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Top galda spēle par Mālpils novadu!
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Mālpils novada domes svarīgākie lēmumi februārī

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

Iveta Krieviņa

Izskatīja 15 jautājumus:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
4. Par nekustamo īpašumu zem ēkām nodošanu atsavināšanai.
5. Par nekustamo īpašumu atkārtotu nodošanu atsavināšanai.
6. Par Mālpils novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmuma 

Nr. 7/3 “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to no-
stiprināšanu zemesgrāmatā uz Mālpils novada pašvaldības 
vārda” precizēšanu.

7. Par grozījumiem Mālpils novada domes 2021. gada 27. jan-
vāra lēmumā Nr. 1/8 “Par ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanu 1.–4. klašu izglītojamiem attālinātu mācību laikā”.

8. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 5.–12. klašu izglī-
tojamiem attālinātu mācību laikā.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa paga-
rinājumu 2021. gadā.

10. Par traktortehnikas nodošanu utilizācijai.
11. Par līdzdalību konkursa “Māmiņa. Uzņēmēja. Siguldiete” 

īstenošanā.
12. Par finansiālu atbalstu komunistiskā terora upuru atbalsta 

un palīdzības fondam “Sibīrijas bērni”.
13. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu. 
14. Par investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi–Pilskalni pār-

būve” iesniegšanu un pašvaldības līdzfinansējuma noteik-
šanu.

15. Par Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plāna kon-
statējumu daļas apstiprināšanu.

NOLĒMA:
• Grozīt Mālpils novada domes 2021. gada 27. janvāra lēmumu 

Nr. 1/8 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.–4. klašu iz-
glītojamiem attālinātu mācību laikā”, tā lemjošo daļu izsakot 
šādā redakcijā:

1. Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novada vi-
dusskolas 1.–4. klašu izglītojamajiem attālināta mācību procesa 
norises laikā.

2. Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē 
(t. sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir šī lēmuma 1. punktā minē-
tais izglītojamais var saņemt par katru darba dienu sākot no 
2021. gada 25. janvāra visa attālinātā mācību perioda laikā, par 
katru izglītojamo 1,60 euro/dienā (8,00 euro/nedēļā) ekvivalentu 
pārtikas paku.

3. Lēmuma izpildi nodrošināt no Mālpils novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem un no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu 
nodrošināšanai.

4. Ēdināšanas atbalsta sniegšanu koordinē Mālpils novada vi-
dusskolas direktore.

• Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novada admi-
nistratīvajā teritorijā deklarētajiem 5.–12. klašu izglītojamiem no 
trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm attālināta 
mācību procesa norises laikā. Atbalstu Mālpils novadā deklarētā 
izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē (t.sk. audžuģime-
nē vai aizgādībā) ir šī lēmumā minētais izglītojamais var saņemt 
par katru darba dienu sākot no 2021. gada 1. marta visa attālinā-
tā mācību perioda laikā, par katru izglītojamo 1,60 euro/dienā 
(8,00 euro/nedēļā) ekvivalentu pārtikas paku. Lēmuma izpildi no-
drošināt no Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un no 
valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai. Ēdināša-
nas atbalsta sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas di-
rektore un pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”. 
Atbalsts izglītojamā ēdināšanai, kurš nav Mālpils novada vidus-
skolas skolēns, bet atbilst šī lēmuma 1. punktā noteiktajam, tiek 
sniegts uz personas, kuras aprūpē atrodas izglītojamais, iesnie-

guma pamata. Iesniegumu ēdināšanas atbalstam iesniedz Māl-
pils novada domē vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu 
atsūta uz e-pasta adresi: dome@malpils.lv, vai iesniedz izmanto-
jot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpo-
jumu “Iesniegums iestādei” no 2021. gada 1. marta un ne vēlāk 
kā līdz 15. martam. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada 
domes 2020. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 14/10 “Par ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem attālinātu mācību lai-
kā”. Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils novada domes 2020. gada 
29. decembra lēmumu Nr. 17/10 “Par ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu izglītojamiem attālinātu mācību laikā”.

• Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2021. gadu  
maksājams ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim. Noteikt 
nodokļu administratorei M. Nīgrandei par minēto lēmumu infor-
mēt SIA “ZZ Dats” un lūgt veikt lēmumam atbilstošas izmaiņas 
lietojumprogrammā NINO.

• Piešķirt finansējumu 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) 
apmērā no atbalsta fonda nodibinājumam Komunistiskā terora 
upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 
40008057169, konferences, koncerta, bērnu zīmējumu un sace-
rējumu konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija” nā-
kamo sēriju montāžai, ekspedīcijas uz Krasnojarskas, Omskas 
apgabaliem organizēšanai.

• Atbalstīt biedrību “Mālpils zivīm”, piešķirot finansējumu 
2 000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā no dabas resursu nodokļa 
līdzekļiem Mālpils novada dabas taku uzturēšanai.

• Atbalstīt investīciju projekta “Grants ceļa Baņģi–Pilskalni 
pārbūve” īstenošanu un iesniegt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā investīciju projekta pieteikumu. Projekta 
kopējais finansējums 451 865,45 EUR, nepieciešamais aizņē-
mums ir 380 000,00, Mālpils novada pašvaldības līdzfinansējums 
71 865,45 EUR. Projekta realizācijas laiks 2021. gada jūnijs– 
2021. gada novembris. Pilnvarot Mālpils novada domes priekšsē-
dētāju Solvitu Strausu parakstīt ar projekta realizāciju saistītos 
dokumentus. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības 
izpilddirektoram.

• Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības reorganizācijas plā-
na konstatējumu daļu:

1. Mālpils novada pašvaldības institūcijas;
2. Mālpils novada pašvaldības manta:

2.1. Būves;
2.2. Dzīvokļa īpašumi;
2.3. Zemes vienības;
2.4. Kustamie īpašumi;
2.5. Nepabeigtā celtniecība;
2.6. Mālpils novada pašvaldības saistības:

2.6.1. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības:
- Aizņēmumi;
- Galvojumi;
- Citas ilgtermiņa saistības;

2.6.2. Eiropas savienības fondu un citas ārvalstu finanšu 
palīdzības projekti:

- Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā; 
- Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta;

2.6.3. Īstermiņa saistības.
Piecu darbdienu laikā publicēt šo lēmumu un reorganizācijas 

plāna konstatējumu daļu pašvaldības tīmekļvietnē. Piecu darb-
dienu laikā nosūtīt šo lēmumu un reorganizācijas plāna konsta-
tējumu daļu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai un Siguldas novada pašvaldībai.
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Turpinājums 4. lpp.

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2021. GADA APRĪLIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. aprīlī, plkst. 15:00 ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 21. aprīlī, plkst. 16:00 LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. aprīlī, plkst. 17:00 SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 28. aprīlī, plkst. 15:00 SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 26. aprīlī, plkst. 17:00 ALEKSANDRS LIELMEŽS

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

AKTUĀLI

Vai tiešām pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās refor-
mas (ATR) gadā varēs administratīvajos izdevumos ietaupīt 189 
000 000 EUR, kā politiskās partijas “Latvijas attīstībai” 2021.  gada 
februāra reklāmas avīzē apgalvo bijušais VARAM ministrs 
J. Pūce, un novirzīt šo naudu citiem projektiem? Centos šo jautā-
jumu izzināt. Informācija atrodama Valsts kases oficiālajos pār-
skatos. Lūk, kādi ir skaitļi. Dati ir par 2019. gadu, jo par 2020. 
gadu informācija vēl nav publiskota. 

Visas pašvaldības kopā:
klasifikācijas kodā 01.000 “Vispārējie valdības dienesti” ir iz-

tērējušas – 353 185 814 EUR
t.sk. kodā 01.100 “Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un 

fiskālā darbība, ārlietas” – 117 500 961 EUR. 
Tātad var uzskatīt, ka tieši šeit – uzskaites kodā 01.100 uzskai-

tīti visi izdevumi, kas saistīti ar pašvaldību administrācijas izde-
vumiem, un ir iztērēti tikai nedaudz vairāk kā 117,5 milj. EUR. 
(Finanšu ministrija divus gadus atpakaļ solīja, ka precizēs admi-
nistrācijas izdevumu uzskaiti, kas vēl nav izdarīts). Rodas jautā-
jums, no kurienes tad var ietaupīt 189 milj. EUR, ja visas pašval-
dības kopā tērē tikai 117,5 milj. EUR.

Ieskatījos Latvijas Bankas mājas lapā un atradu šo pētījumu, 
uz ko atsaucas VARAM ministri. Lasītāju novērtējumam ieskats, 
kā Latvijas bankas pētnieki nonākuši pie šādiem skaitļiem un cik 
viegli politiķi ar to manipulē.

Citāti un dati no pētījuma.
3.2. Ekonometriskā specifikācija
Lai noskaidrotu, kādi faktori ietekmē Latvijas pašvaldību bu-

džeta izdevumus uz vienu iedzīvotāju, izmantota informācija par 
110 Latvijas novadu pašvaldībām periodā no 2014. gada līdz 
2017.  gadam un šāds vienādojums: llllYYpp,cc,tt = µµ + 
ρρ(llllllllllpp,tt) + ππaa,ccRRaa,cc,pp,tt + ααjjDDjj,pp,tt + 
ϐϐmmGGmm,pp,tt + γγFFpp,tt + θθtt + εεpp,tt (1), kur atkarīgais 
mainīgais (llllYYpp,cc,tt) ir logaritms no p pašvaldības uzturēša-
nas izdevumiem uz vienu iedzīvotāju attiecīgajai c funkcijai18 t 
gadā. Lai gan dažkārt pētījumos izmantoti arī pašvaldību budžeta 
kopējie izdevumi (sk., piemēram, Antoniu Afonsu un Sonija Fer-
nandeša (1)), vairākumā gadījumu priekšroka dota uzturēšanas 
izdevumiem, jo tie precīzāk atspoguļo pašvaldību pakalpojumu 
sniegšanas izmaksas un ir mazāk svārstīgi nekā kapitālie izde-
vumi. 19 (εεpp,tt) ir regresijas kļūda un (µµ) – konstante. Mainī-
gais (llllllllllpp,tt) ir logaritms no iedzīvotāju skaita pašvaldībā ar 
attiecīgo regresijas koeficientu (ρρ), kas atspoguļo, kā mainās 
pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumi, iedzīvotāju skaitam 
pieaugot par 1%. Tā kā pašvaldību izdevumus var ietekmēt arī 

vairāki citi faktori, regresijā iekļauti šādi kontroles mainīgie: – 
(Ra,c,p,t ar attiecīgajiem regresijas koeficientiem πa,c) – attiecī-
go funkciju raksturojošie snieguma rādītāji (audzēkņu skaits iz-
glītības iestādēs; dzimšanas, miršanas un laulības reģistrācijas 
gadījumu skaits; sociālo pabalstu saņēmēju skaits u.c.); – (Dj,p,t 
ar attiecīgajiem regresijas koeficientiem αj) – citi demogrāfiskie 
un administratīvie faktori (par darbspējas vecumu jaunāku un 
vecāku iedzīvotāju īpatsvars; apdzīvotības blīvums un pagastu 
skaits);20 – (Gm,p,t ar attiecīgajiem regresijas koeficientiem ϐm) 
– ģeogrāfiskie rādītāji (attālums līdz tuvākajai republikas pilsē-
tai; vai novads atrodas pie Latvijas robežas; reģions u.c.); – (Fp,t 
ar attiecīgo regresijas koeficientu γ) – PFIF dotācijas īpatsvars 
budžeta ieņēmumos; 21 – (θt) – laika fiksētie efekti. Analīzē iz-
mantota informācija par izdevumiem tām pašvaldību funkcijām, 
par kurām ir pieejama pietiekami plaša informācija par sniegu-
ma rādītājiem un kuru ietvaros sniegto pakalpojumu klāsts ir 
relatīvi vienāds – vispārējie valdības dienesti (COFOG 1), izglītība 
(COFOG 9) un sociālā aizsardzība (COFOG 10). Citām pašvaldību 
funkcijām nav pieejama informācija par to pakalpojumu apjomu, 
kas ar tām saistīti, un tādējādi nav iespējams precīzi novērtēt ie-
dzīvotāju skaita ietekmi uz izdevumiem. Lai gan analīzē izmanto-
tas tikai trīs no 10 pašvaldību funkcijām, ar tām saistītie izdevumi 
veido 70% no kopējiem novadu pašvaldību uzturēšanas izdevu-
miem. Snieguma rādītāju izvēli lielā mērā nosaka informācijas 
pieejamība. Izglītības un sociālās aizsardzības jomā pieejams 
plašs rādītāju klāsts, kas diezgan precīzi atspoguļo ar attiecīgo 
funkciju saistīto pakalpojumu apjomu. (Sk. tabulu)

Potenciālais uzturēšanas izdevumu ietaupījums gadā 
novadiem ar dažādu vidējo iedzīvotāju skaitu (milj. EUR)

Izglītības, sociālās 
aizsardzības, vispārē-
jie dienesti, funkcijas

17 milj. 
EUR

74 milj. 
EUR

130 milj. 
EUR

Visas funkcijas 25 milj. 
EUR

107 milj. 
EUR

189 milj. 
EUR

Vidējais iedzīvotāju 
skaits novadā 10 000 iedz. 5 000 iedz. 20 000 iedz.

Avots: Latvijas Bankas aprēķini. Piezīmes. Aprēķinos izman-
toti 1.–3. tabulas regresiju koeficienti. Tiek pieņemts, ka efektivi-
tātes uzlabojums visās funkcijās būtu līdzvērtīgs izglītībā, sociā-
lajā aizsardzībā un vispārējos valdības dienestos novērtētajam. 
Aprēķinos izmantots vidējais iedzīvotāju skaits novados, neietve-
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Turpinājums no 3. lpp.

AKTUĀLI

rot republikas pilsētas. Aprēķini veikti, izmantojot 2018. gada ce-
nas. Papildus līdzekļu ietaupījumam (kas ļautu šos līdzekļus no-
virzīt, piemēram, atbilstošo novadu iedzīvotāju labklājības 
uzlabošanai) lielākiem novadiem varētu būt arī vairākas citas 
priekšrocības, t.sk. lielāka budžeta (un personāla) kapacitāte 
piesaistīt investīcijas un stabilāka nodokļu bāze (kas ļautu plānot 
investīcijas ilgtermiņa attīstībai). Tomēr, veidojot jaunu adminis-
tratīvi teritoriālo iedalījumu, būtu jāņem vērā plašs faktoru loks, 
kas neaprobežojas tikai ar pašvaldību budžeta izdevumiem un 
līdzekļu izlietošanas efektivitāti. Optimāla pašvaldību lieluma 
meklējumos būtu jāapsver arī vairāki teritorijas plānojuma jau-
tājumi (piemēram, infrastruktūras esamība un citas īpatnības, 
kas var ietekmēt pakalpojumu pieejamību jaunveidojamo admi-
nistratīvi teritoriālo vienību ietvaros) un jārisina jautājumi, kas 
saistīti ar labas pārvaldības principu nodrošināšanu, lai poten-
ciālais ar pašvaldību pakalpojumu koncentrāciju saistītais lī-
dzekļu ietaupījums pēc iespējas lielākā apjomā arī īstenotos. 
Jāņem vērā arī tas, ka, organizējot valsts pārvaldi pārāk lielās 
administratīvi teritoriālajās vienībās, var zust viena no mazu paš-
valdību lielākajām priekšrocībām – ciešāka politiķu saikne ar 
vēlētājiem, kas ļauj ne tikai labāk izprast iedzīvotāju vajadzības, 
bet arī vairo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Tāpēc, vei-
dojot valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, svarīgi atrast 
līdzsvaru starp vietējo demokrātiju un lietderīgu līdzekļu izlieto-
jumu.

