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PAGASTA PADOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

MĀLPILS ¤ SIDGUNDA ¤ UPMALAS ¤ BUKAS ¤ VITE
IZNĀK REIZI MĒNESĪ

BEZMAKSAS

Pagasta padomes lēmumi:
2. – 4. lpp.

Vēlētāju apvienības par paveikto:
11. – 12. lpp.

Ziemassvētku laikā: 6. – 8. lpp.

Māksliniekam Georgam Barkānam
jubilejas izstāde Mālpilī: 14. lpp.

Skolas dzīve: 10. lpp.

Sporta ziņas: 15. lpp.
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2005. gada decembris

Godājamie, mālpilieši!
Aizrit 2005. gada pēdējās dienas. Ir aizvadīts Adventa laiks un nosvinēti Ziemassvētki. Mēs esam kļuvuši mierīgāki, labestīgāki un iejūtīgāki viens pret otru,
dāvinām saviem tuvākajiem dāvanas, novēlam daudz
jauku vēlējumu. Tas ir laiks, kad atceramies aizvadītā
gada nozīmīgākos notikumus, izvērtējam, kas mums ir
bijis svarīgs, ko esam paveikuši un kas nav īsti izdevies
kā iecerēts.
Jums ir iespējams izvērtēt arī Mālpils pagasta padomes, tās struktūrvienību un iestāžu darbu. Varam apliecināt, ka esam strādājuši pēc labākās sirdsapziņas, lai
Jūs, cienījamie mālpilieši, izjustu pozitīvas pārmaiņas
visā Mālpils pagasta dzīvē. Par paveikto un iecerēto
Jums iespējams izlasīt mūsu informatīvajā izdevumā
“Mālpils Vēstis”, kā arī uzzināt no vietējās televīzijas
raidījumiem.
Precīzas un savlaicīgas informācijas nodrošināšanai

starp Mālpils pagasta padomi un iedzīvotājiem ir liela
nozīme. Tam arī turpmāk veltīsim uzmanību. Atklātība
un koleģialitāte ir mūsu darbības pamatā. Iedzīvotājiem
ir jābūt informētiem par padomes lēmumiem un to būtību. Visas padomes sēdes ir atklātas, un jums pēc iespējas vairāk pašiem jāiesaistās lēmumu pieņemšanas
procesā. Tas ļautu precīzāk izzināt iedzīvotāju vēlmes,
un pieņemtie lēmumi vēl vairāk atspoguļotu iedzīvotāju
vissvarīgākās intereses.
Mālpils pagasta padomes vārdā novēlu visiem mālpiliešiem TICIBU SEV un saviem spēkiem, DARBĪGUMU,
lai nekad nenolaižas rokas, VESELĪBU, lai izdodas
darbus paveikt, un CERĪBU, ka piepildīsies visdrosmīgākās ieceres.
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Lielmežs

PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 16.11.2005.g. SĒDE Nr.23.
Izskatīja 28. jautājumus.
NOLĒMA:
• Akceptēt būvniecības ieceri sporta zāles
būvniecībai pie Mālpils vidusskolas.
• Pro jek tē ša nas uz de vu mā pa re dzēt
esošās skolas ēkas daļas, kas saistīta
ar sporta zāles pieslēgumu, tehnisko
apsekošanu.
• Pieņemt zināšanai pārvaldes
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 138107,• Pieņemt zināšanai būvvaldes
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 26985,• Pie ņemt zi nā ša nai ārē jo sa ka ru
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 15000,• Pieņemt zināšanai nekustamā īpašuma
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 65976,• Pieņemt zināšanai ainavu 2006.gada budžeta izdevumu prognozi LVL 34734,• Pieņemt zināšanai mērķdotācijas ceļu
fondam izlietojumu 2006.gadam LVL
49940,• Pieņemt zināšanai p/a “Mālpils sociālais
dienests” 2006.gada budžeta izdevumu
prognozi LVL 143587,• Pieņemt zināšanai Mālpils pagasttiesas
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 8304,• Pie ņemt zi nā ša nai spor ta no da ļas
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 18831,• Pie ņemt zi nā ša nai kul tūr vēs tu ris kā
mantojuma daļas 2006.gada budžeta
izdevumu prognozi LVL 17448,-

• Pieņemt zināšanai Mālpils bibliotēkas
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 6516,• Pieņemt zināšanai Sidgundas bibliotē kas 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu
prognozi LVL 5942,• Pieņemt zināšanai Informācijas centra
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 31499,• Pieņemt zināšanai dzimtsarakstu noda ļas 2006.ga da bu dže ta iz de vu mu
prognozi LVL 7286,• Pieņemt zināšanai ielu apgaismojuma
2006. gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 7000,• Pieņemt zināšanai sabiedrisko darbu
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 6790,• Pieņemt zināšanai autobusa pakalpojumu 2006.gada izdevumu prognozi LVL
20000
• Pieņemt zināšanai projektu līdzﬁnansējuma 2006.gada izdevumu prognozi LVL
20000,• Pieņemt zināšanai televīzijas pakalpojumiem paredzēto 2006.gada izdevumu
prognozi LVL 10810,• Pieņemt zināšanai pārējo, kas nav atspoguļoti 2006.gada budžeta izdevumu
prognozi LVL 2880,Par šīm pozīcijām kopā:
Pamatbudžetā 588695,-LVL,
Speciālajā budžetā 49940,-LVL
• Turpināt precizēt 2006.g. struktūrvienību
un iestāžu 2006.g. budžeta izdevumu
tāmes, tuvinot tās kontrolskaitļiem.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Kokles” un “Mazavotiņi”.
• Nepārņemt pašvaldības īpašumā bezsaimnieka, valstij piekritīgo nekustamo
īpašumu “Gravas”, sastāvošu no divām
dzīvojamām mājām, piecām saimniecības ēkām un divpadsmit mazēkām, kas
atrodas Rīgas rajona Mālpils pagastā, uz
valstij piekritīgā zemes gabala 1,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074-002-0156.
• Mainīt nekustamam īpašumam “GRĪNVALDI”-15,23 ha kopplatībā, kadastra
Nr.8074-004-0043 zemes lieto ša nas
mērķi, nosakot to:
– 4,9 ha platībā, kods 0401 – ieguves
rūpniecība un karjeru izstrāde – galvenais lietošanas mērķis,
– 10,33 ha platībā, kods 0201-juridisko
personu īpašumā esošie meži-papildmērķis.
• Mainīt nekustamā īpašuma “NĪTAURES
IELA 7” zemes kopplatība 0,5736 ha,
kadastra Nr.8074-003-0833, zemes lietošanas mērķi, nosakot to:
– 0,0601 ha platībā, darījumu iestāžu
un komerciāla rakstura apbūve, kods
0801,
– 0,5135 ha platībā, pārējā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kods 0105.
• Pieņemt zināšanai, ka darba grupa sagatavojusi dokumentu paketi par pašvaldībai īpašumā piederošajām un pastāvīgā
lietošanā piešķirtajām zemes platībām.
• Darba grupai sagrupēt zemes atbilstoši
izmantošanas mērķiem un atbilstoši teritoriālplānojumam.

mÂLpILS VÇ STIS
• Deputātiem Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē š.g.23.novembrī
iepazīties ar sagatavoto dokumentu paketi un izteikt priekšlikumus par turpmāko
pašvaldības zemju izmantošanu.
• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu
“Siksnas” 54,3ha kopplatībā, atdalot otro
zemes gabalu 9,2ha kopplatībā. Atdalītajam zemes gabalam noteikt lietošanas
mērķi, kods 0102-piemājas saimniecība.
• Piešķirt juridisko adresi “Priežavoti”.
• Ap stip ri nāt no slēg tos ze mes no mas
līgumus starp fiziskām un juridiskām
personām.
• Piedalīties ES ERAF projekta apakšaktivitātē “Siltumapgādes sistēmu un
energoefektivitātes paaugstināšana gan
siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” izstrādātā projekta “Mālpils siltumapgādes
sistēmas efektivitātes paaugstināšana”,
kura izmaksas ir 537000,- LVL.
• Ņemt aiz ņē mu mu Valsts ka sē LVL
537000,- (Pieci simti trīsdesmit septiņi
tūkstoši Latvijas valsts lati) uz 20 gadiem
ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un
atmaksas kredītprocentu likmi atbilstoši
noteiktajai likmei Valsts kasē.
• Apstiprināt aizņēmuma atmaksas graﬁka
projektu.
• Aizņēmuma LVL 537000,- ar noteiktajiem
kredītprocentu maksājumiem atmaksu
garantēt ar Mālpils pagasta padomes
budžetu.
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• Atcelt 26.11.2003.gada pagasta padomes lēmumu Nr.19/28 “Par pirkuma līguma slēgšanu par objektu “kinoteātris””.
• Izveidot Mālpils novada 800 gadu jubilejas svinību norises darba grupu šādā
sastāvā:
– Edīte Priekule,
– Dzinta Krastiņa,
– Viktorija Kalniņa,
– Baiba Lippe,
– Voldemārs Cērps,
– Ligita Odziņa.
• Uzdot darba grupai līdz 01.01.2006.g.
izstrādāt pasākumu programmu.
• Reģistrēt individuālo darbu trikotāžas
izstrādājumu adīšana un realizācija.
• Atļaut SIA “Simbo”, uzsākt kafejnīcas
darbību Mālpils pagasta “Koklēs”, un
izsniegt tirdzniecības vietas atļauju tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
un tabakas izstrādājumiem kafejnīcā,
Mālpils pagasta “Koklēs”.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” 105 kapitāla
daļām.
• Apstiprināt PĒTERI MIHAILOVU Mālpils
pagasta pašvaldības policijas priekšnieka amatā.
• Pilnvarot Mālpils pagasta pašvaldības
policijas darbiniekus veikt kontroli par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Mālpils pagasta
teritorijā, kā arī sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolus un uzlikt sodu.
• At bal stīt Zau bes pa gas ta pa do mes
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19.10.2005.g. lēmumu Nr.10 “Par autobusu satiksmi Mālpils-Zaube” un lūgt
Satiksmes ministriju pārskatīt jautājumu
par autobusa maršruta Rīga-Mālpils-Vite-Kniediņš-Zaube atjaunošanu, jo šajā
maršrutā nekursē neviens satiksmes
autobuss.
• Slēgt sadarbības līgumu ar SIA “Auto
Sigulda”, par transportlīdzekļu piespiedu
pārvietošanu no Mālpils pagasta pašvaldības teritorijas uz speciālu stāvvietu
Vidzemes šosejā 26, Siguldā.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7
<<Par grozījumiem noteikumos Nr.5 “Mālpils pagasta pašvaldības nolikums”.
• Atzīt vienu personu par tiesīgu saņemt
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumā un iekļaut palīdzības reģistrā palīdzības saņemšanai vispārējā kārtībā.
• Atjaunot Mālpils vidusskolas renovācijas
un remonta projekta pieteikumu Valsts investīciju programmai par kopējo summu
354591,- LVL.
• Ga ran tēt Māl pils pa gas ta pa do mes
līdzﬁnansējumu projektam no budžeta
līdzekļiem 70918,- LVL apmērā.
• Pie krist ne kus ta mā īpa šu ma “Kār kli”
lauksaimnieciskās zemes transformācijai
zemē zem ūdenskrātuves 0,4ha platībā,
kas nav pretrunā ar Mālpils pagasta teritoriālplānojumu.
• Precizēt 1993.gada 30.novembra Mālpils pagasta zemes komisijas lēmumu
Nr.469, nosakot nekustamā īpašuma
“Lejaslapi” īpašumtiesību atjaunojamo
zemes platību 10,4 ha.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 30.11.2005.g. SĒDE Nr.24.
Izskatīja 24. jautājumus.
NOLĒMA:
• Visu saimniecisko darbību koncentrēt
vienā specializētā uzņēmumā, konkrēti
pašvaldības SIA “Norma K”, izņemot
ceļu apsaimniekošanu, ceļu apsaimniekošanai izsludinot konkursu.
• Izpildinstitūcijai līdz 20.12.2005. izstrādāt
nolikumu un 2006.gada budžeta projektus, kas saistīti ar šo saimniecisko modeli, un iesniegt padomei apstiprināšanai.
• Izpilddirektoram V.Komarovam un SIA
“Norma K” valdes loceklim R.Tarandam
nodrošināt atbilstošo materiālo vērtību,
nodošanas-pieņemšanas sarakstu sastādīšanu un iesniegšanu padomē apstiprināšanai.
• Izpildinstitūcijai līdz 01.02.2006. sagatavot konkursa nolikumu par ceļu apsaimniekošanu.
• Izpildinstitūcijai, atbilstoši Darba likumam, veikt organizatoriskos pasākumus
lēmuma izpildei.
• Piešķirt 2005.gada budžetā papildus
ﬁnanšu līdzekļus Pirmsskolas izglītības
iestādei remontam, kas saistīts ar pārseguma paneļu stiprināšanas papildus

