. 

Sākumā domājām, ka trīs mēnešus pēc ierašanās Oklendā 
pastrādāsim un martā dosimies uz Pita salu. Taču darba meklē-
jumi visiem nebija tik veiksmīgi kā Laurai, tāpēc sapratām, ka 
būs vēl jāpaciešas. Ak, jā, vēl jau arī tāds “sīkums” kā apstāklis, 
ka vēl nebiju saņēmis LVM izgatavoto ozolkoka zīmi, kas mums 
Pita salā jāuzstāda. 

Vispār jau mani piecarpus mēneši Oklendā pagāja nemanot. 
Attapos tikai 28. aprīlī, kas bija pirmā diena pēc Junk2Go darba 
gaitu beigšanas un kas izrādījās arī diena, kad pie durvīm klauvē-
ja kurjers, un es beidzot varēju aplūkot mūsu Zīmi. Mans izlido-
šanas datums uz Četemas salu – 12. maijs. Atlikušajās divās ne-
dēļās man vajadzēja nokārtot tērauda paskaidrojošās plāksnītes 
izgatavošanu, materiālu sagādi uzstādīšanai un Zīmes salaboša-
nu – nelaimīgā kārtā ozolkoks bija nolēmis, ka vēl nedaudz jā-
pastaipās, un iešķēlis vienā zīmes galā milzu plaisu. Ar draugu 
palīdzību viss arī izdevās, pēdējās dienās vēl pacietīgi ar otu uz-
klāju zīmei pāris lakas kārtas, lai tā pēc iespējas ilgāk spētu tu-
rēties pretī skarbajam Četemas salu klimatam, un biju gatavs 
doties!

Sēžot lidmašīnā virs Klusā okeāna, lidojot pretim nezināma-
jam, stjuarte Reja mani pēkšņi pārsteidza, pieminot vārdu “Lau-
ra”. Dainis un Laura no Kraistčērčas uz Četemas salu jau bija 
aizlidojuši pirms divām dienām, bet man nebija ne jausmas, kā 
viņiem tur iet, jo viņi nebija tikuši pie interneta. Izrādās, ka gan 
reisā uz Oklendu, gan Velingtonu, gan Kraistčērču lido viena un tā 
pati Convair 580 lidmašīna ar to pašu apkalpi. Viss jau bija saru-
nāts – stjuarte savā mašīnā aizvedīs arī mani kopā ar visām man-
tām – no lidostas līdz salas “galvaspilsētai” Vaitangi ir kādi 20 
km. Arī mana dzīve uz salas varēja sākties.

Kāda tad ir dzīve uz tik nomaļas salas? Visizteiktāk laikam tas 
izpaužas vietējo komūnā. Visi viens otru pazīst vai “zin”. Arī, ja 
nezin, braucēji vienmēr viens otram pamāj, cilvēki uz ielas pa-
sveicina, apjautājas, kā iet. Lai dzīvotu šeit, tev jābūt praktiskam 
un jāprot darīt visu, neatkarīgi no tā, vai tu strādā birojā vai par 
traktoristu. Katrs pats sev santehniķis, celtnieks un automehāni-
ķis. Ir jāpielāgojas laika apstākļiem, ir jādzīvo ar to, kas ir. Uz 
salas tu nevari atļauties būt činkstētājs vai dzīvot tādā stilā kā 
Oklendā, kur viss ir pieejams turpat aiz stūra un kur cilvēki ir 
pieraduši lietas savā mājā mainīt kā zeķes. Kad vecais dīvāns ap-
nicis, pasūta jaunu un piezvana Junk2Go, lai aizvāc veco. Vaitangi 
pats par sevi ir parasts ciemats – pāris veikali, benzīntanks, paš-
valdība, krogs, viesnīca u.tml., bet atšķirība ir tāda, ka, lai arī cik 
mazs un ar ierobežotiem resursiem būtu kāds cits ciemats, pie-
mēram, Latgalē, no tā tomēr pāris stundu braucienā var nonākt 
lielākā vai mazākā pilsētā un sameklēt to, kā tavā miestā nav. 
Vaitangi gadījumā tas ir pāris stundu lidojums pāri okeānam, pie 
tam ļoti dārgs un vienreiz nedēļā, un, protams, vēl atkarīgs no 
laika apstākļiem.

Vēl vairāk viss iepriekš minētais attiecas uz Pita salu. Te nav 
ne veikalu, ne poliklīnikas, ne autodarbnīcas, ne arī kroga. Ir tikai 
uz divu roku pirkstiem saskaitāmas saimniecības. Pārtikas un 
degvielas piegāde ir vēl vairāk atkarīga no laika apstākļiem kā 
Četemas salā un vēl dārgāka, tāpēc saimniecības pašas sevi un 

viena otru cenšas apgādāt ar visu dzīvei nepieciešamo. Ir neliela 
skoliņa, baznīca un viens publiskais ceļš.

Bet līdz ar izaicinājumiem, ko rada dzīve šeit, tā sniedz vēl arī 
cita veida atalgojumu bez tā, ka tu kļūsti par norūdītu un neizlu-
tinātu visu lietu pratēju. Četemas salu augu un putnu valsts ir 
unikāla un pirmatnējāka kā galvenajās salās. Dodoties pastaigās 
pa dabas takām, pludmalēm, nesastapsi tūristu pūļus. Jūras vel-
tes - delikateses, kuras Oklendā pieejamas dārgā restorānā, šeit 
vari sazvejot pats. Un dabasskati, par kuriem cilvēki, braucot at-
pūsties, maksā tūkstošus, ir aiz tava loga. Dzīve nav saplānota pa 
minūtēm, tā nepaiet skriešanā no vienas vietas uz citu. Bieži nav 
svarīgi ne tikai, cik ir pulkstenis, bet kāda šodien nedēļas diena. 
Un, protams, kuram gan rūp tādas nesvarīgas lietas, kā automa-
šīnu reģistrācija, numura zīmes un citas birokrātiskas nejēdzī-
bas.

Bijām dzirdējuši, ka cilvēki šeit esot ļoti noslēgti, īgni un ne-
labprāt redz iebraucējus. Droši vien, arī tādi ir, bet tas noteikti ir 
mazākums. Visi, neatkarīgi no dzimuma, ikdienas sarunās daudz 
lamājas - tas gan. Bet cilvēki, kurus satikām, bija ļoti pretimnā-
koši un palīdzēja mums, kā spēja. Visiem patika arī mūsu stāsts 
un mērķis. No Eiropas radušiem redzēt vien bagātus vācu un 
franču tūristus, vietējiem bija prieks un interese satikt tādus trīs 
ceļotājus no mazas valstiņas, kuri neatbrauc tikai dzīvot viesnī-
cas istabiņā un doties organizētās ekskursijās.

Īsti gan nevar zināt, kā ir tad, ja tu izdomā pārvākties uz Čete-
mas salām uz ilgāku laiku. Varbūt tad attieksme ir citāda, un tu 
sastopi īsteno un neizpušķoto salinieku dabu. No kāda dzirdē-
jām, ka viņš te dzīvojot jau vairākus gadus, bet tāpat neesot “vie-
tējais”. Daļai uzskats esot tāds - lai kļūtu par īstu vietējo, tev ir 
vai nu jāpiedzimst vai jānomirst Četemas salās. Jaunzēlandieši 
sevi dēvē par kivi (kiwi), bet četemieši – par veka (weka). Veka ir 
putns, kas Četemas salās bieži sastopams - līdzīgs kivi, bet to-
mēr savādāks.

14. maijā mēs ieradāmies Pita salā un beidzot uzstādījām Zīmi 
(oficiāli gan 15. maijā – tā rakstīts uz nerūsējošā tērauda plāksnī-

Iepazīšanās ar Četemas salu iedzimto - Weku

Vulkāniskās smiltis atsedz Morioru - Četemas salu pirmiedzīvotāju 
kaulus
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tes, kas zīmi papildina). 20 mēnešus pēc izbraukšanas no Latvi-
jas. Zīmi ar laipnu Flower Pot viesu nama atļauju un nenovērtē-
jamu tā īpašnieka Brenta palīdzību uzstādījām tam blakus esošā 
Lielgabalkalna galā ar satriecošu skatu uz okeānu Latvijas vir-
zienā. Flower Pot ir Pita salas apdzīvotākā puse, kā arī vieta, kur 
uz dzīvi 1842. gadā ieradās pirmie eiropieši – Frederiks un Mērija 
Hanti. Šobrīd tur uzceltais Flowerpot Bay Lodge ir trešā māja tajā 
pašā vietā, un Brenta sieva Bērnija ir tieša Hantu dzimtas pēcte-
ce. Brents skaisto viesu namu piecu gadu laikā uzcēlis pats sa-
vām rokām, vien ar dažu papildus darbaroku palīdzību. Iepriek-
šējā Flower Pot māja bija izpostīta ugunsgrēkā.

Brents ir visīstākais cilvēka - visa lietpratēja paraugs. Viņš bija 
gan mūsu gids, gan kokmeistars, gan viesnīcnieks, gan nomedī-
jis vai nozvejojis mūsu pusdienas un vakariņas. Bez viņa mūsu 
ceļa noslēgums Pita salā noteikti nebūtu tik izdevies un piepil-
dīts. Tikām izvadāti pa visu salu, tās takām, laukiem. Vērojām 
gan pirmo saulrietu, gan saullēktu pasaulē. Iepazināmies ar vie-
tējo vēsturi, ģeoloģiju, ģeogrāfiju, putnu un augu sugām.

Jā, protams, dzīve ir daudz savādāka kā otrā pasaules pusē 
Latvijā, bet ne jau “otra pasaules puse” to nosaka, bet dzīve uz 
salas okeānā. Ja mājas būtu uz salas Atlantijas okeānā 800 km 
no kontinentālās Eiropas, atšķirības noteikti nebūtu tik lielas.

Laikam jau arī liela daļa no tās “esam otrā pasaules pusē” 
(“bet viss ir līdzīgāks mājām kā Āzijā”) sajūtas tika izdzīvota uz-
reiz pēc ierašanās Jaunzēlandē, tāpēc uz Pita salas nebija ļoti 
liela pārsteiguma apzināties, ka esam vistālāk no mājām. Taču 
visjocīgākā sajūta bija tieši tāpēc, ka mūsu ceļš un mērķis, uz ko 
gājām 20 mēnešus, nu ir sasniegts. Tas vienmēr likās kā “kaut 
kas, kas kaut kad būs”, bet nu tas ir šeit, te un tieši tagad.”

Tādas bija jauniešu izjūtas pēc ilgi lolotā mērķa sasniegšanas. 
Nu bija laiks kopīgi iegādātajā auto trijatā apceļot Jaunzēlandes 
Dienvidu salu. Par šo ceļojumu Ivars ir sagatavojis pamatīgu at-
skaiti:

 • “Christchurch - 23. maijā izbraucām no pilsētas, palikām 
teltī pie Lake Forsyth.

 • Banks Peninsula - 24. maijā izbraucām apli pa pussalu, 
Akaroa pilsētiņa, pēc tam palikām teltī pie Lake Ellesme-
re.

 • Ashburton un telts pie Lake Camp.
 • 26. maijā pie Mount Sunday - tā ir viena no Gredzenu Pa-

vēlnieka filmēšanas vietām, tālāk Mount Cook virzienā, pa-
likām teltī pie Lake Opuha, nākamajā rītā viss bija sasalis.