Šāds materiāls atrodams Latvijas bankas mājas lapā sadaļā 
diskusiju materiāli “Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžetu iz-
devumu atšķirības? “01.2019.

Ja šādu teorētisku aprēķinu izmanto politiķi, lai censtos ap-
galvot, ka var ietaupīt 189 milj. EUR gadā tikai uz “administrāci-
jas izdevumiem” (J. Pūce), vai uzturēšanas izdevumiem” (A.T. 
Plešs), tad tā ir iedzīvotāju maldināšana, kam nav nekāda sakara 
ar pašvaldību faktiskajiem izdevumiem, ko parāda arī Valsts ka-
ses pārskati.

Kā tad ir mūsu, jaunveidojamā Siguldas novadā, ar adminis-
trācijas izdevumiem?

2019. gada dati

Iedz. 
skaits Kods 01.000 Kods 01.100

1. Siguldas 
novads 17761 1 978 627 EUR 1 616 659 EUR

t.sk. atlīdzība 1 222 596 EUR

. 91,04 EUR/iedz

t.sk. atlīdzība 68,84 EUR/iedz

2. Inčukalna 
novads 7640 761 188 EUR 756 932 EUR

t.sk. atlīdzība 554 175 EUR

99,07 EUR/iedz

t.sk. atlīdzība 72,54 EUR/iedz

3. Krimuldas 
novads 4858 592 846 EUR 582 946 EUR

t.sk. atlīdzība 420 359 EUR

120.00 EUR/iedz

t.sk. atlīdzība 86.53 EUR/iedz

4. Mālpils 
novads 3350 649 049 EUR 348 542 EUR

t.sk. atlīdzība 287 662 EUR

104,04 EUR/iedz

t.sk. atlīdzība 85,87 EUR/iedz

Kā redzams no datiem, tad neskatoties uz diezgan lielām at-
šķirībām iedzīvotāju skaita ziņā, administrācijas izdevumi uz vie-
nu iedzīvotāju ir diezgan līdzīgi.

Pavisam kopā kodā 01.100 tiek tērēts 3 305 079 EUR, jeb 99,40 
EUR/iedz, t.sk. atlīdzībai 2 484 792 EUR, jeb 73,93 EUR/iedz.

Salīdzinājumam ar kaimiņiem, iedzīvotāju skaita ziņā lielāko 
pašreizējo novadu Latvijā, Ogres novadu, kurā dzīvo 32 997 iedzī-
votāju, tad tur 2019. gadā bija sekojoši izdevumi. Kodā 01.000 – 
4 025 906 EUR, kodā 01.100 – 3 128 998 EUR, jeb 94,82 EUR/iedz 
t.sk. atlīdzība 2 521 200 EUR, jeb 76,41 EUR/iedz.

Kā redzam no skaitļiem, tad četru novadu izdevumu kopsum-
ma kodā 01.100 ir tikai nedaudz lielāka par viena novada summu 
kodā 01.100, bet atlīdzība pat mazāka.

No kurienes tad radīsies tā lielā ekonomija uz ko cer politiķi? 
Secinājumus izdariet paši, cienījamie lasītāji! Mans uzdevums 

bija iepazīstināt Jūs ar faktiem. Uz iepriekšējā laikrakstā uzdoto, 
bet neatbildēto jautājumu, “ko jautāt deputātu kandidātiem par 
administrācijas izdevumiem”, es ieteiktu ļoti konkrētus jautāju-
mus, piemēram:

1. Kāda būs novada pārvaldes struktūra (kādi speciālisti atra-
dīsies Siguldā un kādi bijušos novados)?

2. Kāda būs noteikta viņu amatu atlīdzība (vai pēc pašreizējās 
vienādo amata augstākās atlīdzības, vai diferencēta)? 

3. Vai būs iespējams ietaupīt līdzekļus uz administratīviem 
izdevumiem un kā?

Satversmes tiesa 12. martā publiskoja savu lēmumu par Lim-
bažu novada un Ikšķiles novada iesniegumiem. Lēma, ka Skultes 
pagasta pievienošana Saulkrastu novadam, neatbilst Satvers-
mei, bet Ikšķiles novada pievienošana Ogres novadam atbilst. 
Grūti saprast šādu lēmumu, abos gadījumos bija iedzīvotāju pro-
testi, bet rezultāti atšķirīgi. Acīmredzot vēl tāls ceļš līdz demo-
krātijas izpratnei ejams, jo patieso iedzīvotāju vēlmi varēja un 
vajadzēja noskaidrot vietējos referendumos, it sevišķi, ja Sat-
versmes 1. pantā rakstīts: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska 
republika” un 2. pantā rakstīts: “Latvijas valsts suverēnā vara 
pieder Latvijas tautai”. Vēlētājs 13. Saeimai pārliecinošu mandā-
tu mainīt administratīvo iedalījumu netika devis. Tad nevajadzētu 
juristiem interpretēt, kuri iedzīvotāju protesti ir juridiski atbilsto-
šāki Satversmei. Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs

Mālpils dievnamam 255
Es ilgi meklēju vārdus, ko Jums, mīļie mālpilieši un draudzes 

locekļi, teikt. Ilgi domāju, kas mums šodien jādzird, kad domā-
jam, ka dievnamam 255. Ilgi raudzījos sevī pēc vārdiem, pēc vir-
zības, kurā mums kopīgi iet. Es pēc nu jau 10 kalpošanas gadiem 
šai draudzē Dievam nepārtraukti esmu lūdzis, lai rāda mums 

ceļu. Lai šai brīdī Dievs rāda mums gaismu, kā mums piecelties, 
kad jūtamies sabijušies, noguruši būt ciparos vai spēkā mazi, ap-
maldījušies starp iespēju variantiem, varbūt pat dusmīgi, cīno-
ties ar atbilžu meklēšanu savās sirdīs.

Pēc dievkalpojuma es ieskatījos mūsu baznīcas vitrāžā, tās 
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krāsainajos stikla gabaliņos. Zilgani, sarkani, dzeltenīgi stikla 
gabaliņi. Jo vairāk es skatos šajā mīlestībā dotajā un stiprināju-
mu sniedzošajā dāvanā, jo vairāk es tur redzu cerību un virzību. 
Un ziniet kādu? Virzību uz augšu! Tiekšanos uz Debesīm. Snieg-
šanos pretī Dievam. Mums šobrīd ir vajadzīgs spēks, lai tiektos 
uz augšu. Turpināt. Visiem kopīgi vēlēties turpināt veidot Dieva 
namu caur mums, ar mums. Mēs jau varam šajā brīdī, fokusēt 
visu savu uzmanību uz to, kā mums šobrīd vēl nav, ko nevaram 
un no kā mēs baidāmies. Mēs varam visus iespējamos “bet” lie-
tot kā ieganstus, lai atrunātos. Vai arī mēs varam pamanīt tās 
daudzās svētības un spēkus, kas mums šobrīd vēl ir. Vai mēs va-
ram pamanīt sevī tādu, kaut mazu dedzību, kas tiecas uz Debe-
sīm? Mums vajag garīgi piecelties, sarosīties, iesaistīties, at-
saukties un gribēt, lai mēs varētu caur sevi turpināt celt Dieva 
valstību atjaunot Viņa namu. Visiem. Un te es tiešām domāju, cik 
ļoti mums šajā brīdī draudzei vajag ikvienu – mums vajag drau-
dzes sirmgalvjus, kas vēl atgādina par savu nodošanos, par savu 
spēku un spēju no nekā sākt atkal. Mums vajag dzīves pieredzes 
bagātos, kam ir zināšanas, iespējas, griba. Mums vajag spēka 
gados esošos, kam ir mīlestība, līdzcietība. Mums vajag jaunie-
šus, kas vēl māk sapņot un ilgoties. Un mums vajag bērnus, kas 
vēl māk nevainīgi jautāt un priecāties. Un mums ir visas šīs pa-
audzes. Mums šajā brīdī vajag tikai sākt darboties, uz augšu tiek-
ties.

Un tādēļ pavisam nejauši Bībelē mani uzrunāja Nehemija vār-
di. Nehemija nebija ne pravietis, ne priesteris vai pārvaldnieks, 
viņš bija dzērienu devējs ķēniņam (kas tajā laikā bija gana ievēro-
jams darbs, jo ķēniņu bieži gribēja noindēt, tādēļ ķēniņš uzticējās 
tikai īpašam, pašam uzticamākajam cilvēkam, no kura rokām 
nebija bailes paņemt kausu). Bet Nehemija, kura vārds vien nozī-
mē “Kungs ir mans iepriecinātājs” caur savu dzīvi un dzīves noti-
kumiem bija piedzīvojis, ka Dieva roka vienmēr ir labvēlības pil-
na. Viņš zināja un labi pazina sava spēka un iepriecinājuma īsto 
Avotu. No šī Avota viņš nekad neaizgāja tukšs vai vājš vai vienal-
dzīgs. Un tad Nehemija saņem ziņu, ka Jeruzālemes mūri ir sa-
grauti. Viņš raudāja par to, kam viņa jūdu draudze iet cauri. Bet 
tad viņš liecināja visiem par to, cik Dieva roka ir bijusi laba viņa 
mūžā un visā jūdu draudzes pastāvēšanas laikā. Ka par to vien 
pienāktos Dievam pretī dot labo. ““Celsimies un celsim!”, tā viņi 
stiprināja savas rokas labajam darbam”, ir teikts Nehemija grā-
matā. To teikumu vairs neteica Nehemija viens pats. To teica jau 
vesela draudze – celsimies un celsim! Es nezinu, kuru no ceļiem, 
variantiem izvēlēsimies mēs – mālpilieši, draudzes locekļi, kur 
mēs atradīsim projektiem – jumta un fasādes remontiem līdzek-
ļus. Mums priekšā atbildīgs process. Bet es zinu vienu, ka mums 
šajā brīdī jau ir dots tik daudz, lai Dievam pateiktu paldies par to, 
ka Viņa roka ir bijusi laba arī pret katru no mums tik daudz un 
dažādos veidos. Un par to vien mums vajadzētu vēlēties būt kopā, 
kopā lūgt, kopā smieties un kopā raudāt, kopā veidoties, kopā 
tiekties pret Debesīm. Un tādēļ viss, ko es gribu pateikt Tev un 
sev – celsimies un celsim! Celsim – atjaunosim tālāk dievnamu 
un draudzi, kas tur Kristus mīlestību, kas stiprinās Dieva vārdos, 
kas lepojas ar savu latvietību, kas pārbaudījumos paliek stiprā-
ka, dziļāka, tajā kļūstam tuvāki viens otram un Dievam.

“Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no 
tām ir mīlestība.” /1Kor 13, 13/

Tiešām tu zini to brīnišķīgo sajūtu, kad atnāc mājās un jūti, ka 
tur tu esi ļoti, ļoti gaidīts. Vajadzīgs. Tu zini to sajūtu, ka ir kāda 
vieta, kuru tu sauc par savu. Tu zini to sajūtu, kad tu atslēdz dur-
vis un telpa, kas tevi ieskauj, ir mīlestības un siltuma pilna un tik 
droša. Tava māja. Un tajā mājā viss ir tavs – tur ir tavas negulētās 
naktis un visi uztraukumi, strīdi. Tavā mājā ir tavi svētki un tavi 

apkampšanās brīži, tavā mājā ir kopīgs galds un mielasts. Tavā 
mājā ir tava atpūta un sirdsmiers, un tur ir tavi pienākumi, darbi. 
Tavi bērni dzimst un uzaug tavā mājā. Tavi mīļie noveco un aiziet 
mūžībā tavā mājā. Tavi jaunie pieaug un atstāj tavas mājas un 
katru reizi tu priecājies, kad viņi atgriežas savās dzīvēs, sevi 
meklējot. Reizēm varbūt juties nesaprasts savās mājās un tad 
dusmās, sāpēs esi gājis prom un tomēr domās esi skatījies atpa-
kaļ, ilgojies atgriezties. Tavā mājā ir visas tavas lūgšanas. Tavā 
mājā ir tava sirds. Pašam nemanot, tu saaudz ar savu māju, ar 
savu namu. Un tā tas ir mums, mālpiliešiem – draudzei. Mums ir 
mūsu garīgā māja. Mūsu skaistā baznīca, par spīti gadiem un iz-
aicinājumiem uzturētā. Mūsu ēka, kur mēs sev ļaujam uz mirkli 
apstāties, lai Dievu sadzirdētu, sajustu savā ikdienā un svētkos. 
Ēka, ar kuru mēs jūtamies lepni. Ēka, kur vienmēr varam saņemt 
Dieva mieru, ja vien cilvēks atļauj savai sirdij to meklēt. Mūsu 
Dieva nams, kas pēdējā laikā prasa lielus ieguldījumus tā re-
montos, varbūt līdz galam nav pat īsti novērtēts. Mums katram ir 
savas atmiņas par mūsu dievnamu. Tie, kas to atjaunoja pirmajā 
Latvijas valsts laikā, var stāstīt, kā no nekā, tikai ar lielu apņēmī-
bu un lielu sirdsdegsmi, tapa kaut kas tik skaists un svēts. Tie, 
kas šo namu uzturēja gadu desmitiem ilgi, tie var stāstīt par de-
dzīgiem strīdiem un nebeidzamām cīņām, bet arī par milzīgu se-
vis atdošanu un nodošanos. Šodien daudzi var stāstīt par savu 
teikto mīlestības jāvārdu šā dievnama altāra priekšā vai kā pār 
jums tika liets ūdens, kristot jūs vai jūsu mīļos Tēva, Dēla un Svē-
tā Gara vārdā. Kā jūs nācāt pie altāra saņemt dievgaldu, reizēm 
lēnām pieturoties pie margām, jo dzīves smagums un nastas 
spiež. Tā ir jūsu atmiņu krātuve. Mēs šai jubilejas gadā vēlamies 
veidot jūsu stāstu cauri gadu desmitiem un simtiem, kuru jūs 
mums draudzei laipni piešķirstu uz laiku.

Man arī ir savs stāsts par šo dievnamu. Kad es šeit sāku kal-
pot 10 gadus atpakaļ, man bija sajūta, ka draudzes locekļi ne-
daudz baidās, atturas ienākt sakristejā, zemoties altārim, krist 
ceļos Dieva vaiga priekšā. Un es sev solīju – es radīšu šo vietu, 
par to, kur mēs visi jūtamies pieņemti, gribēti un droši. Un man 
gribas ticēt, ka man tiešām tas izdevās.

