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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI FEBRUĀRĪ
Izskatīja 17 jautājumus:

1. Par pašvaldības ceļa “Sidrabiņas – Podiņi 2” maiņu.
2. Par zemes ierīcības projekta precizēšanu.
3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
4. Par adreses piešķiršanu.
5. Par lēmuma precizēšanu.
6. Par zemes vienību nosaukumu maiņu.
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
9. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas plānošanas re-

ģionu.
10. Par grozījumu veikšanu 2014. gada 26. marta saistošajos 

noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā”.

11. Par biedrības “Mālpils Zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
12. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-

pils internātpamatskolā.
13. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-

pils Profesionālajā vidusskolā.
14. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ie-

snieguma izskatīšanu.
15. Par telpu nomas maksas samazināšanu Mālpils kultūras 

centrā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes or-
ganizētajām reģionālajām skatēm un konkursiem.

16. Par 2016. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” 
noteikumu un pieteikuma veidlapas apstiprināšanu.

17. Par grāmatvedības kontu plāna apstiprināšanu.
NOLĒMA:

 • Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu par 
ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācija un sociā-
lie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īste-
nošanu.

 • Atbalstīt biedrības “Mālpils zivīm” ieceri piedalīties Zivju 
fonda izsludinātajā projektu konkursā ar projektu “ZIVJU 
RESURSU PALIELINĀŠANA MĀLPILS NOVADA ŪDENS-
KRĀTUVĒS” un piešķirt projekta realizācijai 1000 EUR no 
speciālā budžeta dabas resursu nodoklis sadaļas.

 • Apstiprināt sekojošus Mālpils internātpamatskolas mak-
sas pakalpojumu izcenojumus no 2016 .gada 1. marta:

N.p.k. Maksas pakalpojuma 
veids Mērvienība

Izcen. par 
mērv. 
EUR

1. Internāta istabas īres 
maksa (nometņu u.c. 
izmitināšanas vajadzī-
bām), ja istabu izmanto 
vairākas personas, 
izmantojot gultas veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

7,30 

2. Internāta istabas īres 
maksa (nometņu u.c. 
izmitināšanas vajadzī-
bām), ja istabu izmanto 
viena persona, izmantojot 
gultas veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

14,40

3. Internāta istabas īres 
maksa (grupai virs 50 
personām), izmantojot 
gultas veļu. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

7,00

4. Internāta istabas īres 
maksa (grupai virs 50 
personām), bez gultas 
veļas izmantošanas

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,60

5. Kompleksais piedāvājums 
ārzemju tūristiem: 
naktsmītne, ēdināšana, 
sporta bāzes izmantoša-
na, sadalot 3 vienādās 
daļās vai pēc faktiskā 
pakalpojuma saņemšanas 

Diennaktī 
no vienas 
personas

30,00 

6. Internāta istabas īres 
maksa par vienu diennakti 
no vienas personas, bez 
gultas veļas izmantoša-
nas. 

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,90

7. Mācību telpu noma 
nometnēm nodarbību 
organizēšanai

Diennaktī 
no vienas 
personas

0,90 

8. Telts vietas īre skolas 
teritorijā

Diennaktī 
par 1 telti 4,00

9. Dušas izmantošana, ja īrē 
telts vietu 1 reize 2,30

10. Nometņu dalībnieku 
personīgās veļas mazgā-
šana

1 reize 1,20

Apstiprināt sekojošus Mālpils Profesionālās vidusskolas mak-
sas pakalpojumu izcenojumus no 2016. gada 1. marta:

N.p.k Maksas pakalpojuma 
veids Mērvienība

Izcen. 
par 

mērv. 
EUR 
t.sk. 
PVN

1.

Īres maksa par vienu 
dienesta viesnīcas istabas  
gultasvietu skolas 
audzēknim

Mēnesī no 
vienas 

personas
8,54

2.

Īres maksa par vienu 
dienesta viesnīcas istabas  
gultasvietu skolas 
darbiniekam (izmanto 
visas dienas)

Mēnesī no 
vienas 

personas
30,00

3.

Īres maksa par vienu 
dienesta viesnīcas istabas 
gultasvietu skolas 
darbiniekam (izmanto  4 
dienas nedēļā)

Mēnesī no 
vienas 

personas
15,00

4.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un 
viesu izmitināšanai), 
izmantojot gultas veļu

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,50 
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada APRĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. aprīlī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20. aprīlī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. aprīlī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 27. aprīlī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 25. aprīlī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

5.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un 
viesu izmitināšanai), bez 
gultas veļas izmantoša-
nas

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,10 

6.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un 
viesu izmitināšanai) 
grupai virs 50 personām, 
izmantojot gultas veļu

Diennaktī 
no vienas 
personas

6,20

7.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (nometņu un 
viesu izmitināšanai) 
grupai virs 50 personām, 
bez gultas veļas izmanto-
šanas

Diennaktī 
no vienas 
personas

5,80

8.

Dienesta viesnīcas istabas 
īres maksa (ne mazāk kā 
10 viesu izmitināšanai), ja 
īres līgums tiek slēgts uz 
vienu gadu

mēnesī 80,00

9.

Kompleksais piedāvājums 
ārzemju tūristiem: 
naktsmītne, ēdināšana, 
sporta bāzes izmantoša-
na, sadalot 3 vienādās 
daļās vai pēc faktiskā 
pakalpojuma saņemšanas 

Diennaktī 
no vienas 
personas

30,00 

10. Informācijas centra īres 
maksa

Viena 
stunda 40,00

11.
Skolas telpu īres maksa 
(nometņu un viesu 
nodarbību organizēšanai)

Diennaktī 
no vienas 
personas

0,90 

12. Datorklases izmantošana Viena 
stunda 15,00

13. Aktu zāles īre Viena 
stunda 15,00 

14. Spoguļzāles īre Viena 
stunda 7,50

15.
Trenažieru zāles īres 
abonementa  maksa 
2 reizes nedēļā 

mēnesī 
vienai 

personai
17,20

16.
Trenažieru zāles īres 
abonementa maksa 
3 reizes nedēļā 

mēnesī 
vienai 

personai
25,00

17.
Trenažieru zāles īre Viena reize 

vienai 
personai

2,50

18. Trenažieru zāles īre 1 stunda 15,00 

19. Mīkstās zāles īre 1 stunda 7,50

20. Stadiona īre 1 stunda 5,00

21. Sporta zāles īre 1 stunda 15,00 

22.

Kokapstrādes darbnīcas; 
ēdienu gatavošanas 
laboratorijas; metināša-
nas darbnīcas īre

1 stunda 
vienai 

personai
2,50

23.

Kokapstrādes darbnīcas; 
ēdienu gatavošanas 
laboratorijas; metināša-
nas darbnīcas īre citu 
personu grupai

1 stunda 15,00

24. Personīgās veļas mazgā-
šana skolas audzēknim 1 reize 0,35

25.
Nometņu dalībnieku 
personīgās veļas mazgā-
šana

1 reize 1,20

26.
Telts vietas īre skolas 
teritorijā

Diennaktī 
par

1 telti
4,00

27. Dušas izmantošana, ja īrē  
telts vietu 1 reize 2,30

 • Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” noli-
kumu 2016. gadam un pieteikuma veidlapu. Izveidot kon-
kursa žūriju sekojošā sastāvā:

 ◊ Agris Bukovskis, Mālpils novada domes izpilddirektors;
 ◊ Edīte Priekule, Mālpils kultūras centra direktore;
 ◊ Leontīna Amerika, Sociālo, izglītības un kultūras jautā-

jumu komitejas priekšsēdētāja;
 ◊ Māra Ārente, deputāte, Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas locekle.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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Mālpils novadam ir svarīgs katrs uzņēmums, zemnieku saim-
niecība, pašnodarbinātais, katrs darba vietu radītājs, tāpēc 11. 
martā Mālpils novada Saimnieciskās darbības sekmēšanas da-
ļas vadītāja Nellija Andrukele aicināja Mālpils uzņēmējus un 
zemniekus uz svinīgu pasākumu, kurā novada vadība katram 
personīgi pateica paldies par uzņēmējdarbības attīstību, darba 
vietu radīšanu un ieguldījumu Mālpils novada ekonomikas stipri-
nāšanā.

Uzrunā Mālpils uzņēmējiem, zemnieku saimniecību vadītā-
jiem un visiem klātesošajiem Mālpils novada priekšsēdētājs 
Aleksands Lielmezš teica: “Pirmais uzņēmēju pasākums šajā 
zālē notika tieši pirms 20 gadiem, kad tikko bija notikušas nozī-
mīgas sociāli ekonomiskās pārmaiņas. Šajā laikā daudzi veidoja 
savus uzņēmumus, kas sekmīgi darbojas vēl šodien, taču esmu 
arī ļoti priecīgs par to, ka veidojušies daudzi jauni uzņēmumi.

Jūs visus, kas šajā grūtajā konkurences un atvērtā tirgus laikā 
esat palikuši uzticīgi Mālpilij, esat atraduši savu biznesa nišu tie-
ši mūsu novadā, es vēlētos saukt par īsteniem savas dzimtās vie-
tas un Latvijas patriotiem. Priecājos, ka realizējat savas idejas 
biznesā tieši Mālpils novadā. Es Jūs cienu un apbrīnoju, jo katrs 
Jūs darāt ļoti svarīgu darbu. Es pateicos gan tiem, kas ir šeit dzi-
muši un auguši, gan tiem, kas Mālpilī ir ienākuši un atraduši 
labu, piemērotu biznesa vidi. Un arī tiem ārzemniekiem, kas te 

Pulcējas uzņēmīgākie no uzņēmīgākajiem
iegādājušies īpašumus, dibinājuši uzņēmumus un radījuši darba 
vietas.

Mālpils uzņēmumi un zemnieku saimniecības ir nākotnes ķīla 
tam, ka mūsu novads pastāvēs. Par spīti birokrātijai un dažādiem 
plāniem Mālpili iezīmēt kā neperspektīvu teritoriju, mums ir jā-
parāda, ka mēs varam pastāvēt kā neatkarīgs novads, jo mēs 
esam un darām darbu, kas mums patīk. Es ticu, ka mēs, kas šo 
vietu mīlam, šeit arī paliksim, ka mums dzims bērni, kuri te ies 
skolā un izvēlēsies Mālpils novadu par savām mājām un darba 
vietu.”

Aleksandra Lielmeža uzrunu 
pierakstīja Esmeralda Tāle

Bez attēlos redzamajiem Pateicības raksti ir piešķirti vēl šā-
diem uzņēmumiem: ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “ATVASES” (An-
dris un Sarmīte Bergi), vienīgā cūkkopības saimniecība Mālpils 
novadā; SIA “FOOD EXPERT S&L” (Elvis Feifers), mājputnu gaļas 
pārstrāde un konservēšana; ID FRIZĒTAVA (Daina Apsīte), SIA 
“KLABKALNI” (Raitis Beņķis), autoserviss; SIA “ŽAKS - 2” (Ilo-
na Dreimane), ēdināšanas uzņēmums.

Pasākumu organizēja Mālpils novada dome, Saimnieciskās 
darbības sekmēšanas daļas vadītāja Nellija Andrukele, Sabied-
risko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa, sadarbībā ar Mālpils 
Kultūras centru.

SIA “ALEKSANDRA D” (Karīna Dombrovska (att. no lab.)), 
skaistumkopšanas salons, sniedz profesionāla friziera un kosmētiķa 

pakalpojumus, veic manikīra, pedikīra u.c. procedūras

SIA “OZOLMAIZE” (Gunta Ozoliņa (att. no kr.)), 
maizes ceptuve, uzņēmums, kas uz vietas cep ļoti garšīgu maizi un 

konditorejas izstrādājumus

SIA “ALA LIGNEA” (Lauris Epalts (att. no lab.), Andris Elksnis), 
kokapstrāde, koku zāģētava un eksports, nodarbina ap 40 cilvēkus

SIA “JaunRīga” (Kalvis Lasmanis, Modris Dinka (att.)), 
galdniecība, izgatavo vēsturiskos koka futerlogus, uzņēmums veic 

pasūtījumus, strādā ļoti kvalitatīvi 

Mālpils novada domes Pateicības rakstus saņēma:
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SIA “KĀJSLAUĶU SISTĒMAS” (Kristaps Steķis (att. no lab.)), kājslauķu 
ražošana, komplektēšana un attiecīgā servisa nodrošināšana

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “KALNA KASTAŅI” UN VEIKALI “LaTS” 
(Inese Čeketa), ilggadēji un veiksmīgi darbojas 2 veikali Mālpilī

SIA “DQ MAKAWELI” (Voldemārs Dunkurs), 
ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes mezglu ražošana

SIA “Dona M” (Mārīte Daņiļēviča, Rolands Daņiļēvičs (att.)), 
uz vietas gatavoti konditorejas izstrādājumi (visgaršīgākie eklēri 
Latvijā), veikals “Zemūdene” pārdod zivju produkciju un atbalsta 

personas ar invaliditāti, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus

SIA “ZIRŅI” (Vineta un Normunds (att. no kr.) Gropes), 
kravu pārvadājumi, darbs pārsvarā notiek Rīgas ostā un Andrejsalā

SIA “MEŽMALAS – M” (Uldis Brekte (att. no lab.)),
iebūvētās mēbeles, uzņēmums jauns un pieprasīts

Turpinājums 6. lpp.
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SIA “ŽOZEFĪNE” (Iveta Karlsone (att.), Irēna 
Barsova), ilggadīga Mālpils iedzīvotāju un 

Rīgas dāmu apmeklēta frizētava

VĀCU AITU SUŅU AUDZĒTAVA “LEHMBURG” 
(Jānis Zilberts), suņu audzētava, skola un 

suņu viesnīca

MĀLPILS MUIŽAS RESTORĀNS SIA “MOJITO” 
(Dailis Veics), restorāna šefpavāre Aija 

Gabrāne šovā “Mūsdienu Latvijas garša” 
otrājā sezonā tika atzīta par uzvarētāju

SIA “VZS BIROJS” (Egita un Raimonds Groļļi), 
vides eksperta pakalpojumi un biotopu 

novērtēšana. A/S “VIRŠI A” (Raimonds Grollis 
(att.)), lielākais pašmāju degvielas tirgotājs, 

tīkls ar 52 DUS Latvijā, kopš 2013. gada 
Mālpils DUS tiek ieviests “Viršu koncepts”

PAŠNODARBINĀTAIS KRISTĪNE KAŅEPĒJA, 
mājražošana - augļkopība, dārzkopība, 

produkcijas pārstrāde

PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA “BAUGUĻI” 
(Elita Miltiņa), piena lopkopība, 10 piena 

govis, veiksmīgi pārvar krīzes periodu

SIA “EMĪLIJAS TEKSTILA DARBNĪCA” 
(Gundega Vanaga-Janberga), mājas un 

interjera tekstils, strādā uz pasūtījumiem, 
produkciju realizē arī gadatirgos, Lieldienās 

Siguldā atvērts uzņēmuma veikaliņš

SIA “SIDEGUNDE” VEIKALS “VIESTURI” 
Sidgundā (Ieva Paura, Olita Paura (att.)), 

Sidgundas iedzīvotāju iecienīts veikals, 
atsaucīgas, pretimnākošas pārdevējas

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “LAZDUKALNS” 
(Ginta un Andris (att.) Apsīši), zemeņu 
audzēšana 12 h zemes, sezonas laikā 

nodarbina līdz 200 strādniekus

Turpinājums no 5. lpp.
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SIA “SIDGUNDA 2” (Normunds Kalniņš, Inese 
Žubecka (att.)), lielākā piena un graudkopī-
bas saimniecība Mālpils novadā, ražo 1800 

tonnas piena, apsaimnieko vairāk kā 1000 ha 
zemes, dod darba vietas 40 strādājošiem

ZEMNIEKU SAIMNEICĪBA “JAUNCEPLĪŠI” 
(Didzis Zuters), no piena lopu saimniecības 

veido gaļas lopu saimniecību

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “DUBLĪŠU FERMA” 
(Alvīne Gruznova (att.) un Uldis Ābele), piena 

lopkopība, 150 liellopi, apstrādā180 ha 
zemes

PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA “KANGARI” 
(Dace (att.) un Arvils Vilciņi), piena lopkopība, 