 • Mount Cook village - apciemojām manu paziņu Māri, kurš 
ar draudzeni Aneti tur strādā, palikām namiņā pie viņiem. 
Nākamajā rītā bijām iesniguši, bet ārā tomēr izdevās tikt. 
Sarīkojām pikošanās kauju.

 • Wanaka, Queenstown - starp Vanaku un Kvīnstaunu pār-
braucām kalnu pārejai pa Crown Range Road, kas esot 
augstākais valsts nozīmes ceļš Jaunzēlandē - 1121 m. Arī 
uz kalnu pārejas uzrīkojām sniega kauju. Neatradām 
naktsmājas Kvīnstaunā, tāpēc vakarā braucām tālāk un 
nakšņojām teltī Lumsden pilsētiņā.

 • Invercargill, Bluff - palikām Bluff Lodge Backpackers.
 • Bluff, Waipapa Point, Slope Point - 30. maijā izbraucām 

pašu salas dienvidu galu. Waipapa point, kur 19. gs. notika 
Jaunzēlandes smagākā civilā kuģa avārija, te arī satikām 
jūras lauvas gulšņājam krastmalā. Slope Point ir pats tālā-
kais Dienvidu salas dienvidu punkts. Vakarā tikām līdz Du-
nedin un palikām Manor House Backpackers.

 • Dunedin - 31. maijā un 1. jūnijā palikām kaučsērfingā pie 
meitenes Jule. Apskatījām Dunedin, sākumā uzkāpām 
Baldwin Street - pasaulē stāvākajā ielā, nākamajā rītā arī 
saņēmām drosmi un uzbraucām augšā ar mašīnu - nebija 
nemaz tik traki. Izbraucām Otago Pussalu, apskatījām 
Royal Albatross Centre.

 • Queenstown - 2. jūnija agrā rītā stūrējām atkal uz turieni, 
palikām divas naktis Butterfly Lodge Backpackers. Apska-
tījām Queenstown, aizbraucām uz Glenorchy un Paradise 
- tur arī atgadījums ar pretējo joslu un ķīnieti. Kvīnstaunā 
pirmajā vakarā satikāmies ar latviešu meitenēm Oksanu 
un Elīnu, otrajā ar džekiem - Reini un Māri.

 • Fox Glacier - 5. jūnijā tikām līdz ledājam, satikām manu 
senu paziņu Dainu, kura Jaunzēlandē dzīvo jau 5 gadus un 
te strādā kafejnīcā. Apskatījām ledāju un ķīniešu tūristu 
barus. Nakšņojām hostelī un nākamajā dienā devāmies 
“heli-hike” - Daina sagādāja brīvbiļetes. Ar helikopteru uz-
lidina uz ledāja, tad nepālieša pavadībā nedaudz pastaigā-
jām pa ledāju, palīdām caur ledus alām un padzērām ledā-
ja ūdeni.

 • Greymouth - 6. jūnija vakarā nonācām pie Antonija mazā 
ciematiņā Dunollie. Viņš mūs aizveda iepazīstināt ar savu 
kaimiņu Modri no Kuldīgas, kurš Jaunzēlandē ar ģimeni 
ieradies 8 gadu vecumā. Tagad viņam jau pāri 70. Otrajā 
vakarā pasēdējām pie Modra un kopīgi paēdām vakariņas.

 • Maruia - izbraucām caur Westport, 8. un 9. jūnijā bijām 
govju fermā nekurienes vidū, kur Dainis pirms tam strādā-
ja.

 • 10. jūnijā atkal Kraistčērčā. Kino noskatījāmies Jaunzēlan-
des filmu “Hunt for the Wilderpeople” - laba. Tad nogādā-
jām Daini lidostā, viņš kādu laiciņu pirms došanās mājup 
padzīvos Oklendā, aizbrauks arī ciemos pie Grega uz Wai-
heke.”

Pamatīgi blīvs ceļojums, jo Jaunzēlandē vilinājumu ir daudz. 
Arī latvieši, kā zinām, ir visur. Tagad mazliet vairāk par dažiem 
pieminētajiem piedzīvojumiem.

“Aizbraucām arī uz Paradīzi, tur tiešām bija skaisti un ziemīgi, 
vajadzēja braukt pāri arī vairākām upītēm. Atpakaļceļā paveicās, 
ka nenonācām citā paradīzē, jo kaut kāds ķīnietis pēkšņi līkumā 
izbrauca mūsu mašīnai pretī pa joslu, kura pienācās mums. Pa-
teicoties Daiņa labai reakcijai, par mata tiesu izmainījāmies un 
no ceļa nobraucām tikai pa pusei - rezultātā visi veseli un arī 
mašīnai viss kārtībā. Šādi gadoties bieži, jo ķīniešu tūristi aiz-
mirst, pa kuru ceļa pusi jābrauc, un izraisa negadījumus. Intere-
santi, ka tieši ķīnieši, ne, piemēram, eiropieši vai amerikāņi. Dai-
nis pēc tam vēl izlasīja, ka apmēram tajā pašā vietā gada sākumā 
kāds ķīniešu tūrists jau esot izraisījis frontālu sadursmi ar citu 
auto.”

“Tagad esam atbraukuši pie Foksa ledāja, kas šobrīd ir atkā-
pies un diez ko iespaidīgi neizskatās. Tuvāk par puskilometru bez 
gida nelaiž. Vecākās bildēs izskatās daudz, daudz iespaidīgāk.

Arī šeit atrodama informācija par latviešiem, gan skumja. Pie 
informācijas dēļa ir pielikts raksts par cilvēkiem, kuri gājuši bojā 
saistībā ar apkārtnes ledājiem, tā brīdinot, lai uz savu galvu ne-
kur nekāpj. Tur arī par to, ka 2004. gadā Kuka kalna nogāzē bojā 

Ledus alā Foksa ledājā
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Kad pirms mēneša tikos ar Profesio-
nāli tehniskās vidusskolas un internātpa-
matskolas direktori Frančesku Ģēveli, 
viņa augstu novērtēja savus pedagogus. 
To skaitā ir arī prāvs pulciņš Mālpils vi-
dusskolas absolventu. Izdevās tikties ar 
trijām Dacēm - Brūnu (skolas laikā Sili-
ņu), Kursīti (Svikšu) un Purviņu (Jurisoni), 
ar Svetlanu Blokinu (Grigorjevu), Guntu 
Jēkabsoni (Kalniņu), Janu Pīķi un vēlāk uz 
īsu brīdi arī ar ceturto Daci – Andrejevu.

Kad viņas sēdēja skolas solā, ne par 
vienu nevarēja apgalvot: lūk, tā noteikti 
būs skolotāja. Tomēr, kā izrādās, bērnībā 
kaut kādas pazīmes vairākām bijušas. 
Piemēram, Dacei Brūnai paticis organizēt 
pagalma bērniem dažādus pasākumus, 
pat koncertus. Dacei Kursītei jau bijusi 
sava “privātskola”- papīra leļļu pulciņš, 
atzīmju žurnāls utt. Svetlana jaunākajai 
māsai tik labi iemācījusi lasīt, rakstīt un 
rēķināt, ka tā aizgājusi uz 1. klasi pilnīgi 
sagatavota. Jana spēlējusi skolas. Mūsu 
sarunā centīšos noskaidrot, kā viņas kļu-
vušas par pedagogiem, šobrīd jau ar stā-
žu, kāpēc ir tieši šeit un kāpēc tik augstu 
vērtē savu pašreizējo darba vietu.

Dace Brūna internātpamatskolā sāku-
si darbu kā vakara audzinātāja, tad saņē-

musi klasi, un nu jau aizrautīgā darbā un 
nemitīgā sevis izglītošanā te aizritējuši 16 
gadi. Dace Kursīte pēc augstskolas ne-
maz nav domājusi par pedagoga darbu, 
tomēr šajā skolā nostrādāti jau 10 gadi. 
Te palikusi tāpēc, ka jau no pirmās dienas 
jutusies gaidīta un vajadzīga. Dace Purvi-
ņa par pedagogu kļuvusi, kā pati saka, 
likteņa sakritības dēļ. Sākusi kā prakšu 
meistare, tad ieguvusi attiecīgo izglītību 
un nu ir pilntiesīgs pedagogs ar 22 gadu 
stāžu. Svetlana pēc augstākās pedago-
ģiskās izglītības iegūšanas sākusi strādāt 
ar pamatskolas bēr-
niem, bet vēlāk sa-
pratusi, ka tuvāks ir 
darbs ar vecāko kla-
šu skolēniem. No-
strādāti vairāk kā 2 
gadu desmiti, mācot 
visgrūtāko priekš-
metu - matemātiku. 
Guntai sākuma iece-
re bijusi kļūt par me-
diķi, bet noticis citā-
di, jo saistījusi arī 
mājturība. Iegūta 
augstākā izglītība, 
maģistra grāds, un 

Dots devējam atdodas

Interese par nākamo profesiju jau 4 gadu vecumā (Dace Kursīte) Dace (Kursīte) ar tēti tehnikuma salidojumā

gājuši 4 latviešu alpīnisti, to skaitā arī minētais T. Ķirsis.
Ja paveiksies, tiksim palidot ar helikopteru pāri ledājiem - 

Daina mums piešķīra brīvbiļetes uz “heli-hike”. Tās var izmantot 
tikai tad, ja paliek brīvas vietas, bet to nebija.”

“Vakar paveicās un vietas helikopterā atradās. Tikām nedaudz 
palidot un tad pastaigāt pa ledāju. Tā jau interesanti, bet par to 
naudu, cik tas maksā, gan nedotos. Arī to, šķiet, pārsvarā dara 
ķīniešu tūristi, kuriem svarīgi nokļūt uz ledāja, lai uztaisītu bildi, 
ar ko palielīties draugiem.”

Raksta tapšanas brīdī Ivars un Laura kaučsērfo Kraistčērčā, 
bet Dainis ir devies uz Oklendu. Viņš ir nobriedis rast iespēju at-

griezties Latvijā. Šo rakstu viņš varbūt lasīs, jau turot rokās “Māl-
pils Vēstis”...

Ivars un Laura atkal lūkojas pēc darbiem un plāno darba vīzu 
termiņu izmantot līdz galam – viņus mājās varam gaidīt novem-
brī. Tuvākais plāns ir atrast kādu “HelpX” (darbs dažas stundas 
dienā apmaiņā pret dzīvesvietu un ēdienu) vietu, kamēr atkal iz-
dodas iekārtoties kārtīgā darbā. Jāņos viņi cer pievienoties kāda 
latviešu nama svinībām Kraistčērčā. Lai jauka līgošana!