Īpaši ir brīži, kad vadot dievkalpojumu pie altāra rīta saule spīd 
caur vitrāžām logos. Es domāju, ka mums visiem liekas, ka pats 
Dievs mums uzsmaida, izliedams pār mums savu gaismu. Esmu 
ļoti iemīlējis šo dievnamu un jūsu draudzi. Šis Dieva nams ir kļu-
vis arī par manām garīgajām mājām. Brīdī, kad tek ūdens caur 
veco jumtu, kura vējkastes satrupējušas no vecuma, kad ļaudis 
atgādina par noplukušo fasādi, kas tā Kunga namam godu neda-
ra, mana sirds iesāpas. Un daļa arī tavas sirds, mīļo mālpilieti – 
draudzes locekli. Es domāju, ka šis nams ir arī daļa mūsu sirds. 

Un liekas, kas to darbu var paveikt. Jā mēs drīkstam bēdāties 
par to, ko mīlam. Citādi mēs būtu vienaldzīgi. Mīlestība un skum-
jas ir vienas medaļas divas puses. Ja tu mīli, tu zināsi, kā sāp, 
kad liekas, ka tu te neko nevari darīt. Tomēr ir lietas, kas dod 
spēku.

Mūsu baznīca māca mums par pašu būtiskāko, nesagrauja-
mo, mums neatņemamo. Jā, tas ir mūsu altāris caur kuru Dieva 
klātbūtnes sajūta ir mūsu sirdīs. Vitrāžu logi, kurus ziedoja, pa-
teicība viņiem. Ērģeles – tās ir mūsu dziesmas. Kroņlukturi kā 
zīme, ka iekšējā Kristus gaisma nevar izdegt. 

Mums ir ticība, cerība un mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām 
ir mīlestība. Ja tava sirds tic, cer, mīl, ja mana sirds tic, cer un 
mīl, starp mums ir Dievs savā spēkā. Mēs visi kopā varēsim pa-
veikt lielus darbus ticībā. Lai Dievs jo bagātīgi svētī!

LELB Mālpils un Ķempju draudžu mācītājs, 1. Zemesardzes 
brigādes 13. kājnieku bataljona kapelāns, Edvīns Rumjancevs
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Autoserviss “ALE Workshop”
Auto īpašniekiem Mālpilī at-

vērts autoserviss “ALE 
Workshop”, kurā darbojas trīs 
jauni uzņēmēji – Larsens Pul-
turs, Edgars Vanags un Arturs 
Eduards Šmatovs. Visu trīs 
vārdu pirmie burti ietverti ser-
visa nosaukumā.

Ar Larsenu Pulturu mūsu 
lasītāji jau pazīstami. Viņš dar-
bojas arī SIA “Mālpils Bioteh-
noloģiju centrs” un kopā ar 
tēvu – Rihardu Pulturu izveido-
jis slieku komposta jeb vermi-
komposta zīmolu GROWO. 
Droši vien ne viens vien mālpi-
lietis šo efektīgo un ekoloģisko 
mēslojumu izmantojis savā 
mazdārziņā.

Edgars Vanags iepriekš dzī-
vojis Stopiņu novadā, bet tagad 
ir mālpilietis. Savulaik nodar-
bojies ar autosportu – driftu 
vienu no sporta veidiem, kas 
šobrīd Latvijā un pasaulē attīstās ļoti strauji. Strādājis Latvijas 
drifta Pro klases braucēja Kristapa Bluša komandā HGK, kas 
būvē pasaulē labākās drifta automašīnas. Autosports ir viņa 
sirdslieta.

Cik sen jau esat atvērti?
“Darbu esam uzsākuši tikko. Martā mums bija pirmie klienti. 

Darbnīcu sākām iekārtot decembra beigās, īsi pirms Ziemas-
svētkiem atvedām visas iekārtas,” saka Edgars.

Autoservisa angārs atrodas tuvu Mālpils centram – Ķiršu ielā 
10A, kaimiņos SIA “WoodPro” ražotnei. Šobrīd te ir tikai serviss, 
bet Larsens plāno angārā izvietot stendu ar zīmola GROWO pro-
dukciju – vermikompostu un vermikomposta ekstraktu.

Larsens stāsta: “Jau pavisam drīz sāksies dārza darbi un būs 
aktuāls arī mēslojums dārziem. Domāju autoservisa angārā uz-
stādīt GROWO produkcijas stendu. Šeit iegādāto preci varētu arī 
saņemt tie, kas to iegādājušies, lai nebūtu jābrauc uz Kurlēniem. 
Par stenda uzstādīšanu informēsim “ALE Workshop” facebook 
lapā.”

Kādus pakalpojumus piedāvā autoserviss?
Edgars stāsta: “Autoserviss piedāvā riepu montāžu, ja atbrauc 

ar savām riepām, jo riepas mēs servisā netirgojam. Parasti laikā, 
kad riepas jāmaina, servisos, kur tās tirgo, veidojas pat divu ne-
dēļu garas rindas, bet pie mums var atbraukt ar savām riepām 
un mēs nomainīsim.

Vēl piedāvājam apkopes remontus – bremžu apkopi un re-
montu, balstiekārtas remontu, dažādus sīkremontus, eļļas un 
filtru maiņu. Eļļas mēs tirgojam, tās mums ir uz vietas.

Piedāvājam arī piekares remontdarbus. Esam specializēju-
šies BMW markas automašīnu motoru remontā.

Varam veikt arī auto diagnostiku. Pie sarežģītākiem diagnos-
tikas jautājumiem, mums ir sadarbība ar speciālistu, kuram ir 
vairāk nekā 10 gadu pieredze autodiagnostikā.

Pie mums var griezties, lai auto sagatavotu tehniskajai apska-
tei vai arī, ja nav izdevies iziet tehnisko apskati un zināms, kāpēc, 
kas jālabo.”

Mālpilī jau ir autoservisi, kas veiksmīgi darbojas. Kā raugā-
ties uz konkurenci?

Larsens: “Domāju arī mūsu autoserviss būs pietiekoši noslo-
gots. Mūsu pozīcija ir tāda, ka nekonkurējam ar citiem Mālpils 

servisiem, jo mēs esam atvērti sadarbībai un sadalām tirgu. Es 
domāju, ka Mālpilī servisiem ir jāsadarbojas.”

Kā ar jums vislabāk kontaktēties?
Edgars: “Vislabāk mums zvanīt un pieteikt remontu pa tālruni: 

20409406 vai rakstīt WhatsApp. Noteikti atsauksimies!”

Esmeralda Tāle



Mālpils Vēstis  MARTS  2021 7AKTUĀLI

Šogad jau 17 reizi tika godināti meža nozares izcilākie darbinie-
ki, pasniedzot gada balvu “Zelta čiekurs”. Tā ir meža nozares aug-
stākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu no-
zares attīstībā. Balvas laureātus nosaka Meža dienu komiteja. 
Šogad balvas pasniegšana norisinājās citādi – īpaši veidotā televī-
zijas filmā “Zaļais zelts”, kuras pirmizrāde RETV bija 22. februārī 
un kura šogad aizstāja ierasto balvas pasniegšanu klātienē. Filma 
iepazīstina ar balvas laureātiem un viņu sasniegumiem.

Balvu “Zelta čiekurs” nominācijā “Par mūža ieguldījumu” sa-
ņēma arī izcils Mālpils novada mežsaimnieks Edvīns Ģērmanis.

Edvīns Ģērmanis stāsta: “Balvas saņemšana man bija ļoti patī-
kams pārsteigums. Priecājos, ka 49 mana mūža gadi, kurus esmu 
nostrādājis meža nozarē, ir novērtēti. Esmu mežkopis jau trešajā 
paaudzē, mans tēvs un vectēvs bija mežkopji, mani dēli arī ir izvē-
lējušies šo profesiju un arī maniem mazbērniem ļoti patīk mežs.

Mālpils mežniecībā strādāju no 1975. līdz 2005. gadam, no tiem 
26 gadus par mežzini, pēc tam SIA “Rīgas meži” par mežzini un 
kokmateriālu realizācijas daļā.

Galvenais darbs bija meža atjaunošana, kopšana un arī mežiz-
strāde, kā arī visi darbi, kas saistīti ar meža apsardzību un aizsar-
dzību. 90-tajos gados, kad mežu īpašumus atguva bijušie zemes 
īpašnieki un viņu mantinieki, daudzi griezās mežniecībā pēc pado-
ma, kā apsaimniekot mežus. Lai meža īpašniekus apmācītu, rīko-
jām seminārus un apmācības. Ņemot vērā nepieciešamību, savā 
mežā izveidoju mācību taku, kurā tika veiktas apmācības. Taku 
apmeklēja ne tikai mācību nolūkos, bet arī ekskursanti, Mālpils 
vidusskolas skolnieki, pat dažas bērnudārza grupiņas un citi, kam 
bija interese par mežu. Tā es daudziem mālpiliešiem un arī ap-

Mālpils novada mežsaimnieks Edvīns Ģērmanis saņēmis 
augstāko apbalvojumu meža nozarē “Zelta čiekuru”

kārtnē dzīvojošajiem meža īpašniekiem sniedzu zināšanas par 
mežu. Tajā laikā daudzi zemes īpašnieki lauksaimniecības zemes 
apmežoja galvenokārt ar bērzu. Vairākās mālpiliešu saimniecībās 
esmu palīdzējis izveidot skaistas bērzu un priežu audzes, par ko 
man ir liels gandarījums.

Strādājot SIA “Rīgas meži”, 2011. gadā es biju viens no aizsācē-
jiem projektam “Zaļā klase”, kura mērķis bija iepazīstināt ne tikai 
skolniekus, bet visus interesentus ar mežsaimnieciskās aprites 
un koksnes attīstības ciklu no sēkliņas līdz pat gatavam dēlim. Šis 
projekts tapa, attīstījās un veiksmīgi darbojas, sadarbojoties Dau-
gavas mežniecībai (Ogrē), Ogres briežu dārzam, Norupes kokau-
dzētavai un kokzāģētavai “Norupe”. Ekskursija “Zaļajā klasē” ilgst 
3 līdz 4 stundas.

2002. gadā Mālpils luterāņu draudzes īpašumā notika Latvijas 
Mežu dienas atklāšana, kurā piedalījās Valsts meža dienesta vadī-
ba, zinātnieki un Mālpils vidusskolas skolnieki. Tika iestādīts viens 
hektārs jauna meža. 

Strādājot SIA “Rīgas meži” vairākkārt esmu apbalvots ar Atzinī-
bas rakstu kā labākais mežzinis.

Vairākkārt esmu piedalījis Republikas meža nozares profesio-
nālās sacensībās un izcīnījis godalgotas vietas.

Tagad esmu pensijā, tomēr mežs joprojām ir mana ikdiena, arī 
savu padomu un palīdzību mežā kopšanā es nevienam neliedzu. 
Lielāko tiesu sava laika es pavadu mežā – šodien tas ir labs veids, 
kā izvairīties no vīrusa.”

Ar Edvīnu Ģērmani sarunājās Esmeralda Tāle 
Avoti: www.lvm.lv, www.eliesma.lv, www.zm.gov.lv

Edvīns Ģērmanis ar apmeklētājiem meža mācību takā, 2007. gads

Latvijas mežu nozares profesionālajās sacensībās – 2. vieta Latvijas Mežu dienas atklāšana Mālpils novadā, 2002. gads

Balva “Zelta čiekurs” 2020 
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COVID-19 savas korekcijas ir ieviesis visās sfērās – sākot ar 
mūsu ikdienu un beidzot ar lielajiem svētkiem, kurus tā gribējās 
pasvinēt… Taču nekas jau nav zaudēts – atliek mainīt svinēšanas 
formātu. 2020. gads bija Mālpils Mūzikas skolas 30. gads – tātad 
jubileja. Tā dibināta 1990. gada 23. maijā ar Mālpils ciema Tautas 
deputātu padomes lēmumu Nr. 10. Taču tas bija arī Mākslas no-
daļas jubilejas gads – 25 gadi. Bet nekur jau nav teikts, ka tieši tie 
ir tie svinēšanas vērtie cipari. Kāpēc gan tādi nevarētu būt 31 un 
26? Bet ne jau par svinēšanu šeit ir stāsts. Ir pagājis kāds laiks, 
kad gribas atskatīties uz pagājušo un paveikto un varbūt mazliet 
arī pasapņot par patlaban nezināmo nākotni…

Vispirms mūsu pirmais un ilggadējais direktors Juris Vītums: 

“Piesakiet savu bērnu uz mūzikas stundām, un 
viņš iegūs labu smadzeņu anatomiju”

Sveicināti, mīļie mālpilieši!
Gandrīz 30 gadus biju Mūzikas un Mākslas skolas direktors. 

Man ir liels prieks un gandarījums, ka mūsu mazajā pagastā ir 
tik daudzveidīgas iespējas mūsu bērniem: gan sports, gan deja, 
gan dažādas mākslas izpausmes un to visu var apgūt pie augsti 
novērtētiem pedagogiem. Un arī mūsu kultūras centrs ar savu 
bagātīgo piedāvājumu gan pieaugušo pašdarbībai, gan ar plašo 
kultūras programmu.

Pēc šiem 30 darba gadiem varu jums pavisam noteikti teikt, 
ka ir gan bijušie audzēkņi, gan vecāki, kuri nākuši man klāt un 
teikuši: “Kāpēc jūs mūs tomēr līdz galam nepārliecinājāt, nepie-
spiedāt pabeigt skolu?” Tādēļ visiem tiem, kuri šobrīd mācās vai  
vēl tikai apdomā šo soli, gribu teikt: “Nenobīstieties no grūtībām, 
bērns + vecāki + pedagogi, mēs kopā varam pieveikt šīs grūtības. 
Viss, ko bērni apgūst šajā vecumā ir viskvalitatīvāk. Protams, 
daudz ko var iemācīties arī vēlāk, bet ar daudz lielāku gribas 
spēka un laika patēriņu.”