40 ražīgi piena lopi, apstrādā 70 ha zemes

PAŠNODARBINĀTAIS KAJS GRUEN, 
audio-video pakalpojumi, brauc pēc 

pieprasījuma uz dzīvesvietām, ir pašam sava 
darbnīca, 2008. gadā ar ģimeni pārcēlies 

dzīvot Latvijā, Mālpilī

SIA MVI “ESTERE” (Ināra Meirāne), 
veikals darbojas kopš 1993. gada, nodrošina 
iedzīvotājiem preces saimniecībai, dāvanām, 

kā arī ziedus

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “VIRŠI” (Agnese 
Hildebrante, lopkopības speciāliste), gaļas 

lopu audzēšana

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “PAMALES” 
(Igors Šaboha), lielākā un veiksmīgākā 

graudkopības saimniecība Mālpils novadā, 
apsaimnieko 800 ha zemes

PIRTS “MAZAUDRIŅI” (Valentīna Reitere), 
lauku tūrisms, pirts īre 15-20 personām

Turpinājums 8. lpp.
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PAŠNODARBINĀTAIS ĢIRTS GAVRIS (att. no lab.), 
autoserviss, ilggadējs speciālists automašīnu remontā

SIA “CITS SERVISS ” (Aigars Višķers, Juris Višķers (att.)), 
auto serviss, nodrošina kvalitatīvu un ātru automašīnu apkopi 

ikvienam

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “UPESJAUNZEMI” (Jānis Žīgurs (att. no kr.)), 
graudkopība un kartupeļu audzēšana, saimniecība veidota no 26 ha 

līdz 230 ha pašlaik

IK GAISMA - SR (Sandra Ruša) 
ilggadējs ēdināšanas speciālistes uzņēmums, kafejnīca apkalpo gan 

SIA “KVIST” strādājošos, gan Mālpils novada iedzīvotājus 

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “APENIEKI” (Laura Rudzīte (att. no kr.)), 
piena lopkopība, saimniecība veidota no 1989. gada, saimniece – bijusī 

Breša zemniece, izturējusi krīzes periodu

MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA “MĀLPILS ZIVĪM” 
(Vladislavs Komarovs (att. no lab.), Saulis Mihelsons), zivju resursu 

saglabāšana un pavairošana, tūrisma produktu un infrastruktūras 
izveidošana, pavairo esošo karpu, līņu, karūsu populācijas Mālpils 
centra un Mālpils HES ūdenskrātuvēs un strauta foreļu populāciju 

Mergupē, no jauna ielaistas alatu, zandartu un amūru sugas, biedrībā 
darbojas vairāk kā 100 biedri

Turpinājums no 7. lpp.
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Mālpils novada domes Saimnieciskās 
darbības sekmēšanas daļas vadītāja Nellija 

Andrukele un pasākuma vadītājs Guntis 
Skrastiņš, 2016. gada 11. marts

MEDNIEKU BIEDRĪBA “MĀLPILS” 
(Valentīns Svikšs), biedrībā darbojas 
25 biedri, tās medību teritorijas ir 
Mālpils novadā, biedrība organizē arī 
mednieku apmācības

MEDNIEKU BIEDRĪBA “SIDGUNDA” 
(Ivars Žuravļevs), biedrībā darbojas 
22 biedri, medību teritorija atrodas 
Mālpils novadā 3 500 ha platībā, me-
dību teritorijā izveidota medību biat-
lona trase

SIA “MARSVET” (Sena BODE), 
veikals, svaigi produkti un liela preču dažādība, mālpiliešu ļoti 

iecienīts, saņēmis “Latvijas Labākais tirgotājs 2015” uzvarētāja titulu 
savā vērtēšanas grupā

SIA “WOOD PRO” 
(Bertus Wuestman (att. 2. r. 4. no lab.)), koka 
dārza māju ražošana, Mālpilī uzņēmumu vada 
Mareks Zālmans un Jānis Avotiņš, uzņēmums 
ir Nīderlandes uzņēmuma “LUGARDE” 
meitas kompānija, kura Mālpilī darbojas kopš 
2012. gada sākuma, visu saražoto produkciju-
uzņēmums eksportē uz Nīderlandi, Vāciju, 
Lielbritāniju un citām valstīm, nodarbina 51 
darbinieku, no kuriem lielākā daļa ir Mālpils 
novada iedzīvotāji

Ar lielisku deju priekšnesumu mūs visus 
pārsteidza Inese Žubecka un Ivars Ošenieks

MEDNIEKU BIEDRĪBA “MERGUPE” (Mareks Karpovičs (3. r. 2. no lab.)), biedrībā darbojas 38 
biedri, medību teritorija ir vairāk nekā 6 000 ha Mālpils novada Vites galā un Kniediņos, 

biedrības vadītājs darbojas Latvijas Mednieku kinoloģiskajā apvienībā (LMKA), kā arī apmāca 
alu suņus medībām
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Paldies Mālpils labiekārtošanas dienestam!
Esam pieraduši ka Mālpils centrs vien-

mēr ir skaisti sakopts – nekur nemētājas 
atkritumi, celiņi ziemā nokaisīti ar smiltīm, 
vasarās noslaucīti, puķu dobes zied no pa-
vasara līdz rudenim, apstādījumi izkopti. 
Bet, kā jau tas notiek ar daudzām labām lie-
tām, ātri pie tām pierodam un uzskatām par 
pašsaprotamām. Bet vai ievērojam, ka tas 
viss tā nebūtu, ja vesela cilvēku komanda 
pie tā nestrādātu. Un tie ir mūsu labiekārto-
šanas dienesta darbinieki, kopumā piec-
padsmit cilvēki, kas Regīnas Zagorskas va-
dībā veic visos šos ikdienā tik nepieciešamos 
darbus, gan turpinot uzturēt skaistus ie-
priekšējās labiekārtošanas dienesta vadītā-
jas Ilzes Vanagas-Dinstmanes vadībā izvei-
dotos stādījumus un ziedu statīvus, gan 
sakopjot jaunas teritorijas.

Nu jau otro pavasari, paralēli visiem ci-
tiem darbiem, viņi atraduši laiku, lai izvei-
dotu arī Lieldienu rotājumus. Šogad tie ir 
zaķi, es teiktu, katrs ar savu raksturu. Bēr-
niem tie ļoti patīk, ievēroju, ka mammas pie tiem jau fotografē 
savus mazuļus. Dekorāciju veidošanā iesaistījās arī invalīdu 
biedrība “Notici sev!” un Mālpils novada vidusskolas skolotājas 
Ilzes Rauskas audzināmā klase, apzīmējot un parkā izvietojot 

No kr. - Iveta Graudiņa, Andris Volmanis, Antons Rimicāns, Andrejs Taurents, Daiga Dišereite, 
Marina Petrova, Ēriks Fjodorovs, Regīna Zagorska (labiekārtošanas dienesta vadītāja)

koka ripas ar “smaidiņiem”. Un kuram gan negribas pelēkā die-
nā, kamēr pavasara zaļums vēl nav atnācis, ieraudzīt Mālpils 
centrā ko jauku un vienkārši pasmaidīt! Liels paldies jums vi-
siem, ka sagādājat mums prieku gan svētkos, gan ikdienā!

Esmeralda Tāle

“Svārstīgā erotika+konservi+gaidāmais cunami”

Fotogrāfs Atis Ieviņš un izstādes kuratore Māra Ārente 
izstādes atklāšanā 2016. gada 28. februārī

Izcilais latviešu fotogrāfs mālpilietis Atis Ieviņš 70 gadu jubile-
ju izvēlējās svinēt savā “bērnības zemē” – Mālpilī ar jaunākās 
personālizstādes no arhīva zelta fonda atklāšanu. 28. februāra 
pēcpusdienā izstāžu zāle bija pārpildīta un ne jau tikai tāpēc, ka 
izstādei ir pikants nosaukums, bet arī tāpēc, ka Ata bērnība aiz-
ritējusi Mālpilī un viņu sveikt steidzās bijušie klasesbiedri, draugi 
un paziņas.

Atis stāsta: “Mēs iebraucām Mālpilī no Kandavas ar mēbelēm 
piekrautu automašīnu. Mana bērnība pagāja Vecpils apkārtnē - 
baznīca, pilskalns, pilskalnā zaļummballes, par Mālpili man ir 
vairāk atmiņu kā par jebkuru citu vietu. No Mālpils arī viss ir sā-
cies, šī ir tā vieta no kuras tik daudz ir sasūkts, būtībā arī pie šīs 
izstādes tēmas vainīga ir Mālpils!”

Izstāde ir rezultāts tam, ka māksliniekam beidzot bija laiks 
kārtot savu arhīvu. Izskatīti praktiski visa radošā mūža (pēdējo 
45 gadu) materiāli, sākumā izvēloties bildes, kurās ir erotiskā 
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Mālpils internātpamatskolas ziņas
Valodu nedēļa Mālpils internātpamatskolā 

24. februārī Mālpils internātpamatskolas 5.- 9. klašu grupā 
norisinājās Valodu nedēļas noslēguma pasākums. Šogad doma 
par valodu stundu darbu tika aktualizēta jau septembrī, kad visu 
valodu skolotāji kopā ar skolēniem pieņēma lēmumu rīkot kon-
kursu par kārtīgākajiem rakstu darbiem. Konkursa nolikumā 
bija paredzēts no septembra līdz februārim sekot līdzi savai 
rakstu darbu kultūrai kā pierakstos, tā rakstu darbu burtnīcās. 
Iecere veidot atbildību par darba kultūru attaisnojās - noslēguma 
pasākumā virkne skolēnu saņēma atzinību par godprātīgu at-
tieksmi pret savu darbu stundās. No 15. - 23. februārim visās 
valodās un visās klasēs pamatskolas grupā noritēja arī konkurss 
par savu izvēlēto mīlestības dzejoli. Skolēni atrada sevi visvairāk 
uzrunājošās dzejas rindas, iemācījās tā no galvas un norunāja 
klasēs. Labākie uzstājās noslēguma pasākumā. Dzejoli audzēkņi 
uzrakstīja arī glītrakstā un papildināja ar viņuprāt atbilstošāko 
ilustrāciju. Padarītais tika atspoguļots klasēs izstādē vai apko-
pots krājumā. Krievu un angļu valodā notika arī olimpiāde, latvie-

šu valodā apbalvoja bērnus par darbu skolas avīzes veidošanā un 
piedalīšanos portāla Atlants eseju konkursā par latvieša attiek-
smi pret bēgļu uzturēšanos Latvijā. Vislabāko novērtējumu izpel-
nījās 8. klases skolniece Amanda Paegle ar savu eseju, kurā , var 
teikt, atspoguļojās pārsvarā visu audzēkņu domas.Domāju, ka 
mums, pieaugušajiem, varētu šķist interesants jauniešu skatī-
jums uz šo jautājumu, tāpēc pievienoju šim rakstam Amandas 
eseju. Noslēguma pasākumu ievadīja J. Grota un E. Ķezberes 
vēstules Solveigai un Pēram Gintam 9. klases un 2. kursa au-
dzēkņu izpildījumā.

Skaidrīte Logina

Kāpēc jā un kāpēc nē bēgļiem Latvijā
Katram cilvēkam pasaulē ir noteikta sava vieta piedzimstot. 

Nezinu, kas ir noteicis, ka tā jābūt - liktenis, sakritība vai nejau-
šība. Bet reizē varētu arī jautāt - vai tāpēc cilvēkam būtu jājūtas 
teritoriāli ieslodzītam? To, ka pasaule šobrīd ir vaļā visiem, lieci-

Turpinājums 12. lpp.

Atis aizrauj visus ar savu humora izjūtu un stāstiem

Ati sveica bijušās klases biedrenes - Monika Lielmeža un 
Lauma Krastiņa, kā arī skolotāja Laima Balode (att.)

tēma, bet vēlāk tām piepulcētas arī dažādas citas, katra ar savu 
stāstu. Izveidojusies tāda kā bilžu retrospekcija. Protams, iziet 
visam cauri, atlasīt darbus bijis ļoti grūti, jo laiki, materiāli un 
tehnoloģijas bijušas tik dažādas.

Atis studējis Latvijas Mākslas akadēmijā Tekstilmākslas no-
daļā, un tieši tur viņš paralēli mācībām sāka eksperimentēt ar 
fotogrāfijas un glezniecības iespējām. Iepazīšanās ar Aldoni Klu-
ci, kurš bija sietspiedes profesionālis, pievērsa viņa domas šai 
tehnikai. Ati Ieviņu pamatoti dēvē par fotosietspiedes pionieri 
Latvijā. Arī izstādē reproducēti vairāki darbi šajā tehnikā. Māksli-
nieks īpaši neatbalsta fotogrāfiju apstrādi datorā, bet dažām fo-
togrāfijām tomēr tapuši krāsu varianti, izmantojot datorgafikas 
iespējas.

70-tajos gados un 80-to gadu sākumā Atis sāka veidot arī da-
žādas fotosesijas un performances kopā ar Andri Grīnbergu 
(“Kāzas”, 1972, fotogrāfijas apskatāmas arī izstādē) un Miervaldi 
Poli (“Bronzas cilvēks”, “Boksa mačs sievietēm tautiskos cim-
dos”, 1986).

“Tajā laikā atzīts bija tikai estetizētais akts – Gunārs Binde, 
Leons Balodis, bet tas nebija mans stils. Kur gan es varēju tādas 
erotiskas bildes no šīm fotosesijām un performancēm tajā laikā 
likt? Publicēt vai izstādīt jau tādas nevarēja, kaut arī tā tāda ne-
vainīga erotika vien bija. Tad es visādi domāju, kā bildes pārvei-
dot. Kad es tās pasniedzu fotosietspiedes tehnikā, tad jau tās at-
sevišķos gadījumos arī kādās izstādēs pieņēma,” smej Atis.

Par erotiku būtu skaidrs, katrs pats, atbilstoši savam piere-
dzes līmenim šajā jautājumā, var ieraudzīt vai neieraudzīt to Ata 

fotogrāfijās, un jāpiebilst, ka viņam vienmēr bijis mazliet ironisks 
skatījums uz lietām, arī uz erotiku mūsu dzīvē un mums apkārt.

Bet kas tad tas gaidāmais cunami? Kāpēc cunami? Iespējams, 
ka dažiem šīs bildes izraisīs lielāku vai mazāku cunami domās 
un sajūtās. Par bērniem un pusaudžiem Atis neuztraucas, viņi 
visu sapratīs, viņš saka, varbūt vienīgi vecākā paaudze var šo to 
nepieņemt un nesaprast!

Un konservi?, Atis pats atbild uz šo jautājumu: “Bildes top kat-
ru dienu, daļa no tām nogulst arhīvos neizstādītas, neizmantotas 
un tie ir “konservi”. Bet tā ir ļoti laba lieta – tās ir rezerves, uz-
krājumi, kuri tiek glabāti, un tu nezini, kad tu to smeķi izbaudīsi, 
kādai auditorijai piedāvāsi. Jo vairāk konservu, jo labāk. Ir bildes, 
kas ilgi glabājas, bet nemainīgi saglabā savu zemtekstu arī mūs-
dienās. Protams ir arī tādas, kas fotografēšanas brīdī liekas ļoti 
labas, bet paiet laiks, un izrādās - nav tajās nekā vērtīga!”

Jautāts par mūsdienu digitālās fotogrāfijas laikmeta plusiem 
un mīnusiem, Atis saka: ”Ir ļoti daudz plusu, mīnusu principā nav 
nekādu. Piemēram, kad strādāju žurnālistikā, “Neatkarīgajā Rīta 
avīzē”, sākumā es fotografēju vēl uz filmas. Kamēr bildes attīsta, 
kamēr sagaidi rezultātu, turklāt vēl stress, jo nezini, vai ir labi 
sabildēts. Tagad, digitālajā fotogrāfijā, es varu kontrolēt procesu, 
nekas ideālāks reportierim par digitālo kameru nevar būt!”

Un mālpiliešiem šajā pavasarī neviena izstāde nevar būt labā-
ka kā Ata Ieviņa!

Esmeralda Tāle
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No 26. līdz 28. februārim Ropažos risinājās Ekoskolu Ziemas 
forums, kurā piedalījās arī Mālpils novada vidusskolas un Māl-
pils internātpamatskolas komandas. Mālpils internātpamatsko-
lu pārstāvēja skolnieces Patrīcija Seimuškina un Laura Ieva Lap-
siņa skolotājas Ekokomandas koordinatores Daces Purviņas 
vadībā, bet Mālpils novada vidusskolu - skolotājas Andas Vecro-
zes vadībā skolnieces Viktorija Ivanovska un Laura Osīte.

