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Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 10 gadu jubilejas pasākums, 2016. gada 23. septembris (foto: E. Tāle)
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada NOVEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 26. novembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 26. novembrī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 26. novembrī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 30. novembrī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 28. novembrī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI SEPTEMBRĪ
1. Par nekustamā īpašuma iegādi.
2. Par izsoles rezultātiem.
3. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
4. Par dāvinājuma pieņemšanu.
5. Par nekustamā īpašuma sadali.
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
7. Par VAS “Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
8. Par asenizācijas mucas tarifa noteikšanu.
9. Par telpu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu SIA 

“Norma K”.
10. Par SIA “Norma K” atlīdzības nolikuma saskaņošanu.
11. Par gatavību apkures sezonai.
12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
13. Par profesionālās izglītības programmas saskaņošanu.
14. Par interešu izglītības pulciņu izdevumu finansēšanu.
15. Par interešu izglītības programmu saskaņošanu un finan-

sēšanu.
16. Par noteikumu “Kārtība, kādā Mālpils novada pašvaldība 

sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma vispārējās pamatizglītības, 
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības ies-
tāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.

17. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu 
un apstiprināšanu.

18. Par naudas balvas piešķiršanu M. Lapiņai.
19. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 29.01.2016. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Māl-
pils novada domes budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu.

20. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja viet-
niecei.

21. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
NOLĒMA:

 • Iegādāties Mālpils novada domes īpašumā nekustamo īpa-
šumu – dzīvokli Nr. 12 un 5420/51020 kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr. 
8074 003 0730), kas atrodas Jaunā ielā 4, Mālpilī, Mālpils 
novadā, kadastra Nr. 8074 900 4483, par piespiedu pārdo-
šanas vērtību 7 200,- EUR (septiņi tūkstoši divi simti eiro). 
Pilnvarot Mālpils novada domes izpilddirektoru Agri Bu-
kovski slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

 • Atzīt 2016. gada 12. septembrī organizētās:
 ◊ nekustamā īpašuma “Meža Brišķēni”, kadastra Nr. 8074 

001 0067,
 ◊ nekustamā īpašuma “Meža Ķikuti”, kadastra Nr. 8074 

004 0007,
 ◊ nekustamā īpašuma “Meža Saulieši”, kadastra Nr. 8074 

004 0008, mutiskās izsoles ar augšupejošu soli par ne-
notikušām.

Turpināt objektu atsavināšanu.
 • Pārņemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo neizīrēto 

dzīvokļa īpašumu Nr. 4 “Parka Gravās”, Mālpils novadā.
 • Noteikt asenizācijas darbu veikšanas tarifu:

 ◊ Asenizācijas muca = 14,95 EUR/1 muca, neieskaitot 
PVN.

 ◊ Par katru nobraukto kilometru maršrutā garāža – 
klients – attīrīšanas iekārtas – garāža = 0,85 EUR/km, 
neieskaitot PVN.

 ◊ Ārpus noteiktā darba laika darba dienās (8:00–17:00) un 
sestdienās, svētdienās, svētku dienās tarifam piemērot 
koeficentu 1,5.

 • Piešķirt Mālpils Profesionālajai vidusskolai papildus finan-
sējumu 255,- EUR apmērā no atbalsta fonda līdzekļiem par 
izlietotajiem mācību līdzekļiem atvērto interešu izglītības 
programmu “Mājsaimniecība” un “Viesu apkalpošana” īs-
tenošanā 2015./2016.mācību gadā. Paredzēt finasējumu no 
atbalsta fonda līdzekļiem interešu izglītības programmu 
“Mājsaimniecība” un “Viesu apkalpošana” īstenošanai 
2016./2017.mācību gadā, nosakot finansējumu līdz 0,80 
EUR par vienu nodarbību (4,2 stundas), izmaksas aprēķinot 
atbilstoši Mālpils novada vidusskolas skolēnu skaitam, kuri 
apgūst interešu izglītības programmas “Mājsaimniecība” 
un “Viesu apkalpošana”.

 • Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Mālpils novada paš-
valdība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības ies-
tādēm bērnu no piecu gadu vecuma vispārējās pamatizglī-
tības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

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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Turpinājums 4. lpp.

“Es vēlos Tevi gaismā sasildīt, vēl kādu dziesmu spēkam pa-
dziedāt kopā ar vējiem, kopā ar lietu un sniegiem, par neko lielu, 
par niekiem, reizēm ar smaidu dziedam, reizēm caur asarām – 
ziedam...”

2016. gada 23. septembrī invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība 
“Notici sev!” svinēja biedrības 10 gadu jubileju. Biedrības ilglaicī-
gumu nodrošina kopā būšanas prieks, dalīšanās pieredzētajā, 
piedzīvotajā, slimību un grūtību pārvarēšana, kas pamudina līdz-
cilvēkiem nezaudēt ticību un cerību. Vairāk nekā 30 realizētie 
projekti, kopīgās ekskursijas, veselību stiprinošās aktivitātes – 
nūjoša, vingrošana, peldēšana, dziedāšana, mājturība un pāri 
visam sadraudzība. Katrs biedrības biedrs un atbalstītājs ir mūsu 
spēks un lepnums. Esam gandarīti par biedrības jubilejas pasā-
kuma kuplo dalībnieku skaitu. Biedrības “Notici sev!” pasākums 
vienlaicīgi bija arī Mālpils novada domes atbalstīts projekts 
“Biedrības “Notici sev!” 10 gadu prezentācijas svētki” (Līg. Nr. 
MSN-2016/4), kura ietvaros tika finansēti ziepju darbnīcas, rok-
darbu, karoga, biedrības bukleta izgatavošanas materiāli, ap-
maksāts transports pasākumu dalībniekiem. Esam pateicīgi 
Mālpils novada domes vadībai un darbiniekiem, atbalstītājiem, 
sadarbības partneriem un draugiem par kopīgiem svētkiem, no-
ticēšanu mums, par pārdomātajiem un atraktīvajiem priekšne-
sumiem, par rudenīgo noskaņu augļu, ogu un dārzeņu svētku 
galdā, ko sagādāja biedrības biedri, Guntas un Jurģa Jēkabsonu 
vadībā. Paldies Mālpils profesionālās vidusskolas direktorei, 
skolotājiem un darbiniekiem par atsaucību un pretimnākšanu, 
īpaši skolotājai Evijai Krastiņai, jauniešiem – Valdim Lūkinam, 

Elvim Krivenokam, Madarai Jonānei, Santai Dzērvei, Kristai Krū-
miņai un Laurai Lasmanei par telpas kārtošanu, galdu servēša-
nu, viesu apkalpošanu. Tā biedrības biedriem bija milzīga palī-
dzība un atbalsts. Paldies aktīvajām, pozitīvajām sidgundietēm.  
Lai Jūsu sirdis ir allaž atvērtas gaismai! Vēlu biedrībai un katram 
no Jums nelaist rudens aukstos vējus sirdīs, bet ilgi un skaisti 
ziedēt, starot, pārsteigt, mīlēt, piedot, ticēt un noticēt, ka Jūs esat 
vislabākie, ka mums kopā izdosies!

Biedrības “Notici sev!” valde

Biedrības “Notici sev!” 10 gadu prezentācijas svētki

Septembris ik gadus Latvijā ir dzejas mēnesis. Arī Mālpils in-
ternātpamatskolā atzīmējām šo notikumu ar pasākumu, kam 
gatavojāmies visu septembri. EKO skolas tēma šogad ir mežs, 
tāpēc arī dzejas dienu tēma tāda pati – bagātināt skolēnu zināša-
nas par mežu radošas darbības procesā. Strādājām literatūras 
stundās pēc šāda plāna:

 • iepazīt meža nozīmi pasaules kopējā ekosistēmā;
 • doties uz mežu un iepazīt floras daudzveidību;
 • atrast mežā vienu meža velti un paņemt līdzi uz skolu;
 • iepazīstināt vienam otru ar atradumu un izpētīt tā lietoju-

mu cilvēka dzīvē;
 • iepazīt latviešu dzejnieku dzejoļus par mežu;
 • sacerēt pašam dzejoli vai pasaku par izvēlēto meža velti un 

ilustrēt to;
 • konkursa kārtībā no katras klases izvēlēties 3 labākos sa-

cerējumus un sagatavoties tos nolasīt skolasbiedriem dze-

jas pasākumā.
Skolēni literatūras stundās izpētīja atlantu, iepazinās ar pa-

saules karti un noskaidroja, cik lielu zemeslodes daļu aizņem 
meži un kāda ir to loma ekosistēmā. Pārrunājām, kā cilvēki dzīvo 
tuksnešainos apvidos, kādu postu Zemei nodara mežu izciršana, 
kādas var būt sekas. Kopā ar 7. un 9. klases un 2. kursa skolē-
niem devāmies uz tuvējo mežu, lai paskatītos, kādi augi tur aug. 
Katrs atrada kaut ko vienu un paņēma līdzi. Izvēlētās lietas bija 
ķērpji, sūnas, zaru sprungulis, zīles, pīlādžogas, kastaņi, piepes, 
sēnes, putna spalva, kļavas lapa, mežābols, kadiķa zars, egles 
zars, veca koka miza. Klasē izpētījām līdzpaņemtās lietas un 
pārrunājām, kur cilvēki tās izmanto. Aktivizējām sajūtu maņas – 
pasmaržojām, pagaršojām, aplūkojām, saklausījām, aptaustījām 
un pierakstījām sajūtu gleznas. 5., 6. un 8. klase veidoja domu 
karti, kurā raksturoja meža veltes un pārrunāja, kā cilvēki tās 
izmanto dzīvē. Skolēni nosauca sēnes un ogas gan kā pārtikas, 

Dzejas dienas Mālpils internātpamatskolā
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tehnoloģijas un iz-
pildot dažādus uzde-
vumus.

Tā bija vienreizēja 
pieredze, kuras laikā 
sastapu daudzus 
jaukus, radošus un 
atsaucīgus cilvēkus, 
visi bijām vienoti un 
draudzīgi. Visi bijām 
ieradušies ar kopīgu 
mērķi: iepazīt un da-
līties ar labāko pie-
redzi saistošu un 
efektīvu metožu lie-
tošanā skolēniem ar 
zemiem mācību sa-
sniegumiem un mo-
tivācijas trūkumu.

Secinājums ir 
viens – lai skolēni ar 
patiesu interesi un 
zinātkāri apgūtu da-
baszinātnes, skolo-
tājam ir radoši jāiz-
manto savas 
zināšanas, iesaistot 
skolēnu izzinošās, 
praktiskās aktivitā-
tēs, kas būs noderī-
gas viņa turpmākajā 
dzīvē!

Projekta rezultātā 
ir tapis pētījums, la-
bās prakses piemēri, 
stundu plāni un sko-
lotāju tālākizglītības 
moduļi, kas pieejami vietnē: http://www.mass4education.eu/.

Mālpils internātpamatskolas skolotāja Dace Brūna

AKTUĀLI

Turpinājums no 3. lpp.

Sadarbībā ar Bērvu vides skolu š.g. 28.–30. septembrī piedalī-
jos 3. izglītības konferencē “Iedvesmot skolēnus dabaszināt-
nēm”, kas norisinājās Ķelnes universitātē (Vācijā). Konferencē 
piedalījās projekta komandas no 8 ES dalībvalstīm: Čehijas, Kip-
ras, Grieķijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Vācijas un Polijas.  

Konferences ietvaros:
 • dalījāmies ar idejām, kā uzlabot skolēnu motivāciju mācī-

ties dabaszinātņu priekšmetus (kopā bijām dabaszinātņu 
skolotāji, izglītības darbinieki un zinātnieki no visas Eiro-
pas);

 • iepazināmies ar projekta 3 gadu darba rezultātiem un la-
bās prakses pieejām;

 • piedāvājām mācību materiālus, rīkus un metodoloģijas 
darbam klasē.

Kopā ar Amatas pamatskolas skolotāju Santu Briedi vadījām 
interaktīvās darbnīcas un piedalījāmies diskusijās – dalījāmies 
ar savu pieredzi aprobējot klasē projektā izveidotos mācību ma-
teriālus un demonstrējām vienu no izmēģinātajām mācību akti-
vitātēm “Laikapstākļi”. Kopā ar mūsu Latvijas komandu piedalī-
jāmies Ideju Tirdziņā.

Jāatzīst gan, ka citu vadītās nodarbības neredzējām, jo kolē-
ģiem vadījām savu nodarbību (3 reizes).