Iesaku visiem jaunajiem vecākiem izmantot šo lielisko iespē-
ju, ka mūsu Mālpilī ir skola gan mūzikai, gan mākslai. Tiem, ku-
riem interesē, varu ieteikt izlasīt Dr. paed. Jāņa Birzkopa grāma-
tiņu “Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja” jeb “Kā 
iegūt labu smadzeņu anatomiju”. Viņš raksta, ka ir trīs VAĻI uz 
kuriem balstās cilvēka harmoniska attīstība: mūzika, māksla un 
deja. Viens no labākajiem intelektuālo spēju attīstītājlīdzekļiem 
ir MUZICĒŠANA. Tā saucamā niekošanās, kur kāds spēlē klavie-
res, kāds akordeonu, kāds vijoli, kāds piegrabina tamburīnu 
utml. Jau antīkie domātāji sludināja, ka mūzika ir viens no labā-
kajiem cilvēka audzināšanas līdzekļiem, jo tā attīsta prātu un 
veido cildenas jūtas. (19.lpp.) “Piesakiet savu bērnu uz mūzikas 
stundām, un viņš iegūs labu smadzeņu anatomiju” (ASV Mičiga-
nas štata universitātes neirologs H. Čugani). Šāds skatījums uz 
mūzikas ietekmi uz cilvēku ir zinātniekiem, bet ja neticat, paska-
tieties apkārt un novērtējiet tos bērnus, kuri iet kādā no šiem 
pulciņiem. Mani novērojumi rāda, ka, pat, ja bērns neizvēlas 
mākslas ceļu, šie ieliktie “pamati” viņam noder visas dzīves laikā 
jebkurā dzīves situacijā, piemēram, tādi redzamākie, bet ne vie-
nīgie iemesli: tie, kuri iet tautas dejās – prot labi dejot, mākslas 
skolas audzēkņi prot saskatīt skaisto arī neikdienišķās lietās, 
mūziķi – manuprāt vienkārši ir laimīgi cilvēki, un tas neredza-
mais pluss ir tas, ka visiem šiem indivīdiem ir laba koordinācija 
un anticipācijas spējas. Anticipācija ir ļoti sarežģīta lieta. Muzicē-
tājam spēles laikā sava uzmanība jāsadala trīs patstāvīgās kon-
stantēs: viena, kas attiecas uz izpildīšanu, otra, kas kontrolē re-
zultātu, un trešā, kas prognozē nākamos uzdevumus. Tādā veidā 
instrumentspēles laikā muzicētājs atrodas visai neērtos “psiho-
fiziskos stāvokļos”, kas nemaz nav raksturīgs daudziem citiem 
priekšmetiem. Un šajā situācijā prognozēšana (anticipācija) ir 
tikai viena no operācijām. Otra svarīga spēja, ko attīsta mūzika 

un deja ir spēja “atrasties uzreiz divos dažādos laikos”. Šai no-
sauktajai spējai ir īpaša nozīme bērna runas attīstībai. Savu 
domu paušana citiem jau būtībā ir pats galvenais, kas katram 
skolā jāapliecina. Īpaši šobrīd tieši deputātu aprindās ir ļoti izjū-
tams runas mākslas trūkums: sacītais ir grūti uztverams, visādi 
amizanti atkārtojumi (āāā, ēē, nūnū) neloģiski paātrinājumi un 
valodas ritma izkropļojumi, neatbilstošu intonāciju uzplaiksnīju-
mi un daudz kas cits. Pirms atsakieties no ārpusskolas aktivitā-
tēm, padomājiet, ko jūs neiedodat savam bērnam. Tas jau sen ir 
pierādīts, ka bērni, kuri ārpus skolas vēl kaut kur mācās, daudz 
labāk plāno savu laiku un rezultātā paspēj izdarīt vairāk. No sirds 
novēlu katram izdarīt pareizo izvēli.

Cieņā bijušais MMS direktors Juris Vītums

Uz jautājumiem atbild MMMS Mūzikas nodaļas 
absolvente Ilona Dzērve-Tālute (Haņina):

Kādas ir Tavas spilgtākās atmiņas no Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas laikiem?

Mālpils MMS es mācījos no 1994. līdz 2005. gadam. Kurš vēl ir 
gājis mūzikas skolā 11 gadus? Tomēr otrgadniece neesmu, vien-
kārši negribēju šo skolu pamest un apguvu divas specialitātes – 
klavieru un pēc tam saksofona.

Daži mirkļi, ko atceros no mūzikas skolas, ir sekojoši:
1. klasē es dīdījos pa gaiteni un, nepazīstot pulksteni, nokavē-

ju klavierstundu. Tāpat atceros, kā mana pirmā klavieru skolotā-
ja Ilva Vārava mani nosauca par “wunderkindu” (es, protams, 
nesapratu, ko tas nozīmē, bet kad uzzināju, biju priecīga). Ar mī-
ļām un siltām jūtām atceros draudzību ar skolotāju Lorencu, 
kurš vien uz dažām stundām 1. klasē bija atnācis mums mācīt 

Pārdomas pēcjubilejas gadā

Ilonas klavieru klases izlaidums, (no kr.) 
Iveta, Gerda, skolotāja Svetlana, Ilona, Sandra
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solfedžo. Viņš bija tik jauks un smaidīgs – reiz satiekot viņu uz 
ielas, es viņam pateicu “čau”, un mamma mani sabāra, ka pieau-
gušiem cilvēkiem nedrīkst teikt “čau”. Bet viņš taču bija mans 
draugs! 

Atceros, cik ļoti man patika dziedāt mūzikas skolas korī pie 
krustmātes Ināras. Es dziedāju 3. balsī, un mēs tur bijām tāda 
lielo meiteņu kompānija, ar kuru kopā bija ļoti jautri. Tāpat man 
patika spēlēt četrrocīgi kopā ar manu jauko klavieru skolotāju 
Svetlanu Luceviču.

Man ārkārtīgi patika mūzikas literatūras stundas pie skolotā-
jas Elīnas Šteinhardes (Kumalānes). Viņa bija ļoti gudra, un es 
ļoti gribēju viņai kādreiz līdzināties un ar lielu interesi centos uz-
sūkt visas tās zināšanas, ko viņa mums deva. Viņa man arī vēlāk 
palīdzēja sagatavoties iestājeksāmeniem Mediņos. 

Kad otro gadu mācījos saksofonu pie skolotāja Elmāra Rudzī-
ša, es piedalījos konkursā “Saxophonia” un, lai arī man likās, ka 
es labi nospēlēju, es paliku zemā vietā (priekšpēdējā). Es ļoti to 
pārdzīvoju – atbraucot no Rīgas ar autobusu un nākot vēlu kājām 
no Sidgundas pagrieziena, es pilnīgi gaudoju skaļā balsī un sau-
cu uz debesīm “Dievs, kāpēc tāda netaisnība?” 

Taču kuriozākie momenti, ko es atminos, ir – kā es mēdzu 
grauzt nagus pirms klavieru ieskaitēm, jo es biju aizmirsusi mā-
jās tos nogriezt un nu citu variantu nebija, kā arī es biju nepiemē-
roti apģērbusies, dodoties uz pianistu konkursu – man mugurā 
bija džemperis ar garām, platām un bārkstainām piedurknēm, 
kas izrādījās nedaudz traucējoši.

Galu galā ļoti grūtā emocionālā periodā 17 gadu vecumā, kad 
es mēnesi negāju skolā, uz mūzikas skolu gan es gāju, jo tur 
mani pieņēma un saprata un es jutos mierīgi, kā mājās.

Kurš bija tas pagrieziena punkts Tavā dzīvē, kad izlēmi par 
labu mūzikas izglītībai?

Precīzi neatceros, bet kopumā zinu to, ka 10. klasē biju izlē-
musi, ka studēšu ģeogrāfiju, savukārt jau 11. klasē skaidri redzē-
ju sevi tikai mūzikā (iespējams, vairāki mūzikas skolas skolotāji 
mani bija iedrošinājuši ar savu atzinību un padomu). Es gribēju 
turpināt savu saksofonistes karjeru, tāpēc plānoju stāties Medi-
ņos saksofona klasē, taču pēdējā brīdī nobijos, jo tomēr ar 2 gadu 
spēlēšanas pieredzi likās par maz. Tad nu otra joma, kas mani 
aizrāva, bija dziedāšana korī. Cilvēks, kas mani ļoti iedvesmoja 
un sniedza man tiešām labu pamatu kormūzikā, bija toreizējais 
Mālpils jauktā kora diriģents Austris Kalniņš, tāpēc nolēmu stā-
ties Mediņos (kur biju pāris gadus vecāka par saviem kursabied-
riem, jo stājos pēc 11. klases, nevis pēc 9. kā visi) – kordiriģentos, 
ko ne brīdi dzīvē neesmu nožēlojusi. Turklāt arī mana vecmāmi-
ņa Nelija Lepiksone bija diriģente (Vitrupes jauktajā korī).

Muzikālie kolektīvi, projekti, kuros esi piedalījusies?
Mana pamata nodarbošanās vienmēr ir bijuši kori – jau no 18 

g.v. (1. kursa) strādāju par kormeistari sieviešu korī “Delta”, tad 
jauktajā korī “Mīts”, un pašlaik darbojos divos brīnišķīgos kolek-
tīvos – “Cantus Fortis” ar kolēģi Ivaru Cinkusu un “Pa Saulei” ar 
Jāni un Martu Ozoliem. Esmu pamēģinājusi strādāt arī par sko-
lotāju, taču ilgāk par gadu neesmu izturējusi.

Esmu muzicējusi visdažādāko žanru un stilu mūzikas projek-
tos, galvenokārt kā dziedātāja. Esmu dziedājusi koros “Colle-
gium Vocale Ventspils”, “Ausma”, “Vivat” (un kā izpalīgs vēl arī 
neskaitāmos citos), vokālajos ansambļos “Luar” un “Sei cantare” 
Sanitas Vītumas vadībā, kā arī retro mūzikas grupā “Neaizmirs-
tulītes”. Dažos projektos pievienojusies arī Latvijas Radio korim. 
Mūzikla “Sūnu ciema zēni” aktrise. Neaizmirstams bija Eiropas 
turneju laiks Pūces Etnogrāfiskā orķestra sastāvā. Bijis tas gods 
tikt uzaicinātai arī par solisti dažādos koncertos un reģionālajos 
Dziesmu svētkos, kā arī XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku 
Noslēguma koncertā.

Savas folkloras gaitas es sāku, ja nemaldos, 2009. gadā Māl-
pils folkloras kopā “Mālis” un turpināju Rīgas Danču klubā. Tāpat 
Mālpilī esmu bijusi jau pieminētā jauktā kora un deju kopas 
“Māra” dalībniece. 

Kā pētniece esmu devusi ieguldījumu sena un reta plēšu ins-
trumenta – Pēterburgas ermoņiku – spēles tradīcijas saglabāša-
nā, turpināšanā un popularizēšanā, kas, sadarbībā ar biedrību 
“Skaņumāja”, vainagojusies ar tās iekļaušanu Latvijas Nemate-
riālā kultūras mantojuma sarakstā. 

Šobrīd dziedu un spēlēju grupās “Putni” un “Tautumeitas”.
Kurš vai kuri no visiem koncertiem, pasākumiem Tev pašai 

sirdij vistuvākie?
Nav viegli no tik 

daudziem koncer-
tiem manā dzīvē iz-
vēlēties vien dažus, 
bet centīšos piemi-
nēt īpašākos, kas 
man nāk prātā. 

Ārkārtīgi dārgi 
manā sirdī vienmēr 
paliks Pūces Etno-
grāfiskā orķestra 
koncerti un sarunas 
ar gruzīnu etnodže-
za grupas “The Shin” 
sirdsgudrajiem da-
lībniekiem. Jautrs 
laiks pavadīts Valta 
Pūces mūzikla 
“Sūnu ciema zēni” 
rašanās procesā, un 
šī izrāde ir zīmīga arī 

Ilona ar saksofona skolotāju Elmāru Rudzīti
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mūsu ģimenes stāstā, jo mans vīrs iemīlējās manī no pirmā ausu 
uzmetiena, vērojot tieši šo izrādi. 

Kā “Neaizmirstulītei” man bija liels gods Latvijas Radio studi-
jā dziedāt kopā un iepazīties ar brīnišķīgu, bet ilgu laiku aizmirs-
tu personību – dziedātāju un komponisti Lolitu Vambuti. 

Tikpat liels gods bija uz vienas skatuves būt kopā ar Raimondu 
Paulu un dziedāt solo viņa dziesmā “Atziedi, dvēsele” VEF Kultū-
ras pilī.

Saviļņojošas sajūtas es piedzīvoju, “Cantus Fortis” un Luk-
semburgas latviešu kora priekšā diriģējot L. Garūtas “Mūsu Tēvs 
debesīs” varenajā Mecas katedrālē Francijā.

Manis izlolots un pateicības pilns personīgs veltījums bija Inā-
ras Bahmanes 80 gadu jubilejai veltītais koncerts Mālpils Kultū-
ras centrā, kurā sirsnīgi muzicēju kopā ar tagadējo mālpilieti, 
manu draudzeni un bijušo kolēģi Eviju Belicku.

Traģisks, bet simbolisks izvērtās manis rīkotais Pēterburgas 
ermoņikām veltītais koncerts Krapē pagājušajā rudenī, jo tajā 
pēdējoreiz, 2 nedēļas pirms nāves, uzstājās mans Meistars un 
skolotājs, izcilais tautas muzikants Alberts Mednis.

Augstvērtīgs bija nesenais vokālās grupas “Putni” tiešsaistes 
koncerts no Vecās Ģertrūdes baznīcas, kurā izpildījām manu tik 
iemīļoto viduslaiku mūķenes Bingenas Hildegardes mūziku.

Ar “Tautumeitām” piedzīvoti ļoti daudzi skaisti koncerti, kuros 
esam izjutušas milzīgu publikas mīlestību. Kā īpašākos varu iz-
celt 2019. gada rudens Latvijas tūres koncertus, ceļojumu uz Ja-
pānu, uzstāšanos ar mūsu elku – ukraiņu grupu “DakhaBrakha” 
– festivāla “Porta” ietvaros mūsu mīļākajā koncertzālē Gors, kā 
arī himnas dziedājumu pārbaudes spēlē basketbolā starp Latvi-
jas un Krievijas izlasēm, kurā iepazināmies ar Kristapu Porziņģi. 
Tomēr pats svarīgākais, lai arī tajā bija vien ap 20 klausītāju, ir 
mūsu rašanās iemesls – Asnates Rancānes koncerteksāmens 
“Dziesmas no Aulejas” Kalnciema kvartālā, kura mūzikas ie-
raksts nupat apbalvots ar Zelta mikrofonu. 

Tomēr pati augstākā virsotne manā radošajā dzīvē ir solo 
2013. gada Dziesmu svētkos Imanta Ramiņa dziesmā “Pūt, vēji-
ņi”, kur manī klausījās simtiem tūkstošu latviešu Latvijā un pa-
saulē, un šī sajūta paliks neaizmirstama!

Kā pašreiz, pandēmijas laikā dzīvo un strādā?
Šī gada laikā pandēmijas ietvaros ir piedzīvotas visradikālākās 

emocijas un notikumi – no sērām un bailēm (traģisks zaudējums 

Covid rudens pļaujas laikā) līdz lielam priekam. Tas viennozīmīgi 
mani ir izmainījis un licis daudz ko pārdomāt, pārvērtēt un sa-
prast.

Pandēmijas sākumā bija grūti pierast, ka koncerti un darbi 
viens pēc otra atceļas, līdz pienāca brīdis, kad nenotika pilnīgi 
nekas. Tomēr mēs pie tā ātri pieradām un man pat iepatikās, ka 
ir tik daudz brīvā laika. Es daudz biju kopā ar bērniem, kā arī iz-
baudīju mājas darbus, sakārtojot vidi sev apkārt. Arī šobrīd man 
tīri labi patīk, ka nekas daudz nav jādara un ka es bez stresa varu 
vienkārši dzīvot. Šāds nesteidzīgs režīms, kāds man pieaugušā 
vecumā iepriekš nav bijis, man ir iepaticies, un man ir bail, ka 
man būs grūti atgriezties ierastajā ātrajā skrējienā. Nupat arī 
esam pārcēlušies uz dzīvi Saulkrastos ar četriem mājdzīvnie-
kiem, par ko esam ļoti priecīgi. 

Bet no otras puses, protams, pietrūkst koncertu un ārzemju 
braucienu. Tajos dažos tiešsaistes koncertos, kas ir, tik grūti nā-
kas atdot sevi, ja nav klātienes klausītāju un aplausu. 