Anita Brence

šogad pedagoga darbā aizrit jau 23. gads. 
Jana sākumā strādājusi par lietvedi, bet 
no 2004. gada ir skolotāja. Dacei Andreje-
vai internātskolā tuvojas 20. darba gads, 
un viņa ir direktores vietniece audzināša-
nas darbā. Katrai bijis savs ceļš, bet da-
žas atziņas ir visām gandrīz vienādas: 
“Mums ir lielisks pedagogu kolektīvs - 
draudzīgs, radošs, izpalīdzīgs un saticīgs. 
Te ir ģimenes sajūta!” Laikam tieši tāpēc 
iztaujātās skolotājas jūtas savā darbā sta-
bilas un novērtētas. Tas rada vēlmi izpētīt, 
uzzināt, uzņemt sevī un dot tālāk skolē-

Tā tehnikuma laikā “iesvētīja” jaunos audzinātājus
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niem visu jauno. Tādas iespējas dod arī 
daudzie projekti, kuru ietvaros iepazīts 
vairāku Eiropas valstu skolu darbs, re-
dzēto izvērtējot, salīdzinot un pārņemot 
noderīgo. Dace Brūna, Zviedrijā vērojot 
pedagogu darbu, secinājusi, ka tur būtis-
kākais ir mācību procesā radīt abpusēju 
prieku. Tur nav “atrādīšanās” pasākumu, 
kas bērnus nogurdina ar gariem mēģinā-
jumiem. Īpašie bērni mācās vienā klasē 
ar pārējiem. Vairāk brīvlaiku - mācās, tad 
mēģina, kā iemācīto praktiski pielietot. 
Mācību grāmatas uz mājām līdzi neņem. 
Toties tur nav tādu Mūzikas un mākslas 
skolu kā pie mums. Dacei Kursītei Portu-
gālē nav bijusi pieņemama skolēnu brīvā 
izturēšanās, piemēram, atklāta smēķē-
šana. Daci Purviņu Vācijā izbrīnījusi durv-
ju slēgšana, sākoties mācību stundām. 
Kavētājiem tūlīt jāraksta paskaidrojums 
attaisnojumam. Savā ziņā tas pieradina 
pie kārtības. Svetlana iepazinusies ar 
mācību sistēmu Vācijā, kur profesionālo 

Svetlana 2. mācību gadu sāka jaunās 
vidusskolas atklāšanas gadā (1982)

Spriganā meitenīte ir Dace Purviņa, 
toreiz Jurisone

Man patīk gatavot! (Dace Brūna)

Dace Brūna: “Mans hobijs ir ceļošana!”

Topošā skolotāja SvetlanaMans hobijs - dabas fotografēšana, Dabas 
muzeja rīkotajā fotogrāfiju konkursā 

“Kukaiņi tuvplānā” 2012. gadā (Dace Purviņa)

izglītību pēc vidusskolas 2 gadu laikā ap-
gūst īpašos centros. Skolēni var izvēlēties 
humanitāro vai eksakto virzienu. Mācību 
saturs iespējami saistīts ar dzīvi. Guntas 
braucieni parasti saistās ar audzēkņu 
meistarklasēm ēdināšanas uzņēmumos. 
Jana nopūšas, ka viņai visi braucieni vēl 
priekšā.

Pašvērtējums nevienai no manām sa-
runu biedrenēm nekādas pārdomu pau-
zes nerada. Visas atbild tūlīt un pārlieci-
noši. Dace Brūna sevi jūt tādā kā “zelta 
kondīcijā”, tāpēc ka zina, kā kurā brīdi rī-
koties, kur meklēt palīdzību. Tomēr vis-
būtiskākā ir pleca sajūta, jo blakus ir spē-
cīga komanda - lieliskie kolēģi. Dace 
Kursītes atziņa - visu laiku jāmācās, tas ir 
nepārtraukts process. Dace Purviņa zina, 
ka visu laiku jāmainās līdzi dzīvei, jo ne-
kas jau nestāv uz vietas. Svetlana visus 
izsmīdina ar trāpīgu anekdoti, kuras zem-

tekstā doma - jāmeklē un jādomā. Arī 
Gunta un Dace Andrejeva ir pārliecinātas, 
ka, tikai nemitīgi sevi pilnveidojot, var gūt 
rezultātus. Janai, visjaunākajai skolotājai, 
“pieredzes spainītī”, kā pati saka, vēl vie-
tas daudz, bet viņa zina, kur un no kā var 
mācīties.

Kādus mīnusus aptaujātās skolotājas 
šobrīd saskata pedagogu darbā?

Secinājumi līdzīgi. Vecāki bieži ir bez-
cerīgi noskaņoti, tāpēc sākuma periods 
vienmēr ir grūts. Gribētos vairāk strādāt 
radoši, bet, lai nopelnītu kaut cik normālu 
algu, jāpaspēj vairāk padarīt. Lai sagata-
votos labām, interesantām stundām, kas 
aizrautu, vajaga daudz laika un spēka, bet 
atalgojums neadekvāts. Daudz “papīru 
darba”. Skolēni bieži grib vairāk ņemt kā 
dot, viņi reizēm saka - man to dzīvē nekad 
nevajadzēs. Taču bieži pieredzēts, ka pie-
nāk reize, kad tieši to vajaga visvairāk.

Kas dod gandarījumu?
Visvairāk salidojumi, bet arī ikdienā tā 
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Jana (pa kr. no pūces), bet malā audzinātāja – 
nākamā kolēģe Dace Brūna

Janas ģimene 1986. gadā

Gunta izstādē Rīgā (Mencendorfa namā) pie 
pašas darinātā tautas tērpa

Gunta pirms vidusskolas izlaiduma, 
1991. gads

netrūkst: prieks par to, ka bērns, kuram 
bija problēmas, sāk savu veidošanās ceļu: 
bijušie, kuri kaut ko nopietnu dzīvē pavei-
kuši; kad par veiksmīgi novadītu stundu 
bērni pasaka paldies; ja kāds atnāk uz 
māju it kā vienkārši parunāties, bet patie-
sībā viņam ir bijusi kāda sāpe sirdī; prieks 
par izdevušos pasākumu, kurā liels darbs 
ielikts (piemēram, Daces A. “Draudzības 
nedēļas”). Un vai tas nav lieliski, ja tad, 
kad tu izmisusi stāvi uz ceļa, jo automašī-
na atteikusies kustēties, blakus piebrauc 
tavs audzēknis un saka: “Kas noticis, sko-
lotāj? Neuztraucieties, es jums tūlīt palī-
dzēšu!

Interesanti, vai manas sarunu biedre-
nes vēlētos, lai arī viņu bērni kļūtu peda-
gogi? Dace Brūna lepojas ar savu meitu, 
kura jau ļoti nopietni strādā grūtu darbu, 
faktiski pedagoģisku - tā ir ar autismu sli-
mojošu cilvēku rehabilitācija. Dace Kursī-
te domā, ka meita varētu kļūt pedagogs. 
Daces Purviņas meitas iet citu ceļu, bet... 
dzīvē viss var gadīties. Svetlanas dēls ap-
māca savu jaunāko brālēnu, tātad iespē-
jams ir (un pedagogu-vīriešu tā trūkst!). 
Arī pārējās domā - nekad nesaki nekad!

Jaunais izglītības sistēmas reorgani-
zācijas modelis paredz PTV un internāt-
skolu nodošanu pašvaldību rokās. Par to 
“Neatkarīgajā” plaša Viktora Avotiņa in-
tervija ar mūsu novada domes priekšsē-
dētāju Aleksandru Lielmežu. Jautājumi 
mērķtiecīgi, atbildes arī, argumentācija, 
man šķiet, ir neapgāžama. Kurš ieklausī-
sies? Šajā sakarā jautāju pedagogiem, 
kāds ir viņu galvenais, visbūtiskākais ar-
guments, aizstāvot savu mācību iestāžu 
pastāvēšanu.

Dace Brūna: “Te var strādāt tikai peda-
gogi ar ļoti augstu kvalifikāciju, un mums 
tādi ir. Te ir radoši sadarboties spējīgs ko-
lektīvs.”

Dace Kursīte: “Mālpilī ir pilsētas līme-
ņa infrastruktūra - 4 skolas, plašs Kultū-
ras centrs, sporta komplekss, sakopta 
vide. Arī tas veido jauno pilsoni.”

Dace Purviņa: “Skola spēcīga ar to, ka 
dod bērnam iespēju dzīvē pastāvēt un iet 

tālāk.”

Svetlana Blokina: “Pēc 9. klases atnā-
kot uz PV, jaunietis izaug par izglītotu, 
savā profesijā zinošu cilvēku. Jau bijušais 

Dace AndrejevaStudiju gados Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā (Dace Andrejeva)
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bija: KOMUNIKĀCIJA, 
SPORTS, DABA, MĀK-
SLA, TRADĪCIJAS, MŪSDIENĪGA ZINĀ-
ŠANU APGUVE, RADOŠA SADARBĪBA 
savā starpā un arī ar citu skolu un da-
žāda vecuma bērniem.

Viesi kopā ar mūsējiem piedalījās 
skolas sporta dienā, izgāja dabas ta-
kas posmu, mācīja pārējiem savu val-
stu komunikācijas spēles, apguva lat-
viešu valodas pamatus, izveidoja ļoti interesantus darbus 
vairākās radošajās darbnīcās Kultūras centrā, iepazina jaunas 
dabas zinību un vēstures apguves metodes Cēsu ZINOO centrā 
un Turaidas muzejrezervātā, darbojās vairākās grupiņās un mā-
cīja dažādu valstu spēles PII “Māllēpīte” bērniem, iepazīstināja 
projekta dalībniekus ar savu valstu kultūru un runāja, runāja, ru-
nāja…

Mūsējiem tā bija iespēja ne tikai iepazīt citu valstu skolēnus, 
bet arī atklāt sevī daudz ko jaunu – piemēram, pārliecinošu pras-

MŪSU  SKOLOTĀJS

Tā varētu teikt par septiņām dienām no 26. maija līdz 1. jūni-
jam, kad Mālpils novada vidusskolā uzņēmām Erasmus+ prog-
rammas projekta “Skola, kurā mums patīk mācīties” partnerus 
no Austrijas, Horvātijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas - 15 sko-
lēnus un 10 skolotājus. 

Šo tikšanos sākām gatavot jau martā, kad vairākās skolēnu un 
skolotāju darba grupas sanāksmēs rīkojām “prāta vētras” par 
pasākumiem, kas būtu iekļaujami programmā, domājām par vie-
su uzņemšanu skolēnu ģimenēs, dalījām daudzos pienākumus. 
Aprīlī saņēmām partneru skolēnu e-pasta adreses, sākās sazi-
nāšanās ar gaidāmajiem viesiem, tādēļ maija beigās pie mums 
ieradās jau nedaudz iepazīti cilvēki, kopā ar kuriem uzreiz varē-
jām darboties kā vienota komanda (Kā vēlāk anketā rakstīja viens 
no viesu skolēniem: “Jutos tā, it kā satiktos ar jau sen zināmiem 
draugiem.”). 

Tā kā projektā kopīgiem spēkiem cenšamies noskaidrot, kādai 
ir jābūt skolai, kurā labi justos gan skolēni, gan skolotāji, lai turp 
ar prieku nāktu skolēnu vecāki, šīs starptautiskās nedēļas prog-
rammā iekļāvām daudzveidīgus pasākumus, kuru atslēgas vārdi 

Nedēļa, kura mums patika

PROJEKTI

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

26. jūnijs plkst. 11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1.posms Pludmales volejbola laukumi

2. jūlijs plkst. 18:00 Mālpils novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā Pludmales volejbola laukumi

Sporta ziņas
28. maijā Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē, notika 

Pierīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā. Mālpils no-
vada komanda (Aivars Strauss, Valters Brežinskis un Valts Mihel-
sons), startējot nepilnā sastāvā 10 komandu konkurencē, ieguva 
9. vietu. Individuāli Valts Mihelsons un Valters Brežinskis savās 
vecuma grupās izcīnīja 4. vietu, bet Aivars Strauss ieguva 5. vietu.

4. jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika Pierī-
gas novadu sporta spēles pludmales volejbolā. Sacensībās pie-
dalījās 8 sieviešu un 9 vīriešu komandas. Mālpils sieviešu ko-
manda (Krista Mihelsone un Liene Mellupe) savā grupā piekāpās 
Mārupes komandai (0:2), uzvarēja Olaines komandu (2:0) un sīvā 

cīņā izšķirošā seta galotnē zaudēja Babītes komandai (1:2) un 
līdz ar to netika pusfinālā. Cīņā par 5. vietu tika uzvarētas Baldo-
nes (2:0) un Ropažu (2:1) komandas. Mālpils vīriešu komanda 
(Māris Čīma un Kristaps Butkevičs) savā grupā pieveica Stopiņu 
(2:0) un Ropažu (2:1) komandas un ieņēma 1. vietu savā apakš-
grupā. Izslēgšanas spēlēs Mālpils komanda ceturtdaļfinālā 
diemžēl piekāpās Babītes komandai (0:2) un zaudēja iespēju cīnī-
ties par medaļām. Cīņā par 5. vietu tika uzvarēta Ropažu koman-
da (2:0) un zaudēts Stopiņu komandai (0:2), līdz ar to izcīnīta 6.
vieta.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

SPORTS

Turpinājums no 17. lpp.
Mālpils tehnikums bija “ar vārdu”, pazīs-
tams visā Latvijā.”

Gunta Jēkabsone un Dace Andrejeva: 
“Ne visās skolās ir bērnam tik individuāla 
pieeja kā mūsējā. Un nevar visu koncetrēt 
tikai pilsētās, laukos atstājot tukšumu.”

Jana Pīķe: “Individuālā pieeja dod ie-
spēju atrast katrā bērnā to jomu, kurā 
viņš jūtas visstiprākais. Te skolotājas ir 
otrās mammas, bet reizēm pat pirmās, 
un bērni to novērtē, īpaši tad, kad jau aiz-
gājuši dzīvē.

Kurš gan nezina sakāmvārdu “Dots 

devējam atdodas!” Kā šo atdošanu izjūt 
skolotāji? Ar prieku, ka skolēni to, ko viņi 
māca, ir pieņēmuši. Ar to, ka ikvienam ir 
dotas iespējas sevi pilnveidot. Ar sajūtu, 
ka Tev blakus ir lieliski kolēģi. Ar skolas 
vadības atbalstu. Un visbeidzot ar cerību, 
ka skolotāja darbu beidzot patiesi un ob-
jektīvi izpratīs un novērtēs valsts.

Paldies, mūsu bijušie! Mālpils vidus-
skola var ar Jums lepoties.

Vēlreiz pārlasījusi minēto interviju 
“Neatkarīgajā” un apkopojusi sarunās iz-
skanējušos viedokļus, arī es nodomāju: ja 

jau Latvijā, tāpat kā vietumis ārzemēs, 
profesionālās izglītības iestādes tiešām 
domā apvienot centros, kurus it kā finan-
sēs valsts, kāpēc šādu centru nevarētu 
veidot Mālpilī? Labi uzturētas ēkas ir, ma-
teriālā bāze ir, augsti kvalificēti pedagogi 
ir, pilsētas līmenim atbilstoša infrastruk-
tūra ir. Un kur tad vēl sakoptība un skaistā 
daba! Ļausim pieņemt nepārdomātu lē-
mumu vai cīnīsimies?

Ināra Bahmane
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mi runāt angļu valodā, būt precīziem un atbildīgiem, rūpēties par 
viesiem, sadzirdēt vienam otru, saprasties no pusvārda un vieno-
ti darboties, lai viss noritētu, kā plānots un pat vēl labāk. PAL-
DIES visiem iesaistītajiem skolēniem par izcilo sadarbību un 
atbalstu (Elīnai, Elīzai, Adrianam un Artim no 9. klases, Annijai, 
Beātei, Ievai, Madarai, Mārtiņam, Santai un Viktorijai no 10. kla-
ses, Kristeram, Krišjānim, Līvai un Robertam no 11. klases, Ar-
tūram, Ilzei, Ivo, Paulai, Raitim un Raivim no 12. klases) un vecā-
kiem, kas piekrita uzņemt pie sevis ārzemju skolēnus, tā vēl 
vairāk veicinot ciešāku sadraudzēšanos ar viesiem: Apsīšu, Bēr-
ziņu, Kaņepēju, Karganu, Kursīšu, Labunsku, Strušus, Veicu, 
Vītolu, Zviedru ģimenēm! Projekta vērtējuma anketās visi viesu 
skolēni rakstīja par “savu” ģimeņu sirsnību, viesmīlību un atsau-
cību, kā arī uzsvēra mūsu skolēnu labās angļu valodas zināša-
nas, patīkamo komunikāciju un pieejamību! – Ar pēdējo laikam 
domāts tas, ka mūsējiem perfekti izdevās uz laiku nolikt maliņā 
savas intereses un vajadzības un vienmēr būt kopā ar viesiem, 
pamanīt, kad kāds trūkst vai ir noskumis, palīdzēt atrast un uzzi-
nāt visu, kas bija nepieciešams.

Paralēli skolēnu programmas pasākumiem notika arī ne tik 
spilgti redzamais, bet projekta turpmākai attīstībai nepiecieša-
mais skolotāju darbs ar dokumentāciju, atskaišu sagatavošana, 
katrā partnerskolā sasniegto rezultātu prezentācija un izvērtē-
šana, nākamā gada uzdevumu un sanāksmju plānošana, projek-
tā izstrādājamā rezultāta - draudzīgas skolas noteikumu - plāno-
šana, lai šis rezultāts nebūtu formāls dokuments, bet tiešām 
uzrunātu skolēnus, skolotājus un vecākus, veicinātu katra labsa-
jūtu, drošību un sadarbību gan skolā, gan ārpus tās. Kopā ar ko-

lēģiem vienojāmies, ka apkoposim šajā mācību gadā veiktajās 
aptaujās noskaidrotos viedokļus par to, kādai ir jābūt skolai, un 
veidosim filmu. Taču par to mazliet vēlāk.

Šobrīd, jau vairākas dienas pēc šiem pasākumiem, bet jopro-
jām ar lielu gandarījuma sajūtu par kopīgi paveikto, vēlos pateikt 
sirsnīgu PALDIES visiem, kas palīdzēja šajā lielajā darbā: Terē-
zai Bomei un kolēģēm no SIA “Aniva”, Sandrai Rušai un kolēģēm, 
skolā - Lilitai Jomertei, Dailai Klintsonei, Līvai Undzenko, Baibai 
Krivišai, Janai Baranovskai, Kultūras centra direktorei Edītei 
Priekulei, radošo darbnīcu vadītājām Gunai Petrevicai, Ilzei 
Rauskai, Elitai Ermansonei, Andai Vecrozei (Elitai un Andai arī 
par milzīgo ieguldījumu projekta pasākumu praktiskās puses sa-
gatavošanā!); šoferim Aleksejam Samarinam par papildus gida 
darba veikšanu, Ilzei Steķei, Dailim Veicam un Aijai Gabrānei no 
Mālpils muižas par sirsnīgo atsaucību mūsu vēlmju īstenošanā, 
Mālpils PII “Māllēpīte” vadītājai Maldai Čelnovai un viņas kolē-
ģēm Agnesei Kantiševai, Ingrīdai Barkēvičai, Daigai Jansonei, 
Inesei Voroņukai, Jolantai Ozoliņai un Vijai Melgailei par jauko 
sadarbību, uzņemot projekta viesus.

Redz, cik liela un varena šoreiz bija mūsu projekta komanda! 
Iespējams, tādēļ mūsu viesi ik pa laikam brīnījās: cik viegli un 
saskaņoti viss pie jums notiek, it kā pats no sevis (bet projekta 
komanda taču zina, kāda ir aisberga neredzamā daļa)! Iespē-
jams, tādēļ tik daudzi no viesiem atvadoties teica, ka iemīlējuši 
Latviju un vēlas atgriezties atkal – ar draugiem un ģimenēm.  
Gaidīsim ciemiņus,un arī paši brauksim pie viņiem. Projekts tur-
pinās!

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

PROJEKTI

Turaidas izzinošajā spēlē uzvarēja spāņu - latviešu komanda Radošās darbnīcas Kultūras centrā

Mazliet vairāk par pusi no mūsu lieliskās komandas - 
pārējie novērtē ūdens temperatūru jūrā

Komandas veidošanas treniņa uzvarētāji - 
pa vienam no piecām valstīm
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dās sajūta, ka aus-
trieši savus pedago-
gus un studentus 
neterorizē ar nemitī-
gām reformām. 

Piecu dienu prog-
rammas noslēgumā 
visi projekta dalībnieki izvērtēja iegūto 
pieredzi. Lūk, daži viedokļi.

Diāna: “Es gribēju piedalīties projektā, 
lai iepazītu citu valsti un tās cilvēkus. Šī 
programma ir ļoti interesanta audzēk-
ņiem, jo ļauj strādāt reālā uzņēmumā kā 
tā darbiniekam, sagatavoties darba dzīvei 
ne teorētiski, bet reālajā vidē. Strādājot 
uzņēmumā, iemācījos paveikt dažādus 
darbus ātrāk un vienkāršāk. Tās ir lietas, 
ko nevar iemācīties mācību stundās, bet 
tikai darot praktiski. Projektā iegūtā pie-
redze noderēs arī nākotnē. Jo vairāk pie-
redzes, jo labāk var paveikt savu darbu. 
Mani iespaidi ir ļoti pozitīvi, arī par uzņē-
mumā strādājošajiem. Cilvēki šeit ir ļoti 
jauki, un viņus es vienmēr atcerēšos.”

Eduards: “Vairāki iepriekšējie dalīb-
nieki stāstīja, ka tas ir labs projekts, un 
arī man tas patika, sevišķi tādēļ, ka bijām 
ne tikai skolā, bet arī firmās. Projekta 
tēma ir ļoti aktuāla, saistīta ar mūsu visu 
nākotni. Iemācījos dažādus jaunus darba 
paņēmienus savā profesijā. Pieredze, ko 
šeit ieguvu, būs turpmāk ļoti noderīga 
darbā. Man ļoti patika piedalīšanās šajā 
projektā, vēlētos iesaistīties tajā atkal. 
Man patika Austrijas cilvēki, kas ļoti jauki 
izturējās pret mums, sevišķi mans darba 
vadītājs, ar kuru ceru reiz sarunāties vācu 
valodā, ko, protams, nevarēju iemācīties 
nedēļas laikā.”

Jūnijā noslēdzas projekta pirmais 
gads, jaunajā mācību gadā gaida jaunu 
uzdevumi.

Māra Ārente, Līvija Mukāne

PROJEKTI

dināt savas zināšanas angļu valodā, gan 
uzlabot saskarsmes prasmes un profe-
sionālās iemaņas.

