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Pateicas vecākiem, kuru bērni guvuši uzvaras olimpiādēs, konkursos un sacensībās, 2016. gada 12. maijs (foto: E. Tāle)
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI APRĪLĪ

Mālpils novada Mālpilī
27.04.2016.

4/14. 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

izmaiņām.

Ziņo: A. Lielmežs
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotā-
jiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvoja-
mais fonds.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmā daļa no-
saka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzī-
ves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritu-
mu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem 
noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzē-
to kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu 
reģenerāciju), un to veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķiro-
šanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu at-
bilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā minētais 
atkritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un iz-
gāztuvēs;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu norma-
tīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 28.09.2011. saistošo notei-
kumu Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils 
novadā” 5.2. punktu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu atkritumu radītājiem vai valdītājiem nosaka pašvaldība ar 
savu lēmumu. 2014. gada 28. aprīlī Mālpils novada dome noslē-
gusi līgumu ar SIA “Ragn Sells” par sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanas nodrošināšanu Mālpils novada administratīvajā teri-
torijā.

2016. gada 13. aprīlī saņemts iesniegums no SIA “Ragn Sells” 
par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām, pamatojoties 
uz savstarpēji noslēgtā Līguma noteikumiem, ka Apsaimnieko-
tājs ne biežāk kā vienu reizi gadā var iesniegt pamatotu priekšli-
kumu grozīt tarifu, ja tiek paaugstināta maksa par sadzīves atkri-
tumu noglabāšanu Getliņu poligonā. No 05.05.2016. tiek mainīts 
atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā “Getliņi”. Pamats: Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 41 
(01.04.2016. protokols Nr. 12, 1p.)

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt izmaiņas un 
noteikt jaunu maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
atkritumu radītājiem un valdītājiem Mālpils novada pašvaldības 
teritorijā. Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
39. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pir-
mās daļas 14. punkta e) apakšpunktu un Mālpils novada domes 
28.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Mālpils novadā” 5.2. punktu,

dome, balsojot ar 6 balsīm “par” (V. Mihelsons, A. Lielmežs, S. 
Strausa, L.Amerika, M. Ārente, A. Hildebrante),

NOLĒMA:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mālpils novada pašvaldības teritorijā 8,92 EUR/m3 bez PVN, ko 
veido:

1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu – 3,70 EUR/m³ bez PVN;

1.2. dabas resursu nodoklis – 0,69 EUR/m³ bez PVN;
1.3. sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs 

par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 4,53 
EUR/m³ bez PVN.

2. Lēmums stājās spēkā ar 2016. gada 5. maijā.
3. Domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma publicēšanu 

laikrakstā “Mālpils Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.malpils.
lv un izlikt redzamā vietā Mālpils novada pašvaldības administrā-
cijas ēkā.

Sēdes vadītājs: Mālpils novada domes 
priekšsēdētājs A. Lielmežs

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒDES Nr. 4 PROTOKOLA IZRAKSTS

Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa pārskatīšanu.
2. Par adreses piešķiršanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
6. Par vienošanās slēgšanu par servitūta ceļa nodibināšanu.
7. Par G. Čipena iesnieguma izskatīšanu.
8. Par apstiprinātajiem ideju konceptiem ielu rekonstrukcijai.
9. Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju.
10. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa paga-

rinājumu.
13. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītoja-

mo un pedagogu apbalvošanu.
14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmai-

ņām.
15. Par pašvaldības SIA “Norma K” saimnieciskā gada pārska-

ta apstiprināšanu.
16. Par Mālpils novada domes saimnieciskā gada pārskata ap-

stiprināšanu.
17. Par izmaiņām amatu sarakstos.
18. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam 2016” rezul-

tātu apstiprināšanu. 
19. Par izmaiņām medību koordinācijas komisijā.
NOLĒMA:

 • Piedalīties ERAF Specifiskā Atbalsta Mērķa 3.3.1 projektu 
konkursā, izstrādājot projektu pieteikumus Rikteres ielas, 
Piena ielas un Rūpniecības ielas rekonstrukcijai. Uzdot iz-
pildinstitūcijai: 

 ◊ Uzsākt darbus pie rekonstruējamo ceļu tehnisko projek-
tu izstrādes;

 ◊ Uzsākt darbus pie projektu pieteikumu sagatavošanas 
to iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes iz-
pilddirektoram Agrim Bukovskim.

 • Atzīt par konkursa “Mēs savam novadam” nolikumam at-
bilstošiem un piešķirt Mālpils novada domes finansējumu 
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saskaņā ar projektu tāmēs pieprasīto, bet ne vairāk kā 
700,00 EUR (septiņi simti euro 00 centi) katram no sekojo-
šiem projektiem:

 ◊ Pieejamības nodrošināšana līdz Mālpils centra ūdens-
krātuvei, projekta vadītājs Vladislavs Komarovs, biedrība 
“Mālpils Zivīm” (atbalstītā summa 700,00 EUR);

 ◊ ZAĻAIS ģimenes atpūtas laukums, 1. posms, projekta 
vadītāja Ināra Zutere (atbalstītā summa 700,00 EUR);

 ◊ Sabiedriskā talka Mālpils baznīcā, 2. kārta, projekta va-
dītāja Esmeralda Tāle, biedrība “Idoves mantojums” (at-
balstītā summa 416,40 EUR);

 ◊ Pludmales volejbola seguma atjaunošana un apkārtnes 
labiekārtošana, projekta vadītājs Kristaps Butkevičs (at-
balstītā summa 451,05 EUR);

 ◊ Biedrības “Notici sev!” 10 gadu prezentācijas svētki, 
projekta vadītāja Lūcija Vaivare, biedrība “Notici sev!” 
(atbalstītā summa 350,00 EUR);

 ◊ Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un izklaides laukums 
Mergupes krastā, projekta vadītāja Anita Bīriņa (atbal-
stītā summa 700,00 EUR);

 ◊ Kultūras centra Ziemas dārza rekonstrukcija, projekta 
vadītāja Indra Zvīgule (atbalstītā summa 700,00 EUR);

 ◊ Kopējais piešķirtais finansējums ir 4 017,45 EUR (četri 
tūkstoši septiņpadsmit euro 45 centi).

 • Noteikt Mālpils novada Medību koordinācijas komisijas sa-
stāvu: 

 ◊ pašvaldības pārstāvis - Mālpils novada domes izpilddi-
rektors Agris Bukovskis;

 ◊ Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 
mežzinis Sandris Graudiņš;

 ◊ Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas 
vecākais inspektors Mārtiņš Upmanis;

 ◊ biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Pēte-
ris Ozoliņš;

 ◊ Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Li-
nards Ligeris;

 ◊ Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silami-
ķele.

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 JŪNIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 22. jūnijā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22. jūnijā, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22. jūnijā, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 29. jūnijā, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. jūnijā, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

Par abonementu biļešu ieviešanu

AKTUĀLI

Rīgas plānošanas reģions informē, ka Sabiedriskā transporta 
padome ir atbalstījusi abonementa biļešu ieviešanu reģionālajos 
autobusu maršrutos un apstiprinājusi abonementa biļešu veidus 
un nosacījumus to lietošanai. Iegādājoties abonementa biļetes, 
regulārie pasažieri par braucienu sabiedriskajā transporta mak-
sās lētāk un pasažieriem pakalpojumu izmantot būs ērtāk, jo ik-
dienā nevajadzēs nēsāt līdzi skaidru naudu.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam sākotnēji jā-
nodrošina iespēju pasažieriem iegādāties Tabulā Nr. 1 6. un 
7.punktā norādītos laika abonementa biļešu veidus vai vismaz 
divus no Tabulā Nr. 2 norādītajiem braucienu skaita abonementa 
biļešu veidiem (sk. tab.). Ieviešot abonementa biļetes vispārējo 
izglītības iestāžu izglītojamiem, kas tiek kompensētas no pašval-
dības budžeta, pārvadātājs var piedāvāt abonementa biļetes ar 

atlaides lielumu līdz 30 %. 
Abonementa biļešu ieviešana maršrutos uzsākta no š. g. aprī-

ļa mēneša un pakāpeniski plānots ieviest visu pasažieru pārva-
dātāju apkalpotajos maršrutos. Abonementa biļetes tiks pārdo-
tas pārvadātāja noteiktās biļešu tirdzniecības vietās, pašreiz tās 
ir autoostas.

Pasažieriem šobrīd ir iespēja iegādāties dažāda veida abone-
menta biļetes, braucot kādā no AS “CATA” apkalpotajiem reģio-
nālās nozīmes maršrutiem vai to posmiem. Mālpils iedzīvotāji 
attiecīgās abonementu biļetes var iegādāties Siguldas autoostā. 
Turpmāk visiem vispārējo izglītības iestāžu audzēkņiem brauk-
šanai sabiedriskā transportā būs pieejamas abonementu biļetes 
ar atlaidi.

Administrācijas vadītājs E. Rantiņš

Tabula Nr. 1 Vienoti laika abonementa biļešu veidi un nosacījumi

N.p.k. Abonementa biļetes veids 
Nosacījumi 

Braucienu skaits Noteiktā atlaide (%) Apmaksāto braucienu 
skaits

1. 5* dienu ab. biļete (vienā virzienā) 5 15% 4

2. 5* dienu ab. biļete (turp-atpakaļ) 10 15% 8
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Apbalvo Mālpils novada izglītības iestāžu olimpiāžu, konkursu 
un sacensību uzvarētājus

Mālpils novada dome 12. maija pēc-
pusdienā uz svinīgu pasākumu jau otro 
gadu pēc kārtas aicināja novada skolu 
skolēnus un skolotājus, kuri šajā mācību 
gadā guvuši godalgotas vietas mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sa-
censībās un skatēs. Skolēni un skolotāji 
par individuāliem sasniegumiem saņēma 
Pateicības rakstus un naudas balvas. 
Deju kolektīvi – “Dundiņa” (1. kl.), “Dundi-

Deju kolektīvs “Dundiņa” (2.-4. kl.)

Deju kolektīvs “Dundiņa” (1.kl.)

Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības 
sniegšanas sacensību dalībnieki

3. 7* dienu ab. biļete (turp-atpakaļ) 14 20% 11

4. Mēneša ab. biļete (divām nedēļas dienām** turp-at-
pakaļ) 9 15% 7

5. Mēneša ab. biļete (darba dienās** vienā virzienā) 21 20% 17
6. Mēneša ab. biļete (darba dienās** turp-atpakaļ) 42 20% 34
7. Mēneša ab. biļete (visās mēneša dienās turp-atpakaļ) 50 20% 40

*nepārtraukts dienu periods
**arī ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltās darba dienas

Tabula Nr. 2 Vienoti braucienu skaita abonementa biļešu veidi un nosacījumi

N.p.k. Abonementa biļetes veids

Nosacījumi

Braucienu skaits Noteiktā atlaide (%)
Abonementa biļetes 
derīguma termiņš 

(dienas)
1. 10 braucienu biļete 10 5% 30
2. 20 braucienu biļete 20 10% 30
3. 35 braucienu biļete 35 15% 30
4. 50 braucienu biļete 50 20% 30
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Skolēns Vieta Olimpiāde, sacensības, skate, konkurss Skolotājs
Mālpils novada vidusskola
Roberts Apsītis 2. vieta Pierīgas novadu vācu valodas olimpiāde Līvija Mukāne
Ričards Kaupužs 1. vieta Pierīgas novadu bioloģijas 38. olimpiāde Ligita Odziņa
Ieva Jēkabsone 3. vieta Pierīgas novadu konkurss “Pazīsti savu organismu” Ligita Odziņa
Niklāvs Blankveins 2. vieta Pierīgas novadu angļu valodas olimpiāde Ina Turkina

Krišjānis Bērziņš 2. vieta Pierīgas novadu skatuves runas un mazo formu uzvedumu 
konkurss Anita Randere

Evita Evelīna Rozenšteine 1. vieta Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde Daila Klintsone

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji

Deju kolektīvs “Atsperītes” (5.-6. kl.) 

Deju kolektīvs “Dunda” (7.-9. kl.)

Konkursa “Erudīts” dalībnieki

Turpinājums 6. lpp.

ņa” (2.-4. kl.), “Atsperītes” (5.-6. kl.) un 
“Dunda” (7.-9. kl.) par panākumiem tau-
tas deju kolektīvu atlases skatē saņēma 
dāvanu kartes 300,- EUR vērtībā kolektīva 
ekskursijai transporta izdevumiem. Svinī-
gajā pasākumā valdīja pozitīva gaisotne, 
izskanēja pateicības vārdi skolotājiem, 
skolēniem un skolēnu vecākiem par ie-
guldīto darbu, par atbildību, neatlaidību 
un centību, par atbalstu un sapratni, par 
gūtajiem panākumiem. Īpašu atmosfēru 
radīja Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
un Mālpils novada vidusskolas skolēnu un 
skolotāju priekšnesumi. Paldies Ievai 
Ozolai, Aijai Lauvai, Jelizavetai Kokinai, 
Ievai Ošeniecei, 5.-7. klašu ansamblim, 
skolotājām Diānai Ulasei un Diānai Dzel-
vītei-Lubartei par sniegtajiem priekšne-
sumiem, kas iepriecināja svinīgā pasāku-
ma dalībniekus un radīja svētku sajūtu 
ikvienam.

Izglītības speciāliste Anita Sārna

Mālpils novada izglītības 
iestāžu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību 
uzvarētāji
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Dalībai starptautiskajā Ekoskolu projektā “Ēdam atbildīgi!” 
pievienojušās 50 jaunas izglītības iestādes

Pilotprogrammā šajā mācību gadā jau startēja Mālpils inter-
nātpamatskola skolotājas Daces Purviņas vadībā. Nākamajā 
gadā arī Mālpils novada vidusskola darbosies šajā projektā.

Pirmais, pieredzes bagātais gads projektā “Ēdam atbildīgi!” 
ir gandrīz aizritējis, 20 pilotskolas ir īstenojušas daudzveidīgas 
aktivitātes un kopā strādājušas pie metodoloģijas. Atlases kār-
tā ir izvēlētas skolas, kas pievienosies projektam otrajā, 2016. 
/ 2017. mācību gadā.

“Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību 
programma Ekoskolām, kas aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstī-
bas gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņe-
mama Ekoskolas programmas sastāvdaļa.

Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvāti-
ja, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. 
Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz 
mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas 
sadalījumu pasaulē - tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.

Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var 

aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika 
ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami 
saistīts ar daudzām vides tēmām, kuras, skatot caur pārtikas 
prizmu, veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika 
ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā 
mērogā.

Caur dažādām aktivitātēm un izglītojošiem materiāliem, 
programma informēs par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi 
vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni 
par efektīvu resursu izmantošanu, bioloģisko daudzveidību, kli-
mata pārmaiņām, cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; par 

Elīza Veica
1. vieta (lode)

Starpnovadu atklātās sacensības vieglatlētikā Gundars Tipāns2. vieta (30m)
3. vieta (tāll.)