Atšķirīgais, ko daru pandēmijas laikā, ir kora mēģinājumu 
pārveidošana par Zoom lekcijām, kurās mēs divatā ar Ivaru Cin-
kusu stāstām par dažādām mūzikas un kora tēmām, kā arī dzie-
dāšanas nodarbību vadīšana bērniem Zoomā. Arī mani bērni 
dziedāšanu apgūst turpat. Vēl esmu atradusi laiku vijoles spēles 
apguvei. 

Ar “Tautumeitām” mums ir izveidojusies kāda sapņu sadarbī-
ba, kā arī mēģinām iekarot neizmēģinātus apvāršņus moderno 
tehnoloģiju jomā (priekš manis ļoti svešā) – esam sākušas iz-
strādāt digitālo platformu etnodziedāšanas apguvei un mums 
pagaidām tīri labi ar to veicas. 

Protams, ka dažreiz pietrūkst tikšanos ar draugiem un ra-
diem, īpaši grūti ir ilgstoši nesatikt vecākā gadagājuma tuvinie-
kus.

Ilona Dzērve

Mākslas nodaļa skolai tika pievienota 1995. gada 1. janvārī ar 
Mālpils pagasta padomes lēmumu. Tā tika likti pamati nodaļai, 
kurā pirmajā pusgadā strādāja trīs skolotājas – Māra Ārente, 
Indra Zvīgule un Ingūna Linde, bet nodaļā bija 35 audzēkņi. Sā-
kums bija absolūti nezināms, nereglamentēts – kādu skolu sa-
pratām, tādu veidojām. Un jau pēc diviem gadiem pirmais izlai-
dums, kad mākslas nodaļu beidza Anete Melece, Maija Mackus, 
Iveta Ķešāne, Māra Leitāne, Guna un Juta Klintsones un Ilze 
Klausa. Beidza ar nopietniem diplomdarbiem, lai gan bija mācī-
jušās vien dažus gadus. Šie darbi vēl aizvien skatāmi Mālpils no-
vada domes telpās. 

Šajā laikā skolotāju saimei pievienojās Guna Petrevica un Inta 

Mūsu 1. izlaidums 1998. gadā skolu beidz arī Anete, (no. kr.) – 
Māra Leitāne, Anete Melece, Iveta Ķešāne, Juta Klintsone, 

Maija Mackus, Guna Klintsone, Ilze Klausa
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Rulle, bet gadus vēlāk Igors Dobičins, Esmeralda Tāle un Inese 
Lieckalniņa. Gadu gaitā notika skolotāju maiņa – darbu uzsāka 
Daina Galakrodzeniece, Elīna Titāne, Aija Klintsone, Artūrs Arnis 
un Jānis Sausnītis, pievienojās Jureta Dobenberga un Ērika Zu-
tere, bet ļoti iepriecina tas, ka ar laiku pie mums kā mācību spē-
ki atgriezās mūsu pašu izaudzinātie jaunie skolotāji – Maija un 
Liene Mackus un tagad Arvis Kantiševs. 

Katrs nākamais gads nāca ar jauniem audzēkņiem, jaunām 
iespējām. Ar katru gadu auga mūsu un audzēkņu varēšana. Rei-
zēm šķita, ka uzdevumi ir par sarežģītu un tos izpildīt nebūs ie-
spējams, tomēr latiņa cēlās aizvien augstāk un augstāk! Izlai-
dums sekoja izlaidumam un aizvien jauni mūsu bērni izvēlējas 
savu dzīvi saistīt ar mākslu. Atlika tikai viņiem sekot. Ja sākumā 
tā bija Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola un Jaņa Rozentāla 
mākslas vidusskola, tad drīzi tām pievienojās arī Latvijas Māks-
las akadēmija (audzēkņi ieguvuši maģistra diplomus un studē 
doktorantūrā), Liepājas Pedagoģijas akadēmija, RTU arhitektū-
ras fakultāte, Latvijas Kultūras koledža, kā arī vairākas mākslas 
augstskolas Eiropā: Čelsijas & Kensingtonas Mākslas koledža 
(Chelsea & Kensington Art College, Interior architecture plan-
ning & vectorworks), Vestminsteras Universitāte (University of 
Westminster) Londonā, Lincas Mākslas un Dizaina Universitāte 

Austrijā, Lucernas Dizaina un Mākslas skola (Hochschule fur 
gestaltung+kunst Luzern) Šveicē. Un tās varbūt nav visas, jo 
mākslas nodaļu šajā laikā ir beiguši 127 audzēkņi. Tālāk studēt 
mākslas programmās izvēlējušies 32 absolventi. Un neviens la-
bāk par viņiem pašiem nevarēs veikt viņu izvēles novērtējumu. 

Māra Ārente 

Mūsu pirmā saruna ar pirmo izlaidumu un mūsu skolas un 
novada lepnumu, 2020. gada novadnieci Aneti Meleci. 

Kā Mālpils masalas skola ir ietekmējusi Tavu mākslinieces 
ceļa izvēli? 

Mālpils mākslas skolā tika ielikti manas mākslinieces izglītī-
bas pamati – tas, uz kā būvējās viss pārējais. Tas nebija tikai par 
zīmēšanu un gleznošanu, tā bija arī mākslas izpratnes veidoša-
na, ko veicināja mūsu kopīgie braucieni uz izstādēm un piedalī-
šanās dažādos mākslas pasākumos. 

Man šķiet, ka mākslas izglītība tieši tāpat kā mūzika, var būt 

noderīga pat tad, ja 
pēc tam tiek darīts 
kaut kas ne-māks-
las jomā, jo tas pa-
līdz uzturēt saikni ar 
savu radošo pusi, 
kas noder jebkurā 
profesijā.

Kas Tev palicis kā 
spilgtākās atmiņas 
no skolas laika?

Vasaras plenēri. 
Tie bija kā tādi skais-
ti piedzīvojumi divu 
nedēļu garumā kat-
ru reizi kādā citā 
Latvijas vietā. Pa 
dienu mēs iepazi-
nām tuvējo apkārtni, 
zīmējām un glezno-
jām, bet vakaros 
jautrojāmies un spē-
lējām spēles. 

Man ļoti patika arī pavasari, kad mēs gājām zīmēt laukā turpat 
Mālpilī, piemēram, šķūnīšus pie pienotavas. Atšķirībā no klusa-
jām dabām, kuras mums uzlika skolotāji un atlika tās tikai uzzī-
mēt, ejot ārā, mēs paši trenējām savu vērību un spēju atrast ie-
dvesmojošus skatus, ko gribētos uzzīmēt. Tas man vēl aizvien ir 
palicis – pat, ja es tajā brīdī nezīmēju, man patīk vienkārši vērot 
lietas, mājas un cilvēkus.

Kā Tu sevi attīstīji tālāk kā māksliniece? Tava tālākā izglītība.
Pēc pamatskolas, mākslas skolas skolotāju pamudināta, es 

iestājos Rīgas Mākslas un Dizaina vidusskolā, kur mācījos stikla 
dizainu. Pēc tam studēju Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās 
komunikācijas nodaļā un šajā laikā pusgadu pabiju arī Šveicē –
Lucernas Lietišķās Mākslas un Zinātnes augstskolā, kur mācījos 
ilustrāciju. Dažus gadus vēlāk, kad jau dzīvoju Šveicē, šajā pašā 
skolā es pabeidzu arī maģistrantūru, kurā apguvu animācijas fil-
mu režiju.

Esmu strādājusi reklāmas aģentūrā, iepakojuma dizaina uz-
ņēmumā, bet jau vairāk kā 7 gadus esmu pašnodarbināta māks-
liniece.

Tava māksla, tavs darbs šodien.
Es esmu ilustratore un animācijas filmu veidotāja. Visbiežāk 

ilustrēju grāmatas bērniem un Latvijā sadarbojos ar izdevniecību 
“Liels un mazs”. Pateicoties viņu neatlaidīgajam darbam, mana 
grāmata “Kiosks” ir nonākusi pie mazajiem lasītājiem arī dau-

Mākslas dienas Ropažos 1996. gads

Mākslas dienas Mālpilī 1997. gads
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dzās citās pasaules valstīs.
Animētās īsfilmas parasti ir manis pašas “pasūtījumi” un pie 

skatītājiem tās nonāk caur filmu festivāliem, bet šad un tad es 
veidoju kaut ko arī citiem. Piemēram, pagājušā gada nogalē es 
animēju vienu mazu gabaliņu John Lewis Ziemassvētku reklāmai 
Apvienotajā Karalistē.

Tavi iedvesmas avoti – ģimene, draugi, ceļošana, grāmatas 
vai kas cits.

Iedvesma ir visapkārt un var rasties no jebkā. Tas ir drīzāk 
stāsts par uztvērēju – ja es staigāju apkārt norūpējusies un galvā 
bļaustās domas, tad visticamāk, ka tajā brīdī mani nekas neie-
dvesmos. Bet, ja es jūtos viegli un brīvi, tad arī vakardienas pro-
blēmas pēkšņi izskatās savādāk un es tur varu ieraudzīt ideju 
stāstam. Tas, ko es vēl aizvien mācos, ir pēc iespējas harmonis-
kāk sadalīt savu laiku – darbam, ģimenei, draugiem un pašai sev 
(grāmatām, pastaigām, jogai utt.) un tad, ja man tas izdodas, tad 

arī ir vieglāk būt tādam mierīgam, atvērtam, vērīgam un, jā, ie-
dvesmas pilnam.

Kāpēc māksla varētu būt laba (vai nelaba) nākotnes profesi-
jas izvēle?

Neviena profesija nav nedz labāka, nedz sliktāka par pārējām 
– galvenais, lai katrs cilvēks ir savā īstajā vietā un dara to no sirds 
– tikai tad viņš vai viņa to varēs darīt labi. Tāpēc, ja kāds izjūt ai-
cinājumu doties mākslas virzienā, pilnīgi noteikti to vajag darīt. 
Ja rodas jautājums, vai ar to var pietiekami nopelnīt, tad atbilde 
arī ir tieši tāda pati – ja šī nodarbošanās patīk un sanāk labi, tad 
būs arī ienākumi. Turpretim profesija, ar kuru teorētiski var no-
pelnīt vairāk, bet tas jādara ar sakostiem zobiem, pat, ja tā nauda 
būs, diez vai ilgtermiņā tas nesīs laimi.

Radošās profesijas (lai gan manuprāt visas profesijas tādas 
var būt) ir ļoti daudz un dažādas, un tas, ko tieši darīt, parasti iz-
kristalizējas tikai laika gaitā. Savu virzienu ir grūti izdomāt, to var 
atrast, tikai darot lietas un ieklausoties savās sajūtās – vai šis 
man sagādā prieku vai nē? Ne viss process var būt patīkams, šad 
tad vajag arī saņemties, bet, ja gandarījums par iegūto rezultātu 
ir lielāks par grūtībām un pūlēm, tad virziens ir tavs un vari droši 
iet tajā arī tālāk.

Anete Melece

Anetes izlaidums

Anetes izlaidums

Pārdomas
Kādā lekcijā ilggadēja Tautas lietišķās mākslas studijas “Bār-

bele” vadītāja, grāmatu “Senās mežģīnes Latvijā” un “Mežģīņu 
mantojums Latvijā” autore Dagmāra Prīberga teica: “Meistars un 
viņa zināšanas ir galvenais faktors attīstībā”.

Personības attīstība veicina piederības un pēctecības sajūtu, 
palīdz atbildēt uz mūžsenajiem jautājumiem “Kas es esmu?”, 
“Kāda ir dzīves jēga?”. Savukārt kultūras mantojumam ir nozīme 
personības attīstībā. Secinājums – kultūras mantojums var palī-
dzēt saprast, no kurienes es nāku un kurp dodos.

Strādājot mājās, mēs neapzināti, vai reizēm apzināti, kļūstam 
par sava kultūras mantojuma glabātājiem. Bet, piedaloties pulci-
ņa darbā, mēs glabātāja sūtībai pievienojam popularizētāja sūtī-
bu. Caur piedalīšanos izstādēs, semināros, praktiskās nodarbī-
bās. Nākamais solis ir tālāknodošanas sūtība. Jaunajai paaudzei, 
jebkuram, kurš vēlas uzzināt, kas viņš ir. Jo šobrīd tikai cilvēks ir 
tas, kurš iepriekšējo paaudžu atstāto spēj saglabāt un attīstīt, at-
rodot tam piemērotu vietu mūsdienu pasaulē.

Dalīties pārdomās par dzīvi aicināju mūsu Aņuku – Annu Juri-
soni. Tradicionālo prasmju glabātāju un popularizētāju ar vislie-

Kristīnei Priedītei 120
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Priedīšmātes 90 gadu jubilejas sarīkojums Mālpils tehnikuma 
bibliotēkā, viņu sveic Aleksandrs Lielmežs, 1991. gads 

lāko pieredzi. Viņa studijā “Urga” darbojas jau no paša tās pirm-
sākuma.

Atmiņu pavediens par Priedīšmāti un dzīvi
Dzīvē man bija divas spēcīgas vadlīnijas – mana mamma un 

Priedīšmāte.
Pazīstu Priedīšmāti no 1959. gada, kad visi tehnikumieši (Māl-

pils Hidromeliorācijas un celtniecības tehnikuma darbinieki) bija 
kā viena liela saime gan priekos, gan bēdās. Liels nopelns tajā 
bija direktoram Jānim Vanagam. Viņš prata šo kolektīvu apvienot, 
nešķirojot cilvēkus pēc ieņemamā amata.

Mani un Dišleri Regīnu šajā kolektīvā piesaistīja Priedīšmāte. 
Gājām skatīties kā stellēs tapa kāds galdauts, kāds tepiķis, kāda 
sega... Pamazām mēs apguvām aušanu – auduma ievilkšanu 
stellēs, tā tapšanu, arī dažādos materiālus. Es audu sienas deko-
rus, sedziņas no doņiem, niedrēm un salmiem. Regīna gan ķērās 
pie lieliem darbiem – tepiķiem, dvieļiem, galdautiem.

Mans sapnis gadu desmitiem bija noaust puspersieti (īpašā 
tehnikā austs paklājs), kādu auda Priedīšmāte. Un nu pēc 60 ga-
diem man tas ir! Paldies Laumai Krastiņai par palīdzību un kon-
sultācijām.

No Priedīšmātes mācījāmies ne tikai aušanas gudrību, bet arī 
dzīves gudrību gan ģimenē, gan darbā, gan virtuvē. Viņa burtiski 

staroja gaišumu un prata priecāties par mazumiņu. Viņas darba 
spējas bija neizmērojamas! Šīs gardās un skaistās tortes! Tajos 
laikos veikalos nevarēja nopirkt krāšņus dekorus. Viņai bija ķir-
bju un ābolu sēkliņas, kaltētas miziņas , kāds sārts ābols un tapa 
brīnums uz tortes. Valmieras teātra aktieri teica, ka Priedīšmā-
tes kūku dēļ vien ir vērts braukt uz Mālpili ar izrādēm. Kad pie 
viņas brauca bērni, tad tika vārīta īpaša zupiņa – vistas buljons ar 
plaucētām klimpām. Arī es to iemācījos.