Pēdējā konferences dienā 30. septembrī piedalījāmies izglīto-
jošā rallijā, kurā iepazinām Ķelnes pilsētu, izmantojot digitālās 

Konference Ķelnē

gan peļņas līdzekli. Kokus minēja kā kokmateriālus dažādām iz-
mantošanas iespējām. Daži skolēni arī zināja, ka senāk māju bū-
vei izmantoja sūnas, bet atsevišķas ķērpju sugas izmanto tējām 
kā ārstniecības augus. Minēja vaivariņus un viršus kā kukaiņu 
aizbaidītājus mājās, kadiķi kā garšvielu un aromātisko eļļu iegu-
ves avotu, eglītes Ziemsvētkiem, koku lapotie zari pirtsslotām. 7. 
klase iepazinās ar latviešu dzejnieku dzejoļiem par mežu un sa-
gatavoja dzejas montāžu. Izvēlētie dzejnieki – Leons Briedis, Ul-
dis Auseklis, Viks, Jānis Baltvilks, Aivars Neibarts. Turpinājumā 
skolēni rakstīja dzejoli vai pasaku, par pamatu ņemot izpētīto 
materiālu – gan zināšanas, gan sajūtas. Ilustrēja uzrakstīto. Lite-

ratūras skolotājas iepazinās ar radošajiem darbiem un no katras 
klases 3 skolēnus deliģēja uzstāties ar lasījumu dzejas dienu 
noslēguma pasākumā 27. septembrī. Pasākumu vadīja 3. kursa 
audzēkņi Ēriks Ščeglovs un Aleksandra Papiašvili. Sākumā visus 
sveica skolas direktore Frančeska Ģēvele ar saviem dzejas lasī-
jumiem. Turpinājumā dziedāja ansamblis, 7. klase uzstājās ar 
dzejas montāžu un tad sekoja pašu skolēnu sacerēto dzejoļu la-
sījumi, atzinības rakstu saņemšana, cienasts no ābeļdārza un 
jautrās dzejoļu momentradīšanas stafetes. Prieks par padarīto 
un jauns dzejas almanahs skolai – grāmata “Dzejas dienas 2016”.

Latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Logina

bērnus un organizēt nodarbības, kurās bērni attīsta dažādas 
prasmes – līdzsvaru, kāpšanu, līšanu, rāpšanos un vēl un vēl…

Bērnu neviltotais prieks, sajūsmas saucieni un apbrīnojami 
labā uzvedība, bija tās dienas notikumu topa virsotnē.

Šogad pašvaldība iedalīja vairāk līdzekļus budžetā, lai varētu 

Sen lolotais sapnis piepildījies – nu pašiem savs rotaļu un 
sporta aktivitāšu laukums! 30. septembrī svinīgā noskaņojumā, 
ar mūziku, baloniem un lentas griešanu atklājām izpriecu vietu 
bērniem, kurā secīgi izvietotas septiņas rotaļu iekārtas.

Tās izkārtotas tā, lai grupu pedagogi varētu labāk pārraudzīt 

Māllēpēni priecājas
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uzsākt teritorijas labiekārtošanu. Tas ir tikai sākums, jo darba ir 
daudz. Nākošajā gadā turpināsim iesākto, papildināsim rotaļu 
iekārtas, bruģēsim celiņus un iekšpagalmu laukumiņus.

Arī pašreiz vēl turpinās bruģēšanas darbi ap jauno rotaļu lau-
kumu. Gribam izveidot divvirziena celiņu, kur bērni varēs braukt 
ar riteņiem un mācīties satiksmes noteikumus.

Daži bērnu vecāki ir izrādījuši neizpratni, kāpēc darbi nav uz-
sākti pavasarī vai vasarā? Tāpēc gribu paskaidrot, ka šie procesi 
nenotiek ātri un uzreiz. Ir jāievēro virkne noteikumu, lai darbus 
uzsāktu – teritorijas topogrāfija (uzmērīšana), projekta izstrādā-
šana, iepirkumi un saskaņošanas. Visi labākie speciālisti parasti 
ir ļoti noslogoti. Tāpēc gribu izsacīt īpašu pateicību arhitektei Mā-

rai Steķei par atsaucību un noderīgiem padomiem. Viņai ir sava 
vīzija arī tālākai bērnudārza teritorijas attīstībai, ieskaitot auto 
stāvlaukumu, lai bērni varētu drošāk nokļūt savās grupiņās.
Viens no arhitektes Māras ieteikumiem jau ir realizēts – mazie 
vārtiņi pārcelti tālāk prom no ielas. Es ceru, ka mūsu produktīvā 
sadarbība turpināsies arī nākamgad.

Novēlu visiem vecākiem un viņu bērniem izbaudīt krāšņo ru-
deni, vairāk uzturēties svaigā gaisā, veltīt laiku pastaigām un ak-
tivitātēm mūsu jaunajā rotaļu laukumā!

PII “Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova

SPORTS

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

29. oktobrī Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Babītes sporta komplekss

30. oktobrī Vīnkalna kausa izcīņa novusā Mālpils sporta komplekss

12. novembrī Pierīgas novadu sporta spēles zolītē Mārupes novads

19. novembrī plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3. posms Mālpils sporta komplekss

20. novembrī plkst. 10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 9. posms Mālpils sporta komplekss

26. novembrī Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 6. posms Mālpils sporta komplekss

Sporta ziņas
24. septembrī Babītes novadā notika Pierīgas novadu sporta 

spēles novusā. Mālpils novada komanda (Mārtiņš Dišereits, Al-
fons Suķis, Oskars Janbergs un Tatjana Rakojeda) 10 komandu 
konkurencē ieguva 3. vietu. Individuāli pie galdiņiem katrs no 
Mālpils vīriem izcīnīja 3. vietu.

1. oktobrī Mālpilī un 9. oktobrī Mārupē notika Pierīgas novadu 
sporta spēles volejbolā. Sacensībās piedalījās 5 komandas, ku-
ras spēlēja katra ar katru. Mālpils komanda uzvarēja Babītes un 
Sējas komandas, piedzīvoja zaudējumus pret Mārupes un Stopi-
ņu komandām un izcīnīja 3. vietu.

22. oktobrī Saulkrastu novadā notika Pierīgas novadu sporta 
spēles šautriņu mešanā. Mālpils novada komanda (Normunds 
Ozoliņš, Edgars Komarovs, Edgars Bogdans un Liene Kristovska) 
ar 2 uzvarām (pret Babītes un Saulkrastu komandām) un 2 zau-
dējumiem (pret Krimuldas un Ropažu komandām) 5 komandu 
konkurencē dalīja 2. līdz 4. vietu, bet pēc koeficienta kopvērtēju-
mā palika 4. vietā.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
Mālpils novada novusa komandai 3. vieta
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Jau 52 pasaules valstīs un tagad arī Latvijā novembra pirmā 
svētdiena (šogad 6. novembris) tiek atzīmēta kā Bāreņu svētdie-
na. Šogad tas sakrīt ar laiku, kad atzīmējam 20 gadus kopš Lat-
vijā sāka veidoties institūcijas, kas aizstāv bāreņus – bāriņtiesas.

1996. gada 1. martā, pamatojoties uz likumu, kas noteica, ka 
bāriņtiesas veidojamas kā pašvaldības iestādes, arī Mālpilī dibi-
nāja bāriņtiesu (toreiz Mālpils pagasttiesu). Šogad tai ir 20 gadu 
jubileja. Bāriņtiesas pirmais priekšsēdētājs bija Harijs Rublovs-
kis, bet no 1999. gada augusta līdz pat šim brīdim priekšsēdētāja 
amatu pilda Anna Višķere, kura bāriņtiesā 1996. gada 1. martā 
sāka strādāt kā sekretāre. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas 
priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi, kurus ievēl 
Mālpils novada dome uz 5 gadiem (kādreiz tos ievēlēja uz 3 ga-
diem). Pašreizējais bāriņtiesas sastāvs ir: bāriņtiesas locekle 
Malda Čelnova (strādā bāriņtiesā kopš tās dibināšanas – 1996. 
gada 1. marta), bāriņtiesas locekle Ērika Caune (strādā bāriņtie-
sā kopš 2009. gada 3. jūnija), bāriņtiesas locekle Anita Vīksne 
(strādā bāriņtiesā kopš 2010. gada 1. marta), bāriņtiesas locekle 
Natālija Riba (strādā bāriņtiesā kopš 2013. gada 2. aprīļa). Kopš 
1999. gada augusta bāriņtiesas sekretāre ir Viktorija Kalniņa.

Uz sarunu par darbu bāriņtiesā aicināju tās priekšsēdētāju 
Annu Višķeri.

Kādi ir bāriņtiesas galvenie uzdevumi?
Anna Višķere: “Mūsu galvenais uzdevums ir pārstāvēt nepiln-

gadīgo (līdz 18 g.v.) un personu ar ierobežotu rīcībspēju personī-
gās un mantiskās intereses.

Ar vārdu bārenis, mēs parasti saprotam bērnu, kuram vecāki 
ir miruši, bet tikai aptuveni vienai ceturtajai daļai ārpusģimenes 
aprūpē esošo bērnu, viens vai abi vecāki ir miruši, lielākā daļa 
diemžēl ir “dzīvu vecāku bāreņi”. Tas ir traģiski, ka vecākiem 
bērns nav vērtība, un viņu dzīvesveids noved pie tā, ka tiek pār-
trauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības.

Tāpēc arī psiholoģiski vissmagākie gadījumi, protams, ir bēr-
na izņemšana no ģimenes. Parasti tās ir sociāli nelabvēlīgas ģi-
menes, kurās bieži ir alkoholisma problēma. Liels atbalsts 
mums ir P/a “Mālpils sociālais dienests”, ar kuru mēs sadarbo-
jamies, strādājam pēc principa – nevis uzreiz izņemt bērnu, bet 
motivēt un mudināt vecākus būt atbildīgākiem, palīdzēt materiā-
li. Tikai tad, kad redzam, ka bērns tiešām ir apdraudēts vai ģime-
nē nekas nemainās uz labo pusi, lemjam par bērna izņemšanu 
no ģimenes. Katra šāda izņemšana no ģimenes ir ļoti liela trau-
ma bērnam, tāpēc es neatbalstu, ka bērnu 
vairākas reizes izņem un tad atkal atgriež 
gimenē. Ja bērns ir izņemts no ģimenes, 
tad visbiežāk atpakaļ ceļa vairs nav.

No ģimenēm izņemtajiem bērniem mēs 
vispirms cenšamies atrast aizbildņus tuvā-
ko radinieku lokā vai audžuģimeni Latvijā, 
reti, bet ir arī adopcijas lietas uz ārzemēm.

Jā, šis darbs ir emocionāli grūts, par to 
paldies neviens nepasaka, jo tas saistās ar 
negatīvām emocijām. Piekrītu kolēģiem, 
kas teica, ka mūsu darbs ir kā mūžizglītība 
nu jau divdesmit gadu garumā. Katra lieta ir 
īpaša, viens, protams, ir visu izdarīt norma-
tīvo aktu robežas, bet otrs - ir jājūt kā, ko un 
kurā brīdī darīt. Katrs lēmums ir vēlreiz un 
vēlreiz jāpārdomā un jāpieņem ar sirdi.”

Kas ir pozitīvais bāriņtiesas darbā?
Anna Višķere: “Ir prieks redzēt aizbildnī-

bā paņemto bērnu izaugsmi un sasniegu-
mus. Piemēram, pirms pāris gadiem bija 
tāds gadījums – pie mums Latvijā ciemojās 

ģimene no Francijas ar puisi (tagad jau pusaudzi), kurš kā zīdai-
nītis tika adoptēts uz ārzemēm. Zinot, no kādiem apstākļiem bi-
jām viņu izņēmuši, bija liels prieks un aizkustinājums redzēt viņu 
tik dzīvespriecīgu un atvērtu! Ārvalstu adoptētāji parasti neslēpj 
bērniem, ka viņi ir pieņemti un kas ir viņu dzimtene. Viņi vairāk 
uztver bērna uzaudzināšanu kā misiju, ar vēlmi viņam iedot ģi-
menes sajūtu, labu izglītību un izaugsmes iespējas.

Tad vēl viens spilgts gadījums bija pavisam nesen. Puisis piec-
padsmit gadu vecumā tika paņemts adopcijā uz ASV. Kad viņa 
adoptētāji atbrauca uz sēdi Mālpilī, mēs visi bāriņtiesā pārsteigti 
ieraudzījām, cik puisis ir līdzīgs savam audžutēvam.

Mēs arī jautājām audžuvecākiem, vai viņi piekritīs, ja puisis, 
sasniedzis 18 gadus, vēlēsies atgriezties Latvijā. Viņi teica – jā, 
protams. Ārzemnieki tiešām ir gatavi dalīties ar to, kas viņiem ir, 
lai palīdzētu kādam bērnam dzīvē nostāties uz savām kājām. Viņi 
arī pieņem par audžubērniem pusaudža gadus sasniegušus jau-
niešus, kamēr Latvijā pārsvarā ir vēlme adoptēt zīdainīšus vai, 
augstākais, 3 gadu vecus bērnus.

Smagi nāk tie lēmumi, kad ir jāizlemj par adopciju uz ārze-
mēm. Es reizēm domāju, cik tā ir liela atbildība – lemt bērnu lik-
teņus, bet varbūt tie jau kaut kur ir ierakstīti... Patiesībā apbrīno-
jami bieži adoptējamam bērnam ir ārēja līdzība ar topošajiem 
audžuvecākiem. Pozitīvi noslēgusies adopcijas lieta tiešām ir 
svētku brīdis mūsu darbā.”