Skolotāju Daces Kursītes un Māras 
Ārentes programma bija izplānota pa mi-
nūtei, katru iepazīstinot ar vairākām sko-
lām, kas realizēja atšķirīgas profesionā-
lās izglītības programmas sistēmas, kā 
arī ar darba devējiem. Varbūt tā bija sa-
kritība vai īpaši izvēlētas firmas, kuras 
pieņēma praktikantus, taču to īpašnieki 
un darbu vadītāji bija ļoti atsaucīgi un sa-
protoši. Šī duālā izglītības sistēma pa-
redz, ka audzēknis pēc pamatizglītības 
iegūšanas (ja neplāno tūlīt tālāk mācīties 
kādā no augstākajām izglītības pakā-
pēm), vispirms praktizējas uzņēmumā, 
kas viņam šķiet saistīts ar nākamo profe-

siju, un tad, ja tā viņu apmierina, iestājās 
kādā no izglītības iestādēm, kas realizē 
šīs profesijas izglītības programmu. At-
šķirībā no mūsu pieredzes, Austrijā uzņē-
mējs negaida no skolas pilnīgi sagatavotu 
speciālistu, kas ir apguvis jaunākās teh-
nikas un tehnoloģijas, kā tas ir pie mums. 
Tur profesionālās zināšanas un iemaņas 
jaunieši iegūst praksēs uzņēmumos un 
tikai ¼ daļu no izglī-
tības iegūšanas lai-
ka pavada teorētis-
kajās stundās 
skolās. Lai gan ko-
pumā radās sajūta, 
ka arī viņiem ne-
trūkst problēmu, ku-
ras lielā mērā ir ļoti 
līdzīgas mūsējām, 
tomēr tur šķita, ka 
attiecības starp pe-
dagogiem un sa-
biedrību ir krietni 
vien tolerantākas un 
saprotošākas. Ra-

Darba vidē balstīta apmācība

Visos foto: Mūsu audzēkņi darba vidē balstītajās mācībās 
un ar iegūtajiem sertifikātiem

17. - 23. aprīlī Erasmus+ partnerības 
projekts “Work Based Learning - local 
and international” veda grupu Mālpils 
Profesionālās vidusskolas audzēkņu un 
pedagogu uz Austriju. Starptautiskā pa-
sākuma mērķis bija piedalīties (audzēk-
ņiem) un izpētīt (pedagogiem) duālās iz-
glītības sistēmas Austrijā stiprās un vājās 
puses, noslēgumā izdarot secinājumus 
un noformulējot rekomendācijas mūsu 
profesionālās izglītības sistēmas uzlabo-
šanai. Kopā ar mums šajos pasākumos 
piedalījās grupas no Polijas un Portugā-
les, bet Austrijas partneri bija vairākas 
mācību iestādes un izglītības centri Ko-
rintijas apgabalā Austrijas dienvidos.

Šī projekta ietvaros Mālpils Profesio-
nālās vidusskolas audzēkņi Diāna Barvi-
da, Eduards Bičkovskis, Eduards Štei-
nerts, Dins Edvīns Goršanovs strādāja trīs 
uzņēmumos, kas bija piemeklēti atbilsto-
ši katra profesijai. Kā pārbaudījums vi-
ņiem bija pilnīgi patstāvīga kontaktēšanās 
ar saviem darba devējiem un viesnīcu 
darbiniekiem. Tās bija gan iespējas papil-
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Jau vairākkārt “Mālpils Vēstīs” ir stāstīts par 2014. gadā uz-
sāktā Mālpils novada domes projekta “Mācīt un mācīties uzņē-
mējdarbību” norisi, un šoreiz informēsim par lielāko pasākumu 
– starptautiskajām mācībām, kas norisinājās 17. un 18. maijā 
Mālpils Profesionālās vidusskolas telpās.

Mācībās piedalījās projekta partneru grupas no Rumānijas, 
Vācijas, Islandes un Spānijas. Pirmajā dienā katras valsts uzņē-
mējdarbības mācību dalībnieki stāstīja pārējiem par saviem iz-
strādātajiem biznesa plāniem, un visi klātesošie varēja dalīties 
pieredzē, aizgūt interesantas idejas un iepazīt partnervalstu uz-
ņēmējdarbības vidi. Paldies Kristīnei Rumpei un Andrim Seņkā-
nam (martā rakstījām par mālpiliešu grupu, kas veiksmīgi bei-
dza 36 stundu uzņēmējdarbības pamatu kursu), kuri ļoti 
pārliecinoši uzstājās ar stāstījumiem par saviem biznesa plā-
niem. Mūsu dalībnieku prezentācijas bija vispamatīgāk izstrādā-
tas, visvairāk tuvinātas reālai uzņēmējdarbībai, un ārzemju part-
neri atzinīgi novērtēja gan mācību dalībnieku, gan skolotāju 
paveikto.

Otrajā dienā gan viesi, gan mūsu dalībnieki, tai skaitā arī vai-
rāki Mālpils novada vidusskolas skolēni, piedalījās uzņēmējdar-
bības mācībās, ko vadīja katras valsts skolotāji pa vienai stundai. 
Mācību laikā visiem kopā bija iespēja iziet ceļu no biznesa idejas 
izstrādes, tās izvērtēšanas līdz savu ražojumu mārketinga stra-
tēģijas apguvei un tās pielietojumam, izveidojot reklāmu un “pār-
dodot preces”. Tā bija interesanta pieredze arī pašiem skolotā-
jiem, vērojot, kā strādā viņu kolēģi no citām valstīm, pārņemot 
jaunas metodes un pieejas.

Abu mācību dienu noslēgumā viesi apmeklēja vairākus nelie-
lus vietējos un reģionālos uzņēmumus kā spilgtus piemērus 
tam, ko var panākt ar uzņēmību un neatlaidību.

Projekta pasākumus filmēja LRT grupa, un te ir fragments no 
intervijas ar projekta koordinatori Ingibjorgu Petursdottir (Vāci-
ja):

Kā varēs izmantot projekta rezultātus? “Projekta gaitā iz-
strādātos mācību moduļus var izmantot uzņēmējdarbības apmā-
cībā, un mūsu projektā tie jau tiek izmantoti, organizējot mācības 
cilvēkiem, kas dažādu apstākļu dēļ ilgāku laiku ir palikuši ārpus 
izglītības, migrantiem un bezdarbniekiem, kā arī nodarbinātiem 
cilvēkiem, kas vēlas kaut ko mainīt savā dzīvē, pievērsties uzņē-
mējdarbībai. Mūsu piedāvātās mācību metodes ir jaunums šajā 
jomā, tās ir izstrādātas 5 valstu pieredzējušu skolotāju sadarbī-
bas gaitā.”

PROJEKTI

Kā Jūs vērtējat sa-
darbību ar Mālpils part-
neriem? “Sadarbība ar 
Mālpili ir brīnišķīga, tāpat kā ar pārējiem part-
neriem no Rumānijas, Islandes un Spānijas. 
Ļoti lielu iespaidu uz mums atstāja darbs, ko 
veic Mālpilī: skolās, novada domē un uzņēmu-
mos, ko vakar apmeklējām. Redzējām Jāņa 
Zilberta suņu audzētavu, Sandras Rušas kafejnīcu un arī inova-
tīvu tehnisku uzņēmumu “DQ Makaweli”. Šie apmeklējumi ir ļoti 
nozīmīgi mūsu audzēkņiem kā uzņēmīgas attieksmes un motivā-
cijas paraugs viņu pašu turpmākai darbībai, sava biznesa uzsāk-
šanai.”

PALDIES MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS KOLĒ-
ĢIEM, SEVIŠĶI AUSMAI ČĪMAI UN JEĻENAI SEREBRJAKOVAI 
PAR PASĀKUMA PRAKTISKĀS PUSES ORGANIZĒŠANU, DAIGAI 
MELCEREI UN DACEI KURSĪTEI PAR MĀCĪBU SAGATAVOŠANU 
UN VADĪŠANU, APMEKLĒTO UZŅĒMUMU VADĪTĀJIEM PAR AT-
SAUCĪBU UN ATBALSTU PROJEKTA PASĀKUMU ORGANIZĒŠA-
NĀ! 

Projekts noslēgsies 31. jūlijā, bet arī pēc tā beigām izstrādātie 
mācību materiāli būs pieejami un izmantojami visiem interesen-
tiem. Iespējams, rudenī varēsim novada iedzīvotājiem piedāvāt 
nākamos uzņēmējdarbības pamatu kursus. Sekojiet informācijai 
septembra “Mālpils Vēstīs” un novada domes mājas lapā www.
malpils.lv !

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Pirmais Erasmus+ starptautiskās partnerības projekts 
tuvojas noslēgumam

Vācu aitu suņu audzētavā “Lehmburg”Andra Seņkāna uzstāšanās
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Domāju, ka nekļūdīšos, ja teikšu, ka daudzi no mums, ja ne 
savā personīgajā pieredzē vai ģimenē, tad draugu, radu vai pazi-
ņu lokā, ir sastapušies ar šo problēmu – pārmērīga alkohola lie-
tošana un alkoholisms – un varbūt arī ar jautājumu – kā šo prob-
lēmu atrisināt. Un, izrādās, šim jautājumam, varbūt reizēm 
izmisīgajam, ir atbilde. Un tā ir Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība, 
kas darbojas jau vairāk kā 80 gadus un ir izplatījusies ap 150 val-
stu visā pasaulē, tajā skaitā arī Latvijā. It kā esam dzirdējuši, bet 
kas tad tā konkrēti ir, par to stāsta Monvīds – Latvijas AA dienes-
ta vadītajs.

Kā radās AA?
AA radās 1935. gadā ASV. Biržas mākleris Bils bija “bezcerīgs 

alkoholiķis” .Viņa īsie skaidrības periodi mijās ar smagu dzerša-
nu, līdz kādā ārstēšanās reizē klīnikas palātā Bilam bija garīga 
atklāsme un, kā izrādījās vēlāk, viņa bēdīgā situācija bija mainī-
jusies. Pēc pusgadu ilgas skaidrības, esot darījumu braucienā, 
kas viņam bija ļoti neveiksmīgs, viņš saprata, ka vai nu atsāks 
lietot alkoholu, vai arī viņam par atveseļošanos ir jārunā ar kādu 
citu alkoholiķi, kurš arī vēlas atmest dzeršanu. Viņš satikās ar 
vietējo ārstu, ķirurgu Bobu, kurš tajā laikā arī bija “bezcerīgs al-
koholiķis”. Viņi sāka runāt par atveseļošanos, pārsprieda, ko da-
rīt, lai nedzertu, kā viens otram palīdzēt. Pēc šīs sarunas viņi abi 
palika skaidrā. Bils turpināja savu pusgada skaidrības laiku, bet 
ārstam tas sākās. Viņiem likās, ka varbūt viņi ir atklājuši kaut ko 
tādu, kas var palīdzēt gan viņiem, gan citiem. Viņi devās uz Akro-
nas pilsētas rehabilitācijas centru, lai atrastu kādu alkoholiķi, 
kurš ir nodzēries, bet kurš būtu gatavs mainīties un dzīvot skaid-
rā. Viņi uzaicināja šo alkoholiķi uz tikšanās reizēm un sāka dalī-
ties par savām sajūtām, par savu problēmu un atveseļošanos. 
Šis alkoholiķis iesaistījās un arī palika skaidrā. Tā viņi atklāja 
metodi, kas agrāk nebijā pazīstama – alkoholiķim, daloties savā 
problēmā ar otru alkoholiķi, mainās domāšana, kas viņu attur no 
kārtējās alkohola lietošanas. Cilvēkiem, nākot uz AA, reizēm ir 
grūti saprast, kā tas var notikt.

Kas ir AA un ko tā piedāvā?
Katrā materiālā par AA mēs varam atrast šo kodolīgo skaidro-

jumu: “Anonīmie Alkoholiķi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, 
kurā viņi dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai atrisinātu 
savu kopējo problēmu un palīdzētu citiem atveseļoties no alko-
holisma.