Paula Stepanova 3. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā Intars Andževs
Niks Poika 2. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā Intars Andževs
Deju kolektīvs “Atsperītes” 
(5.-6. kl.) laureāti Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Lilita Jansone

Deju kolektīvs “Dundiņa” 
(1. kl.) laureāti Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Māra Gaile-Dišereite

Deju kolektīvs “Dundiņa” 
(2.-4. kl.) 1. pakāpe Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Māra Gaile-Dišereite

Deju kolektīvs “Dunda” 
(7.-9. kl.) laureāti Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skate Māra Gaile-Dišereite

Komanda: Arta Vizule, 
Patrīcija Rogule, Roberts 
Dinka, Brendons Fjodo-
rovs

3. vieta Pierīgas novadu skolu konkurss “Erudīts” Mairita Grīnberga

Mūzikas un mākslas skola
Ieva Jēkabsone Atzinība 46. Vispasaules skolēnu mākslas darbu konkurss Taipejā (Ķīna) Esmeralda Tāle

Liāna Švalbe Atzinība XV Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie 
jūras” Maija Mackus

Jelizaveta Kokina 3. vieta Reģionālais stīgu instrumentu spēles - ģitāras spēles konkurss Konstantīns Petrenko

Gunārs Hildebrants dalība IV Starptautiskais zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivāls 
Kuresārē (Igaunija)

Diāna Ulase
Māra Šmite

Kalvis Vālbergs dalība IV Starptautiskais zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivāls 
Kuresārē (Igaunija)

Mālpils internātpamatskola
Uldis Vorobjovs 3. vieta Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā  
Komanda: Viktorija 
Šakina, Sendija Megija 
Kaminska, Deniss 
Domarenko, Daniels 
Domarenko, Amanda 
Paegle, Roberts Kozlovs-
kis

2. vieta Latvijas Sarkanā Krusta Pirmās palīdzības sniegšanas sacensī-
bas skolēniem Aleksandrs Žuks

Mālpils Profesionālā vidusskola

Jēkabs Rumpe 1. vieta Reģionālais profesionālās meistarības konkurss “Viesmīlības 
pakalpojumi”

Gunta Jēkabsone
Dace Kursīte

Turpinājums no 5. lpp.
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Mālpils novada vidusskolā 28. aprīlī norisinājās Starptautis-
kais lasītprasmes novērtēšanas pētījums (PIRLS). Latvija šajā 
pētījumā piedalās no 2000. gada. Izglītības un zinātnes ministri-
jas uzdevumā to veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholo-
ģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts.

Mūsu skolas 4.a klases skolēni tika izvēlēti līdzdalībai Starp-
tautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā. Šis ir pētījums 
par skolēnu lasītprasmes mācībām un sasniegumiem apmēram 
50 valstīs visā pasaulē. PIRLS pēta skolēnu sasniegumu izmai-
ņas un atšķirības dažādās nacionālajās izglītības sistēmās ar 
mērķi uzlabot lasīšanas mācīšanu un mācīšanos visā pasaulē. 
Šis jau ir pētījuma ceturtais cikls. Kopš 2001. gada tas notiek ik 
pēc 5 gadiem. Latvijā PIRLS 2016. gada dati tiks salīdzināti ar 
pētījuma iepriekšējo ciklu rezultātiem 2001. un 2006. gadā.

Skolēnu lasītprieks!
Un tā - Mālpils novada vidusskolas 4.a klases skolēni, veica 

uzdevumus lasīšanā aptuveni 115 minūtes. Uzklausot skolēnu 
viedokļus, sapratu, ka tests nebija grūts, ja ir labas lasīšanas ie-
maņas un izpratne par izlasīto. Vēl skolēni aizpildīja aptaujas 
kartes, kur bija jāatbild uz jautājumiem par lasīšanu, par savu 
skolu un savu ieguldīto darbu mācībās.

Paldies 4.a klases skolēniem un viņu vecākiem, jo anketas tika 
lūgts aizpildīt arī izglītojamo vecākiem.

Lepojamies ar mūsu skolas 4.a klasi, jo viņi piedalījās nozīmī-
gā starptautiskā pētījumā.

Novēlu ikvienam nezaudēt lasītprieku! Lasi, lasi un lasi grā-
matas, jo izlasītais ir tava bagātība, ko neviens nevar atņemt.

Mālpils novada vidusskolas PIRLS koordinatore Anita Vīksne

Šķiet, nupat vēl bija septembris, kad ar lielu apņemšanos un 
pilni enerģijas, uzsākām jauno mācību gadu. Nu jau klāt maija 
mēnesis, kas mūs apžilbina ar dzeltenajiem pieneņu laukiem, 
ziedošo ābeļu kupenām, ar pavasara reibinošajām smaržām, un 
tas nozīmē, ka jāapkopo padarītais.

Daudz ir paveikts, apgūts un redzēts. Vidusskolas bibliotēkā ir 
noslēdzies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” ekspertu darbs. 
Šogad 25 skolēni piedalījās un vērtēja grāmatu kolekcijas. Daudz 
bija tādu skolēnu, kuri iesāka lasīt, bet tomēr līdz galam to nepa-
veica. Varbūt laika par maz, varbūt vienkārši pietrūka vēlēšanās. 
Noslēguma pasākumā, kas notika aprīlī, atsvaidzinājām atmiņā 
vērtētās grāmatas, pildot nelielus uzdevumus. Katram dalībnie-
kam tika pasniegta neliela balva, salīdzinājām savu grāmatu 
topu ar LNB apkopoto, kā arī nospriedām, kur tad braukt, jo tiem, 
kuri čakli strādāja, kā jau katru gadu, balvā ekskursija. Tajā 
brauc ne tikai bibliotēkas projekta dalībnieki, bet arī latviešu va-
lodas un literatūras olimpiāžu dalībnieki, labākie skatuves runas 
konkursu runātāji un domrakstu rakstītāji.

Latvijā tik daudz interesantu vietu, kur nav būts un, kuras nav 
redzētas, tāpēc bija jāpadomā – kurp doties šogad? Nosliecā-
mies vairāk uz Ērgļu pusi. Kas tur tik interesants? R. Blaumaņa 

“Braki” sagaida ar “Velniņu” šovu 
un izturības pārbaudījumu atrakciju parkā

memoriālais muzejs “Braki”, jo izlasot aprakstu, secinājām, ka 
tas ir tas, kas vajadzīgs. Tā kā braucēji bija no 1. – 11. klasei, tad 
skolotāju Guntas un Elitas vadībā, jaunākie vispirms gāja uz at-
rakciju parku “Braku takas”, bet vecāko klašu skolēni uz muzeju.

Gide saistoši pastāstīja un izvadāja pa vietām, kur rakstnieks 
dzīvojis un strādājis. Aplūkojām senos darbarīkus, saimniecības 
un sadzīves priekšmetus. Apskatījām Blaumaņu dzimtas koku, jo 
tas ir iespaidīgs, kā gide teica, katru gadu tiek pārbaudīts un pa-
pildināts. Bet interesantākais bija tas, ka skolēniem bija iespēja 
izspēlēt R. Blaumaņa “Velniņus”. Pat gide bija pārsteigta, cik at-
raktīvi un radoši ir mūsu skolēni, jo katrs, kurš iejutās tēlā, pār-
steidza ar savu pārliecinošo aktierspēli. Pēc muzeja visi devās 
pārbaudīt spēkus šķēršļu trasē. Vieglā trase jau bija pa spēkam 
visiem, bet melno trasi tikai nedaudzi uzdrošinājās veikt. No 
apakšas vien jau vērojot, bail metās, kur nu vēl to pieveikt. Seci-
nājums viens: kultūra un sports – tas viss iet roku rokā.

Jāatzīst, ka Mālpils novada vidusskolā mācās erudīti, sportis-
ki, azartiski, interesanti bērni, tādi, ar kuriem ir prieks būt kopā. 

Mālpils novada vidusskolas bibliotekāre Ineta Sējāne

šķietami attālinātām tēmām, kuras mēs varam ietekmēt pozitīvi 
vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā ie-

saistot vismaz 100 izglītības iestādes.

Projekta “Ēdam atbildīgi” Mālpils novada vidusskolas 
Ekoskolas koordinatore Ilze Bērziņa
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Laikā no 25. – 30. aprīlim Mālpils inter-
nātpamatskolā norisinājās kustības “Drau-
dzīga skola” aktivitātes. Nedēļas mērķis 
bija apliecināt piederību kustībai, saliedēt 
kolektīvus, sportot, ļaut izpausties skolēnu 
talantiem, radīt pozitīvas sajūtas, atklājot 
jaunas vērtības, kā arī gan kolektīvam kopu-
mā, gan katram skolēnam individuāli apgūt 
un nostiprināt sociālās iemaņas un pras-
mes.

Katrai dienai piemita savs īpašs šarms. 
Pirmdiena bija sporta diena, kad gan skolē-
ni, gan skolotāji sacentās precizitātē - šaut-
riņu mešanā un precizitātes metienos bas-
ketbolā. Pie vakara tējas tapa arī kopīga 
klases fotogrāfija, kuras uzdevums bija at-
spoguļot kādu svarīgu attiecību vērtību.

Otrdiena - saimniecisko darbu diena. Sakārtojām basketbola 
āra grozus, nokrāsojām lapeni, salabojām karogu mastus un sa-
kārtojām spēļu laukumus. Pēcpusdienā tapa katras klases devī-
ze un tai atbilstoša emblēma. Interesanta un daudzveidīga izvēr-
sās šī nodarbība. Klašu kolektīvi strādāja ar šādām pašu 
izvēlētām devīzēm: Mēs - draudzīgie taureņi, Lido!, Tev pasaule 
vērsies!, Ja tev pietiks drosmes, izsauc mūs uz spēli!, Draudzība 
nav pakalpojums, par to nepateicas, Draudzība ir vienlīdzība, kā 
mīlestība bez spārniem. Emblēmas ar devīzi tika izliktas vispārē-
jai apskatei skolas gaitenī.

Trešdiena - mākslas diena. Radošajās darbnīcās skolēni piln-
veidoja savus talantus, iepazina cilvēkus, kuri jau izkopuši meis-
tarību. Bija iespēja piedalīties šādās radošajās darbnīcās - ro-
kassprādžu pīšana, filcēšana un rotu gatavošana, pūķa taisīšana 
un palaišana gaisā, vitrāžu veidošana no stikla, papīra locījumi. 
Arī Mālpils Profesionālā vidusskola piedāvāja 4 darbnīcas - me-
tāla apstrādē zēni taisīja metāla puķes, ēdienu gatavošanā cepa 
brīnumgardus mandeļu cepumus, dizaina darbnīca piedāvāja iz-
veidot kādas telpas iekārtas maketu, kokapstrādes darbnīcā zēni 
slīpēja un atjaunoja āra galdus. Tapa klases kopīgā bilde - drau-
dzīgs apskāviens.

Ceturtdien klašu kolektīvi piedalījās orientēšanās sacensībās 
Mālpils apvidū “Atrodi apslēpto dārgumu lādi!” Vienotā koman-
das noformējumā klašu kolektīvi kopā ar audzinātājiem devās 
izpētes trasē. Pie katra kontrolpunkta tapa klases kopīgā bilde. 
Pa to laiku sākumskolas skolēni aktu zālē izdziedāja karaoke 
dziesmas un jautri izdejojās.

Piektdiena - gatavošanās diena vakara noslēguma pasāku-
mam. Pirmdien izlozētā valsts bija jāatspoguļo priekšnesumā - 
kā deja, uzvedums, dziesma vai vēl kas cits, pēc ieskatiem. Sa-

traukuma pilna diena - meklējām apģērbus, zīmējām, krāsojām, 
šuvām, dziedājām, dejojām, līdz vakarā satikāmies draudzīgā 
kopīgā pasākumā - Mālpils internātpamatskolas pašpārvaldes 
sēdē, kuras pirmajā daļā - skolēnu atskats uz nedēļas darbu, ot-
rajā - “ārzemju delegāciju priekšnesumi”. Pēc katra klases ko-
lektīva priekšnesuma skatītāji mēģināja uzminēt valsti, kuru at-
spoguļoja priekšnesums. Austrālijas aborigēni izspēlēja ritmisku 
šamanisku rituālu, Latvijas patrioti skandēja dzeju un dejoja lat-
viešu tautas rotaļdejas, Lietuvas meitenes nodziedāja dziesmu 
lietuviešu valodā, Japāna pastāstīja par savām tradīcijām, izdejo-
ja meiteņu deju ar vēdekļiem un norunāja haiku japāņu valodā. 
Vakaru atraktīvāku darīja arī skolēnu “gadījumi no dzīves” - 
anekdotes.

Kulminācija – sestdiena. Talkas diena, kad kopīgā darbā vie-
nojās skolas darbinieki, skolotāji, skolēni un vecāki. Katra klase 
zināja savu darba lauku - krāsoja, zāģēja, dedzināja, grāba, stā-
dīja, atjaunoja, labiekārtoja, tīrīja, klāja galdu un gatavoja pus-
dienas. Visiem darba pilnas rokas! Un tad skaistā kopā sanākša-
na pie balta galdauta - kā atgādinājums 4. maija svētkiem, 
Latvijas Neatkarības pasludināšanai, kad kopā atceramies, ka 
brīvība ir kopīgs darbs, kopīgi pienākumi un kopīga atbildība. 
Skolas pagalmā visus, visus sagaidīja ar baltu linu galdautu klāts 
galds, rupjmaize, Mālpils avota ūdens, ievziedi un Jumis, Māra, 
Dievs latviešu zīmju veidolā. Gaiši izskanēja skolas direktores 
Frančeskas Ģēveles sacerētais un norunātais dzejolis:

“Kamēr vien debesīs stārķi lidos,
Latvijas laukos cilvēki dzīvos,
Bērni kā skaistākie ziedi plauks,
Uz debesīm tieksies, priecāsies, augs.
Kamēr vien Latvijas laukos cilvēki dzīvos

Draudzības nedēļa Mālpils internātpamatskolā
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Un dzīvi ar sirdi dabas likumos kārtos -
Gaismas stars debesis un zemi vienos:
Putnu dziesmām gadalaiki sekos;
Pļavās maģiskas puķes augs;
Tīrumos vārpas pēc brieduma sauks;
Mežos, silos sēnes un ogas gaidīs,
Zvēri dabas stihijās skraidīs,
Upēs un ezeros zivis kūleņus metīs.
Kamēr vien Latvijas debesīs stārķi lidos!”
Visi vienojās kopīgā dziesmā, kuras vārdi lika vēlreiz aizdomā-

ties par to, ka katra cilvēka dzīves, arī tautas uzdevums ir ”kalnā 
kāpt, ne no kalna lejiņā”. Direktore pasniedza skolas pateicības 
vecākiem, kas nesavtīgi palīdzējuši skolai sakopšanas darbos, 
aktīvi piedalījušies skolas dzīves uzlabošanā. Tie bija:

Andreja un Diānas Smirnovu mamma,
Aleksandras Kuzminas ģimene,
Kristīnes Seļivanovas mamma,
Kristīnes Kromānes mamma,
Viktorijas Šakinas ģimene,
Sintijas Geriņas mamma,
Artūra un Mikus Zeltiņu tētis,
Egila Stafecka mamma.
Un noslēgumā - gardā skolēnu vārītā pusdienu zupa.
Noslēgumā gribas teikt - Latvijas valsts neatkarība un spēks 

ir tieši šādos - kopīgi darītos darbos, kur ikviens, pat vissīkākais 
veikums kļūst nozīmīgs, aizmirstas savtīgums un rodas prieks 
no vienotības sajūtas.

Dace Andrejeva, 
direktora vietniece audzināšanas darbā

Mālpils internātpamatskola 2015. / 2016. mācību gadā pieda-
lās programmā “Ēdam atbildīgi!”, kas ir starptautiska, uz rīcību 
orientēta mācību programma Ekoskolām, kas aizsākas EYD 2015 
(Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turp-
māk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa.

Lai parādītu, kā pārtikas iepakojumu var izmantot atkārtoti, 
jau februārī – projektu nedēļā - šai tēmai pievērsās vairākas kla-
ses un rezultātā tapa radošo darbu izstāde. Aprīlī ar savu izstādi 
skolā viesojās mālpiliete – mazo rokdarbu māksliniece Jausma 
Saliņa, kura no saimniecībā nederīgām lietām gatavo brīnišķīgas 
dāvaniņas un apsveikumu kartiņas. Pasākumā bija uzaicināti 
piedalīties arī invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 
biedri, kuriem Jausma katru trešdienu māca jaunas prasmes 
rokdarbos. Skolēni un invalīdu biedrības jaunieši ar interesi vēro-
ja izstādi un klausījās Jausmas stāstījumu par to kā viņa sākusi 
nodarboties ar rokdarbiem jau no bērnības un cik svarīgi ir būt 
taupīgam. Kopā ar skolotāju Solvitu Lapiņu čaklā rokdarbniece 
Jausma skolēniem uzdeva mīklas – atminēt no kādu pārtikas 
produktu iepakojumiem ir tapušas dāvaniņas un apsveikumi. Vē-
rīgākie ievēroja, ka skaistas lādītes veidotas no zivju konservu un 
saldējumu kārbām, tukšas kafijas paciņas pārtapušas par ele-
gantiem dāvanu maisiņiem, pudeles izgreznotas ar olu čauma-
lām, aukliņām un salvetēm, maizes iepakojuma aiztaisāmie pār-
tapuši jaukos eglīšu rotājumos, bet apsveikuma kartiņām ir 
izmantoti konfekšu papīriņi, attēli no veciem žurnāliem un dabas 
materiāli. Vēl ilgi varētu turpināt sarakstu, kādām lietām un kā 
Jausma prot iedvest jaunu dzīvību.

