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PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 11.02.2004. SĒDE Nr.4
Izskatīja 21 jautājumu.
NOLĒMA:
� Apstiprināt pašvaldības aģentūras

“Mālpils sociālās aprūpes centrs” no-
likumu un stratēģisko plānu no 2004.
līdz 2009. gadam.

� Pārņemt PBOU “Mālpils sociālās
aprūpes centrs” mantu Mālpils pagas-
ta padomes īpašumā ar 01.04.2004.

� Brīdināt PBOU “Mālpils sociālās
aprūpes centrs” direktori un darbinie-
kus par iespējamām izmaiņām darba
līgumu nosacījumos.

� Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu
“Bīriņdīķis”.

� Piešķirt juridiskās adreses “Tobago” un
“Romkalni”.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamā īpašuma “Kalēji” daļu, kas
sastāv no viena zemes gabala 1,6 ha
kopplatībā, kadastra Nr. 8074-003-0167
un, kuram piešķirta juridiskā adrese
Ķiršu iela 22.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz ne-
kustamā īpašuma “Dravnieki” daļu, kas
sastāv no viena zemes gabala 0,6631ha
kopplatībā, kadastra Nr. 8074-001-0065
un vienas dzīvojamās ēkas.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamā īpašuma “Dravnieki” daļu,
kas sastāv no viena zemes gabala
1,12 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074-
001-0455 un četrām palīgceltnēm.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumā īpašuma “Sudma-
liņas” daļu, kas sastāv no viena zemes
gabala 5,8ha kopplatībā, kadastra Nr.
8074-003-0470.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 1–2”
daļu 0,6062 ha platībā, kadastra
Nr. 8074-001-0396.

� Samazināt samaksas apmēru par
izpērkamo “Zemgalieši” zemi 18,3 ha
platībā un par izpērkamo “Akots” zemi
117,70ha platībā.

� Sniegt prasību tiesā par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas “Gravas 1” un “Gra-
vas 2” atzīšanu par bezsaimnieka, val-
stij piekrītošo mantu.

� Mainīt Sidgundas stacijas ēkai statu-
su, saskaņā ar LR VZD Lielrīgas Reģio-

nālās nodaļas būves tehniskās inven-
tarizācijas lietu, nosakot to – viendzī-
vokļu dzīvojamā māja.

� Noteikt Mālpils pagasta pašvaldības
zemes nomas maksu gadā sākot ar
2004. gadu, kurā ietverts arī nekusta-
mā īpašuma nodoklis:
1.dārzkopības un sakņkopības va-

jadzībām iznomātajai zemei 50,- Ls/ha.
2. lauksaimniecības un mežsaimniecī-

bas vajadzībām iznomātajai zemei
5,- Ls/ha.

3.visāda veida uzņēmējdarbības va-
jadzībām iznomātajai zemei 265,- Ls/ha.

4.daudzdzīvokļu apbūves vajadzībām
iznomātajai zemei 99,- Ls/ha.

5.sabiedriskās apbūves vajadzībām iz-
nomātajai zemei 85,50 Ls/ha.

6. rūpniecisko un lauksaimniecisko
ražotņu apbūves vajadzībām iznomā-
tajai zemei 88,- Ls/ha.

� Piešķirt 2004. gadā nekustamā īpašu-
ma nodokļa par zemi atvieglojumu 50%
apmērā desmit politiski represētām per-
sonām, vienam I grupas invalīdam un
diviem II grupas invalīdiem.

� Apstiprināt maksu par pašgājēja tehnikas
izmantošanas pakalpojuma 1 stundu:
T 150, Dz 99 autogreideris

12,48 Ls/stundā bez PVN
LTZ – 55 5,83 Ls/stundā bez PVN
Jumza 6,95 Ls/stundā bez PVN
T – 25 transportam

4,20 Ls/stundā bez PVN
T – 25 + pļaujmašīna

8,37 Ls/stundā bez PVN
T – 25 + ielu birste

7,33 Ls/stundā bez PVN
� Uzdot izpildinstitūcijai uz finanšu un

attīstības komitejas sēdi izstrādāt notei-
kumu projektu “Kārtība, kādā fiziskām
un juridiskām personām tiek sniegti
pašgājēja tehnikas pakalpojumi”.

� Apstiprināt Mālpils pagasta padomes
Iepirkuma komisijas nolikumu.

� Atzīt par spēku zaudējušu Mālpils pagas-
ta padomes 13.02.2002. sēdē Nr.3 ap-
stiprināto Mālpils pagasta padomes Ie-
pirkuma komisijas nolikumu (ar grozīju-
miem 10.04.2002. sēdes Nr.7 redakcijā).

� Apstiprināt Vladislavu Komarovu par

iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
vietnieku.

� Apstiprināt Sandru Kimerāli par iepir-
kuma komisijas sekretāru.

� Izslēgt Elvīru Grigorjevu no iepirkuma
komisijas sastāva.

� Noteikt amatalgu SIA “Norma K” rīko-
tājdirektoram piecas minimālās algas
jeb 400,- Ls mēnesī.

� Piešķirt Pirmsskolas izglītības iestādes
diennakts grupas inventāra iegādei
120,- Ls no sociālā budžeta.

� Reģistrēt individuālo darbu – mežiz-
strāde, kas tiks veikts A/S “Inčukalna
Timbers”, nosakot patentmaksu 65,- Ls.

� Slēgt vienošanos ar SIA “Novators”
par gruntslīmeņa pazemināšanas pa-
sākumiem Mālpils kapličas pieguloša-
jā teritorijā.

� Piekrist pārņemt īpašumā bez atlīdzības
Rīgas rajona padomes īpašumu, sastā-
vošu no 1/23 domājamās daļas no ne-
kustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 24,
tai skaitā zemes gabala 757 m2 platībā
(kadastra Nr. 01000210085) uz kura at-
rodas viena 5-stāvu administratīvā ēka
ar mansardu (lit. Nr.1), garāža (lit. Nr2)
un pagrabs zem pagalma (lit. Nr.3).

� Piešķirt trīs jaundzimušo pabalstus.
� Piešķirt trīs apbedīšanas pabalstus.
� Piešķirt vienu pabalstu pensionāriem,

kuri sasnieguši 90 un vairāk gadu.
� Apmaksāt 1/3 daļu no medicīnas pa-

kalpojumu un medikamentu kopējās
summas diviem II grupas invalīdiem, ģi-
menei ar bērnu invalīdu un vientuļai
pensionārei.

� Piešķirt vienreizēju naudas pabalstu
trūcīgai ģimenei ar nepilngadīgu bērnu
un daudzbērnu ģimenei – bērna ope-
rācijai.

� Piešķirt apkures pabalstu vientuļai pen-
sionārei, II grupas invalīdam un trūcīgai
pensionārei.

� Piešķirt malku 7m3 katram – trijiem II gru-
pas invalīdiem, trijiem vientuļiem pensio-
nāriem un ģimenei ar bērnu invalīdu.

� Piešķirt GMI pabalstu februāra mēnesī
vienai ģimenei.

� Apstiprināt mājas aprūpētāju II grupas
invalīdei.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 25.02.2004. SĒDE Nr.5
Izskatīja: 24 jautājumus.
NOLĒMA:
� Atteikt privatizēt zemes gabalu, kas ro-

bežojas ar zemes gabalu “Dīķmalas”
un īpašumu “Lāčplēši”, jo tā ir daļa no
pašvaldības kultūras un dabas piemi-
nekļa – Mālpils parks un ir pretrunā ar
pašvaldības apstiprināto teritoriālo plā-
nojumu.

� Pamatojoties uz VZD reģistrēto aizlie-
gumu uz visām darbībām ar nekusta-
miem īpašumiem, atteikt sadalīt nekus-
tamo īpašumu “Lezdas”.

� Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu
“Spolītes” 19,1ha platībā, kadastra Nr.
8074–006–0148.

� Piešķirt juridiskās adreses “Jaunspolī-
tes” un “Dūdiņas”.

� Piekrist mainīt nekustamā īpašuma “Au-
sekļi” zemes lietošanas mērķi, nosakot:
– 0,14 ha platībā, piemājas saimniecība;
– 0,1 ha platībā, 2-stāvu daudzdzīvokļu

māju apbūve.
� Piekrist mainīt nekustamā īpašuma

“Kalngrantiņi” zemes lietošanas mērķi,
nosakot to – zemnieku saimniecība.

� Pamatojoties uz LR likuma “Par nekus-
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tamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punk-
tu un Mālpils pagasta padomes saisto-
šajiem noteikumiem Nr.15, piešķirt
2004. gadā nekustamā īpašuma no-
dokļa par zemi atvieglojumu 50% apm-
ērā divām politiski represētām perso-
nām, 90% apmērā maznodrošinātai
personai un 25% apmērā ģimenei ar
trīs nepilngadīgiem bērniem.

� Apstiprināt Iepirkumu komisijas
18.02.2004. lēmumu par pretendenta –
individuālā darba veicēja Aivara Poļa –
Āboliņa piedāvājumu pašvaldības ielu
un ceļu rekonstrukcijas “Sniedzes ie-
la”, “Parka iela”, “Krasta – Jaunā iela”
darbu tehniskā projekta izstrādei par
summu 3000,- Ls, jebkuru ES struktu-
rālo fondu projekta līdzekļu piesaistei.

� Atcelt Mālpils pagasta padomes
11.02.2004. sēdes Nr. 4 lēmumu Nr.14.

� Apstiprināt Mālpils pagasta padomes
Iepirkuma komisijas sekretāres amatā
pagasta padomes nodokļu administra-
tori MĀRĪTI NĪGRANDI.

� Uzdot izpildinstitūcijai veikt visa bez-
saimnieka dzīvojamā fonda apzināša-
nu Mālpils pagasta teritorijā un par to
ziņot padomei līdz 07.04.2004.

� Izdarīt grozījumus 27.06.2002. saisto-
šajos noteikumos Nr. 24 “Par sabied-
risko kārtību Mālpils pagastā”, papildi-
not šo noteikumu 4.nodaļu ar punktu
4.28 sekojošā redakcijā:
“4.28. Par alus lietošanu (līdz 18 gadu
vecumam) diskotēkās, kafejnīcās, res-

torānos, bāros un sabiedriskās vietās –
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz LVL 20 (soda naudu iekasē
no vecākiem vai personām, kas aizstāj
vecākus)”

� Izdarīt izmaiņas nolikuma “Par sociālo
palīdzību” punktā 15, nosakot to šādā
redakcijā – “Brīvpusdienas tiek piešķir-
tas daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu
bērniem, pamatojoties uz vecāku iesnie-
gumu un deklarāciju. Vecākiem, kuru
bērniem būs nepieciešamas brīvpusdie-
nas nākošajā mācību gadā, jāpiesakās
pie sociālā darbinieka līdz 1. maijam.”

� Reģistrēt individuālos darbus:
– friziera un nagu kopšanas speciālis-

ta pakalpojumu sniegšana;
– klūdziņu pinumu un koka izstrādāju-

mu izgatavošana – realizācija;
– mežstrādnieks;

� Apstiprināt pamatlīdzekļu izslēgšanu
no 2003. gada bilances saskaņā ar no-
rakstīšanas aktiem un veiktajiem darī-
jumiem par kopējo summu 85016,- LVL.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Ziras”, kas sastāv
no viena zemes gabala 14,43ha kop-
platībā.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Vecģistas”, kas sa-
stāv no viena zemes gabala 0,6771ha
kopplatībā, vienas dzīvojamās ēkas un
palīgceltnes.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Mieriņi”, kurš sa-

stāv no viena zemes gabala 10,9ha kop-
platībā, vienas dzīvojamās ēkas un di-
vām palīgceltnēm.

� Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Jaungraviņas”,
kurš sastāv no diviem zemes gabaliem
4,098ha kopplatībā, dzīvojamās mājas
un palīgbūvēm.

� Apstiprināt vienu zemes nomas līgumu.
� Apstiprināt “Kārtību, kādā fiziskām un

juridiskām personām tiek sniegti paš-
gājēja tehnikas pakalpojumi”.

� Finansiāli atbalstīt Mālpils profesionā-
lās vidusskolas ēdināšanas servisa II
kursa audzēknes prakses braucienu uz
Konstances Amatniecības skolu Vāci-
jā, laikā no š.g. 8.–27. martam.

� Piešķirt vienu apbedīšanas pabalstu.
� Piešķirt apkures pabalstu vientuļai

pensionārei, II grupas invalīdam un
trūcīgai ģimenei.

� Piešķirt malku 7m3 katram vientuļam
pensionāram, II grupas invalīdam un
trūcīgai ģimenei.

� Piešķirt 1/3 no medicīnas pakalpoju-
mu un medikamentu kopējās summas
briļļu iegādei bērnam invalīdam.

� Piešķirt vienreizēju naudas pabalstu
trūcīgai ģimenei elektrības parāda sa-
maksai, naudu pārskaitot VAS “Latv-
energo”.

� Ievietot trūcīgu pensionāri PBOU “Māl-
pils sociālās aprūpes centrā”.

Sagatavoja: lietvede Iveta Krieviņa

Daba vēl nav atmodusies no ziemas miega, bet saules, šķiet, ir jau ar
katru minūti vairāk. Tomēr līdz ar saules minūtēm mūsu pašu minūtes nešķiet
tik pateicīgas. Tās mēdz pazust, izplēnēt un paskriet garām – atstāt tikai
pēdas sniegā, kurš zem saules kļūst ciets, graudains un ar katru dienu plā-
nāks, atdodoties saulei un vējiem. Bet mēs paši zem saules varam pavērot
savas minūtes. Paskatīties, kā mūsu pašu savējās minūtes izveļas kā cāļi no
lielā laika čaumalām, pēc tam pazaudē savu dzeltenumu un paslēpj savu
cāļa dabu zem sekstēm, spārniem un astes košajām spalvām, līdz brīdim,
kad tie nodzied savas beidzamās dziesmas, atdodot vietu saviem nākoša-
jiem brāļiem.

Padomāju un tā arī īsti neatcerējos, kad beidzamo reizi dzirdēju savus
minūtes gaiļus dziedam. Kad mēģināju ieklausīties, dzirdēju tikai tikšķus,
kas lauzās ārā no pulksteņa. Varbūt šie tikšķi nebija manu minūšu gaiļu dzies-
mas, bet laika čaumalas, kas plīst un šķeļas, radot arvien jaunas minūtes.

Tomēr es palieku bez atbildes – kur paliek manas minūtes? Vai es
spēju tas sadzirdēt un sataustīt? Pašas minūtes es nespēju ne sataustīt,
ne sadzirdēt, bet to čaumalas gan. Šīs čaumalas krājas apkārt man it
visur, līdz pārvēršas līdzīgas sniegam, kas tagad atdodas saulei un lēnām
pazūd zem visa zaļā, kas nupat mostas un veļas, un rāpo ārā pats no
savām baltajām čaumalām.

MINŪTES IZVEĻAS KĀ CĀĻI NO LIELĀ LAIKA ČAUMALĀM

PĀRDOMAS
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 ZIŅAS ĪSUMĀ

Apsveicam!
• 5.martā Valmieras pagasta kultūras na-

mā, piedaloties III Vislatvijas sarīkojumu
vadītāju konkursā, Mālpils kultūras dar-
binieces Sandra Rogule un Dzinta Kras-
tiņa ieguva 2.vietu. Konkursantu uzde-
vums bija 15 minūšu laikā ar interesan-
tas tēmas un tēlu palīdzību, iesaistot pub-
liku spēlēs un viktorīnās, pārliecināt par
savu prasmi gan kompitento žūriju, gan
vairāk kā 300 pasākuma viesus.

• 12.martā Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes beigšanas diplomus sa-
ņēmušas divas mālpilietes – pagasta
padomes sekretāre Iveta Krieviņa un Il-
va Nagle. Viņas ir ieguvušas sociālo zi-
nātņu bakalaura grādu ekonomikā.

• Pēc uzvaras Rīgas rajona vokālo an-
sambļu konkursā,vokālā grupa “Es ne-
zinu” piedalījās novadu konkursā Ogrē
un arī šajā II kārtā ieguva pirmo vietu.
27. martā Tukuma rajona Tumes pa-
gastā, kopā ar visas Latvijas spēcīgā-
kajiem kolektīviem, vokālais trio – Sani-
ta Vītuma, Ilze Vāciete un Santa Kau-
lača, piedalīsies konkursa fināla kārtā.

Profesionālās vidusskolas
audzēkņi praksēs Vācijā

Martā ārzemju praksēs Leonardo de
Vinci projekta ietvaros praksē Vācijā at-
rodas 9 Mālpils profesionālās vidussko-
las audzēkņi. Daži no viņiem mēneša bei-
gās atgriezīsies Latvijā, bet lielākā daļa
turpinās piedalīšanos pirmajā garo prak-
šu projektā līdz jūnijam.

“Mālpils piensaimniekam”
jauna produkcija

Arī Mālpils veikalos nopērkama vis-
jaunākā “Mālpils piensaimnieka” produk-
cija – jauns siers “Bingo”. Tas ir nogata-
vinātais pussausais siers ar zaļumiem vi-
sā siera masā. Pircēju ērtībai, tas
nopērkams gan sagriezts šķēlītēs 200 gr.,
gan 300 gr. fasējumos.

Represētie
tiekas ar skolēniem

25. martā Sidgundas pamatskolā no-
tika Mālpils pagasta padomes un kultūras
nama organizēts Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienai veltīts pasā-
kums, kurā pagastā dzīvojošie represētie
tikās ar skolēniem un dalījās atmiņās, sa-
vukārt skolas dejotāji un dziedātāji ieprie-
cināja ciemiņus ar saviem priekšnesu-
miem. Pēcpusdiena noslēdzēs ar saru-
nām pie tējas tases.

Fotoizstādē “Āiz mana loga saule riet’’
No 15. marta kultūras namā ir

apskatāma limbažnieces Astras
Tomsones saulrietu fotogrāfiju izstā-
de. Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas”
dalībniecēm trešdien, 17. martā bi-
ja iespēja tikties ar darbu autori. As-
tras Tomsones bērnības un jaunī-
bas gadi, kā daudziem latviešiem,
pagājuši Sibīrijā. Dzimtenē kopā ar
māti viņa atgriezusies tikai 1962.
gadā. Taču neskatoties ne uz ko, As-
tra savu dzīvi uzskata par laimīgu.
Par sevi viņa saka: “Esmu omulīga,
trakulīga, laimīga. Man patīk orga-
nizēt,veidot, vākt, dzejot, fotografēt,
vārīt, izdomāt, aicināt kopā,
makšķerēt, stāstīt anekdotes, minēt
krustvārdu mīklas un, protams,
dzīvot!!!” Pagājušajā gadā iznācis
viņas dzejoļu krājums. Tikšanās
reizē tika runāta dzeja, dziedātas
dziesmas ar Astras vārdiem, kuras
izpildīja dziesmu mūzikas autori, un
runāts par dzīvi. Šķiroties izskanēja novēlējums – dzīvosim mīļi, vairosim prieku un
mācīsimies dalīties tajā ar citiem, un dažas rindas no Astras Tomsones dzejoļa:

“Lai katrā mājā netrūkst maize,
Ko ceļinieku pabarot!”

Izstāde kultūras namā būs apskatāma līdz 30.martam.

spektīvas, kā arī apkopoti pagasta
iedzīvotāju viedokļi par Mālpils nova-
da izveidi. Sarunu gaitā kļuva skaidrs,
ka gan Mālpils, gan Allažu pagasti ir
gatavi pastāvēt kā patstāvīgi veidoju-
mi. Ministrijas pārstāvji, apkopojot iz-
teiktos viedokļus un iegūto informāci-
ju, un ņemot vērā jaunās valdības vie-
dokli par to, ka pagastu apvienošana
nevar notikt piespiedu kārtā, darīja zi-
nāmu, ka līdz galīgā lēmuma pieņem-
šanai notiks vēl viena pagastu pārstāv-
ju tikšanās un sarunas.

22. martā notika Mālpils pagasta pa-
domes deputātu tikšanās ar Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
pārstāvjiem, uz kuru bija aicināti arī Al-
lažu pagasta deputāti, jo modelis 102 no-
vadi paredz, ka Mālpilij tiek pievienota
daļa Allažu pagasta. Mālpiliešu uzde-
vums bija pārliecināt par neatkarīga Māl-
pils novada pastāvēšanas iespējām. Lai
prezentētu savu pagastu, tika sagatavo-
ta nopietna materiālu pakete. Tajos
skaitļos un diagrammās atspoguļots
mūsu pagasts šodien un ieskicētas per-

Mālpils novada izveides perspektīvas
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Par skaistām lauku sētām un dārziem....

Sena latviešu paruna saka: “Ragavas taisa vasarā, bet
ratus ziemā”. Tā, mācoties no senču gudrībām un pazīstamā
daiļdārznieka – Bulduru tehnikuma pasniedzēja Aivara Laša,
Mālpils pagasta padomes ēkā šā gada 9. martā bija iespēja
padziļināt savas zināšanas dārzu, lauku sētu ierīkošanā, kop-
šanā un uzturēšanā.

Lektors interesanti un saistoši stāstīja par lauku sētas gal-
venajiem elementiem:
• Iebraucamo ceļu
• Sētas pagalmu
• Ganu ceļu
• Dārziem (sakņu, augļu)
• Pagrabu
• Pirti
• “Jāņuguns” vietu

Teorētiskās zināšanas tika papildinātas ar diapozitīvu de-
monstrējumiem. Paldies mālpiliešiem par atsaucību, domāju,
ka tikšanās ar ainavu speciālistiem turpināsim. Šajā sapulcēša-
nās reizē informējām, ka 2004. gada vasarā tiks rīkots kon-
kurss: “Skaistākā lauku sēta”, “Skaistākais daiļdārzs”, “Skais-
tākais balkona dizains”

Pašlaik tiek izstrādāts noteikums par vērtēšanas kritērijiem
un prēmēšanu. Aicinu visus Mālpils pagasta iedzīvotājus in-
formēt mani – Ainu Kuzmani pa telefonu 9488244, par jūsu pie-
krišanu piedalīties šajā konkursā. Aicinu būt atsaucīgiem.

Varu jums apliecināt, ka ne tikai Mālpils pagasta daba ir skais-
ta, bet daudzu čaklo cilvēku dārzi ir skaisti un interesanti.

Aina Kuzmane

No 14. līdz 16. martam Mālpils paš-
valdība uzņēma ciemiņu no Sicīlijas –
Dr. Alessandro Calli.