izmaksām 5000LVL.
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus
Nr.11<<Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2005.gadam”>>. Saistošie
noteikumi stājas spēkā ar 01.12.2005.
• Deputātiem iepazīties ar izglītības iestāžu vadītāju iesniegto koplīguma projektu
un sniegt priekš li ku mus. Finan šu un
ekonomikas daļai sagatavot ﬁnanšu aprēķinus, cik nepieciešami ﬁnanšu līdzekļi
koplīguma realizācijai.
• Ceļu un ainavu dienesta vadītājai sagatavot pilnīgu informāciju par sniega
tīrīšanas līdzšinējo kārtību un izmaksām
privātsaimniecībās.
• Izpildinstitūcijai līdz 14.12.2005. izstrādāt
kārtību, kādā tiek attīrīti no sniega privātie ceļi.
• Izdarīt grozījumus 01.10.2004. noslēgtajā līgumā un izteikt līguma 1. punktu
sekojošā redakcijā:
“Vispārizglītojošo skolu mācību gada
brīv lai kos no dro ši nāt pār va dā ju mus
maršrutā Mālpils-Mergupes-Slieķi-Pilskalni-Kniediņš-Tuņķi-Vite-Mālpils.”.
• Noteikt, ka atbildīgie par budžeta izdevu-

mu visiem pieprasījumiem ir atbilstošie
struktūrvienību un iestāžu vadītāji, kas
izvērtē šos pieprasījumus un iestrādā
tos budžetos.
• Pieņemt zināšanai sabiedriskai kārtībai un dro šī bai, tie sī bu aiz sar dzī bai
sagatavoto budžeta izdevumu prognozi
2006.gadam LVL 33000,• Pieņemt zināšanai lauksaimniecībai sagatavoto izdevumu prognozi 2006.gadam
LVL 7117,• 2006. gada budžetā paredzēt darba algas pielikumu vetārstam.
• Pieņemt zināšanai dabas resursu nodokļa izdevumu prognozi 2006.gadam LVL
20993,• Pieņemt zināšanai pašvaldības parādu
procentu samaksas izdevumu prognozi
2006.gadam LVL 13787,• Pieņemt zināšanai pašvaldību izlīdzināšanas fondam ieplānoto izdevumu prognozi
2006.gadam LVL 49895,• Pieņemt zināšanai Pirmsskolas izglītības
iestādes 2006.gada budžeta izdevumu
prognozi LVL 172877,Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums no 3. lpp.

• Pieņemt zināšanai Sidgundas pamatskolas (tehniskie) 2006.gada budžeta
izdevumu prognozi LVL 48243,• Pieņemt zināšanai Mālpils vidusskolas
(tehniskie) 2006.gada izdevumu prognozi LVL 112975,• Pieņemt zināšanai Mālpils mūzikas un
māk slas sko las teh nis ko dar bi nie ku
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 23219,• Pie ņemt zi nā ša nai kul tū ras na ma
2006.gada budžeta izdevumu prognozi
LVL 90000,• Pieņemt zināšanai privatizācijas fonda
2006.ga da iz de vu mu prog no zi LVL
2425,- . 2006.gadā komisijas priekšsēdētāja un sekretāra darba samaksu pārcelt
uz pamatbudžeta izdevumiem.
• Padomes pamatbudžeta izdevumu kopējais pieprasījums LVL 1426055
• Kopējie padomes prognozētie ieņēmumi
pamatbudžetā LVL 1315611
• Speciālā budžeta izdevumu prognoze
LVL 66058
• Prognozētie ieņēmumi speciālajā budžetā LVL 60410
• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu
“Ziedu iela 6”, atdalot otro zemes gabalu 0,4ha platībā. Atdalītajam zemes
gabalam noteikt lietošanas mērķi – kods
0102 – piemājas saimniecība.
• Piešķirt juridiskās adreses “Eloni”, “Pirts
iela 4” un “Kalna Kastaņi”.
• Piekrist nekustamā īpašuma “Mežaķirši”
lauksaimnieciskās zemes transformācijai
apbūves zemē 0,3ha platībā, kas nav
pretrunā ar Mālpils pagasta teritoriālo
plānojumu.
• Anu lēt pa stā vī gās ze mes lie to ša nas
tiesības uz nekustamā īpašuma “Avotiņi-
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Ķirši” zemi 0,3ha kopplatībā, saskaņā ar
notariāli apliecināto iesniegumu.
• Piešķirt pastāvīgā lietošanā ar lietošanas
tiesību pāreju citām personām nekustamā īpašuma “Avotiņi-Ķirši” zemi 0,3ha
kop pla tī bā. Ze mes ga ba lam no teikt
lietošanas mērķi, kods 0102 – piemājas
saimniecība.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Priežavoti” 9,2 ha
kopplatībā.
• Deputātiem turpināt iepazīties ar pašvaldības nekustamo īpašumu dokumentu
paketi un sniegt priekšlikumus par turpmāko pašvaldības zemju izmantošanu.
• Darba grupai uz 21.12.2005. padomes
sēdi sagatavot zemju sarakstu, kas ir
pasludināmas par brīvām, valstij piekrītošām un noteikt, ka pašvaldības zemes
pasludināmas par brīvām, valstij piekrītošām pēc vienprātības principa.
• Apstiprināt ERAF atklātā konkursa “Kultūras un vēstures mantojuma efektīva
izmantošana tūrisma attīstībā” projekta
“Tūrisma infrastruktūras izveidošana, uzlabošana un tūrisma veicināšana Mālpils
pagastā “ kopējo apjomu 205 610,31 Ls
(divi simti pieci tūkstoši seši simti desmit
lati, 31 santīms).
• Projekta priekšﬁnansēšanu nodrošināt,
ņemot kredītu Valsts kasē 200 000 Ls (divi simti tūkstoši Ls) un Ls 5 610,31 (pieci
tūkstoši seši simti desmit Ls, 31 santīms)
sedzot no pašvaldības budžeta.
• Apstiprināt “Bērnu rotaļu un attīstības centra” darbības kritērijus (sk.pielikumā).
• Noteikt maksu par bērnu uzturēšanos
“Bērnu rotaļu un attīstības centrā”:
– 0,50 LVL/st. (apmeklējums līdz 4 stundām)
– 2,50 LVL par vienu apmeklējuma dienu
(virs 4 stundām).

Sveicam jaunos mālpiliešus,
kuri dzimuši
OKTOBRĪ, NOVEMBRĪ,
DECEMBRĪ,
un viņu vecākus

Evelīnu Strangati,
Renāru Jansonu,
Erīnu Miču,
Kiru Senatorovu,
Dairi Duberu,
Danielu Duberu!
Mālpils pagasta padome,
Mālpils dzimtsarakstu nodaļa

• Uzskatīt par spēkā neesošu īres līgumu
par sociālo dzīvokli Nr.6 sociālajā mājā
“Saulieši S”, Sidgundā, Mālpils pagastā
un brīdināt par dzīvokļa atbrīvošanu.
• Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.5 Mālpils pagasta “Sauliešos S” ar
kopējo platību 28,1 m2.
• Atļaut Mālpils kultūras nama darbiniekiem š.g. 10. decembrī no plkst.9.00
līdz 16.00 rīkot “Ziemassvētku tirdziņu”
Mālpils kultūras nama telpās.
• Ap stip ri nāt “Zie mas svēt ku tir dziņš –
2005” nolikumu.
• Atļaut SIA “LATIMEKS LTD” uzsākt kafejnīcas darbību Mālpils pagasta Nākotnes
ielā 1 – 2, un izsniegt tirdzniecības vietas
atļauju tirdzniecībai ar alkoholiskajiem
dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
kafejnīcā, Mālpils pagasta Nākotnes ielā
1 – 2.
• Ap stip ri nāt no slēg tos ze mes no mas
līgumus starp fiziskām un juridiskām
personām.
• Noteikt būvei – artēziskā aka – Lielvārdes
šoseja 12, funkcionāli piesaistīto zemes
platību 0,3ha apmērā. Piesaistītajam
zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi, kods 1201 – ūdens ņemšanas būvju
apbūve.
• Noteikt būvei – artēziskā aka – “Kliesmetes” funkcionāli piesaistīto zemes platību
0,2ha apmērā. Piesaistītajam zemes
gabalam noteikt lietošanas mērķi, kods
1201 – ūdens ņemšanas būvju apbūve.
• Reģistrēt individuālo darbu – mežstrādnieks, kas tiks veikts A/S “Inčukalna
Timber” laika posmā no 01.01.2006.
līdz 31.12.2006., nosakot patentmaksu
vienas minimālās algas apmērā. Patentmaksu atļauts maksāt pa ceturkšņiem.
Sagatavoja:
lietvede Iveta Krieviņa
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ZIŅAS

Apsveicam!

Kultūras namā

• 10. decembrī notika tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš.
Apmeklētāji varēja iegādāties dāvaniņas, arī cepures, dziju,
cimdus un zeķes. Namu pildīja jauka piparkūku smarža. Tās
bērniem rotāt mācīja un tepat uz vietas cepa Daiga Karlsone
no Sidgundas.

Mālpilietis Māris Čīma (pirmais no labās) un Krists Eiduks
veikuši savu olimpiskās lāpas stafetes posmu. Atmiņai par šo
notikumu uz Latviju pārvesta lāpa, kas palika katram skrējējam
un īpašais tērps.

Pagasta centrs Ziemassvētku rotā
Pagasta centrs un ūdens tornis jau decembra sākumā ieguva krāšņu Ziemassvētku rotu.
Lielu darbu ieguldīja elek tri ķi Jā nis Zil ber ts un Ēri ks
Melnalksnis. Svētku noformējuma veidošanu vadīja māksliniece
Esmeralda Tāle.
Mālpiliete Tatjana Muižniece, gaidot pircējus, adīja skaistu,
rakstainu cimdu.

• Ziemassvētku ieskaņu koncerti kultūras namā pulcina
gandrīz visus Mālpils pašdarbības kolektīvus un plašu skatītāju
pulku. Tā tautisko deju kolektīvu koncertā 10. decembrī piedalījās 12 dažāda vecuma Mālpils deju kolektīvi no skolām un
kultūras nama, bet 18. decembrī klausītājus iepriecināja Mālpils
mūzikas skolas audzēkņu un jauktā kora koncerts.

Tiek veikta vakcinācija pret gripu
Mālpils ģimeņu ārstu praksēs notiek pirmsskolas vecuma
bērnu ( Līdz 7 gadiem) bezmaksas vakcinācija pret gripu. Decembra vidū tika uzsākta arī pensijas vecuma cilvēku ( no 65
gadiem) vakcinācija. Daudzi Mālpils iedzīvotāji jau ir izmantojuši
iespēju sapotēt bērnus. Ārste Biruta Zīriņa mudina arī vecākos
cilvēkus atnākt uz poliklīniku līdz 20. janvārim un veikt bezmaksas vakcināciju.
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa.