Mūsu skolēni ir sapratuši, ka arī pārtikas iepakojums ir resur-
si, ko var pārveidot un iegūt noderīgas lietas. Atkārtoti izmantojot 
iepakojumu, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu 
daudzumu. Jo mazāk atkritumus radīsim, jo mazāk teritoriju būs 

Pārtikas iepakojuma otrā dzīve

jāpārvērš par atkritumu poligoniem un vairāk vietas paliks tīrai 
videi. Iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un da-
bas resursus.

Pasākuma noslēgumā māksliniece Jausma Saliņa un invalīdu 
biedrības jaunieši aplūkoja arī mūsu skolēnu darbus. Domājam, 
ka nākošajā mācību gadā mūsu kopīgā sadarbība varētu turpinā-
tie jau kā radošās darbnīcas.

Pasākuma organizatore Solvita Lapiņa 
un ekoskolas programmas koordinatore Dace Purviņa
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dziesmu, ģimenes 
vienotību koncertos 
15 gadu garumā.

ANDRIM LINI-
ŅAM /arī kā Zentai/ 
- par mīlestību, ori-
ģinalitāti un ilggadē-
ju “personības dalī-
šanos”, paliekot 
uzticīgam Mālpils 
dziesmai un skatītā-
jiem.

DAINIM LAZDI-
ŅAM - par mīlestību 
uz dziesmu, paliekot 
uzticīgam Mālpils 
dziesmai un skatītā-
jiem.

SANDRAI ROGU-
LEI - Mālpils dzies-
mas galvenajai pro-
ducentei par 
mīlestību uz dziesmu un skatītāju iepriecināšanu.

Sandra Rogule

AKTUĀLI

Mālpils dziesmai 15

Tas nu ir noticis. Mālpils dziesmai 15 gadi godam nosvinēti. Un 
tiešām milzīgs gandarījums par paveikto, par patiesi mīļiem vār-
diem un daudzo skatītāju un pašu dalībnieku pozitīvajiem ko-
mentāriem un atsauksmēm. Tas viss dod spēku un enerģiju turp-
mākajam darbam, radošām iecerēm un jauniem projektiem.

Mālpils dziesmu uztveru kā vienas lielas ģimenes koncertu. 
Mēs visi daudzmaz viens otru pazīstam un ir pavisam citas emo-
cijas, kad vadītājs, kā, piemēram, Valdis, mīļi uzrunā mūsu sko-
lotāju Ināru, pavaicājot kādu padomu iz pareizrunas pūra, ko ne-
kavējoties no viņas zālē saņem. Pazīstam jubilārus, kuriem paši 
veltām dziesmas. Redzam viņu patieso prieku.

Koncerts – no sirds uz sirdi, ar patiesām emocijām, nežēlīgu 
uztraukumu, tā pārvarēšanu, lai iepriecinātu Tevi, Skatītāj! Pro-
tams, gribētos, lai vairāk nāk klāt jauni debitanti.

Bet katra Mālpils dziesmas gatavošanās ir kas īpašs. Zināma 
konkrētība jaušama tikai iepriekšējā vakarā, jo tikai dienu pirms 
koncerta ir ģenerālmēģinājums. Citam stress, bet pāri visam 
tāds enerģijas lādiņš virmo gaisā, ka šo milzīgās enerģētikas 
auru novēlu izbaudīt katram.

Piekrist vai nepiekrist frāzei – “Nu tur jau uzstājas vieni un tie 
paši. Jau apnicis!”. Galvenais, ka ir daudzi, kuriem neapnīk tie 
DAŽI , kuri gadu no gada dziedājuši savam un skatītāju priekam.

Kas zina, kāds liktenis gaida Mālpils dziesmu - varbūt Šekspī-
ra mūžīgais jautājums – Būt vai nebūt? Laiks rādīs. Atļausim lai-
ka ritumam plūst...

Vēlreiz pateicos visiem 
Dziesmas dalībniekiem, Kultū-
ras centra saimei, īpaši Uģim 
un Valdim, kā arī Gintam So-
lam, burvīgajam un uzticīga-
jam mūziķu sastāvam – Jānim, 
Kasparam, Rihardam un 
Česlavam, Mālpils novada do-
mei, sporta deju kluba “Zīle” 
dejotājiem, tā vadītājai Ivetai 
Zīlei, deju grupai “Amulets” un 
Sandrai Rušai par gardo kliņ-
ģeri.

PATEICĪBAS RAKSTI:
ELITAI MIEZEI - par mīlestī-

bu uz dziesmu, oriģinalitāti un 
skatītāju iepriecināšanu 15 
gadu garumā.

AGNESEI HILDEBRANTEI - 
Zuteru dzimtas galvenajam 
balstam - par mīlestību uz 

Zuteru ģimene - dziedātāji trijās paaudzēs Zenta (Andris Liniņš) un draudzenes

Ieva Ozola
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Jau divdesmit gadus Mālpilij ir sadraudzība ar nelielu ciematu 
Olan (Hollain) Beļģijā. Tas atrodas uz robežas ar Franciju, starp 
divām pilsētā – Turnē (Tournai) un Valansjenne (Valenciennes) 
Beļģijas franču reģionā. Šeit jau vārāk kā četrdesmit gadus 21. 
jūlijā notiek “Artifuār” (“l`Artifoire”) festivāls, kura laikā vairāku 
dienu garumā tūkstošiem cilvēku ir iespēja baudīt meistarīgu 
mākslinieku un amatnieku klātbūtni, daudzveidīgu stilu mūziku 
dažādu grupu priekšnesumos, kā arī teātra izrādes. Šie svētki ir 
īpaši ar to, ka ik gadu tiek godināts kāds no Eiropas reģioniem, 
uzaicinot šī reģiona mūziķus, dejotājus un amatniekus. Tādā vei-
dā arī ir iedibinātas draudzības saites ar Mālpils novadu.

Pirmā mālpiliešu viesošanās Beļģijā notika 1997. gadā, kad 
festivālā piedalījās deju kopa “Sidgunda”, kā arī mūsu amatnieki 
un pavāri, kopā 40 dalībnieki. Iepazīties ar “Artifuār” festivālu de-

vās arī Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Liel-
mežs. Arī otrajā un trešajā viesošanās reizē 1999. un 2009. gadā 
uz festivālu devās deju kopa “Sidgunda” un amatnieki. Savukārt 
2014. gadā uz jubilejas festivālu bija aicināti 10 cilvēki, un šoreiz 
Mālpils novadu pārstāvēja folkloras kopa “Mālis”.

Beļģi pie mums viesojušies divas reizes - 2001. gadā, kad vie-
sojās dejotāji, kuri piedalījās Rīgas 800 gadu svētkos un gājienā, 
un tikko - no 3. līdz 9. maijam - kora “Artikanto” (“Aticanteux”) 
dalībnieki, pavisam 16 cilvēki. Kora vadītājs Andrē Fatrezu 
(Andre` Fatrez) ir ne tikai mūziķis, bet arī deju pasniedzējs, pe-
dagogs un aizrautīgs dārznieks, Turnē pilsētas konservatorijas 
diplomands. Viņa vadībā koris “Artikanto” uzstājās ar jaunu re-
pertuāru, kurā galvenokārt bija iekļauta franču mūzika. Turklāt 
dziedāts tika a capella, kas Beļģijā ir samērā reta prakse.

Mālpilieši viesiem bija sagatavojuši daudzveidīgas aktivitātes 
– notika gan keramikas darbnīca, kurā viesiem ierādīja svilpau-
nieku gatavošanas mākslu, gan danču va-
kars, kurā tika izdejotas kā latviešu, tā beļģu 
tautas dejas. Neizpalika arī mielošanās ar 
latviešu virtuves gardumiem un kopīgs kon-
certs, kā arī neaizmirstams pikniks pie Torņ-
kalna māju saimnieka Jāņa un tekstilmāk-
slinieces Dainas. Visi apskatīja, laikoja, 
demonstrēja un iepirkās Dainas dizainētos 
skaistos lakatus, šalles, dvieļus un citus tek-
stila mākslas darbus, vārīja skābeņu zupu, 
uz ugunskura cepa omleti un gāja rotaļās.

Pārim no Beļģijas – Mari Agnes un Dany 
– bija kāzu, savukārt Dainai un Jānim iepazī-
šanās gadadiena. Šiem notikumiem par 
godu, folkloras kopai “Mālis” dziedot, katrs 

pāris iestādīja pīlādzi. Par šo ideju jāpateicas Jānim. Viesi bija 
sajūsmā!

Uz viesu mājup došanās brīdi keramiķes Guna Petrevica un 
Elita Mieze jau bija apdedzinājušas un skaisti iesaiņojušas paga-
tavotos svilpauniekus. Ceļa maizei katrs saņēma arī Laumas 
Krastiņas ar mīlestību ceptās karašiņas.

Paldies lieliskajiem dejotājiem un amatniekiem, kuri finansiā-
li atbalstīja mūsu ciemiņu uzņemšanu. Un vislielākais paldies 
ģimenēm, kuras laipni ciemiņus uzņēma savās mājās: Vītumu 
ģimenei, Cērpu ģimenei, Dombrovsku ģimenei, Zvīguļu ģimenei, 
Ameriku ģimenei, Groļļu ģimenei, Dainai Galakrodzeniecei un 
Jānim Valpēterim, Frančeskai Ģēvelei, Lijai Preisai un Dacei Brū-
nai!

Esmeralda Tāle, Edīte Priekule

Draudzības saites ar Beļģiju

Svilpaunieku darināšanas darbnīca Koris “Artikanto” uzstājas Mālpils baznīcā, foto M. Ārente

Pīlādžu stādīšana pie Torņkalna mājām, foto M. Ārente

Mālpilieši un viesi piknikā Torņkalnā, foto M. Ārente
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Laiks rit nerimstošā plūdumā, neatkarīgi no mūsu darbiem. 
Nemainīgs ritums – vasara, rudens, ziema, pavasaris – un atkal 
no jauna gadu no gada. Kad pavasaris zied pilnā plaukumā, ir 
pienācis brīdis atskatīties uz paveikto aizvadītajā sezonā. To iesā-
kām oktobra mēnesī ar piedalīšanos Latvijas Nacionālā kultūras 
centra rīkotajā izstādē “Lina dvieļi un māla krūzes” Cēsu izstāžu 
namā. Novembrī mūsu meiteņu adītie cimdu pāri papildināja iz-
stādi “Cimdi” Dobeles amatu mājā. Vairāki dūraiņi novembrī un 
decembrī priecēja lietuviešu skatītājus Vitauta Dižā universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes Letonikas centrā Kauņā. Ar dažā-
diem rokdarbiem un audumiem februārī piedalījāmies izstādē 
“Balts zvaigžņu sniegputenis” Līgatnē. Ar iepriekšējās sezonas 
izstādi “Zemes spēks un zemes maigums”, ko rīkojām kopā ar 
keramikas studiju “Māl-pils” viesojāmies Lauberē, Druvienā un 
Siguldā. Bijām ciemos pie Limbažu TLMS “Dzilna” un Siguldas 
pagasta TLMS “Vīgrieze” meitenēm. Apskatījām viņu paveikto un 
dalījāmies pieredzē. Turpinam piedalīties Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra veidotajā projektā “Katram Savu Tautastērpu”. Bet 
darbs jau nebeidzas ar sezonas noslēgumu, tas turpinās gan 
katram no mums atsevišķi mājās, gan kopā apmeklējot vasarā 
organizētos pasākumus.

Sezonā paveikto visiem būs iespēja aplūkot sezonas noslēgu-
ma izstādē. Arī šogad kopā ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem kera-
mikas studiju “Māl-pils”.

Līdzīgi kā laiks, saule nemainīgi rit savu gaitu, parādot tās di-
vējādo dabu – rīta un vakara saule, redzamā un neredzamā sau-
le. Šoreiz mūsu uzmanība vērsta uz ziemas un vasaras saulēm, 
kas savā kulminācijas brīdī rada mums divus tik ļoti nozīmīgus 
gadskārtu svētkus – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus) un 
Jāņus (vasaras saulgriežus). Tādēļ arī izstādei nosaukums “Zem 
divām Saulēm”. Cimdi un zeķes ziemas aukstajām dienām, lielie 
lakati, kas noder gan ziemā, Bluķa vakarā bluķi velkot, gan vasa-
rā, dažkārt tik drēgnajā Jāņu naktī plecus apsedzot. Māla bļodas 
zirņiem un pīrāgiem, šķīvji maizei un sieram, krūzes krāšņām 
jāņuzālēm un alum un, protams, paši alus kausi. Tie vienmēr tiks 
likti Ziemassvētku un Jāņu mielastu galdā. Un vēl un vēl... Šo 
visu varēsiet apskatīt no 29. maija līdz 15. augustam Mālpils kul-
tūras centra izstāžu zālē.

Lai mums visiem patīkamiem darbiem un jautriem atpūtas 
brīžiem bagāta vasara!

Inguna Sīmansone, TLMS “Urga” vadītāja

Par laiku, darbu un sauli

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Jā, cienījamie lasītāji – mūsu jaunieši to beidzot ir paveikuši! 
Norāde “Latvija 18 000 km” Pita salā ir uzstādīta. Ļoti garā suņa 
ne mazāk garā (vismaz finansiālā ziņā) aste ir pārkāpta. Taču vis-
pirms mazliet par laiku līdz šim svarīgajam brīdim. (Turpmāk 
pēdiņās fragmenti no jauniešu dienasgrāmatas un manas sa-
rakstes ar Ivaru).

Vismazāk pārmaiņu un notikumu, šķiet, bija Daiņa gaitās. Līdz 
pat ceļam uz Četemas arhipelāgu viņš palika uzticīgs govīm un 
dienas aizvadīja, veicot grūto, bet tomēr aizraujošo mūsdienu 
jaunzēlandiešu kovboja darbu. Cik man zināms, apguva visus 
darbus, bet pie celšanās pirms saules lēkta tomēr īsti pierast ne-
paspēja.

Laura, beigusi darbu Cable Bay vīna dārza restorānā, 3 nedē-
ļas aizvadīja “How Many Roads” tradīcijās. Viņa veica solo ceļoju-
mu ar divriteni pāri lielai daļai Jaunzēlandes no Koromandelas 
pussalas līdz Kraistčērčai Dienvidu salā, no kurienes kopā ar 
Daini lidoja uz Četemu. Pēc gandrīz 5 mēnešu “atpūtas” tas ne-
būt nebija viegli – atkal lietū un pretvējos, pie tam bez puišu stip-
rā balsta. Nedaudz no Lauras piezīmēm šī velobrauciena sāku-
mā:

“Tas bija mans pirmais kalns pēc 5 mēnešu pārtraukuma. 
Man jāsecina:

Es ļoti svīstu (zināju to arī agrāk, bet nu tas tiek atgādināts no 
jauna).

Manas kājas ir kļuvuša slinkas (vai pie vainas būtu Waiheke 
vīns?).

Esmu pārāk negausīga un paņēmusi līdz milzum daudz neva-
jadzīgu lietu.

Man patīk mana jaunā telts (nez, cik ilgi tā būs?).”
Uzticamā riteņa seglos, krāšņo saulrietu iedvesmota, Laura 

turpināja ceļu – gar gleznaino Taupo ezeru, Velingtonā ar prāmi 
uz Dienvidu salu, tad atkal minoties pa skaisto zemi. Tieši pēc 
trīs nedēļām viņa sasniedza Kraistčērču, kur pēc pārtraukuma 
bija priecīga atkal satikt Daini.

Ivars līdz maijam turpināja darbu “Junk2Go”, kur smagas dar-

ba dienas mijās ar jautrākām. Rudenīgajās (tajā zemeslodes 
pusē ir rudens) Lieldienu brīvdienās Ivars bija ceļojumā, kā arī 
apciemoja Lauru.