Alessandro pēc profesijas ir socio-
logs, kurš darbojas sabiedriskajās orga-
nizācijās, strādājot pie vietējo pašvaldību
attīstības programmām. 15. martā, tieko-
ties ar Mālpils pašvaldības darbiniekiem,
viesis no Sicīlijas iepazīstināja ar savu
darbības sfēru. Pilsētu sadraudzības
projekta ietvaros aizsākta sadarbība ar
vairākām pašvaldībām dažādās valstīs.
Dibinot kontaktus ar citām valstīm, ro-
das daudz lielākas iespējas izmantot
Eiropas Savienības projektiem paredz-
ētos līdzekļus. Centrālajā un Ziemeļei-
ropā ir lielāka pieredze sadarbībai ar
ES fondiem, viņi ir atvērtāki sadarbībai,
bet, tā kā katrai valstij ir cita pieredze,
tad ir interesanti to izzināt. Pirmais so-
lis sadarbībai tika sperts, noorganizē-
jot piecu valstu pašvaldību tikšanos
decembrī Sicīlijā. Otrais solis ir šī tik-
šanās ar partneriem Latvijā Brocēnos,
Šķēdē un Mālpilī. Šī brīža galvenais uz-
devums ir nostiprināt kontaktus, precizēt
mērķus un veidot kopīgu sadarbības
platformu, kas veicinātu ne tikai paš-
valdību, bet galvenokārt pilsoņu sa-
darbību. Tā varētu būt sadarbība starp
sieviešu, jauniešu organizācijām,
baznīcu, amatniekiem un citām iedzīvo-
tāju grupām. Sadarbībai vajadzētu
attīstīties gan horizontāli – starp pil-
soņiem, gan vertikāli  – starp paš-

valdībām, valstīm, Eiropas Savienību. Tā
ietver gan sadarbību ekonomiskā sfērā,
gan arī politiskā. Kopīgā platforma strā-
dātu trijos virzienos: Eiropas projekti, pa-
sākumi vietējai attīstībai, kopīgs informā-
cijas tīkls par tūrisma iespējām. Šobrīd
jāvienojas par iespējamo tikšanos šajā
vasarā, kurā piedalītos mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi no Itālijas un vietē-
jie dziedātāji un dejotāji. Tālākā nākotnē
varētu veidoties sadarbība starp skolām
un sporta komandām, lauksaimniekiem.
Aprīļa beigās Polijā paredzēta mazo paš-
valdību apvienības oficiāla dibināšana.

Turpinās pašvaldību sadraudzības projekts

Tas būs nozīmīgs priekšnoteikums pro-
jektu izstrādei vairākiem Eiropas Sa-
vienības fondiem, kas pieprasa, lai pro-
jektu pieteicēji būtu partneru apvienī-
ba no vairākām valstīm.

Tālākas perspektīvas Alessandro Ca-
li sakata, iesaistoties Eiropas Savienī-
bas programmā “Līderis”, kas ir program-
mas “Sapard” turpinājums. Lai varētu
darboties šajā programmā, jāveido ma-
zo pašvaldību aktivitāšu grupu reģionā-
las apvienības, jo fonda nauda tiek sa-
dalīta reģioniem, kuru ziņā tad ir tālā-
kais naudas sadalījums.

Pavasara darbi pagastā

2003. gada nogalē pagastā nolēma, ka nepieciešama
“Rūķīšu” kapu sakārtošana.

Pagasts noslēdza līgumu ar Visvaldi Jaunzemu lieko un
bojāto koku izciršanu kapos un tiem pieguļošajā teritorijā, kopā
1,6 ha platībā. Ziemas periodā darbs tika paveikts, un komisija
darbu pieņēma. 2004. gada martā kapos ir izcirsti liekie koki un
tagad varēs veikt celiņu un kapu vietu iezīmēšanu un kapu
teritorijas apsaimniekošanu. Darbs veikts saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem.

• 2004. gada vasaras mēnesī Mālpils centrā veiksim koku ap-
griešanu un krūmu izciršanu (atjaunošanu). Darbs tiks veikts
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 416 (Rīgā 2000.
gada 28. novembrī).

• Veiksim arī jaunu stādījumu ierīkošanu. Vieni no lielākajiem
apstādījumiem būs Nākotnes ielas 2 galā, apmēram 480 m2

platībā.

• No 15. aprīļa līdz 15. maijam Mālpils pagasta teritorijā tiek iz-
sludināts spodrības mēnesis. Aicinām visus pagasta iedzīvotā-
jus sakopt savas mājas teritorijas, dārzus un pieguļošās ceļa
teritorijas.

Aina Kuzmane
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NEATMAKSĀJAMAIS LAIKS

“Neviens un ne ar kādu naudu nevar
samaksāt to, kas manā dzīvē ir bijis”, sa-
ka Jānis Laizāns, kurš četrus gadus
dienējis vācu “Luftwaffe”, divus – franču
brīvprātīgo ārzemnieku leģionā un 25 ga-
dus no “zvana līdz zvanam nolauzis” ka-
torgā Krievijā.

Jānis Laizāns dzimis 1925. gada 5. no-
vembrī Rēzeknes apriņķa Bērzgales pa-
gasta “Verenos”, kur tēvam piederēja 11ha
jaunsaimniecības. Ģimenē bija četri brāļi
un trīs māsas. Vecākais brālis kritis cīnoties
latviešu 15 SS divīzijā. Otrs brālis cīnījies
pretējā pusē un pēc domāšanas veida un
dienesta pakāpes esot tāds pats kā mums
labi pazīstamais pulkvedis Alksnis. Toreiz,
kad Jānis atradās Sibīrijā aiz dzeloņ-
stieplēm, viņš no brāļa saņēmis vēstuli ar
dziļi aizvainojošu teicienu: “Mēs jau sen
dzīvotu komunismā, ja
būtu mazāk tādu kā tu...”
un jaunākais brālis Antons
1968. gadā dienējis Če-
hoslovākijā, kur vajadzēja
apspiest tautas sacelša-
nos. Tas traumējis viņa
psihi un pēc Jāņa izteicie-
niem, viņš nekad nebūšot
normāls cilvēks.

1974/75. gadā ar Jā-
ni Laizānu dzīvoju zem
viena jumta kādā lauku
mājā Rīgas rajona Māl-
pils pagasta “Rātsbirz-
niekos”. Viņš gadu ie-
priekš bija atgriezies no
izciestā 25 gadu stingra
režīma soda par “dzim-
tenes nodevību”. Kā tā-
dam viņam nebija tiesī-
bas pierakstīties Rēzek-
nē, ne Rīgā un patvēru-
mu viņš guva Rīgas rajo-

na meliorācijas organizācijā. Viņam vēl
nebija pilni piecdesmit gadi. Katru rītu,
ģērbies garajos gumijas zābakos, ar asu
cirvi padusē, viņš devās uz darbu cirst
krūmus grāvju trasēs. Vēlāk strādāja Māl-
pilī zivju dīķu saimniecībā par uzraugu.

Jaunībā Jānis Laizāns mācījies trīs
gadus Rēzeknes skolotāju institūtā. Kā
16 gadīgu jaunekli viņu dziļi ietekmēja
1941. gada terora akti, klases biedru vai-
manas par aizvestajiem vecākiem, ģi-
meņu vaidi pie aizrestotiem vagoniem
Rēzeknes stacijā. “Ar komunistiem man
nekad nebūs pa ceļam”, izlēmis Jānis un
1942. gadā pieteicies vācu “Luwtfaffe”
daļā – lai cīnītos par Latviju. Ātri pagājuši
divi gadi frontes aizmugures dienestā
Mežaparkā, lidmašīnu novērošanas
punktā. Kārtējā atvaļinājuma laikā Rēzek-
nes fronte jau tuvojusies Latvijas austru-
mu robežai. Draugi ieteikuši Jānim ne-
steigties atpakaļ uz daļu. Pagādāta arī
slimības lapa, bet tas nelīdzēja. Skaudīgs
tautietis nosūdzējis un vācu žandarmi
arestējuši. Rīgā Jānis ar soda bataljonu
sūtīts uz fronti, bet ar draugiem atzīmējis
savu aizbraukšanu. Aizturējusi patruļa un
atkal iesēdinājusi SD cietumā. “Es tikai
lūdz Dievu, lai mani nepratinātu latviešu
virsnieks, jo kā dezertierim man draudē-
ja nošaušana”. Pratinātājs gadījies vā-
cietis un Jānis nokļuvis Salaspils no-
metnē. Tur viņš sabijis 25 dienas un bijis
pēdējo divpadsmit dzīvu palikušo skaitā,
aiz kuriem aizvērti tukšās nometnes vār-
ti. Kopā ar sodītajiem un gūstekņiem, strā-
dājot Spilves aerodromā, redzējis kā Rīga
gatavota uzspridzināšanai.

Ar mazo kuteri no Liepājas Jānis Lai-
zāns pārvests uz Vāciju, pēc tam uz Dāni-
ju, kur gatavoti izpletņlēcēji Rietumu fron-
tei. Viņš protestējis, ka brīvprātīgi iestā-
jies vācu dienestā un parakstījis solīju-

mu karot pret boļše-
vikiem, nevis pret
angļiem vai ameri-
kāņiem. Neko tik
drausmīgu viņš ne-
esot piedzīvojis kā
angļu un ameri-
kāņu uzlidojumu
1945. gadā agrā
pavasarī pie Šlez-
vīgas. Kapitulācijas
dienā Jānis atkal bi-
jis Dānijā – hospi-
tālī, kopā ar latvie-
šu leģionāriem. Tā
kā Laizāns nebija
leģionārs, viņš
angļu zonā Beļģijā
ar frančiem pa-
rakstījis līgumu pie-
cus gadus dienēt
franču ārzemnieku
leģionā. Kad 1947.
gadā veidojusies

VFR un DVR, kāda nacionālpatriotu orga-
nizācija krievu ietekmes zonā gatavojusi
apvērsumu. Jānis civilā apģērbā braukā-
jis “komercdarījumos” no R-zonas uz A-
zonu. Tā 1948. gadā iekritis krievu izlūku
grupai nagos un “stolipina” vagonā
aizsūtīts uz Minsku, kur viņu tiesāja. Kā
dzimtenes nodevējam piespriests nāves
sods, kas aizstāts ar 25 gadiem cietumā
un vēl pieciem gadiem pēc soda iz-
ciešanas, pilsoņa tiesību zaudēšanu. No
1948. gada 2. marta līdz 1973. gada 2. mar-
tam Laizāns izbaudījis stingra režīma no-
metnes Mordovijā, Kolimā, Bamā u.c. Tā
bija stingra dzīves skola, kas mācīja izturēt
un turēties pretī priekšnieku patvaļām. Iz-
ciesti dažnedažādi karceri, bet nekad nav
zemojies un nav lūdzis amnestiju.

Jānis Laizāns jau sen vairs nedzīvo
ne ar kādām ilūzijām par labdarību vai
citādām pretenzijām pārinodarījumos.
“Šis laiks man nevar dot citu gandarīju-
mu kā vienīgi to, ka esmu brīvs cilvēks un
savā Dzimtenē. To gan esmu ielāgojis,
ka ļautiņi pārāk akli uzticas valdības re-
formām un skrien līdzi, domādami, ka tā
pats no sevis viss izmainīsies un dzīvo-
sim pārticīgi. Bet ar šito pļāpāšanu neko
labu neparedzu. Es taču redzēju, kā pēc
kara no drupām atjaunoja Vāciju – lēnām,
bet pamatīgi, ar prātu un pīpēšanu, bez
ķildām savā starpā. Šeit, pie verdzības
radušās dvēseles, atkal brēc pēc kun-
giem, jo pašam kaut ko izdomāt un iz-
darīt taču ir tik grūti. Nekad nemeklē pats
sev kakla kungus”.