• Līdz ar jaunās, modernās izstāžu zāles atklāšanu Kultūras
namā mālpiliešiem būs lieliska iespēja regulāri skatīt dažādu
profesionālu mākslinieku darbu izstādes. Izstāžu plāns jau sastādīts līdz rudenim. Patlaban zālē ir skatāma tekstilmākslinieka
Georga Barkāna darbu izstāde.
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ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ

Ziemassvētku pārdomas
Ir Ziemassvētku laiks. Četras lielās dzīvo ļoti daudz cilvēku,
pa tie sī bas –Miers, Mī les tī ba, Ce rī ba, kuru sirdis ir gaismas pilPrieks lēni iestrāvo ik cilvēkā caur adven- nas un kuru cilvēkmīlestīta gaidīšanas garo un tumšo laiku. Bet ba ir lielāka par alkām pēc
daudzreiz miera vietā izmisums, naids, naudas un mantas. Tās
materiālo līdzekļu trūkums, bailes, steiga ir ģimenes, kurām bērni
un melu tumsa zogas no visiem stūriem ir vērtība, kuros vecāki
un ārda cilvēkos cilvēcīgumu. Ko tad? iegulda savu mīlestību,
Tad nežēlīga, neatlaidīga cīņa ar sevi. laiku, zināšanas un padoNeielaidiet tumsu sirdī uz palikšanu! Ja mu, materiālos līdzekļus.
ne tie kat ga lā pa ši, nā ciet pie Māl pils Vislielākā pateicība tām
pagasta pašvaldības aģentūras “Mālpils ģimenēm, kuras bez sasociālais dienests” darbiniecēm, un mēs viem bērniem aprūpē vēl
kopā meklēsim Jūsu problēmas visoptimā- kādu bez vecāku gādības
lākos risināšanas veidus. Mālpils sociālās pa li ku šu bēr nu vai arī
aģentūras darbinieku uzmanības centrā ir dažādās dzīves grūtībās
vismazāk aizsargātas iedzīvotāja kategori- nonākušu pieaugušu cil- Decembrī radošā darbnīcā "Eņģeļi" tapa daudz mīļu dāvanu
jas – bez vecāku aprūpes palikuši bērni, vēku. Tā ir liela uzdrīkstē- Ziemassvētkiem.
daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar īpa- šanās, īpašs uzdevums
Īpašs Māl pils so ciā lās aģen tū ras
šām vajadzībām, vientuļie pensionāri, in- un milzīga atbildība. Prieks, ka Mālpils paldies Tatjanas Smirnovas ģimenei un
valīdi. Cilvēcīgi grūti saprast un pieņemt, pagastā būs audžuģimene, kura patreiz viņas draugu pulkam, Maijai Orlovai, Edīka bērns ir vecāku problēma, veca māte, apmeklē audžuģimeņu sagatavošanas tei Rozenšteinai, pagasta padomes dartēvs – meitas, dēla problēma, alkohols kursus. Cik maksā mīlestība, sirdssiltums, biniekiem, Ilgai Eglei, Gunai Petrevicai,
un cita veida atkarības – mūsu laikmeta ko dāvājam? Cik cilvēki ir gatavi otram Laumai Krastiņai, Jānim Feldmanim par
problēma. Bieži vien ir tā,
atbalstu un atsaucīgo sirdi.
ka cilvēki nepazīst paši seJaunajā gadā ikvienam vēlu
vi, netic, ka var mainīties,
lielāku vērību piešķirt cilvēpaveikt daudz vairāk nekā
ku savstarpējām attiecībām
domā, ka katram cilvēkam
un piekrītu Maksa Lukeido
Dievs jau šūpulī ielicis kādomām” Gudrs tas cilvēks,
das īpašas spējas, kuras
kurš attiecībām piešķir lielāku
jāattīsta. Par to liecināja
nozīmi nekā lietām. Daudzi
arī Ziemassvētku akcija
bagāti cilvēki ir nomiruši kā
– radošās darbnīcas “Eņvis skum jā kie na ba gi ti kai
ģeļi”, kuras ietvaros cilvēki
tādēļ vien, ka savu dzīvi veltīgatavoja Ziemassvētku dājuši mantai, nevis cilvēkiem.
vanas saviem mīļajiem un
Un daudzi nabagi no dzīves
vientuļajiem pensionāriem
ir atvadījušies kā vislielākie
vai labdarības atbalstītābagātnieki tāpēc, ka mīlējuši
jiem. Dalībnieku griba darsavus kaimiņus.”
boties, pašu brīnums un Pirmā kopīgā tikšanās reize atbalsta grupai cilvēkiem ar īpašām vajadzīVē lu skais tu, mir dzo šu
prieks par veikumu, liecina bām 28. novembrī.
un baltu Ziemassvētku laiku!
par to, ka katram cilvēkam ir nepieciešamī- palīdzēt? Mālpils pagastā tādu ir daudz. Lai Jūsu mājā uz palikšanu ienāk miers,
ba apliecināt sevi, būt sabiedrībā. Paldies Sirsnīgs paldies par mazlietotiem apģēr- saticība un pārticība!
visiem radošās darbnīcas dalībniekiem un biem, apaviem, ko regulāri saņemam no
Lūcija Vaivare,
sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm
vadītājiem par centīgo darbu un labo gribu pagasta iedzīvotājiem. Ziedotāji bieži
un bērniem
dāvāt prieku citiem. Ceru, ka jūs varējāt vien ir kā labie burvji, kuri noliek apģērbu
bagātināties viens no otra.
maisus pie noliktavas durvīm un nepaMan ir liels prieks, ka Mālpils pagastā manīti aiziet.

Divkāršie svētki
Adventa klusā apcerē caur gada tumšākajām dienām dvēseles skaidrībā un
mīlestībā kā dāvinājums atnāk Ziemassvētki. Daudziem paši mīļākie svētki. Domājams, ka arī Ievām, Ādamiem un šajā
brīnumainajā laikā dzimušajiem.
Mālpils pagastā pašlaik dzīvo 24 Ievas, no kurām vecākajai ir 67 gadi. Pēc
viņas piedzimšanas 37 gadus neviena

ģimene tādu vārdu nav izvēlējusies, jo
nākošai Ievai tagad 30 gadi. Turpmāk
vārda popularitāte aug. Jaunākajai Ieviņai
Mālpilī nesen apritējuši 2 gadiņi.
Sarunā „Mālpils Vēstīm” divas Ievas
lūdzu dalīties pārdomās par savu personvārdu, Ziemassvētku tradīcijām un
izjūtām, kā arī izteikt vēlējumu jaunajam
gadam.

Ieva Klintsone,
9.klases skolniece:
„Manu vārdu izraudzījās māsa Kristīne
un vēlāk noskaidroju, ka viņai vienkārši
licies jauki, ja vārdadiena ir reizē ar Ziemassvētkiem. Man pašai patīk mans vārds. Mūsu klasē vēl ir viena Ieva, šķiet, ka 10.klasē
mācās divas Ievas. Nezinu precīzi, bet
skolā var sastapt diezgan daudz Ievu.

mÂLpILS VÇ STIS
Gadās, ka Ziemassvētkos par mani tā
kā nedaudz aizmirst. Tomēr, ja vārdadienā vēlos uzaicināt draugus, vecāki atļauj.
Ziemassvētki tam piedod īpašu noskaņu.
Noteikti visa ģimene kopā gatavojam svētku vakariņas, cepam pīrāgus, pušķojam
eglīti, balkonā izliekam krāsainas lampiņas, logos svečturus. Vienmēr ejam uz
Ziemassvētku dievkalpojumu. Mājās vairs
Ziemassvētku vecītis nenāk, jo visi bērni
esam diezgan pieauguši. Dāvanas noliekam zem eglītes un katram ir jānoskaita
dzejolītis vai jānodzied dziesma, lai tās
saņemtu. Mūsu ģimene ir muzikāla, visi
dziedam. Parasti tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, kādreiz arī citas.
Man pašai Ziemassvētki asociējas
ar piedalīšanos dažādos koncertos. No
Mālpils mūzikas skolas sniedzam priekšnesumus gan internātskolā, gan citās
apkārtnes skolās. Klausītājiem varbūt
ir savādāk, bet man tā sajūta, ka pats
vari piedalīties, radīt prieku citiem, ir ļoti
patīkama un saviļņojoša. Ziemassvētku
koncertos dziedu regulāri no sešu gadu
vecuma. Dažkārt internātskolā aizdomājos par bērniem, kuriem nav mammas
un tēti, viņi priekšnesumu skatās tādām
nelaimīgām acīm.

Ieva Ziemassvētkos pirms astoņiem gadiem.