“Svētdienas pēcpusdienā devos uz Waiheke pie Lauras un 
Sandras. Viņu dzīvokļa saimnieks mūs ar džipu izvizināja pa sa-
las austrumgalu. Gregu gan neapciemojām, jo laika bija maz. 
Kaut kad jau mums visiem trim vēl pie viņa jāaizbrauc un jāuzcep 
kartupeļu pankūkas.

Ar olu krāsošanu te nenodarbojas. Pērk šokolādes olas. Kad 
bijām Tongariro pārejā, redzēju meiteni Lieldienu zaķa kostīmā. 
Waiheke Lieldienu vietā lielāka uzmanība tika pievērsta Džeza 
festivālam. Tā kā apkārt neviens par olām un Lieldienām nedo-
māja, tad arī es galu galā aizmirsu par ieceri nokrāsot kādu olu, 
tāpēc pirmdienas rītā Waiheke salā pie Lauras brokastīs nodar-
bojos ar olu cepšanu. Dainis gan pēc tam telefoniski mūs ar Lau-
ru nokaunināja – sak, - kurš gan Lieldienās cep olas!

1. aprīlī, tāpat kā Latvijā, ziņu portāli publicē pa kādai muļķīgai 
vēstij. Internets liecināja, ka Latvijā jau ar to nu ir par traku aiz-

Kad Pita sala sasniegta

Lieldienu brokastis pie Lauras Waiheke



Mālpils Vēstis  MAIJS  2016 13MĀLPILIEŠI  CEĻO

rāvušies - gan portāli, gan uzņēmumi sacenšas, kuram būs vai-
rāk un muļķīgāki joki. Mani pašu neviens neizjokoja un es arī ne.

Rudens te joprojām ar karstām dienām, vienīgi rīti kļūst vēsā-
ki. Pagājušajā naktī pārgājām uz ziemas laiku, tagad laika zona ir 
+12. Tātad, starpība ar Latviju nu samazinājusies par divām stun-
dām, jo jūs savukārt pārgājāt uz vasaru.”

Vēl Ivars vairākos pārgājienos turpināja apceļot Ziemeļu salu. 
Lieldienu pārgājiens veda uz Tongariro pāreju. Tā atrodas Tonga-
riro Nacionālajā parkā, kas ir vecākais Jaunzēlandē un ir iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Ceļotājus tas vilina ar 
pasakainām ainavām un vulkāniskajām aktivitātēm.

“Ceturtdienas vakarā izbraucām, nakšņojām auto ceļmalā un 
agrā rītā turpinājām ceļu. Neilgi pirms saullēkta ieradāmies au-
tostāvvietā, sagaidījām pārējos un sākām iet pa taku.

Kopējais Tongariro Alpine Crossing garums ir ap 19 km, bet 
mūsu plānā nebija visu noiet - vēl jau būtu jātiek arī atpakaļ. Ne-
daudz pēc 6. kilometra no takas atdalās “Devil’s Staircase”, kas ir 
kāpiens Mt. Ngauruhoe virsotnē. Plašāk tas pazīstams kā Mount 
Doom no “Gredzenu Pavēlnieka” filmām. Trešā augstākā virsot-
ne Ziemeļu salā – 2291 m. Vēja virziens gan nebija labvēlīgs, tā-
pēc skatu bieži aizsedza no kalna nākošie tvaiki. Kamēr tikām 
augšā un pēc tam lejā, vakars bija klāt.

Atpakaļceļā gandrīz visu ceļu pie stūres sēdēju es. Pie kreisās 
satiksmes jau ir pierasts. Pirmās reizes pie stūres es nepār-
traukti gaismu vietā slēdzu iekšā logu tīrītājus, jo, tā kā stūre ir 
labajā pusē, te gaismas ir jāslēdz ar labo roku, bet logu tīrītāji ar 
kreiso. Labi, ka pedāļi nav samainīti vietām...”

“Vakar biju slēpņošanas pasākumā - nelielā pārgājienā Goldie 
Bush parkā, brienot krustām šķērsām pa Mokoroa upīti līdz 
ūdenskritumam. Pēc tam visus cienāja ar kūkām. Esmu nosvinē-
jis Tavu vārda dienu, ēdot šokolādes un fidžoa (feijoa) kūku. Bil-
des ar vakardienas kūkām man nav, tāpēc nosūtu brokastu foto, 
ciemojoties pie Lauras Waiheke salā.”

Vēl Ivars tika līdz Jaunzēlandes gandrīz - tālākajam Ziemeļu 
punktam - Cape Reinga (pavisam galējais ziemeļu punkts nav 
pieejams) un pabija Te Paki milzu smilšu kāpās.

Netrūka arī negaidītu rūpju. Tāpēc tagad “Stāsts par Pita salai 
domāto ceļazīmi”.

Šis stāsts kopumā ievilkās vairāk kā mēneša garumā. Zīmi kā 
savu atbalstu ceļojumam izgatavoja Latvijas Valsts meži – mil-
zīgs paldies par to. Tā vis nav nekāda nieka zīme – sver 18 kg! 
Savukārt, zīmes nogādāšanu līdz Jaunzēlandei un tās uzstādīša-
nas saskaņošanu uzņēmās Latvijas Ārlietu ministrija – arī par to 
liels paldies. Uzzinot, ka zīme ir ceļā, Ivars priecīgs gaidīja tās 
pienākšanu, un marta beigās tā arī nonāca Oklendā. Taču sūtī-
jums bija veikts ar diplomātisko pastu, un tā saņemšanai nepie-
ciešama diplomātiskā pase vai īpaša vēstniecības pilnvara. Lieki 

pat teikt, ka Ivaram nekā no tā nav, tātad zīmi saņemt viņš nevar. 
No Ivara rakstītā par šo procesu:

“Gaidu 18 kg smago zīmi, kurai būtu kuru katru brīdi jāpienāk 
pastkastītē... Pēc sūtījuma izsekošanas lapas spriežot, tas ir ie-
radies Oklendā 29. martā. Droši vien iet cauri muitai, jo vēl neko 
neesmu saņēmis. Pirmdien piezvanīšu uz TNT apjautāties.”

“Ar zīmi ir aizķeršanās. Kā jau minēju, 29tajā tā ieradās Oklen-
dā, bet ir aizturēta muitā. Nelaimīgā un nesaprotamā kārtā, viņi 
to izsūtījuši kā diplomātisko pastu, un tas nozīmē tikai to, ka man 
to grūtāk saņemt. Man tagad teorētiski jābūt diplomātam un jā-
uzrāda oficiāla vēstule no vēstniecības. Es, protams, neko no tā 
nevaru izdarīt. Runāju ar TNT, izskaidroju, kāpēc šim nevajadzēja 
būt diplomātiskajam pastam, un tagad jāgaida, kamēr to atrisi-
nās, tikai tad varēšu tikt pie zīmes.”

Risinājums prasīja veselu mēnesi, iesaistot arī Zviedrijas 
vēstniecību.

“Zīmes sāga joprojām turpinās. Viss jau bija izdomāts, un kā 
zīmes jaunais saņēmējs tika norādīts Frenks no Zviedrijas vēst-
niecības, no kurienes es varētu zīmi pēc tam dabūt. Bet tur pa 
vidu bija kaut kas, ko Zviedrijas vēstniecība nevarēja/negribēja 
darīt, tāpēc nekas nenotiek. Tad nu ĀM un TNT skaidrojas tālāk.” 

Galu galā ar šīs vēstniecības darbinieku atbalstu zīme beidzot 
nonāca Ivara rokās. Taču...

“Esmu beidzot (30. aprīlī) saņēmis ceļazīmi, kas ir visai varena 
un skaista. Bet līdz ar skaistumu nāk arī problēmas. Pirmā - 
zīmē ir pamatīgs šķēlums - plaisa 40 cm garumā, kuru tagad pēc 
iespējas glītāk jāsalabo. Radusies, visticamāk, jo koks pirms tās 
izgatavošanas nav ticis pietiekami izžāvēts. Otrs jautājums, ko 
mēs tagad aktīvi apspriežam, apsverot variantus - kā tad īsti zīmi 
uzstādīt. Bijām domājuši, ka teksts būs vienā pusē, un tad pie 
otras varētu stiprināt stabu(s). Bet teksts ir abās pusēs, tāpēc 
zīmējam un gudrojam labākos risinājumus. Trešais - izgatavot 
papildplāksnīti ar dažiem paskaidrojošiem teikumiem un arī iz-
domāt, kur to piestiprināt.

Pirmdien ar zīmi, visiem labošanas ieteikumiem un stabu ide-
jām došos pie galdnieka.”

“Zīme ir salīmēta un saskrūvēta (8. maijs). Esmu nopircis laku 
– rīt un parīt uzklāšu kādas pāris kārtas, lai būtu aizsardzība pret 
Četemas bargajiem laika apstākļiem.

Nu beigās jau man zīmi piegādāja līdz durvīm, kā paredzēts, 
tikai kopējais process bija gandrīz mēnesi ilgāks, kā domāts.”

Tagad stāsts “Uz Pita salu!” (Nākamajās “Mālpils Vēstīs” pub-
licēsim jauniešu pašu iespaidus par ceļojuma noslēguma pos-
mu).

Vispirms varbūt atgādināšu, kāpēc tieši šī nelielā sala (apm. 
65 km2) Klusajā okeānā starp Jaunzēlandi un Antarktīdu bija jau-
niešu ceļojuma ģeogrāfiskais mērķis. Pita sala ir tuvākais saus-

Pārgājiens uz Tongariro pāreju

Turpinājums 14. lpp.
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zemes punkts Rīgas antipodam zemeslodes pretējā pusē. Tā at-
rodas Četemas arhipelāgā starp Jaunzēlandi un Antarktīdu kādu 
1 000 km attālumā no tās. Salā ir apmēram 40 iedzīvotāju, un tur 
ir pat skola kādiem 8 bērniem.

Laura un Dainis uz Četemu lidoja 10. maijā no Kraistčērčas, 
Ivars – 12. maijā no Oklendas. Satikšanās, protams, bija prieka 
pilna. Nokļūšanai Pita salā jāīrē ūdens transportlīdzeklis vai ne-
liela lidmašīna. Mūsu jaunieši lidoja. Četemā viņi nakšņoja teltī 
sporta kompleksā, bet Pita salā nolēma dzīvot viesu namā (var-
būt vienīgajā) “pēc pilnas programmas”.

“Nu tā, esam nonākuši Pita salā! Četemā mums interneta ne-
bija, bet Jaunzēlandes tālākajā nostūrī esam atkal pie tā tikuši. 
Esam Flowerpot Bay Lodge, te viss ir pagalam skaisti. Īpašnieki 

- Brents un Bērnija arī ir ļoti jauki. Brents mums daudz palīdz ar 
zīmes uzstiprināšanu, no viņa dabūjām arī stabu, ko Četemas 
salā tomēr neizdevās noorganizēt.

Zīmi uzstādīsim tepat blakus viesu namam - Cannon Hill vir-
sotnē uz Brenta radinieka zemes. Nupat bijām tur augšā un iz-
rakņājām ap 1,3 metru dziļu caurumu, kur spraudīsim iekšā zī-
mes stabu. To tomēr stiprināsim pie viena staba nevis diviem, kā 
plānojām sākumā.

Lidmašīnā no Četemas uz Pitu bez mums un pilota vēl bija divi 
remontstrādnieki, kuri brauca labot kaut kādu aparatūru uz sa-
las. Vakarnakt arī viņi palika viesu namā. Šodien viņi jau aizlidoja, 
tā nu šonakt būsim te vienīgie viesi un rīt vienīgie pasažieri lid-
mašīnā (kas gan arī nozīmē to, ka lidojuma kopējās izmaksas 
vienam cilvēkam jādala ar trīs nevis pieci).”

“14. maijā pēc rūpīgiem sagatavošanās darbiem ar viesu 
nama saimnieka Brenta līdzdalību un atbalstu lielais brīdis bija 
klāt. Gleznainā vietā Canon Hill virsotnē zīme tika uzstādīta! 
“Sveicieni 18 000 km no mājām! Es paskatījos, ka tieši 18 000 km 
no mūsu zīmes ir TC Alfa, līdz Mālpilij ir ap 17 962 km.

Sajūta, protams, ir ļoti laba: beidzot tas ir izdarīts, veiksmīgi 
sanāca viss ar zīmi, un tā izskatās pat labāk, nekā cerējām. Nu-
pat arī vērojām pasaules pirmo saulrietu (vai vienu no pirmajiem) 
šodien. Te pulkstenis rāda par 45 min. vairāk kā citur Jaunzēlan-
dē.”

Dainis: “Vēl īsti neesmu sapratis, ka viss ir gandrīz beidzies. 
Un īstenībā vēl jau šis tas jāpadara. Pie tam mājās vēl netieku tik 
un tā. Bet ir dīvaini.”

Iznāk, ka 14. maijs Latvijai sāk veidoties par nozīmīgu datumu. 
1995. gadā tieši 14. maijā mūsu alpīnisti Teodors Ķirsis un Imants 
Zauls pirmo reizi pacēla Latvijas karogu Everesta virsotnē. Ja vēl 
atceramies to, ka šogad tajā dienā beidzot sagaidījām mūsu ho-
kejistu uzvaru un ka Maira Brieža cīņa arī sākās todien...

Sava ceļa mērķa piepildījumu mūsu jaunieši nosvinēja ar lie-

Viesu nama īpašnieks Brents piestiprina zīmi pie staba

Ar katru lāpstu tuvāk Dzimtenei - Dainis

Laura arī “pieliek savu roku”

Vai Latviju var jau sataustīt? - Ivars

Turpinājums no 13. lpp.
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liskām vakariņām (par ēdienkarti man informācijas nav).
Nākamajā dienā vēl Pita salas apskate, un tad jau lidojums 

atpakaļ uz Četemu.
“Šodien saullēkts bija visai veiksmīgs, ja neskaita to, ka sauli 

neredzējām vis izlienam no paša horizonta, bet no mākoņu un 
miglas segas nedaudz virs tā. Saullēktu vērojām no otra augstā-
kā punkta uz Pita salas - Hapeka kalna (231 m). Uz tā ir arī “Mil-
lenium Memorial” - par godu tūkstošgadei uzstādītas vācu-poļu 
mākslinieka Woytek metāla skulptūras.

Apbraukājām lielāko daļu salas - no mūsu viesu nama līdz Ca-
nister Cove Reserve salas dienvidu galā. Nu mēs ar Daini esam 
līdz šim vienīgie latvieši, kas Pita salā braukuši ar auto.” (Man 
gan šķiet, ka šajā salā latvieši vispār varētu būt ļoti reti viesi.)

“Šorīt noīrēju nelielu džipu, Dainis un Laura uz lidostu nogā-
dāti - kad viņi pacelsies, es došos apbraukāt Četemas salā eso-
šos slēpņus - kopā 10. Sala vispār ir diezgan liela. Starp citu, es 
arī noslēpu pirmo slēpni uz Pita salas!”

Kas tālāk? Tagad mūsu jaunieši kopā apceļos Dienvidu salu, 
lai īsti iepazītu pasakaino Jaunzēlandes dabu un tās brīnumus. 
Tad atkal sekos darba meklējumi, lai sapelnītu naudu mājupce-
ļam. Jau iepriekš minēju, ka galamērķa piepildījums nebūs lēts. 
Tā arī bija. Ceļazīmes “Latvija 18 000 km” uzstādīšanas operāci-
jas kopējās izmaksas bija apmēram 2 000 JZD (1 JZD ~ 0,62 eiro) 
katram. Šis nu gan bija tas brīdis, kad taupība netika pasludināta 
par prioritāti.

Vēlēsim mūsu jauniešiem skaistu kopīgo ceļojumu pa Jaunzē-
landi, veiksmīgus darba meklējumus un, protams, gaidīsim mā-
jās!

P.S. Arī Mālpilī ir uzstādīta zīme “Pita sala 18 000 km. Tā 15. 
maijā tika atklāta “Ošiņos”.