(Atmiņu stāstījumu
pierakstījis Kazimirs Vanags.
Citāti no I. Randera intervijas

ar Jāni Laizānu
“Lauku Avīzē” 24. 12. 91.)
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“EMU” IZTUR KONKURENCI UN ATTĪSTĀS

Aivars Strauss kā jaunais speciālists, inženieris – siltum-
tehniķis Mālpilī ieradās 1983. gadā un sāka strādāt agrofirmā
“Mālpils”. Nu jau 11 gadus viņš ir uzņēmuma “EMU” vadītājs.
– Kā radās doma veidot savu uzņēmumu?

Man šķiet, tolaik bija divas iespējas. Vai nu grimt kopā ar
veco iekārtu, vai beigt vecajā sistēmā strādāt un veidot ko savu.
Privātā uzņēmuma veidošana sakrita ar agrofirmas “Mālpils”
pastāvēšanas pēdējo gadu. Strādājot ārējo sakaru daļā agro-
firmā “Mālpils”, biju guvis zināmu pieredzi. Tomēr kontakti ar
ārzemju partneriem tika meklēti no jauna. Man bija skaidrs, kas
jādara mums, bet, lai veidotu kokmateriālu tirgu, pretī ir jābūt
partneriem.
– Kas noteica nozares izvēli?

Esošajā situācijā agrofirmā “Mālpils” ar to jau nodarbojos.
1993. gadā (25. janvārī), kad “EMU” tika veidots, koku bizness
vēl nebija populārs. Pirmos trīs, četrus gadus uz papīrmalkas
eksportētājiem skatījās ar vīpsnu: “Ko viņi tur ar sīkumiem no-
darbojas”. Galu galā šobrīd tas ir viens no noteicošajiem bizne-
siem valstī.
– Kā tālāk veidojās uzņēmuma darbība?

“EMU” izveidošanu iesākām pāris cilvēki, faktiski bez nau-
das. Lielos daudzumos iepirkām apaļkoku, noīrējām ostas teri-
toriju, kura arī vēl šobrīd ir. Tad meklējām ārzemju partnerus un
tirgojām. Ja pirmajā gadā bija 3–4 kuģi pa gadu, tad šobrīd,
ņemot visu “EMU” sistēmu kopā, ir 200 kuģu gadā. Tā pakāpe-
niski uz “EMU” bāzes tika pelnīta nauda. Paši nostiprinājāmies,
izveidojās stabils kokmateriālu piegādātāju loks. 1997. gadā

izveidojām “EMU SKULTE”, jo nāca piedāvājums no mazajām
ostām. Darbības pamatprincips tur ir tas pats, tikai “EMU SKUL-
TE” ir pašu īpašums – jauna, moderna kuģu piestātne.

Ja lielos apjomos strādā ar kokmateriāliem, ir nepiecie-
šama tehnika. 1995. gadā darbu sāka “EMU PRIM”, kurš
atrodas Mālpilī. Tā ir tehnikas servisa un tirdzniecības vieta.
Apkalpojam visdažādākos valsts reģionus. Mežizstrādes
tehniku ir iegādājušies pircēji Ventspilī, Daugavpilī, Alūksnē,
Balvos un citur. Tehniku iepērkam no ārzemju firmām. Cen-
šamies izplatīt arī Latvijā ražoto “Baltrotor” produkciju. Arī
paši uzlabojam esošo tehniku. Mūsu sadarbības partneri
pamatā ir Somija un Zviedrija.
– Cik jūsu uzņēmumā ir darbinieku, vai arī mālpilieši ir to
skaitā?

Pa visiem trim uzņēmumiem kopā esam 40 cilvēki. Abos
uzņēmumos Mālpilī strādā arī mālpilieši, bet ir daudz darbinie-
ku no citām vietām – Cēsīm, Siguldas, Smiltenes.
– Vai nākotnē pietiks kokmateriālu, varbūt padomā kāda alter-
natīva?

Neesmu pesimists, ne arī galējs optimists. Ja reāli skatās,
jau trīs gadus atpakaļ man likās, ka apjomiem vajadzētu sama-
zināties. Bet šībrīža tendence joprojām liecina par pieaugumu.
Pus gadu atpakaļ esam nodibinājuši kuģu kompāniju. Pašlaik
mūsu īpašumā ir viens kuģis.

– Kokmateriālu eksports šobrīd ir ļoti izplatīts. Kā pārvarat
konkurenci?

Konkurence ir milzīga. “EMU” un “EMU SKULTE” ir paliku-
ši pēdējie 100% latviešu uzņēmumi šajā jomā. Pārējie – So-
mu, Zviedru milzīgo koncernu meitas uzņēmumi. Mūsu no-
turēšanos konkurencē noteic, pirmkārt, naudas pietiekamība,
otrkārt, pilnīga, garantēta, stabila norēķinu sistēma ar klien-
tiem, bez mahinācijām un termiņu pārkāpumiem, kā arī at-
pazīstamība, jo strādājam jau 11 gadus. Pirmie gadi nebija
viegli, bet ne arī pārāk grūti. 1998. gadā bija milzīga kokmate-
riālu krīze. Šādas krīzes notiek periodiski. Mēs pamatā tirgo-
jam koku celulozes pārstrādei. Visa pasaules papīra un celu-
lozes ražošana ir koncertēta Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā. Ja
zviedru, somu vai dāņu fabrikas nespēj realizēt papīru vai ce-
lulozi, arī mūsu izejmateriāls netiek pirkts. Ziemā mūs ietekmē
līča aizsalšana. Sevišķi tas bija jūtams 2003. gadā, kad līcis
aizsala uz 4 mēnešiem. Neskatoties uz to, mūsu uzņēma
darbības apjoms aug un ir peļņa.
– Jums darbs aizņem daudz laika, bet ir zināms, ka nodarbo-
jaties arī ar sportu.Aivars Strauss un Gunārs Čīma EMU pirmsākumos

Rīgas zvejas ostā 1993.g.

EMU grāmatveži – Ārija Ozoliņa, Solvita Strausa, Vaira Stašāne

EMU uzņēmuma vadītājs Aivars Strauss

Turpinājums 8. lpp.
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KULTŪRAS DZĪVE

“Doma par kopīgu pasākumu radās
vecāku sapulces laikā rudenī, kad galve-
nā tēma gan bija disciplīna un uzvedība.
Tomēr vecāki labprāt piekrita satikties cit-
reiz, lai iejustos bērnu vietā, tuvāk iepazītu
priekšmetus, kurus mūsu skolā apgūst
viņu bērni, kā arī savstarpēji iepazītos.

Laimīgi sagadījās, ka gada beigās par
savu audzēkņu programmas atrādīšanu
ieminējās Juris Kaukulis. Viņa jaunie ģitā-
risti varētu sagatavot nelielu, bet sirsnīgu
koncertiņu Valentīna dienas noskaņās.
Kaut ko mīļu. Tā Jurim bija galvenā vēlme.
Tas ļautu strādāt ar sirsnīgām sirsniņām
visādos veidos. Laikam ejot gan nācās no
Valentīna dienas atteikties, taču tas nav ie-
mesls atteikties arī no sirsnīguma. Tā nu
devīze skanēja: “Es mīlu tevi.”

VECĀKU DIENA MĀLPILS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLĀ
Vecāku diena notika 7.

martā. Bijām patīkami pār-
steigti par atsaucību. Liels
prieks, ka atnāca pat ve-
selas ģimenes. Tas iedro-
šināja nākotnē šādu pa-
sākumu atkārtot,” par ve-
cāku dienas ieceri un re-
zultātu pastāstīja mākslas
nodaļas vadītāja Māra
Ārente.

Mārai Gailei – Dišerei-
tei, mākslas skolā mācās
dēls Miks. Zēnam skolā
vislabāk veicoties kerami-
ka, patīkot arī mākslas
vēstures priekšmets. Ša-
jā pasākumā vecākiem tika piedāvāts

darboties keramikā, māk-
slas vēstures un zīmēša-
nas grupā. Māra kopā ar
pārējiem vecākiem pie
skolotājas Gunas Petraš-
kevicas veidoja kaķi kaķu
korim. Mākslas vēstures
nodarbībā skatījās video-
materiālu par Ēģipti, bet
zīmēšanā gatavoja mono-
tipiju. Pēc nodarbībām vi-
si vēl noskatījās mākslas
skolas reklāmu, ko veido-
juši audzēkņi. Tad tika
lūgti uz kafiju un vēlāk uz
nelielu ģitāristu un vokā-
listu koncertu. Māra Gaile
– Dišereite vecāku dienu

vērtē atzinīgi: “Man ļoti patika šī māk-
slas skolas vecāku diena. Pārsteidza, ka
mākslas vēsturē iespējams vielu apgūt
videomateriālā, bērnu fotomākslas ie-
maņas. Domāju, ka vecāku dienas va-
jadzētu rīkot atkārtoti.”

Vecāku dienā mākslas skolas at-
mosfērā iejutās arī Lauma Tomiņa, jo
šeit mācās mazdēls Edgars. Viņa pie-
dalījusies zīmēšanas nodarbībā, vēro-
jusi, cik azartiski top keramikas darbiņi,
noskatījusies arī reklāmas. Pasākuma
gaitā radies tuvāks kontakts ar pa-
sniedzējiem. Visvairāk patikusi sirsnī-
gā, nepiespiestā atmosfēra, jaukais
koncerts. Viss noritējis ar mīļumu, ar
sajūtu, ka “bijām ļoti gaidīti.”

Dace Krilovska

Tas jādara. Darbā ir daudz nervozu
situāciju. Sportā saskatu lielu iespēju at-
slodzei. Sporam esmu pievērsies jau
agrāk. Man vieglatlētikā bija piešķirta pat
1. sporta klase. Tagad kopā ar dēliem
aktīvi nodarbojos ar ūdensmotociklu spor-
tu. Latvijā cenšamies piedalīties visās
sacīkstēs. Pašam ir grūtāk sacensties ar
jaunajiem, bet katrā ziņā tas ir interesan-
ti. Iepriekšējā gadā piedalījāmies sa-
censībās arī Krievijā. Esam guvuši vērā
ņemamus rezultātus.
– Mālpilī daudzi “EMU” pazīst kā spon-
sorus iestādēm, privātpersonām.

Visi trīs “EMU” nopelnītie līdzekļi sa-
skaņā ar atļautajiem ziedojumu apjomiem
katru gadu tiek iztērēti. Gadā reāli tās
summas, ieskaitot sportu, ir 20–30 tūkstoši
latu, ko atdodam kā ziedojumu. Sportā
esam ziedojuši Andra Lukstiņa un Ivara
Kraukļa ekipāžām autorallijā “Parīze-Da-
kāra”. Iepriekšējā sezonā arī bobslejis-
tam Sandim Prūsim. Mālpilī ir ziedots sko-

lai, kultūras namam, katru gadu vien-
tuļajiem pensionāriem uz Ziemas-
svētkiem. Iepriekšējā gadā gan samazi-
nājām ziedojumu Mālpils pagastam, jo
mani personīgi aizvainoja pagasta attiek-
sme, ka mēs ar ūdensmotocikliem

EMU PRIM draudzīgais kolektīvs

traucējam Mālpils pagasta iedzīvotājus.
Tikām ierobežoti, lai gan treniņbraucie-
ni notika tikai periodiski tehnikas pārbau-
dei un pieļaujamos laikos. Mālpilī mašī-
nas cauras naktis var braukāt pa centru,
bet mēs trenējāmies dienā. Tagad tre-

niņus organizējam
Saulkrastos.
– Kādas rakstura
īpašības jums pa-
līdzējušas tikt ar vi-
su galā?