Ja parādījās kas jauns, Priedīšmāte noteikti vēlējās to apgūt. 
Nāca modē tamborētie lakati un arī viņa notamborēja lielu rozā 
lakatu. Savos zelta gados atmiņa viņai bija kā jaunai meitenei. 
Pasākumos un jubilejās skaitīja no galvas dzejoļus ar pieciem 
pantiem.

Kad traģiski aizgāja bojā dēls, viņa palīdzēja vedeklai izskolot 
mazdēlu Pēteri. Nu ir labs dakteris, kurš kādreiz izpalīdz arī kā-
dam senam mālpilietim.

Paldies Priedīšmātei par to, ka viņa ierādīja un iemācīja 
mums, jaunām sievām, daudz darbus un dzīves gudrības!

Paldies Laumai Krastiņai, mūsu vadītājai Ingunai un visām 
jaukām, mīļām “Urgas” meitenēm. Paldies Ingunai par prasmi 
un iecietību mūs, “jaunās meitenes”, pieņemt, sapurināt un ie-
dvesmot jauniem darbiem. Mums reizēm grūti pieņemt un apgūt 
jauno, bet cenšamies. Cerēsim uz labāko! Šī melnā bedre reiz 
beigsies un mēs iesim kopā ar jauniem darbiņiem. Smelsimies 
jaunas idejas, brauksim uz izstādēm un neiztrūkstoši pie Lau-
mas Tomiņas uz kārtējo plenēru un zupu!

Anna Jurisone

Priedīšmāt, Tava meistarība un zināšanas ir sējusi sēklu un 
izaudzējusi brangu stādu, kurš turpina augt kā Tautas lietišķās 
mākslas studija “Urga”. Tu esi devusi mums iespēju mēģināt sa-
prast, kāda tad ir dzīves jēga. Skatīsimies nākotnē un domāsim, 
ko ņemt līdzi no šodienas.

Inguna Sīmansone, TLMS “Urga” vadītāja

Mālpils novada vidusskolā īsteno Erasmus+ projekta 
“Garīgās veselības veicināšana skolās” aktivitātes

Mālpils novada vidusskola iesaistījusies starptautiskā projek-
tā “Garīgās veselības veicināšana skolās”, kuru īsteno Latvijas 
Universitāte sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un tajā 
esošajām izglītības iestādēm. Projekta mērķis ir veicināt un stip-
rināt skolēnu garīgo labklājību izglītības iestādē, veicot preventī-
vu pasākumu kopumu.

Garīgās veselības veicināšanas programma ir paredzēta bēr-
nu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai, dzīvesspēka stiprinā-
šanai un sociālo, emocionālo un uzvedības problēmu riska mazi-
nāšanai visās vecuma grupās. Pedagogi vada nodarbības par šīm 
tēmām, lai pievērstos ne tikai kvalitatīvu zināšanu sniegšanai, 
bet arī sekmētu bērnu personības attīstību. Projekta ietvaros tiek 

Turpinājums 14. lpp.
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2021. gadā laika posmā no 8. līdz 19. februārim Mālpils nova-
da vidusskolā notika skolas darbības kvalitātes, izglītības pro-
grammu īstenošanas kvalitātes un izglītības iestādes vadītājas 
profesionālās darbības izvērtēšana. Skolas darbības izvērtēšana 
septiņās jomās un 17 vērtēšanas kritērijos notiek reizi sešos ga-
dos un to veic Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu komi-
sija.

Pirms akreditācijas, iepriekšējā mācību gada noslēgumā, 
skolas vadība un skolotāju darba grupas veido skolas darba paš-
vērtējuma ziņojumu, kurā detalizēti atspoguļo pēdējo trīs gadu 
izglītojamo mācību sasniegumus un skolas darbības kvalitātes 
izvērtējumu, skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzla-
bojumus, analizē iepriekšējos gados paveikto un izvirza darba 
prioritātes un uzdevumus nākamajam cēlienam.

Ikvienai skolai akreditācija ir iespēja pārskatīt savu darbību 
atbilstoši valsts likumdošanā noteiktajām prasībām, ja nepiecie-
šams, veikt arī korekcijas. Strādājot pie skolas darba SVID analī-
zes, skolas darba izvērtējuma, katrs skolas darbinieks var novēr-
tēt, vai viņa personīgie mērķi atbilst skolas kopējiem mērķiem.

Akreditācijas procesā komisija ir veikusi kvalitātes vērtēšanu, 
izmantojot šādas metodes:

1. Attālinātas intervijas ar izglītības iestādes vadītāju, vietnie-
kiem, pedagogiem, dibinātāja pārstāvi, vecākiem, atbalsta 
personālu.

2. 32 mācību stundu vērošana attālināti.
3. Situāciju analīzes (attālināti) par pedagoģijas, skolvadības 

un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem, vadī-
bas pārvaldības modeli izglītības iestādē.

4. Izglītības iestādes apskate kopā ar direktori un direktores 

vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā.
5. Dokumentu izpēte (izglītības iestādes pašnovērtējuma zi-

ņojums, izglītības iestādes attīstības plānošanas doku-
ments, vērtēšanas kārtība, e-klase, audzināšanas darba 
prioritātes trīs gadiem un to izvērtējums).

6. EDURIO aptauja pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem.
Pēc sarunām eksperti teica atzinīgus vārdus gan par sarunu 

norisi, gan par dalībnieku teikto par skolas dzīvi, par pozitīvo gai-
sotni un attieksmi.

Izglītības iestādes vadītāja profesionālajā darbībā, izglītības 
programmu īstenošanā eksperti saskatīja skolas darba stiprās 
puses:

 • Izglītības iestādē ir savs karjeras konsultants, kurš organi-
zē izglītojamo mērķu plānošanu un karjeras virzības testu 
nodarbības. Karjeras izglītības īstenošanai ir nepiecieša-
mais literatūras un metodisko līdzekļu un spēļu klāsts, kas 
tiek izmantots gan klases stundās, gan mācību priekšmetu 
stundās (profesiju koks). Karjeras konsultants mērķtiecīgi 
palīdz klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu pedago-
giem izvēlēties mācību ekskursijas, palīdz to plānošanā un 
pasākumu organizēšanā iestādē. Karjeras jautājumi veik-
smīgi iekļauti mācību saturā, kam apliecinājumu var gūt 
mācību stundās.

 • Veiksmīga sadarbība ar dibinātāju, kas veic investīcijas, lai 
izglītības iestāde kļūtu mūsdienīga, funkcionāla un estētis-
ka darba vide, radot ērtas izglītojamo un darbinieku darba 
un atpūtas vietas. Pozitīvs piemērs, kā iespējams nodroši-
nāt pašvaldības sporta infrastruktūras izmantošanu izglītī-
bas iestādes vajadzībām (sporta bāzes, peldbaseina izman-

Ir noslēdzies skolas darba akreditācijas process

veicināta skolas un vecāku sadarbība ar mērķi jau agrīni pievērst 
uzmanību bērnu garīgās veselības stiprināšanai. Ir izveidotas 
skolēnu un vecāku rokasgrāmatas, lai veselīgai personības attīs-
tībai svarīgās prasmes tiktu apgūtas izglītības iestādē un nostip-
rinātas ģimenes vidē. Šīs prasmes ir emociju atpazīšana un paš-
regulācija, iejūtība, sadarbība un attiecību veidošana ar citiem, 
problēmu risināšana, mērķu izvirzīšana un lēmumu pieņemša-
na.

No kopējā 12 nodarbību cikla, lai projekta iecere tiktu realizē-
ta, pedagogi savās audzināmajās klasēs jau ir novadījuši vidēji 9 
nodarbības. Nodarbībās aplūkotas vairākas, šobrīd aktuālas tē-
mas: par patstāvības nozīmi, skolēni ir iepazinuši paņēmienus kā 
pārvaldīt spēcīgas emocijas, veidota izpratne par to, kā rīcība var 
negatīvi ietekmēt citu cilvēku jūtas, skolēni izprot noteikumu no-
zīmi, esam izspēlējuši situācijas, kurās jāprot tikt galā ar pār-
maiņu radītiem izaicinājumiem, pašreiz tik ļoti aktuālo tēmu kā 
pārvarēt negatīvu vienaudžu spiedienu un sociālo atstumšanu. 
Patreizējā situācijā nodarbības tiek vadītas tiešsaistē, bet, kā at-
zīst skolotāji, to vadīšanai klātienē būtu cita vērtība, jo attālināti 
nesanāk izdarīt visu plānoto pilnībā.

Aicinot iesaistīties arī ģimenes un papildināt zināšanas par 
sociāli emocionālo mācīšanos un šobrīd tik aktuālo dzīvesspēku, 
tika organizētas divas tiešsaistes nodarbības tieši vecākiem. Tās 
notika 2020. gada 29. oktobrī un šī gada 4. februārī. Vecāki saņē-
ma rokasgrāmatas garīgās veselības stiprināšanai ģimenēs.

Visi šīs programmas īstenošanā iesaistītie skolēni jau pērn 
oktobrī saņēma savas rokasgrāmatas, kuras var izmantot pat-
stāvīgi, esot ar vienaudžiem vai sarunās ar vecākiem par ģimenei 
aktuālām un arī skolā apgūtām tēmām. Dažkārt noskatīta filma 
vai vienkārša saruna uzvedina bērnu uz pārdomām par viņam 
nozīmīgām lietām, stiprinot savstarpējās attiecības un radot labu 
pamatu bērna sociāli emocionālajai attīstībai.

Par projekta īstenošanu 
pārdomās dalās 2.a klases 
audzinātāja Gunta Bahma-
ne, ka kopumā skolēnus 
projekts ieinteresēja un 
mudināja domāt, izvērtēt, 
diskutēt aprakstītās situā-
cijas. Skolēni mācījās iz-
prast ikdienas notikumus 
un uzvedības paradumus. 
Ieguva padomus kā atbilstoši rīkoties, kā atšķirt labo no ļaunā, 
kā nebaidīties paust savas emocijas un viedokli. Atceros, ka vie-
nā no starpbrīžiem, kad zēni draiskojās, atskanēja: “Izbeidziet! 
Mēs taču mācījāmies, ka jāizturas ar cieņu!” Savukārt 5.a klases 
audzinātāja Anita Vīksne īpaši akcentē nodarbību, kurā runāts 
par to, kā pārdzīvot mājdzīvnieka zaudējumu – šeit skolēni dalījās 
savās emocijās un pārdzīvojumos. Nodarbība bija ļoti emocionā-
la, skolēni spēja atpazīt paņēmienus, kā pārdzīvot mājdzīvnieka 
zaudējumu.

Projekta piedāvātais materiāls ir vērtīgs un sniedz motivāciju 
ne tikai pašiem pedagogiem nodarbību gatavošanās procesā, bet 
arī skolēniem, kuri nodarbībās jūtas uzklausīti un novērtē, ka pe-
dagogs ir gatavs iesaistīties problēmjautājumu risināšanā.

Garīgās veselības veicināšanas programmas izstrādātāji in-
formē, ka līdz nākamajam mācību gadam mācībās varēs piedalī-
ties un programmas materiālus saņemt arī citi Mālpils novada 
vidusskolas pedagogi, lai īstenotu šo programmu ar savu klašu 
skolēniem. 

Projekta koordinatore skolā Santa Lāce

Turpinājums no 13. lpp.
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Tradicionāli Lieldienās Sigulda kļūst par simt šūpoļu galvas-
pilsētu, jo lieli un mazi zaķi turp dodas šūpoties dažādās, krāš-
ņās pašvaldības un uzņēmēju darinātās šūpolēs. Šajā gadā no 
3. līdz 5. aprīlim Sigulda piedāvās unikālu pastaigu pilsētvidē 
“Fantāzijas šūpoļu ceļš”, kurā no Siguldas dzelzceļa stacijas 
laukuma caur Raiņa un Maija parkiem, kā arī “Siguldas devo-
nu” un Siguldas pils kvartālu būs iespēja redzēt un baudīt rado-
šas izpausmes par šūpoļu tēmu, tomēr šūpoties šajā gadā dro-
šības apsvērumu dēļ nebūs iespējams.

Raiņa parkā rosīsies Gada dzīvnieks Latvijā – baltais un pelē-
kais zaķis. Mākslu skolas “Baltais flīģelis” jauno mākslinieku 
radītie Siguldas garauši pārtaps košā brīvdabas lielformāta iz-
stādē “Zaķi šūpojas Siguldā!”. Lieldienu vēstneši iegūs arī savu 
audio balsi – aizraujošu piedzīvojumu stāstos.

Maija parkā savas pēdas būs atstājis trauksmainais ziemas 
vējš. Te “Vēja meditācijas šūpolēs” varēs nomierināt prātu un 
smelties harmoniju saules dainu un mūzikas enerģijas spēkā. 
Savukārt kultūras centra “Siguldas devons” iekšpagalmā “Vērtī-
bu apziņas šūpolēs” varēs atdzīvināt piecus mākslinieka, novad-

nieka Zigurda Zuzes grafikas darbus. Šīs digitāli interaktīvās šū-
poles radījusi Mākslu skolas “Baltais flīģelis” atbalsta biedrība. 
Grafikas mantojuma iedzīvināšanā varēs iesaistīties pēc iepriek-
šēja pieteikuma, zvanot uz “Siguldas devona” klientu administra-
tora tālruņa numuru 67971280 un rezervējot laiku šūpoļu drošai 
un atbildīgai lietošanai.

Pastaiga noslēgsies Siguldas pils kvartālā, kur “Dīgstošo 
domu šūpolēs” varēs lasīt sadarbības partneru domu graudus un 
vēlējumus kā atspirdzinājumu šā laika notikumiem.

Lai pastaiga Siguldā būtu aizraujošāka un piedzīvojumiem ba-
gāta, ikvienam, kuram ir pieejams mobilais tālrunis un lietotne 
“LoQuiz”, būs iespēja piedalīties un ar ceļabiedriem sacensties 
jautrā, izzinošā Siguldas šūpoļu ceļa cilpošanas spēlē “Šūpo cil-
pas Siguldā!”.

Pastaigas dalībnieki aicināti ievērot epidemioloģiskos drošī-
bas pasākumus un Lieldienu saules spēku smelties dabā, pa-
staigās un piedzīvojumos. Tomēr svarīgi atzīmēt, ka, mainoties 
epidemioloģiskajai situācijai, var mainīties arī pastaigas marš-
ruts un “Fantāziju šūpoļu ceļa” piedāvājums.

Lieldienu pastaigas Siguldā norisināsies 
pa“Fantāzijas šūpoļu ceļu”

tošana).
 • Sekmīga un ilggadēja piedalīšanās starptautiskos un Latvi-

jas izglītības projektos, ilgtermiņā, veicinot izglītojamo 
starpkultūru un valodu zināšanas, uzņēmējdarbības, sa-
darbības, komunikācijas un digitālās prasmes.

Akreditācija ir nozīmīgs notikums katras skolas kolektīva dzī-
vē. Mālpils novada vidusskolas pedagogu un darbinieku kolektīvs 
jūtas gandarīts par skolas darbības labo novērtējumu. Tas ir ap-
liecinājums skolas spējai kvalitatīvi īstenot izglītības ieguvei iz-
virzītos mērķus un uzdevumus.