14. oktobrī Rīgas kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notika skaists 
pasākums, kurā pateicības vārdi tika teikti visiem Latvijas bāriņ-
tiesu darbiniekiem. Arī mūsu bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna 
Višķere saņēma Latvijas Republikas Labklājības ministrijas At-
zinības rakstu par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu 
bāriņtiesā, ko viņai pasniedza Labklājības ministrijas valsts sek-
retārs Ingus Alliks. Latvijā ir 142 bāriņtiesas un katra bija aicinā-
ta uz pasākumu ierasties ar savu torti. Mūsu bāriņtiesai torti ga-
tavoja Sandra Ruša. Liels paldies viņai!

No sirds sveicam un pateicamies arī visiem bijušajiem un 
esošajiem Mālpils bāriņtiesas darbiniekiem, jo šo 20 gadu laikā 
tiešām ir paveikti ļoti daudzi labi darbi!

Ar bāriņtiesas priekšsēdētāju Annu Višķeri 
sarunājās Esmeralda Tāle

Mālpils bāriņtiesai 20

Latvijas bāriņtiesu vadītājiem pasniegti Atzinības raksti, 1. no kr. – Mālpils bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Anna Višķere, centrā Labklājības ministrijas valsts sekretārs Inguss Alliks,  

2016. gada 14. oktobrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Rīgā
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ar benzīna kannas palīdzību Jāņu ugunskurs deg! Ciemos at-
brauca vēl viens latvietis Renārs, kurš šobrīd strādā Kraistčērčā. 
Fermas iemītnieki sākumā bija pilsētā, bet pēc tam pievienojās 
mums.”

Ar grūtībām uzkurtais ugunskurs dega 2 diennaktis (daudz to 
cūku māju bija nojaukts)!

6. jūlijā ceļotāji no fermas pārcēlās uz dzīvi pilsētā pie savas 
pirmās CS namamātes Amberas mammas, kur katrs īrē savu is-
tabu. Ziema Kraistčērčā tāda “pusziema” vien ir – sals pārsvarā 
tikai naktīs, arī sniegs diezgan liels retums. Kārtīga krusa gan 
reizēm gadās.

“Kraistčērčā joprojām pa dienu ārā vasara, naktī – ziema. Kad 
uzpūš aukstais vējš, tad gan arī dienā kļūst auksti, bet saules 
pusē tik un tā cepina. Fermā katru dienu pārēdāmies garšīgo be-
konu un alpaku salami, tagad veģetāriešu mājās atpūšamies no 
gaļas.”

Protams, turpinājās darba meklējumi. Arī šoreiz veiksmīgāka 
bija Laura un pie darba tika pirmā. Lūk, kā viņa stāsta par savu 
dzīvi Kraistčērčā:

“Nozīmīgs iemesls, kāpēc izšķīrāmies tieši par Kraistčērču, ir 
cilvēki. Pati pilsēta neizceļas ar ievērojamiem apskates objek-
tiem, dabu vai arhitektūru. Centrs daudzviet atgādina milzīgu 
būvlaukumu. Ir pagājuši 6 gadi, kopš spēcīgā zemestrīce plosīja 
ielas, un pilsēta pamazām atkopjas. Katastrofa ir devusi iedzīvo-
tājiem iespēju no jauna radīt pašiem savu pilsētu, kā arī novērtēt 
pašsaprotamās ikdienas vērtības. Es joprojām brīnos un priecā-
jos par to, cik sirsnīgi un saliedēti šeit ir cilvēki. Iespējams, ka 
Ivaram un man vienkārši ļoti paveicās ar mūsu pirmajiem CS na-
matēviem un esam palikuši uz veiksmes un draudzības viļņa. 

Beidzu savu iepriekšējo darbu Waiheke salā aprīļa sākumā, 
aši garām paslīdēja vairāki mēneši, ceļojot pa Jaunzēlandi, un 
attapos jūlija vidū – joprojām bezdarbniece ar izslaucītu bankas 
kontu. Vajadzēja steidzīgi atrast darbu. Pilsētu īpaši nepazīdama, 
piemērotu darbu meklēju sludinājumos. Negāja viegli – ne visai 
daudz restorānu un bāru meklē darbiniekus ziemā, kas ir klusā 
sezona. Tā kā ar sludinājumu ķemmēšanu neveicās, nolēmu iz-
vērtēt iecienītākos un populārākos stūrīšus, uz labu laimi mazliet 
trīcošām rokām (kā jau vienmēr darba meklējumos) iznēsājot 
savu CV.

Pēc pāris dienām sāku strādāt uzņēmuma Stealth Hospitality 
vienā no iecienītākajiem restorāniem pilsētā (tā tautā runā) “King 
of Snake” par bārmeni. Kokteiļus vienmēr apgūstu viegli – esmu 
pietiekami strādājusi industrijā, lai spētu aši aptvert jaunas re-
ceptes un dzērienu veidus. Nereti tie vienkārši ir papildināti kla-
sisko recepšu grozījumi. Tā kā restorānam ir moderna Āzijas ku-
linārijas ievirze, arī dzērienu klāsts ir atbilstošs: ingvers, līčija, 
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Ziemošana Jaunzēlandē
Jaunzēlandē pavasaris jau pilnā sparā – viss plaukst un zeļ. 

Laiks gan mainīgs – silti saulainas dienas mijas ar drēgnākām un 
lietainākām. Dainis jūnijā atgriezies mājās, bet Ivaru un Lauru 
iepriekšējā rakstā Jaunzēlandē atstājām ziemas sākumā – tātad 
pirms Jāņiem.

Pēc misijas Pita salā un kopīgā ceļojuma pa Dienvidu salu vis-
svarīgākais bija atrast darbu, jo bija nolemts mājupceļam un tā-
lākajiem plāniem naudu nopelnīt, izmantojot līdz novembra bei-
gām derīgās darba atļaujas. Taču ziemā tas ir vēl grūtāk kā 
vasarā. Sākt izdevās helpX/workaway vietā – fermā netālu no 
Kraistčērčas (Christchurch). Šāda vieta nozīmē, ka par ēdienu un 
pajumti jāstrādā nepilna darba diena, samaksu nesaņemot. Daži 
izvilkumi no manas sarakstes ar Ivaru par šo pieredzi:

“Esam te abi ar Lauru, kā arī vēl 2 argentīnieši, 2 vācieši un 4 
francūži. Šorīt barojām vistas, cāļus, cūkas, kazu. Pēc tam piegā-
dājām vienai mājai malku un tad braukājām pa kafejnīcām un 
veikaliem Kraistčērčā, savācot organisko atkritumu miskastes – 
iepriekšminēto dzīvnieku barošanai. Pirmoreiz vadīju auto ar 
piekabi – kamēr nevajag atpakaļgaitu, tikmēr jau viss vienkārši, 
bet, ja jāiebrauc kaut kur atmuguriski vai jāapgriežas šaurākā 
vietā, tad gan jāpamīņājas šurpu turpu, kamēr sanāk.

Režīms tāds, ka 4 dienas kaut kas jāpadara un 3 dienas brī-
vas.”

“Pagaidām darbu vēl atraduši neesam. Būs jāsāk skatīties uz 
aģentūrām.

Fermā joprojām internacionāla atmosfēra, vācieši aizbrauca, 
bet francūži paliek vairākumā. Rīt laikam ieradīsies divi amerikā-
ņi.

Esam pārēdušies kūkas, jo pirms divām dienām, veikalos ie-
vācot vecos ēdienus cūkām, dabūjām arī veselu maisu ar saldu-
miem, kam pēc dienas beidzās termiņš. Banānus arī ēdam katru 
dienu lielos daudzumos.

Darbi – kā kuro reizi: lopi jābaro regulāri, malka jāgādā un pēc 
misenēm jābrauc regulāri, bet pārējie uzdevumi mainās.”

Šajā fermā ceļotāji sabija kādas trīs nedēļas, aizvadot tur arī 
Jāņus. Dažas dienas pirms Līgo vakara Ivars un Laura piedalījās 
Jāņu svinībās Kraistčērčas Latviešu namā. Tā ir neliela ēka ar 
plašu pagalmu, un svinētāji galvenokārt bija iepazītā latvieša 
Modra radi un draugi. Galdā visvisādi ēdieni un dzērieni, arī 
Jaunzēlandes alus (esot daudz un dažāds). Galvenā vakara nagla 
– īpašie mafini ar glazējumu Latvijas karoga krāsās. 

Līgo vakarā ugunskurs tika kurts fermā:
“Kraistčērčā jau nedrīkst, bet mēs, par laimi, esam ārpus pil-

sētas, tāpēc iekūrām ugunskuru!
Viss gan bija salijis un izejmateriāli arī ne labākie – nojaukto 

cūku māju atliekas, dubļainas un slapjas, bet pāris stundu laikā 

Laura un Ivars ar īpašajiem Jāņu mafiniem Latvijas karoga krāsās Lauras darbavieta – restorāns “King of Snake”
Turpinājums 8. lpp.



Mālpils Vēstis  OKTOBRIS  20168

Turpinājums no 7. lpp.

MĀLPILIEŠI  CEĻO

čili, citronzāle, hibiskus roze, pāris riekstu liķieri un sakē vien-
mēr atrodami bārā un dzērienos, klasiskais piens tiek izmantots 
tikai kafijā un desertos, kā DA Āzijā arī mēs cenšamies izmantot 
kokosriekstu krēmu un pienu. Sanācis iepazīt jaunus Jaunzēlan-
des vīnus, kā arī dalīties savās zināšanās ar kolēģiem. Vīns ir ap-
meklētāju iecienītākais dzēriens pie vakariņu galda neatkarīgi no 
ēdienkartes, un vīna zināšanu nekad nevar būt par daudz!

“King of Snake” piedāvā neformāli formālu atmosfēru, bieži 
gadās ļoti runātīgi klienti, kas vienmēr pārsteigti uzzināt, ka 
esmu no Latvijas (nereti dzirdu atzīšanos, ka esot notikusi minē-
šanas spēle par manu nacionalitāti, jo mans akcents neesot īsti 
nosakāms). Tomēr uzskatu, ka jaunzēlandieši ir pārsteidzoši iz-
glītoti un bieži zina arī kādu faktu par Latviju un kur tā atrodas. 

Restorāns darbojas raitā ritmā, un serviss ir ātrs. Vakariņotā-
ji bieži sāk ar kokteili vai glāzi vīna pie bāra pirms maltītes. Brī-
žiem nākas krietni pasteigties ar otrā kokteiļu raunda uzjaukša-
nu, lai paspētu dzērienus nogādāt galdiņiem pirms šefpavāri 
ēdienu pasnieguši pirmie. Āzijas ēdienu pluss un mīnuss ir to 
pagatavošanas ātrums.

Strādājot servisa jomā, darba stundas ir tieši pretējas lielākās 
daļas ļaužu darba laikam, kas ir brīnišķīgi, ja vēlies doties iz-
braucienā ar riteni, kamēr citi sēž ofisā, vai iepirkties bez rin-
dām, taču tas nozīmē, ka arī lielākā daļa draugu parasti ir darbā 
manā brīvajā laikā. Tāpēc priecājos, ka man ir paveicies ar jaut-
riem un profesionāliem kolēģiem.

Ir pagājuši vairāk kā 2 mēneši, kopš sāku strādāt “King of 
Snake”. Esmu iemācījusies daudz (visvairāk par jauniem ēdienu 
veidiem) un arī atstājusi daļiņu sevis šajā vietā. Viens no “wor-
king holiday” vīzas nosacījumiem ir strādāšana pie viena darba 
devēja ne ilgāk par 3 mēnešiem, tāpēc būšu šeit vēl tikai pāris 
nedēļas. Kā jau ceļojot, mirklī, kad esi īsti iejuties, ir laiks doties 
tālāk, tāpēc esmu nolēmusi atvadīties no Kraistčērčas un doties 
vēl pēdējā velo izbraucienā pa Jaunzēlandi.”

Ivaram darba meklējumi bija vēl grūtāki. Viņš reģistrējās 

OneStaff aģentūrā, kas sākumā piedāvāja pagaidu darbus.
“Vienu dienu pastrādāju vilnas attīrīšanas rūpnīcā (wool scou-

ring) – pirmais darbs no aģentūras. Vajadzēja tikai uz dienu aiz-
vietot darbinieku. Taisīju vaļā vilnas pakas un lādēju vilnu iekār-
tās, kas tālāk to transportē uz konveijeru un attīrīšanas 
procesiem.

Otrdien darba nebija, bet no trešdienas strādāju pie viena celt-
niecības-nojaukšanas uzņēmuma – MAC Developments. Pade-
molējām vienu māju – dienas laikā no normāla izskata istabām 
ar paklājiem uz grīdas un aizkariem pie logiem māja kļuva par 
koka karkasu ar jumtu.”

“Šodien palīdzēju rakt ielas – ievilkām jaunu ūdensvada atza-
ru. Visvairāk laika pagāja, kamēr atradām ūdensvadu – uz ielas 

vietā, kur tam būtu jāatrodas, tika rakts caurums. Tam it kā bija 
jābūt metra dziļumā, bet tur nekā nebija, beigās atradām kaut 
kādu trubu ap 1,4 m dziļumā, bet visi domāja, ka tā nav īstā. To-
mēr bija īstā, un tad varēja urbt un pievienot jauno atzaru.