Foruma pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja piedalīties iz-
glītojošās darbnīcās kopā ar Vides SOS aplikācijas veidotājiem un 
Energoefektivitātes centra ekspertiem un doties piedzīvojumos 
iesvētību trasē Ropažu apkārtnes mežos un purvos, kamēr peda-
gogi dalījās pieredzē vides izglītības īstenošanas praksēs.

Otrajā dienā notika dažādas izglītojošas nodarbības, kurās uz-
zinājām par lauksaimniecības ietekmi uz vidi, pārtikas patēriņa 

saistību ar klimata pārmaiņām, dabai draudzīgu ēdienu gatavo-
šanu. Runājām par tādām tēmām kā biodaudzveidības veicināša-
na, ekoloģiskā lauksaimniecība, upju piesārņojuma cēloņi un 
dabas vērošanas nozīme. Pēc nodarbībām pārbaudījām jaunie-
gūtās zināšanas sacensībās, diskusijās, kā radoši izpausties 
prasmju darbnīcās, gūstot vērtīgu pieredzi veselīgā ēst gatavoša-
nā, argumentācijas mākslā, komunikācijā, sakaru tehnoloģijā, 
dabas izzināšanā.

Ekoskolu ziemas forums skolēniem ir laba iespēja iesaistīties 
Ekoskolu aktivitātēs, atrast sev jaunus draugus un kopīgi apgūt 
vērtīgas lietas, kuras varētu īstenot skolā un mājās, savā ģimenē. 
Skolotāji dalījās pieredzē ekodarbības veiksmīgai realizēšanai 
savā skolā un stāstīja citiem par projekta “Ēdam atbildīgi” norisi 
Mālpils internātpamatskolā. Interesanti bija darboties dažādās 

Mālpils novada vidusskolas un Mālpils internātpamatskolas skolēni 
Ekoskolu ziemas forumā

na pasaules cilvēku iespējas kā ceļot, mācīties, strādāt, tā pār-
celties uz dzīvi jebkurā pasaules valstī. Un nu Eiropā ir izveidoju-
sies situācija, kad te patvērumu meklē cilvēki no Austrumu 
zemēm. Sabiedriskajos medijos ir dažādas ziņas par iemesliem. 
Vieni uzskata, ka cilvēki bēg no apdraudējuma un kara apstāk-
ļiem, citi - ka bēgļi ir vieglas dzīves tīkotāji.

Man ir pretrunīga attieksme pret bēgļiem Eiropā un Latvijā. 
Nespēju iedomāties, kā tas būtu – satikt kādu no tiem, bet sapro-
tu arī, ka tā ir pavisam drīza realitātes iespējamība. Es ticu, ka 
viņu vidū ir arī labi cilvēki, bet ne visi. Un, starp citu, tāpat kā 
mūsu pašu, latviešu, starpā.

Nedomāju, ka būtu kas slikts, ja bēgļus uzņemtu Latvijā. Tikai 
pirms tam ir pamatīgi jāizdomā un jāizplāno. Mēs katrs dzīvojam 
savā mājā vai dzīvoklī, labprāt uzņemam viesus, bet, pirms kā-
dam svešam cilvēkam ļaut iekārtoties mūsu dzīves telpā, mēs 
tomēr, pirmkārt, gribam viņu labi iepazīt, otrkārt, izdomāt kaut 
kādus visiem saistošus noteikumus, lai viens nebūtu tikai devējs 
un otrs tikai ņēmējs. Tāpat nevar tā vienkārši, bez noteikumiem, 
bēgļus uzņemt Latvijā, ierādīt dzīvesvietu un dot naudu. Sākumā 
vajadzētu uzzināt – kuri no viņiem ir gatavi pieņemt mūsu ticību, 
palīdzību, valodu, kultūru, likumus un mūs pašus.

Oktobra beigās rīkojām klasē debates par tēmu – bēgļi Latvi-
jā. Domas dalījās, un viens no klasesbiedriem teica: “Ja nu viņi 
atnāk ar visādām slimībām?” Un tad es iedomājos - jā, patiešām, 
tā var notikt, ka, palīdzot svešam, varam nodarīt pāri savējam... 
Tādēļ domāju, ka, pirms bēgļus ielaiž Latvijā, viņiem vajadzētu 
iziet dažādas veselības pārbaudes. Manuprāt, svarīgs ir arī jautā-
jums par valodu. Mūsu, latviešu, salīdzinot ar pasauli, jau tā ir 
maz, un latviešu valoda kā dzīva valoda ir apdraudēta. Kas notiks, 
ja Latvijā veidosies bēgļu kopienas, kuras dzīvos savos pulkos ar 
savu valodu, reliģiju, kultūru un dzīvesveidu un mūsu valodas ap-

guvē nemaz nebūs ieinteresēti? Vai nebūs tā, ka, līdzās dzīvojot, 
visi sazināsimies angļu valodā un latviešu valoda kā ikdienas ne-
pieciešamība kļūs aizvien nenozīmīgāka?

Piekrītu viedoklim, ka bēgļi Latvijā ir problēma jau tagad, kas 
prasa rūpīgu iedziļināšanos un sagatavošanās darbu. Arī jāizdo-
mā visi iespējamie riski un rīcība riska situācijās. Domāju, ka šis 
jautājums ir pavisam jauns Eiropas vēsturē - kā līdzās būt un dzī-
vot pilnīgi dažādām kultūrām. Varbūt der palūkoties uz Ameriku? 
Vēsturiski tā ir zeme, kurā saplūda un asimilējās tieši bēgļi no 
daudziem pasaules reģioniem.

Nobeidzot vēlos teikt, ka cilvēciski esmu par to, lai katrs cil-
vēks virs zemes dzīvotu miera un pārticības apstākļos, taču, ja 
kāds negrib strādāt un vēlas dzīvot tikai uz citu cilvēku sastrādā-
tajiem pabalstiem, tad, pēc manām domām, Latvijā viņam nav 
vietas.

Amanda Paegle, 8. klase Mālpils internātpamatskolā

Lai dzīvo teātris!
Marts ir teātra mēnesis Latvijā. Un jau 25. februārī Mālpils 

internātpamatskolas 9. klases un 2. kursa puiši aicināja skatītā-
jus uz Arnolda Auziņa lugas “Spoks pilī” iestudējumu. Dinamis-
kas, humora pilnas un azartiskas izvērtās 20 izrādes minūtes. 
Protams, ne bez pārpratumiem, bet pilnas spēles prieka un paš-
apliecināšanās. Skatītāji uzgavilēja ar aplausiem kā izdošanās, tā 
neizdošanās brīžiem, un vienīgā vēlēšanās bija - kaut būtu turpi-
nājums! Turpinājumam puiši ir gatavi, jo āķis jau ir lūpā - teātra 
spēlēšana dod ārkārtīgi daudz labu lietu, kā uzdrīkstēšanos, 
koncentrēšanos, pašapziņas stiprināšanu un apjautu par saviem 
talantiem. Martā skolā gaidāma vēl viena pirmizrāde - Lieldienu 
gaidās pļavā vardes rīkos diskotēku dīķī - tāds ir arī iestudējuma 
nosaukums sākumskolas skolēniem - “Diskotēka dīķī”.

Skaidrīte Logina

Turpinājums no 11. lpp.
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18. februārī Smiltenes tehnikumā notika Latvijas profesionā-
lās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības kon-
kursu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesmīlības pakalpojumi” 
pusfināls. Konkursa galvenie mērķi – dot iespēju dalībniekiem 
parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, vei-
cināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas 
tautsaimniecībā, sekmēt profesionālās izglītības attīstību, veici-
nāt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm, iepa-
zīstināt audzēkņus ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī - rosināt 
pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestāžu audzēk-
ņiem un pedagogiem. Konkursu organizēja Smiltenes tehnikums 
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un sadarbības 
partneriem. Pusfinālā piedalījās 17 līdz 23 gadus veci jaunieši, 
kuri apgūst otrās vai trešās profesionālās kvalifikācijas līmenim 
atbilstošās izglītības programmas ēdināšanas un viesmīlības 

servisa pakalpojumu nozarē.
Konkursā “Viesmīlības pakalpojumi” 1. vietu ieguva Mālpils 

Profesionālās vidusskolas 4. kursa audzēknis Jēkabs Rumpe. 
Konkursā “Ēdināšanas pakalpojumi” labus rezultātus uzrādīja 3. 
kursa audzēknis Nils Ģēvele, ierindojoties 5 vietā.

Audzēkņu sagatavošanā konkursam lielu darbu ieguldīja sko-
las pedagogi Evija Kļaviņa, Gunta Jēkabsone, Dace Kursīte. Ziedu 
kompozīciju galda noformējumam sagatavoja Daiga Brežinska, 
bet konkursam nepieciešamo inventāru sarūpēja Jurģis Jēkab-
sons.

Liels paldies Mālpils muižas šefpavārei Aijai Gabrānei un vies-
mīlim Andrim, kuri neliedza savu profesionālo padomu, gatavo-
joties konkursam.

Informāciju sagatavoja Ausma Čīma

Uzvara Vidzemes novada profesionālās meistarības konkursā

radošajās darbnīcās, kur kopā ar skolēniem un skolotājiem varē-
ja realizēt idejas. Vērtīgu informāciju par elektrību un tās taupī-
šanas iespējām sniedza Energoefektivitātes centra pārstāvji. Ar 
Mālpils internātpamatskolas ekokomandas aktivitātēm var iepa-
zīties blogā http://ekoklimats.blogspot.com/2016/02/ekoskolu-
ziemas-forums-ropazos.html

Laura Ieva Lapsiņa: “Man vislabāk patika iesvētību trase, kur 
vajadzēja ar sejas palīdzību no ūdens izvilkt ābolu gabalus ārā un 
pēc tam konfektes ar sejas palīdzību miltos sameklēt. Man pati-
ka klausīties kā lektori stāsta interesantas lekcijas par veselīgu 
dzīvesveidu. Visinteresantākais bija Anatolija Danilāna stāstī-
jums par gremošanas sistēmas veselību. Un protams arī disko-
tēka un ballīte, kopumā labi pavadītas trīs dienas un iepazīti jau-
ni draugi.”

Patrīcija Seimuškina: “Man šajā Ziemas forumā ļoti patika 
piedalīties. Mēs bijām Ropažu vidusskolā, kur mūs mīļi sagaidīja. 
Sākumā mēs sapulcējāmies, tad mūs sadalīja pa grupām ko-
mandās un mums bija jāiet pa purvu “iesvētību” trasē. Vakarā 
pēc trases pārģērbāmies un gājām uz diskotēku. Otrajā dienā 
pamodāmies un paēdām brokastis, tad klausījāmies lekcijas un 
pa skolu mums bija jāveic visādi uzdevumi. Vakarā pēc vakari-
ņām bija diskotēka. Trešajā dienā mēs pamodāmies, pavingro-
jām un paēdām brokastis un vēlreiz izstaigājām trasi pa dienu, 
izspēlējām 2 spēles. Noslēgumā kravājām mantas uz mājām un 
atvadījāmies no jaunajiem draugiem. Šīs trīs dienas forumā bija 
ļoti foršas. Viss patika un ieguvām zināšanas un draugus.”

Mālpils novada vidusskolas 5. klases skolniece Viktorija Iva-

novska par šo forumu saka: “Man Ropažos patika stafetes, it īpa-
ši, kur mums bija jālien caur tīklu. Tīkls bija veidots no striķiem. 
Kad mēs atnācām atpakaļ, mums bija slapjas kājas. Pēc stafe-
tēm bija ieplānota diskotēka, uz kuru aizgāja tikai aptuveni 30 
cilvēki. Bet nākošajā dienā es aizgāju uz tādu nodarbību, kurā 
varēja gatavot veselīgas trifeles. Tās bija ļoti garšīgas. Man tur 
ļoti patika un bija interesanti.”

Informāciju apkopoja: Mālpils internātpamatskolas 
Ekokomandas kordinatore Dace Purviņa, 

Mālpils novada vidusskolas skolotāja Anda Vecroze
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Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

16. aprīlī plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 8. posms Mālpils sporta komplekss

17. aprīlī plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 4. posms Mālpils sporta komplekss

23. aprīlī plkst. 9:30 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

Sporta ziņas
20. februārī notika 2016. gada LATVIJAS 2. līgas komandu 

čempionāts novusā vīriešiem 4. posms. Mālpils novusa koman-
das dalībnieki spēlēja Pinķos. Mālpilieši divreiz cīnījās neizšķirti 
ar komandām “Tukums 2” (25:25) un “Auce” (25:25), kā arī pie-
veica komandu “Babīte 2” (26:14). Mālpils komandā startēja Mār-
tiņš Dišereits, Jānis Dišereits, Alfons Suķis, Andris Lagzdiņš un 
Viesturs Bērziņš.

27. februārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātais dubultspēļu čempionāts novusā, kurā piedalījās 21 pā-
ris no visas Latvijas. Sacensības notika 2 grupās – vīriešu un MIX 
(vīrietis + sieviete) grupā. Vīriešu grupā 1. vietu ieguva pāris Lācis 
- Kalniņš no NK Vidzemnieki, 2. vietā – mālpilieši Viesturs Bēr-
ziņš un Jānis Jansons, bet 3. vietā Mironovs (Loja) - Smildziņš 
(Ādaži). MIX grupā 1. vietu ieguva pāris Terehovs - Veikšeijs 
(Ogre), 2. vietā – Rakojeda - Redbergs (NK Rīdzene), bet 3. vietā 
Leimane - Svarinskis (Ogre).

5. martā notika 2016. gada LATVIJAS 2. līgas komandu čem-
pionāts novusā vīriešiem 5. posms. Mālpils novusa komandas 
dalībnieki spēlēja Valdemārpilī. Mālpilieši visās 3 spēlēs piedzī-
voja zaudējumus komandām “Talsi” (24:26), “Olaine” (21:29) un 

SPORTS

4. martā diplomus saņēma 9 jaunieši, kas Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai 
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ie-
guvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profe-
sionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas 
ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības program-
mu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” apguva izglītības 
programmu “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, iegūstot in-
ženierkomunikāciju tehniķa kvalifikāciju.

Diplomu ieguva: Pauls Alviķis, Aldis Bobovičs, Elviss Jirgens, 
Vladislavs Koroļkovs, Pēteris Liepa, Artūrs Peļts, Māris Rozītis, 
Edgars Stuklis, Matīss Upītis.

Svinīgajā pasākumā absolventus uzrunāja skolas direktore 
Frančeska Ģēvele. Viņa uzslavēja jauniešu uzņēmību, kā arī la-
bās sekmes un pateicās grupas audzinātājai Daigai Melcerei. 
Novada domes pārstāve Leontīne Amerika pasniedza balvu Elvi-
sam Jirgenam, kurš uzrādīja labākos mācību sasniegumus.

Absolventi izteica gandarījumu, ka bija iespēja apgūt profesiju 
1,5 gados. Sevišķi interesantas un noderīgas viņiem bija praktis-
ko apmācību nodarbības pie skolotāja Vitālija Rekkes.

Visi absolventi jau ir atraduši darbu. 3 no viņiem darbu turpi-
nās Mālpils novada uzņēmumos.

Apmācības programmas “Jauniešu garantijas” ietvaros Māl-

Izlaidums Mālpils Profesionālajā vidusskolā
pils Profesionālajā vidusskolā turpināsies. Jaunus audzēkņus 
gaidīsim 1. septembrī.

Informāciju sagatavoja Ausma Čīma

“Grobiņa” (13:27). Kopvērtējumā mālpilieši 16 komandu konku-
rencē ieņēma 13. vietu.

12. martā Mālpils sporta kompleksā sākās priekšsacīkstes 
Pierīgas sporta spēlēs telpu futbolā. Mālpils apakšgrupā spēlēja 
4 komandas (Mālpils, Sigulda, Sēja un Ādaži). Mālpils novada ko-
manda piekāpās visās 3 spēlēs (2:10 pret Siguldu, 1:4 pret Sēju 
un 0:6 pret Ādažiem), ierindojās 4. vietā grupā un 13. vietā kop-
vērtējumā.