Atmiņā no bērnības palikuši Ziemassvētki, kad visa ģimene braucām izraudzīties Ziemassvētku eglīti. Bija lielas
kupenas, kāds aizsalis dīķis un mēs tur
slidinājāmies.
Reizēm Ziemassvētkus svinam Rīgā
pie vecākās māsas Juannas. Tad ejam
staigāt pa Vecrīgu, kas krāšņi rotāta, skan
mūzika, ir skaista Ziemassvētku sajūta.
Vis iem vē lu cen sties vai rāk ra dīt
Ziemassvētku noskaņojumu, darīt, vēlēt
viens otram labu.”
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bieži atkārtojās, un tad mēs labestīgā
no ska ņā viens ot ru ap smē jām. Ša jā
vakarā mīlam padziedāt tradicionālās
„Bija tā, kad piedzimu, mans mazais Ziemassvētku dziesmas – „Klusa nakts,”
brālītis ar tēti brauca uz Rīgu mani ap- „Zvaniņš skan” un citas. Vārdadienā mani
skatīt. Pa ceļam viņš esot teicis: „Tas neaizmirst, bet kopīga pasēdēšana notiek
būs mūsu Ieviņš.” Ik pa laikam tā runājis, pēc Ziemassvētkiem.
Pa ras ti šo svēt ku no ri ses sais tās
līdz šo vārdiņu pierunājis. Iespējams, saar telpām, bet pavas mīļās grāmatiņas
gājušogad apcie„Ieviņa Āfrikā” iespaimojām sudrabegdā. Vē lāk pa ma nī ju,
lī ti, kas sa vu laik
ka manā vārdadienā
bija Ziemassvētku
vien mēr ir eg lī te un
eg lī te po di ņā un
man šie svēt ki sā ka
tagad aug dārzā.
pa tikt. Kad 90.-ta jos
Izrotājām ar piparga dos pla ši at dzi ma
kū kām, augļ iem,
Ziemassvētki, tad arī
dārzeņiem.
īsti sapratu to būtību,
No fi lo zo fi jas
jo agrāk Ziemassvētki
raugoties, gads ir
saplūda ar vārdadienu,
ap lis, kas iet, iet
Jauno gadu.
un ga da bei gās
Runājot par vārdaviss sakrājas. Tik
mā sām, Sid gun das
daudz, ka va jag
pamatskolā iesākumā
to no kra tīt nost,
neatceros, ka būtu vēl
lai atkal sāktu no
kāda Ieva. Turpmāk,
jauna. Senos lai6.klasē viena parādīkos bija karnevāla
jās. Jau mācoties Māltradīcijas, kad visi
pilī, ļoti daudz Ievas
dzir dē ju esam. Tās Ģimene fotomirklī ar Ziemassvētku vecīti. ģēr bās mas kās,
darīja ko grib, arī
noteikti bija par mani
jaunākas, zināju tikai vienu vecāku. Vēlāk attiecībā pret titulētiem kungiem. Bija
Rīgā vidusskolā šis vārds bija ļoti popu- milzīgs haoss, kad šķiet – pasaule iet
lārs, arī studiju gados un darbā. Es pati šo bojā, lai atkal atdzimtu. Tas pats attiecas
vārdu saistu ar koku ieva. Ebreju valodā uz dvēseli. Dvēselē viss sakrājas, tas jāskan „iša.” Tā ir cita kultūra. Vēl jāpiebilst, attīra, liekais jānomet un jāsāk no jauna.
ka ārzemju braucienos – Zviedrijā, Anglijā Tāpēc arī Jaunā gada vēlējumi saistīti ar
savu vārdu pielāgoju attiecīgās valodas jaunu dzīvi, izdošanos.
Mans jaunā gada vēlējums – lai jauizrunai, jo citās valodās grūti pateikt divus
nais gads atnāk ar to, ko katram gribas
patskaņus kopā.
Bēr nī bā Zie mas svēt ku svi nē ša na sagaidīt visvairāk."
vairāk saistījās ar dāvaniņām.. Atceros
„Laimes aku,” no kuras ar makšķeri vil- Olga Anspoka,
kām kārotās mantas. Šodienas izpratnē individuālā uzņēmuma
Ziemassvētkus sajūtu kā pārdomu, sevis
sakārtošanas laiku, kaut ko gaišu. Sena- „Andis” īpašniece,
jiem latviešiem bija tā doma par saules viena no tiem mālpiliešiem, kura Ziemasatgriešanos. Agrāk bieži ar omīti Rīgā ap- svētkos svin arī savu dzimšanas dienu.
meklējām Ziemassvētku dievkalpojumus. Māl pi lī šā du „Zie mas svēt ku bēr nu” ir
Arī tagad, ja ģimenē rodas vēlme, ejam gandrīz trīsdesmit – 24. decembrī dzimuši
uz baznīcu. Tur attīrās dvēsele.
deviņi, 25. decembrī desmit, 26. decembrī
Ziemassvētku pārdzīvojums, visvairāk deviņi. Savukārt, gada pēdējā dienā šūpļa
izpaužas, kad sanāk visa ģimene. Kopā svētki deviņiem, bet Jaunā gada pirmajā
ar māsas un brāļa ģimeni esam 12 – 13 datumā dzimšanas diena divdesmit mālcilvēki. Sākumā pulcējāmies pie māsas piliešiem.
Rīgā, pēdējos gadus mammas dzīvoklī
Olga dzimusi Gruzijā Tbilisi pilsētā.
Mālpilī. Visu laiku mūs apciemoja viens Pēc desmit gadiem ģimene pārceļas uz
un tas pats Ziemassvētku vecītis. Viņam dzīvi Kazahstānā. Tolaik bijušajās PSRS
bija ģitāra, mašīna „Rūdolfs,” vēl viņš republikās Ziemassvētki netika atzīti. Olvienmēr vaidēja: „Ārprāts, ārprāts, rūķi ga stāsta: „Par šiem svētkiem uzzināju
man tik daudz dāvanu salikuši.” Apdā- daudz vēlāk. Iepriekš manu dzimšanas
vināšanas procesu sākām ar dziesmu dienu svinējām reizē ar Jaungadu. Mam„Ak, garausīt!” vai līdzīgu, vajadzēja arī ma skaidroja, ka nav tik daudz naudas, lai
izkustēties, izdejoties. Tad notika dāvanu tas notiktu biežāk. Varbūt tā bija, jo algotu
dalīšana, pantiņu skaitīšana. Arī žagars darbu strādāja tikai tēvs, bet ģimenē, bez
neizpalika. Vienīgi mammai dažkārt atTurpinājums 8. lpp.
ļāva nolasīt no lapiņas. Pārējiem pantiņi

Ieva Viļuma,
kultūras vēsturniece:
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Turpinājums no 7. lpp.

jo laiks iet... Vairāk izprotu, ko nozīmē
„Klusa nakts, svēta nakts.” Atceros savu
četriem bērniem, pie mums vēl dzīvoja pareizticīgo vecmāmiņu, kura pie ikonas
vecmāmiņa. Pieļauju arī citu iemeslu, skai tī ja lūg ša nas. Es mu ap mek lē ju si
baznīcas Ļvovā, Maspar ko vecāki neruka vā, Ag lo nā, šos
nāja. Īsti Ziemassvētiespaidus nevar aizkus iepazinu dzīvojot
mirst. Tomēr pieņeLatvijā. Kaut gan arī
mu arī seno latviešu
šeit, tūlīt pēc atbraukSaulgriežu tradīcijas.
šanas 1973.gadā, to
Kad dēls Andis bija
daudz nepieminēja.
mazs, pārģērbāmies
Tā bija vienīgi dzimmas kās un gā jām
šanas diena. Turpķekatās.
māk viss mainījās.
Pastāstīšu par inTikai dažkārt, aicinot
teresantu Jaungada
viesus uz nozīmīgātradīciju Kazahstānā.
ku ju bi le ju, nā cies
Tur pirms Jaungada
piemērot citu laiku,
sadzīves pakalpojujo Ziemassvētkos vimu kombinātos piesi to mēr vē las būt
ņē ma pa sū tī ju mus
savās mājās.
Salavečiem. Iepriekš
Agrāk Jaungads
vajadzēja aiznest dāman bi ja vis jau kāvanas, uzrādīt adresi
kie svētki, šķita visa
un pateikt bērnu vārpa sau le ga ta vo jas
dus. Bērni, savukārt,
sveikt arī mani. Tarakstīja vēstules, ko
gad Ziemassvētkos
vēlētos saņemt. Vecatkal ir tā pacilājošā
gada vakarā Salavesajūta, tikai nedaudz Olga Anspoka un dēls Andis pie eglītes
či stai gā ja pa vi su
pie zo gas skum jas, bērnudārzā. 1988.gads.

pilsētu. Kad ienāca mājās, tas bija satraucošs pārdzīvojums ne vien bērniem, bet
arī pieaugušajiem, jo neviens īsti, nezināja, kad tas notiks.
Arī tagad pirms Ziemassvētkiem mazdēls Marks rakstīja vēstuli Ziemassvētku
vecītim. Dāvanas mums atsūta pa pastu.
Reiz Ziemassvētku vecītis bija braucis garām un dāvanas nolicis pagalmā zem eglītes. Marks bija tik pārsteigts un laimīgs.
Man ļoti patīk rosīšanās svētkiem. Visi
kopā pušķojam eglīti, cepam piparkūkas.
Ziemassvētkos ar krāsainām lampiņām
rotājam mājas ārpusi un pagalmu. Tikai
tas notiek īsi pirms pašiem svētkiem, lai
nekļūst pierasti. Mūsu mājās dāvanas dalām 25. decembrī no rīta, bet Ziemassvētku vakarā mani sveic dzimšanas dienā.
Jūs vaicājat par kādu īpašu Ziemassvētku
piedzīvojumu... Iepriekš tādu nevaru atcerēties, bet iespējams, tas varētu notikt šogad. Manai krustmeitai gaidāms bērniņš
un dakteri teic, ka divdesmit ceturtajā
decembrī būšot.
„Mālpils Vēstis” lasītājiem jaunajā gadā vēlu izturību un ticību, ka viss būs labi.
Lai cik grūta būtu dzīve, vienalga, viņa ir
ļoti brīnišķīga. Lai mēs visi to jūtam.
Intervēja Dace Krilovska

Galvenās balvas starptautiskā konkursā mālpiliešiem
Novembrī noslēdzās Jūrmalas mākslas skolas organizētā starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas projekta “Es dzīvoju
pie jūras” konkurss “Dzelmē”, kurš šogad
risinājās jau piekto gadu. Tas ir lielākais
bērnu un jauniešu mākslas projekts Jūrmalā un šogad tajā tika iesniegti vairāk kā
2000 darbu no vairākām valstīm. Projekta
mērķis – veicināt interesi par ekoloģiju,
jūras daudzveidību un bagātību, radīt

mīlestību pret dzimto vietu, akcentēt tās
vienreizīgumu, nacionālo kultūru daudzveidīgumu un skaistumu un to visu izteikt
vizuāli plastiskajā mākslā.
Pirmo reizi šajā konkursā piedalījās
arī Mālpils Mākslas skolas audzēkņi un
mums patiess prieks par to, ka konkursa
galveno balvu “Grand Prix” ieguva mūsu
III kursa audzēknis Ivars Šķepasts par
darbu “Ūdens pasaule”, ko veidoja ori-

ģinālā – smilšu un pasteļu gleznojuma
tehnikā. Tieši šī, vēl neredzētā, tehnika
bija tā, kas piesaistīja žūrijas uzmanību,
atlasot labākos no vairāku tūkstošu darbiem. Ivaram arī 3. vieta skatītāju vērtējumā, un tas iepriecina sevišķi, jo izstādē
bija redzami ļoti, ļoti daudzi labi darbi.
1. vieta oriģināltehnikā par keramikas darbu “Svītraino reiss” Rūtai Akeldamai, bet
3. vieta oriģināltehnikā par darbu “Teika”
Arvim Kantiševam. Ar kompozīcijām par
jūras dzelmes tēmu konkursā piedalījās
arī Annija Vītuma, Dāvis Putriņš un Arvis
Logins. Darbi tapa skolotāju Gunas Petrevicas, Māras Ārentes un Ineses Lieckalniņas vadībā.
Kopā ar skolotāju Gunu tika radīta arī
Arvja Kantiševa skulptūras skice “Sieviete – taurenis” bērnu ideju konkursam Oslo
Norvēģijā. Šajā konkursā Arvim nāksies
sacensties ar 36 valstu jaunajiem māksliniekiem un rezultāti būs zināmi tikai
februārī, tāpēc mums visiem atliek tikai
turēt īkšķus, lai viņam labi veicas!!!
Apsveicam visus laureātus un novēlam
viņiem un arī pārējiem daudzas radošas
veiksmes arī nākošajā – 2006. gadā!
Māra Ārente,
Mālpils mūzikas un mākslas skolas
programmas “Vizuāli plastiskā māksla”
vadītāja
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“Eiropas pļavas” Vācijā
Šis gads Mālpils bērnudārzam ir ļoti
ražīgs dažādu projektu realizēšanas ziņā – pavisam kopā piedalāmies trīs dažādos projektos.
Šobrīd gribu vairāk pastāstīt par starptautisku projektu “Eiropas pļavas”, kurš tika
īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu Socrates apakšprogrammas Comenius ietvaros.
Projekta darbība paredzēta trīs gadus.
Pirmā gada aktivitātes notika Vācijā, Kēnigsbrunnas pilsētā no š.g. 17.oktobra līdz
22.oktobrim,kur no pirmsskolas iestādes
piedalījās 5 pedagogi un es.
Projekta “Eiropas pļavas” galvenais
mērķis ir zināšanu, vērojumu un pieredzes
apmaiņa starp dažāda vecuma bērniem un
jauniešiem ( no pirmsskolas līdz vidusskolas
vecumam), kopīgi iepazīstot un apzinot Eiropas pļavas, augu un dzīvnieku pasaules
daudzveidību dažādās Eiropas valstīs. Projekta sevišķā īpatnība ir plānotā sadarbība starp
bērniem ar īpašām vajadzībām un veseliem
bērniem un starp dažāda vecuma bērniem.
Trīs gadus ilgās sadarbības rezultātā
paredzēts izstrādāt bilžu grāmatas, CDpre zen tā ci jas, in ter ne ta pre zen tā ci jas,
starptautiskās ceļojošās izstādes, kā arī
mācību materiālus; spēles un nelielus teātra uzvedumus.
Pavisam projekta darbā Kēnigsbrunnā
piedalījās pedagogi no sešām valstīm – no
Vācijas, Polijas, Slovākijas, Anglijas, Rumānijas un Latvijas.
Kat rai val stij, do do ties uz pro jek ta
nedēļu Vācijā, bija jāveic mājas darbs: pļavas aprites vērošana un pētīšana, augu,
ziedu un ārstniecisko pļavas tēju vākšana,
kaltēšana, recepšu krājumu sastādīšana,
bērnu zīmējumi un citi darbiņi saistībā ar
pļavas tēmu ( augu, kukaiņu un dzīvnieku
fotografēšana).
Iesaistoties šajā projektā, mēs vēlējāmies iegūt pieredzi un zināšanas.
Tagad nedaudz par izjūtām un spilgtākajiem iespaidiem, jo kādai tas bija pirmais brauciens uz ārvalstīm un pirmais lidojums.