Rīt arī vēl tajā objektā būs darbs. Un pirmdien laikam atpakaļ 
pie mājas demolēšanas. Tā kā šonedēļ kopā būs piecas darba 
dienas.”

Pamazām darbs brigādē pie māju nojaukšanas kļuva par pa-
stāvīgu, jo “mājas iznīcināšanai arvien uzrodas”. Darbs intere-
sants un daudzveidīgs – akrobātisku rāpošanu pa griestiem ie-
skaitot. Sastrēguma brīžos brigāde tiek “pārsviesta” uz 
steidzamākiem darbiem.

Vēl šis tas no Ivara pieredzes:
“No mājas Litteltonā, ko jaucam nost, gandrīz vairs nekas nav 

palicis pāri. Šonedēļ gan atlikusī daļa stāv kur stāvējusi, jo strā-
dājam pie objekta Kraistčērčā – rokam bedres un velkam ūdens 
caurules un interneta kabeļus krustu šķērsu auto stāvlauku-
mam. Objekts esot bijis jāpabeidz jau pagājušajā nedēļā, tāpēc 
nu piesaistīti visi papildspēki, lai to varētu pēc iespējas ātrāk iz-
darīt.

No jauniem transportlīdzekļiem tagad esmu izmēģinājis roku 
arī ceļa ruļļa vadīšanā (tāds pamatīgs divritenis). Dažādu lielumu 
zemes kompaktorus (nav ne jausmas, kā latviski tos sauc – vib-
ratory plate compactor) arī esmu apguvis – ar tiem gan nebrauc, 
jāiet nopakaļ.”

“Darbā šobrīd mazāk nodarbojamies ar demolēšanu, vairāk 
ar izjaukšanu. Māja, kurā tagad strādājam, ir diezgan jauna, celta 
2011. gadā, un skaista. 270 m2 liela 4 guļamistabu ēka ar divām 
vannas istabām un milzu studio tipa atpūtas/dzīvojamo/virtuves 
telpu. Pati māja un visi materiāli ir labā stāvoklī, tāpēc visu no-
jaucam un pakojam kravas konteinerī, lai māju varētu pēc tam 

Vilnas attīrīšanas rūpnīcā

Māja, kuru nācās nojaukt nestabilu pamatu dēļ
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pārdot un salikt kopā citur. Visu izjaukto satinam plēvē un no-
marķējam, kurā istabā kas atrodas. Procesā iznīcinātas tiek tās 
daļas, ko īsti nevar veselā veidā noņemt – riģipša sienas un 
griesti, apdares dēlīši, flīzes, daļa ķieģeļu. Iemesls, kāpēc māja 
tiek nojaukta – kaut kas nav kārtībā ar pamatiem, tie nav vienā 
līmenī un palēnām šķobās.”

Septembrī Ivaram tomēr nācās šo interesanto darbošanos 
nomainīt pret citu:

“Diemžēl darbs foršajā MAC Developments firmā izbeidzās. 
Nu strādāju University of Canterbury, kas ir garlaicīgāk. Gan tā-
pēc, ka vairs neesmu kopā ar jautrajiem Sebastiāniem no Dien-
vidamerikas, gan arī tāpēc, ka te esmu pakļauts milzīgai būv-
kompānijai, tāpēc viss ir daudz savādāk. Lielajai firmai Hawkins 
ir apakškontrakti ar daudziem mazākiem uzņēmumiem: viens 
velk elektrību, cits caurules, cits liek riģipsi, utt. Darba atmosfē-
ra daudz formālāka, vairāk noteikumu un ierobežojumu. Ja ie-
priekš varēju darīt gandrīz jebko, izmantoju elektriskos darbarī-
kus, tad šeit īsti neko citu kā mest ārā būvmateriālu pārpalikumus 
darīt nevar. Citreiz pat nav nekāda darba. Līdz ar striktākajiem 
noteikumiem un lielu būvobjektu tiek saražots daudz vairāk būv-
atkritumu, kuru lielākā daļa teorētiski būtu pilnīgi laba un iz-
mantojama, bet laikam šajā gadījumā lētāk tos ir vienkārši iz-
mest, nevis domāt par to saglabāšanu. MAC Developments gan 
teica, ka varbūt atkal vajadzēs papildspēkus, cerams, vēl sanāks 
pastrādāt ar viņiem. Tur bija diezgan interesanti un daudz ko va-
rēja apgūt. Pēdējā darba dienā pie viņiem gan sanāca dabūt zilu 
aci saskarsmē ar dēli.”

Nu nedaudz arī par to, kas man zināms par dzīvi ārpus darba.
Ziemas izskaņā Ivars un Laura nedēļas nogalēs uzsāka saul-

lēkta peldes okeānā. Pirmā bija 19. augustā, kad ūdens tempera-
tūra bija ap 8 grādiem. Katrā nākamajā reizē jau kādu grādu sil-
tāks.

Brīvais laiks bieži pagāja kopā ar namamātes radiem un drau-
giem. Šis tas no sarakstes vairāku mēnešu garumā:

“Nesen biju uz Kraistčērčas botāniskā parka gaismu festivālu. 
Vēl viesojāmies pie Amberas draudzenes Kamillas, kura, trenē-
joties pavārmākslas konkursam, izmantoja mūs kā izmēģināju-
ma trusīšus savai vegānu alkalizējošajai makrobiotiskajai šķīvja 
kompozīcijai.

Bijām uz Anabelas dzimšanas dienas svinībām Litteltonā un 
svētdienu pavadījām, sēžot saulītē uz balkona ar lielisko skatu. 
Todien esot arī bijuši pāris jūtami zemesgrūdieni, viens 3,7, otrs 
3,8 balles, bet mēs kaut kā nepamanījām. Tie ir stiprākie grūdie-
ni, kādi bijuši kopš esam Kraistčērčā.

Ambera un Laura pagājušajā nedēļā pagatavoja lieliskas lat-
viskas vakariņas veģetārā gaumē – bija gan biešu aukstā zupa ar 
kefīru un olu, gan paštaisīti pelmeņi ar soju, gan rupjmaizes kār-
tojums ar kokosriekstu krēmu putukrējuma vietā.

Sestdien peldes vietā mēs ar Amberu braucām uz kāpām šaut 
ar dažāda izmēra šautenēm. Pāris paziņas, ķerti uz ieročiem, ne-
sen nopirkuši jaunas šautenes un devās uz tuksnešainajām kā-
pām izmēģināt. Šāvām gan ar mazkalibra šauteni, no kuras pavi-
sam mazs būkšķis, gan lielākām, kas taisa tādu blīkšķi, ka 
jāvalkā ausu aizsargi.

Ak, jā – vēl es beidzot Kraistčērčā atradu arī plāksni, kas vel-
tīta latviešu iebraucējiem!

Vispār Jaunzēlandē nesen bija kaut kādas pavasara stihijas 
uznākušas – okeānā netālu no Z salas bija 7,1 balles stipra ze-
mestrīce; salā pat tika izsludināts cunami brīdinājums un cilvēki 
evakuēti no krasta. Par laimi, cunami izpalika, bet pāris pilsētās 
grūdieni esot bijuši jūtami un uzmodinājuši cilvēkus. Un te, 
Kraistčērčā, pagājušajā nedēļā viendien laiks bija galīgi sajucis 
prātā un vienas dienas laikā apstākļi nepārtraukti mainījās – lie-
tus-saule-krusa-lietus-saule-krusa utt. Es gan neskaitīju, bet 
nepārspīlētu, ja teiktu, ka tā kādas desmit reizes.”

Lepojoties ar sa-
viem sēņošanas sa-
sniegumiem, apvai-
cājos par 
jaunzēlandiešu tra-
dīcijām. Protams, 
tur tauta pazīst tikai 
baltās sēnes un brū-
nās sēnes, un pēc 
abām cilvēki dodas 
uz veikalu, nevis 
mežu.

Sagaidot 1. sep-
tembri, pavaicāju 
par skolu Jaunzē-
landē:

“Mācību gads sā-
kas 1. februārī un 
beidzas ne vēlāk kā 
decembra vidū. Mā-
cību gads ievietojas 
vienā kalendārajā gadā. Dalās četrās daļās, ik pēc 10 mācību ne-
dēļām ir 2 nedēļu brīvdienas. Vasaras brīvlaiks ir no decembra 
vidus līdz februārim, pusotrs līdz divi mēneši sanāk.”

Mācās arī Ivars:
“Angļu valodu, īpaši kiwi slengu turpinu mācīties katru dienu. 

“Pissing down” – gāž lietus; “To take a piss at someone” – kādu 
izjokot; “Pissing around” – darīt muļķības; “Piss” – alkohols. 
Darbā esmu apguvis tādus svarīgus terminus kā “smok-o” – 
pīppauze un “cuppa” – tējas vai kafijas pauze.”

Raksta tapšanas brīdī Ivars ir devies uz Oklendu Z salā, lai 
sapakotu savu un Daiņa divriteni iespējamai sūtīšanai uz Latviju. 
No 22. līdz 24. oktobrim viņš piedalīsies starptautiskā slēpņotāju 
pasākumā pilsētiņā Turangi, kur stāstīs par saviem slēpņu mek-
lēšanas piedzīvojumiem ceļojuma laikā. Pēc atgriešanās Kraist-
čērčā no 27. oktobra Ivars mēnesi strādās alumīnija logu firmā, 
un tad darba atļaujas termiņš būs beidzies...

Nobeigumā par to, kas zināms par tālāko. Laura pēc darba 
beigšanas “King of Snake” dosies velotūrē pa skaisto Jaunzēlan-
des zemi – tik daudz vēl atklājams! Pēc tam atgriezīsies savā 
pirmajā darba vietā Waiheke salā un vasaru nostrādās tur.

Ivars, savukārt, pa ceļam uz mājām nodomājis apceļot Aus-
trāliju un 27. novembrī lidos uz Melburnu. Latvijā sola atgriezties 
uz pavasara pusi. Pēc ziemošanas Jaunzēlandē Latvijas ziemu, 
viltnieks tāds, nolēmis izlaist. Vēlēsim veiksmi un ļoti gaidīsim 
mājās!

Anita Brence

Pārgājienā kalnos ar Amberu un viņas 
draugiem nedēļas nogalē
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Mūsējie – tas ir vārds ar vairākām sajūtu noskaņām: prieku 
(skat, tas taču ir mūsējais!), lepnumu (re, ko viņi spēj!), izbrīnu 
(kas to būtu domājis, skolā tāds kluss bija!), bet reizēm arī ar 
skumjām (ko darīt, pašu audzināts vien ir...). Tie, kas atgriežas 
savā skolā jau kā skolotāji, ir īpaši, jo daudzi pēc izlaiduma aiziet 
ar kvēliem atvadu vārdiem: “Viss! Esmu brīvs! Sveika skola! Svei-
ki, dārgie skolotāji! Es dodos plašajā pasaulē! Noteikti atnākšu 
ciemos!” Bet neatnāk.

Šobrīd Mālpīls vidusskolā vienpadsmit (!) pedagogi ir mūsu 
absolventi. Četras skolotājas beigušas mīļo veco skolu: Leongina 
Krūmiņa (Babiško), Iveta Vēvere un klasesbiedrenes Anda Vec-
roze (Jurgele) un Ineta Sējāne.

Nezinu, varbūt katras paaudzes dzīve ir ierakstīta kādā likteņa 
grāmatā? Ja tā, tad Andas un Inetas klasei, arī viņām abām, tiku-
šas skarbas lappuses – lielas bēdas un smagi zaudējumi. Tas 
tuvināja un saliedēja, padarīja pieaugušākus. Bet bija jau arī 
daudz dzīvespriecīgu pasākumu, iešanu, braukšanu un citādu 
“kopā būšanu”. Gan Anda, gan Ineta atzīst, ka daudzām pras-
mēm – komunikācijas spējām, mākai un drosmei uzstāties audi-
torijas priekšā, stājai – pamati ielikti jau pamatskolas gados, jo 
skolēni bija ļoti aktīvi, paši daudz izdomāja un arī daudz izdarīja.   
Tas vēlāk ļoti noderējis.

Arī tālākajā dzīvē Andai un Inetai bijis daudz kas kopīgs: patei-
coties Mālpils biblio-
tēkas vadītājai Da-
cei, meitenes labi 
iepazina  bibliotēkas 
darbu un vēl tagad 
atceras, cik lepnas 
jutušās, kad vasarās 
reizēm Dace viņām 
uzticējusi strādāt ar 
lasītājiem, tāpēc 
abas devās uz Kultū-
ras un izglītības dar-
binieku tehnikumu. 
Anda nepilnu gadu 
nostrādāja Madonas 
rajona Kusas biblio-
tēkā, līdz saņēma 
ziņu no jaunās Māl-
pils vidusskolas, ka 
vajadzīgs bibliote-
kārs. Toreiz jauna-

jiem speciālistiem bija jānostrādā obligātie 3 gadi, bet enerģiskā 
Andas mamma palīdzēja izcīnīt pārcelšanos, un no tā laika Anda 
ir Mālpils vidusskolā, nu jau arī pedagoga statusā.