Anita Brence
Plāksnīte ar paskaidrojošo tekstu pie zīmes

facebook.com/HMRoads - hmroads.com - 
youtube.com/hmroads - twitter.com/hmroads
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Ja cilvēks vienā darba vietā nostrādā 
10 gadus - tas ir cienījami. Ja nostrādā 10 
gadus par iestādes vadītāju - tas mūsdie-
nās nav tik bieži. Ja sieviete 20 gadus ir 
vadītāja, turklāt 16 no tiem divās mācību 
iestādēs un viņa joprojām ir jaunu ideju 
pārpilna, tad tas jau ir apbrīnojami. Droši 
vien jau nopratāt, ka saruna būs ar Fran-
česku Ģēveli - Mālpils Profesionālās vi-
dusskolas un Mālpils internātskolas di-
rektori. Maza, sīka, bet ar dzelžainu 
raksturu, lielu gribasspēku un ticību la-
bajam cilvēkos un dzīvē. Citādi jau arī ne-
varētu paveikt to, kas paveikts.

MŪSU  SKOLOTĀJS

Mazā Frančeska ar vecākiem, 1958. gads

Frančeska ar nākamo vīru Tālivaldi 1974. gadā

Komandēt ierindas skatē garus puišus nebija šķērslis, 1969. gads

Murjāņu sporta skolas audzēkne pirmā rauj 
finiša lentu

Frančeska ir mālpiliete jau no agras 
bērnības. Lūk, viņas dzīvesstāsts!

“Atmiņas par ģimeni man ļoti mīļas. 
Piedzimu Latgalē, lielā un draudzīgā ģi-
menē - mani sagaidīja 2 māsas un 5 brāļi. 
Biju ģimenes lolojums. Ar vecāko brāli 
man 24 gadu starpība. No Latgales pārcē-
lāmies uz Mālpili un pie Mergupes (tur, 
kur tagad “Alfas” drupas) uzcēlām māju - 
“Lakstīgalas”. Biju īsts dabas bērns. Ar 
tēti gāju makšķerēt, arī viena pati varēju 
visu dienu dzīvoties pie Mergupes, vecā-
kiem ne reizi vien nācās uztraukties, kur 
esmu. Arī neapdomību netrūka - lēkāju 
pa baļķiem, ko pludināja pa Mergupi, 
skraidīju pa ledu... Tad bez bārieniem ne-
iztika. Tomēr patiesībā vecāki man ļoti 
uzticējās. Protams, bija arī jāstrādā - ag-
ros rītos jābrien pa rasu, lai atvestu zirgu 
no ganībām mājās, govis jāgana un jāpār-
sien, jāravē. Bieži gāju pie kaimiņiem – 
Ķešāniem un Groļļu mātes, ar viņu patika 

runāties.
Ieiešana skolas vidē bija visai vienkār-

ša - māsa mācījās 11. klasē (Mālpilī toreiz 
bija vidusskola), veda mani uz skolu un no 
skolas, mani brāļi un viņu draugi bija jau 
skolnieki. Lasīt pratu. Vēlākos gados inte-
resēja matemātika un fizika, bet arī dze-
joļus patika rakstīt. Ar skolotāju Arni Ba-
lodi braucām uz orientēšanās 
sacensībām, tur tiku pamanīta, un pēc 9. 
klases beigšanas mani uzaicināja mācī-
ties Murjāņu sporta skolā. Orientēšanās, 
garās distances, tāllēkšana, augstlēkša-
na - tie bija mani sporta veidi. Murjāņi 
daudz deva ne tikai sportošanas ziņā - 
skolā bija lielisks skolotāju un skolēnu  
kolektīvs. Satiekamies vēl joprojām.

Pēc Murjāņiem mācījos LLA Mežtehni-
kas fakultātē, tur iepazinos ar savu nāka-
mo vīru Tālivaldi Ģēveli, apprecējāmies un 
pēc studijām atnācām uz Mālpili, jo vīram 
te piedāvāja trenera un skolotāja vietu. 

Kokapstrādes darb-
nīcas vadītāja, kopē-
tāja un laborante 
tehnikumā, rasēša-
nas un fizkultūras 
skolotāja gan tehni-
kumā, gan Mālpils 
pamatskolā, tehnis-
kie sporta pulciņi, 
daudz sacensību gan 
audzēkņiem, gan 
pašai - biju “Vārpas” 
izlasē un kļuvu arī 
Baltijas čempione 
GDA daudzcīņā - tādi 
bija mani pirmie 
gadi Mālpilī. Pēc tam 
vēl 10 gadus rīkojām 
dzimtas sporta no-
metnes mazbēr-
niem.”

Kā notika izšķir-
šanās par direkto-
res amatu?

“Bija izsludināts 
konkurss, pieteicās 
17 pretendenti. Es 
uzvarēju konkursa 
kārtībā. Uztraukuma 
nebija. Vadot meto-
disko komisiju, 
arodbiedrību un esot 
jau “iekšā” daudzos 
citos darbos, situā-
ciju biju labi iepazi-
nusi. Vēl nezināju, kā 
es vadīšu, bet bija 
pilnīgi skaidrs, kā es 
negribu vadīt. Nevē-
lējos nevienam neko 
pierādīt, vienkārši 

Mīlot dzīvi un cilvēkus
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sajutu, ka spēšu. Tā 1996. gadā sākās mans 
internātskolas direktores laiks. Pirmais lie-
lais darbs, kur visas problēmas pilnībā nācās 
pašai risināt, bija telpu remonts. Bet centos 
visu nokārtot bez liekām emocijām un - izde-
vās! Biju priecīga, jo attaisnoju Murjāņu sko-
las raksturojumā teikto, ka man piemīt izcilas 
organizatora spējas.

2000. gadā tehnikumu no Zemkopības mi-
nistrijas pārņēma Rīgas rajona padome, un 
tika nolemts, ka abas iestādes jāvada vienam 
cilvēkam.

Protams, ieiet kā vadītājai kolektīvā, kurā 
pati esi izaugusi, kur ir savas tradīcijas, savi 
draugu loki, arī ambīcijas, nav viegli, bet cen-
tos kopā ar kolēģiem apspriesties, analizēt 
izdarīto, uzklausīt viņu viedokli. Nācās arī 
piekāpties, kaut domāju citādi. Galvenais, ka 
ģimene mani atbalstīja, savukārt es centos, 
cik iespējams, atlicināt laiku ģimenei, mūsu 
tradīcijas necieta. Bērni jau bija lieli, vīrs man 
daudz palīdzēja, nomierināja, saprata, ka 
skola ir mana īstā vieta, ticēja manai varēša-
nai. Tā pamazām viss nokārtojās.”

Dzīvē bija ļoti smagi zaudējumi. Kā tiem tikts pāri?
“Palīdzēja draugi, dēla Armanda sieva un viņas radi, kuri jo-

projām ir mani radi. Abi ar vīru tikām aicināti par vedējiem Ar-
manda sievas kāzās. Tas mums bija liels pagodinājums un emo-
cionāls pārdzīvojums. Mazbērni brauc ciemos. Kad viņsaulē 
aizgāja Tālivaldis, viens mazdēls pārnāca dzīvot pie manis. Vien-
kārši pateica - es, omīt, citādi nevaru. Visi labi satiekam. Un sāp-
ju mēraukla jau visiem nav vienāda. Mana mamma bija ļoti stipra 
sieviete, to laikam esmu mantojusi.”

Internātskolas bērni... Kā viņi šeit iedzīvojas? Vai aizved dzī-
vē līdzi labas atmiņas?

“Ir visādi likteņi - bāreņi, aizbildniecībā paņemti, notikusi aiz-
bildņu maiņa, ir problēmbērni. Bērni ir bērni, un viņiem jāsaņem 
atbalsts. Skolotājiem jājūt viņu noskaņojums, garastāvoklis, jāiz-
prot, kas ģimenē notiek. Attīstām viņu talantus, strādājam, lai 
sekmes uzlabotos. Mums ir ļoti profesionāli pedagogi, kuri nemi-
tīgi cenšas apgūt ko jaunu - vismaz reizi gadā visi mācāmies. 
Cenšamies bērnus vest uz pasākumiem mūsu kultūras centrā, 
braucam ekskursijās. Aizgājuši tālāk dzīvē, viņi saka labus vār-
dus par skolu, skolotājiem, apciemo mūs, iegriežas vienkārši ga-
rāmbraucot. ”

Ko darāt, lai ieinteresētu jauniešus profesionālo izglītību ap-
gūt tieši Mālpilī?

MŪSU  SKOLOTĀJS

Turpinājums 18. lpp.

Vienā no mūža skaistākajām dienām, 1979. g.

Kopā ceļot bija skaisti

Armanda lielie sapņi palika nepiepildīti, 
2000. gads

Direktore brīdi pirms internātskolas atvēršanas, 1996. gads

“Pēc izpētes izvēlamies aktuālas izglītības programmas. Un 
mūsu absolventi tiešām ir pieprasīti. Daļa no viņiem iegūst arī 
augstāko izglītību. Problēmas, protams, rodas pēc katras izglītī-
bas reformas, jo būtību jau tās nemaina un stāvokli labāku nepa-
dara. Sistēma neattīstās kopumā, jo nav skaidra redzējuma, kā-
dai tad īsti tai jābūt. Finansējums nepalielinās, tos pašus 

Nu jau iegūts maģistra grāds (Frančeska vidū), 2000. gads
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Turpinājums no 17. lpp.
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Šogad Mālpils baz-
nīca svin savu 250 
gadskārtu. Gatavojo-
ties svētkiem, ar avī-
zes starpniecību vēla-
mies atvērt atkal kādu 
jaunu lappusi Mālpils 
baznīcas vēsturē. Šo-
reiz ielūkosimies tuvāk 
laika posmā pirms At-
modas, pirms 1989. 
gada Ziemassvētkiem, 
kad pēc padomju ga-
diem atkal pirmo reizi 
pulcējās Mālpils lute-
rāņu draudze.

Par to, kas Mālpils 
baznīcā notika 80-ta-
jos gados vislabāk var 
pastāstīt tie, kas, ne-
skatoties uz padomju 
režīma represīvo at-
tieskmi pret visu kris-
tīgo konfesiju pārstāv-

jiem, tomēr neatteicās no savas ticības un vienmēr meklēja 
iespēju piedalīties svētdienas dievkalpojumā. Pie šiem cilvēkiem 
pieder arī kuplā Marheļu ģimene no Mālpils baptistu draudzes. 
Leonīdai un Valentīnam Marheļiem ir 6 bērni un 19 mazbērni.

Leonīda Marhele stāsta: “Jau rit 51. gads (tātad no 1965. gada), 
kopš no Inčukalna pārcēlāmies dzīvot uz Mālpili. Pēc pārcelša-
nās vēl ilgus gadus ar bērniem braucām uz Inčukalna baptistu 
draudzi. Jābrauc bija ar pārsēšanos – ar diviem satiksmes auto-
busiem, tas nebija viegli. Mana mamma un māsa, kuras arī atnā-
ca dzīvot uz Mālpili kopā ar mums, teica: “Kāpēc mums jābrauc 
uz Inčukalnu, ja tepat ir baznīca?” Mālpilī baptistu draudzes ne-
bija, bet, tā kā mans vīrs Inčukalnā bija draudzes priekšsēdētājs, 

radās doma par draudzes veidošanu Mālpilī.
Mālpils baznīca tajā laikā bija sliktā stāvoklī - logi bija izsisti 

un aiznagloti ar dēļiem, apmetums nolupis, grīda sapuvusi, elek-
trības baznīcā nebija.

Mans vīrs Valentīns Marhelis kopā draudzes vecāko Jāni Grol-
li, kurš uz luterāņu draudzi bija pārnācis no pareizticīgo drau-
dzes, jo dievkalpojumi Krievkalnos kopš 1965. gada vairs nenoti-
ka, brauca uz Rīgu pie luteriskās baznīcas arhibīskapa, lai lūgtu 
atļauju remontēt baznīcu. Atļauja tika dota, un tā 1983. gadā 
mana ģimene – vīrs Valentīns, dēli – Gvido, Ēriks, Ilmārs un Zig-
munds - sāka remontēt Mālpils baznīcu. Remontdarbi bija visai 
apjomīgi, jo tika veikta visas iekštelpas atjaunošana.

Luterāņu draudzes dzīvi tie neapstādināja, vienu reizi mēnesī 
(no 1976. līdz 1995. gadam) dievkalpojumu brauca noturēt lute-
rāņu mācītājs Ludvigs Sidrēvics no Siguldas. Līdz 90-to gadu sā-
kumam mazā draudzes locekļu skaita dēļ dievkalpojumi notika 
sakristejā.

Frančeska ar vīru un dēla Rendija ģimeni

Valentīns Marhels (no kr.) ar Valdi Poiku (no lab.) Inčukalna baznīcā, 
20. gs. 70-tie gadi

līdzekļus vienkārši pārbīda vai kaut ko likvidē. Arī streiki problē-
mas neatrisina. Eiropas valstis ir gājušas soli pa solim uz noteik-
tu mērķi, tāpēc ir šīs lielās atšķirības. Tas tomēr nenozīmē, ka 
mums nebūtu laba pieredze, kas derētu citām valstīm.

Ko Tev nozīmē kolēģi?
“Ļoti daudz. Viņi ir bijuši ar mani gan smagos brīžos, gan prie-

cīgos. Bez viņiem es nebūtu paveikusi to, kas šobrīd sasniegts.”
Kādus trīs vēlējumus Tu ieliktu sainītī ceļamaizei saviem ab-

solventiem?
“Spārnus, drosmi lidot un labus cilvēkus apkārt.”
Ko dari brīvajos brīžos un ko vēl gribētos dzīvē izdarīt?
“Klausos mūziku, īpaši Džo Dasēnu, Paulu, Marisu Vētru. 

Kopju savu peoniju dārzu. Iespēju robežās braucu uz izrādēm, 
koncertiem, ceļojumos. Patīk ēdienus gatavot. Esmu audusi, 
strādājusi ar ādu. Bet nākotnē gribētos izdot savu dzejoļu krāju-
mu!”

Jā, Frančeskā ir kaut kāds neparasts sīkstums, spēja nepa-
doties, neizsīkt, bet vienmēr atrast sevī spēku radīt ko jaunu. 
Un vēl - liela emociju bagātība, kas piemīt tikai tiem, kas mīl 
dzīvi un cilvēkus.

Mālpils baznīca atdzimst jau pirms Atmodas

Baznīca 1981. gadā. Foto no Turaidas 
muzejrezervāta krājuma

Lai top dzejoļu krājums! Tiksimies Mālpils bibliotēkā grā-
matas atvēršanas svētkos!

Ināra Bahmane
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Remontdarbus sākām ar to, ka lūdzām 
atļauju ievilkt baznīcā elektrību. Kolhoza 
Sidgunda vistu fermu teritorijā atradās 
neizmantoti elektrības stabi, kurus darbi-
nieks Jānis Vanags atļāva paņemt. Mums 
pašiem bija traktors, ar to arī stabus atve-
dām līdz baznīcai. Mans vīrs ar dēlu Gvido 
izraka bedres, lai varētu stabus uzstādīt. 
Viņi paši arī ievilka elektrību, Siguldas 
elektrotīklam lūdza tikai izveidot pieslē-
gumu.

Sienām bija jāliek jauns apmetums, jā-
maina visa sapuvusī grīda. Groļļa tēvs 
(Jānis Grollis) čakli līdzdarbojās visos re-
montdarbos, palīdzēja arī ar naudas lī-
dzekļiem. No Siguldas sagādājām dēļus 
grīdai, kas pat kādu laiku lielā kaudzē 
stāvēja mūsu pagalmā. Darbos piedalījās 
ne tikai mana ģimene, bet arī Valdis Poi-
ka ar sievu Ženiju. Viņi arī daudz darīja 
baznīcas remontdarbu laikā. Valdis palī-
dzēja Valentīnam ieklāt jauno grīdu, pie-
dalījās arī vēl viens strādnieks, jo darba 
apjoms bija ļoti liels.