Darbs skolā neapstājas ne mirkli, par to parūpējas gan peda-
gogi, gan izglītojamie, gan arī izmaiņas likumdošanā, jo nekas 
nav tik nemainīgs kā izmaiņas, un mums jāprot atbildīgi tās ie-
dzīvināt! Arī šajā sarežģītajā un izaicinājumu pilnajā laikā spējam 
turēties stabili, pielāgoties apstākļiem un izmantot piedāvātās 

iespējas. 
Ekspertu ziņojumā no 17 kritērijiem piecpadsmit norādītajos 

kritērijos saņemts vērtējums “Labi” un divos kritērijos “Ļoti 
labi”, kā arī pieņemts lēmums akreditēt Mālpils novada vidus-
skolas 9 izglītības programmas uz maksimālo termiņu – sešiem 
gadiem.

Ar Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu ir iespēja iepa-
zīties skolas mājas lapā.

PALDIES katram par idejām, par ideju realizēšanu, par darī-
šanu, atbildību par kopīgo rezultātu, redzējumu, par atbalstu, 
sadarbību un atklātību, konstruktīvu kritiku un izpalīdzīgu plecu, 
par visu, kas mūsu skolu padara par mūsējo!

Jeļena Caune, Mālpils novada vidusskolas direktore

Top galda spēle 
par Mālpils novadu!

Pirms kāda laika Mālpils novada iedzīvotājiem bija iespēja 
piedzīvot viktorīnas “Mana Mālpils manā Latvijā” 10 spēļu cik-
lu pusgada garumā, t.i. no 2017. gada 10. novembra līdz pat 
2018. gada 4. maijam. Šīs spēles autore un īstenotāja bija ilg-
gadēja Mālpils vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Ināra Bahmane (1932-2019). Viktorīna noritēja Māl-
pils kultūras centrā, un to nenogurstoši un aizrautīgi vadīja 
Voldemārs Cērps. Viktorīnas 10 spēlēs piedalījās 18 komandas 
jeb vismaz 72 Mālpils novada iedzīvotāju un vietējos uzņēmu-
mos strādājošo.

Līdz ar ideju par viktorīnu radās arī doma par galda spēli, 
ko varētu spēlēt arī ģimenē, skolā, uzņēmumos vai saviesīgos 
pasākumos. Spēle šobrīd ir tapšanas procesā, un to veido kul-
tūrvēsturniece Ieva Pauloviča, un vizuālo noformējumu ir uz-
ņēmusies māksliniece Esmeralda Tāle. Ideja par spēles vizuā-
lo noformējumu ir jau gatava. Arī spēles noteikumi izstrādāti, 

un top daudzveidīgi un interesanti fakti par Mālpils novadu, tās 
dabu, vēsturi un ievērojamākiem cilvēkiem. Tā būs spēle ne 
tikai par Mālpils centru, bet arī par Sidgundu un tai agrāk pie-
derīgo Šķiliņu pusi, Viti, Kniediņiem, Bukām, Vibroku.

Aicinām novada iedzīvotājus iesaistīties mūsu darbā un 
ieteikt mazzināmus, bet interesantus un aizraujošus faktus 
par novada dabu, vēsturi un personībām. Lūdzam ņemt vērā, 
ka spēles autori pieņems tikai pārbaudāmas ziņas. Lieliski 
būtu minēt tādus faktus, kas nav atrodami līdz šim publicēta-
jās grāmatās par Mālpili (2005. gadā izdotajā grāmatā “Māl-
pils”, 2008. gadā publicētajā folkloras krājumā “Trīs sidraba 
avotiņi” un 2016. gadā iznākušajā rakstu krājumā “Kultūrvēs-
tures avoti un Mālpils novads”). 

Lūdzam līdz 2021. gada 15. aprīlim iesūtīt faktus un, ja ie-
spējams, arī fotogrāfijas uz e-pasta adresi: idove@inbox.lv vai 
papīra formā iesniegt Mālpils Kultūras centrā (pie dežuranta, 
slēgtā aploksnē ar norādi Ievai Paulovičai).

Spēles atklāšanas svētkos (par to vēl ziņosim) trīs intere-
santāko faktu autori balvā saņems galda spēli, un viens no pā-
rējiem faktu iesūtītājiem iegūs to izlozes kārtībā.
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Pirmā “1 min. klīnika” darbu uzsāk Ādažos. Klīnika piedāvā 
Latvijā nebijušu pieeju veselības aprūpei – iespēju pacientiem 
saņemt tūlītēju ambulatoro aprūpi. Vizītes pieraksts aizņems 
tikai 10 sekundes, un pacienti jau tajā pašā dienā varēs ieras-
ties saņemt medicīnas pakalpojumus. Klīnika būs atvērta sep-
tiņas dienas nedēļā, arī svētku dienās, no plkst. 7:00 līdz pat 
23:00.

“1 min. klīnika” uzcelta blakus degvielas uzpildes stacijai 
(DUS) “Viada”. DUS kā piemērotākā klīnikas atrašanās vieta izvē-
lēta, jo tā ir ērti sasniedzama ar automašīnu, turklāt bla-kus 
vienmēr pieejama bezmaksas stāvvieta. Klīnikas valdes locekle 
un biznesa idejas au-tore Ramona Mežale norāda, ka rūpīgi iz-
svērts arī šobrīd aktuālais jautājums – epidemioloģiskā drošība. 
Uzgaidāmā telpa būs pacientu automašīna, līdz ar to pacienti va-
rēs izvairīties no kontakta ar citiem apmeklētājiem. Informācija 
par kabinetu pieejamību būs izvietota klīnikas ārpusē, un pa-

cients redzēs atlikušo laiku līdz viņa vizītes sākumam.
Līdz šim, lai saņemtu pirmreizēju vizīti pēkšņu un hronisku 

slimību saasinājumā, pacientam bieži bija jāgaida garā rindā, un 
trūka iespēju saņemt medicīnas pakalpojumus ārpus mediķu ie-
rastā darba laika. “Ja cilvēkam rodas ar veselību saistītas, akūtas 
problēmas, risinājums ir nepieciešams nekavējoties. “1 min. klī-
nikā” mediķi pielāgosies pacienta vajadzībai saņemt medicīnas 
pakalpojumu tiklīdz būs šāda vajadzība, nevis otrādi,” uzsver R. 
Mežale. Jaunās klīnikas garais darba laiks nodrošinās, ka pakal-
pojumus daudz ērtāk varēs saņemt pirms vai pēc darba, kā arī 
brīvdienās.

Kaut arī lēmums par šāda veida klīnikas nepieciešamību neti-
ka pieņemts pandēmijas iespaidā, pandēmija medicīnas jomā 
valdošās problēmas izgaismoja īpaši spilgti. “Medicīnas nozare 
Latvijā ir vērtējama kā kvalitatīva, bet samērā grūti sasniedzama. 
Ir jāpavada ilgs laiks, lai veiktu pierakstu pie ārsta, sazvanītu, sa-

Atvērta pirmā ātrās apkalpošanas medicīnas klīnika Latvijā, 
kas atrodas degvielas uzpildes stacijas teritorijā

Turpinās iedzīvotāju aptauja, kurā savu viedokli aicināti iz-
teikt Inčukalna, Mālpils, Krimuldas un Siguldas novada iedzī-
votāji, lai izvirzītu jaunveidojamā Siguldas novada attīstības vī-
ziju un stratēģiskos mērķus. Aptauja noritēs līdz 19. aprīlim, 
vienlaicīgi uzsākot ekspertu grupu darbu piecās jomās. Līdz 
šim tajā piedalījušies turpat 300 visu novadu iedzīvotāji. Tāpat 
līdz 18. martam jau notikušas divas ekspertu darba grupas uz-
ņēmējdarbībā un tūrismā, kā arī par infrastruktūras jautāju-
miem. No 22. līdz 26. martam darbu grupu darbs notika sociālo 
jautājumu jomā, kā arī izglītībā, kultūrā un sportā.

Jau ziņots, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādi veiks SIA “Metrum”, un tā norisinā-
sies līdz šā gada oktobrim. Šajā laikposmā tiks organizētas dar-
ba grupas, iekļaujot dažādu jomu speciālistus un sabiedrības 
locekļus. Izstrādes laikā notiek arī sabiedrības aptauja par doku-
mentā iekļaujamiem jautājumiem:

 • izglītība, kultūra, sports;
 • uzņēmējdarbība, tūrisms;
 • infrastruktūra, vide, pakalpojumi;
 • sabiedrības informēšana, līdzdalība.

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos ap-
taujā, tā pieejama vairākos veidos: tīmekļa vietnē https://www.
sigulda.lv/public/lat/jaunumi/20320/, kas aizpildāma gan dato-
rā, gan viedierīcēs, minētajā tīmekļa vietnē atrodams arī drukā-
jams PDF fails, ko aizpildītu aicinām ienest jebkurā no novadu 
pašvaldību klientu centriem, kā arī izdrukātā veidā, kas pieejams 
pašvaldību klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2045. gadam izstrā-
des mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzēju-
mu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specia-
lizāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un 
grafiski. Un, balstoties uz normatīvajiem aktiem, jaunveidojamā 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izs-

Turpinās iedzīvotāju aptauja 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei

trādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielā-
kais iedzīvotāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas novadā, kurā 
apvienosies Inčukalna, Krimuldas, Mālpils un Siguldas novadi, 
lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas novadam – 19124 iedzīvo-
tāji.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, tām, lai 
izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums 
izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tus.
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Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde aicina Vidzemē dzīvojošos 
rezerves karavīrus izmantot iespēju atsvaidzināt un uzlabot mili-
tārās prasmes, piedaloties šogad notiekošajās militārajās mācī-
bās, tādejādi uzturot gatavību valsts aizsardzības uzdevumiem.

Šobrīd 2. Vidzemes brigādes bataljonu pārstāvji ir sākuši uz-
runāt rezerves karavīrus, lai informētu par trim iespējām pievie-
noties militārajām mācībām: kareivji un jaunākie instruktori tiks 
gaidīti pamatapmācības nometnē augustā, kad piecu dienu laikā 
viņi varēs atsvaidzināt prasmes savās specialitātēs. Savukārt ve-
cākajiem instruktoriem un virsniekiem ir iespēja septembrī dar-
boties brigādes vai bataljonu štābos, plānojot un realizējot šī 
gada lielākās militārās mācības “Namejs 2021”. Kā trešā iespēja 
rezerves karavīriem ir iesaistīties citās bataljonu mācībās visa 
gada garumā, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku.

Iesaistoties piedāvātajās mācībās, rezerves karavīriem būs 
iespēja izmēģināt jaunāko militāro ekipējumu un tehniku, satikt 

Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde aicina rezerves karavīrus 
piedalīties militārajās mācībās

bijušos dienesta biedrus, atsvaidzināt līdera un lēmuma pieņem-
šanas prasmes, kā arī izpildīt savu rezerves karavīra pienākumu 
– reizi četros gados ierasties uz militārajām mācībām, saglabāt 
un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārajai specialitā-
tei nepieciešamās iemaņas un sagatavotību.

Mācību laikā rezerves karavīri tiks nodrošināti ar karavīra for-
mas tērpu, ieroci un ekipējumu, kā arī viņiem tiks aprēķināts un 
izmaksāta kompensācija sākot no 29,75 eiro dienā, kā arī uz-
turnauda 9,96 eiro dienā. Tāpat uz militārajām mācībām iesauk-
tajam rezerves karavīram kompensēs transporta izdevumus, kas 
radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no 
deklarētās dzīvesvietas līdz dienesta pienākumu izpildes vietai 
un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un at-
pakaļ. Tiek atlīdzināti arī izdevumi, kas radušies, ierodoties no 
ārvalstīm, izvēloties ekonomiski pamatotu lētāko transporta vei-
du. Izdevumus par taksometra izmantošanu neatlīdzina.

Darba devējs vai izglītības iestāde atbrīvo uz militārajām mā-
cībām iesaukto rezerves karavīru no darba pienākumu pildīša-
nas vai mācībām, saglabājot darba vietu vai tiesības turpināt mā-
cības ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas 
uz militārajām mācībām.

Vairāk par noteikumiem attiecībā uz rezerves karavīru iesaisti 
šeit: https://www.mil.lv/lv/rezerve/butiska-informacija-rezer-
ves-karaviriem-ieskaties

Rezerves karavīri mācībām var pieteikties brīvprātīgi, sazino-
ties ar tuvāko Zemessardzes bataljonu. Kontakttālrunis papildus 
informācijai par apmācību un sociālajām garantijām: 29120847, 
e-pasts: NG2BDEHQS1@mil.lv.

Informāciju sagatavoja: Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes  
Informācijas daļa, tālr. 28326080, 

facebook/Vidzemes brigādes zemessargi

skaņotu laiku un galu galā saņemtu šo pakalpojumu par pieeja-
mu cenu,” par daļu no iemesliem, kas rosināja atvērt ātrās ap-
kalpošanas klīniku, stāsta R. Mežale. 

Pirmā “1 min. klīnika” tika atvērta 9. martā, tā atrodas Āda-
žos, Rīgas gatvē 65, DUS “Viada” teritorijā. Klīnikā būs iespējams 
saņemt diagnostiku un medicīnas pakalpojumus akūtu, dzīvību 
neapdraudošu saslimšanu gadījumos, tāpat veikt vakcināciju, 
nodot laboratorijas analīzes un veikt cita veida manipulācijas. 
Pieteikt vizīti un uzzināt vairāk par sniegtajiem pakalpojumiem 
var klīnikas mājas lapā 1min.lv. Pakalpojumu cenu ziņā klīnika 
ierindojas starp pacientiem pieejamākajām veselības aprūpes 
iestādēm, kā arī klīnikā būs iespējams norēķināties, uzrādot ve-
selības apdrošināšanas polises.

Ādažos atvērtā “1 min. klīnika” ir pirmā šī koncepta medicīnas 
iestāde. “Mēs vēlamies nodrošināt, lai ātras apkalpošanas medi-
cīnas aprūpes klīnikas ir pieejamas pacientiem arī citviet Latvijā, 
izvietojot tās blakus DUS, kas ir viegli sasniedzamas ar auto,” par 
plāniem stāsta Mežale. 

Ātrās apkalpošanas klīnikas ir daļa no veselības aprūpes sis-
tēmas daudzviet pasaulē, jo tās papildina un savā veidā atvieglo 
citas medicīnas nozares struktūras. Piemēram, ASV ir sastopa-
mas gan “walk-in” klīnikas, kas atrodas lielveikalos vai blakus 
aptiekām, gan klīnikas blakus DUS, ko bieži izmanto tālbraucēji. 
“1 min. klīnikā” apvienota pasaules pieredze, lai radītu tieši Lat-
vijai piemērotāko klīnikas konceptu.

Informāciju sagatavoja: Dace Vesterdāla 
Komunikācijas konsultante, tālr. 28473116, 

dace.vesterdala@gmail.com

Papildus informācija: Ramona Mežale 
“1 min. klīnikas” valdes locekle, tālr. 29437098 

ramona@1min.lv
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SLUDINĀJUMS par 
nekustamo īpašumu izsolēm

Mālpils novada dome 2020. gada 19. aprīlī, domes zālē, 
2. stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar aug-
šupejošu soli.

1. Starpgabals, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0600, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
005 0599, ar platību 0,0609 ha. Nekustamā īpašuma sākumce-
na 150 EUR. Drīkst atsavināt tikai tam zemes vienības īpašnie-
kam, kura zeme piegul šim starpgabalam. Izsoles sākums 
plkst. 10:00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst. 9:45.