Ineta pieņēma vairākus izaicinājumus un izmēģināja arī citus 
darba variantus, bet, kad pienāca zvans no Andas, ka skolas bib-
liotēkā vajadzīgs otrs darbinieks, atgriezās savā pamata profesi-
jā. Arī viņa nu jau ir pedagogs. Diplomi un kursu apliecības abām  
krājas mapītēs kā jau visiem pedagogiem. Darbu sadalījums bib-
liotēkā nokārtojies pats par sevi, jo Inetai tuvāks ir tehniskais 
darbs, bet Andai – pasākumi. Viņas abas esot “kā podiņš ar vāci-
ņu”. Darbs ar bērniem ir sirdsdarbs abām, bet Inetai īpaši patīk 
mazie: “Tas ir fantastisks brīdis, kad brīnumiņi pirmo reizi tiek 
ievesti bibliotēkā! Viņi ir tik atvērti un tieši! Es zināju tikai vecās 
skolas bibliotēkas durvis, bet viņi orientējas tik brīvi!” Mācību 
gads abām bibliotekārītēm iesākās ar jurģiem, un vēl tagad viņas 
aizņemtas ar pārkārtošanās darbiem, jo bibliotēka pārcelta uz 
citu telpu.

Raksturos abām ir diezgan lielas atšķirības: Ineta mierīgāka, 
nosvērtāka, apdomīgāka, Anda – straujāka, azartiskāka, kustīgā-
ka, bet tieši tas ir labi, viena otru papildina. Labi zinot, ko nozīmē 
bērnībā zaudēt pamatu zem kājām, kad nav vairs abu vecāku, 
apbrīnoju Inetas pozitīvismu, gaišo skatu uz dzīvi. “Labu jau var 
radīt tikai ar labu,“– tāda ir Inetas atbilde. Un bibliotēka jau arī ir 
tā vieta, kur bērns var sevi atvērt brīvai sarunai un saņemt pado-
mu.

Arī Anda bērnībā pārdzīvojusi savas dzīves vismelnāko dienu, 
kad gāja bojā tētis un pati bija tikai pussolīti no nāves. Laikam  

“Mūžiem saule ziedā līs, ja tik katrs viensēkliņu... divsēkliņas... trīs...”
(I. Ziedonis)

Andiņa mīļās mammas rokās 

Uz leģendārajām LU kāpnēm... Anda tikko saņēmusi vēl vienu diplomu Ineta ar māsiņu Daigu

Vēl viņi ir kopā (Ineta ar vecākiem). Pēc gada piedzims māsiņa Daiga
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trauku mazgājamo mašīnu skola nopirka. Jābūt optimistam, jo 
pesimists jau sen būtu no skolas aizgājis. Tomēr ir jau arī ganda-
rījuma brīži – par tiem, kas atzīst, ka ir ielikti labi pamati.”

Žēl, ka ar krievu valodas skolotāju Leonginu Krūmiņu netikā-
mies! Skolu beigušie, kas pie viņas mācījušies, atceras, cik inte-

resantas un saturīgas bijušas krievu li-
teratūras stundas.

Katrs skolotājs ir sējējs un dārznieks. 
Kura sēkliņa uzdīgs ātrāk un kurš stā-
diņš būs spēcīgākais, to jau sākumā ne-
zinām. Galvenais ir iesēt – viensēkliņu... 
divsēkliņas... trīs... Lai izplaukst un sau-
lē atveras zieds!

Ināra Bahmane

MŪSU  SKOLOTĀJS

tāpēc nereti viņai dzīves norisēm ir citāda mēraukla kā pārējiem. 
Tā nu ir, ka Anda visu laiku ir bijusi man kaut kur tuvumā, jo lite-
ratūras skolotājam jau bibliotēka ir kā otra darba vieta. Viņa bija 
mana pirmā datorskolotāja, pasākumu fotogrāfe, padomdevēja, 
gatavojot prezentācijas, veidojot literāros izdevumus un vēl, un 
vēl...

Kad kopā atceramies vecās skolas darbus un nedarbus, lielo 
krāsni klasē, jaukos garos starpbrīžus birzītē, skaisti sakopto 
skolas apkārtni ar brīnišķīgi jaukajiem stūrīšiem, ābeļdārzu, 
kreimeņu smaržu pavasaros, taciņu pāri kukurūzas laukam, 
Mergupes patilti, trakos “kaļimbambā”, topošās vidusskolas mē-
mos mūrus un daudz ko citu, sarunā atgriežas jautrība. Anda 
smejas: “Jauno skolu uzcēla tieši pa to laiku, kamēr mācījos 
Rīgā.””

Tā nu ir sagadījies, ka biju klases audzinātāja arī trešajai sko-
lotājai – Ivetai Vēverei, gan tikai pēdējo gadu, jo viņu audzinātāja 
mainīja darba vietu.

Klasē bija vairāki ļoti gudri un nopietni skolēni, īpaši eksakta-
jos priekšmetos. Iveta – viena no viņiem, centīga, kārtīga, nopiet-
na meitene. Nebija pat domas, ka viņa kādreiz būs skolotāja, man  
šķita, ka viņa ir īsts topošās zinātnieces, pētnieces tips. Tomēr 
pēc gadiem bijām kolēģes. Izrādās, ka esmu krietni maldījusies 
– Iveta jau bērnībā bijusi pārliecināta, ka strādās ar bērniem, un 
nu jau pedagoga darbā aizritējuši 20 gadi. Arī nemaz tik nopietna 
viņa arī nav, gadījies dzirdēt itin spilgtus humora “ziediņus”. “Si-
guldas vidusskolas laikā man iepatikās bio-
loģija, vēroju studentus, kas nāca praksē. 
Bioloģijas fakultātē bija daudz ķīmijas, arī 
tas patika. Daudzi mocījās, es sapratu uz-
reiz,” stāsta Iveta. “Arī mūsdienās skolē-
niem ir interese par eksaktajiem priekšme-
tiem, īpaši jau par eksperimentiem, bet tie 
ir ļoti rūpīgi jāsagatavo. Ir bērni, kuriem ir 
eksaktā domāšana, tie arī izvēlas studēt ek-
saktās zinātnes, Alvis Zvirgzdiņš varbūt jau 
ir aizstāvējis doktora disertāciju ķīmijā. Vai-
rāki studē vai jau beiguši studijas medicīnā. 
Jau vairākus gadus vadu Vides pulciņu. Šo-
gad Vides interešu izglītības projektā “Ie-
raugi, atklāj, iepazīsti!” ietverts aicinājums 
vairāk iet dabā – arī mēs piedalāmies šajā 
projektā. Būtu jau labi, ja ne apziņa, ka bio-
loģijas un ķīmijas skolotāji faktiski ir aplau-
pīti. Mums eksperimentiem viss jāuzliek un 
pēc tam jānovāc 10 minūšu laikā. Palīga 
taču nav. Bērni to darīt nedrīkst. Un maksā 
jau tikai par stundām. Priecājos, ka vismaz 

Tā viņas strādā ikdienā. Ineta un Anda
Es būšu skolotāja!

Tūlīt būs ķīmijas stunda

Mūsu pirmais gads – 5. klase. Ineta 1. r. vidū, Anda 2. r. 2. no kr.
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Jau trīspadsmito gadu kāds rudens notikums Mālpilī ir ne-
mainīgs – izcilā gleznotāja Borisa Bērziņa dzimšanas dienā, 7. 
oktobrī, noslēdzas mākslinieku biedrības “Sidegunde” un tās va-
dītājas Helēnas Mednes organizētā vasaras simpozija “KOPĀ 
KOKĀ” izstāde Kultūras centrā. Šī diena ir nozīmīga visiem dalīb-
niekiem un īpaši tiem, kuri simpozijā piedalās pirmo reizi – viņi 
dāvanā saņem stādiņu no kallas, kas reiz piederējusi Borisam 
Bērziņam.

Simpozijs “KOPĀ KOKĀ” norisinājās Mālpils Profesionālās vi-
dusskolas telpās laikā no 

2016. gada 11. jūlija līdz 21. jūlijam. Simpozija mērķis bija pa-
rādīt koku kā daudzveidīgu, plaši izmantojamu materiālu mākslā 
– glezniecībā, grafikā, tēlniecībā, tekstilmākslā, dizainā.

Simpozijā piedalījās 33 dalībnieki – dažādu paaudžu profesio-
nālie mākslinieki, Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un 8 
bērni. Radošās darbnīcas vadīja Daina Galakrodzeniece (tek-
stils), Modris Hapanioneks, Ilmārs Reinholds un Betija Straut-
niece (koks).

Helēna Medne atklāj, ka šis simpozijs bija īpašs veltījums di-
vām māksliniecēm vecmeistarēm – Latvijā labi pazīstamajai kok-
tēlniecei Betijai Strautniecei un tekstilmāksliniecei Rutai Bogus-
tovai. Lai plašāk parādītu senioru mūža radošo veikumu, izstādē 
bija apskatāmi ne tikai simpozijā tapušie, bet arī no mākslinieču 
“pūra” gūtie darbi.

Mākslinieces dalās par plenēra iespaidiem un savu radošo 
mūžu. 

Kā Jums patika simpozijs?
Ruta Bogustova: “O, nu sapnis! Es daudz laika pavadu savā 

darbnīcā, tāpēc ļoti priecājos būt citā vidē! Es esmu tekstilmāk-
sliniece, bet Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu beidzu kā kera-
miķe. Sāku strādāt tekstilfabrikā “Rīgas Audums”, kurā jau 
pirms manis darbu bija atradušas meitenes no “lietišķajiem”. 
Tur organizējās jauno mākslinieku darbnīca, mums pat pievieno-
jās divas meitenes no Krievijas. Apmeklējām izcilā latviešu 
mākslinieka Kurta Fridrihsona lekcijas un viņa vadīto akvareļ-
glezniecības studiju. Viņš bija tikko atgriezies no Sibīrijas.

Biju nostrādājusi “Rīgas Audumā” 10 gadus, kad satiku savu 
skolas biedreni, kura bija iestājusies Latvijas Mākslas akadēmi-
jas Tekstilmākslas nodaļā. Atceros, viņa man teica: “Ruta, nāc 
taču uz akadēmiju!” Vienu mēnesi es gāju kursos, lai nedaudz 
sagatavotos eksāmeniem, kurus sekmīgi nokārtoju un tiku uz-
ņemta studentu pulkā. Tas bija brīnums! Rūdolfs Heimrāts, kurš 
1961. gadā Mākslas akadēmijā dibināja Tekstilmākslas nodaļu, 
tajā laikā bija nodaļas vadītājs. Viņs mudināja mani ar gobelē-
niem piedalīties arī Vissavienības izstādēs, kas galvenokārt noti-

ka Maskavā. Un tie-
šām Latvijas 
studentu gobelēni 
izcēlās citu vidū, jo 
mēs paši zīmējām 
skices un paši arī 
audām, bet Krievijas 
mākslinieki deva 
skices izpildīt darb-
nīcās.

Ikdienā es veidoju 
darbus batikas teh-
nikā, ko biju apguvu-
si “Rīgas Audumā”, 
un nesu uz saloniem 
pārdot. Manus dar-
bus vienmēr nopir-
ka! Jā, tekstils ir 
mana sirdslieta, es 
bez adatas un audu-
ma gabaliņiem ne-
varu iedomāties 
savu ikdienu!”

“Simpozijs bija brīnišķīgs! Sliņķiem neļāva atpūsties, bet lika 
strādāt!”, smej Betija Strautniece. “Es esmu koktēlniece, un šajā 
izstādē man ir darbi no dažādiem laikiem. Piemēram, kokgrie-
zums sarkankokā “Pirmais lidojums” ir no 20. gs. 60-tajiem ga-
diem, bet “Zvaigžņu vērotāja naktī” tapa šajā plenērā. Kokam, 

KOPĀ KOKĀ

Tekstilmāksliniece Ruta Bogustova pie sava darba

Koktēlniecības darbnīcā pie Modra Hapanioneka

ECO PRINT (eko drukas) darbnīca

Koktēlniece Betija Strautniece 
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kuru biju izvēlējusies darba radīšanai, bija ļoti tumša miza, bet 
iekšpuse – gandrīz balta. Man nepatika tas kontrasts. Tā kā tek-
stildarbnīcas meitenes turpat vārīja dažādus augus, veidojot kar-
stās batikas, es kokgriezumu iemērcu kādā katlā, un darbs uz-
reiz ieguva pavisam citu noskaņu.

Savā mūžā droši vien būtu radījusi daudz vairāk mākslas dar-
bu, ja nebūtu kļuvusi par kokgriešanas pasniedzēju. Kokgriezēju 
studiju “Dzīne” sāku vadīt 1974. gada oktobrī. Nu jau tur aizritē-
juši 42 mana mūža gadi. Bērniem es vienmēr mācīju kokgrieša-
nā, pulēšanā, slīpēšanā izmantot tikai rokas instrumentus, tagad 
jau tikai retais tos izmanto, vairums darbu top ar mehāniskiem 
instrumentiem. Kopš 2009. gada studiju vada Krišs Erdmanis. 
Studijā var apgūt dažādas koka grebšanas tehnikas un izgatavot 

dažādus kokgriezumus.”
Tekstildarbnīcas vadītāja Daina Galakrodzeniece stāsta: 

“Simpozija tekstildarbnīcā šajā vasarā mēs iepazināmies ar jau-
nu veidu, kā augu valsti izmantot mākslas darbu radīšanai. Mēs 
izmēģinājām ECO PRINT (eko druku). Nospiedumiem uz auduma 
izmantojām augu valsts materiālus – dažādu koku un krūmu la-
pas, ziedus un saknes. Pielietojām divas tehnikas: karsto batiku 
un auksto – mehānisko auga atspiedumu uz dažādiem dabīga 
materiāla audumiem (lins, kokvilna, zīds).