Pirmsskolas skolotāja
Marita Veica:
Ļoti liels prieks par mūsu jauko uzņemšanu – bijām gaidītas, par mums ļoti
rūpējās, tāpēc jutos kā īpaši gaidīts viesis.
Speciālajā Fritz – Felsenstein – Haus skolā
Kēnigsbrunnā, kur noritēja visas nedēļas
projekta darbs, pārsteidza gaišums, labestība un miers, kas tur valdīja ik dienu. To
izstaroja katrs pedagogs un bērni izskatījās laimīgi, jo šī skola domāta bērniem ar
īpašām vajadzībām. Pret katru no šiem
bērniem pieaugušie izturējās ar lielu cieņu
un mīlestību. Tas izsauca pārdomas par to,
vai mūsu valstī šajā jomā viss ir kārtībā.
Katra diena bija spraiga darba piesātināta. Piedalījāmies semināros, klausījāmies
lekcijas, apmeklējām skolas nodarbības,
terapijas seansus, kā arī piedalījāmies dažādo skolas pašdarbības pulciņu aktivitātēs.
Viss pārsvarā notika vācu valodā, arī angļu

valoda tika izmantota un saprast visu nebija
viegli, bija ļoti jākoncentrējas un kārtējo reizi
pārliecinājos, cik ļoti nepieciešamas labas
svešvalodu zināšanas.
Pirmsskolas iestādē Augsburgā guvu
labu priekšstatu par to kā tiek organizēts
un vadīts darbs pirmskolā Vācijā. Ieguvu arī
daudz jaunu ideju savam darbam.
Šis brauciens man ilgi paliks atmiņā un
dos jaunu iedvesmu turpmākajām projekta
aktivitātēm.

Pirmsskolas skolotāja
Vija Melgaile:
Vācijā biju pirmo reizi. Strādājot Comenius programmas projektā, guvu pavisam
īpašas sajūtas. Iepazinu vidi, kurā ļoti rūpējas
par bērniem ar īpašām vajadzībām un ieguvu pilnīgi jaunu, nebijušu pieredzi. Vēl ļoti
patīkami bija tas, ka visi sastaptie cilvēki bija
saulaini, sirsnīgi, izpalīdzīgi un atsaucīgi.

Fizisko aktivitāšu skolotāja
Inese Grīnberga:
Mani ļoti pārsteidza tas, kā precīzi tika
piemērots aprīkojums, katra bērna speciālajām vajadzībām. Iekarinātas, slīdošas, ripojošas, rotējošas lietas, kuras ļauj bērnam
ar prieku veikt vajadzīgās kustības, panākot
nepieciešamo ﬁzisko slodzi.
Arī vide ārpus telpām iekārtota aktīvai,
neierobežotai darbībai. Nav nodalīti grupu laukumi, bet ir izveidoti pārskatāmi darbības laukumi, kuros bērni pēc izvēles darbojas – lec,
brauc, attīsta līdzsvaru, izmantojot slīpas un
rotējošas virsmas. Pat rotaļu laukumam cauri
plūstošais strauts ar akmeņaino krastu, ir domāts bērnu attīstīšanai un relaksācijai.
Guvu atziņu, ka, lai veicinātu integrāciju, arī videi ir jābūt piemērotai katra bērna
īpašajām vajadzībām.
Vācijas pieredze liek saprast, ka ar
valsts un sabiedrības atbalstu, labu speciālistu līdzdalību un cilvēcisku mīlestību var
paveikt ļoti daudz, pat šķietami neiespējamo. Mums šajā jomā vēl tāls ceļš ejams,
bet pirmie soļi jau tiek sperti.
Mīlestība, iecietība un pārliecība – tas ir
tas vienojošais šajā darbā ar bērniem. Mēs
katrs varam būt atšķirīgs , citādāks, bet mēs
visi esam cilvēki un katram mums ir sava
misija uz šīs zemes.

Pirmsskolas skolotāja
Gunta Millere:
Kēnigsbrunna mūs sagaidīja ar krāšņu
un zeltainu rudeni, brūniem kastaņiem un
smaržīgo rudens lapu paklāju.
Aizkustināja tikšanās ar Kēnigsbrunnas
pilsētas mēru, kurš uzdāvināja savas pilsētas grāmatu ar autogrāfu, iepazīstināja ar
pilsētas vēsturi un izglītības sistēmu.
Pārsteidza tas, ka daudzi jaunieši ir
iesaistījušies darbā ar bērniem ar īpašām
vajadzībām. Viņiem to ieskaita kā alternatīvo dienestu armijā.
Esmu gandarīta par gūtajiem iespai-

diem un ceru turpināt darbu projektā “ Eiropas pļavas” arī nākamgad.

Metodiķe Agnese Kantiševa:
Mani, tāpat kā pārējās kolēģes visvairāk pārsteidza tā vide, kurā mācās un
dzīvo bērni ar speciālajām vajadzībām.
Viss tehniskais aprīkojums ir pārdomāts
līdz niecīgākajam sīkumam, lai atvieglotu
šo bērnu dzīvi. Sajūsmināja arī pedagogu
attieksme pret šiem bērniem – tu neesi likteņa pabērns, bet gan tāds pats cilvēks kā
mēs visi pārējie.
Iepriecināja FFH skolas bērnu radītie
mākslas darbi, kas bija eksponēti pie gaiteņu sienām. Ja nezinātu, kas ir šo darbu
autori, varētu nodomāt , ka tie ir slavenu
mākslinieku darbi.
Īpašs bija mūsu sagaidīšanai veltītais
koncerts – bērni kopā ar pedagogiem dziedāja, izteiksmīgi deklamēja dzeju un izpildīja ritmisku mūziku uz afrikāņu bungām
– timpāniem.
Neaizmirstams bija “moderno” deju pāris – meitene un puisis ratiņkrēslā.
Jāpiezīmē, ka mums bija arī lieliska
iespēja papildināt savas svešvalodu zināšanas.
Tadi ir spilgtākie šī brauciena dalībnieču iespaidi.
Pie visa iepriekšminētā varu piebilst tikai
to, ka bija jau arī pa kādai mazai izklaidei,
ko sarūpēja vācu kolēģi. Pēc saspringtā
darba dienā, pāris reizes vakariņojām krodziņos, kur vācieši atpūtās pēc darba. Lielā
kņada un alus dzeršana mums īsti negāja
pie sirds, taču viņiem tā ir atpūta un arī mēs
mēģinājām iejusties šajā atmosfērā.
Izjutām to, cik vāciešiem svarīga ir kārtība un miers, kad atgriežoties no darba
skolā, mazliet par skaļu pasmējāmies. Tas
tūlīt otrā rītā tika noziņots projekta vadītājai,
labi, ka viņa to uzņēma ar humoru.
Pats skolas direktors noorganizēja ekskursiju pa Augsburgu, kura ir ļoti skaista un
tipiskai vācu pilsēta.
Par to, ka šis brauciens izdevās tik veiksmīgs un mēs ieguvām daudz jaunu ideju
savam darbam, jāpateicas mūsu projekta
koordinatorei Līvijai Mukānei. Pateicoties
viņas profesionālajam darbam, kā arī novērtējot Latvijas Akadēmisko Programmu
Aģentūras darbu, kuru raksturo precizitāte
un kompetence, projekta “Eiropas pļavas”
vadītāja vācu profesore Dr. Renate Mengesa kopā ar dalībvalstu pārstāvjiem nolēma
nākošo tikšanās reizi organizēt Mālpils
pirmsskolas izglītības iestādē. Tā būs liela atbildība mūsu nelielajā lauku ciemata
pirmsskolas izglītības iestādē uzņemt vairākas ārzemju delegācijas.
Ceru, ka līdz tikšanās reizei 2006.g.
16.oktobrim mēs iestādi savedīsim kārtībā tā, lai nebūtu neērti uzņemt tik daudz
viesu.
Arī turpmāk iepazīstināšu jūs ar projekta
“Eiropas pļavas” aktivitātēm.
Mālpils PII vadītāja Malda Čelnova
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Ar sniegu vai bez sniega, bet Ziemassvētki vienmēr būs Baltie Svētki – ar baltām domām, sirsnīgiem vēlējumiem, cerībām,
ka rītdiena būs labāka par šodienu, un ticību, ka Saulgriežos saule pagriežas uz pavasari.
Visiem mālpiliešiem vēlam mīlestības pilnus Ziemassvētkus, bet savai skolas saimei arī rosīgu brīvlaiku! Skolēniem
novēlam ne gulšņāt un nīkt pie televizora vai datora, bet daudz vērtīga redzēt un dzirdēt, tā gūstot jaunus iespaidus un bagātinot sevi.
Redakcija

Ziema
Atjāja ziema ar zirgu staltu,
Puteņa krēpēm un ledū kaltu.
Uzpūta zemei dvašu saltu,
Pārvērta to līdz debesīm baltu.
Palaida ziema sniegpārslu spietu,
Tā jau neraud no acīm lietu.
Vēju tā iejūdza kamanās
Un palaida laukos ganībās,
Savēla sniegu kupenās
Un laidās no kalniem smiedamās.

Īsās ziņas
–
–
–
–

Katru no Adventa četrām nedēļām Mālpils vidusskolā ievadīja kāds pasākums :
Skolēnu līdzpārvalde iededza lielo Adventa vainagu;
9.b klase iededza egli pie skolas;
9.a klase iededza egli skolas vestibilā;
12. klasei bija uzticēts gods pušķot un iedegt lielo egli skolas zālē.

Klinta Raupa, 7.b klase

Es gribu…
Es gribu būt vijolniece,
Man vijole patīk.
Es gribu būt dziedātāja,
Man dziedāt patīk.
Es gribu skriet dārzā,
Man puķītes patīk.
Es gribu būt čakla,
Man mācīties patīk.
Es gribu būt liela,
Man pasaule patīk.
Klinta Millere, 4.a klase

Grupa „Nakcītis I” uz uzvaras pjedestāla.

Ar uzvarām no republikas festivāla
„Modes ritmi” atgriezušās Ivettas Jakovļevas deju grupas: „Nakcītim I” – 1.vieta, „Nakcītim II” – 2.vieta, „Nakc” – arī
2.vieta.

3.klases skolniece Sindija Jansone no
Rīgas rajona skatuves runas konkursa
„Zvirbulis” atgriezās ar 2.vietu.

Skolas literārā žurnāla apvāks.

25.novembrī notika sirsnīgs skolas
literārā žurnāla „Mozaīka” atvēršanas pasākums. Žurnālā ievietoti 30 jauno autoru
darbi (daži no tiem ievietoti šajā „Skolas
dzīves” lapā).

Skolēni, kas piedalījās rajona skatuves
runas konkursā – Sindija Jansone,
Andris Čabrickis, Ineta Melnalksne.

7.b klases skolēni Madara Estrika
un Mārtiņš Taranda, iegūstot 1.vietas
trīs grupās, izcīnīja tiesības piedalīties
Latvijas meistarsacīkstēs sporta dejās un
no turienes pārveda 2.vietu. Viņi tagad ir
otrais labākais sporta deju pāris Latvijā.