Vienīgā prasība piederībai ir vēlēšanās atmest dzeršanu. AA 
nav ne iestāšanās, ne dalības maksas; mēs paši sevi uzturam, 
pateicoties mūsu pašu ziedojumiem.

AA nav saistīti ar sektām, konfesijām, politiku, organizācijām 
vai iestādēm; neiesaistās diskusijās, ne atbalsta kādu lietu, ne 
uzstājas pret to.

Mūsu galvenais mērķis ir palikt skaidrā un palīdzēt sasniegt 
skaidrību citiem alkoholiķiem.”

Tā mūsu “tablete”, kas cilvēkiem palīdz dzīvot skaidrā ir 12 
soļu atveseļošanās programma. Tas ir tas pamatu pamats. Kad 
alkoholiķis lieto alkoholu, viņam mainās domāšana un pasaules 
uztvere. Viņš dzīvo it kā prom no normālās pasaules, pats savā, 
individuālā pasaulē. Cilvēkam, no malas skatoties, bieži vien al-
koholiķi ir grūti saprast, viņš varētu jautāt: “Kāpēc Tu cel glāzīti 
pie mutes, ja Tev mājās ir ģimene un bērni? Viņiem nepieciešams 
uzturs, viņi grib redzēt tēvu skaidrā!” Normāls cilvēks nesaprot, 
ko nozīmē nepārvarama tieksme pēc alkohola. Daudzi alkoholiķi 
jūtas izolēti, viņus nesaprot, visi viņiem saka – saņemies, nedzer, 
bet alkoholiķis nesaprot, kā to izdarīt. Šī 12 soļu programma pa-
līdz mainīt domāšanu. Tā tiek piedāvāta kā ceļš, kas alkoholiķi 
ieved skaidrībā un saka – ir iespēja ar šo programmu dzīvot 
skaidrā un pieņemt dzīvi bez alkohola.

Galvenie 12 soļu programmas principi ir – neuzrādīt pasaulei 

trūkumus, bet analizēt tikai sevi, strādāt ar saviem ievainoju-
miem un dusmām, atlīdzināt cilvēkiem, kuriem nodarīts pāri, 
kļūdas gadījumā to uzreiz atzīt u.c.

Kas ir pats svarīgākais, lai pievienotos AA?
“Vienīgais noteikums, lai kļūtu par AA dalībnieku, ir vēlēšanās 

atmest dzeršanu,” vēsta AA 3. tradīcija (kopā tās ir 12). Tātad pats 
svarīgākais ir atziņa, ka nespējam kontrolēt alkohola lietošanu. 
Ar šo nepieciešamo iekšējo nostāju mēs sastopamies jau 1. solī: 
“Mēs atzinām savu bezspēcību alkohola priekšā un to, ka mēs 
bijām zaudējuši spēju vadīt savu dzīvi.”

Ja Jūs vēlaties atmest dzeršanu, laipni lūgti, Jūs varat nākt uz 
sapulci! Ticat Jūs Augstākam spēkam vai neticat. Nav svarīgi, 
kāds ir Jūsu vecums, dzimums, profesija, reliģiskā piederība, na-
cionalitāte vai jebkas cits, galvenais, ka Jūs atzīstat: “Man ir 
problēmas ar alkoholu, es gribu tās risināt!”

Ko nozīmē praktisks darbs ar šo 12 soļu programmu?
Pirmkārt, iet šos 12 soļus uzreiz nav obligāti. Starp AA sapul-

ces apmeklējošiem alkoholiķiem ir daļa, kas ar šo programmu 
strādā, ir daļa, kas nestrādā. Daļai alkoholiķu pietiek tikai ar sa-
pulču apmeklēšanu, viņi var dzīvot skaidrā, jo viņi jūt tādu pašu 
cilvēku atbalstu. Bet ir daļa kas, tikai apmeklējot sapulces, nejū-
tas labi. Tad viņi iet arī šos 12 soļus – pieejas ir dažādas, nekas 
netiek uzspiests, nekas nav nekas obligāts, svarīga ir tikai vēlē-
šanās atmest dzeršanu.

Katram, kurš uzsāk 12 soļu programmu, noder garīgais pa-
domdevējs, kurš pats ir šos soļus izgājis un palīdz tos iziet - pie-
lietot programmu dzīvē.

Kas ir Minesotas programma un kā tā atšķiras no AA?
AA un Minesotas programma ir divas viena no otras pilnīgi ne-

atkarīgas organizācijas. Balstoties uz AA programmu, radās ļoti 
daudz rehabilitācijas programmas, kas izmanto AA principu - 12 
soļus. Minesotas programma ir viena no tām. Caur to AA nonāk 
daudzi alkoholiķi. Tomēr AA nekādā veidā nav saistīta ne ar vienu 
citu rehabilitācijas programmu. Minesotas programma, atšķirībā 
no AA, ir maksas rehabilitācijas programma, kur notiek terapija. 
Tajā terapeits saņem naudu un pacienti maksā.

AA sadraudzībā nav nekādi obligātie maksājumi. Mums ir tikai 
brīvprātīgi ziedojumi, lai mūsu tikšanās reizes varētu nodrošināt 
ar minimālo materiāli-tehnisko bāzi (piem. telpu īri utml.). Ja cil-
vēkam šajā brīdī nav naudas, viņš var neziedot.

Protams, esam pateicīgi visiem rehabilitācijas centriem un 
programmām, kas par mūsu programmu stāsta kā par veidu, kā 
dzīvot skaidrā.

Kā zināt, vai esmu alkoholiķis?
Kad alkohols sāk ietekmēt citas dzīves jomas – ģimeni, darbu, 

attiecības, tad jau jāsāk uztraukties, jo ir sākušās problēmas ar 
alkoholu. Normāli cilvēkam alkohols neietekmē citas dzīves jo-
mas. Skumji, ka cilvēki apzinās to, ka ir alkoholiķi tikai tad, kad 
jau ir iestājušās ļoti smagas sekas. Ļoti maz ir to, kas atnāk uz 
AA tad, kad viņiem šis “alkoholisma rullis ir tikko pārbraucis”.

AA pieredze par alkoholismu
Jāatzīst, ka alkoholisms ir nevis izlaidība, bet slimība, ko ne-

var izārstēt. 99 % gadījumu, cilvēks, kurš vairs nevar “normāli” 
sociāli iedzert, nevarēs mēreni iedzert vairs nekad.

Cilvēkiem reizēm ir grūti pieņemt domu, ka viss laiks, kurā 
viņi kādreiz varēja lietot alkoholu, ir uz visiem laikiem beidzies. 
Ja viņi atsāk lietot alkoholu, neizbēgami atsākas arī problēmas. 
Tātad bezproblēmu dzeršana ir beigusies. Arī “vājos alkoholus” 
– alu vai vīnu dzert vairs nevarēs nekad. Diemžēl alkoholiķi iztērē 
daudzus gadus, pat gadu desmitus, lai pierādītu sev un citiem, ka 
iemācīsies dzert kā citi cilvēki – mēreni un bez problēmām. Tā ir 
tāda alkoholiķu domāšana, kurai jāmainās, ja viņi grib dzīvot 
skaidrā. Vienīgā izeja ir vairs nepacelt pirmo glāzīti.

Cilvēkam, kas meklē ceļu uz skaidrību
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Vēl kas cilvēkos rada vilšanos - AA nav ātro risinājumu vieta. 
Domāšanas veida maiņa prasa laiku, pat gadus. Atveseļošanās 
process ir ļoti pamatīgs un nebūt ne vienmēr vienkāršs.

Ir cilvēki, kas grib mirt no alkohola, mēs respektējam vieņu 
tiesības, bet mēs priecājamies par katru, kas pieņem lēmumu 
dzīvot no alkoholisma brīvu dzīvi.

Informācija un kontakti
 • Mālpils novada pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais 

dienests” ir pieejami informatīvie bukleti – “Iepazīsties ar 
AA atveseļošanās programmu”, “Vai Tavā dzīvē ir alkoho-
liķis?” u.c., tālr. 67185873, 26033906.

 • 23., 24. aprīlī Mālpilī notika AA Kalpošanas konference, 
kurā piedalījās ap simts cilvēku, arī viesi no Polijas. Nākošā 
konference arī notiks Mālpilī – 2017. gada 18., 19. martā 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā.

 • Latvijā darbojas apmēram 70 AA grupas, kurās kopā ir ap-

tuveni 1000 dalībnieku.
 • Latvijas AA dienesta Mālpils sapulce saucas “Ceļš”. Tik-

šanās notiek latviešu un krievu valodās, piektdienās 
plkst. 19:00, Nākotnes ielā 1, 1. st. (bijušajās bankas tel-
pās, ieeja no Sniedzes ielas, no parka puses), e-pasts: 
cels2013@inbox.lv, tālr. (LMT) 29475370, (BITE) 26615238.

 • Latvija AA dienesta mājas lapa: www.aa.org.lv.
 • Latvijas AA dienesta ikmēneša avīzē “Vīnoga” tiek publicēti 

biedru dzīvesstāsti (avīze izlasāma www.aa.org.lv).
 • Latvijas AA dienesta informatīvais tālrunis, uz kuru atbil-

dēs alkoholiķis, kurš kādreiz dzēra, bet tagad atveseļojas 
– 27333523.

 • Latvijas AA komiteja sakariem ar sabiedrību (valsts un 
pašvaldību institūcijas) – Aivars E., tālr. 29276358.

Apkopoja Esmeralda Tāle

Drīzumā iznāks rakstu krājums 
“Kultūrvēstures avoti un 
Mālpils novads”

2013. gada 29. augustā 
biedrība “Idoves manto-
jums” sadarbībā ar Latvi-
jas Zinātņu akadēmiju un 
ar Mālpils novada domes 
finansiālu atbalstu organi-
zēja konferenci, kas veltīta 
Mālpils novada kultūrvēs-
tures jautājumu izzināša-
nai. Šobrīd sagatavošanā 
ir rakstu krājums “Kultūr-
vēstures avoti un Mālpils 
novads”, kurā apkopoti ap-
cerējumi gan par konfe-
rencē izskanējušiem refe-
rātiem, gan arī par jaunām 
tēmām, kas tika ierosinā-
tas pēc konferences nori-
ses. Grāmata top ciešā sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadē-
miju un ar grāmatu apgādu “Zinātne”. Rakstu krājuma 
autoru vidū ir gan mālpilieši, gan arī pētnieki un vēsturnieki, 
kuru līdzšinējie pētījumi bijuši vairāk vai mazāk saistīti ar 
Mālpils novada kultūrvēstures jautājumiem.

Izdevumā apkopoti 23 autoru pētījumi par Mālpili un tās 
apkārtni. Rakstu tēmas ir ļoti dažādas, sākot ar senatni un 
beidzot ar mūsdienu dzīves norisēm.

Ir iecerēti divi rakstu krājuma atvēršanas svētki - 16. 
augustā Rīgā un 19. augustā Mālpilī. Iecerēts, ka abos pa-
sākumos piedalīsies rakstu krājuma galvenais virzītājspēks, 
akadēmiķis un kultūrvēsturnieks Saulvedis Cimermanis un 
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, kā arī 
autori, grāmatas sagatavošanas komanda un atbalstītāji.