Karstās batikas tehnika balstās uz tiem pašiem pamatprinci-
piem kā krāsošana ar augu krāsvielām. Audums vispirms tiek 
kodināts kādā no kodinātājiem (alauns, vara sulfāts, dzelzs 
sulfāts, etiķskābe). Pēc tam jau kodinātajā audumā auga daļas 

Betijas Strautnieces darbs “Zvaigžņu vērotāja naktī”

Tekstildarbnīcā tapušie darbi

Tekstilmākslinieces Dainas Galakrodzenieces vadībā top 
karstās batikas darbi

tiek ietītas vai iespiestas starp dēlīšiem (to sauc par šablonbati-
ku) un vārītas. Auksto – mehānisko auga atspiedumu veido ar 
koka āmuriņu, iedauzot augu vai auga daļu audumā. Rezultātu 
nosaka daudzi faktori: darītāja pieredze, auduma materiāls, pats 
augs u.c. Ideju pamēģināt strādāt šajā tehnikā es aizguvu no Lie-
pājas mākslas skolas kolēģiem.”

Par koktēlniecības darbnīcas vadītāju Moldri Hapanioneku 
simpozija dalībnieku domas ir ļoti lakoniskas: “Modris ir kā dro-
šības “mūris” un ideju avots, viņš ir, un viss notiek!”

Vēlam māksliniekiem un organizatoriem, lai nākamajā sezo-
nā dzimst jaunas idejas un Mālpilī atkal viss notiek!

Esmeralda Tāle
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Turpinoties Erasmus+ programmas projektam “Uz Eiropas 
spārniem”, Mālpils novada vidusskolas dalībnieku grupa (Vikto-
rija Seļivanova un Madara Cīrule no 11. klases, Elīna Rauska un 
Adrians Rakuzovs no 10. klases, skolotājas Ilze Bērziņa un Līva 
Undzenko) septembrī devās uz kārtējo darba sanāksmi Lietuvā.

Adrians: “No 17. līdz 22. septembrim Lietuvā norisinājās pro-
jekta “Uz Eiropas spārniem” sanāksme, kurā arī man bija iespēja 
piedalīties. Projekta ietvaros viesojāmies daudzās Lietuvas 
skaistākajās vietās, kur varējām vērot latviešiem ne tik eksotis-
kos putnus, bet dalībniekiem no Čehijas, Horvātijas un Spānijas 
šie putni bija retāk redzēti. Visvairāk aizrāva aktivitātes putnu 
dārzā, kurā visi kopīgi gatavojām brokastis un aplūkojām dažā-
dus mājputnus. Projekts ne tikai deva iespēju apskatīt kaimiņ-
valsts Lietuvas dabas bagātības un putnu daudzveidību, bet arī 
attīstīt savas komunikācijas spējas ar citiem projekta dalībnie-
kiem. Projekta ietvaros esmu ieguvis jaunus draugus no visām 
projekta dalībvalstīm. Komunicēt ar citu valstu dalībniekiem ne-
bija grūti, jo visi bijām gandrīz viena vecuma.”

Skolotāja Līva: “Ierodoties Lietuvā, mūs sagaidīja plaša prog-
ramma, kura mums deva iespēju ne tikai uzzināt vairāk par put-
niem, bet arī iepazīt Lietuvas kultūru un dabu. Visas nedēļas ga-
rumā mēs varējām iepazīties ar citu valstu pārstāvjiem, tādējādi 
arī uzlabojot savas valodu prasmes. Dūkštas skolā mūsu skolēni 
parādīja savas komunikatīvās prasmes gan vadot, gan arī pieda-
loties dažādās valstu pārstāvju sagatavotās spēlēs. Tikmēr sko-
lotāji dalījās ar gada laikā paveikto programmas ietvaros, sākot 
ar putnu vērošanu, putnu bukleta un kalendāra izveidi, līdz pat 
tematiskām lugām un dziesmām. Domājams, ka visiem uz ilgu 
laiku atmiņā paliks arī Ventes raga Ornitoloģiskā stacija. Tajā 
mēs redzējām, kā tiek apgredzenoti tur nokļuvušie putni, uzzinā-
jām par to migrācijas ceļiem. Nepieredzētas izjūtas radīja mazās 
zīlītes, kas mierīgi gulēja mūsu plaukstās. Kopumā šis brauciens 

deva gan iespēju paplašināt savas zinā-
šanas par citām kultūrām, gan gūt meto-
doloģiskās atziņas, kuras vēlāk varētu 
pielietot arī mācību procesā.”

Madara: “Projektā iesaistos jau otro gadu, taču šis bija mans 
pirmais ārzemju brauciens. Šajā projektā redzētais un piedzīvo-
tais man ļāva iepazīt citu valstu skolēnus, izprast viņu attieksmi 
pret mācībām un uz-
ticētajiem pienāku-
miem. Mācījāmies 
komunicēt un nebai-
dīties no tā, ko par 
mums var padomāt 
pārējie projekta da-
lībnieki. Mēs centā-
mies parādīt savu 
valsti no labākās pu-
ses. Visu dienu ga-
rumā rūpējāmies 
par jautru atmosfēru 
gan garajos un no-
gurdinošajos pār-
braucienos, gan arī 
ārpus tiem. Pateico-
ties dažādu aktivitā-
šu palīdzībai, man 
daudz vieglāk bija 
uzņemt un izprast 
informāciju, kuru 
mums sniedz skolā. 

Arī mēs, projekta dalībnieki, dodamies pie jaunāko klašu skolē-
niem ar izzinošām spēlēm, lai aktīvā veidā pastāstītu par apgūs-
tamo vielu. Visas nedēļas garumā mums izveidojās draudzīgs 
kontakts ar skolēniem no Spānijas. Viņi atcerējās un dalījās atmi-
ņās par mūsu skolas skolēniem, kurus bija satikuši projekta sa-
nāksmē Spānijas skolā. Neizpalika arī valodu apmaiņas “stun-
das””.

Elīna: “Man šis bija pirmais šāda veida projekta brauciens, bet 
sajūtas bija pozitīvas! Lietuvā bijām ekskursijās uz putnu muze-
jiem, uz vietu, kur apgredzeno putnus, un skatu torni, kur tos 
varējām novērot! Šādas aktivitātes mums ļāva sadraudzēties ar 
citu valstu skolēniem! Komunicējām gan angļu, gan krievu valo-

Uz Eiropas spārniem Lietuvā

Apgūtas pirmās iemaņas ornitoloģijā

Mūsu skolotājas vada putnu migrācijas spēli 
ārzemju skolēniem

Pie Ignalinas pilsētas domes
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“Mēs savam novadam” un iedzīvotāju iniciatīvu projekti 2016. gadā

dā, tāpēc grūtības tas nesagādāja! Kopumā bija ļoti jauki un inte-
resanti!”

Viktorija: “Projekta laikā mums bija iespēja daudz vairāk uzzi-
nāt par dažādiem putniem, kā arī iepazīt dažādas Lietuvas pilsē-
tas. Vienā no dienām viesojāmies Dūkštas skolā, kurā visas pro-
jekta dalībvalstis interesantos veidos prezentēja savus nacionālos 
putnus. Mēs prezentēšanai izmantojām dziesmu “Cāļus skaita 
rudenī”, kas iepatikās lielai daļai no dalībniekiem. Visi aktīvi iz-
pildīja mūsu rādītos deju soļus šai dziesmai. Bija iespēja iepazīt 
citus cilvēkus un kontaktēties ne tikai ar visu dalībvalstu skolē-
niem, bet arī skolotājiem. Liels paldies par doto iespēju piedalī-
ties šī projekta sanāksmē.”

Skolotāja Ilze: “Man projektā redzētais un piedzīvotais sniegs 
plašākas iespējas mācību satura īstenošanai, veicinās sadarbī-
bas iespējas ar projektā iesaistīto valstu pārstāvju skolām. Pro-
jektā iesaistītie skolēni un pedagogi ar spēļu un lekciju palīdzību 
spēs daudzpusīgi atainot projektā apgūtās prasmes un iemaņas. 
Lietuvā demonstrētā spēle jau tiek prezentēta arī mūsu skolas 

bērniem, to dara mūsu vidusskolas skolēni – projekta dalībnieki. 
Mums pieaugušajiem vien atliek priecāties, no malas noskatī-
ties, palīdzēt ar padomu jaunajiem censoņiem. Savukārt apmā-
cāmajai skolēnu grupai ir interesantāk apgūt jaunu informāciju 
un apgūt jaunas zināšanas no jauniešiem, kuri to dara citādāk, 
nepierastāk, izskaidrojot savā – jauniešu valodā. Priecēja tas, ka 
Ignalinā jutāmies ļoti gaidīti un aprūpēti. Piedāvātās aktivitātes 
bija pārdomātas, interesantas. Piemēram, es nekad nebiju re-
dzējusi tik lielu ornitoloģisko staciju, nebiju rokās turējusi un gai-
sā palaidusi apgredzenotu zīlīti. Pierasto Lietuvu, kurai parasti 
traucamies cauri braucienos uz lielo Eiropu, iepazinām pavisam 
no citas – austrumu puses. Un tā ir pārsteidzoši citāda reljefa un 
ūdeņu ziņā.

Man ir jauni draugi, es esmu lepna par mūsu skolas skolē-
niem – projekta dalībniekiem, esmu gatava tikpat sirsnīgi uz-
ņemt projekta dalībniekus pie mums Mālpilī 2017. gada maijā.”

Dalībnieku atsauksmes apkopoja Madara Cīrule

Šī gada aprīlī projektu konkursa “Mēs savam novadam” ietva-
ros tika īstenoti seši iedzīvotāju iniciatīvu projekti, ko īstenoja 48 
dalībnieki. Kopumā projektu īstenošanā tika iesaistīti apm. 166 
iedzīvotāji, tai skaitā – ap 10 bērnu un jauniešu.

Pieejamības nodrošināšana līdz 
Mālpils centra ūdenskrātuvei.

Projekta vadītāji Vladislavs Komarovs un Normunds Naglis 
(biedrība “Mālpils zivīm”).

Projekta gaitā tika ierīkotas un labiekārtotas četras jaunas 
laipas makšķernieku un citu interesentu brīvai piekļuvei no kras-

ta līdz makšķerēšanas zonai vietās, kur tas nebija iespējams.
Projektā iesaistījās pavisam kopā 5 dalībnieki.

Sabiedriskā talka Mālpils baznīcā. 2. kārta
Projekta vadītāja Esmeralda Tāle (biedrība “Idoves manto-

jums”).
Projekta ietvaros Mālpils baznīcas sakristejas bēniņi tika iztī-

rīti no vecas, nefunkcionējošas siltumizolācijas kārtas. Pēc pro-
jekta pabeigšanas varēja īstenot nākamo soli baznīcas jumta at-
jaunošanā.

Projektā piedalījās 8 dalībnieki.

Pludmales volejbola laukuma seguma atjaunošana 
un apkārtnes labiekārtošana

Projekta vadītāji Kristaps Butkevičs un Kristaps Rubenis.
Volejbola laukuma seguma atjaunošana un papildināšana ar 

smiltīm, āra nojumes un solu atkārtota apstrādāšana ar 
gruntskrāsu, laukuma konstrukcijas pārbetonēšana, jauna ak-
mens bruģa seguma izveidošana zem nojumes.

Projektā piedalījās 7 dalībnieki.

Biedrības “Notici sev!” 
10 gadu prezentācijas svētki

Projekta vadītāja Lūcija Vaivare (biedrība “Notici sev!”).
Projekta ietvaros tika radīti biedrības 10 gadu darbības jubile-

jai veltītie svētki. Iedzīvotāji varēja iepazīties ar biedrības darbī-

Turpinājums 16. lpp.
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bas sasniegumiem, aktivitātēm, piedalīties radošajās darbnīcās 
un saviesīgā vakarā. Pasākumu kuplināja ap 100 iedzīvotāju.

Projektu organizēja 8 dalībnieki.

Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un 
izklaides laukums Mergupes krastā

Projekta vadītāja Anita Bīriņa.
Projekta ietvaros tika labiekārtota atpūtas vieta pie Mālpils 

kājāmgājēju tiltiņa pār Mergupi – izveidots bērnu aktīvās atpūtas 
laukums, ugunskura vieta.

Projektā piedalījās 10 iedzīvotāji, tai skaitā 3 bērni.

Kultūras centra vestibila 
Ziemas dārza rekonstrukcija

Projekta vadītāja Indra Zvīgule.
Projekta ietvaros tika atjaunots Ziemas dārzs kā vides objekts, 

pārstādot jaunus augus un pārkārtojot akmeņus. Papildus plā-
notajam atjaunotas Ziemas dārza apmales, kā arī no pārpaliku-
šajiem augiem papildināts telpaugu kārtojums otrā stāva vestibi-
lā.