Jaunie autori un viņu skolotāji pasākumā.
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PAR 9 MĒNEŠOS PAVEIKTO
Rit pēdējais 2005. gada mēnesis. Uzņēmumi, iestādes, saimniecības, ģimenes
apkopo un izvērtē gada rezultātus, kas izdarīts, kas plānots un nav izdarīts, kāpēc
nav izdarīts, plāno, ko izdarīs nākamajā
gadā, vēl ilgākā laika periodā. Arī Mālpils
pagasta padomes vēlētāju apvienību “Saskaņa”, “Novadnieki” un partijas “Jaunais
laiks” koalīcijas partneri, izvērtējot savās
priekšvēlēšanu programmās solīto, vēlas
atskaitīties vēlētājiem par kopš vēlēšanām pagājušo deviņos mēnešos padarīto
un par turpmāk iecerēto.
Kā viena no galvenajām prioritātēm
visās programmās bija noteikta pilnīgas
un atklātas informācijas novadīšana līdz
iedzīvotājiem par pašvaldības darbību, pieņemtajiem lēmumiem, par atgriezeniskas
saites nodrošināšanu starp iedzīvotājiem
un pašvaldību. Šādā sakarā izdarītais:
– atjaunots pietiekošs ﬁnansējums TV
raidījumiem, tā nodrošinot iedzīvotāju vizuālu iknedēļas informēšanu par
Mālpils aktualitātēm;
– veikta iedzīvotāju aptauja par esošās
un nepieciešamās informācijas apjomiem un pasniegšanas regularitāti
dažādos informācijas nesējos (TV,
“Mālpils Vēstis”, mājas lapa), izejot no
tā tiek veikti un plānoti nepieciešamie
pasākumi;
– no 2006. gada sāks strādāt jauns informācijas centra vadītājs – sabiedrisko
attiecību speciālists, kura pienākumos
ietilps arī visāda veida informācijas pasniegšanas koordinācija, pašvaldības
darbības rīcības, lēmumu skaidrošana,
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem datoru un datorprogrammu lietošanā,
īpaša vērība tiks pievērsta informācijas
pasniegšanai caur internetu;
– jau tagad Mālpils ciemā nodrošināta
ļoti kvalitatīva un samērā lēta internetpieejamība. Tiek veiktas praktiskas
darbības, lai šādu iespēju nodrošinātu
Sidgundas, Upmalu, Vites un Buku
ciemos dzīvojošiem iedzīvotājiem.
Tuvākajā laikā tiks radītas iespējas,
lai jebkurā lauku sētā varētu lietot internetu;
– Esam startējuši valsts mēroga projektā par publisko internetpieejas punktu
izveidošanu, tā rezultātā jau tuvākajā
laikā tiks ierīkoti divi šādi punkti – padomes administratīvajā ēkā un Mālpils
kultūras namā. Jebkurš šajās vietās
varēs par brīvu izmantot gan datoru,
gan internetu;
– iedzīvotājiem ir radīta iespēja televīzijā
ik mēnesi tiešraidē uzdot jautājumus
pašvaldības vadītājam un saņemt nekavējošas atbildes uz tiem. Visi šādu
raidījumu laikā iesniegtie jautājumi tiek
ﬁksēti rakstiski un ja tas nepieciešams,
nodoti izpildinstitūcijai tālākai rīcībai;

– tuvākajā laikā tiks sagatavota un izdrukāta Mālpils pagasta iedzīvotāju,
uz ņē mu mu, ie stāžu ļo ti pie pra sī ta
telefongrāmata.
– Tika atrisinātas grāmatas par Mālpili
tiražēšanas ﬁnansiālās problēmas un
esam nodrošinājušies ar šo grāmatu
eksemplāriem vairākiem gadiem uz
priekšu.
Nā ko šā prio ri tā te: Bēr nu iz glī tī ba,
drošība, veselība, ﬁziskā attīstība. Šādā
sakarībā jau izdarītais:
– realizēts Sidgundas pamatskolas renovācijas projekts par 113 576 LVL, tā
rezultātā izbūvēts skolas 3. stāvs, nomainīts jumts, ierīkots moderns amatu
mācības kabinets, atremontētas 2
klašu telpas, veikta apkures sistēmas
rekonstrukcija, veikta ugunsdrošības
signalizācijas sistēmas un elektrosistēmas izbūve, veikts skolas ieejas
mezgla remonts;
– aktualizēts un iesniegts valsts investīciju fondā Mālpils vidusskolas renovācijas projekts, kura rezultātā paredzēts
veikt skolas siltināšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroinstalācijas sistēmu rekonstrukciju;
– pieņemts lēmums par sporta kompleksa izbūvi pie Mālpils vidusskolas. Šī lēmuma realizācijā jau ir noslēgts līgums
ar sporta halles projektētāju, veikta paredzamās vietas topogrāﬁja, ģeoloģiskā
izpēte, robežu plānu precīza uzmērīšana. Tuvākajā laikā notiks šīs ieceres
sabiedriskā apspriešana. Jau nākošā
gada aprīlī-maijā pēc gatava projekta
saņemšanas plānotas nākošās darbības, lai reāli sāktu būvniecības darbus
jau 2006., vēlākais 2007. gadā. Pēc
sporta halles izbūves ir paredzēts nākošās kārtas – peldbaseina un kompleksa
sporta laukuma izbūve;
– Mālpils vidusskolā veikts 2. stāva gaiteņu kosmētiskais remonts, noslīpētas
un nolakotas grīdas sešās telpās, ierīkots tāfeļu apgaismojums 12 klasēs,
divām klasēm iegādāti jauni krēsli, tiek
pilnveidota datorklase;
– izmantojot pašvaldības un privātos
(SIA “Laiko”) līdzekļus ierīkots skrituļošanas un strītbola laukums Mālpils
ciemā, sporta laukums Sidgundas
ciemā;
– izmantojot pašvaldības un, pateicoties partijas “Jaunais laiks” atbalstam,
arī valsts līdzekļus, ierīkoti jauni un
rekonstruēti esošie bērnu rotaļu laukumi Mālpils un Sidgundas ciemu
daudzdzīvokļu māju pagalmos, kā arī
tehnikuma nogabalā, ar privātkapitāla
un pašvaldības palīdzību, neiesaistot
pašvaldības līdzekļus, bērnu rotaļu
komplekss tika uzdāvināts arī Mālpils
internātpamatskolas bērniem;

– tāpat “Jaunais laiks” veicināja arī to,
ka tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi, lai izbūvētu ātrumu ierobežojošos
vaļņus pie bērnudārza un tehnikuma,
tā pastiprinot bērnu drošību uz ielām
pie mācību iestādēm;
– īstenots projekts “Bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana” Mālpils
pirmsskolas izglītības iestādē, tā rezultātā vecākiem ir nodrošināta iespēja,
nepieciešamības gadījumos atstāt
savus bērnus pieredzējušu pedagogu
uzraudzībā;
– Pirmsskolas izglītības iestādē veikts
virtuves kapitālais remonts un iekārtu
atjaunošana, ﬁzkultūras zālēs griestu
paneļu atjaunošana un nostiprināšana, griestu remonts un apgaismes ķermeņu nomaiņa, iepirktas mēbeles;
– ir veiktas reālas darbības, lai masveidā
iesaistītu bērnus jaunsargu kustībā.
Sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas
bruņoto spēku vadību, kā arī privātajiem uzņēmējiem, tiek virzīta iecere
– uz Mālpils lidlauka bāzes organizēt
aktivitātes, kas saistītas ar lidošanu un
izpletņu lēkšanu, šādā sakarībā ir cerība iegādāties arī vairākas lietotas AN
tipa lidmašīnas un izveidot atbilstošu
vidusskolas mācību programmu;
– pateicoties SIA “Augusts” atbalstam,
ir ra du sies ie spē ja ap gūt Māl pils
kul tū ras na ma 1. stā va tel pas un
piedāvāt jauniešiem pašiem ierīkot
dažādu interešu realizācijas veidus.
Šādā sakarībā jau ir sagatavots un iesniegts pieteikums projektā “Jauniešu
iniciatīvu attīstība” realizācijai, gaidām
izvērtējuma rezultātus;
– 11151 LVL pagasta padome ir izlietojusi dažādu iedzīvotāju grupu un interešu kopu radošo iniciatīvu atbalstam
kultūras, izglītības un sporta jomās.
Vēl viena visu programmu prioritāte – sabiedrības drošība, īpaši uzsverot
pašvaldības policijas nepieciešamību.
Šādā sakarībā jaunievēlētā padome nekavējoties uzsāka aktivitātes – pārplānoja
2005. gada budžeta līdzekļus un veica
darbības, lai pēc nepilnu četru gadu pārtraukuma atkal atjaunotu pašvaldības
policijas iecirkņa darbību. Jaunie policijas
darbinieki sadarbībā ar apsardzes ﬁrmas
un valsts policijas darbiniekiem aktīvi uzsākuši savu darbu, par to liecina krasi pieaugušo sastādīto administratīvo pārkāpumu
protokolu un uzlikto sodu skaits, beidzot
reāli uzsākts proﬁlaktiskais darbs ar pusaudžiem vakaros, nakts stundās, uzsāktas
darbības žūpības apkarošanā, sākta sadarbība ar izglītības iestādēm u.c.;
Ļoti svarīgu vietu savās programmās
esam atvēlējuši infrastruktūras sakārtošanai. Šādā sakarībā izdarītais:
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

– atjaunota vai no jauna izbūvēta ielu
elektroapgaismojuma sistēma Jaunā, Parka, Strēlnieku, Pirts ielās, ielu
elektroapgaismojums tiek nodrošināts
visu diennakts tumšo laiku. Lai pilnībā
atjaunotu vai no jauna izbūvētu ielu
elektroapgaismojumu ir veikta to topogrāfēšana. Esam apzinājuši sistēmu
projektētājus, taču sakarā ar lielajām
projektēšanas un būvniecības izmaksām, nākošajā gadā plānojam tikai
rekonstrukcijas darbus Mālpils ciema
Pils, Skolas, Mergupes, Sporta ielās,
Lielvārdes šosejā Upmalu ciemā;
– sagatavoti un iesniegti ES investīciju
piesaistei projekti “Mālpils ielu rekonstrukcija” par 400 000 LVL, “Mālpils
pagasta Mālpils ciema siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija” par 537 000
LVL, “Mālpils lidlauka attīstība” par
77 694LVL, “Ūdens, kanalizācijas un
elektroinstalācijas renovācija un jaunu posmu izbūve Mālpils ciemā” par
828 000 LVL, “Tūrisma infrastruktūras
izveidošana, uzlabošana un tūrisma
veicināšana Mālpils pagastā” par 200
000 LVL, esam saņēmuši atbalstu
projekta “Atkritumu izgāztuves “Bendzemnieki” rekultivācijai Sidgundā”
par 34 659LVL. Ļoti žēl, ka vēl iepriekšējā sasaukuma laikā neveiksmīgi
izvēlētas konsultfirmas vainas dēļ,
tika atteikts ﬁnansējums projekta “Sidgundas ciema ūdens sagatavošanas
sistēmas un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija” realizācijai. Praktiski,
iespējams, uz ilgu laiku apstāsies iecere beidzot sakārtot Sidgundas ciema
ūdensapgādes un kanalizācijas problēmas. Lai kaut cik no šādas varbūtības
nodrošinātos, esam uzsākuši jauna
projekta “Mālpils pagasta Sidgundas
ciema un SIA “Mālpils piensaimnieks”
ūdenssaimniecības sistēmas attīstība” pieteikuma sagatavošanu par 300
000 LVL. Atbalsta gadījumā beidzot
tiktu novērsta Sudas un Lielās Juglas
upju piesārņošana ar ražošanas un
sadzīves notekūdeņiem;
– ir veiktas reālas darbības, lai pilnībā
sakārtotu Upmalu ciema sadzīves
ūdeņu kanalizācijas sistēmu un nodotu
šīs sistēmas apsaimniekošanā pašval-