12. martā ar astotdaļfinālu sākās Latvijas Republikas dubult-
spēļu čempionāts novusā vīriešu pāriem. Pateicoties novusa en-
tuziastam Viesturam Bērziņam arī Mālpils uzņēma daļu dalīb-
nieku. Mālpilī startēja 12 pāri, kuri noskaidroja 6 labākos, kuri 
turpinās sacensības ceturtdaļfinālā. Mālpili pārstāvēja 2 pāri 
(T.Zagorskis - V.Bērziņš un O.Janbergs - J.Dišereits), kuri diem-
žēl neiekļuva starp 6 labākajiem (attiecīgi 9. un 8. vieta). Savukārt 
mālpilieši A.Suķis - A.Legzdiņš, kuri startēja Ogrē, 11 komandu 
konkurencē ieguva 2. vietu un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
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Mālpils novada domē noslēguma posmā iesoļojis Erasmus+ 
programmas projekts “Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību”. Ir 
paveikti visi līdz šim laikam plānotie darbi, un nozīmīgākais no 
tiem bija projekta gaitā izstrādātās 36 stundu uzņēmējdarbības 
mācību programmas testēšana pieaugušo grupā. “Mālpils Vēs-
tīs” tika publicēta informācija par iespēju pieteikties šīm mācī-
bām. 4. februārī grupa tikās pirmo reizi, un pēc intensīvām ce-
turtdienu-piektdienu vakaru mācībām 4. martā grupas dalībnieki 
jau prezentēja savus biznesa plānus, kas ir balstīti viņu līdzšinējā 
saimnieciskajā darbībā, vai arī idejas, kas, kādu laiku bijušas ho-
bija līmenī, bet, kopā ar grupas biedriem izvērtētas, skolotāju 
vadībā “aprēķinātas”, noslēguma prezentācijā izskatījās pārlieci-
nošas un īstenojamas.

Šādi kursi Mālpilī līdz šim nav bijuši, un tā bija jauna pieredze 
arī skolotājām Gundegai Vanagai-Janbergai un Dacei Kursītei.

Gundega: “Man bija prieks par radošiem cilvēkiem, viņu ide-
jām un drosmi. Guvu jaunu iedvesmu no viņu dzirkstīm, latviešu 
sīkstuma, mīlestības un spēka strādāt savā zemē, būt neatkarī-
gam un atstāt aiz sevis ko vairāk kā tikai taciņu. Radās izpratne 
par saturu un formu, kas būtu jāsniedz šādu kursu ietvarā turp-
māk. Man ir liels gandarījums, ka mana pieredze ir bijusi noderī-
ga jauno uzņēmēju ceļu sākumā.”

Dace: “Strādāt ar grupu, kas jau zina to, ko vēlas, un ir ieinte-
resēta iegūt jaunas zināšanas, ir daudz produktīvāk - ir konkrēti 
jautājumi, un mijiedarbība starp kursu vadītāju un kursu dalīb-
niekiem ir daudz jūtamāka. Kursu dalībnieki bija dažādu nozaru 
pārstāvji, līdz ar to apmācību laikā varējām mācīties viens no 
otra. Rezultātā jaunas zināšanas un drosmi darboties iegūst ne 
tikai kursanti, bet arī kursa vadītāji.”

Kursu nozīmīgumu to dalībniekiem apliecina tas, ka praktis-
ki visi astoņi dalībnieki, kas nopietni uzsāka mācības, tās veik-
smīgi arī pabeidza. Dažas atziņas:

Kristīne: “Šajos uzņēmējdarbības kursos ieguvu daudz inte-
resantas un noderīgas informācijas, lai turpmāk paplašinātu 
savu uzsākto uzņēmējdarbību, jo, veicot tās kalkulāciju, esmu 
sapratusi, ka mana ideja ir dzīvotspējīga un nākotnē var dot lie-
lisku finansiālu atspērienu manai ģimenei. Ļoti patika tas, ka pa-
sniedzējas bija pieredzes bagātas uzņēmējdarbības jomā un spē-
ja mums dot praktiskas ievirzes biznesa plānošanā un attīstībā. 
Paldies par šo lielisku iespēju!”

Egita: “Ieguvu zināšanas par biznesa plāna veidošanas pa-
matprincipiem, ko ietver šis biznesa plāns, kā savu ideju vai sap-
ņus uzlikt uz papīra. Ieguvu jaunus draugus, kas domā man līdzī-
gi un vēlas savus sapņus īstenot. Ieguvu informāciju par 
likumdošanu. Protams, turpmāk vēlētos sadarboties ar koman-
du, lai precīzāk izveidotu savu biznesa plānu un varbūt pat rodas 
iespēja to īstenot dzīvē. Pats svarīgākais ieguvums man personī-
gi ir pozitīvās emocijas, kas ļoti pietrūkst ikdienas darba rutīnā 
Paldies!”

Inga: “Man ļoti patika kursi "Uzņēmēj-
darbības pamati", jo daudz jaunas pieredzes un arī veco zināšanu 
celšana gaismā. Iedvesmoja kursu vadītājas, kuras aicināja dar-
boties, meklēt dažādus ceļus mūsu idejām un dalījās ar savu pie-
redzi, zināšanām uzņēmējdarbības jomā. Apguvām biznesa plā-
na veidošanas principus un biznesa plāna prezentēšanu, kas, 
klausoties no malas, šķiet viegli, bet, visu veidojot un prezentē-
jot, izrādās, nepieciešams daudz zināšanu specifiskās jomās - 
grāmatvedība, finanses, mārketings. Patīkami bija iepazīties ar 
kursu dalībniekiem - radošiem cilvēkiem, pieredzes bagātiem 
speciālistiem no dažādām nozarēm, kuriem ir interesantas ide-
jas un grib strādāt Latvijā. Gaisotne bija draudzīga, idejām un 
pieredzes bagāta. Liels paldies kursu organizētājiem, vadītājiem 
un zinošajām lektorēm.”

Andris: “Liels paldies par iespēju iegūt impulsu savas uzņē-
mējdarbības ģenerēšanai. Šie kursi man personīgi palīdzēja iz-
svērt un noformulēt sava produktu / pakalpojumu. Šajā projektā 
vienīgais, kas pietrūka,- vairāk laika. Laiks vēl un vēl attīstīt savu 
ideju. Vairums, ko vēlējos iegūt, arī ieguvu. Starta impulss ir sa-
ņemts. Tagad tikai neatlaidību un darīt. Idejas rodas darot, panā-
kumi uzdrīkstoties.”

Pirmais mācību posms ir noslēdzies. Maija otrajā pusē kursu 
dalībnieki varēs piedalīties starptautiskās mācībās tepat Mālpilī, 
jo pie mums ieradīsies līdzīgu mācību grupu dalībnieki no Vāci-
jas, Rumānijas, Islandes un Spānijas, un nodarbības vadīs uzņē-
mējdarbības skolotāji no šīm valstīm.

Tā kā mācību dalībnieki atzinīgi novērtēja gan nodarbību satu-
ru, gan skolotāju darbu, plānojam arī turpmāk piedāvāt līdzīgus 
kursus pieaugušajiem. Sekojiet informācijai “Mālpils Vēstīs” un 
novada domes mājas lapā www.malpils.lv.

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību

PROJEKTI

Iedzīvotāji aicināti iesniegt savas projektu idejas konkursā 
MĒS SAVAM NOVADAM 2016

Mālpils novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursu “Mēs savam novadam 2016”, kura vispārējais mērķis ir 
veicināt attīstību novada teritorijā, uzlabot iedzīvotāju dzīves kva-
litāti un sabiedriskās aktivitātes. Projektu konkursā var piedalī-
ties gan neformālas iedzīvotāju grupas (ar vismaz septiņiem da-
lībniekiem), gan arī sabiedriskās organizācijas (biedrības). 
Vienam projektam paredzamais Mālpils novada domes atbalsts 

var būt līdz 700 EUR. Projektu pieteikumus lūdzam iesniegt no-
vada domes Kancelejā līdz 19. aprīlim plkst. 17:00. Plašāka in-
formācija par projektu konkursa “Mēs savam novadam 2016” 
noteikumiem, kā arī projekta pieteikuma veidlapa ir pieejama 
pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv.

Sakopsim visi kopā savu novadu!
Ieva Pauloviča
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Veiksmīgi tuvojas noslēgumam Mālpils novada vidusskolas 
Erasmus+ programmas projekta “Uz Eiropas spārniem” pirmais 
gads. Projekts ir veltīts putnu migrācijas ceļu izpētei Eiropā, da-
bas zinību padziļinātai apguvei, izmantojot daudzveidīgas meto-
des, apgūstot partnerskolu labāko pieredzi šajā jomā. Pēc vairā-
kiem kopš mācību gada sākuma veiksmīgi organizētiem 
pasākumiem februāra beigās uz starptautisko sanāksmi Spānijā 
devās mūsu dalībnieku grupa. Pirms tam bija jāatlasa informāci-
ja par mūsu izvēlēto putnu – balto cielavu, jāsagatavo citiem sko-
lēniem uzdodamie jautājumi, jāizveido un jāpārtulko prezentāci-
jas. Piecas dienas pagāja, demonstrējot citu valstu skolēniem un 
skolotājiem savu darbu rezultātus, iepazīstoties ar partneru vei-
kumu, pārbaudot savas zināšanas arī par citu valstu putniem, 
piedaloties putnu vērošanā. Protams, spilgtākos iespaidus snie-
dza Spānijas varenā daba.

Krišjānis Bērziņš, 11. klase: “Neskatoties uz ilgo laiku, kas 
tika pavadīts ceļā, visi bijām ieinteresēti un iespaidu pilni pirmajā 
ceļojuma dienā. Sākumā, protams, stīvums, kautrība un klusums 
liedza aktīvi komunicēt ar Čehijas, Lietuvas un Horvātijas valstu 
jauniešiem. Taču, kad četru valstu skolēni vienā autobusā pava-
dīja stundu klusumā, pēc tam jau pēc Spānijas skolotājas ierosi-
nājuma atlikušās trīs stundas braucienā no Madrides uz pilsētu 
Kaseres tika pavadītas iepazīšanās mutuļos un iespaidu apmai-
ņā. Kaut gan visi jaunieši bija salīdzinoši noguruši no pavadītā 
laika lidostās un lidmašīnās, tāpat visi bija ieinteresēti runāt 
viens ar otru, apmainīties pieredzēm un, protams, sociālo tīklu 
profiliem.

Taču, tas vēl nav viss. Projektā piedalījās arī skolēni no Spāni-
jas. Ar šīs valsts mentalitāti nav iespējama ilglaicīga klusēšana, 
jo jaunieši no Spānijas vienmēr tevi spēs ievilkt runāšanas aug-
stumos.

Visa nedēļa, kas tika pavadīta, vērojot putnus, dabu, muzejus 

Uz Eiropas spārniem
un citas lietas, tika pava-
dīta jautrā noskaņoju-
mā, ko radīja visi skolē-
ni.

Šis projekts ir neizmērojami 
liela pieredze ne tikai putnu vēro-
šana un izzināšanā, bet arī dažā-
du valstu komunikācijā. Paldies 
Mālpils novada vidusskolai par 
iespēju piedalīties šāda veida pro-
jektā un apceļot skaistu valsti ar 
īpaši zinātnisku iemeslu.”

Ilze Lūkina, 12. klase: “Pilsēti-
ņā Kaseres dzīvo stārķi, žagatas, žubītes, zvirbuļi, cielavas... Lie-
los putnus, grifus, gan braucām skatīties uz Monfragüe nacionā-
lo parku. Apmeklējām arī dzīvnieku slimnīciņu, kur dzīvo putni 
bez spārniem, bez acīm un vēl ar dažādām citām problēmām, 
kuras neļauj dzīvot pilnvērtīgi savvaļā.

Daba Spānijā ir brīnišķīgi skaista! Kalni, dziļas ielejas, manda-
rīni un citroni kokos turpat uz ielām - liels kontrasts pēc Latvijas 
pelēkās ziemas. Paši spāņi - ļoti viesmīlīgi un jauki cilvēki, dzī-
vesprieks staroja. Ja mēs kādreiz bijām paguruši, tad viņiem 
enerģijas vēl bija atliku likām.

Kopumā par projektu - tā ir lieliska iespēja iepazīt citu tautu 
kultūru un cilvēkus, nostiprināt angļu valodas zināšanas, uzzināt 
ko jaunu, apskatīt dažādas valstis un iegūt starptautiskus drau-
gus. Aicinu arī pārējos vidusskolēnus, arī topošos, piedalīties 
projektā, jo ir jāizmanto iespējas, ko dzīve sniedz!”

Līva Luīze Jonāne, 11. klase: “Agrā svētdienas rītā devāmies 
garajā ceļā uz Spāniju, ko nopelnījām, aktīvi darbojoties projektā, 
iesaistot arī mūsu skolas jaunākos skolēnus. Ierodoties Kasere-
sā, pamanījām ļoti daudz stārķu... Pirmajā dienā devāmies uz 
skolu, kur iepazināmies ar citu valstu jauniešiem, spēlējām spē-
les, lai labāk iepazītu viens otru. Visvairāk man patika Spānijas 
skaistie kalni, uz kuriem mitinājās lielie grifi, kā arī putni, kurus 
redzēju pirmo reizi. Liels prieks bija iepazīt spāņu kultūru, dabu, 
putnus, kā arī neparastos ēdienus.

Ļoti priecājos par lielisko iespēju piedalīties šajā projektā. 
Prieks bija iegūt jaunus draugus no citām valstīm. Liels paldies 
par iespēju darboties projektā. Iesaku mūsu skolas skolēniem: 
“Nepalaidiet garām iespēju un piedalieties projektā!””

Ivo Kapiņš, 12. klase: ”Brauciena laikā uz saulaino Spāniju ie-
guvu jaunas zināšanas un pieredzi. Lai arī par “saulaino” mums 
atgādināja pirmās 3 dienas, kurām sekoja drēgns, lietains laiks, 
ceļojums bija izdevies. Bija lieliska iespēja iepazīt spāņu kultūru, 

Spānijas brauciena dalībnieki

Iekarojot Spānijas virsotnes

Ceļā uz Don Benito skolu
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Februāra vidū Portugālē notika arī šī Mālpils novada vidus-
skolas Erasmus+ projekta sanāksme, kuras dalībnieki kopā ar 
mūsu spāņu partneriem no Don Benito pilsētas iepazina Amare-
lejas skolas pieredzi labvēlīgas skolas vides veidošanā, apmeklē-
ja mācību stundas, piedalījās dažādos pasākumos. Skolēni dzīvo-
ja ģimenēs, kas līdztekus darbam pie projekta uzdevumiem deva 
papildu iespēju iepazīt portugāļu kultūru un sadzīvi, tādēļ viņu 
stāstījumos akcentēts tieši tas.

Roberts Apsītis, 11. klase: “No 15. - 20. februārim mēs pieda-
lījāmies starptautiskajā projektā “Erasmus+” Amarelejā, Portu-
gālē. No rīta, paēduši brokastis pie savām “jaunajām” ģimenēm, 
mēs devāmies uz Amarelejas skolu. Vispirms katrs apmeklējām 
vienu mācību stundu, tad mūs aicināja uz sagaidīšanas ceremo-
niju, kur uzstājās skolas teātra klubs un dejotājas. Pēc tam di-
rektors Francisco uzrunāja mūs, novēlot patīkamu uzturēšanos 
Amarelejā un tās skolā. Vēlāk sekoja Portugāles tradicionālo 
dziesmu dziedāšana sākumskolas izpildījumā. Tika apsveikti arī 
pagājušā gada labākie skolnieki. Direktora pavadībā mūs iepa-
zīstināja ar skolu. Apskatījām skolotāju istabu, bibliotēku un ci-
tus kabinetus. Mums tika pasniegts arī mazs tūristu komplekts, 
kas ietvēra Amarelejas karti, piekariņu un bukletu. Skolā parasti 
staigājām ar virsjakām, jo tā netika apsildīta. Tomēr vietējie por-
tugāļi pieraduši varēja vilkt tikai džemperi.

Diviem no mums skola atradās 10 minūšu autobusa braucie-
nā, kamēr citam 30 sekunžu gājienā. Ģimenē tikām uzņemti at-
vērtām rokām. Vēlāk nācās secināt, ka istabā un mājā ir diezgan 
auksts, ja netiek iekurināta maza krāsniņa vai ieslēgts eļļas sil-
dītājs. Skolas ēdieni likās mazliet sāļāki nekā Latvijā, tomēr pie 
ģimenes nekas īsti neatšķīrās, izņemot Portugāļu iecienītās 
biezzupas.”