Elastība, spēja
pielāgoties jebku-
riem apstākļiem. No-
derējušas arī iegū-
tās zināšanas augst-
skolā un darba pie-
redze.

Veiksmi darbā un
sportā arī turpmāk.

Dace Krilovska

Turpinājums no 7. lpp.

“EMU” IZTUR KONKURENCI UN ATTĪSTĀS
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 Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Pirmo iespaidu par Mālpili rada
tīrība un kārtība, tas uzreiz pama-
nāms. Viss sakopts, nepiegružots.

/Ilvija Blanka/

Izmainījušies daudzdzīvokļu
māju pagalmi. Nodrupušie beto-
na bluķi pazuduši, to vietā bērnu
spēļu laukumi.

Mālpilī atkal darbojas kinoteātris!
/Kristaps Limanovičs/

Es jau sen domāju, ka Mālpilī
vajadzētu supermārketu. Te, lūk,
tas ir! Nav vairs jāskraida pa des-
mit veikaliem, lai nopirktu va-
jadzīgo. Arī viesnīca jau uzcelta.

/Monta Vagule/

Tā kā es jau no bērnības no-
darbojos ar sportu, mani ieprieci-
na vidusskolas sporta halle ar
peldbaseinu, svaru zāli, sporta
spēļu zāli. Tagad skolēni mazāk
slimo, jo daudz vairāk sporto.

Arī pludmale vairs nav nesa-
kopta un netīra. Manos skolas ga-
dos tur peldēties bija pat bīstami,
bet tagad – patīkami.

/Dāvis Bahmanis/

Šajā, Mālpils avīzes lapā piedāvājam kopā ar skolēniem iejusties nākotnes Mālpilī.
Ir 2010. gads. Kāda kļuvusi mūsu Mālpils?

MANA MĀLPILS NĀKOTNĒ

Nav atstāta bez ievērības jau-
niešu aizraušanās ar skeitošanu.
Ir parks ar rampām, tramplīniem,
bet Pundurkalnos ir slēpošanas
trase ar pacēlāju, var izīrēt slēpes,
ragavas, snova dēļus un citu zie-
mas sporta inventāru.

/Herta Vītuma/

Ir izveidotas vairākas interesan-
tas dabas takas.

Centrs pilnīgi pārveidojies. Te
ir labi koptas ielas, gludi trotuāri,
salabotas bedres asfaltā pie
daudzdzīvokļu mājām, un ierīkoti
pat celiņi velosipēdistiem.

Arī Mālpils veco skolu vairs ne-
var pazīt: tā izremontēta, apkārt-
ne sakopta. Te ierīkots atpūtas
komplekss, tātad ir arī darba vie-
tas mālpiliešiem.

/Guntars Čeketa/

Tūristiem, iebraucot Mālpilī, jā-
zina, kur kas atrodas, tāpēc visur
izvietotas norādes un informāci-
jas stendi.

/Jānis Krivišs/

Ļoti svarīgi tas, ka izveidojusies
laba sadarbība ar ārzemēm. No
citām valstīm brauc cilvēki, lai Māl-
pilij palīdzētu uzplaukt, un viņi to
dara ar prieku, jo redz, ka arī paši
mālpilieši strādā no visas sirds.

/Līga Mukāne/

Mālpils man liekas pilna
dzīvības, smaržu un mīļu, la-
bestīgu cilvēku. Visi saudzē gan
to skaistumu, ko radījis Dievs, gan
to, ko radījuši cilvēki.

Es esmu lepna un laimīga, te
dzīvojot.

/Diāna Fiļajeva/

Bet vai tad viss sakopies pats
no sevis? Tas ir mālpiliešu ilgu ga-
du darbs, bet bija vērts! Cilvēki ie-
mācījušies saudzēt.

Ceru, ka tie, kas nāks pēc
mums, to novērtēs.

/Signe Kalverša/

Tā domā viņi – skolēni.
Paaudze, kas nomainīs mūs,

pieaugušos.
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Silmaču saimniece un Aleksis sagaida līgotājus

7. martā Mālpils kultūras namā kuplā skaitā pulcējās mālpi-
lieši, lai noskatītos Mālpils vidusskolas 11. klases skolēnu pro-
jekta darbu – izrādi “Skroderdienas Silmačos”.

Izrāde tapusi pēc skolēnu ierosmes, audzinātājas Lienes
Cērpas vadībā. Sākotnēji uz lomām varējuši pierakstīties paši.
Tad nu iznācis, ka ir 5 Kārlēni, 5 Rūdi, 5 Pindacīšas, bet nav
neviena Alekša, Dūdara un Joskes. Tāpēc galīgo lomu sadalī-
jumu veikusi audzinātāja. Dažas lomas nācies dublēt, jo izrādē
darbojas 16 personas, bet klasē ir 28 skolēni. Mazās Tonijas
lomu ar prieku uzņēmusies spēlēt Lienes mazā meitiņa Lote.

Luga, intensīvi mēģinot, iestudēta nepilnu divu mēnešu lai-
kā. Skolotāja atzīst, ka šis darbs ļoti saliedēja klases kolektīvu,
jo mācību gada sākumā klase veidojās, saplūstot abām10.-
tajām klasēm. Daļai skolēnu Liene ir audzinātāja no 5. klases.
Ar viņiem jau agrāk iestudējuši lugas “Sniegbaltīte un septiņi
rūķīši”, Silvijas Rannamā “Kadrija”. “Skroderdienas Silmačos”
gandrīz pilnībā veidotas pašu spēkiem. Zēni gatavojuši deko-
rāciju rāmjus, meitenes apgleznojušas audumu, šuvušas tērpus.
Šajā laikā izjutuši arī lielu apkārtējo atsaucību – neviens nav
liedzis palīdzību vai padomu.

MĀLPILĪ IESTUDĒ RŪDOLFA BLAUMAŅA
“SKEODERDIENAS SILMAČOS”

Visi tēlotāji kopā ar audzinātāju pēc izrādes

“Nu tādi jau tie jaunieši!” Pindacīša (Līva Grīnberga)
un Tomuļmāte (Baiba Broka)

“Elīn, vai mēs arī tik prātīgi nevarētu apprecēties?”
Elīna (Simona Benuža) un Rūdis (Arvils Osītis)

Izrāde noritēja vispārējas skatītāju labestības gaisotnē.
Par to liecināja sajūsminātie smiekli un skaļie aplausi. Skatī-
ties bija interesanti. Varēja just spēlētāju nopietno attieksmi

pret lomu. Visi labi pārzi-
nāja tekstu. Raitu piesi-
tienu izrādes gaitā radīja
dejas un dziesmas. Līgo
ainā gan dziedāšana iz-
skanēja pārāk bikli. Ko-
pā ar iemīļotajiem Blau-
maņa tēliem bija iespēja
vēlreiz pāršķirt lugas lap-
puses. Tas nekas, ka visi
aktieri tik satriecoši jauni
un līdz dziļākai lomas at-
klāsmei vēl tāls ceļš
ejams. Tomēr dažos ska-
tos ne viena vien tēlotāja
darbībā uzdzirkstīja ak-
tierisks talants.

Prieks par izdevušos
darbu izrādes noslēgu-
mā bija visiem. Un vēl,
šis iestudējums atgādi-
nāja, ka teātra tradīcijas
Mālpilī varētu atdzimt, jo
turpinātāji ir.

Dace Krilovska
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NE ASAKU!
Janvāra un februāra numuros par medību gaitās piedzīvoto stāstīja Mālpils pagasta mednieki.

Daudziem mālpiliešiem tik pat aizraujoša nodarbošanās brīvajā laikā ir arī makšķerēšana.

Jānis Lūkins,
kurš dzimis un audzis te pat Mālpilī, at-
ceras, ka jau no zēna gadiem viņu
saistījuši ūdeņi. “Suda tai laikā bija ba-
gāta ar vēžiem un zivīm. Pavasarī vil-
kām skaistus vēdzeļu lomus. Ne reti pa
zutim pārnesām mājās”. 60. gadu sāku-
mā vienīgās makšķerēšanas vietas bi-
jušas Sudā un Mergupē. Tāpēc tikusi rea-
lizēta ideja par Buku ezera atjaunoša-
nu. Šajā darbā prakses laikā piedalīju-
šies Buku mehanizācijas skolas
audzēkņi ar savu teh-
niku, izmantoti mež-
niecības kokmateriāli.
Liels atbalsts saņemts
no Mednieku mak-
šķernieku biedrības.
Ar to laiku Mālpilī sā-
kusies organizētā
makšķerēšana. Vis-
pirms aktīvāki bijuši
sidgundieši, tad ie-
saistījušies arī mālpi-
l ieši. Piedalī jušies
gandrīz visās rajona
un republikas sa-
censībās, gan ziemā,
gan vasarā. Parasti bi-
juši godalgoto vidū.

“Sevišķi izcēlās Viktorija Berga. Citām
komandām bija grūtības nokomplektēt
komandu, jo neviena sieviete negribēja
sacensties ar Viktoriju. Katrā komandā
vajadzēja būt vienai sievietei”. Runājot
par makšķerēšanas masveidību, Jānis
Lūkins teic, ka agrāk, braucot makšķerēt
uz Peipusa ezeru ar 50 vietīgu autobusu,
mālpiliešiem pietrūka vietu. Kad sākušas
celties benzīna cenas, tad arī makšķerē-
šanas sports panīcis. Pašlaik makšķerē-
šanas sacensības notiek tikai pagastu
sacensību ietvaros. Vēl mālpiliešiem sa-

censības katru gadu augustā pēc pīļu se-
zonas atklāšanas rīko Gunārs Lūkins.

Kaķis uz makšķeres
Heinrihs Stutāns makšķerēja ar di-

vām makšķerēm Centra ezerā pretī
bērnudārzam. Izmakšķerēja raudiņu un
uzlika uz līdaku makšķeres. Pats pagāja
tālāk ķert raudiņas. Pēc brīža redz, ka
viņa l īdaku makšķere stipri lokās.
Pieskrējis klāt un sācis mocīt uz krasta
pusi. Pretestība dikti liela. Tad, pēc Hein-
riha vārdiem, “no ūdens izlēca melns
kaķis”. Vēl bišķi pacīnījies un nozudis.
Tā bija ūdele. Gadās arī tā.

Stāsts iz dzīves
• 1963. gada Latvijas sacensības ziemas

makšķerēšanā notika uz Ineša ezera le-
dus. Kamēr aizbraucām līdz Vecpiebal-
gai, sportisti “iesildījās” kā mācēdami.
Tad sākās sacensības. Tolaik ledus urb-
ji vēl nebija pazīstami un caurumus sita
ar “vugām”. Caurums iznāca kā bļoda.
Makšķerēja arī sidgundietis Jānis
Apsītis. Viņš laikam bija par daudz
“iesildījies” un nokrita no kastītes. Tik
nelaimīgi, ka ar degunu iekrita izkaltajā
caurumā un sāka pūst burbuļus. Viņu
izglāba kolēģis. Sakiet vēl, ka mak-
šķerēšana nav bīstama.