dības uzņēmumam SIA “Norma K”;
– vēl jo pro jām pa stāv pro blē ma par
Mālpils ciema tirdzniecības centra
laukuma labiekārtošanu. Taču, sakarā
ar to, ka Mālpils patērētāju biedrība
savus īpašumus sadalīja reālās daļās
privātīpašniekiem, beidzot rodas iespēja, visiem vienojoties, šo problēmu
sekmīgi risināt.
Lie lu vē rī bu pro gram mā ie da lī jām
samilzušai problēmai visā Mālpils pagastā – apdzīvojamās platības trūkumam.
Mālpilī ir darbs, bet nav kur dzīvot. Lai
uzsāktu risināt arī šo problēmu, padome
izveidoja darba grupu, kuras pienākumos
ietilpst apzināt iedzīvotāju vajadzības,
iespējamos investorus, iespējamās mājokļu būvniecības vietas, meklēt valsts u.c.
iespējamu atbalstu jaunu dzīvokļu būvniecībā. Process ir darbībā, tā realizēšana ir
diezgan ilgstoša.
Sakarā ar daudziem uzņēmēju un
privātīpašnieku iesniegtiem priekšlikumiem būvēties savos īpašumos, padome
pieņēma lēmumu par sava 2003. gadā
izstrādātā un apstiprinātā teritorijas plānojuma grozījumu uzsākšanu. Tuvākajā
laikā paredzēta šo grozījumu 1. redakcijas
apstiprināšana. Pašvaldības speciālisti ir
saņēmuši 95 zemes u.c. objektu īpašnieku pieteikumus savu ideju realizācijai. Vēl
ir pēdējais brīdis to izdarīt tiem, kas to vēl
nav paspējuši.
Programmās bijām plānojuši pārskatīt pašvaldības pārvaldes struktūru, lai
nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku tās
darbību.
Šādā sakarībā paveiktais:
– apvienotas visas ar sociālo palīdzību,
sociālo aprūpi, ar sociālām problēmām ģimenēs saistītie dienesti vienā
– pašvaldības aģentūrā „Mālpils sociālais dienests”, kas nodrošināja spēju
koordinēti plānot pasākumus, operatīvi rīkoties palīdzības sniegšanā,
koncentrēt budžeta līdzekļus vienās
rokās, izvairīties no birokrātijas lēmumu pieņemšanā;
– likvidēta zem pārvaldes esoša struktūrvienība, kas nodarbojās ar pagastam piederošo teritoriju, ielu un ceļu
apsaimniekošanu. Turpmāk visāda
veida saimnieciskā darbība tiks kon-

centrēta vienā specializētā pašvaldības uzņēmumā „Norma K”. Tas ļaus
efektīvāk pildīt pašvaldības pārvaldes
darbu, lieki nenovirzoties no ikdienā
esošo saimniecisko problēmu risināšanas, tai pašā laikā – uzņēmumam ar
klāt nākušo tehniku un speciālistiem
– daudz efektīvāk, kvalitatīvāk, ātrāk
un lielākos apjomos sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem un juridiskām
personām;
– ir plānots un 2006. gadā izdalīti budžeta līdzekļi kultūrvēsturiskā mantojuma
struktūrvienības izveidei, kuras darbība būtu saistīta ar novadpētniecības,
kultūrvēsturisko un tūrisma materiālu
apkopošanu, sistematizāciju, ekspozīciju veidošanu, šīs infrastruktūras sakārtošanu, tūrisma maršrutu izstrādi,
tūrisma objektu reklāmu un tūristu piesaisti. Pašreiz tiek realizētas darbības,
lai beidzot Mālpils iegūtu savu ģerboni,
tiek strādāts pie jauna Mālpils pagasta
reklāmas bukleta izveides. Šīs struktūrvienības darbā, pateicoties valsts nodarbinātības dienesta atbalstam, tiks
iesaistīti Mālpils iedzīvotāji – invalīdi,
kuriem uz šo brīdi nav darba;
– sakarā ar to, ka Latvijā ir izveidojusies liela konkurence uz ES līdzekļu
piesaisti, esam iecerējuši pastiprināt
projektu koordinācijas un ārējo sakaru struktūrvienību ar speciālistu, kuram ir pieredze šajā darbā un plašas
svešvalodu zināšanas. Prasīsim no
šīs struktūrvienības, lai pašvaldības
budžets caur projektiem ievērojami
palielinātos.
Tie ir lielākie darbi un aktivitātes, ko
padome paveikusi šajos 9 mēnešos. Cerams, ka nākošais gads būs veiksmīgs un
ļaus realizēt visas mūsu ieceres dzīvē.
Vēlot visiem mālpiliešiem laimīgu un
panākumiem bagātu Jauno 2006. gadu,
vēlētāju apvienības „Saskaņa” vārdā
Aleksandrs Lielmežs, Valentīns Svikšs,
Jānis Pīķis;
vēlētāju apvienības „Novadnieki” vārdā
Pēteris Kurms;
partijas „Jaunais laiks” vārdā
Vladislavs Komarovs, Ivars Tāle

Kļūdas labojums
Iepriekšējā numurā tehnisku iemeslu dēļ tabulā "2005. gada projekti" ieviesusies kļūda.
Pareizi jābūt:
Projekts Nr.13.
Projekts nr. 15.

Rotaļu laukumi.
Pagasta padomes līdzﬁnansējums 2078 Ls,
Skeitparka laukums. Pagasta padomes līdzﬁnansējums 2212 Ls,
Projekta apjoms

KOPĀ:
No tiem uz 21.11. atbalstītie projekti :
t.s. realizētie:

5 028 405
1 047 235
167051

ziedojumi 1710 Ls
ziedojumi 5000 Ls.

Pagasta padomes līdzﬁnansējums
1 001 657
265 402
134 278, t.sk. ziedojumi 6710
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KULTŪRAS DZĪVE

Mālpils fenomens
Šīs vietas īpašā dvesma aprakstīta
apjomīgā grāmatā “Mālpils”, kas uzrakstīta un izdota šajā gadā ar pašu iedzīvotāju spēkiem. Grāmatā Mālpils vēsture
sīki izpētīta, sociālekonomiskās stadijas,
etapus un nozares saliekot pa vietām,
iztirzājot, pamatojot un pierādot, taču
izskaidrojuma vēl joprojām nav. Jā, šeit
izcēlušās daudzas mākslinieku, literātu,
zinātnieku, vispār latviešu garīgā darba
strādātāju dinastijas, taču tādas pašas
gandrīz vienmērīgi izkaisītas pa visu zemi, nekādas īpašas izmaiņas apkārtnē
neieviešot.
Gadusimteņiem krātā garīgā enerģija parasti tiek pārnesta uz metropolēm, atstājot
uz vietas visu ā bijis. Tikai ne
Mālpilī – šeit jaunas garīgās
vēsmas un kontakti veidojās
nepārtraukti un apvienoja iedzīvotājus ar piederības sajūtu,
pie tā ti pret ie priek šē jo lai ku
garīgajiem uzkrājumiem. Šeit
lozungs “būsim kā līvi, neuzmāksimies, bet neļausim arī
citiem sev uzmākties, taču no
kaimiņiem un draugiem mācīsimies, arī valodu un jaunas mākslas formas”. Pagājušo vasaru,
piemēram, šeit bija dzirdamas
itāļu jauniešu čalas, kā atbildes vizīte uz vietējo Mūzikas
un Mākslas skolas audzēkņu
triumfālo viesošanos Biellā, kur
viņi par savu īpatnējo vēsturiski
– glezniecisko koncertizpildījumu izpelnījās skatītāju ovācijas.
Šķiet, ka izsmeļošu atbildi uz
visu varētu dot kultūras nama
darbība, kurā tik aktīvi strādā
Mūzikas un Mākslas skola un
kurš vispār ir aplipis ar dažāda
vecuma grupu aktivitātēm. Tas
neizmaksā lēti un, blakus minot, kultūras nams par to, ka
tik varonīgi turas pret komerciālajām pretenzijām no visādiem
admirāļu kazino būtu pelnījis
dotācijas arī no valsts budžeta. Viena
no populārākajām un poētiskākajām arhitektūras deﬁnīcijām ir – “tā ir kā māja,
kura viļina atgriezties ziemas novakarē,
brienot pa kupenām pāri aizsnigušajiem
laukiem...” – pilnībā atbilst ēkas autora
– nelaiķa Laimoņa Tīkmaņa radošajam
kredo. Reti kurš arhitekts ir tik konsekventi
pildījis savu profesionālo misiju kā Laimonis. Un šī, viena no pēdējām meistara
iecerēm, izdevās kā ēka ar raksturu un
vēl neizmantotām potenciālām iespējām.

Pie interjeriem turpina strādāt visi ēkas lietotāji, bet pirmām kārtām jāmin arhitekte
Māra Steķe un telpu noformētāja Indra
Zvīgule, taču Mākslas un Mūzikas skolas
mākslas nodaļas vadītājai Mārai Ārentei,
šķiet, pieder noteicošais vārds. Šī gada
9. decembrī ēkas lietotāji svinēja jaunās
iz stā žu zā les eks plua tā ci jas sā ku mu.
Tas bija laimīgs brīdis – telpa bija izdevusies – proporcijas, līmeņu starpības dēļ
nepieciešamā mazā ievadkāpnīte un vēl
papildus ievadtelpas marķēšana ar masīvo stabu, tik pārliecinoši, ar lielajām grīdas
rūtīm sasaistīja telpas atsevišķās daļas,

un vispār smalki niansētā telpas vieglo toņu saskaņa un labi proporcionētās telpas
attiecība pret āru – pa logu redzamo tikko
apsnigušo ainavu, pirmās izstādes iekārtošanas procesam un dizaineru darbam
deva nepārprotamus norādījumus.
Ēkas iekštelpu, pagalmu, caurbrauktuvju un apkārt ēkai uzbērumu, zālāju
un krūmāju labiekārtošana nav aprimusi
ne uz brīdi. Skaistais līvu valodas nosaukums Lembiturga, kas viduslaiku vācu
karakalpiem izklausījās kā dzimtās vācu