2. Krūmāji, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0312, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 
0313, ar platību 1,28 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 
1 500 EUR. Izsoles sākums plkst. 10:15, izsoles pieteikumu 
reģistrācija līdz plkst. 10:00.

3. Atvari, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1061, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
1058, ar platību 1,28 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 
3 200 EUR. Izsoles sākums plkst. 10:30, izsoles pieteikumu 
reģistrācija līdz plkst. 10:15.

4. Brīzes, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0332, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
0332, ar platību 0,5387 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 
2 700 EUR. Izsoles sākums plkst. 10:45, izsoles pieteikumu 
reģistrācija līdz plkst. 10:30.

5. Dzīvokļa īpašums Lielvārdes šoseja 15-6, Upmalās, 
Mālpils novadā, kadastra apzīmējums 8074 002 0084 002, pla-
tība 48,3 m2, atrodas 12-dzīvokļu mājas 2. stāvā. Apgrūtinā-
jums – noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums līdz 01.06.2021. 
Nekustamā īpašuma sākumcena 4 320 EUR. Izsoles sākums 
plkst. 11:00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst. 10:45.

6. atkārtota (otrā) izsole – Mergupes iela 20, Mālpils, Māl-
pils novads, kadastra Nr. 8074 003 0923, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0881, ar platību 
0,1873 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 2 400 EUR. Izso-
les sākums plkst. 14:00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz 
plkst. 13:45.

7. atkārtota (otrā) izsole – Vites Rubeņi, Mālpils novads, ka-
dastra Nr. 8074 006 0244, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8074 006 0244, ar platību 6,0 ha. Nekusta-
mā īpašuma sākumcena 12 000 EUR. Izsoles sākums plkst. 
14:15, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz plkst. 14:00.

8. atkārtota (trešā) izsole – Smilšu iela 3, Mālpils, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 1042, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1038, ar platību 
0,6275 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 2 200 EUR. Izso-
les sākums plkst. 14:30, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz 
plkst. 14:15.

9. atkārtota (trešā) izsole – Smilšu iela 3A, Mālpils, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 1043, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1039, ar platību 
0,5604 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 2 100 EUR. Izso-
les sākums plkst. 14:45, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz 
plkst. 14:30.

10. atkārtota (trešā) izsole – Smilšu iela 5A, Mālpils, Māl-
pils novads, kadastra Nr. 8074 003 1041, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 1037, ar platību 
0,4595 ha. Nekustamā īpašuma sākumcena 1 800 EUR. Izso-
les sākums plkst. 15:00, izsoles pieteikumu reģistrācija līdz 
plkst. 14:45.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada do-
mes mājaslapā www.malpils.lv vai Kancelejā, 202. kabinetā, 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba die-
nās, iepriekš vienojoties pa tālruni 67970892. 

Biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” izstrādātās kampaņas 
“Radi, lieku neradot!” tēls Žanis Neveisteris met izaicinājumu 
13–19 gadīgajiem, lai caur radošu darbošanos jaunieši iepazītu 
aprites ekonomikas pamatprincipus. Jau kopš janvāra vairāk 
kā 100 skolas visā Latvijā izmanto biedrības sagatavoto online 
lekciju sēriju. Skolotāji mācību procesā aicināti integrēt arī 
Žaņa mestos izaicinājumus, lai radošā darbošanās vainagotos 
gan ar zināšanām, gan noderīgām balvām.

Žaņa Neveistera marta izaicinājums jauniešiem (no 15. mar-
ta līdz 15. aprīlim)

Šoreiz Žanis aicina aizdomāties par tādu nozīmīgu aprites 
ekonomikas terminu kā produkta dzīves cikls. Piedalīties iespē-
jams divos variantos.

1. SPĒLĒJOT!
- Jaunieši aicināti izspēlēt spēli, kurā jāsaliek produkta dzīves 

cikls limonādes bundžiņai, džinsu biksēm, hamburgerim un mo-
bilajam telefonam.

- Spēle atrodama: https://produkta-dzives-cikls.urda.lv/
- Kad spēle izspēlēta un cikli iepazīti, tad jāuztaisa ekrānšā-

viņš kādam no rezultātiem.
2. IZPĒTOT!
- Jāizvēlas priekšmets, kurš ikdienā bieži tiek lietots un kuru 

gribas izpētīt smalkāk, piemēram, dators, džinsu bikses vai kaut 

vai skrituļdēlis.
- Jāizpēta no kādām detaļām attiecīgais priekšmets sastāv, 

kur kas tiek ražots, no kurienes atvests, kur tiek likts kopā un 
zīmējot, līmējot vai ar video palīdzību jāsaliek attiecīgā produkta 
dzīves cikls.

Kur jāiesūta?
- Sastrādātais elektroniskā formātā jāiesūta līdz 15. aprīlim 

(ieskaitot) uz e-pastu: izglitiba@zaao.lv vai WhatsApp ziņā uz tālr. 
25459399, norādot precīzu informāciju: vārds, uzvārds, izglītības 
iestādes nosaukumu, klase, tālr., e-pasts.

Noslēdzošajam izaicinājumam starts tiks dots 15. aprīlī, kad 
jaunieši tiks aicināti izveidot video, izmantojot Žaņa gifiņu (GIF 
platformās atrodams pēc atslēgas vārdiem: ZANIS un NEVEIS-
TERIS), lai parādītu apkārtējiem, kādas izvēles labāk veikt ikdie-
nā, lai neradītu atkritumus. Izveidotais video nekur nebūs jāiesū-
ta, ar to būs jādalās savos sociālajos tīklos (Instagram, Facebook, 
TikTok), izmantojot tēmturi #liekuneradot #zanis #neveisteris 
#URDA un ietagojot: FB: @urda.lv INST: @urda_dtp

Visu par akciju un kampaņu var uzzināt dabas un tehnoloģiju 
parka “URDA” mājas lapā: https://www.urda.lv/lv/zanis

Online video lekciju sērija
Jau kopš janvāra vairāk kā 100 skolas visā Latvijā izmanto 

biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” sagatavoto online un tieš-

Akcija “Rādi, ka neradi lieku!” aicina jauniešus domāt par 
aprites ekonomiku
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2021. gada FEBRUĀRĪ: 59,13 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums
Patērētās MWh Mājas kopējā platība 

m2 1m2 izcenojums EUR
mēn. sāk. mēn. beigās

Celtnieku 1 514 539 25 797,6 1,85
Celtnieku 3 3332 3355 23 803,48 1,69
Dārza 2 1886 1912 26 739,77 2,08
Dārza 4 2540 2578 38 903,97 2,49
Jaunā 2 un 4 3021 3065 44 1029,66 2,53
Jaunā 6 2600 2625 25 840,35 1,76
Jaunā 5 2977 3020 43 998,23 2,55
Kastaņu 3 2114 2143 29 857,47 2,00
Kastaņu 5 1924 1951 27 843,84 1,89
Kastaņu 7 2067 2099 32 861,36 2,20
Krasta 1 un 3 3089 3135 46 1097,5 2,48
Krasta 2 4382 4437 55 1812,76 1,79
Krasta 4/1 2825 2863 38 1075,72 2,09
Krasta 4/2 2806 2843 37 1101,4 1,99
Krasta 4/3 2424 2459 35 1089 1,90
Krasta 5 3435 3488 53 1376,45 2,28
Ķiršu 2 980 994 14 376,42 2,20
Ķiršu 2A 471,578 478,9 7,322 233,4 1,85
Ķiršu 4 3182 3224 42 1193,67 2,08
Ķiršu 5 3575 3628 53 1222,23 2,56
Ķiršu 7 4964 5034 70 1986,31 2,08
Nākotnes 2 4020 4075 55 1550,53 2,10
Nākotnes 4 5035 5107 72 1861,21 2,29
Nākotnes 6 3029 3075 46 1207,63 2,25
Nākotnes 10 2515 2552 37 1024,09 2,14

saistes lekciju sēriju 7.–12. klases skolēniem par aprites ekono-
miku. Lekcijas būvētas uz kompetenču izglītības pamatprincipu 
bāzes, kas nozīmē, ka aktualizētās vides tēmas un uzdevumus 
skolotāji var ērti integrēt dažādos mācību jomu priekšmetos: ķī-
mija, ģeogrāfija, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, soci-
ālās zinības, ekonomika. Daļai lekciju var piekļūt dabas un teh-
noloģiju parka “URDA” mājas lapā: https://ej.uz/
onlinevideolekcijas.

Tiešsaistes sarunas ar sabiedrībā zināmiem vides aktīvistiem
Kampaņas ietvaros paredzētas vēl trīs tiešsaistes sarunas, 

kurām tiešraidē, kas norisinās dabas un tehnoloģijas parka 
“URDA” Facebook lapā: @URDA.LV pieslēgties var arī klases, ku-
ras līdz noteiktajam datumam nebija pieteikušas dalību kampa-
ņā.

- 23. martā plkst. 13:00 – tiešsaistes saruna (angļu valodā) ar 
SIA “Design Elevator” pārstāvjiem par tēmu “Dizaina domāša-
na”.

- 6. aprīlī plkst. 13:00 – tiešsaistes saruna ar modes māksli-
nieci Baibu Ladigu-Kobajaši par tēmu “Ekodizains un atkritumu 
neradīšana modes biznesā”.

- 21. aprīlī plkst. 13:00 – tiešsaistes saruna ar Lauru Arnicāni 
par tēmu “Zero waste dzīvesveids – ar ko sākt, kā noturēties, kā 
nepārspīlēt”.

Informācijai: Liena Kreišmane, 25544338 vai daibesic@gmail.
com.

Akcija “Rādi, ka lieku neradi!” tiek organizēta biedrības “Dai-
bes ilgtspējas centrs” realizētajā Latvijas vides aizsardzības fon-
da (LVAF) finansētajā projektā “Radi, lieku neradot!” (projekta nr. 
1-08/76/2020) ietvaros. Balviņās “Gardu muti” garškopju sarūpē-
tie dzērieni un “Labas saknes” izauklētie dabai draudzīgie našķi. 
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Atbildīgā par izdevumu: Iveta Krieviņa
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535

APSVEIKUMS  PATEICĪBA  LĪDZJŪTĪBAS

Informācija no Mālpils Evaņģēliski luteriskās 
draudzes

Sirsnīgi sveicieni
Kristus Augšāmcelšanās svētkos –

Lieldienās!
Informējam, ka šī gada Lieldienu dievkalpojums nebūs 

apmeklējams klātienē valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa 
dēļ. Iesakām svinēt svētkus mājās – ģimenes lokā un sekot 
dievkalpojumu pārraidēm TV.

Vairāk informācijas www.malpilsbaznica.lv
Draudzes padome

Aicinājums Mālpils dievnama 
255. jubilejas gadā

Mīļie, mālpilieši, novadnieki, katrs, kuram ir kāds attēls 
un varbūt arī stāsts par Mālpils luterāņu dievnamu. Lū-
gums, padalieties, atnesiet savu foto un stāstījumu (var ar 
roku rakstītu), iepriekš sazvanoties ar Esmeraldu Tāli 
26424232, Viktoriju Kalniņu 29131556 vai Ievu Misiņu 
26638966. Viņas foto ieskanēs vai pārfotografēs un foto at-
griezīs Jums. Šie attēli tiks publicēti draudzes mājaslapā un 
vasaras – jūlija mēneša vakaros īpaši veidotās slaidrādēs 
(cauri gadsimtiem, gadu desmitiem, gadiem), kuras tiks rā-
dītas dievnama dārzā uz lielā ekrāna. Šiem foto nav obligāti 
jābūt ar svētdarbībām saistītiem, der arī vienkārši, garām 
braucot fotografēti attēli, vai padomju gados, vai sniegoti 
Mālpils skati, kur ir redzams dievnams. Mums katram ir sa-
vas atmiņas par mūsu dievnamu. Tie, kas to atjaunoja pir-
majā Latvijas valsts laikā, var stāstīt, kā no nekā, tikai ar 
lielu apņēmību un lielu sirdsdegsmi, tapa kaut kas tik 
skaists un svēts. Tie, kas šo namu uzturēja gadu desmitiem 
ilgi, tie var stāstīt par dedzīgiem strīdiem un nebeidzamām 
cīņām, bet arī par milzīgu sevis atdošanu un nodošanos. Šo-
dien daudzi var stāstīt par savu teikto mīlestības jāvārdu šā 
dievnama altāra priekšā vai kā pār jums tika liets ūdens, 
kristot jūs vai jūsu mīļos Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kā 
jūs nācāt pie altāra saņemt dievgaldu, reizēm lēnām pietu-
roties pie margām, jo nospiež dzīves smagums un nastas. 
Tā ir jūsu atmiņu krātuve. Mēs šajā jubilejas gadā vēlamies 
veidot Jūsu stāstu cauri gadu desmitiem un simtiem.

Iepriekš pateicos par atsaucību, ziedojumiem, nesavtīgu 
darbu un mīlestību, ko cauri gadiem esat devuši dievnama 
atjaunošanai un Dieva valstības celšanas labā.

Esat svētīti!

Saimniecība 
“Klintskalnu dārzi” Sidgundā 
meklē darbiniekus 
sākot ar aprīli
Darba pienākumi:

 • Ravēšana;
 • Zemeņu un citu lauku kultūru lasīšana;
 • Un citi saimnieciskie darbi.

Saimniecība piedāvā:
 • Labu atalgojumu atbilstoši padarītajam 

darbam;
 • Transportu uz un no darba vietas.

Pretendentus pieteikties zvanot darba dienās 
10:00–18:00 pa tālr. 29235934.

“Dieva miers un tēvzemes smiltis
Ar tevi uz mūžu nu kopā.
Ar mums – tukšie ceļi bez tevis
Un sirdī atmiņas skopās.”

Skumstam par ilggadējas draudzes locekles un Mālpils baznī-
cas dārza kopējas Dzidras Laimundas Grigorjevas aiziešanu 
mūžībā. Dzidra dzimusi 1933. gada 31. jūlijā Saldus novadā, mi-
rusi 2021. gada 23. martā Mālpilī. Par ilgstošu un uzticīgu kalpo-
šanu Mālpils baznīcai un draudzei viņa 2016. gadā ir apbalvota ar 
LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs”.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Dzidras piede-
rīgajiem, viņu aizsaulē pavadot.

Mālpils Evaņģēliski luteriskā draudze

  LĪDZJŪTĪBAS

IZSAKU   NEIZMĒROJAMU   PATEICĪBU

Gundegai un Oskaram
Janbergiem

par tik nesavtīgu, drosmīgu un neatlaidīgu mana 
suņa dzīvības izglābšanu, kad Dona bija ielūzusi 

Mālpils centra ūdenskrātuves ledū
Patiesā mīlestībā un pateicībā Esmeralda

“Un pēkšņi manā skanošā dārzā
kādu rītu ir ienācis klusums,
Tik negaidīts un tik spalgs...”

/B. Saulītis/

Visdziļākā līdzjūtība Antonam Bruzgulim, sievu Āriju mūžībā 
pavadot.

Senioru ansamblis “Rezēdas un Dadži”