Rakstu krājuma atvēršanas svētkos aicināts arī ikviens 
interesents!

Rakstu krājuma sastādītāja Ieva Pauloviča

INFORMĀCIJA

Informācija senioriem
Par ekskursiju uz Igauniju 28., 29. jūlijā

Maršruts:
Vīlande pilsētas apskate, rožu dārzs Poltsamā (3000 ro-

zes), (turpat arī pusdienosim), Jarva Tani ugunsdzēsēju mu-
zejs, pils apskate Rakverē ar šova elementiem, (turpat arī 
nakšņosiem, bez brokastīm, bet mūsu rīcībā būs virtuve), 
Valastes ūdenskritums, Pjuhticas klosteris, vecticībnieku 
ciematu apskate gar Peipusa ezeru, sarkanās klintis Kal-
lastē, Tartu pilsētas apskate un pusdienošana bistro (indivi-
duāli), Veru ūdenstornis ar muzikālām trepēm. Pirms robe-
žas ar Latviju zemnieku saimniecībā “Miso” degustēsim 
dažādus piena produktus.

Ekskursija izmaksā 50 - 60 EUR. Cerot uz domes atbal-
stu, varētu izmaksāt 50 EUR. Šajā summā nav brokastis un 
pusdienošana bistro.

Pieteikties un iemaksāt naudu Kultūras centrā līdz 
20.  jūlijam. Informācija pa tālr. 6792 5836 (Kultūras 
centrs), 2654 1054 (Edīte Saleniece).

Izbraukšana 28. jūlijā plkst. 7:00 no akmens!

Pensionāru padomes priekšsēdētāja Edīte Saleniece



Mālpils Vēstis  JŪNIJS  201624 INFORMĀCIJA

Aicinām meža īpašniekus 
pieteikties atbalstam

Zemkopības ministrija (ZM) aicina meža īpašniekus pieteik-
ties atbalstam pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplaši-
nāšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. Atbalstu var sa-
ņemt meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgu mežaudžu 
nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas 
katastrofām. Pasākuma otrās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. 
jūlijam ar kopējo publisko finansējumu 9 500 000 eiro.

Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka atbalsta piešķiršanas 
kārtībā veiktas vairākas izmaiņas. Turpmāk atbalstu jaunau-
džu retināšanai varēs saņemt tikai tad, ja jaunaudzē nepiecie-
šams būtisks kokaugu aizzēluma samazinājums (tiks vērtēta 
atbilstība kritērijiem). Turklāt atbalsta pretendentiem jāpie-
vērš uzmanība līdz šim sagatavotajiem meža apsaimniekoša-
nas atbalsta pasākumu plāniem. Ja pasākumu plānā, kas ar 
Valsts meža dienestu saskaņots pirms 2016. gada 15. maija, ir 
paredzēta jaunaudžu retināšana un plānā nav skaidri norādīta 
atbilstība kritērijam – samazināt valdošās sugas koku vai kon-
kurējošo koku skaitu vismaz par 500 kokiem vienā hektārā vai 
atbrīvot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzē-
luma, pretendentam pasākumu plāns jāsaskaņo atkārtoti.

Ņemot vērā, ka pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas 
kārtā tika konstatēts, ka dažos reģionos ir ierobežota augstāko 
kategoriju meža reproduktīvā materiāla pieejamība, izmaiņas 
paredz iespēju atbalsta pasākuma apakšaktivitātē “Mežaudžu 
nomaiņa” un “Meža atjaunošana pēc meža ugunsgrēkiem un 
dabas katastrofām” izmantot meža reproduktīvā materiāla ka-
tegorijas “ieguves vieta zināma” stādāmo materiālu.

Savukārt, lai nodrošinātu līdzvērtīgas atbalsta iespējas vi-
siem meža īpašniekiem, atbalsta piešķiršanas kārtība preci-
zēti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā “Meža ieau-

dzēšana” un “Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai”. 

Līdzšinējo projektu atlases kritēri-
ju attiecībā uz dalību meža īpašnieku 
kooperatīvā vai biedrībā papildina arī 
jauns nosacījums – vienlīdzīgu pun-
ktu skaitu var saņemt atbalsta pre-
tendents, kuram ir augstākā vai vidējā speciālā mežsaimnie-
ciskā izglītība. 

Lai veicinātu atbalsta pretendentu projektu iesniegumu ie-
sniegšanu elektroniski, ietverts arī jauns projektu atlases kri-
tērijs – atbalsta pasākuma projekta iesniegumu iesniedz Lau-
ku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu.

Plašāka informācija par izmaiņām atbalsta piešķiršanas 
kārtībā pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
mežu dzīvotspējas uzlabošanā” pieejama www.likumi.lv inter-
neta vietnē šeit.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pie-
ejami LAD interneta vietnē www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta 
veidi” → “Projekti un investīcijas”. Projektu iesniegumi jāie-
sniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai 
ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā 
struktūrvienībā ZM Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Repub-
likas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja Viktorija Kalniņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 67027622, 

e-pasts: viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Pieejams atbalsts 
mežsaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegu-
mu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības program-
mas (LAP) pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināša-
nā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”.

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 
2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam.

Pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un 
meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā “Meža ieau-
dzēšana” atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kop-
šana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana ar pie-
ejamo publisko finansējumu EUR 4 000 000 (četri miljoni euro).

“Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu me-
žaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu 
platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir 
konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīci-
nāta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Pieejamais pub-
liskais finansējums ir EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro).

“Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 

vērtības uzlabošanai” atbal-
stāmās aktivitātes ir jaunau-
džu retināšana un jaunaudžu 
retināšana ar atzarošanu, ne-
produktīvu mežaudžu nomai-
ņa saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par koku ciršanu 
mežā, valdošās koku sugas 
nomaiņa baltalkšņa sugu me-
žaudzēs no 30 gadu vecuma 
vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Pieejamais publiskais finansējums ir 5 000 000 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektronis-

kās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumen-
tu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības mi-
nistrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas lauku-
mā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa, 
tālr. 67027137, LAD Klientu daļa, tālr. 67095000
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MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

PROFESIJA, 
KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU
ILGUMS

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

UZŅEMŠANAS
TERMIŅŠ

Siltuma, gāzes 
un ūdens 
tehnoloģija 
(Kvalifikācija: 
inženierkomuni-
kāciju tehniķis)

1,5 gadi 12. klases 1. septembris 
2016. gads

Ēdināšanas 
pakalpojumi 
(Kvalifikācija: 
ēdināšanas 
pakalpojumu 
speciālists

1,5 gadi 12. klases 1. septembris 
2016. gads

Koka izstrādāju-
mu izgatavošana 
(Kvalifikācija: 
mēbeļu 
galdnieks)

1,5 gadi 12. klases
1. septembris 

2016. gads

Būvniecība 
(Kvalifikācija: 
ēku būvtehniķis)

1,5 gadi 12. klases
1. septembris 

2016. gads

Iesniedzamie dokumenti:
 • iesniegums (veidlapa),
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai,
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,

 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u),
 • 2 fotokartītes 3 x 4 cm,
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņem darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Mālpils Profesionālajā vidusskolā, 13. kab. 
Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, LV – 2152

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

Vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

Mālpils Profesionālajā vidusskolā

13. maijā 14 Māl-
pils internātpamat-
skolas devītās kla-
ses un trešā kursa 
skolēni kopā ar au-
dzinātājiem Egitu 
Seņkāni un Andri Li-
niņu devās pēdējā 
kopīgajā braucienā 
uz Koknesi. Jau ce-
turto gadu absolven-
ti apmeklē Likteņ-
dārzu un iestāda tur 
koku. Šogad tas bija 
pīlādzis - apliecinā-
jums ticībai saviem 
spēkiem, izturībai 
un sīkstumam. Sko-
la saņēma Likteņ-
dārza administrāci-
jas pateicību par 
dalību dārza veido-
šanā. Audzēkņi apmeklēja arī ādas apstrādes darbnīcu “Mazā 
Kāpa”, kur katrs sev piemiņai izgatavoja atslēgu piekariņu ar 
saviem iniciāļiem. Audzinātāji bija sarūpējuši arī pārsteigumu- 
kopīgas svētku pusdienas.

Skaidrīte Logina

Uz redzēšanos, skola! Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 21. jūlijā pie Mālpils novada domes, Nākot-
nes iela 1.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta! Sievietēm, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēs-
tuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga pro-
grammas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicināju-
ma 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. 6714 2840 un mob. tālr. 2786 6655 (lū-
gums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numu-
ru). 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
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Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes, 
2016. gada jūlijā un augustā
DIEVKALPOJUMI

Jūlijs
3. jūlijs - 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums 

tiks svinēts plkst. 10:00 /kalpos draudzes mācītājs/
3 – 7. jūlijs - bērnu un jauniešu nometne Nītaurē. Vairāk 

informācijas un pieteikšanās pie mācītāja Edvīna Rumjance-
va, tālr. 29227236

10. jūlijs - 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums 
tiks svinēts plkst. 10:00 /kalpos draudzes mācītājs/

17. jūlijs - 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums 
tiks svinēts plkst. 10:00 /kalpos draudzes mācītājs/

23. jūlijs - sestdiena, laulību dievkalpojums plkst. 14:00
24. jūlijs - 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-

jums tiks svinēts plkst. 10:00 /kalpos draudzes mācītājs/
31. jūlijs - svētdiena, dievkalpojums tiks svinēts plkst. 

10:00 /kalpos draudzes mācītājs/

Augusts
5. augusts - piektdiena, laulību dievkalpojums plkst. 13:00
6. augusts - sestdiena, Mālpils Ev. luteriskās draudzes 

dievnama 250 gadu jubilejai veltīts koncerts un citas aktivitā-
tes,

laulību dievkalpojums plkst. 12:00

7. augusts - svētdiena, eku-
mēniskie kapusvētki Mālpils 
kapos plkst. 11:00, kurus va-
dīs tradicionālo konfesiju - 
Latvijas Ev. luteriskās un Ro-
mas Katoļu baznīcas 
garīdznieki,

plkst. 13:00 svētku dievkal-
pojums, svinot dievnama 250 
gadu jubileju, kalpos draudzes 
mācītājs Edvīns Rumjancevs, 
Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis un LELB arhi-
bīskaps Jānis Vanags,

pēc dievkalpojuma sadraudzība
14. augusts - svētdiena, dievkalpojums tiks svinēts plkst. 

10:00 /kalpos draudzes mācītājs/
21. augusts - svētdiena, dievkalpojums tiks svinēts plkst. 

10:00 /kalpos draudzes mācītājs/
28. augusts - svētdiena, dievkalpojums tiks svinēts plkst. 

10:00 /kalpos draudzes mācītājs/
Mūsu baznīca, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemi-

neklis, šogad atzīmē 250 gadu jubileju. Mālpils Evaņģēliski 
luteriskā draudze visus mīļi aicina piedalīties šī nozīmīgā no-
tikuma svinēšanā!