Kristers Strušus, 11. klase: “Pirms trešdienas vakariņām 
skolā devāmies uz skolas bibliotēku, kur katras valsts pārstāvji 
prezentēja savas valsts kultūru, dodot pārējiem priekšstatu par 
savu valsti. Daži portugāļu skolnieki bija pacentušies un izveido-
juši prezentācijas par latviešu ēdieniem, kuras mums nācās pa-
pildināt ar saviem komentāriem, precizējot viņu sniegto informā-
ciju. Brīdī, kad stāstījām par Latviju, klausītāji likās nedaudz 
izbrīnīti un pārsteigti par deju un dziesmu svētku attēliem, tāpēc 
ka viņi neko tādu iepriekš visticamāk nebija redzējuši.”

Viktorija Seļivanova, 10. klase: “Trešdienas vakarā pēc garās 
dienas mums bija vakariņas skolā. Šajās vakariņas piedalījās arī 
skolēnu vecāki. Bija iespēja nogaršot katras valsts atvestos cie-
nastus. Vakara gaitā mūs priecēja skolas meitenes, kuras mums 

Skola, kurā mums patīk mācīties
ļoti skaisti dejoja. Vaka-
ram ritot uz beigām, visi 
sanākušie viesi sēdās vie-
nā lielā aplī un dziedāja 
savas valsts dziesmas. Šis 
vakars bija ļoti izdevies, jo 
katrs no mums varēja 
dziedāt līdzi gan spāņu, 
gan portugāļu dziesmas, 
neatkarīgi no tā, vai tu zini 
valodu vai nezini.”

Abi projekti turpināsies 
arī nākamajā gadā, bet, 
vērtējot līdz šim paveikto, mani visvairāk iepriecina tas, ka pirmo 
reizi manā ilgajā projektu vadīšanas pieredzē šoreiz tieši skolēni 
ir visu darbu aktīvi plānotāji un veicēji. Mūsu oktobrī izveidotā 
darba grupa (par iespēju piedalīties tika informēti visi 10. - 12. 
klases skolēni) ir pieaugusi no 13 dalībniekiem līdz 16, un vismaz 
reizi nedēļā dzirdu vai saņemu e-pastā uzmundrinošo jautājumu: 
“Skolotāj, ko vēl vajag izdarīt?” Paldies par to!

Tagad esam uzsākuši aktīvu gatavošanos projekta viesu uz-
ņemšanai maija beigās, bet līdz tam vēl turpināsim pētīt putnus, 
sadarboties ar bērnudārza audzēkņiem, organizēsim savstarpē-
jās “ēnu dienas” kopā ar Profesionālo vidusskolu. Varbūt izdo-
māsim vēl kaut ko interesantu mūsu kārtējā darba grupas sa-
nāksmē.

Līvija Mukāne, projektu vadītāja

dzīvesstilu, kuru arī izmantoju. Nodibināju labu kontaktu ar citu 
valstu projekta dalībniekiem (Lietuvas, Čehijas, Horvātijas, Spāni-
jas). Projekta ietvaros bija ļoti laba iespēja novērtēt spāņu dabu. 
Mani pārsteidza milzīgās kalnu ielejas, kurās putnu netrūka. Ne-
domāju, ka mani kādreiz varētu aizraut putnu vērošana, bet manas 
aizdomas izrādījās aplamas. Ārpus dabas vērošanai spāņi mūs 
priecēja ar dažādām aktivitātēm, sākot no maģijas un beidzot ar 
temperamentīgām spāņu dejām. Apmeklējām Volfa Vostella mo-
dernās mākslas muzeju, kas bija pirmais muzejs, kurš lika manai 
elpai aizrauties. Projekta laikā īpaši aktīvi komunicējām ar citu 
valstu pārstāvjiem un reizēm dzīvība mūsu numuriņā valdīja pat 
līdz vēlām nakts stundām. Nedēļas beigās jau spējām brīvi runāt 
angliski par politiku un dažādām citām sarežģītām tēmām. Kopu-
mā tā bija lieliska pieredze, daudz dažādu iespaidu un draugu, ar 
kuriem mēs noteikti vēl kādreiz tiksimies.”

Raivis Ozoliņš, 12. klase: “Projekta patīkamākā daļa, pro-
tams, bija ceļojums uz Spāniju. Taču pirms brauciena tika iegul-
dīts liels darbs. Pateicoties regulārām sanāksmēm, kurās tika 

apspriests paveiktais, izteikti priekšlikumi un veikti uzlabojumi, 
mēs spējām produktīvi sagatavoties darbam projektā. Sadarbībā 
ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību tika aizvadītas vairākas lekcijas 
un aktivitātes. Skolēni devās izpētīt putnu būrīšus un pēc ligz-
dām, kas atradās tajos, noteica, kāds putns tur dzīvo. Lielu prie-
ku sagādāja tas, ka skolēniem bija iespēja izveidot pašiem savu 
putnu būrīti, ko viņi arī izdarīja. Skolēni uzzināja daudz jauna lek-
cijās par putnu barošanu, putnu būriem un putnu balsīm.

Vidusskolēni organizēja balto stārķu migrāciju izzinošo spēli 
vairākās pamatskolas klasēs un Mālpils internātpamatskolā.

Pateicoties elektroniskajai projekta dienasgrāmatai, projekta 
dalībnieki vienmēr bija lietas kursā par projektā notiekošo, pat ja 
nespēja ierasties uz sanāksmēm. Liels palīgs bija mobilā tālruņa 
aplikācija WhatsApp, ar kuras palīdzību jebkurā laikā varēja uz-
dot jautājumus un noskaidrot neskaidrības, jo visi projekta dalīb-
nieki izmantoja šo aplikāciju.

Paldies visiem, kas iesaistījās projektā un palīdzēja mums 
kvalitatīvi sagatavoties braucienam!” 

Pie skolas Portugālē
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Jā, mūsu ceļotāju mērķis – Pita salas sasniegšana - vēl gaida 
savu piepildījumu. Varen gara sunim tā aste! Varētu šķist - kad 
tik milzīgs ceļs jau pieveikts, kad tik daudz grūtību un pārbaudī-
jumu pārvarēts – vai tad atlikušais nav tāds nieks vien? Izrādās, 
ka tomēr nav.

Vispirms bija jāatrod darbs un jāsapelna naudiņa, jo tas 
“nieks” maksās dārgi. Darba meklējumi mūsu vienoto komandu 
izkaisīja pa visu Jaunzēlandi, bet uz Pita salu jādodas kopā, un 
tas nav dažu dienu pasākums. Nu katram savs darba laiks, savs 
režīms, sava atbildība. Izrauties un saskaņot laikus nebūs viegli. 
Un vēl – viņi to grib izdarīt skaisti un oficiāli. Ceļa zīmi, ko uzstā-
dīt Pita salā, kā savu atbalstu ceļotājiem ir izgatavojuši Latvijas 
Valsts meži - paldies par to! Savukārt Ārlietu ministrija ir apsolī-
jusi šo zīmi uz Jaunzēlandi nogādāt un saskaņot tās uzstādīšanu 
ar atbildīgajām institūcijām. Visu to kopā saliekot, ātrāk kā aprīlī 
mūsējo mērķis sasniegts netiks. Vēlēsim tā piepildījumu!

Bet tagad par to, kā viņiem tur sokas.
Vislielākās pārmaiņas ir notikušas Daiņa dzīvē. Aitām savu 

cirpēju vēl nāksies pagaidīt, jo viņš pagaidām dod priekšroku go-
vīm un ir kļuvis par kovboju. Dainis strādā lielā piensaimniecības 
fermā Dienvidu salas vidienē tās ziemeļu daļā. Fermā ir 600 
slaucamas govis un kādi 140 viengadīgi un 90 divgadīgi teļi (un 
citi dzīvnieki arīdzan). Fermas platība ir kādi 300 ha – kājām ne-
apiesi! Dienā tiek izslaukts ap 6000 l piena. Režīms nav no vieg-
lākajiem – 10 līdz 12 stundu darba diena, strādājot 9 vai 10 die-
nas, tad 3 dienas brīvas. Pienākumi – pilns tādas saimniecības 
darbu spektrs. Lūk, ko Facebook dienasgrāmatā par jauno gaitu 
sākumu raksta pats Dainis:

“Ābolu retināšana Centrālajā Otago jau ir vēsture. Es izdzīvoju, 
es nopelnīju un norūdīju raksturu. Bija pienācis laiks doties tā-
lāk. Ja vien zinātu, uz kurieni…

Laimīgā kārtā to uzzināju drīz. Beidzot Jaunzēlandes darba 
tirgū man sāka smaidīt veiksme – saņēmu atbildes uz e-pastiem. 
Pāris dienas pēc pēdējās ābeles izretināšanas es saņēmu e-pas-
ta vēstuli no piensaimnieka fermas kādu 700 km attālumā no 
Roksburgas. Mana “milzīgā” pieredze lopkopībā beidzot nesa 
augļus – man bija vieta, kurp doties.

Taču līdz pirmās Jaunzēlandes govs izslaukšanai man bija jā-
pavada 4 dienas ceļā, pieveicot kādus 1200 km pa Dienvidu salu. 
Lūk, šis tas no tā, ko es šajā ceļā uzzināju:

Man nepatīk gulēt mašīnā (lai par to pārliecinātos pilnībā, es 
mēģināju trejādi un gulēju priekšējā pasažiera sēdeklī, vadītāja 
sēdeklī un arī aizmugurē; bija “dīvaini”)

Man nepatīk gulēt teltī, kas maksā tikai 15 JZD (~10 eiro)
Man ļoti, ļoti patīk lietoto mantu veikali (tajos var dabūt gan-

drīz pilnīgi visu)
Jaunzēlande līdzinās milzīgam ceļotāju parkam dažādām 

gaumēm (nezinu, vai tas labi vai slikti).
Īsumā – pēc 4 naktīm un 1200 km es ierados savās jaunajās 

“mājās” – piena ražošanas fermā kaut kur uz robežas starp Tas-
mānu un Rietumu krastu. Mana darba diena sākas jau ilgi pirms 
saule ir gatava lēktam – slaukšanas komanda darbu sāk apmē-
ram 4:30. Dienas ir garas un grūtas, bet nekādā gadījumā garlai-
cīgas. Galu galā – es taču tagad esmu kovbojs!”

No Daiņa februārī rakstītā Ivaram:
“Plkst. ir 4:06, un pēc kādām 24 minūtēm es dodos slaukt go-

vis! Vakar slaucu govis, pļāvu zāli, mācījos braukt ar moci, mek-
lēju zālē, kazenēs un grāvjos pazudušas trubas un stūmu sūdus.”

Un tagad jaunākais apraksts Daiņa Facebook dienasgrāmatā:
Viena diena mūsdienu kovboja dzīvē.
“Ir apmēram 3:45 no rīta, un visi, izņemot mani (un varbūt go-

vis), vēl guļ. Šodien ir mana kārta dabūt govis uz slaukšanu, tā-
pēc jāceļas kādu pusstundu pirms pārējiem. Ja tā padomā, man 

jāmostas jau pirms govīm. Vājprāts! Varētu šķist, ka pusstunda 
nav daudz, bet tādā agrumā svarīgas ir pat pāris minūtes. Paras-
ti neko vairāk par glāzi ūdens pirms došanās projām es nepagūs-
tu. Tas varbūt ir piensaimnieka darba lielākais trūkums. Man tik 
agra celšanās šķiet gluži vai pretdabiska – pirms pāris gadiem es 
bieži gāju gulēt pēc 3:45. Dažas minūtes vajadzīgas, lai saprastu, 
ka ļaunošanās par agro celšanos dienu vieglāku nepadarīs, un 
man tas vienkārši jāpieņem. Un tā katru rītu…

Pirmajam ganāmpulkam (lielākajam no trijiem) “vecajām” 
govīm jāierodas ap 4:30, tātad kavēties nedrīkst. Uzlecu visurgā-
jējām seglos un dodos naktī.

Mūsējie Jaunzēlandē - ceļš uz Pita salu gandrīz sasniegts

Kādam tas ir jādara un šoreiz man - jānošķūrē govju mēsli

Govju aploks Jaunzēlandes ainavā

Mūsdienu kovbojs - Dainis gatavs visiem izaicinājumiem!
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Turpinājums 20. lpp.

Sadzīt govis slaukšanai nozīmē tās dabūt no aploka uz slauk-
šanas nojumi. Sarežģītākais ir atrast visas govis, pašam neiekrī-
tot kādā tumšā bedrē, un piespiest tās kustēties. Reizēm govīm 
patīk spēlēt paslēpes vai kādi citi joki, un tad darbs kļūst par iz-
aicinājumu. Tad seko garlaicīgā daļa – kad govis sāk kustēties, 
atliek vienkārši tām sekot. Jāatzīstas, ka pāris reižu, to darot, 
esmu iemidzis.

Kad pirmais ganāmpulks pie vietas, laiks dabūt jaunules un 
beigās arī klibās govis. Govju pārvietošanai pa vidu man ir jāpa-
līdz arī slaukšanas procesā. To, ko mēs darām, par slaukšanu 
patiesībā nosaukt grūti, jo mēs tikai uzliekam un noņemam 
slaukšanas aparātus. Pārējo paveic tehnika un govis pašas. 
Darbdienas pirmā daļa beidzas pēc slaukšanas nojumes iztīrīša-
nas apmēram 8:30. Brokastu un dažreiz arī snaudas laiks.

Darbdienas otrajā daļā parasti notiek govju pārvietošana aplo-
kos, augu laistīšana vai nojumju tīrīšana. Tīrīšana nav tas labā-
kais variants. Laistīšana ir riebīga vējainās dienās. Tomēr dienas 
otrā daļa man patīk labāk nekā pirmā. Ap 12:00/13:00 ēdam pus-
dienas vai snaužam. Darbdienu beidzam ap 16:30, kopumā sanāk 
vismaz 9 stundas. Kad darbs ir beidzies, gribas tikai gulēt un ēst. 
Bet atslābt nedrīkst – rīt būs atkal jauna darba diena.

P.S. Ja tas viss jums šķiet garlaicīgi, saprotiet, ka esmu pārāk 
daudz laika pavadījis govju sabiedrībā.”

Laura turpina strādāt Waiheke salā Cable Bay vīna dārzā par 
viesmīli un plāno to darīt līdz aprīļa vidum. Formāli atļauto 3 mē-
nešu ierobežojums ne viņas, ne Ivara darba devēju pārāk nesa-
trauc.

Īpaša darba diena Laurai būs 2. aprīlis, kad salā noritēs Wai-
heke Wine and Food Festival.

Par savu dzīvi un darbu uz salas Laura stāsta:
“Jau pagājuši 4 mēneši Jaunzēlandē, un drīz būs pienācis 

laiks atvadīties no mazās Waiheke salas un doties apskatīt arī 
citas brīnumainās vietas šajā valstī.

Vēl joprojām strādāju Cable Bay Vineyards. Paspēju arī pa-
strādāt ne tikai kā viesmīle, bet arī kasiere, kad vienai no slave-
nākajām Kiwi grupām Fat Freddys Drop rīkojām jaunā albuma 
atklāšanu. Tiešām viena no skaistākajām vietām, kur esmu re-
dzējusi notiekam mūzikas koncertu.

Ar draugiem un kolēģiem cenšamies apciemot arī citus vīna 
laukus, un meitenes man liek uzvilkt pa kādai kleitai, kad doda-
mies uz glaunāku vietu.

Vīna sala tik tiešām ir burvīga, vīna darītavu arī šeit tik daudz 
un dažādu - tikpat, cik dažādu veidu vīnu! Ikviens var atrast sev 
piemērotāko vietiņu un gardāko šķirni!

Kopā ar vasaras beigām uz salas ieradās arī Sandra - viena no 
meitenēm, kuru kopā ar Daini un Ivaru iepazinām mūsu pirmajās 
dienās Oklendā. Interesanti dzīvoties kopā ar kādu latvieti! Sand-
ra arī ļoti cītīgi dodas uz pludmali un, lai gan neesmu nekāda 
lielā pludmales gulšņātāja, tomēr ir jauki izmantot iespēju, kad 
maigu smiltiņu pasaku pludmales ir nieka 2 minūšu gājiena attā-
lumā no mājām! Vasara rit uz beigām, un visbeidzot sākas arī 
vīnogu vākšana vīna taisīšanai. Gandrīz katru dienu (atkarībā no 
laika apstākļiem) visapkārt uzrodas tādi kā mazi vīna rūķīši un 
lasa vīnogas. Lai gan pati nestrādāju vīna dārzos, bet vairāk res-
torānā, vienu dienu arī es devos palīgā Chardonnay (Šardonē) vī-
nogu griešanā, pieēdos vīnogas līdz sirds patikai, tās bija pār-
steidzoši saldas, un iemācījos šo to jaunu arī par pašu vīna 
tapšanas procesu!”