Valda sieva Ženija kopā ar manu mam-
mu Lību Jandāli uzkopa baznīcu un maz-
gāja grīdas, kuras apmešanas darbu laikā 
pastāvīgi bija jākopj. Pasūtījām, lai Sigul-
das galdniecība izgatavo baznīcai jaunus 
logus un sagatavo materiālu sienu pane-
ļiem. Tos izgatavoja un uzstādīja mana 
ģimene. Valentīns pats jauca dažādus 
krāsu toņus un krāsoja altāri, kas vēl šo-
dien saglabājis tā laika krāsojumu. Sienu 
paneļiem diemžēl krāsas vairs nepietika.

Mans vīrs uzzīmēja zīmējumus lus-
trām, un dēls Gvido, kurš pēc profesijas ir 
metinātājs (tagad dzīvo un strādā ASV, arī 
audzina 6 bērnus) izgatavoja visas lus-
tras. Gan tās, kas ir pie griestiem, gan 
tās, kas pie sienām. Stikla kupoliņi bija 
pirkti, bet visas metāla daļas – roku 
darbs, pašdarinātas. Kriptā, uz kuru 

Ilmārs Marhels, 1984./85. gads

Zigmunds Marhels, ap 1984. gadu 

Baznīcas altāris pirms 1990. gada 
(MNPM 2309)

Remontdarbi Mālpils baznīcā, 20. gs. 80-to gadu I. puse, foto Jānis Brencis

Ēriks un Modra Marheļi, 1984. gads

Gvido un Tamāras Marheļu laulības 
“Pļaugaļos”, 1980. gads

Turpinājums 20. lpp.
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Anonīmo alkoholiķu biedrības pārstāvjiem Maijai un Krista-
pam pa mūsu karsto tālruni noteiktajā stundā cilvēki zvanīja ne-
pārtraukti. Tēvi, mātes, dzīvesbiedres – tie, kuri cieš tāpēc, ka 
blakus ir cilvēks, kurš saslimis ar alkoholismu un ar to ģimenes 
locekļus padarījis par – līdzatkarīgajiem. Publicējam Maijas un 
Kristapa sarunas ar zvanītājiem. Tās bija kā mazs cerību stars, 
parādot – cilvēks no šī posta tomēr var izkļūt un dzīvi turpināt 
pavisam citādi, ar skaidru saprātu.

1. saruna
“Kad dēlam uznāk luste dzert, kopā ar draugiem rauj vaļā 

nedēļām un – mēnešiem...”
Maija: “Vai viņam pašam tas traucē?”
“Domāju, ka ne. Bija simtlatniekos, tā programma beidzās, 

un tagad viņš dzīvojas pa māju. Atnāk viens draugs, atnes pude-
līti, otrā dienā piezvana otram, lai atnes dzeramo…”

“Ko tad viņš ēd, ja nestrādā?”
“Mēnesi nav ēdis. Ja nu kādu šokolādi vai cepumu, kad es 

nemanu.”
“Varbūt viņam nav īsti labi dzīvot pie jums? Ir jumts virs gal-

vas, siltums, arī ēdiens… No savas pieredzes zinu – kamēr alko-
holiķis jūtas daudzmaz drošībā, tikmēr neizjūt sekas, ko viņa 
dzeršana rada… nu tad kāpēc nepadzīvot kādam uz kakla? Tad 
daudz grūtāk pašam aptvert situāciju. Varbūt varat likt manīt, ka, 
turpinot tādu dzīves veidu, viņam īsti nav vietas pie jums? Jo man 

ļoti palīdzēja tas, ka mani tuvinieki pārstāja mani atbalstīt. Tajā 
brīdī pati sapratu, ka man tiešām ir lielas nepatikšanas ar dzer-
šanu. Jo man mazāk palīdzēja, jo biju tuvāk tai sapratnei, ka man 
ir problēmas.”

“Viņš tik teic: “Vienu glāzīti, pēdējo…” Atgādinu – cik dienas 
jau to vienu glāzīti dzer? Tad paliek agresīvs.”

“Ir tāda organizācija līdzatkarīgajiem – tiem, kas cieš no savu 
tuvinieku dzeršanas. Iesaku sazināties ar to un gūt padomu. Tāl-
ruņi – 26598132, 29279970.”

“Domāju, varbūt ieteiksit kādas zāles…”
“Mēs abi ar Kristapu esam nedzeroši alkoholiķi, kuri apmeklē 

anonīmo alkoholiķu sapulces, un tās ir mūsu vienīgās zāles pret 
šo slimību. Man tas ilgstoši izdodas nu jau vairāk kā piecus ga-
dus. Bet cilvēkam pašam jāpieņem lēmums, ka viņš grib uz tām 
doties. Neviens tuvinieks nevar turp aizšlepēt.”

2. saruna
“Man ir problēmas ar meitu. Viņai ir 40 gadu, ģimenīte, strā-

dā un mācās, bet baidos, ka diplomdarbu neaizstāvēs, jo tas 
pūķis neliek mieru. Piedāvāju kodēties, bet atsakās. Pie dakte-
ra arī neiet. Pieaugušu cilvēku nevar sasiet ar striķiem un aiz-
vest…”

Kristaps: “Ja cilvēks neko nav gatavs pats neko sākt, tad, lai 
arī tas izklausās nežēlīgi – nepalīdziet. Diemžēl ar šo slimību ir tā 
– tikai tad, kad cilvēks pats sajūt slimības sekas, var sākt kaut ko 

Eiforija, pēc kuras sākas nepatikšanas jeb, lai tas pūķis liek mieru!

LATVIJAS A.A.

Leonīda un Valentīns Marheļi, 1991. gadsRita Valnere un mācītājs Ludvigs Sidrēvics (no lab.) 
altārgleznas iesvētīšanas dienā, 1990. gads

mans vīrs no betona izveidoja trepes, bija saliktas arī vecās – 
pirms pirmā pasaules kara bijušās lustras.

Siltumizolācijas kārtu (putupolistirola “Ripora” materiālu) uz 
baznīcas un sakristejas bēniņu grīdas uzpūta remontdarbu beigu 
posmā. To veica Ādažu kolhoza darbinieki – Vadims Kovaļovs (ta-
gad Ogres Evaņģēliskās baptistu draudzes mācītājs) un Viktors 
Kotkovs (tagad Vangažu baptistu draudzes mācītājs).

Altārgleznas tajā laikā nebija. Ar vīru aizbraucām uz Inčukal-
nu pie gleznotājas Ritas Valneres un lūdzām, lai viņa uzglezno 
Mālpils baznīcai altārgleznu. Viņa, tāpat kā viņas vīrs gleznotājs 
Eduards Kalniņš, bija ticīgs cilvēks. Inčukalnā mēs dzīvojām kai-
miņos Ritas Valneres ģimenei un bijām tuvi ģimenes draugi. Rita 
mūsu lūgumam atsaucās un altārgleznu uzgleznoja, par to nekā-
du samaksu neprasot. To iesvētīja 1990. gada 8. decembrī. Vēlāk 
mana Mālpils kaimiņiene Lauma Krastiņa noauda skaistu grīdas 

Turpinājums no 19. lpp.

celiņu un uzdāvināja māksliniecei kā pateicību par gleznu.
Pēc remontdarbu pabeigšanas baptistu draudze dievkalpoju-

mus noturēja atjaunotajā baznīcā. Parasti luterāņu dievkalpo-
jums bija no rīta bet baptistu – pēcpusdienā. Mans vīrs vairākus 
gadus draudzes priekšnieka Ēvalda Lodziņa laikā (1989 – 1996) 
bija baptistu draudzes sludinātājs. No 1999. gada viņa kalpojumu 
pārņēma mans dēls Gvido.”

Šis atmiņu stāstījums ir par 20. gs. 80-to gadu notikumiem 
Mālpils baznīcā. Būšu ļoti priecīga, ja kāds atsauktos un pastās-
tītu tuvāk arī par notikumiem baznīcā 90-tajos (arī 80-tajos) ga-
dos!

Leonīdas Marheles atmiņas pierakstīja Esmeralda Tāle 
tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
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darīt. Pamēģiniet runāt ar viņu ļoti smagu paģiru brīdī. Es tādos 
brīžos biju atvērtāks sarunām. Nekādā gadījumā nerunājiet, kad 
ir piedzēries, jo tad būs agresīvs un nepieņems neko.”

“Bet ko jūs pats darījāt?”
“Man sākumā bija adatu terapija un arī hipnoze. Tad kādus trīs 

mēnešus nodzīvoju skaidrā.”
“Un pēc tam?”
“Atkal ļoti gribējās dzert, jo nemainījās mana domāšana un 

dzīves uzskats. Tāpat turpināju tikties ar draugiem, kuri dzēra. Jo 
kodēšana noņem fiziskos simptomus, bet cilvēka garīgā pasaule 
paliek tāda pati. Tāpēc, lai būtu rezultāti, jāmainās arī domāša-
nai, un to var mainīt tikai pats cilvēks. Jūs vienīgi varat iedot in-
formāciju – ka ir tādi anonīmie alkoholiķi, kuru sapulcēs satiekas 
cilvēki ar līdzīgām problēmām. Varbūt tas nostrādā.”

“Alkohols ir tik milzīgs spēks, kas pārņem… Vēl uzrodas 
draugi un draudzenes, un tik kopā jāiedzer.”

“Ja cilvēks ir slims, tad šī spēka varā atrodas arī, kad nav dzē-
ris. Kamēr cilvēks nenonāk līdz kritiskajam slieksnim un pats 
neatzīst šo problēmu, tikmēr visas tuvinieku runas – kā pret sie-
nu. Ar mani tuvinieki tā desmit gadus centās runāt, neklausījos.

Biju nogājis jau tik tālu, ka gandrīz jau uz ielas dzīvoju. Bija 
tāds brīdis, kad likās – tūliņ nomiršu. Un tad dzīvotgribas dēļ 
manī kaut kas mainījās.

Protams, var izmēģināt visus pieejamos ārstēšanas veidus – 
kodēšanu utt.jo tas varbūt pastiprinās viņā šo bezspēcības sajūtu 
attiecībā pret savu slimību. Diemžēl, kamēr liksies, ka var nor-
māli dzert, viņa to nepārstās. Draugi vienkārši uzrodas vēl kā pa-
pildus kārdinātāji. No savas pieredzes varu teikt, ka beigās jau 
dzēru viens pats.

(Kristapa komentārs pēc sarunas: “Man gribējās jautāt zvanī-
tājai, – ja jau meita var apvienot gan darbu, gan studijas, vai tur 
vispār ir problēmas.”

Maija: “Acīmredzot cilvēkam ir pamatīgas iekšas, daudz var 
turēt… un tāpēc pašai grūtāk šīs problēmas ieraudzīt. Bet, ja 
līdzatkarīgais lec uz ecēšām, tas nozīmē – problēmas ir.”

Kristaps: “Alkoholiķis visātrāk attopas, ja viss ir strauji gājis 
lejā – darbs pazūd, studijas arī, un tad viņš ierauga sevi pie sasis-
tas siles.”

Maija: “Dzeršanas procesā sākumā ir tik daudz eiforijas, ka 
vēlāk grūti atzīt – jau gadiem tas radījis vienīgi nepatikšanas! Jau 
desmit vai piecpadsmit gadus ir problēmas, bet es joprojām ne-
redzu, jo ilgojos pēc sākotnējā eiforiskā efekta.”)

3. saruna
“Ko darīt vecākiem, ja trīspadsmitgadīgs pusaudzis pārro-

das mājās iedzēris?”
Kristaps: “Ja ar bērnu ir normālas attiecības (jo man ģimenē 

diemžēl nepatika ar vecākiem daudz sarunāties), tad ir mierīgi 
jāapsēžas un jāizrunājas, jādod informācija par šo slimību. Jā-
stāsta, ka cilvēki ar alkoholismu ļoti daudz slimo, ka tas var sa-
bojāt dzīvi, cik daudz enerģijas tas atņem, ka rodas veselības 
problēmas… Varbūt sākumā ar pusaudža dumpiniecisko attiek-
smi saruna netiks saprasta, bet vēlāk, ja gadījumā ies dzīvē grei-
zi, viņš šo informāciju atcerēsies. Es par alkoholisma slimību 
uzzināja tikai 24 gados, kad izlasīju žurnālu, kur cilvēks atzīst 
sevi par alkoholiķi. Sapratu – man ir līdzīgi, tātad es arī esmu 
alkoholiķis. Līdz tam domāju, ka man vienkārši trūkst rakstura: 
jo kāpēc gan draugi piektdienas vakarā var iedzert aliņus, bet 
sestdienas rītā – litru kefīra, un viņi iet darīt ko citu, bet man 
sestdien no rīta jāatsāk uzreiz dzert? Domāju – vienkārši vajag 
saņemties! Nezināju, ka tā ir slimība, jo neviens par to neko ne-
bija teicis. It īpaši tās postošās izpausmes var redzēt anonīmo 
alkoholiķu sapulcēs – visiem ir līdzīgi stāsti par to, kā dzīve gāju-
si uz leju.”

4. saruna
“Man ir mājās alkoholiķis – 40 gadu vecs dēls. Viņš ir izgājis 

Minesotas programmu, taču paiet kāds laiks, un atkal uz kor-
ķa.”

Maija: “Vai viņš pats atzīst, ka viņam ir problēmas?”
“Jā, – uz to programmu Jelgavā taču ar spēku nevedām.”
“Man jau sesto gadu palīdz anonīmo alkoholiķu sapulces. Ja 

viņš ir bijis Minesotas programmā, tad ir informēts par šīm sa-
pulcēm. Grūti spriest, kāpēc viņš izlēmis turp neiet. Taču no tiem, 
kas apmeklē anonīmo alkoholiķu sapulces, 75 % saglabā šo 
skaidro dzīvi gadiem ilgi.”

“Es domāju, ka vienkārši jābūt raksturam.”
“Cilvēks ne caureju, ne iesnas ar raksturu nevar apturēt. Tā-

pat ir ar šo slimību. Tā atstāj sekas uz visu mūžu, tāpat kā cukura 
diabēta slimniekam.”

“Vai uz anonīmo alkoholiķu sapulcēm jāiet katru dienu?”
“Nē, parasti tās notiek divas reizes nedēļā.”
5. saruna
“Es agrāk pats dzēru, taču pietika ar divām reizēm pie dzied-

nieces Varvaras, un nu jau piecus gadus dzīvoju skaidrā. Taču 
abi dēli dzer jo dienas jo trakāk. Ziemā jau mājās atnāk, bet va-
sarā – pakrīt jebkurā vietā zem krūma un guļ. Pie dziednieces 
iet negrib. Ko lai daru?”

Kristaps: “Vienīgais, ko varat – pastāstīt, ar ko dzeršana var 
beigties – ar cietumu, sabojātu veselību, psihiatrisko slimnīcu, – 
un arī iedot informāciju par anonīmo alkoholiķu sapulcēm.

Jums nevajag censties likvidēt dēla dzeršanas sekas: ja pa-
zaudējis telefonu, nepērciet jaunu, ja sasitis galvu – uz slimnīcu 
aizvediet, bet tālāk lai tiek galā pats, rēķinus lai maksā pats. Ti-
kai tā viņš apjautīs dzeršanas sekas. Ļaujiet krist, bet palīdziet, ja 
viņš to lūdz.”

6. saruna
“Dzer gan dēls, gan vīrs… Vīrs ir Straupē kodējies pret dzer-

šanu; pirmo reizi izturēja gadu, otro – pusgadu, pēc tam – trīs 
mēnešus. Tagad atsakās iet ārstēties pēc Dovženko metodes.”

Maija: “Kad tuvinieki mani veda kodēties, es tūliņ pēc tam gāju 
iedzert, lai parādītu – man nav problēmu, tās ir viņiem! Varēju 
sākt atveseļoties tikai tad, kad pati sapratu, ka esmu alkoholiķe. 
Bet manā vietā būt skaidrā neviens cits nevar.

Ja jums var palīdzēt iesaistīšanās līdzatkarīgo tuvinieku kus-
tībā, tālrunis ir 26758899, informācija ir arī interneta mājas lapā 
www.alanon.aa.org.lv.”

“Ja no vīra var aiziet, tad no dēla jau nē… Viņš ieguvis uguns-
dzēsēja profesiju, bet darba nav, ik pa laikam dzerstās… Arī 
depresija jāārstē. Kad sāk dzert, rauju zāles nost…”

“Man arī bija psihiskas problēmas. Ārsti pareģoja nākotnē ne-
zin kādas briesmas… Beigās izrādījās – jābeidz dzert, tad arī psi-
he pamazām atveseļojas.