Projektu organizēja 10 dalībnieki, bet kopumā 66 kultūras 
centra darbinieki, pašdarbnieki un citi Mālpils iedzīvotāji, tai 
skaitā 7 bērni un jaunieši.

18. oktobrī Mālpils novada domes Mazajā zālē notika svinīgs 
konkursa noslēguma pasākums, kurā projektu vadītāji un dalīb-
nieki dalījās savā pieredzē, kā arī izteica dažādas idejas nāko-
šiem darbiem. Konkursa žūrija (Agris Bukovskis, Leontina Ame-
rika, Māra Ārente, Edīte Priekule) atzina, ka šogad lielāko 
atzinību saņēmuši divi projekti: Indras Zvīgules vadītā “Kultūras 
centra vestibila Ziemas dārza rekonstrukcija” ar jaunu rekordu 
– viskuplāko dalībnieku skaitu (66 iedzīvotāji), tieši iesaistoties 
projekta darbu realizēšanā. Savukārt Anitas Bīriņas un viņas ģi-
menes īstenoto projektu “Bērnu un vecāku aktīvās atpūtas un 
izklaides laukums Mergupes krastā” atzina par labāko iedzīvotā-
ju iniciatīvu (pēc visiem konkursa nolikuma kritērijiem), ko pozi-
tīvi novērtējušas vairākas ģimenes un atpūtnieki, baudot dabas 
skaistumu.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri gan organizēja, gan palīdzē-
ja īstenot dažādas idejas un iniciatīvas, jo īpaši tiem, kuri piedalī-
jās vairāku projektu darbos! Paldies visiem projektu vadītājiem, 
kuri nenobijās no dažāda rakstura grūtībām, jo galvenais ir gū-
tais gandarījums pēc labi padarīta darba! 

Mālpils novada domes Investīciju un ārējo sakaru daļa

INFORMĀCIJA

TEZĒ (TAIZÉ) Rīga 2016
2016./2017. gadu mijā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā 

notiks 39. Eiropas jauniešu tikšanās, jeb vēl viens Tezē ekumē-
niskās kopienas dibinātāja brāļa Rožē aizsāktā “Uzticēšanās 
svētceļojuma uz zemes” posms.

Atsaucoties uz Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhi-
bīskapa, Romas katoļu Baznīcas arhibīskapa, Pareizticīgo Baz-
nīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīta un Baptistu draudžu 
savienības bīkapa ielūgumu aptuveni 15 000 jauniešu no visas 
Eiropas ieradīsies Rīgā.

Kas ir Tezē?
Tezē ir ciemats Burgundijas reģionā Franci-

jas dienvidos. Uz šo ciematu – savas mātes 
dzimteni Franciju – 1940. gadā pārcēlās dzīvot 
Šveicē kalvinistu garīdznieka ģimenē dzimušais 
Rožē Šics (velāk pazīstams kā brālis Rožē (1915–2005)).

Norisinājās Otrais pasaules karš. Savās mājās brālis Rožē  
deva patvērumu kara bēgļiem, tajā skaitā arī ebrejiem.

1945. gadā brālis Rožē dibināja kopienu, kas arī ieguva Tezē 
vārdu. Pašlaik Tezē kopienā dzīvo vairāk kā 100 brāļi no 30 pa-
saules valstīm. Viņi pieder gan katoļu, gan dažādām protestantu 

Turpinājums no 15. lpp.
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Aktivitātes Mālpils Evaņģēliski 
luteriskajā draudzē
Dievkalpojumi un svētbrīži

30. oktobris / Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvēt-
kiem, dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu plkst. 10:00 /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

30. oktobris / Ekumēniskais Svecīšu vakara dievkalpojums 
Mālpils kapos kopā ar Romas katoļu draudzi plkst. 16:00 /kal-
pos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs un Romas katoļu 
Baznīcas Siguldas draudzes prāvests Rihards Rasnacis/

6. novembris / Divdesmit piektā svētdiena pēc Vasarsvēt-
kiem, dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu plkst. 10:00 /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

11. novembris / Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Kultūras 
centra plkst. 17:00 un svētbrīdis strēlnieku apbedījumu vietā 
Mālpils kapos /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

13. novembris / Divdesmit sestā svētdiena pēc Vasarsvēt-
kiem, dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu plkst. 10:00 /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

18. novembris / Valsts svētku dievkalpojums plkst. 12:00 ar 
koru uzstāšanos /kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjan-
cevs/

20. novembris / Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas die-
na, dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu plkst. 10:00 /kalpos 
draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs/

(Lūgums savu aizgājušo draugu pieminēšanu lūgšanās ie-
sniegt ne vēlāk kā 10. min. pirms dievkalpojuma)
Citas draudzes aktivitātes

Kungs Jēzus saka: “Laidiet bērniņus pie manis, jo viņiem 
pieder debesu valstība”

Ar Pļaujas svētkiem ir atsākušās Svētdienas Skolas nodar-
bības bērniem no 4 līdz 14 g.v. Tās vienmēr ir radošas, muzikā-
las un izzinošas bērniem. Nodarbības notiek paralēli dievkal-
pojuma laikam 10:00–13:00, lai vecāki var savas atvases atstāt 
Svētdienas Skolas nodarbībā un paši netraucēti būtu līdzdalīgi 

dievkalpojumā.
Sv. Raksti mums atklāj Dieva gribu un Viņš 

saka: “Cilvēkam nav labi būt vienam, Es tam 
došu palīgu, kas atbilstu viņam.”

Trešdienu vakaros Mālpils Kultūras centrā 
plkst. 19:00 draudzes mācītājs aicina uz lau-
lāto un laulājamo kursu “Kas ir kristīga laulī-
ba un ģimene?”

“Dievs mums nav devis bailības garu, bet 
gan spēka, mīlestības un saprāta garu.” 
/2 Tim1:7/

Kā ierasts ar Pļaujas svētku izskaņu sākas 
mūsu sanākšana vakaros Mālpils Kultūras 
centrā plkst. 19:00, otrdienās. Dieva vārda pārdomās, sadrau-
dzībā un sirsnīgās dalīšanās sarunās. Šoreiz uzmanība tiks 
pievērsta apustuļa Pāvila vēstulei Romiešiem.
Draudzes locekļiem

Dieva vārds mūs māca: “Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.” Un 
vēl: “Priecīgu devēju Dievs mīl.”

LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu (tas ir balstiesī-
gu) draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ik-
gadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir 
saņēmis Sv. Vakarēdienu.

Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos 
ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikti ar draudzes pado-
mes sēdes lēmumu:

Strādājošiem draudzes locekļiem – 20,00 EUR;
Pensionētiem draudzes locekļiem – 10,00 EUR;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē, ir at-

brīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uz-

vārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes 
mantzines pirms vai pēc dievkalpojuma, saņemot kvīti.

Mālpils Evaņģēliski luteriskā draudze, 
Reģ. Nr. 90000523721, 

Alejas iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Konts: LV25 HABA 0551 0339 7818 2

konfesijām. Brāļi, kas dzīvo šajā kopienā ir uzņēmušies celibātu 
visas dzīves garumā, lai sevi pilnībā veltītu kalpošanai, līdzīgi, kā 
tas ir mūku ordeņos. Viņi dzīvo vienkāršībā, pārtiek tikai no sava 
roku darba un nepieņem ziedojumus. Tezē kopienas brāļi, tāpat 
kā jaunieši, kas ieradīsies Rīgā, vēlas būt par vienotības zīmi 
starp sašķeltajiem kristiešiem, sabiedrībām un tautām.

Kopš 1978. gada ar Tezē mēs saprotam arī Eiropas jauniešu 
tikšanās, kuras katru gadu miju notiek kādā no lielākajām Eiro-
pas pilsētām. Jaunieši, kas piedalās šajās tikšanās nav daļa no 
kādas “kustības”, viņi meklē uzticēšanās ceļus starp dažādu 
konfesiju kristiešiem un dažādu paaudžu cilvēkiem visās tautās.

Brālis Rožē ir viena no spilgtākajām 20. gs. ekumēniskās kus-
tības personībām, viņu vienoja draudzības saites ar Romas pā-
vestiem Jāni XXIII un Jāni Pāvilu II. Kristiešu savstarpējās vieno-
tības veicināšanai viņš veltīja visu savu dzīvi.

Aicinām jūs piedāvāt naktsmājas!
Tā kā Rīgas draudžu kapacitāte nav tik liela, lai uzņemtu šo 

ievērojamo skaitu jauniešu, tad ģimenes viņu uzņemšanai tiek 
meklētas arī Rīgas tuvumā, tostarp Mālpilī.

Lai uzņemtu kādu Tezē tikšanās jaunieti savās mājās, jums 
nav jābūt kristiešiem vai jāpieder kādai draudzei. Jebkurš labas 
gribas cilvēks var izrādīt viesmīlību un dalīties patiesā vienkāršī-
bā. Silta uzņemšana ir svarīgāka par materiālo komfortu.

Jaunieši (vecumā no 17 līdz 35 gadiem) ieradīsies Rīgā 28. de-

cembrī un dosies projām 1. janvārī. Tas, ko mēs lūdzam viņiem, 
ir:

 • naktsmājas uz 4 naktīm (jauniešiem būs līdzi guļammaisi 
un piepūšamie matrači, tāpēc viņi var gulēt arī uz grīdas);

 • vienkāršas brokastis 29., 30. un 31. decembrī;
 • ja iespējams, svētku pusdienas 1. janvārī.

Katru dienu jaunieši piedalīsies pasākumos Rīgā un atgriezī-
sies pie jums ap 22:00. Transports uz Rīgu un atpakaļ viņiem būs 
nodrošināts. Jauno Gadu jaunieši plāno sagaidīt Mālpilī. Par vie-
tu un laiku sekot informācijai www.malpilsbaznica.lv. Jūs esat 
laipni aicināti svinēt kopā ar viņiem, bet tas nav obligāti!

 • Naktsmītņu veidlapu iespējams aizpildīt un nosūtīt elek-
troniski: http://ej.uz/TaizeMalpils, pieteikties personīgi 
var pie mācītāja Edvīna Rumjanceva, tālr. 29227236 vai 
Esmeraldas, Nākotnes iela 1, 221. kab., tālr. 26424232

 • Vairāk informācijas: www.taizeriga.lv, www.taize.fr; 
facebook.com/taizeriga2016 vai /taize.fr; twitter: @taize 
(en), @taize_fr (fr); instagram.com/taize.community

 • Visi Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotāji neatkarīgi no vecu-
ma var piedalīties visā tikšanās programmā bez maksas 
un bez iepriekšējas reģistrēšanās

 • 12. novembrī plkst. 19:00 Siguldas katoļu baznīcā, Rau-
nas ielā 8, Siguldā notiks lūgšanu vakars ar Tezē dzies-
mām un iespēju pavadīt laiku klusumā
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Policijas ziņas 
(septembris)

Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Siguldas iecirknī laika perio-
dā no 01.09.2016. līdz 30.09.2016. 
reģistrēti 156 notikumi, uzsākts 31 
kriminālprocess, pieņemti 40 lēmu-
mi par atteikšanos uzsākt krimināl-
procesu, uzsāktas 24 administratī-
vās lietvedības, sastādīts 41 
administratīvā pārkāpuma proto-
kols. 

Šajā laika periodā reģistrēta in-
formācija par 18 notikumiem Mālpils 
novadā, pieņemti 2 lēmumi par at-
teikšanos uzsākt kiminālprocesu, 
uzsākta 1 administratīvā lietvedība, 
uzsāktas 2 resoriskās pārbaudes, 
sastādīti 12 administratīvā pārkāpu-
ma protokoli (no tiem 9 par alkoho-
lisko dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā, 2 par alkoholisko dzērienu no-
došanu nepilngadīgām personām, 1 
par nelikumīgu tabakas izstrādāju-
mu iegādāšanos).

09/09/2016
ZĀĢĒJOT KRŪMUS, ATRASTS 

KARA LAIKA ARTILĒRIJAS LĀDIŅŠ. 
SPRĀDZIENBĪSTAMAIS PRIEKŠ-
METS NOGĀDĀTS UZ POLIGONU UN 
IZNĪCINĀTS. MĀLPILS NOVADS, 
CEĻA VITE-KNIEDIŅŠ MALA.

18/09/2016
AR ATKLĀTU LIESMU DEGA ŠĶŪ-

NIS. MĀLPILS NOVADS.
20/09/2016
DEGA A/M VW PASSAT 5 KVAD-

RĀTMETRU PLATĪBĀ. MĀLPILS NO-
VADS, MĀLPILS.

Samazināta cena 
gāzes baloniem!

SIA “Saurida Latvija”
Jaunās gāzes balonu cenas:

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

Gāzes balonu nomaiņa, 
pārbaude, konsultācijas. Jauni 

reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). 