Ivars vēl arvien darbojas Oklendas un tās apkārtnes krāmu 
pasaulē, turpinot strādāt “Junk2Go”. Viņš īrē istabu no ģimenes, 
kas sākotnēji uzņēma viņu kā kaučsērfinga viesi. Ģimene liela, 
tajā ir 5 dažāda vecuma bērni (divi no tiem dvīņi – mierīgā Deanna 
un aktīvais Džonatans) un kaķis, kuru Ivars no rītiem baro un ku-
ram tagad vislabāk patīk gulēt tieši Ivara gultā. Ivars ir iesaistīts 
ģimenes sadzīvē un palīdz mājas tīrīšanas darbos. Arī ceļotājus 

draudzīgā ģimene vēl arvien turpina uzņemt.
Darbā grūtākas dienas mijas ar vieglākām, bet interesanti ir 

vienmēr. Nedaudz no Ivara rakstītā par aizvadīto mēnešu darba 
gaitām:

“Pagājušajās divās nedēļās darba bija daudz, nostrādāju 14 
dienas bez brīvdienām. Pēdējā nedēļā pat pārspēju iepriekšējo 
nedēļas rekordu (68 stundas), sasniedzot 72, 25 stundas.

Sestdien un svētdien mums bija superagrie rīti - darbā jābūt 
pussešos, jo strādājām lielajā t/c “Sylvia Park”, kur viss jāizdara 
līdz tā atvēršanai. Jāceļas bija 4os no rīta. Te lielveikaliem vispār 
tāds jocīgs režīms – 9os no rīta jau visi apģērbu veikali strādā 
pilnā sparā. Bet 5os vakarā jau ir normāls lielveikala slēgšanas 
laiks. Ir gan dažas īpašās dienas, kad strādā ilgāk, parasti piekt-
dienā vai sestdienā.”

“Šī nedēļa bija ļoti darbpilna. Katru dienu 12 stundas. Tā kā 
neko citu pasācis neesmu. Protams, darbā jau arī notiek daudz 
kas interesants, vajadzētu visu pierakstīt. Piemēram, reiz, iero-
doties vienā no atkritumu šķirošanas stacijām, lielais buldozers, 
kas stumj atkritumus un parasti izskatās ļoti draudīgs un iespai-
dīgs, bija rozā. Vienmēr, ja kravā ir krāsas spaiņi, tie jāliek spe-
ciālā konteinerā, bet, acīmredzot, kādam tas bija aizmirsies, un 
kravā atradās pietiekami pilns rozā krāsas spainis.”

“Vakar bija interesanti - braucām uz darbiņu Ziemeļkrasta 
Bayview mikrorajonā, un es prātoju, no kurienes varētu būt nācis 
klients ar vārdu “Victor Kozuls”. Izdomāju, ka varbūt ukrainis. 
Kad aizbraucām un sākām krāmēt lietas, pirms viņam uzjautāju, 
no kurienes cēlies, viņš pavaicāja, no kādas valsts esmu es. Pēc 
atbildes viņš izsaucās: “Bullshit!” un savam dēlam uzstāja, lai 
viņš pajautā man, no kurienes esmu. Izrādījās, ka viņš pats gan 
dzimis Jaunzēlandē, bet tēvs bijis Donāts Kozuls no Rēzeknes, 
50tajā gadā emigrējis uz Jaunzēlandi. Tūlīt arī man tika node-

Laura ar kolēģi Cable Bay vīna dārzā

Laura (1. no lab.) kopā ar latviešu meitenēm Inesi un Sandru
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dienas sarunām, Lieldienu tuvošanos un kādu īpašu gastrono-
misku pieredzi: 

“Grūti pateikt, jo nav sanācis noklausīties daudz sarunu jaun-
zēlandiešu starpā. Spriež tāpat kā cilvēki citur pasaulē - apsmej 
D. Trampu; plāno, kā braukt uz māsas kāzām; ko interesantu ga-
tavot pusdienās un kādas klačas radu un draugu lokā. Par karoga 
referendumiem neesmu īpaši runājis. Ir dzirdēti viedokļi par to, 
ka tā ir lieka naudas izšķiešana (laikam jau 24 miljoni iztērēti) un 
ka no piedāvātajiem dizainiem izvēlējās nevis to, kas visvairāk 
patīk, bet to, kas vismazāk nepatīk. Nu, redzēs, otrais referen-
dums šobrīd notiek un oficiālie rezultāti laikam būs 30. martā. 
Taču “jaunais karogs” jau daudzviet plīvo.

Esot nostāk, par bēgļu krīzi un kariem te runā maz.
Pagaidām vienīgā gatavošanās Lieldienām, ko esmu pamanī-

jis, ir pakāpeniski pieaugoša “hot cross buns” tirdzniecība maiz-
nīcās (https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_cross_bun).

Kā īpaši jaunzēlandisku ēdienu noteikti var pieminēt gaļas kū-
kas (meat pie, mince pie) - https://en.wikipedia.org/wiki/Meat_
pie_(Australia_and_New_Zealand). Nez, kā pareizāk latviski 
būtu teikt - gaļas pīrāgs vai gaļas kūka? Ļoti labs ēdamais, kad 
ceļā gribas kaut ko uzēst - vēl ātrāk par ‘fast food’, ieskrien jeb-
kurā maiznīcā, nopērc karstu un kādu laiciņu var justies paēdis.”

Martā Jaunzēlandē sācies rudens, bet mūsu jauniešu prātos 
un plānos vēl arvien virmo pavasaris – Latvijā taču pašreiz tas 
atnācis! Vēlēsim Laurai, Dainim un Ivaram veiksmi un gaidīsim 
mājās!

Anita Brence

MĀLPILIEŠI  CEĻO

Turpinājums no 19. lpp.

monstrēts Latvijas 
karodziņš uz skapja 
un maza Rīgas Bal-
zāma pudelīte 
plauktā. Pats gan 
viņš Latvijā vēl nav 
bijis, bet stāstīja, ka 
tieši šogad rudenī 
plāno to darīt.”

“Pagājušā nedēļa 
darbā bija rekordne-
dēļa – visas 3 mūsu 
mašīnas kopā no-
pelnīja 39 180 $ (pa-
rasti viena mašīna 
līdz 2  000 $ dienā). 
Tad nu mūs šorīt ap-
balvoja ar 50 $ prē-
miju un bulciņām.”

“Vakar bija līdz 
šim visvēlākā darba-
diena - depo atgrie-
zāmies pusdeviņos 

vakarā. Paveicām 12 darbus un uzstādījām arī nelielu rekordu - 
mūsu auto šajā dienā nopelnīja 3  145 $. Laikietilpīgākais bija 
pašā centrā, Kvīnstrītā, kur vajadzēja izvākt dzīvokli devītajā - 
jumta stāvā. Taču lifts brauc tikai līdz 8. stāvam. Tur sabijām kā-
das divas stundas. Laimīgā kārtā pašam lielākajam dīvānam uz-
radās gribētājs un to mums nenācās stibīt lejā.”

Ivara paša iedzīve ir papildinājusies ar pāris noderīgām mu-
gursomām un papildus velosipēdu. Lai gan maziņš, bet faktiski 
tas ir normāls kalnu divritenis un braukšanai pa bezceļu takām 
vai pilsētu derot ļoti labi.

Starp pieminētajām darba uzvarām Ivars tomēr pamanās arī 
paveikt ko citu. Viņš piedalījās slēpņotāju pasākumā, apmeklēja 
mazāko vulkānu Oklendā, uzkāpa arī Mount Eden, kas ir augstā-
kais punkts Oklendā ar varen iespaidīgu krāteri. No tā paveras 
arī skaisti skati uz naksnīgo pilsētu.

“1. februāris bija brīvdiena visiem - Auckland Anniversary Day. 
Un šajā nedēļas nogalē būs trīs brīvdienas - 6., 7., 8. februāris. 6. 
februāris ir Waitangi Day - Waitangi līguma parakstīšanas diena. 
(Jaunzēlandes dibināšanas diena, kad 1840. gadā tika parakstīts 
līgums ar maoru cilšu vadoņiem). Tā kā diena iekrīt sestdienā, 
tad pirmdiena ir brīvdiena visā valstī.

Šajās dienās pilnā sparā atsākas satiksme pilsētā, jo bērni 
sāk iet skolā. Interesanti arī, ka skola visiem bērniem sākas un 
beidzas vienā laikā – 8:00 un 15:00. Tas nozīmē, ka tūlīt pēc tri-
jiem pēkšņi sākas sastrēgumi, jo visi brauc pakaļ bērniem uz 
skolu.”

“Valentīndienu te pārāk plaši neatzīmē. Radio nedaudz piemi-
nēja, bet nenovēroju ne pastiprinātu puķu tirgošanu, ne ļaudis, 
kas ar puķēm apkārt staigātu. Vienīgā manis ievērotā pazīme bija 
baloni ceļmalā un norāde uz veikalu, ko izlicis florists, atgādinot, 
ka “Valentines day today”, un aicinot iegriezties viņa iestādījumā. 
Es gan nebiju pilsētas centrā un nezinu, kā izskatījās tur.”

“Šonedēļ man nedēļas nogale brīva, un es pirmo reizi braucu 
tik tālu no Oklendas - dodamies kempingot ap 200 km uz dienvi-
diem pie Arapuni ezera. Patiesībā tā ir uzpludinātā Waikato upe, 
un tāpat kā Mālpilī ir ezers “Centra Dīķis” tā arī tas ir Arapuni. 
Skaista vieta ar iekārtotām kempinga un peldvietām. Kādus 10 m 
var lēzeni iebrist kā pludmalē, un tad vienā mirklī dibens zem 
kājām pazūd un vairs nav sasniedzams. Bijām arī pie HES un 
diezgan iespaidīga un gara gājēju trošu tiltiņa pāri ielejai.”

Jautāju Ivaram par jaunzēlandiešu (sauktu par kiwiešiem) ik-

Ivars darbā uz piekabes

Arī tādas ceļazīmes ir JZ

Kempings pie Arapuni ezera
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Atkal esmu bērnudārzā. Šoreiz lai tiktos ar četrām audzinātā-
jām – Lolitu Bērziņu, Ilgu Fjodorovu, Ingu Žugri un Daci Briezi. 
Tieši ar viņām tāpēc, ka visas četras mācījušās Mālpilī: Lolita un 
Ilga - vecajā skolā, Inga sākusi skolas gaitas vecajā skolā, beigu-
si jaunajā, bet Dace skolojusies tikai jaunajā. Tātad mūsējās!

Bērnudārzā klusums - mazie Lieldienu zaķu apsardzībā saldi 
guļ pusdienas miedziņu, bet audzinātājām atelpas brīdis vien 
pusstundu garš, jo ne tikai jāsakārto grupiņa pēcpusdienas no-
darbībām, bet arī jāsagatavojas nākamajai dienai. Tomēr brīdis 
sarunai man atvēlēts.

Četras audzinātājas ar dažādu darba stāžu, atšķirīgu pieredzi. 
Vēl tālu laiks, kad runās par viņu “mūža ieguldījumu” pedagoģijā, 
bet tomēr nostrādāts pietiekami ilgi, lai būtu savs vērtējums un 
secinājumi par profesiju, sabiedrības un valsts attieksmi pret to. 

Vislielākais darba stāžs ir Lolitai Bērziņai - 35 gadi. Viņa nav 
dzimtā mālpiliete, vecāki atnāca uz Mālpili 1966. gadā. Pēc 8. 
klases Lolita mācījās Siguldas vidusskolā.Par to, kur tālāk mācī-
ties, lielu pārdomu nebija. “Pazinu jau  tikai vienu profesiju - abi 
vecāki skolotāji, tātad ceļš uz Rīgas Pedagoģisko skolu. Pēc tam 
ar norīkojumu uz Mālpils bērnudārzu,” stāsta Lolita. Pedagoģis-
kā skola receptes līdzi nedeva, pašai bija jāurbjas cauri nezinā-
majam. Tomēr iepatikās. Uz mūžu! Lolita ir ļoti noteikta savos 
uzskatos, un viņas idejas, strādājot grupiņā, izdomu un rūpību, 
kaut ko gatavojot, var tikai apbrīnot. Vai ir kaut kas tāds, kas nā-
cis līdzi no vecās skolas un noderējis darbā? Pareizrakstības 
prasmes, zīmēšana, sports un dejošana - tā vērtē Lolita. Kad 
katrai no audzinātājām jautāju, ko viņas atzīst par sava darba lie-
lākajām veiksmēm, Lolita, ne mirkli nedomādama, saka: “Laba 

saprašanās ar vecākiem, tas, ka bērni nāk uz grupu ar prieku, ka 
grupā ir kārtība un ražīgs darbs un bērni dod atpakaļ mācīto. 
Vecāki dažkārt brī-
nās, kā viņu bērni tik 
daudz spēj apgūt un 
izdarīt. Atsaucīgi ve-
cāki - tā ir skolotāja 
laime!”

Ilga Fjodorova ir 
mālpiliete, vecās 
skolas absolvente, 
un ar to lepojas. 
Skolas laikā viņa bija 
aktīva meitene - de-
joja, spēlēja futbolu 
meiteņu komandā, 
dziedāja ansamblī 
pie skolotājas Biru-
tas Lūkinas, un 
dziesmas mīlestība 
saglabājās vēl garus 
gadus, dziedot korī 
un piedaloties 
Dziesmu svētkos.
Daudz iegūts darb-
mācībā pie skolotā-
jas Zariņas, tās ie-
maņas noderējušas 
bērnu dārza darbā. 
Patika strādāt dārzā, 
tādēļ pēc skolas 
beigšanas bija doma 
mācīties par daiļ-
dārznieci. Tas neiz-
devās, un Ilga nolē-
ma pastrādāt 
bērnudārzā. Izrādī-
jās, ka tieši šī ir īstā 
vieta. Nu jau būs no-
strādāti trīs gadu 
desmiti.

Ilgai patīk dau-
dzas nodarbības, bet 
vistuvākās ir rado-
šās. “Ir liels ganda-
rījums, kad bērns 

Mūsējo kvartets no “Māllēpītes”

Ar savu deju kolektīvu Mālpils 800-gades svētku gājienā

Bērnu dārza audzinātāja - Lolitas profesija uz mūžu

Lolitas pirmā pedagoģiskā prakse

Ilga beidz skolu 1973. gadā, (skolas direkt. 
M. Ķešāne, kl. audz. G. Netlavs)

Ilga 16. g.v.,1974. gads

Turpinājums 22. lpp.
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tevi pieņēmis un uzticas gluži kā mammai. Ja apguvis, ko esmu 
mācījusi. Esmu laimīga brīžos, kad izdevies izraisīt bērnos inte-
resi, aizraut viņus,” saka Ilga.

Arī Inga Žugre ir īsta mālpiliete, tomēr dzīves līkloči aizveda 
uz Limbažiem, kur gan pabeigta vidusskola, gan iegūta pedago-

Inga Teātra dienās 1997. gada pavasarī

Inga 1. klasē. Sava laikmeta bilde, 1978. gadsSkolotājas A.Poišas audzināmie - 1. klase. Vai varat atpazīt 3 nākamās skolotājas?

MŪSU  SKOLOTĀJS

ģiskā izglītība, tāda iespēja tolaik bija. Pirmā darba vieta bija in-
ternātpalīgskola Katvaros, internāta audzinātājas darbs. Kad 
Inga apprecējās ar mālpilieti un piedzima meita, protams, bija 
darba pārtraukums, bet pēc tam sekoja atgriešanās Mālpilī un 
darba meklējumi šeit. Bija vairākas iespējas, viena no tām - strā-
dāt bērnudārzā, un to arī Inga izmantoja. Pa vidu gan vēl bija uz-
ņēmumā “Laiko” nostrādātais laiks lielākas peļņas nolūkos, bet, 
kā saka,nauda bija, sirds klusēja. Un Inga atgriezās Mālpils bēr-
nudārzā. Nu jau te nostrādāti 16 gadi.