Vladislavs Komarovs
“Makšķerēju, kopš sevi atceros, no

bērnības. Latgales pusē, kur dzīvoju, bla-
kus tecēja divas upes. Nopietnāka aiz-
raušanās sākās Mālpilī, strādājot Mālpils
tehnikumā. Tur liels entuziasts dažādu sa-
censību organizēšanā bija Gunārs Net-
lavs. Gada spartakiādēs ietilpa arī
makšķerēšanas sporta veids. Aizstāvot
tehnikuma godu, piedalījos vietējās, ra-
jona, kā arī republikas mēroga sa-
censībās. No šiem laikiem saglabājušies
daudzi diplomi.1991. gadā pārgāju strā-
dāt uz pagasta pašvaldību. Arī šeit pie-
dalos kā makšķernieks sacensībās starp
rajona pašvaldībām. Gandrīz vienmēr ir
veicies iekļūt apbalvoto skaitā,” stāsta
Mālpils pagasta padomes izpilddirektors,
aizrautīgs makšķernieks Vladislavs Ko-
marovs. Mālpilī varot noķert dažādas zi-
vis – raudas, pličus, brekšus, līdakas.
Dīķos, karpas. Pašam vismīļākais esot
asaris, interesanta, sportiska zivs. Vasa-
rā labprāt velkot brekšus. Turpretī ziemā
bagātāks loms ir lielākos ūdeņos – Pei-
pusā un Pērnavas līcī. “Esam neliela, pa-
stāvīga komanda,kas gadu gadiem kopā
braucam. No Mālpils ir vairākas šādas
grupas. Viens otru pazīstam un sazinā-

mies.” Vladislavs Komarovs atzīst, ka
makšķerēšana ir ne vien labs atpūtas
veids, bet arī nostiprina veselību. Gan
svaigais gaiss, kam īpaša vērtība pēc il-
gajām telpās pavadītām stundām, gan
aukstums norūda. Piemēram – ledu no
āliņģa viņš nekad negrābjot ar karoti, bet

ar kailām rokām. Tāpēc gripas un pārējie
vīrusi gadoties reti. Ieminos, ka makšķer-
nieki bieži vien rīkojas citiem neizprotami
pārgalvīgi.” Jā, tas ir azarts. Kāpēc citi ar
automašīnu brauc lielā ātrumā, kāpēc no
lieliem kalniem laižas? Tas ir sports, tas ir
azarts. Kad aizbrauc uz Peipusu, tur tūksto-
šiem cilvēku sēž, jāredz tas skats un tad
var spriest, cik dulli tie cilvēki ir. Makšķerē-
šana ir aizraušanās uz visu mūžu.”

Reiz Gaujā līdaku noķēru uz grunte-
ni. Ķerot vimbas, uzķērās līdaka, kurai
vēderā bija milzīgs asaris. Tam asarim
mana šņore iekšā. Faktiski līdaku noķēru
ar asari.

Nāves ēnā
Pāris gadus atpakaļ Igaunijā no-

kļuvām uz ledus, kad bija aizliegums.
Nakts tumsā uzgājām. Gaismai austot,
brīnījāmies, ka neviena neredz. Nogājām
vairāk par kilometru, tad atskatoties iev-
ērojām krastā sarkani ģērbtus vīrus mā-
jam ar rokām. Sapratām, ka kaut kas nav
labi un devāmies atpakaļ. Mūs sagaidīja
igauņu robežsargi. Viņi mūs izglāba, jo
ledus gabals jau bija atdalījies no krasta.
Vēl šodien esam viņiem pateicīgi, ka mūs
nocēla no ledus, iespundēja aresta tel-
pā, lika samaksāt soda naudu. Bijām
priecīgi visu izpildīt, ka tik dzīvi.
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Gundars Bīriņš
ūdeņus un zivis iepazinis ne tikai
makšķerējot, bet arī savulaik strādājot
Mālpils sovhoztehnikumā par zivkopi.
Profesionālās zinības mācījies Kazdan-
gas lauksaimniecības tehnikumā.
Makšķerēts ir nepārtraukti. Kā pats Gun-
dars saka: “No bērna kājas.” Pamatpras-
me apgūta kopā ar tēvu tepat Sudas upē.
“Sākumā nebija pat aukliņas un pirmo
karpu izvilku ar 10 numura diegu. Kātu
taisīju no kadiķa, kuru Torņkalnā netrūka.
Makšķernieka gaitās Gundaru lielākoties
pavadījusi veiksme. Tomēr ar pieredzi un
laimīgu roku vien nepietiekot, tikpat
svarīgs ir aprīkojums. Vispirms tas nozīmē
kārtīgu firmas makšķeri, tad auklu, mur-

Mārtiņš Poišs
“Prasme noķert zivi nav gluži vesela

zinātne, bet savam funktierim noteikti
jābūt. Jāpazīst ūdeņi, kur zivs var uztur-
ēties. Daudzi uzskata, ka zivs ir pašā
dziļumā, bet tā nav. Viņa atrodas virzienā
no dziļuma uz krastu. Tekošos ūdeņos ir
cits makšķerēšanas stils kā stāvošos,”
skaidro Mārtiņš. Var droši apgalvot, ka
viņam pašam makšķerēšana jau sen
kļuvusi par dzīves stilu. Pa gadiem pat
iestrādājies zināms instinkts. Un vēl – tā
ir iespēja izrauties no graujošās, rafinēti
uzbāzīgās informācijas gūzmas. Pie
ūdeņiem var atslēgties no traucējošā,
vērot putnus, dzīvnieciņus, dabu visos ga-
dalaikos. Tas ir ļoti būtiski.

Makšķerēšanā Mārtiņu visvairāk sais-
ta pats process, jo pieredze ir tik liela, ka
vienkārši copēt vairs nav interesanti.
“Man patīk cīņa ar zivs dzīvošanas un ba-
rošanās veidu. Izpētes process, kad tu
lēnā garā domā. Pat nav svarīgi, cik kilo-
gramu noķeršu, bet katrā momentā atrast
situācijas izpratni.” Visnepatīkamākie brīži
makšķerēšanā, ja redzot, ka zivis ķeras,
momentā blakus uzrodas neaicināti
makšķernieki, sāk urbt, taisīt trokšņus. Zi-
vis nav muļķes un pazūd.

Makšķernieka gaitās ir bijuši dažādi
lomi. Visvairāk ķertas raudas, sapali, asari
un līdakas. Lielākā līdaka – vairāk kā met-
ru gara un 7 kilogramus smaga izvilkta

1981. gadā Sudā pie Bukām pēc mazā
dēla lūguma. Gribēju iet mājās, bet viņš
lūdzās: “Vēl vienu zivtiņu!” Dēls Kaspars
izaudzis liels un šobrīd aizrāvies ar mu-
šiņmakšķerēšanu. Tas ir ļoti interesants,
elitārs sports. Makšķerēšanas tradīcijas
ģimenē ir pārmantotas. Mārtiņš atceras,
ka pats nelielus asarīšus sācis vilkt sešu
gadu vecumā dzimtajā Alūksnes pusē.
Taču ģimene drīz pēc tam pārcēlusies uz
Mālpili. Dzīvojuši Pienotavas mājā un
makšķerēšana notikusi Sudas upē. Vēlā-
kos gados Mārtiņš Mālpils komandā ir
piedalījies arī makšķernieku sacensībās,
kur iegūtas godalgotas vietas. Kopā ar
citiem mālpiliešiem
ziemās copēts Pei-
pusa ezerā un
Pērnavas līcī.

Par ļoti būtisku
priekšnosacījumu
veiksmīgam lomam,
Mārtiņš uzskata la-
bu, mūsdienīgu
makšķerēšanas in-
ventāru. Viņam pa-
šam ir lieliska, ļoti
viegla 11 metrus
gara makšķere. Tik-
pat rūpīgi pie-
meklēts pārējais in-
ventārs –murmiš-
kas, makšķerauklas

miškas, labu barību. Tagad zivis nevarot
tik viegli piemānīt, tās kļuvušas gudrākas.
Kad viss pareizi sagatavots, lomi neizpa-
liek. Nupat Sidgundā Lielajā Juglā
“Bedrē” pa trijām dienām izvilkta 21 līda-
ka. Kādreiz dīķos lielas karpas ir ķertas
pat 40 kilogrami vienā dienā. Pats lielā-
kā zivs – 7 kilogrami un 200 grami sma-
gā līdaka izmakšķerēta Mālpilī lejā pie
peldētavas. “Zivis Mālpilī ir, vajag tikai
makšķerēt,” apgalvo Gundars. Tomēr ne-
noliedz plašāku ūdeņu priekšrocības. Ko-
pā ar citiem mālpiliešiem pabūts populā-
rajās copes vietās Pērnavas līcī un Pei-
pusa ezerā, kur makšķerēts pat peļņai.
Vēl sarunā noskaidrojam, ka kārtīgs
makšķernieks no zivīm prot pagatavot arī
labu maltīti. Visiecienītākie esot zivju kon-
servi, kuri sanāk smaržīgi, garšīgi. No lie-

las karpas vai vimbas, no-
griežot fileju un pieliekot
garšvielas, top uzkoda
līdzīga lasim.

Laikos, kad mālpilieši
aktīvi piedalījās makšķer-
nieku sacensībās, koman-
dā bija arī Gundars Bīriņš.
“Tikām līdz Latvijas meis-
tarsacīkstēm. Baltijas čem-
pionātā dabūju 4. vietu.
Līdz godalgotajai 3. vietai
pietrūka pieci grami. Mā-
jup braucot, gandrīz vai
raudāju.” Tomēr vislabākā

makšķerēšana ir ikdienā, vienatnē un klu-
sumā. Tad netraucēti var vērot kā sermulī-
tis iet, pīles peld, ziņkārīgi pietuvojas beb-
ri. Piedzīvot sauli, lietu un klausīties ūdens
čalošanā. Pacietīgam gan jābūt. Ir gadī-
jies, ka sešas stundas nav copes. Kādreiz
ūdenī ar lielajiem zābakiem visa diena no-
stāvēta. Vai arī tā, ka velkot no āliņģa, līda-
ka iekož rokā un jāmeklē ārsta palīdzība.
Bet tas ir nieks, ja makšķerēšana patīk.

Neparasti lomi
• Aizvadītajā ziemā Sidgundā no viena

āliņģa izvilku 8 līdakas, katru ap divi
kilogrami smagu. Nevarēju aizvest mā-
jās, jo nebija kur likt. Lūdzu vietējiem
atnest maisu.

• Reiz aizbraucām uz Annas upīti Zaubē.
Stundas laikā izvilku 27 foreles.

un citas vajadzīgas lietas. Neiztikt arī bez
ērta makšķerēšanas tērpa, kas vienlai-
kus kalpo par glābšanas vesti.

Ja makšķerēts tiek gandrīz katru die-
nu, jādomā, kā zivis izlietot. Mārtiņš teic,
ka tur galvenā speciāliste esot sieva Bai-
ba. Zivju tīrīšanā gan piedaloties abi. Šim
nolūkam iegādāti speciāli tīrāmie rīki. Bai-
ba atzīstas, ka viņai makšķerēšana nein-
teresē, labāk patīk darbs dārzā. Tomēr
viņa izprot vīra aizraušanos un ģimenes
ēdienkartē arvien ir kāds zivju ēdiens. Var
gatavot ceptas zivis, marinēt, vārīt frika-
deles, galertu, cept kotletes. Ļoti garšīgi
ir pašgatavotie zivju konservi, bet zivju
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Viktorija Berga
“Starp vīriešu un sieviešu makšķerē-

šanu nav nekādas atšķirības. Mālpilī pie
ezera redzu vairākas sievietes. Es nees-
mu vienīgā makšķerniece,” par savu aiz-
raušanos teic Viktorija. Makšķernieku vidū
viņu joprojām piemin ar godbijību kā iz-
cilu veiksminieci, leģendu. Par to liecina
arī sacensībās iegūtie vai tuvu pussimts
diplomi. Kad Mālpilī veidoja makšķernie-
ku komandu, Viktoriju uzaicināja piedalī-
ties, jo pēc noteikumiem tajā jābūt 3 vīrie-
šiem, 1 jaunietim līdz astoņpadsmit ga-
diem un sievietei. Māļpiliešu komanda il-
gu laiku rajonā bija labākā. Daudzkārt va-
jadzēja piedalīties arī zonas un republi-
kas sacensībās. Reiz republikas sa-
censībās pēc starptautiskiem noteiku-
miem Viktorija tika finālā un ieguva 2.
sporta klasi.