Anonīmo alkoholiķu informatīvais tālrunis – 27333523, uz sa-
pulci jāiet alkoholiķiem pašam un vēlams tajā brīdī būt skaidrā.”

7. saruna
“Dēlam ir 46 gadi, dzīvo Rīgā, Latgales priekšpilsētā. Policija 

1. janvārī apturēja dzērušu, tiesības nost, mašīna tagad pie ma-
nis. Nu ir sācis domāt. Ja agrāk teica, ka pats tiks galā, tad ta-
gad redz – vajadzīga palīdzība.”

Kristaps: “Tiesību atņemšana nav pats trakākais, kas ar cilvē-
ku var notikt, jo tagad viņš vismaz grib ko mainīt. Iesaku apmek-
lēt anonīmo alkoholiķu sapulces Rīgā Bruņinieku ielā 10 A – otr-
dienās un piektdienās pulkst. 19:00. Ja piekrīt ārstēties, tad lai 
piesakās Minesotas programmā. Bet jārīkojas ātri, kamēr viņam 
nav zudusi šī vēlēšanās dzīvot citādi.”

*informācija par AA sapulcēm, to norises laikiem, norises vie-
tām un kontakttālruņi - http://aa.org.lv/sapulces/

Pārpublicēts no - /tavaatkariba.com/
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

28. maijs Pierīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā Baldone, Riekstu kalns

4. jūnijs plkst. 11:00 Pierīgas novadu sporta spēles pludmales volejbolā Mālpils sporta komplekss

11. jūnijs plkst. 11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 1.posms Mālpils sporta komplekss

19. jūnijs plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 6.posms Mālpils sporta komplekss

26. jūnijs plkst. 11:00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2.posms Mālpils sporta komplekss

Sporta ziņas
30. aprīlī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-

klātā čempionāta novusā 3. posms, kurā piedalījās 34 dalībnieki 
no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF li-
cencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Sergejs 
Valbergs no novusa kluba “Vidzemnieki”, 2. vietā – Ģirts Pēčs 
(Vaidava), bet 3. vietā – Leons Kostovs (NK “Vidzemnieki”). Labā-
kais no mālpiliešiem Alfons Suķis ierindojās 7. vietā. Sieviešu 
konkurencē uzvarēja Anna Terehova no Ogres, 2. vietā Diāna Sir-
mā (Vaidava), 3. vietā Ilze Izbaša (Ogre). TAUTAS klasē 1. vieta 
Jānim Žukovam, 2. vietā – Edgars Komarovs, 3. vietā – Pēteris 
Janbergs (visi no Mālpils). Paldies sacensību galvenajam tiesne-
sim Viesturam Bērziņam.

11. maijā Ādažu novadā notika Pierīgas novadu sporta spēles 
orientēšanās sportā. Mālpils novada komanda (Ģirts Lielmežs, 
Sandra Lielmeža, Dace Linde un Adris Strapcāns), startējot ne-
pilnā sastāvā, ieguva 12. vietu. Individuāli Dace Linde savā vecu-
ma grupā izcīnīja 3. vietu.

14. maijā pie Mālpils sporta kompleksa tika dots starts kārtē-
jam Mālpils novada velobraucienam. Sacensībās piedalījās 44 
dalībnieki. Sacensības notika 2 distancēs – ģimeņu (12 km) un 
tautas (38 km). 12 km ģimeņu braucienā uzvarēja Pacēviču ģime-
ne, aiz sevis atstājot Lielmežu un Kanģīzeru ģimenes. 12 km dis-
tancē uzvarēja Nils Toms Poika, 2. vietā Artis Zvīgzne, bet 3. vietā 

Eduards Austriņš. Garajā, 38 km distancē, lieliskā finiša spurtā 
uzvaru guva pagājušā gada SEB velomaratona kopvērtējuma uz-
varētājs Gints Jakovels, aiz sevis atstājot Nauri Ivovski un Kirilu 
Pogodinu. Savās vecuma grupās nepārspēti palika Varis Vekters, 
(grupā 50+) no augstākā pakāpiena nobīdot iepriekšējo n-to gadu 
uzvarētāju Aivaru Strausu, kā arī Laima Leitāne (sieviešu grupā). 
Pārējie rezultāti facebook lapā “Mālpils sports”. 

Paldies tiesnešiem un visiem, kas iesaistījās un palīdzēja, lai 
sacensības veiksmīgi norisinātos. Sacensību noslēgumā garšīgā 
Sandras Rušas gatavotā auzu pārslu putra dalībniekiem atgrieza 
iztērēto enerģiju. Paldies arī atbalstītājiem: SIA EMU (personīgi 
Aivaram Strausam), SIA Ala Lignea (personīgi Laurim Epaltam), 
Mālpils novada domei! Paldies dalībniekiem par atsaucību! 

Tuvojas vasara un līdz ar to pludmales volejbola sezona. Arī 
šogad pludmales volejbola sacensības ir plānotas 4 posmos, kā 
arī būs 1 nakts posms, kurš netiks vērtēts kopvērtējumā. Kop-
vērtējumā tiks vērtēti 3 labākie posmi. 7 labākie dalībnieki pēc 
kopvērtējuma rezultātiem un 1 uzaicinātais pēc organizatoru ie-
skata piedalīsies tradicionālajās pludmales volejbola sacensībās 
“Mālpils pludmales karalis 2016”, kurās noskaidros labāko Māl-
pils pludmales volejbolistu šajā gadā un kas notiks augusta bei-
gās.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

14.05.2016. Mālpils novada VELOBRAUCIENA REZULTĀTI
1. protokols - Ģimenes brauciens 12 km
NPK Ģimene Rezultāts Vieta

1 Pacēviču ģimene 0:46:41 1.
2 Lielmežu ģimene 1:01:26 2.
3 Kanģīzeru ģimene 1:06:49 3.

2. protokols - 12 km
NPK Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta

1 Toms Nils Poika 0:31:19 1.
2 Artis Zvīgzne 0:38:07 2.
3 Eduards Austriņš 0:43:06 3.
4 Alberts Freimanis 0:44:51
5 Kristers Bērziņš 0:57:25
6 Markus Herbsts 1:11:01
7 Mikus Herbsts 1:17:00

3. protokols - 38 km
NPK Vārds, Uzvārds Rezultāts Vieta Grupa

1 Gints Jakovels 1:08:55 1. Vīrieši
2 Nauris Ivovskis 1:08:56 2. Vīrieši
3 Kirils Pogodins 1:08:57 3. Vīrieši
4 Artis Dāvidnieks 1:10:30 4. Vīrieši
5 Raimonds Šilkins 1:10:57 5. Vīrieši

6 Edgars Vuņģis 1:10:58 6. Vīrieši
7 Eduards Rēns 1:10:59 7. Vīrieši
8 Ints Lērme 1:11:00 8. Vīrieši
9 Valters Brežinskis 1:11:02 9. Vīrieši

10 Māris Čīma 1:11:09 10. Vīrieši
11 Jānis Laubergs 1:11:12 11. Vīrieši
12 Varis Vekters 1:11:13 1. Seniori 50+
13 Oļegs Meļehs 1:11:21 12.
14 Jānis Vītols 1:11:46 13.
15 Mikus Sarma 1:14:32 14.
16 Jānis Vihlo 1:16:59 15.
17 Aivars Strauss 1:19:27 2. Seniori 50+
18 Valts Mihelsons 1:19:28 16.
19 Salvis Pepins 1:26:14 17.
20 Laima Leitāne 1:26:15 1. Sievietes
21 Andris Sivickis 1:28:48 18.
22 Kaspars Bīlāns 1:28:57 19.
23 Jānis Griezītis 1:29:59 20.
24 Mareks Zalmanis 1:32:23 21.
25 Druvis Atars 1:32:23 22.
26 Anna Dombrovska 1:35:11 2. Sievietes
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Ledus nodarbības uzsākām 2015. gada oktobrī. Tradicionāli 
izmantojām Vidzemes ledus halles pakalpojumus Ogrē. Tur jau 
sen mūs pazīst, personāls ir laipns un vienmēr pretimnākošs. 

Šajos treniņos regulāri piedalījās vismaz 15 - 20 jaunieši no 
Mālpils novada. Lai nodrošinātu nokļūšanu līdz Ogrei, bija nepie-
ciešams vecāku atbalsts. Paldies tām ģimenēm, kuras nekad 
nežēloja ieguldīt savu brīvo laiku un nodrošināja transporta pa-
kalpojumus!

Ja zemledus makšķernieki ar nepacietību gaida sezonas sā-
kumu, tad droši varu teikt, ka ir vēl nervozāka ļaužu grupa, kura 
nevar sagaidīt, kad tad beidzot būs ledus! Šoreiz ne Sudas un 
Mergupes upēs, bet vietējā hokeja laukumā. Tiklīdz temperatūra 
bija sasniegusi vismaz -1°C atzīmi, itin bieži nācās atbildēt uz 
satrauktiem jauno hokejistu zvaniem: “Kad sāksim?”

Pēdējos gados ziema ir samērā neprognozējama un tāpēc va-
ram būt priecīgi, ka 2015. / 2016. gada sezonā varējām aizvadīt 3 
pilnvērtīgas nedēļas pa 3 treniņiem nedēļā mūsu laukumā. Pro-
tams, arī brīvajā laikā ledus bija pieejams, un puiši šo iespēju 
izmantoja. Neviens nebaidījās pat no -15°C līdz -18°C sala.

Priecē tas, ka laukuma uzturēšanā un sakopšanā ir izveidoju-
sies draudzīga komanda, kura vienmēr teica: “Jā, varam! Jā, da-
rām!”

Novads un sporta komplekss palīdzēja ar elektro- un ūdens-
apgādi, ļoti noderīga bija jaunā ģērbtuve. Ledus tīrīšana balstījās 
uz Jura un Māra pleciem. Īpašs prieks par jaunajiem spēļu for-
mas tērpiem ar Mālpils novada nosaukumu un ģerboni.

Kā aizvadītās sezonas vislielākā neveiksme jāpiemin nenoti-
kušais Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivāls Ērgļos. Jau-
nieši un Mālpils novada vidusskola aktīvi atbalstīja dalību šajā 
pasākumā, tomēr laika apstākļi (atkusnis) ieviesa korekcijas. 
Kopējais dalībnieku skaits no mūsu novada būtu 26 - zēni hokejā 
un ātrslidošanā, kā arī drošsirdīgākās meitenes ātrslidošanā.

Nedaudz jāpaciešas līdz 2017. gada februārim! Tad viss no-
tiks!

Diemžēl šosezon nenotika arī tradicionālais vidējās vecuma 
grupas hokeja turnīrs Ogrē.

Kā pozitīvs fakts jāatzīmē pēdējā brīdī pirms atkušņa noorga-
nizētā jauniešu un vecāku “Visu Zvaigžņu” spēle Mālpils laukumā 
ar dažādiem meistarības un iemaņu demonstrējumiem, bez-
kompromisa cīņu visas spēles ilgumā.

Paldies visām meitenēm, kuras palīdzēja zupas vārīšanā, 
trauku piegādē u.c. darbos. Īpašs paldies Z/S “Mālpils Maize” par 
našķiem, kuri lieti noderēja jaunajiem sportistiem!

Pavasarī turpinājām apmeklēt Ogres halli un piedalījāmies Vi-
dzemes Olimpiskā centra organizētajā turnīrā “Zelta Ripa 2016” 
Valmierā. Šajā turnīrā piedalījās 2005. - 2007. gadā dzimušie jau-
nieši. Arī Valmierā mūsu novada jaunos hokejistus pazīst! Jau 
otro gadu izcīnīta galvenā balva! 12 komandu konkurencē nepie-
dzīvojām nevienu zaudējumu.

Liels prieks par puišiem, kuri piedalījās 
pirmo gadu. Visa komanda teicami īstenoja 
spēles plānu, ievēroja spēles disciplīnu un 
trenera norādījumus. 2 rezultatīvākie turnī-
ra spēlētāji bija no mūsu novada skolas. 
Paldies novada vidusskolai par transportu!

Turpināsim 2016. / 2017. gada sezonā! 
Gaidīsim jaunus dalībniekus!

Gints Apsītis

Jauniešu hokeja sezona 2015. / 2016.



Mālpils Vēstis  MAIJS  201624 INFORMĀCIJA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 5.
maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas 
sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvaro-
šanas projektu. Plānots, ka līdzsvarotie tarifi varētu stāties spēkā 
ar 2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši SPRK 
pieņemtajam tarifu projektam klienti no elektrības tirgotājiem 
saņems septembra sākumā.

Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaimniecību par 
22 % samazinās elektroenerģijas piegādes maksu, vienlaikus ie-
viešot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošināšanu neatkarīgi 
no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem 
mājsaimniecību šādas izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski 
neietekmēs vai tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem 
klientiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot 
elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma 
jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiska-
jām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais 
rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies.

“Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls” sadales 
tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un atjaunošanas izmak-
sas ir ekonomiski izsvērtas un tarifu līdzsvarošana ir nepiecieša-
ma un pamatota. Līdztekus bojājumu skaita un elektroenerģijas 
piegādes pārtraukumu samazināšanai un pieslēguma jaudas iz-
mantošanas efektivitātes veicināšanai, sadales tarifu struktūras 
līdzsvarošana palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša izmaksu 

ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka turpmāk tiem, kas tērē elek-
trību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, kas to netērē, bet kuriem 
tik un tā mums ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, nepār-
traukta elektrības piegāde un skaitītāju apkalpošana,” uzsver AS 
“Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie “nulles” 
un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji mītiem un pie-
ņēmumiem tie neatrodas tikai lauku reģionos – puse no šiem 
objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu elektrolīniju kopgarums 
līdz šiem objektiem ir ap 3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elek-
trotīklu un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” 
pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur darba 
kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS “Sadales tīkls”, kuras paš-
laik sedz tikai tie, kas patērē elektroenerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas piegādes 
izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpoju-
ma cena par elektroenerģijas sadali veidosies no 2 daļām: nelie-
las fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma nodrošināšanu un 
samazinātas cenas par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patē-
rētajām kilovatstundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais 
rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas 
elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elektrības rēķins pat sama-
zināsies, savukārt tā sauktajiem “0” pieslēgumiem, kas elektro-
enerģiju nepatērē, vai neefektīvajiem patērētājiem būs rēķina 
pieaugums.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina izmaiņas 
sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

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 3x4 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
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Atgādinām par iespējām veikt 
valsts apmaksātu vakcināciju 
pret ērču encefalītu

Sākoties ērču aktivitātes sezonai, Nacionālais veselības 
dienests atgādina, ka bērniem līdz 24 mēnešu vecumam, grūt-
niecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā valsts daļēji ap-
maksā vakcināciju pret ērču encefalītu.

Bērniem līdz 24 mēnešu vecumam vakcinācija tiek apmak-
sāta 50 % apmērā. Jāatzīmē, ka bērniem šo vakcināciju reko-
mendē veikt ne agrāk kā no viena gada vecuma. Grūtniecēm 
un sievietēm līdz 42 pēcdzemdību perioda dienām vakcināciju 
pret ērču encefalītu apmaksā 25 % apmērā. Šādu iespēju no-
drošina īpaši zīdaiņiem un jaunajām māmiņām izveidotais 
kompensējamo zāļu M saraksts, kurā ir iekļautas arī vakcīnas 
pret ērču encefalītu.

Lai veiktu vakcināciju, jāvēršas ģimenes ārsta vai pediatra 
praksē, līdzi ņemot vakcinācijas pasi. Ārsts izvērtē pacienta 
veselības stāvokli un iespēju veikt vakcināciju. Vakcīnas iegādi 
un ievadīšanu organizē ārsta prakse. Pacientam var arī tikt iz-
sniegts nosūtījums uz Vakcinācijas kabinetu.

Iespēja izrakstīt zāles un vakcīnas no M saraksta tiek no-
drošināta no 2012. gada septembra. Līdz 2016. gadam izman-
totas vairāk kā 18 tūkstoši vakcīnu pret ērču encefalītu, kas 
izrakstītas no M saraksta.