Kas Ingu saista šajā nebūt ne vieglajā darbā? “Iespēja vien-
mēr izdomāt kaut ko jaunu. Tas, ka izdodas bērnus pieradināt pie 
kārtības, ka bērni ieklausās un sadzird tevi. Tas, ka tev uzsmaida, 
pieskrien klāt un samīļo, kaut kur ārpus bērnudārza satieko-
ties,” stāsta Inga. “Redzēt, kā bērni izaug, kā viņi prot sevi parā-
dīt. Priecāties, redzot viņus jau pieaugušus.”

Dace Brieze ir jaunākā no audzinātājām un strādā ar pašiem 
mazākajiem, tieši ar to vecumu, kas sirdij vistuvākais. Viņa īste-
nībā bērnudārzā ir izaugusi, jo mamma (Anita Zēberga) bija ilg-
gadēja bērnudārza muzikālā audzinātāja. Šī vide iepazīta jau no 
11 mēnešu vecuma. Kad meitene paaugās, palīdzēja mammai 
pasākumiem telpas kārtot, rotājumus gatavot un vēl daudzos ci-
tos darbiņos un jau 1. klasē, paziņoja: “Es būšu skolotāja!” Tas 
arī piepildījies. Patiesībā Dace pēc Mālpils vidusskolas beigšanas 
ieguvusi divas augstākas izglītības - lauksaimniecībā (laukkopī-
ba) un pedagoģijā. Jautāta, kas paņemts dzīvei no skolā mācītā, 
Dace atbild, ka visvairāk derējis un der vēl tagad viss, ko darbmā-
cībā mācījusi skolotāja Strauja Zariņa.

Strādāt ar mazajiem nav viegli, jo bērni atnāk uz bērnudārzu 
dažādi - vieni iejūtas jaunajos apstākļos jau dažās dienās, bet ci-
tiem vajadzīgs ilgāks laiks. Bet, kad grupiņa ir saliedējusies un 
saprot audzinātāju, gandarījums ir liels. Adaptēt katru bērnu - 
tas ir būtisks uzdevums. Daces sejā tāds jauks, sirsnīgs smaids, 
stāstot, kā mazie priecājas par visu jauno, un viņai savukārt 
prieks par to, ka mazie priecājas. Tātad prieks rada prieku du-
bultā.

Kā vecākiem jāsagatavo bērns, zinot, ka viņš tiks vests uz bēr-
nudārzu? Dace atbild pārliecinoši: “Jāiemāca elementāras paš-
apkalpošanās iemaņas. Vecāki bieži daudz dara bērna vietā, bet 
te jau viņš nav vienīgais centrālais apkalpojamais. Arī par dienas 
režīmu un ēdienu jau laikus jādomā.”

Audzinātāja Ilga ar savējiem, 2000. gads

Turpinājums no 21. lpp.
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Svētki bērnudārzā. Sniegpārsliņa - Dace

LLU izlaidumā ar vecākiem, 1997. gads

Darbā bērnudārzā - 1. septembris

MŪSU  SKOLOTĀJS

Kā audzinātājas jūtas, kad bērni aiziet? Tā taču ir - kad bērns 
izaudzis par saprātīgu cilvēku, viņš jālaiž prom. ”Tā ir raudamā 
diena,” saka Lolita. Bet tāds jau ir visu skolotāju liktenis - audzi-
nāt, lai atdotu. Toties ir prieks redzēt viņus izaugušus.

Vai patīk savs bērnudārzs? “Jā, patīk, jo te visur redz audzinā-
tāju izdomu un darbu. Esam bijušas renovētos bērnudārzos, kur 
jaunas mēbeles, rotaļlietas, noformējums, milzu nauda ieguldī-
ta, bet te viss mīļāks.” 

Un nu sāpīgais un aktuālais jautājums - kā uztverta ziņa, ka 
pirmsskolas skolotāji paliek bez algas pielikuma. Tas ir netaisnī-
gi (Ilga). Mēs taču neprasām miljonus, bet tik, lai visu laiku zem-
apziņā neurdītos doma, vai pietiks līdz algai (Inga). Vai tas ir nor-
māli, ka es grāmatnīcā nevaru atļauties nopirkt grāmatu, kas 
man vajadzīga darbam (Lolita)? Nav iespēju relaksēties. Labi vēl, 
ka reizi gadā aizbraucam ekskursijā un ka Mālpilī ir samērā ba-
gāta kultūras dzīve (visas). Jā, skolotāji, kas projektu braucienos 
viesojas citu valstu skolās, redz pavisam citādu pedagogu darba 
novērtējumu. To, vai kaut kas mainīsies un kad tas notiks, nevar 
pateikt neviens.

Janvārī, kad viesojos pie vadītājas Maldas, lūdzu viņu pateikt, 
kas ir katras audzinātājas “stiprā puse”.

Lolita ir pamatīga. Kā koks ar dziļām saknēm. Strādā no sirds. 
Uz viņu var paļauties - ja ko apsola, noteikti izpildīs. Lieliski prot 
sadarboties ar vecākiem.

Ilga ir ļoti mierīga, nosvērta, mīlīga. Nekad nepaceļ balsi. Ļoti 
atsaucīga un izpalīdzīga.

Inga ir laba audzinātāja. Ieturēta. Jauka. Interesējas, ko vēl 
varētu apgūt, izmēģina dažādas pieejas, bet, man šķiet, savu 
“īsto stīdziņu” vēl meklē.

Dace ir īsts brīnums - divas izglītības (lauksaimnieka un peda-
goga) ieguva vienā gadā. Izdara visu, kas uzticēts. Klusa, bet 

strādā ļoti atbildīgi. Ideāla audzinātāja pašiem mazākajiem.
Paldies jaukajām audzinātājām, īpaši Ilgai, kas ir nopietni sa-

slimusi un tomēr piekrita sarunai, un Lolitai, kas atnāca savā 
brīvdienā. Lai “mūsējo kvartetam” un visam kolektīvam veik-
smīgs darba gada noslēguma laiks!

Ināra Bahmane

Māksla ir mums līdzās
Mākslas dienām Mālpilī 35

PROGRAMMA

Sestdiena, 16. aprīlis
Līdz plkst. 13:45 pulcēšanās Mālpils kultūras centrā,

 • plkst. 14:00 piemiņas brīdis gleznotājai Ritai Valnerei 
Mālpils baznīcā, koncerts, kurā piedalās:

 ◊ Mālpils jauktais koris,
 ◊ Vokālais ansamblis “Vokālā bilance”,
 ◊ Sekstets “Buona Parte”,

 • plkst. 15:00 gleznotājas Ritas Valneres piemiņas izstā-
des atklāšana Mālpils kultūras centra izstāžu zālē,

 • plkst. 15:20 mākslas izstādes atklāšana kultūras centra 
2. stāva foajē, izstādē piedalās Ropažu, Mālpils un Inču-
kalna novadu un Suntažu pagasta profesionālie māksli-
nieki.

INFORMĀCIJA
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MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

PROFESIJA, KVALIFIKĀCIJA MĀCĪBU
ILGUMS

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

UZŅEMŠANAS
TERMIŅŠ

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
(Kvalifikācija: inženierkomunikāciju 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

Kokizstrādājumu izgatavošana (Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks) 1,5 gadi 12. klases 1. septembris 2016. gads

Interjera dizains (Kvalifikācija: Interjera noformētājs) 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 

dokumenta 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

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

laika periodā no 01.02.2016. līdz 29.02.2016. reģistrēti 130 no-
tikumi, uzsākti 39 kriminālprocesi, pieņemti 39 lēmumi par 
atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 20 administra-
tīvās lietvedības, sastādīti 18 administratīvā pārkāpuma proto-
koli.

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 14 notikumiem 
Mālpils novadā, uzsākti 5 kriminālprocesi, uzsāktas 5 adminis-
tratīvās lietvedības.

01/02/2016
PĀRBAUDOT AUTOMAŠĪNĀ AUDI ESOŠĀS PERSONAS, PIE 

1997. G.DZ. PERSONAS SPORTA JAKAS KABATĀ TIKA ATRASTI 
IEPAKOJUMI AR ZAĻGANBRŪNAS AUGU VALSTS IZCELSMES 
VIELU. UZ AIZDOMU PAMATA PAR NARKOTISKO VIELU LIETO-
ŠANU AIZTURĒTAS DIVAS 1997. G.DZ. PERSONAS. MĀLPILS 
NOVADS, MĀLPILS.

05/02/2016
KONSTATĒTS, KA NOTIKUŠAS NELIKUMĪGAS MEDĪBAS. 

AIZTURĒTA 1967. G.DZ. PERSONA. MĀLPILS NOVADS, MEŽS.
19/02/2016
VEICOT MEŽA TĪRĪŠANAS DARBUS, ATRASTI VAIRĀKI KARA 

LAIKA NESPRĀGUŠI LĀDIŅI. INFORMĀCIJA NODOTA NBS 
NMN NODAĻAI. LĀDIŅI VEIKSMĪGU NEITRALIZĒTI. MĀLPILS 
NOVADS, MEŽS.

21/02/2016
PIE 1994. G.DZ. PERSONAS ATRASTI DIVI, BET PIE 1991. 

G.DZ. PERSONAS VIENS IEPAKOJUMI AR ZAĻGANBRŪNAS 
KRĀSAS AUGU VALSTS IZCELSMES VIELĀM. PERSONAS NO-
GĀDĀTAS EKSPERTĪŽU VEIKŠANAI. MĀLPILS NOVADS, SID-
GUNDA.

24/02/2016
KONSTATĒTS, KA 1981. G.DZ. PERSONA GLABĀJA MEDĪBU 

KARABĪNI, PĀRKĀPJOT NORMATĪVOS AKTUS, KĀ REZULTĀTĀ 
TO IEGUVUSI CITA PERSONA. MĀLPILS NOVADS.

28/02/2016
STRĪDS STARP ZEMES ĪPAŠNIEKU UN MEŽISTRĀDES 

UZŅĒMUMU PAR NESASKAŅOTIEM DARBIEM NEKUS-
TAMAJĀ ĪPAŠUMĀ. MĀLPILS NOVADS. 
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Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 

savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 14. aprīlī 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 prog-
rammas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

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

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

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

“Nieru diena”
14. aprīlī 
no 12:00 līdz 15:00 
Mālpils novada domes zālē

Aicinām jebkuru, kurš intere-
sējas par savu veselību, bez mak-
sas saņemt ārsta – nefrologa konsultāciju uzzināt savu nie-
ru skaitli, asinsspiedienu, hemoglobīnu un cukura līmeni.

12:00 – 12:30 Lekcija “Ko dara nieres? Kā saglabāt labu 
nieru funkciju līdz sirmam vecumam?”

12:45 – 15:00 Sarunas, nefrologu konsultācijas, prak-
tiski padomi, informatīvais materiāls.

Ja Jums ir 65 gadi un vairāk, paaugstināts asinsspie-
diens, cukura diabēts, kādam no ģimenes locekļiem ir biju-
šas nieru slimības vai arī Jūs ilgstoši lietojat pretsāpju lī-
dzekļus, izmantojiet iespēju uzzināt par savu nieru darbību  
(aicinām ņemt līdz arī iepriekš veikto analīžu rezultātus, ja 
tādi ir).

Slimību profilakses un kontroles centrs 
Latvijas Nieru un Multiorgānu aizstājterapijas asociācija 

Mālpils novada dome

Būvvaldes informācija
Mālpils novada dome ir saņēmusi Valsts zemes dienesta 

vēstuli “Par nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmā 
nereģistrētām būvēm”, kam pievienoti saraksti ar fiziskām 
personām un juridiskām personām piederošām zemes vienī-
bām, kurās pēc kartogrāfiskajiem materiāliem tika konstatē-
tas būves. VZD salīdzināja Kadastra informācijas sistēmā uz-
krātos telpiskos datus ar Dienesta rīcībā esošajiem 
kartogrāfiskajiem materiāliem. Datu salīdzināšanai tika iz-
mantoti Kadastra informācijas sistēmas dati un tika konstatē-
tas būves, kas atbilstoši kartogrāfiskajiem materiāliem ek-
sistē apvidū, bet nav reģistrētas Kadastra informācijas 
sistēmā.

2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 263 
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizāci-
jas noteikumi” 30. punkts noteic, ka pašvaldībām ir tiesības 
deklarēt būvi, kuras reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informā-
cijas sistēma) nav ierosināta atbilstoši Kadastra likuma 13.
panta otrajai daļai.

Mālpils novada Būvvalde veic šo datu pārbaudi un pašvaldī-
ba ir izmantojusi šo iespēju un reģistrējusi vairākas ēkas/bū-
ves, kuras tiek ilgstoši izmantotas un nav tikušas nodotas eks-
pluatācijā. Darbinieki turpina darbu šajā virzienā un arī 
2016. gadā VZD tiks iesniegtas ēku deklarācijas, lai varētu ap-
rēķināt mājokļa nodokli.

Gribam arī vēlreiz atgādināt, ka atbilstoši Nekustamā īpa-

šuma valsts kadastra likuma (turpmāk - Kadastra likums) 
13. panta otrajai daļai, ēkas īpašniekam ir pienākums ierosi-
nāt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāci-
ju. Par šo pienākumu nepildīšanu saskaņā ar Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 152.6 pantu - uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 70 līdz 200 euro, bet juridiska-
jām personām - no 140 līdz 1400 euro.

Sods pienākas arī par būves patvaļīgu būvniecību - uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 1400 eiro, bet 
juridiskajām personām - no 700 līdz 7000 eiro. Bet par būves 
izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā - uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1400 euro, bet juri-
diskajām personām - no 70 līdz 7100 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Mālpils novada Būvvalde lūdz 
ēku īpašniekus būt aktīviem un pašiem pasūtīt ēku kadastrā-
lās uzmērīšanas lietas un nodot ekspluatācijā sev piederošās 
ēkas, jo pašvaldības deklarētajām būvēm VZD aprēķina maksi-
mālo ēkas kadastrālo vērtību.

Mālpils būvvaldes speciālisti aicina visus tos nekustamo 
īpašumu īpašniekus, lietotājus, kuri ir būvējuši un pārbūvējuši, 
rekonstruējuši dažādas ēkas/būves un tagad tās izmanto un 
lieto (dzīvojamās mājas, pirtis, garāžas, saimniecības ēkas, 
lopu novietnes utt.) nodot šīs ēkas ekspluatācijā, atbilstoši 
spēkā esošai likumdošanai.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām īpašniekus 
klātienes konsultācijā ierasties būvvaldē Mālpilī, Nākotnes 
ielā 1, 312. kab., piektdienās, no plkst. 8:30 līdz 16:00 līdzi 
ņemot īpašumu dokumentus.

BRĪDINĀJUMS
No 1. aprīļa tiks uzlikti reāli naudas sodi tiem suņu 

saimniekiem, kas nesavāc savu dzīvnieku ekskrementus, 
īpaši ceļa malās pie PII “Māllēpīte”, pagalmos pie bērnu 
rotaļu laukumiem un Mālpils parkā.
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1. martā sākas Gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšana

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka šī 
gada 1. martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegša-
na gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, 
gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevu-
miem. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt dekla-
rāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un 
vienkāršāk!

Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienā-
kumiem laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti 
jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā 
uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir 
zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus 
no profesionālās darbības u.c.), 

 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnie-
ki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārva-
dājumos izmantojama kuģa),

 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 
2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienāku-
mi no personiskās mantas pārdošanas),

 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi 
(piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no au-
goša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem 
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no ku-
riem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no 
fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, 
kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku 
saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz 
elektroniski, izmantojot VID EDS.

VID aicina arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimnie-
cisko darbību, iesniegt deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot 
EDS, jo tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā 
informācija par nodokļu maksātāju, proti, nodokļu maksātāja 
gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredīt-
iestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija 
no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšē-
jiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un 
ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Sākot ar 2016. gada aprīli, deklarācijā automātiski tiks at-
spoguļota arī tā informācija, ko par personas veiktajiem mak-
sājumiem par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes. 
Tādējādi personām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju 

ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem1, deklarāci-
jas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un jāpievieno at-
taisnojuma dokumenti (čeki, kvītis vai tml.) tikai par tām sum-
mām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav 
iekļāvis deklarācijā.  

Lai kļūtu par EDS lietotāju, nav jāslēdz arī līgums ar VID, bet 
ikviens var pieslēgties un lietot EDS, izmantojot savas inter-
netbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta 
viedkarti (e-parakstu).