Šajos gados ir makšķerēts visdažādā-
kajos ūdeņos – Gaujā, Abavā, Daugavā,
Aiviekstē, Lielupē, Buļļupē, Gaiļezera ka-
nālos. Ziemās pabūts tālajā Peipusā,
Pērnavas līcī. Savu lielāko lomu – 11 ki-
logramus un 100 gramus smagu līdaku –
Viktorija izvilkusi tepat Mālpilī Sudā pie
tilta. Mālpilī ķeroties visas zivis. Vislabāk
patīkot makšķerēt raudas, bet līņi un kar-

pas esot garšīgā-
kie. Viktorija nezin
pateikt, kur slēpjas
veiksmes noslē-
pums. Dārga aprī-
kojuma neesot. Vi-
sas makšķeres iegū-
tas kā balvas sa-
censībās, arī māk-
slīgo zivju barību
gandrīz nelietojot.
Galvenais makšķe-
rēšanā ir pacietība
un pareizā izjūta.

Tāpat kā citi
makšķernieki, Vikto-
rija no loma prot pa-
gatavot daudzveidīgu maltīti. Vispopulā-
rākie ir zivju konservi, bet ļoti garšīgs sa-
nāk šmorēts līnis krējuma mērcē.

Makšķerēšana Viktorijai nozīmē prie-
ku. Citi sēž pie televizora, bet viņa sada-
ra mājas darbus un iet uz upi. “Man tas
patīk. To nevar izstāstīt, ja pats neesi iz-
baudījis. No visām domām esi brīva, klau-
sies, kas notiek apkārt. Pavasarī lakstīga-
la vienmēr pie ūdeņiem, dzeguze kūko.
Arī ūdri, bebri un ūdeles ir redzētas. Beb-
ri pat pie makšķeres izpeld augšā, ar asti

uzsit un aiziet. Es varu nosēdēt visu die-
nu, kaut nevienu zivi neizvilkt, bet tā die-
na man nolemta pie ūdeņiem,” stāsta Vik-
torija. Interese par makšķerēšanu Vikto-
rijai bijusi vienmēr. Varbūt tas nāk no
bērnības, kad trīs māsiņas Rēzeknes
pusē soļoja pēc tēva loma uz attālo eze-
ru. Arī tagad, jau cienījamā vecumā, Vik-
torija nav pametusi savu vaļasprieku. “Pa-
vasarī, kad nokusīs sniegs, iešu atkal.
Kamēr varēšu, tikmēr iešu.”

Zivīm patīkamās smaržas
• Reiz makšķerēju Kastrānē. Labi ķērās.

Atbraucu mājās, izslaucu govi. Aizbrau-
cām otrreiz. Sāku makšķerēt, man
neķeras. Blakus viens makšķerē un velk
zivis. Iemetu tuvāk viņam, atkal man ne-
kā. Tad sapratu, kas par vainu. Mājās
atbraukusi nomazgāju rokas ar ziepēm.
Ņēmu un noberzēju rokas ar ūdenstār-
piem, zivīm. Zivis atkal ķērās.

• Reiz Sidgundā makšķerēju. Ļoti labi
ķērās. Visapkārt vīri, viņiem nekā. Ap-
skauž un brīnās. Domāju, ka iemesls
veiksmei bija barankas ar vaniļu, ko ēdu
pati un kādu iemetu arī āliņģī. Zivīm tā
smarža laikam patika.

Dace KrilovskaRepublikas sacensību dalībnieku kuplais pulks pie Daugavas

Republikas sacensības Gaujā pēc starptautiskiem noteiku-
miem. Viktorija Berga ieguva 3.vietu

kotletes kļuvušas par firmas ēdienu. Tās
uzteikuši daudzi. Baibai pat izsniegts sav-
dabīgs diploms par zivju ēdienu popula-
rizēšanu kolēģu vidū.

Zivju kotletes
(Baibas Poišas recepte)

Notīrītām zivīm no vidus izņem lielo
asaku. Tad divas reizes izmaļ gaļas mašī-
nā. Izmaltai masai pievieno sīpolus, ķiplo-
kus un speciālas zivju garšvielas, sāli. Vēl
pieliek olu, pielej pienu un visu kārtīgi sa-
maisa. Cep eļļā. Apviļā ar rīvmaizi. Pa-
sniedz karstas ar vārītiem kartupeļiem,
mērci un salātiem.

Ērmotā zivs
• Puikas gados Sudā pie vecās ambu-

lances makšķerēju līdakas. Neķērās,

neķērās. Skatos, pludiņš aiziet uz leju.
Pagaidu kādu laiciņu un ceļu uz aug-
šu. Nāk pasmagi. Kad dabūju zivi virs

ūdens un saulītē
ieraudzīju, pārbi-
jos – čūska galā.
Laižu atpakaļ. Bet
izrādījās, ka tas bija
apmēram 80 cm
garš zutis. Izcēlu
krastā, noliku zemē,
tagad ņemšu rokā.
Bailes ņemt, bet va-
jag dabūt āķi laukā.
Āda rokās, bet zutis
pa ādas iekšpusi
grozās. Pretīga
sajūta. Tā arī āķi
neizvilku. Uzmetu

kātu uz pleca, zutis karājās pār muguru
un soļoju uz māju. Pienotavas ļaudis vēl
ilgi smējās. Skats esot bijis par rubli.
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�“Mālpils Vēstīs” janvāra numurā izlasī-
ju interviju ar pagasta padomes depu-
tātiem. Astoņi deputāti pastāstīja par
veikto un izteica domas par turpmāk da-
rāmo. Paldies viņiem par to un vēlu veik-
smi arī turpmāk! Dīvaini, ka deputātam
Aleksandram Lielmežam nebija ko teikt.
Laikam nav neko darījis.

Lasītāja

� Veikala, kurš atrodas pretīm bērnu dār-
zam, logi jau ilgstoši stāv nomētāti ar
olām. Kam tie būtu jānotīra? Saimnieks
redzēts vairākkārt ieejot veikalā un iz-
ejot, bet gar logiem gan viņam vairs nav
nekādas daļas.

SARUNAS

☺ � �

� Vēl marta sākumā pie katla mājas
eglīte bija izrotāta un dega svecītes. Arī
pie pagasta eglītes tikpat ilgi izrotātas
un karājās elektrības vadi no galotņu
rotājumiem. Vai tagad Ziemassvētki ilgst
līdz Lieldienām?

☺ Cik maz vajag, lai cilvēku sāpinātu vai
iepriecinātu, taču nezin kāpēc, sāpinam
vai apbēdinam biežāk. Tāpēc gribu pa-
teikt paldies cilvēkam, kas māk ieprie-
cināt. Ne pirmo reizi savā pastkastītē
atrodu lapu ar dzejas rindām, kuras pa-
dara saulaināku pat lietainu dienu. Pal-
dies nezināmajam sūtītājam!

Varbūt arī jūs šīs Guntas Micānes
dzejas rindas iepriecinās:

“Cilvēks cilvēkam sestdienas vakarā
Dāvina trīs dzeltenas narcises.
Tā viena par sestdienu,
Nedēļas grūtums lai aizmirstas viegli,
Smaržīgs sestdienas miers
Tevi apņem lai liegi.
Tā otra par svētdienu
Nebeidzami garu un brīvu,
Par dienu, kas bagāta tik,
Cik bagātas tavas vēlēšanās.
Bet trešais zieds –
Trešais par pirmdienu –
Lai pirmdien tu visu no jauna sāktu
Pilns dzeltena prieka un gaišu domu.

Daiga Karlsone
makšķerē jau no bērnības. Tēvs viņu
ņēmis līdzi copēt uz netālu no Daigas
mājas tekošo Mazo Juglu. Te viņa ma-
kšķerē arī tagad. Šad tad Daiga mēdz aiz-
braukt uz “Bedri” vai kā to sidgundieši
sauc, uz “Ennīti”, kas atrodas Juglas upē.

Dažkārt viņa dodas uz Cēsu puses ezer-
iem un dīķiem. Daiga makšķerē kopā ar
ģimeni, bet visbiežāk ar krusttēvu Jāni
Cīruli. Viņš arī ir kaislīgs makšķernieks.
Ja kāds no viņiem izdomā doties uz copi,
otrs nevar atturēties piebiedroties un
ļaujas patīkamajai nodarbei.

Daiga makšķerē gandrīz katru dienu,
un kā pati saka, tas ir viņas dzīvesveids.
Šajā procesā viņai prieku sagādā ne ti-
kai noķertās zivis, bet arī tas, ka pie reizes
var atpūsties no stresa, relaksēties, kā arī

pie ūdens var novērot interesantas da-
bas parādības. Piemēram, bebrus, kuri
nejūtot makšķernieces klātbūtni, mierīgi
peldas gar krastu, gaiši zilu zivju dzeni,
kuru katru dienu vis nevar redzēt.

Daiga ne tikai makšķerē, bet arī lasa
literatūru par šo tēmu, katru mēnesi vi-
ņas pastkastīti apciemo “Copes Ziņas”,
bet runājot par rekordiem, Daiga saka,
ka viņai nav nācies noķert rekordcienīgu
zivi. Lielākais sasniegums esot 2,7 kg
smagā līdaka. Pārsvarā viņa ķer mazāka
izmēra zivtiņas. Pašas mazākās viņa sa-
cep kotletēs vai vāra frikadelēs, un iesa-
ka to darīt arī citiem. Kāpēc gan lai viss
tiek kaķiem?

Protams, arī Daigai, kā kārtīgai ma-
kšķerniecei ir savi interesanti piedzīvoju-
mi, saistībā ar makšķerēšanu.
• Vīrs Andris viņai uzdāvinājis jaunu ma-

kšķerkātu. Daiga pati tam piemeistaro-
jusi nepieciešamos piederumus-pludi-

ņu, spoli u.c., un gājusi izmēģināt jau-
no darba rīku. Atradusi makšķerēšanas
vietiņu, Daiga nu gaidījusi zivi. Pēc vie-
na brīža jutusi, ka makšķerkāts kļuvis
smagāks. Tikai lielas piepūles rezultātā
viņa zivi izvilkusi. Tad nu 1kg smagā
forele tur gulēja-starp lēzeno krastu un
upi. Tā vietā, lai ar zaru pavilktu foreli
vairāk uz krasta pusi, Daiga tai metās
virsū ar abām rokām, rezultātā iekrītot
dūņainajā ūdenī un pazaudējot tur vie-
nu čību. Mājinieki bija pārsteigti, redzot,
ka Daiga mājās ieradusies līdz vidum
slapja, bez zivīm un vienas čības.

• Pagājušogad Daigu un viņas dēlu To-
mu no makšķerēšanas vietas aizdzi-
nušas vardes, kuras uzklupušas pludi-
ņam. Izrādās, vardes nav nemaz tik
miermīlīgi abinieki.