Vairāk informācijas: www.malpilsbaznica.lv

Videi draudzīga rīcība 
vasaras pasākumos

Vasara ir svinēšanas laiks. Pilsētas svētki, mūzikas festivā-
li — lieli un mazi pasākumi tiek rīkoti gandrīz ikvienā Latvijas 
novadā. Apmeklētāji izbauda mākslu un priecājas par notiku-
mu, tomēr mēdz atstāt arī postījumus un neapdomīgi izšķēr-
dēt resursus. Biedrība “homo ecos:” aicina pasākumu laikā: 
→ sk. attēlus

Informāciju sagatavoja: 
Projekta komunikācijas vadītāja 

Agita Pusvilka / agita.pusvilka@homoecos.lv 
Twitter: @brivdabasmuzejs / @homoecos / @LVAF_LV

Vairāk informācijas: www.homoecos.lv
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Kur mācīties pēc 9. klases?
MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

2016. / 2017. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglī-
tības programmās:

 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis

 • Būvniecība 
Kvalifikācija: ēku būvtehniķis

 • Ēdināšanas pakalpojumi 
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists 
Kvalifikācija: konditors (mācību ilgums 3 gadi)

 • Kokizstrādājumu izgatavošana 
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks

 • Interjera dizains 
Kvalifikācija: interjera noformētājs

Pēc pamatizglītības iegūšanas – mācību ilgums 4 gadi.
Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju līdz 150 EUR 

mēnesī.
Skolā ir: dienesta viesnīca, laba sporta bāze, ēdnīca, ka-

fejnīca, modernas darbnīcas, laboratorijas. Skola bez mak-
sas nodrošina autovadīšanas kursu teorētiskās daļas apmā-
cību.

Katram audzēknim ir iespējas nodarboties ar dažādiem 
sporta veidiem, piedalīties interešu izglītības pulciņos un 
skolas audzēkņu pašpārvaldē.

Labākie audzēkņi “Erasmus+” programmas projekta ie-
tvaros dodas mācību praksēs uz ES dalībvalstīm.

Ar skolu var iepazīties Jums izdevīgā laikā, iepriekš vie-
nojoties pa tālruni 67925267.

DOKUMENTUS PIEŅEM DARBA DIENĀS no 9:00 līdz17:00
Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, LV – 2152

tālr. 67925267, fakss 67970907
e–pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv

vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

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

laika periodā no 01.05.2016. līdz 31.05.2016. reģistrēti 152 
notikumi, uzsākts 41 kriminālprocess, pieņemti 46 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 17 ad-
ministratīvās lietvedības, uzsāktas 20 resoriskās pārbau-
des, sastādīti 37 administratīvā pārkāpuma protokoli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 16 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsāktas 3 administratīvās lietvedī-
bas, pieņemts 1 lēmums par atteikšanos uzsākt krimināl-
procesu, sastādīti 7 administratīvā pārkāpuma protokoli.

05/05/2016
1963. G.DZ. VĪRIETIS SABOJĀJA 1939. G.DZ. PERSONAI 

PIEDEROŠĀS ĒKAS SIENU. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA.
05/05/2016
SANKCIONĒTAS KRATĪŠANAS LAIKĀ TIKA IZŅEMTAS 

PIECAS ŠAUJAMIEROČA PATRONAS. MĀLPILS NOVADS.
06/05/2016
1999. G.DZ. JAUNIETIS AR NECIEŅU IZTURĒJĀS PRET 

SKOLOTĀJU, LIETOJOT NECENZĒTUS VĀRDUS. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA.

10/05/2016
1974. G.DZ. VĪRIETIS SABIEDRISKĀ VIETĀ LIETOJA AL-

KOHOLISKOS DZĒRIENUS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, 
GARKALNES IELA, SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA. 
SASTĀDĪTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS.

10/05/2016
1936. G.DZ. VĪRIETIS SABIEDRISKĀ VIETĀ LIETOJA AL-

KOHOLISKOS DZĒRIENUS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, 
GARKALNES IELA, SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA. 
SASTĀDĪTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS.

10/05/2016
1959.G.DZ. VĪRIETIS SABIEDRISKĀ VIETĀ LIETOJA ALKO-

HOLISKOS DZĒRIENUS. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, GAR-
KALNES IELA, SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURA. SA-
STĀDĪTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS.

15/05/2016
1975. G.DZ. VĪRIETIS SABIEDRISKĀ VIETĀ LIETOJA AL-

KOHOLISKOS DZĒRIENUS. MĀLPILS NOVADS, SIDGUNDA. 
SASTĀDĪTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS.

15/05/2016
1992. G.DZ. JAUNIETIS VADĪJA AUTOMAŠĪNU BMW 318, 

KAS NEBIJA APRĪKOTA AR AVĀRIJAS ZĪMI, MEDICĪNISKO 
APTIECIŅU UN UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU. MĀLPILS NO-
VADS, MĀLPILS, NĀKOTNES IELA. SASTĀDĪTS ADMINIS-
TRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS

19/05/2016
2000. G.DZ. JAUNIETIS, BŪDAMS NEPILNGADĪGS SMĒ-

ĶĒJA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA. SASTĀDĪTS 
ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS.

19/05/2016
2001. G.DZ. JAUNIETE, BŪDAMA NEPILNGADĪGA SMĒ-

ĶĒJA. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA. SASTĀDĪTS 
ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS

20/05/2016
1980. G.DZ. UZŅĒMUMA DARBINIEKS DARBA LAIKĀ GU-

VIS TRAUMU. CIETUŠAIS TIKA NOGĀDĀTS VALSTS APDE-
GUMA CENTRĀ. MĀLPILS NOVADS, UPMALAS.

Uzlabojot maršrutu tīklu, no 2016. gada 1. 
jūnija tika veiktas izmaiņas maršrutā Nr. 5591 
Sigulda–Mālpils un Nr. 6992 Rīga–Mālpils.

Autotransporta direkcija aicina pasažierus sekot līdzi ak-
tuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautā-
jumu gadījumā sazināties ar AS “CATA”, rakstot uz e-pastu: 
cata@cata.lv vai zvanot pa tālruni 64122121.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sa-
biedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par 
braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta 
pēc izsniegtā biļešu skaita.

Ar cieņu, komunikācijas speciāliste Zane Plone, 
Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, 
tālr. 67686485, 28627003, www.atd.lv
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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. 286 79146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 6797 0896, 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. 6762 4955

      SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA  APSVEIKUMI

SLUDINĀJUMI
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

SIA “Aggregare” meklē darbam fasētājus. 
Ražotne atrodas 2 km attālumā no Mur-
jāņu sporta ģimnāzijas uz Saulkrastu 
pusi. Fasējam Priežu mizas mulču, šķel-
du, kūdru. Maiņu darba laiks pa 8 h vai 12 
h (atkarībā no noslodzes). Darba samak-
sa – pēc padarītā, min. 20 - 30 EUR/dienā 
un uz augšu. Darbu varēs uzsākt nekavē-
joties. Transportu uz darbu NENODROŠI-
NĀM. Lūdzam interesentus zvanīt pa tālr. 
28668440.

Samazināta cena 
gāzes baloniem!

SIA “Saurida Latvija”
Jaunās gāzes balonu cenas:

50 litri - 24,50 EUR,
46 litri - 23,00 EUR,
27 litri - 14,00 EUR. 

Gāzes balonu nomaiņa, pārbau-
de, konsultācijas. Jauni redukto-
ri, šļūtenes, jaunie gāzes baloni 

(7, 27 un 46 litru). Strādājam 
katru dienu (arī vakaros), 

svētkos un brīvdienās. Zvanīt 
Jums vēlamā laikā! 

Tālr. 29 41 51 20

Sveicam!
46. starptautiskajā bērnu mākslas dar-

bu konkursā (2016) Japānā, Tokijā zelta un 
sudraba godalgas ieguvuši šādi Mālpils Mū-
zikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 
audzēkņi:

 • Marta Dinka (zelta godalga), 
skolotāja Daina Galakrodzeniece;

 • Eimija Mihelsone (zelta godalga), 
skolotāja Maija Mackus;

 • Daniils Lucevičs (sudraba godalga), 
skolotāja Daina Galakrodzeniece;

 • Nils Klintsons (sudraba godalga), 
skolotāja Daina Galakrodzeniece.

Sveicam bērnus, vecākus un skolotājus! 

Veicu trimera pakalpojumus. Samaksa 
par padarīto. Tālr. 29340793

Pļauj zāli ar trimeri. Tālr. 25985566

Muzikants (balss, sintezators) spēlē kā-
zās, jubilejās u.c. privātos un publiskos 
pasākumos. Diskotēka, karaoke, apska-
ņošana, gaismas. Tālr. 25985566, Dainis

AKMENS APSTRĀDE Piedāvā izveidot 
mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soli-
ņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu 
apdare ar akmeni. Kapu pieminekļi. Visa 
augstākminētā restaurācija. Sertificēts 
akmeņkaļa amata meistars Sandrs Skrib-
novskis, tālr. 29450290

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana un remonts. Apse-
košanas aktu sastādīšana. Konsultācijas. 
Normunds Keišs, tālr. 29432853

KAPU  SVĒTKI   7. augustā
Ekumēniskie kapusvētki, kurus vadīs 

Latvijas Ev. luteriskās un Romas 
Katoļu baznīcas garīdznieki

Mālpils kapos, plkst. 11:00

Kapusvētki, kurus vadīs Latvijas Ev. 
luteriskās baznīcas garīdznieks

Torņkalna kapos, plkst. 13:00
Rūķīšu kapos, plkst. 15:00

Piedāvājam darbu zāles pļāvējam. Nepie-
ciešama regulāra, aptuveni 0,5 - 1 ha pie-
mājas zālāja kopšana. Varam nodrošināt 
ar darba rīku. Tālr. 29295796

Lauku atbalsta dienests uzsāk 
Valsts papildu atbalsta izmak-
su piena ražotājiem

LAD 16. jūnijā uzsāka izmaksāt 
Valsts papildu atbalstu piena ražotā-
jiem, tā kopējā summa ir 6 197 000 
euro.

Atbalstu piešķir piena ražotājiem, 
kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par vienoto zemkopības nozares infor-
mācijas sistēmu līdz 2016. gada 10. jū-
nijam ir reģistrēti vienotajā zemkopības 
nozares informācijas sistēmā.

Atbalstu maksā par piena daudzu-
mu tonnās, kas piegādāts pircējam 
laikposmā no 2015. gada 1. oktobra līdz 

2016. gada 30. aprīlim, ja piena ražotā-
jam pēc stāvokļa 2016. gada 1. maijā 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
lauksaimniecības dzīvnieku, to ganām-
pulku un novietņu reģistrēšanu ir re-
ģistrētas slaucamas govis vai teles, kas 
vecākas par 18 mēnešiem. Atbalsta lik-
me ir 14,05 euro par tonnu.

Atbalsta piešķiršana tiek veikta sa-
skaņā ar 2016. gada 24. maija Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 324 “Valsts 
papildu atbalsta piešķiršanas kārtība 
piena ražotājiem”.

Valsts atbalsta daļa, 
tālr. 67027326 

Klientu apkalpošanas daļa, 
tālr. 67095000

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 2016. gada jūlijā un augustā

 • Līdz 1. septembrim izstāžu zālē apskatāma Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Urga” un keramikas studijas “Māl - pils” izstāde “ZEM DIVĀM SAULĒM”.

 • 06.08. plkst. 22:00 Mālpils pilskalna estrādē Zaļumballe kopā ar DAINI LAZDIŅU. 
Ieeja – 3 EUR. /Sekot reklāmai!/

 • 19.08. plkst. 21:00 Kultūras centra pagalmā pie strūklakām Vasaras noslēguma 
VAKARA IMPRESIJAS. /Sekot reklāmai!/