Vēršam uzmanību, ka šogad Gada ienākumu deklarāciju 
gan elektroniski, gan papīra formātā iespējams iesniegt ne ti-
kai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas), bet arī nu jau 66 Valsts un pašvaldības vienotajos 
klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vie-
noto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem 
pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkal-
pošanas centri”.

Sākot no šī gada marta, tūri pa Latvijas pašvaldībām uzsāks 
arī VID “e-busiņš”. Tajā VID klientu apkalpošanas centru dar-
binieki palīdzēs nodokļu maksātājiem iesniegt deklarāciju 
elektroniski, kā arī iepazīstinās ar citiem VID e-pakalpoju-
miem. 

Uz konsultāciju par Gada ienākumu deklarācijas iesniegša-
nu elektroniski līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments 
(pase vai eID karte), internetbankas kodu karte un maksāju-
mus apliecinošie dokumenti (par izglītību, medicīnas un zob-
ārstniecības pakalpojumiem). Ja persona nav internetbankas 
lietotājs, vienotajos klientu apkalpošanas centros ir iespēja  
iegūt  lietotāja vārdu un paroli,  ar kuru varēs pieslēgties EDS 
sistēmai un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpoju-
mus.

Aicinām sekot līdzi un apmeklēt arī VID bezmaksas seminā-
rus visā Latvijā par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu 
un citiem VID e-pakalpojumiem. Aktuālā informācija par VID 
bezmaksas semināriem pieejama VID mājaslapā sadaļā „Se-
mināri nodokļu maksātājiem”. 

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada 
ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informa-
tīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkal-
pošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mā-
jaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID EDS. 

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa 

tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389 
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 

1 Par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūša-
nas pakalpojumiem,  veselības apdrošināšanas prēmiju maksāju-
miem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošinā-
šanas pakalpojumiem

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares 
uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties balvai “Lielais loms 
2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību 
un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus konkursam ai-

cināti ne tikai zivsaimniecības nozares uzņēmumi un nevalstis-
kās organizācijas, bet arī pašvaldības.

Pretendenti gada balvai “Lielais loms 2016” tiks vērtēti nomi-
nācijās – “Gada zvejas/akvakultūras uzņēmums”, “Gada uzņē-

Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2016”
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Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Mālpils 
draudzes sveicinājuma vārdi Lieldienās

“Lieldienu darbības vārdi”

“Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas 
nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisīju-
šas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni 
no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas ne-
atrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestā-
jās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida 
acis uz zemi, viņi tām sacīja: “Ko jūs meklējat dzīvo pie miru-
šiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies. Pieminiet, ko Viņš 
jums runājis, vēl Galilejā būdams, sacīdams: Cilvēka Dēlam 
būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā 
dienā augšāmcelties.” Un tās atcerējās Viņa vārdus. Un, atpa-
kaļ griezušās no kapa, tās to visu pasludināja tiem vienpad-
smit un visiem citiem.” Āmen. 

Ticiet vai nē, bet Lieldienu rīts nenāk klusi, mierīgi, miegai-
ni, nemanīti, paredzēti, pašsaprotami. Un lai kā man negribas 
to rakstīt, bet pirmais Lieldienu rīts arī nenāk priecīgi, bazū-
nēm skanot, gavilēm un Lieldienu prieka sveicieniem izsprau-
coties no cilvēku krūtīm. Austošais Lieldienu rīts nāk ar cilvē-
cību, un tieši tādēļ tas ir pilns ar darbību, kas slēpj raizes, 
nemieru, skumjas, bailes no nezināmā. Jūs jau varbūt savās 
dzīvēs arī esat piedzīvojuši, ka tajos brīžos, kad mums ir uz-
traukums, mēs paliekam iekšēji un ārēji nemierīgi. Ir grūti tad 
norimt. Tad pat mūsu elpošana ir ātra, uzvilkta, saspringta. Un 
tā arī Lieldienu rīts atspoguļo, kas notiek cilvēku sirdīs un dzī-
vēs. Tas sākas ar nākšanu, skriešanu, redzēšanu, jušanu, ie-
šanu, baidīšanos, raudāšanu, uztraukšanos, mēģināšanu at-
cerēties, ko Kristus teicis, kad bija vēl blakus un redzētā 
paušanu citiem, neticēšanu, šaubīšanos un atkal iešanu un 
meklēšanu… Man pat sāk aptrūkt darbības vārdu, lai aprakstī-
tu, cik aktīvas, uzvilktas darbības pilns bija Lieldienu rīts. 
Viens ir skaidrs, ka nevienā no Lieldienu rīta aprakstiem jūs 
neizjutīsiet, ka kāds būtu vienaldzīgs. Šis ir vienīgais vārds, 
kas bagātajās rakstu vietās iztrūkst – Lieldienās nav vienaldzī-
bas… Tie, kas bija attiecībās ar Kristu, noteikti tajā rītā nezinā-
ja, kas ir vienaldzība. Mīlestības pilna sirds, esot ar Dievu, ne-
spēj būt vienaldzīga. Pavasarī viss ir kustības pilns. Pumpuri 
briest un spraucas laukā un varbūt, varbūt, ja mēs pasaulē 
mācētu uz mirkli palikt klusi, varbūt pat varētu sadzirdēt pum-
puru atvēršanos, sprakšķēšanu? Ledus iet un skan. Upes sāk 
skriet. Palu ūdeņi aiztek. Zeme uzņem veldzi. Aizmigušais pa-
mostas. Klusais putns sāk dziedāt dziesmas. Sastingušais uz-
zied. Nosalušais sasilst saulē. Daba ap mums nezina, ko nozī-
mē pavasarī piedzīvot vienaldzību. Mīlestības pilna sirds, 

pavasarim nākot, nespēj būt 
vienaldzīga. Jā, varbūt Liel-
dienas pavasarī paredz savu 
darbību. Aktīvu, radošu darbī-
bu. Lieldienas noteikti nav pa-
sīvs stāsts. Tas prasa darbī-
bas vārdus. Vismaz eņģeļi 
sievām saka: “Nāc, redzi, ej, 
paud, liecini, saki.” Tad, kad 
satikts un piedzīvots augšām-
celtais Kristus, tad cilvēku darbība neapstājas, bet tā iegūst 
citu noskaņu. Tad nemiera skriešana pārtop par apzinātiem, 
miera pilniem soļiem pie citiem, lai tiem nestu prieka vēsti. 
Tad asaras pārtop ticības augšanā. Tad bailes un slēpšanās 
pārtop drosmē un uzņēmībā. Tad nevarība pārtop dzīves atdo-
šanā. Tad sērošana pārtop cerības piedzīvošanā. Tad sirdis 
pārmainās un iededzas. Tad veidojas kristiešu kopība, sadrau-
dzība. Kā būtu, ja mēs, mālpilieši, visi kopā šajās Lieldienās 
vēlētos piedzīvot šos labos, auglīgos, mieru nesošos darbības 
vārdus? Man liekas, ka tad mēs ikviens piedzīvotu, ko nozīmē 
patiess Lieldienu prieks un pārsteigums. Tādēļ šajā Lieldienu 
laikā nosauc visus darbības vārdus, kas pilda tavu ikdienu! 
Garš būs saraksts. Tici man, daži no šiem darbības vārdiem 
būs tādi, kurus vajadzētu Kristus spēkā mainīt, pārveidot. Lai 
mums izdodas! Lai viens vārds ir tālu no mums – vienaldzība…

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus un šo gaviļu lai-
ku!

Kristus mīlestībā Jūsu mācītājs Edvīns Rumjancevs

Mālpils evaņģēliski luteriskās draudzes aktivitā-
tes Lieldienu Gaviļu laikā, 2016. gada aprīlī

Dievkalpojumi

3. aprīlis - Baltā svētdiena, baznīcā Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu, plkst. 10:00

 • Pēc Dievkalpojuma draudzes sapulce, jaunas padomes 
un revidentu vēlēšanas. (Aicināti piedalīties visi drau-
dzes locekļi).

10. aprīlis - Trešā Lieldienu svētdiena, baznīcā Dievkalpo-
jums ar Sv. Vakarēdienu, plkst. 10:00

17. aprīlis - Ceturtā Lieldienu svētdiena, baznīcā Dievkal-
pojums ar Sv. Vakarēdienu, plkst. 10:00

24. aprīlis - Piektā Lieldienu svētdiena, baznīcā Dievkal-
pojums ar Sv. Vakarēdienu, plkst. 10:00

1. maijs - Sestā Lieldienu svētdiena, baznīcā Dievkalpo-
jums ar Sv. Vakarēdienu, plkst. 10:00

mums zivju apstrādē” un “Jauns un daudzsološs nozarē”. Šogad 
tiks pasniegta arī gada speciālā balva “Ieguldījums zivsaimniecī-
bas popularizēšanā”. Pieteikumi dalībai šajās nominācijās un 
speciālajai balvai jāiesniedz SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” konsultāciju birojos vai Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrā-
lajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas lauku-
mā 2 līdz 2016. gada 1. jūnijam.

Tāpat šogad tiks pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu ziv-
saimniecībā”, kas tiks piešķirta personai par ilgstošu un nozīmī-
gu ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā. Pretendentus 
šai balvai var izvirzīt zivsaimnieku nevalstiskās organizācijas un 
pašvaldības. Lai pieteiktu pretendentus balvai “Par mūža iegul-

dījumu zivsaimniecībā”, līdz 2016. gada 1. jūnijam jāiesniedz pie-
teikums ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā, Rīgā, Re-
publikas laukumā 2, 2302. telpā.

Katrā nominācijā noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu 
“Lielais loms 2016”, Zemkopības ministrijas diplomu un naudas 
balvu, kā arī veicināšanas balvu saņēmējus. Plānots, ka laureātu 
godināšanas pasākums notiks 2016. gada nogalē.

Iepazīties ar gada balvas “Lielais loms 2016” nolikumu, vērtē-
šanas kritērijiem, pieteikuma veidlapu un iesniedzamo informā-
ciju var ZM tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv sadaļā “Lielais loms”.

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

viktorija.kalnina@zm.gov.lv
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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 aprīlī

 • Līdz 14. aprīlim izstāžu zālē apskatāma ATA IEVIŅA izstāde “Svārstīgā erotika + kon-
servi + gaidāmais cunami”.

 • 01.04. plkst. 13:00 Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu skate.
 • 02.04. plkst. 10:30 TLMS “Urga” sanākšana.
 • 02.04. Jauktais koris piedalās Siguldas koru apriņķa vokālo ansambļu skatē Siguldas 

1. pamatskolā.
 • 06.04. plkst. 18:30 Bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” monoizrāde “Rī-

ga-Maskava”. Izrāde veidota pēc Sabīnes Košeļevas grāmatas ar apakšvirsrakstu “21. 
gadsimta mīlasstāsts”. Un par to arī izrāde - par pirmo īsto MĪLESTĪBU. Izrāde ir arī 
par laiku, kad asinis rinķo visstraujāk, kad zāle ir viszaļākā un mūzika skan visskaļāk. 
Spēlē: Santa Kušķe. Režisore: Antra Austriņa – Seņkāne. Ieeja 2 EUR.

 • 09.04. Deju kolektīvu “Māra”, “Sidgunda” un “Kniediņš” dalība Pierīgas pašvaldību 
tautas deju kolektīvu skatē Lēdurgā.

 • 09.04. Senioru ansambļa “Rezēdas” dalība Senioru amatieru kolektīvu sarīkojumā 
“Kopā būt” Salaspils kultūras namā “Rīgava”.

 • 12.04. plkst.18:00 Cirks - klaunu šovs “OKI – DOKI”. Izklaidējošā cirkā programmā 
būs dažādi dzīvnieki, burvju triki un žonglieri. Ieeja 1,50 EUR.

 • 13.04. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās. Šoreiz skaistumkopšanas 
kūre “Pretim pavasarim!” kopā ar meistari Ingu. Dalības maksa 3 – 5 EUR.

 • 14.04. plkst. 19:00 Filma “Es esmu šeit” - Berlīnes starptautiskā kinofestivāla kon-
kursa programmas “Generation” kategorijas “14 plus” galvenās balvas “Kristāla lāča” 
ieguvēja. Režisors: Renārs Vimba /106’, Latvija, 2016/. Galvenajās lomās: Elīna Vaska, 
Andžejs Jānis Lilientāls, Edgars Samītis, Zane Jančevska, Ruta Birgere. Filmas ga-
rums 1 h 46 min. Žanrs – drāma. Biļetes cena 2 EUR.

 • 16.04. plkst. 14:00 Māksla mums līdzās “Mākslas dienām Mālpilī – 35”
 • 20.04. plkst. 14:00 Valmieras Drāmas teātra izrāde Aspazija “SARKANĀS PUĶES”. 

Dzejas izrāde 1 daļā. Režisors un scenogrāfs: Reinis Suhanovs. Kostīmu māksliniece: 
Anna Heinrihsone. Lomās: Inga Apine, Dace Everss, Māra Mennika. Pirmizrāde: 
2015. gada 15. oktobris. Biļetes cena 4 EUR.

Trīs aktrises iestudējumā izdzīvos dzejoļu krājuma liriskā varoņa emocionālo stāvokli, sā-
kot no bezgalīga tukšuma un nespējas rast spēku, lai celtos kājās un dzīvotu, līdz enerģijai, 
kas ļauj aptvert savu iekšējo spēku, stāties pūļa priekšā un aizraut pasauli ar jaunām domām 
un idejām. Izrāde būs dinamisks ceļojums cilvēka iekšējā pasaulē un meklēs atbildes uz jau-
tājumiem par to, kā atrast savu vietu dzīves plūdumā, kā iemācīties un spēt to pakļaut sev. 
Aspazijas dzejoļu krājums ir pildīts ar tolaik brīvdomīgām, kaislīgām, apkārtējo pasauli un 
tās vērtības bieži noliedzošām, bet arī mūsdienās aktuālām idejām, dodot spēku noticēt, ka 
katrs cilvēks pats var ietekmēt un veidot savu un arī līdzcilvēku dzīvi.

 • 23.04. plkst.18:00 Viens no gaidītākajiem pasākumiem MĀLPILS DZIESMAI – 15 “Kad 
gadiem es pāri skatos...” Solisti, dueti, dziedošās ģimenes, ansambļi un “zelta talan-
ti”! Uzdziedāsim kopā ar atraktīvo grupu “Vēja radītie” no Siguldas! Arī šoreiz Jums ir 
dota iespēja savlaicīgi iesūtīt sev īpašo cilvēku vai jubilāru apsveikumu tekstus, kas 
izskanēs koncertā. Veltījumus var pieteikt Mālpils Kultūras centrā pie Sandras vai pa 
tālr. 67925339, 26434429; e-pasts: rosandra@inbox.lv līdz 15. aprīlim. Biļetes cena 4 
EUR, iepriekšpārdošanā 3 EUR, skolēniem 2 EUR, kopbiļete - koncerts + balle – 6 EUR.

 ◊ plkst. 22:00 – 02:00 BALLE apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem kopā ar grupu 
“Vēja radītie”. Ieeja uz balli 5 EUR, iepriekšpārdošanā uz balli 4 EUR.

Mūrēju plītis, sildmūrus, krāsnis, maizes 
krāsnis, kamīnkrāsnis, iekšējos kamīnus, 
ārējos kamīngrilus, pirts krāsnis, skur-
steņus. Bijušais dabas, sašķidrinātās gā-
zes atslēdznieks veic profilaksi gāzes plī-
tīm (dīžu tīrīšana, krānu smērēšana, 
liesmu regulēšana u.c.). Tālr. 27327713, 
Laimonis B.

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

SLUDINĀJUMI

SIA “Saurida Latvija”
50, 27, un 5 litru tilpuma gāzes 

balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas. Jauni reduktori, 

šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 
un 46 litru). Gāzes plīts remonts. 

Strādājam katru dienu (arī vakaros), 
svētkos un brīvdienās. 

Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

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

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

20. martā Siguldā “Baltajā flīģe-
lī” norisinājās Pierīgas Kultūras 
centru/namu vokālo ansambļu ska-
te (I atlases kārta). No Mālpils Kul-
tūras centra skatē piedalījās an-
sambļi “Buona parte”, “Vokālā 
bilance” un “Sidgundietes”. Visi 
mūsu ansambļi mājās pārveda I pa-
kāpes diplomus. Apsveicam!

Iespēju piedalīties Vidzemes 
novada vokālo ansambļu 

skatē (II atlases kārtā) 
izcīnīja “Buone parte”!

Apsveicam!