Pilnībā valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu 
var saņemt bērni no 1 līdz 18 gadu vecumam, kuri ir deklarē-
ti kādā no 26 endēmiskajām zonām*. Tie ir novadi, kuros pē-

dējo piecu gadu lai-
kā konstatēta 
augstākā saslimstī-
ba ar ērču encefalī-
tu.

Būtiski, ka gadī-
jumā, ja vakcinācija 
uzsākta pagājušajā 
gadā, bet šogad attiecīgais novads vairs nav endēmisko zonu 
sarakstā, vakcināciju ir iespējams pabeigt par valsts līdzek-
ļiem.

Pilnībā apmaksāta vakcinācija tiek nodrošināta arī bāre-
ņiem un bez vecāku gādības atstātiem bērniem visā Latvijas 
teritorijā, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Šo vakcināciju plāno 
un organizē attiecīgās bērnu aprūpes iestādes vai internātsko-
las administrācija.

*Slimību profilakses un kontroles centra noteiktās endē-
miskās zonas 2016. gadā: Alsungas, Pāvilostas, Ventspils, 
Kuldīgas, Pārgaujas, Engures, Dundagas, Kocēnu, Lubānas, 
Vaiņodes, Rucavas, Skrundas, Kandavas, Amatas, Baldones, 
Talsu, Vārkavas, Mērsraga, Aizputes, Sējas, Rugāju, Priekuļu, 
Durbes, Mālpils, Grobiņas un Rojas novads. Vairāk informāci-
jas par endēmiskajām zonām var uzzināt mājaslapas www.
spkc.gov.lv sadaļā “Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem”. 

Informāciju sagatavoja: 
Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece 
Tālr. 67045007, 28383970

Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, kurās 
elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs par fik-
sēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salī-
dzinoši maza elektroenerģijas patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) 
mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh pa-
tēriņa mēnesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar pa-
tēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 2,97 
eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētās ikmēneša 
maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma jaudas. Piemēram, 
20 A trīsfāžu pieslēgumos, kuros elektroenerģija netiek patērēta, 
turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ie-
tverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patē-
riņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar 
patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro, 
bet pie elektrības patēriņa 600 kWh kopējais rēķins samazinā-
sies par 4,10 eiro mēnesī.

Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un uzņēmumi 
norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma jaudai un patēri-
ņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmak-
sas. Ilgtspējīga tīkla attīstības minimālā prasība ir to modernizēt 
atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vis-
maz 2 % no kopējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota 
valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības piegā-
des nepārtrauktība. Ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjau-
not elektrolīnijas vidēji 1 600 km garumā. Tas ir minimālais ap-
joms, kuru AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis kā kompromisa 
variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objek-
tīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sa-
sniegtu ES vidējo elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni.

“Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla pārbūvē šo-
brīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas 
turpmākajos 30 - 50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elek-

trotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi no jaunajiem, līdzsvarotajiem 
tarifiem ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk modernizēt “padomju 
laika mantojuma tīklu”, kas vēl veido 50 % no valsts kopējā elek-
trotīkla. Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un prasībām 
pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju ap-
dzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, 
kur bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži 
vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā pie-
pilsētās tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies 
uzņēmējdarbība,” norāda A. Pinkulis.

Informatīvie pasākumi par gaidāmajām tarifu struktūras iz-
maiņām veikti jau kopš tarifu projekta iesniegšanas Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijā gada sākumā, un tiks turpi-
nāti līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā stāšanās brīdim, lai māj-
saimniecības un juridiskās personas, īpaši reģionos, informētu 
par tarifu līdzsvarošanas ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Pare-
dzams, ka klientus par rēķina izmaiņām informēs arī elektro-
enerģijas tirgotāji.

Lai sniegtu informāciju par plānotajām izmaiņām sadales ta-
rifos, šā gada februārī un martā AS “Sadales tīkls” vadība tikās 
ar lielāko elektroenerģijas patērētāju pārstāvjiem: Latvijas tirdz-
niecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pensionāru federāciju, 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Pašval-
dību savienību, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāci-
ju un Būvmateriālu ražotāju asociāciju.

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvi-
jā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam 
miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā, un elektroener-
ģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometri.

Tatjana Smirnova 
AS “Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste, 

tālr. 67728823,e-pasts: tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
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Mālpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes aktivitātes, 
2016. gada jūnijā
Dievkalpojumi

5. jūnijs - baznīcā dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu, plkst. 
10:00

12. jūnijs - baznīcā dievkalpojums ar Sv.  vakarēdienu, 
plkst. 10:00

19. jūnijs - baznīcā dievkalpojums ar Sv.  vakarēdienu, 
plkst. 10:00

26. jūnijs - baznīcā dievkalpojums ar Sv.  vakarēdienu, 
plkst. 10:00

Mūsu baznīca, kas ir Valsts 
nozīmes arhitektūras piemi-
neklis, šogad atzīmē 250 gadu 
jubileju. Mālpils evaņģēliski 
luteriskā draudze visus mīļi 
aicina piedalīties šī nozīmīgā 
notikuma svinēšanā!

Svētdien, 7. augustā – diev-
nama 250 gadu jubileja. Svēt-
ku dievkalpojumu vadīs LELB 
arhibīskaps Jānis Vanags.

Draudzes mājas lapa: www.malpilsbaznica.lv

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 2. jūnijā 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. 67 14 28 40 un mob. tālr. 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa nu-
muru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai pa 
e - pastu: info@mamografija.lv

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

Kur mācīties pēc 9. klases?
MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

2016./2017. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglītī-
bas 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 iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152

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

vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

Informācija Mālpils novada 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem!

Paziņojam, ka ar š.g. 5. maiju sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas tarifs tiek noteikts šādi: 8,92 EUR/m3 bez 
PVN, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas lēmumu no 01.04.2016 un Mālpils novada do-
mes sēdes lēmumu no 27.04.2016.
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Policijas ziņas (aprīlis)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.04.2016. līdz 30.04.2016. reģistrēti 202 no-
tikumi, uzsākti 42 kriminālprocesi, pieņemti 33 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 18 administra-
tīvās lietvedības, sastādīti 52 administratīvā pārkāpuma proto-
koli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 14 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākta 1 administratīvā lietvedība, pieņemti 2 
lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīti 5 
administratīvā pārkāpuma protokoli.

01/04/2016
DEGUSI DĀRZA MĀJIŅA 10 KVADRĀTMETRU PLATĪBĀ. 

MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS.
02/04/2016
DEGUSI KŪLA 2 HEKTĀRU PLATĪBĀ. MĀLPILS NOVADS.
08/04/2016

VEICOT ZEMES RAKŠANAS DARBUS, LAUKU VIENSĒTAS 
PAGALMĀ ATRASTS NESPRĀDZIS KARA LAIKA LĀDIŅŠ. IN-
FORMĀCIJA NODOTA NBS DEŽŪRDAĻAI. NBS NMN DARBI-
NIEKI ATRASTO ROKASGRANĀTU IZNĪCINĀJA. MĀLPILS NO-
VADS.

12/04/2016
PRIVĀTMĀJAS SKURSTENĪ DEGA SODRĒJI UN PIE SKUR-

STEŅA NOVIETOTĀS KOKA TREPES. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS.

17/04/2016
NO NEPIESKATĪTA UGUNSKURA DEGUSI KŪTS 80 KVAD-

RĀTMETRU PLATĪBĀ UN KŪLA 100 KVADRĀTMETRU PLATĪ-
BĀ. MĀLPILS NOVADS.

21/04/2016
1997. G.DZ. JAUNIETIS NODEVA ALKOHOLISKOS DZĒRIE-

NUS NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM. MĀLPILS NOVADS, MĀL-
PILS.

SIA Konstrukciju Montāžas Serviss 
Augošs uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi 

Latvijā, kura darbības sfēra ir iebūvēto kājslauķu ražošana / 
tirdzniecība un konstrukciju montāža celtniecības objektos 
aicina komandā:

Biroja administratoru - pārdošanas speciālistu.
Darba pienākumi:

 • Ikdienas dokumentu aprites nodrošināšana un 
sistematizācija

 • Dokumentu, atskaišu veidošana un nodošana 
grāmatvedībai

 • Pārdošanas vadīšana, piedāvājumu izstrāde, darbs ar 
klientiem

Prasības:
 • Pieredze pārdošanā
 • Pieredze dokumentu veidošanā / 

aprites nodrošināšanā
 • Angļu un krievu valodas zināšanas 

vismaz vidējā līmenī
 • Autovadītāja apliecība

Piedāvājam:
 • Darbu stabilā uzņēmumā, konkurētspējīgu atalgoju-

mu, iespējas noteikt sev vēlamo darba laiku
 • CV un motivācijas vēstules sūtīt uz kristaps@mrx.lv 

līdz 20. jūnijam. Jautājumu gadījumā, zvanīt 
29254459 

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā izveidot mazo dārza arhitektūru (strūklakas, so-

liņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu apdare ar ak-
meni. Kapu pieminekļi. Visa augstākminētā restaurācija. 
Sertificēts akmeņkaļa amata meistars Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290

Mālpils novada 
pašvaldība un 

dzimtsarakstu nodaļa 
sadarbībā ar 

Mālpils muižu 
2016. gada 21. augustā 
organizē kāzu jubileju 

pasākumu
Paldies visiem, kas aicinājumam atsaucās! Vēl līdz 6. jū-

nijam var pieteikties tie, kas kādu iemeslu dēļ to nav izda-
rījuši. Gaidām pieteikumus no ģimenēm, kuras šogad svin 
Kāzu jubilejas: Sudrabkāzas (25 gadi), Pērļu kāzas (30 
gadi), Koraļļu kāzas (35 gadi), Rubīna kāzas (40 gadi), Safīra 
kāzas (45 gadi), Zelta kāzas (50 gadi), Smaragda kāzas (55 
gadi), Dimanta kāzas (60 gadi), Briljanta kāzas (70 gadi).

Tālr. informācijai un pieteikumiem: 67970891, 29131556, 
e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv; viktorija@malpils.lv

Informācija senioriem
Pēc pērnā gada ekskursijā pa Latgali pieņemtā lēmu-

ma, šogad apceļosim Igauniju. Neskatoties uz brīdināju-
mu, ka tas būs dārgāk kā ekskursija pa Latviju, visi palika 
pie lēmuma - redzēt Igauniju.

Ir priekšlikums braukt uz Igauniju 28. - 29. jūlijā.
Šķērsosim visu Igauniju. Maršrutā iekļauta Vilande, 

Olustene, Paide, Tallina, Rakvere, Peipuss, Tartu, Veru.
Aptuvenās izmaksas 55 - 60 EUR. Izmaksas un mar-

šruts tiks vēl precizēts. Lūgsim atbalstu arī domei. Izmak-
sās iekļautas visas ieejas biļetes, naktsmītne pie Tallinas, 
2 pusdienas, maksa par autobusu un gida pakalpojumiem.

Sīkāka informācija jūnija “Mālpils Vēstīs”. Pieteikties 
varēs Kultūras centrā (tālr. 67925836) vai pie Edītes Sale-
nieces (mob. tālr. 26541054).

Pensionāru padomes priekšsēdētāja Edīte Saleniece
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KASES DARBA LAIKS:

OTRDIEN un CETURTDIEN 14:00 - 18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN 11:00 - 14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. 
Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

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

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

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils Kultūras centra 
pasākumi 2016. gada jūnijā

 • Visu jūniju izstāžu zālē apskatāma TLMS “Urga” un keramikas studijas “Māl - 
pils” izstāde “ZEM DIVĀM SAULĒM”.

 • 05.06. BĒRNU SVĒTKI “IELŪDZ LIELAIS VINNIJS NO SEPTIŅJŪDŽU MEŽA”
 ◊ 12:30 Kultūras centra pagalmā Mālpils Kultūras centra bērnu un jaunie-

šu teātra studijas “Pilnmēness” izrāde visai ģimenei “VINNIJS PŪKS”. 
Režisore Antra Austriņa – Seņkāne.

 ◊ 14:00 Jaundzimušo mālpiliešu, kuri dzimuši no 01.06.2015. līdz 
31.05.2016. un kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novadā, godināšana 
kopā ar folkloras kopu “Mālis”.

 ◊ 15:00 Svētku KONCERTS KOPĀ AR LIELO VINNIJU UN VIŅA DRAUGIEM. 
Piedalās Mālpils novada vidusskolas un BPII “Māllēpīte” dejotāji, Kultūras 
centra bērnu vokālais ansamblis un solisti.

 ◊ 16:30 - 18:00 Unikāla iespāja skatīties un piedalīties Radošās apvienības 
“MASTERS” darbnīcās: ielu dejās; “Spray” gleznu tapšanā; klauna triku pa-
raugdemonstrējumos.

 ◊ No plkst. 12:00 līdz 19:30 pie Kultūras centra bibliotēkas darbosies PIE-
PŪŠAMĀS ATRAKCIJAS par brīvu: “Indiāņu cilts” - skolēniem; “Dusmīgie 
putni” – mazuļiem. /Lietus gadījumā viss notiek kultūras centrā/.

 • 08.06. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās. Pie mums viesosies 
draugi no Ķekavas.

 • 09.06. plkst. 9:00 Ekskursija. Ipašs piedāvājums senioriem – diena Burtniekos! 
Pastaiga pa baronu takām muižas parkā; teiksmainā Burtnieku ezera apskate; 
zivju zupa pusdienās; Burtnieku suvenīru veikaliņa apmeklējums; daiļdārznieces 
Zentas Skrastiņas dārzs; Burtnieku muzejs; Dambju dižozola apskate; Z/S Adzel-
vieši. Kopējā cena 21 EUR / 11 EUR - ceļš, ekskursijas – 10 EUR/. Pieteikties 
Kultūras centra kasē līdz 3. jūnijam.

 • 12.06. plkst. 17:00 Kultūras centra pašdarbības kolektīvu sezonas noslēguma 
koncerts “Kā pie Mergupes svētkus svinēja” Pilskalna estrādē. Sadziedāšanās 
pie Jaunā Mergupes tilta /Mālpils jauktais koris, Rīgas Tehniskās koledžas ko-
ris “Mīts”, “Sidgundietes”, “Rezēdas”, “Vokālā bilance”, “Buona parte”, “Mā-
lis”/; spēka aplis Viduslaiku pilskalna “Saules vārtu” kalnā /“Mālis”/; deju kon-
certs /”Māra”, “Sidgunda”, “Kniediņš”/ un danči estrādē.

 • 15.06. plkst. 19:00
“Jauka bija Jāņu diena
Par visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite,
Līgo visa radībiņa.”
Jāņu ielīgošanas meistarklase Kultūras centra pagalmā kopā ar folkloras 

kopu “Mālis” un tās vadītāju Andri Kapustu. Pulkā izzināsim Vasaras saulgriežu 
svētīšanas tradīcijas. Pīsim vainagus un vīsim vijas, sadziedāsim līgotnes, gatavo-
sim Jāņu sieru, un, protams, mācīsimies rotaļas un dančus. Aicinām visus nākt ar 
Jāņu zālēm!

 • 23.06. plkst. 23:00 JĀŅU NAKTS ZAĻUMBALLE Viduslaiku pilskalna estrādē kopā 
ar grupu “NEKTĀRS”.

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

Vēlos īrēt mēbelētu vienistabas dzīvokli 
Mālpils centrā ar visām ērtībām uz ilgāku 
laiku. Tālr. 26376161

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, pārbaude, 
konsultācijas. Jauni reduktori, 

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

Veicu trimera pakalpojumus. Samaksa 
par padarīto. Tālr. 29340793

AKCIJA! Projekta “Mēs savam nova-
dam” ietvaros Kultūras centra ZIEMAS 
DĀRZA REKONSTRUKCIJA. Aicinā-
jums katram pašdarbniekam un iedzī-
votājam atnest uz kultūras centru līdz 
1. jūlijam vismaz vienu skaistu akmeni 
/nepieciešami dažāda lieluma/ Ziemas 
dārza atjaunošanai.

Pļauju 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