Strādājam katru dienu (arī 
vakaros), svētkos un brīvdie-

nās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai

Valsts pārvaldes darbiniek un klient, ESI GODPRĀTĪGS!
Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir 

jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcī-
bu, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termi-
ņos izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinī-
gam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai 
jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama 
valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties 
iestādē par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

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

Aktuāli par 
suņu reģistrāciju

Vēlreiz gribu atgādināt par OBLIGĀTO 
suņu reģistrāciju!

Ar 2017. gada 1. janvāri visiem suņiem, 
kas vecāki par 6 mēnešiem, jābūt apzīmē-
tiem ar mikročipiem (čipētiem) un reģistrē-
tiem Lauksaimniecības datu centrā (LDC). 
Šobrīd LDC ir samazinājis reģistrācijas cenu 
no 7,11 EUR līdz 3,50 EUR. Līdz ar to čipēša-
na un reģistrēšana kopā šobrīd izmaksā 22,- 
EUR. Lūdzu izmantojiet iespēju un savlaicīgi 
veiciet suņu reģistrāciju! Neatlieciet to uz 
gada beigām! Sods par suņu nereģistrēšanu 
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa (LAPK) ir līdz 210,- EUR.

Atis Aigars, tālr. 26143151

SIA “SENLEJAS” – gaļas pārstrādes 
uzņēmums aicina darbā lopu iepircē-
ju – aģentu. Ja nepieciešams, varam 
nodrošināt ar dzīvokli. Tālr. 29485131, 
e-pasts: laura@senlejas.lv

AKMENS APSTRĀDE Piedāvā izveidot 
mazo dārza arhitektūru (strūklakas, soli-
ņi, galdi, skulptūras u.c.). Ēku un ēku daļu 
apdare ar akmeni. Kapu pieminekļi. Visa 
augstākminētā restaurācija. Sertificēts 
akmeņkaļa amata meistars Sandrs Skrib-
novskis, tālr. 29450290
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Vēlamies Jūs informēt, ka no 2016. gada septembra daudzdzī-
vokļu māju energoefektivitātes programmā (turpmāk tekstā 
DME programma) projektu īstenotāji var sākt pieteikties energo-
efektivitātes projektu finansējumam komercbankās.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir noslēgusi līgumus ar 
banku Citadele un DNB banku par banku iesaistīšanos program-
mas īstenošanā. Līdz ar to bankas ir uzsākušas potenciālo klien-
tu konsultēšanu par energoefektivitātes projektu finansēšanas 
aizdevuma nosacījumiem, kā arī kopā ar aizdevumu varēs izmak-
sāt ALTUM grantu, kas ir līdz 50 % apmērā no attiecināmajām 
energoefektivitātes darbu izmaksām. Jau tuvākajā laikā prog-
rammai pievienosies arī citas lielākās Latvijas komercbankas.

Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitāti, viedu ener-
govadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās. Mērķa grupa un labuma guvēji šajā 
programmā ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.

ALTUM konsultācijas par programmas vispārīgiem jautāju-
miem sniedz visā Latvijā – 7 reģionālajos centros un 14 konsultā-
ciju birojos. Lai pieteiktos uz konsultāciju, lūdzam sazināties ar 
tuvāko ALTUM klientu apkalpošanas vietu (tuvākie konsultāciju 
biroji Cēsīs, tālr. 64222860 un Ogrē, tālr. 67774200). ALTUM Ener-
goefektivitātes kompetences centrs sniedz konsultācijas par 
tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un citiem ar ēku ener-
goefektivitāti saistītiem jautājumiem. Ar Energoefektivitātes 
kompetences centru nepieciešamības gadījumā var sazināties 
rakstot e-pastu: kompetences.centrs@altum.lv

DME programma paredz daudzpusīgu atbalstu: bezmaksas 
konsultācijas, grantu (neatmaksājams finansiālais atbalsts), aiz-
devumu garantiju, kā arī iespēju piesaistīt ALTUM aizdevumu 
projekta realizācijai.

Saskaņā ar programmas noteikumiem DME programmas 

projektu finansējuma avots ir grants un aizdevums. DME projek-
ta finansēšanai primāri paredzēts izmantot aizdevumu kādā no 
komercbankām, ar kuru ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums 
par DME projektu finansēšanu. Informācija par komercbankām, 
kas ar ALTUM noslēgušas sadarbības līgumu, pieejama ALTUM 
mājas lapā. Pieteikumu aizdevuma saņemšanai komercbankā 
vai citam finansētājam iesniedz pēc ALTUM atzinuma par ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumen-
tāciju saņemšanas un pēc pakalpojumu sniedzēju atlases vai ie-
pirkuma procedūras veikšanas.

ALTUM sniedz atzinumu par:
 • projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai;
 • piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru atbil-

stoši plānotajam energopatēriņam;
 • grantam, aizdevumam un garantijai atbilstoša valsts atbal-

sta (de minimis) apmēru.
ALTUM atzinuma saņemšana un piegādātāju atlases procedū-

ras veikšana ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu iesniegt pie-
teikumus granta un aizdevuma saņemšanai.

Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu 
māju renovēšanai. Rudens un ziemas mēneši ir piemērots laiks 
konsultācijām, dokumentu sagatavošanai un citu renovācijas 
priekšdarbu veikšanai, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas reno-
vēšanas darbus!

Informējam, ka iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu 
informācija par DME programmu pieejama ALTUM mājas lapā 
www.altum.lv, sadaļā “Energoefektivitāte”.

Cieņā, Ingus Salmiņš 
Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmu

MĀCĪBU PIEDĀVĀJUMI PIEAUGUŠAJIEM
Nosaukums Apjoms Vadītājs Norises laiks un vieta

DATORAPMĀCĪBA IESĀCĒJIEM 36 stundas Iveta Krieviņa Pirmā tikšanās 9. novembrī plkst. 17:00 
Mūžizglītības klasē

DEKUPĀŽA
(dekorēšana ar aplikācijām) 4 Elīna Gaide 12. un 26. novembrī 11:00–13:00

Mālpils Kultūras centrā

Nākamā gada sākumā tiek plānoti arī:
 • UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATU KURSI 36 stundu apjomā, vadītājas Gundega Vanaga-Janberga un Dace Kursīte,
 • ZĪDA APGLEZNOŠANAS KURSI 36 stundu apjomā, vadītāja Daina Galakrodzeniece. 

Šie kursi notiks sākot ar janvāri, darbdienu vakaros, saskaņojot dalībnieku un skolotāju iespējamos laikus pirmajā tikšanās 
reizē, kas tiks izziņota “Mālpils Vēstīs”, novada mājas lapā www.malpils.lv un personīgi paziņota visiem, kas būs iepriekš pietei-
kušies. Visos kursos mācības ir bez maksas – tas ir Mālpils novada domes finansējums pieaugušo izglītībai. Dalībniekiem pašiem 
jāmaksā tikai par darba materiāliem dekupāžas un zīda apgleznošanas kursos.

Lai sagatavotu nepieciešamos mācību materiālus un dalībnieku skaitam atbilstošas telpas, interesentus aicinām pieteikties 
jau tagad pa tālr. 26114137 vai rakstot uz e-pasta adresi: karte1@inbox.lv

Informāciju sagatavoja Līvija Mukāne

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

instalācija un konfigurēšana, datortīkla administratora 
pakalpojumi; • Problēmu attālināta risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8:00 līdz 20:30 bez brīvdienām. 
Saziņai tālr. 67925823; mob. 28955908; e-pasts unijas.datori@
gmail.com, skype: aldis58

IK “Ūnijas datori”, Reģ. Nr. 40002165017, kontaktpersona: 
Aldis, adrese: Mālpils, Krasta iela 3-10
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets iespiests SIA “Zelta Rudens Printing”
Kandavas iela 39, Rīga, LV-1083, tālr. 67624955

      SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

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

KASES DARBA LAIKS:

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

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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

Mālpils Kultūras centra 
pasākumi 2016. gada novembrī

 • Līdz 2. decembrim Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Latvijas Mākslas 
akadēmijas Glezniecības nodaļas absolventu darbu izstāde.

 • 03.11. plkst. 19:00 KONCERTPROGRAMMA “KUNGI UZLŪDZ DĀMAS”. Ar po-
pulārākajām estrādes zelta dziesmām un pirmatskaņojumiem uzstāsies 
Dainis Porgants, Raivo Stašans, Artis Robežnieks, Andris Skuja, Guntis 
Skrastiņš un Žoržs Siksna. Biļetes “Biļešu Paradīzē” un K/c kasēs. Biļešu 
cenas 8,- un 10,- EUR.

 • 05.11. plkst. 10:00 TLMS “URGA” saiets

 • 06.11. plkst. 14:00 CIRKS KARABAS. Pirmo reizi Latvijā ILUZIONISTA GAB-
RIELA GOTA MAĢISKAIS ŠOVS, kurā piedalās žonglieri, klauni, dresētāji un 
ekvilibristi. Biļetes nopērkamas K/c 2 stundas pirms izrādes. Biļešu cenas 
3,- 5,- 7,- 10,- 15,- EUR.

 • 09.11. plkst. 9:00 Vecmāmiņu klubiņa “REZĒDAS” ekskursija uz Latvijas Na-
cionālo mākslas muzeju. Dalības maksa 9,50 EUR. Pieteikties pie K/c dežu-
ranta līdz 3. novembrim.

 • 11. novembris – LĀČPLĒŠA DIENA

 ◊ plkst. 17:00 LĀPU GĀJIENS /Mālpils Kultūras centrs–Mālpils novada 
vidusskola–Skolas iela–Mergupes iela–Strēlnieku kapi/. SVĒTBRĪDIS 
Strēlnieku kapos kopā ar Mālpils Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītā-
ju Edvīnu Rumjancevu.

 ◊ plkst. 18:00 Mālpils Kultūras centrā Mālpils novada skolēnu uzvedums 
”VECĀMĀTE MAN UZDĀVINĀJA LATVIJU”.

 • 17.11. plkst. 19:00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts 
svētku sarīkojums. Mālpils novada pašvaldības balvu “GODA NOVADNIEKS” 
un “GADA CILVĒKS” pasniegšana.

 ◊ Valmieras drāmas teātra izrāde Lauris Gundars “LATTIA” – Mālpils no-
vada domes dāvana svētkos. Ieeja bez maksas. Nacionāls detektīvs 2 cē-
lienos. Režisors – Varis Brasla, scenogrāfs – Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu 
māksliniece – Anna Heinrihsone, mūzikas konsultants – Emīls Zilberts, 
lomās: Tālivaldis Lasmanis, Alise Polačenko, Mārtiņš Meiers, Krišjānis 
Salmiņš, Rihards Jakovels, Ģirts Rāviņš, Māris Bezmers, Januss Johan-
sons, Arnolds Osis, Kārlis Freimanis, Mārtiņš Liepa, Valmieras Viestura 
vidusskolas audzēkņi – Jānis Leščinskis, Kristers Komarovs, Lotārs Za-
riņš, Ričards Kronbergs. Transportu uz sarīkojumu iespējams pieteikt pa 
tālr. 67925836.

 ◊ plkst. 22:00–03:00 svētku BALLE kopā ar grupu “KĀ GRIBAT” no Rēzek-
nes. Ieeja 3,- EUR. Biļešu iepriekšpārdošana K/c kasē.

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

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

Tolaik Malienā dzīve bija skaidra un sa-
protama – ziemās sniegs līdz pažobelēm, 
un katram sava vieta dzīvē: latvietim pie 
darba, vācietim pie teikšanas, bet krie-
vam pie apziņas, ka tā ir viņa zeme. To-
mēr nekas jau nestāv uz vietas – jau pēc 
pusgadsimta viss būs sajaucies kopā, un 
tad jau pie apvāršņa uzmirdzēs Latvijas 
republika. Bet pagaidām vēl ir 1834. gada 
ziema – kādā Malienas krogā skan trīs va-
lodas, un šeit nākuši kopā ļaudis, kuru 
gēni jau drīz būs ikviena latviešu nācijas 
pārstāvja asinīs: vai spēsim šajos senčos 
atpazīt savas patiesās saknes, savus sti-
ķus un niķus? Šeit kopā nāk bagātais un 
nabagais, drosmīgais un gļēvais, gudrais 
un slīpais, racionālais un romantiskais, tā 
radot īstenu nacionālu detektīvu: kurš 
spēs pierādīt savu pārliecību par vienīgo 
patieso?

Izrādes darbība sākas dienā, kad kro-
gus saimnieks – latvietis Kārlis, ir nolē-
mis iemācīt apmulsušajiem vīriem dzie-
dāt korī, vilkt meldiņu visiem kopā. Ir 
nolīgts vietējais īpatnis, jauniņais tautas 
dziesmu entuziasts Cimzas Jānis, kuram 
nu jāspēj ieskandināt pat greizāko rūcēju. 
Tas ir tikai sākums Kārļa slepenajam plā-
nam, kas ir liels, drosmīgs un viltīgs, kur 
pat šaušana nebūs tā trakākā lieta... 

Par Valmieras drāmas 
teātra izrādi “LATTIA”

“Tu esi vienvienīga,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec,
Kā gaismu Tevi jūt.”

(A. Dāle)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dainai Si-

lai, māti Helēnu Greižu mūžībā aizvadot.
Mālpils novada dome