Silvija Mudeniece
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POLICIJAS
UN

APSARDZES ZIŅAS

21. februārī

Izsaukums uz mājām “Kalnmārtiņi”,
kur divas sievietes ar kājām izlauzu-
šas durvis. Viena no sievietēm aiztur-
ēta un nogādāta Siguldas policijā. Sa-
stādīts administratīvā pārkāpuma pro-
tokols.
24. februārī

Mālpils pagasta Upmalās Jurijs R. pa-
kāra savai kaimiņienei piederošo su-
ni. Par minēto faktu ierosināta krimi-
nāllieta.
26. februārī

Izsaukums uz Jauno ielu, kur kāda
nama kāpņutelpā atrasts miris vīrie-
tis bez vardarbības pazīmēm. Mirušā
nāves apstākļi tiek noskaidroti.
28. februārī

Kafejnīcā “Beāte.Marija” divi piedzēru-
šies jaunieši izdauzīja durvju stiklu un
izprovocēja kautiņu ar kafejnīcas ap-
meklētājiem. Ierosināta krimināllieta.
11. martā

Mālpils internātpamatskolas ģērb-
tuvēs no somiņas nozagta nauda.
Vainīgās personas noskaidrotas un
tiks sauktas pie atbildības.

Policija brīdina, ka kaimiņpagastos –
Jūdažos, Morē čigānu tautības pār-
stāvji iedzīvotājiem piedāvā pirkt un
pārdot dažādas preces. Lūdzam ar
šādām personām neielaisties saru-
nās un neizrādīt savu saimniecību, jo
parasti šos apmeklējumus vēlāk pa-
vada zādzības. Par aizdomīgajiem
apciemojumiem lūdzu ziņot policijai,
kā arī pierakstīt mašīnu numurus.
Zvanīt: tālr. 7925201; mob. 9336608

N.p.k.Īpašnieks Nek.īp.nod. Zemes nod. Kopā
1 Miķelsons Elmārs 934.28 398.6 1332.88
2 Bradford Māra 863.76 0 863.76
3 Viļums Elmārs 839.73 0 839.73
4 Pinne Velta 748.46 0 748.46
5 Kārkliņš Reginalds 423.35 318.54 741.89
6 Bonzakas Skaidrītes mantinieki 656.91 0 656.91
7 Berneres Austras mantinieki 613.71 0 613.71
8 Mahta Mārtiņš 595.75 0 595.75
9 “SIA “”NĀRIŅA”” “ 553.17 0 553.17

10 Čerņiks Uldis 513.32 0 513.32
11 Apsītis Dainis 450.59 0 450.59
12 Kope Raimonds 262.18 163 425.18
13 Siliņšmite Inese 418.7 0 418.7
14 SIA Liepmeži 381.84 0 381.84
15 Vēciņš Pēteris 374.14 0 374.14
16 Mergins Ģirts Jānis 370.17 0 370.17
17 Jansone Milda Elvīra 299.4 64.6 364
18 Rozenbergs Andris 341.79 0 341.79
19 Samarina Tatjana 336.26 0 336.26
20 Maļinovskis Andrejs 288.55 32.66 321.21
21 Agapova Aivara mantinieki 310.06 0 310.06
22 Rimša Inta 293.68 0 293.68
23 Ziemele Evija 291.34 0 291.34
24 Bačules Veltas mantinieki 226.63 64.6 291.23
25 Līdaka Biruta 285.39 0 285.39
26 Jansone Viktorija 274.69 0 274.69
27 Vālodze Aija 265.97 0 265.97
28 Basaraba Zinaīda 260.39 0 260.39
29 Fiļipova Maija 256.62 0 256.62
30 Bērziņš Aldis 232.77 0 232.77
31 Jansons Edgars 164.6 63.24 227.84
32 Muraško Vitālijs 67.6 157.72 225.32
33 Kalniņa Biruta 55.69 160.58 216.27
34 Paurs Vladislavs 63.38 145.84 209.22
35 Balode Baiba 206.63 0 206.63
36 Krūmiņas Ingrīdas mantinieki 203.67 0 203.67
37 Torgāne Rasma 188.92 0 188.92
38 Kalēja Zinta mantinieki 184.45 0 184.45
39 Ozolas Annas mantinieki 183.31 0 183.31
40 Trauciņa Dzintra 182.49 0 182.49
41 Kļava Juris 176.32 0 176.32
42 Kaupužs Ēriks 175.88 0 175.88
43 Zuters Dainis 162.36 11.8 174.16
44 Dalbiņa Aija 51.67 120.28 171.95
45 Saliņš Helmuts 169.56 0 169.56
46 Lapuķis Arvis 167.66 0 167.66
47 Zutera Jāņa mantinieki 46.5 120.36 166.86
48 Danga Egils 165.63 0 165.63
49 Strazdiņš Ainārs 161.89 0 161.89
50 Kalējs Uldis 161.41 0 161.41

KOPĀ: 15903.22 1821.82 17725.04

Nodokļu parādnieki

3.martā ar koncertu savu 20. gadu jubileju atzīmēs
deju kopa “Sidgunda”

Deju kopai šis laiks bijis radošs, iespaidiem bagāts un inte-
resants. Daudz strādāts, daudz dejots un daudz redzēts.Vēlam
vadītājai Julijanai Butkevičai, koncertmeisterei Dacei Kaln-
iņai un dejotājiem visraitāko dejas soli, vislielāko spēku un
izturību turpmākajos gados!

Kultūras nama darbinieki

Imants Ziedonis
Dziesma un deja ir ceļš.
Dziesma un deja ir paņēmiens,

Kā tikt pie spēka.
Kā likt bēdu zem akmeņa.

Kā iet pāri tai.
Kā izdziedāt vara kannu,

Savu sviesta bunduliņu.
Kā celt tautu.

Kā celt valsti.
Kā saskaņot un noskaņot pasauli.
Kā piejūgt un

Sajūgt sevi ar visu.

9. martā Mālpils kultūras nama viesis bija Fabrikas-2
uzvarētājs Sneiks. Mālpils jaunieši vēlreiz apliecināja Snei-
kam savas simpātijas, ielencot viņu ciešā lokā un sadziedot
kopā. Savukārt Sneiks, dziedot vairāk ar sirdi, bet mazāk ar
balsi, kārtējo reizi apbūra ar savu smaidu un labvēlīgo at-
tieksmi pret visiem klātesošajiem.
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Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."

Rīgā, Pērnavas ielā 47/3, tālrunis: 7311424

2004. gada marts

Izspraukusies cauri
Vēl vienam gadu lokam,
Pamazām tuvojos gaismai,
Tuvojos saules kokam.

/Ā. Elksne/

SVEICAM
APRĪĻA JUBILĀRUS!

85 – Arturam Vērmanim

80 – Valijai Straumei

75 – Līgai Miķelsonei, Jānim Zvīgulim

70 – Drosmai Giruckai

3. aprīlī Deju kopas “Sidgunda”
19.00 20. gadu jubilejas KONCERTS
4.aprīlī Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts”
14.00 labdarības pasākums bērniem
8. aprīlī Rīgas rajona pirmsskolas bērnu iestāžu
11.00 deju kolektīvu sadancošana
13.00 Mālpils mākslas skolas pedagogu

darbu izstādes atklāšana
11. aprīlī Pasākums visai ģimenei “Oliņ, boliņ…
13.00 jeb kāds vārds par Lieldienām, vistām un olām.
11.00–19.00 Lielvārdes putnu dārza privātās

kolekcijas reto un eksotisko mājdzīvnie-
ku izstāde “Lieldienu zaķis un viņa draugi”
(truši, pundurtruši, jūrascūciņas, žurciņas, fretkas)

19.00 Konkurss – koncerts “Dziesma – 2004”
Savas izvēlētās dziesmas, dziedot solo
vai duetā, izpildīs dažāda vecuma mālpilieši.

21.00 Balle pie galdiņiem
“Uzdziedi pavasarim arī tu!”
mūziku dažādām gaumēm spēlēs Dj Dainis L
KARAOKE kopā ar Valēriju.

15. aprīlī Valmieras drāmas teātra izrāde
19.00 “LETISA UN MĪLAŠĶIS”
Šis ir stāsts par fanātisku, temperamentīgu muzeja darbinieci
Letisu, ko tēlo Skaidrīte Putniņa, kas katru ekskursijas reizi pa
veco māju pārvērš vēsturisku piedzīvojumu izklāstā, un flegmā-
tisku ierēdni Loti, ko spēlē Ligita Dēvica, kuras varone pamazām
tiek aizrauta un ierauta šo vēsturisko aprakstu vēlreizējā izspēlē.

16. 17. aprīlī Rīgas rajona skolēnu deju kolektīvu skate.
17. aprīlī Grupas “DIVICE” koncerts un diskoteka
20.00
21. aprīlī Starptautiskā zēnu koru festivāla
18.00 “Rīgas Doms” dalībnieku

Amerikas zēnu kora koncerts
25. aprīlī Rīgas rajona deju kolektīvu skate.
30. aprīlī Mātes dienai veltītas Jeļenas Basarabes
15.00 izstādes “Ukraiņu rokdarbi” atklāšana.

Piedalās ukraiņu biedrības dziedātāji.
1. maijā Rīgas rajona koru skate

Aprīļa mēneša pasākumi
Mālpils kultūras namā

Mainās dziedātāji un dejotāji, bet tērpi paliek tie paši…
Lūdzu pārlūkojiet savus skapjus un paskatieties vai tajos
nav aizmirsusies kas no kultūras nama tērpiem – svārki, blūze, josta.
Būsim ļoti pateicīgi par katru uz kultūras namu atnesto lietu!

Deju kolektīvu vadītājas

Maina 2 istabu dzīvokli pret 3 istabu
dzīvokli ar piemaksu. Tālr. 9100463

Pārdod sivēnus. Tālr. 7925788

Lūdzam atsaukties zēnus un meitenes,

kas Mergupes upē

pie “Sprīdīšu” mājām 90.-jos gados atrada

nogrimušo Mālpils baznīcas zvanu.

Pieteikties Mālpils pagasta padomē.

Atlīdzība garantēta. Tel. 7970888

Pateicamies Solvitai Strausai par morālo un materiālo
palīdzību Mālpils kultūras nama tautas lietišķās māk-
slas pulciņam.
Šajā gadā mūsu darbā ir jaunums. Grāmatsiešanas ama-
ta noslēpumus atklāj Jānis Feldmanis. Pulcējamies un strā-
dājam katru sestdienu no pl. 1100 līdz 1500 305. telpā. Inte-
resentus lūdzam pieteikties Kultūras namā. tel. 7925339

Pulciņa vadītāja Lauma Krastiņa

PATEICĪBA

SIDGUNDAS PAMATSKOLA
aicina vecākus pieteikt 1. klasē bērnus,
kuri dzimuši no 1997. gada 1. janvāra

līdz 31. decembrim. Iesniegumus iesniegt līdz
2004. gada 1. maijam.

Tālrunis uzziņām 7956921
Sidgundas pamatskolas administrācija.

Meža īpašnieki!
14.aprīlī Mālpils mežniecībā tiek rīkots seminārs par meža
atjaunošanu un kopšanu. Pulcēšanās Mālpils mežniecī-
bā Ķiršu ielā 2 plkst. 10.00. Pēc tam izbraukums uz ap-
skates objektiem un praktiskās nodarbības. Apmācībā pie-
dalīsies meža speciālisti no Rīgas virsmežniecības.

Mālpils novadpētniecības muzejā no š.g. 28.marta
apskatāma izstāde par 1941.g. un 1949.g. represijām.
Aicināti visi interesanti un jo sevišķi skolēni tel.7970896

No 8. līdz 28.aprīlim Mālpils kultūras namā izstāžu
zālē būs apskatāma Mālpils mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas skolotāju darbu izstāde. Izstādes at-
klāšana 8.aprīlī 13.00