valodas Lemburga, galu galā atgriezās
dzimtajā valodā kā Mālpils (Lehm – vāciski māls). Laikam ritot, Mālpils saplūda ar
Sidegundu un izveidoja teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā tādu optimālu apmetnes
vietu, lai kļūtu par reģiona kultūras centru,
mežu un ezeriņu ieskautu mazpilsētu. Tā
paturējusi to pašu zemnieku sētu struktūru ar muižas dzīvojamām ēkām, baznīcu
un pēdējā laikā sabiezināto apbūvi centrā.
Vēl nekur nav pieredzēta tik intensīvi realizēta pilsētas ainavas veidošanas programma un kultūras dzīves intensiﬁkācija kā
Mālpilī. Esošie un par jaunu izbagarētie
ezeriņi, kultūras nama ieplakā
gulošais pagalmiņš ar zālāju
“grīd se gām”, blī vās bēr zu
birzes uz pakalniem, šķiet,
veidota pēc V. Purvīša gleznu metiem. Kultūras nama
sko las, kur si, ko ru, teāt ru,
deju pulciņu, bibliotēku un vēl
citu kultūras un sporta nozaru
panākumiem, godalgām un
bal vām ba gā ta jās ār zem ju
izstādes – viss tas summējas un lika apskaust Mālpili
arī vislielāko kultūras centru
iedzīvotājiem. Par Latvijas radošo personību koncentrāciju
šeit var uzzināt, izlasot grāmatu “Mālpils”. Tas izskaidro
arī, kāpēc regulāri sarīkotais
glezniecības plenērs šeit iegūst rituāla un cēlas misijas
gai sot ni. Vie tē jie kul tū ras
pasākumi tiek dokumentēti
ar elektronikas, sakaru, foto, kino, televīzijas saziņas
lī dzek ļu pa lī dzī bu. Ta gad,
jaunās tūkstošgades sākumā šeit apmātīgi strādājošās
plenēristu grupas nolemtībā
sagaidīja vasaras koncepciju
un stilu droši vien veidos tie
paši jaudīgie Mālpils Mākslas
un mūzikas skolas audzēkņi.
Tikai uzņēmīgais mālpiliešu
raksturs ir spējis sarežģīto,
daudzfunkcionālo ēku tik pilnvērtīgi izmantot, kas izplatījās uz visu īpatnējo
apdzīvotās vietas struktūru, kas bijušās
muižas ēkas un zemnieku sētas, savienotas ar ceļiem, saaudušās ar birzīm,
mežiem, lauku ainavu un jaunizplānoto
ielu tīklu arī mākslīgi veidotajiem ezeriņiem, organizē jaunu pilsētbūvniecisku
fenomenu, būtībā to pašu ciematu, gan
ar paaugstinātu kulturceltņu blīvumu, ko
citur, šķiet, sauc “Cottage”.
G. Barkāns
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Dzīve – interesants, aizraujošs un pateicības pilns piedzīvojums
16. decembrī Mālpils kultūras nama mākslai. Visi kaut ko meklēja, mēģināja
jaunajā izstāžu zālē tika atklāta tekstilmāk- ieviest dekoratīvus elementus. Lietišķās
slinieka, arhitekta un gleznotāja Georga mākslas skola toreiz pieņēma trīs darba
Barkāna darbu izstāde. Šis notikums sais- kritērijus: mantojums, modernā tehnoloģitīts ar viņa 80 gadu jubileju. Izstādi sadar- ja, ansambļa sajūta.
Mēs bijām pārsteigti, ka latviešu bērni
bībā ar Mālpils mākslas skolu un kultūras
namu organizēja Radošo Senioru Nama ir tik talantīgi. Viņi turpina tādi būt. Tagad
vadītāja Helēna Medne. Māksliniekam vesela plejāde ļoti interesantu mākslinieku
Mālpils jau zināma, te pavadīti radoša dar- savu radošo darbību iesāk 18, 20, 24 gaba un atpūtas mirkļi vēl nesenajā vasaras du vecumā. Tas patiesībā ir pats labākais
laiks, vismaz tāds viņš
plenērā. Tad arī tabija Mikelandželo.
pa intervija „Mālpils
Vēstīm”.
– Vai jūsu bijušo auAizsākot sarudzēkņu vidū ir mālnu, mākslinieks vispilieši?
pirms dalījās iespaiJā, Lauma Krasdos par tikko Somiti ņa, Atis Ie viņš, arī
jā notikušo konfeMāra Ārente un Indra
renci „Arhitektūra
Zvīgule. Nupat satiku
+ Māksla”, kur bija
kādreizējo tekstilmākuzai ci nāts pirms
slas studenti Laumu
plenēra: „ArhitektūKrastiņu, kura jau vecra , kura agrāk bija
māmiņa, bet vēl arvien
strukturāla, veidota
auž. Tekstilmāksla ir
no stāviem, kolonā- Georgs Barkāns šovasar, viesojoties bijušās tāda māksla, no kudēm, tagad palikusi audzēknes Laumas Krastiņas lauku mājās. ras neaiziet, kaut gan
stip ri mai nī ga un
prasa neatlaidību, ilggleznieciska. Ļoti bieži tā ir stikla būve, stošu darbu. Tekstilmākslinieks un audējs
aiz kuras otrajā plānā maināmi vairogi, ir profesija uz mūžu.
kas dod krāsainību. Zūd atšķirība starp – Kuri skolotāji jūs pašu ievadījuši mākarhitektūru dažādos pasaules reģionos.
slas zinībās?
20.gadsimts iesākās ar jūgendstilu, pēkšņi
Tēlotājas mākslas katedrā mans skotas kļuva par simbolu vecmodīgai pieejai. lotājs bija Kārlis Baumanis, toreiz jauns
Tagad arhitekti atkal ir gadsimteņa sākumā tēlnieks. Ļoti iespaidoja teātra dekoratora
, kad ārkārtīgi strauji mainās tehnoloģijas, un gleznotāja Arvīda Spertāla personība.
sociālais sastāvs, cilvēku spēja pārvieto- Tolaik dominēja pustoņu glezniecība, proties. Arhitektūrai jāmeklē jauni ceļi, kas tams, tagad tas šķiet mazliet novecojis.
uz pagātnes kļūdu pamata rastu labāko Pie mums brauc amerikāņu gleznotāji un
variantu attīstībai. Konferences dalībnieki viņi noliedz pustoņus. Uzskata, ka krāsu
atzina, ka tam nepieciešams arī zinātniski intensitāte ir mākslas jeb gleznas galvenā
pētnieciskais darbs.”
kvalitāti.
– Jūs esat studējis arhitektūru un glez- – Ko pašlaik strādājat, vai ir jaunas raniecību, bet visilgāk tomēr strādājat
došas ieceres?
tekstilmākslā. Kā notika šī izvēle?
Plenērā taisu mazus pasteļus, kuri
Tas bija laiks, kad arhitekti tika nive- vairāk domāti kā ilustrācijas grāmatām.
lēti līdz ierēdņa stāvoklim. Bet Mākslas Tiekoties ar Laumu Krastiņu, runājām par
akadēmijā sociālistiskais reālisms jau sa- mūsu bijušo Lietišķās mākslas vidusskolas
vas iespējas izmantojis – kļuva salkans, direktoru Imantu Žūriņu. Būtu iespējams
politizēts, uzmācīgs un vienkārši melīgs. uzrakstīt divas ļoti interesantas grāmatas
Tāpēc daudzi meklēja izraušanos no tā, – gan par skolu, gan atsevišķiem skolotāizvēloties keramiku, dizainu, tekstilmākslu, jiem, kas bija iecienītas personības. Tas
jo šīs nozares ir gleznieciski atbrīvotas, prasa daudz darba un piepūles, kā arī
tām nav tik lielā mērā jāpauž ideoloģiskais sabiedrībā ieņemt tādu stāvokli, ka viņu
uzdevums. Pamazām mēs tekstilmākslā varētu novērtēt. Jo uzrakstīt grāmatu ir
izveidojāmies par PSRS kultūras galvas- viens, bet izdot, pavisam kas cits.
pilsētu. Tas mums deva vēl īpašu paātriJūs jautājat, ko es daru. Es aužu. Sēžu
nājumu attīstībai.
pie stellēm.
– Ilgāku laiku bijāt arī pedagogs R īgas – Kādā tehnikā veidojat darbus un kāLietišķās mākslas vidusskolā.
das tēmas jūs interesē?
Notika tā, ka pazīstamā arhitekte MarTas pats, ar ko iesāku, pie tā arī gribēju
ta Staņa gribēja aiziet no šīs skolas, jo palikt. Tas ir – bezpriekšmetu glezniecība.
viņai bija ļoti liela pārslodze radošās pro- Glezno līdzīgi ēkas tapšanai, vispirms
jektēšanas darbā. Un mani izvēlējās par pamati, karkass, tad apšuvums. Vēl jo
aizstājēju. Ziniet, arī toreiz vajadzēja radīt vairāk tas var veidot gobelēnu. Svarīga
koncepciju jaunajai paaudzei, visai lietišķai ir vīzija, bet vēl svarīgāks process. Citādi

jau ļoti garlaicīgi, kad jāseko noteiktam
priekšrakstam.
– Kuras krāsas jums tuvākas?
Zināt, tas nav pareizs jautājums. Uz to
var atbildēt – varavīksnes krāsas. Tomēr
gluži tā nevarētu teikt. Pašlaik populāra ir
zilā krāsa, ļoti piemērota interjeram. Viņai
piemīt tāds cildenums. Otra – oranžsarkanā jeb ķieģeļsarkanā, kas arī dod enerģiju
iekštelpai un ir ļoti labās attiecībās. Tas
sensuālais minimālisms, jūtīgais minimālisms, ka vajag pēc iespējas maz. Arī Somijā novēroju, ka 20.-to gadu jūgendstila
meistari vairs iekštelpās neder. Ļoti bieži
pie sienas pieliek vienkārši baltu ieklātu
laukumiņu.
– Ar kādu attieksmi vērojat mūsdienu
mākslas un dzīves procesus?
Kādreiz gleznotājs Boriss Bērziņš teica: „Nauda nav vajadzīga, ka piemestu
vēl kādus gadus dzīvot.” Es viņam pievienojos. Galvenais, ka dzīve ir tik ārkārtīgi
interesanta, aizraujoša un pateicības pilns
piedzīvojums. Pastāv teiciens, ka dzīvi
nevar pagarināt, var pagarināt tikai vecu-

Gobelēns ar mākslinieka iemīļoto vienradzi.

mu. Pilnībā negribētu piekrist. Vecumā vēl
pastāv dzīves apcere, kas ir daudz vairāk.
Zināms gandarījums, ka ir laimējies būt.
Piederu pie tās paaudzes, kura, ja karš būtu ieildzis vēl dažas dienas, būtu iesaukta
armijā un diez vai būtu izdzīvojusi.
Diezgan ilgi vilkās šī dzīves svinēšana. Tas bija lielisks piedzīvojums – karš
beidzies, un tu esi dzīvs. Tu esi jauns un
vari skoloties, atrast savu profesiju. Ir tāda
formula, ko citēju: jaunībā būt skaistam,
spēka gados slavenam, vecumā bagātam.
Mēs diemžēl esam nabadzībā nospiesti,
it sevišķi intelektuālā darba cilvēki, profesionāli neatkarīgie. Bet tas nekas. Dzīve
ir skaista.
Dace Krilovska
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SPORTA ZIŅAS
23.novembrī Mālpils volejbola komandai ar spēli par 9.vietu
pret Saulkrastiem, noslēdzās Rīgas rajona 2005.gada sporta
spēles Volejbolā. Diemžēl šajā spēlē tika piedzīvots zaudējums
un līdz ar to iegūta 10.vieta. Kopumā piedalījās 13 komandas,
kuras tika sadalītas 2 grupās. Pirmajā grupā, kurā spēlēja arī
mālpilieši bija 7 komandas, bet otrajā – 6. Savā grupā tika izcīnīta 5.vieta un līdz ar to iegūtas tiesības spēlēt par 9.vietu ar otras
grupas 5.vietas ieguvējiem, t.i., Saulkrastu komandu.
10.decembrī Mālpils vidusskolā notika Mālpils pagasta čempionāts Dambretē un Šautriņu mešanā, kur tika noskaidroti ne
tikai vietējie čempioni, bet arī pretendenti uz Rīgas rajona sporta
spēlēm Dambretē un Šautriņu mešanā.
Jāatzīstas uzreiz, ka bija cerēts uz kuplāku dalībnieku skaitu, bet arī atnākušie mālpilieši parūpējās par spraigām cīņām.
Dāmām 1.vietas izcīnīja Dambretē – Lilija Kalniņa, bet Šautriņu
mešanā – Olga Faļiļejeva. Kungiem 1.vietu Dambretē pārliecinoši ieguva Vilnis Brikšķe, bet 2.vietu un līdz ar to otru ceļazīmi uz
Rīgas rajona sporta spēlēm Dambretē izcīnīja Gundars Bīriņš
par 1 punktu kopvērtējumā apsteidzot 3.vietas ieguvēju – Gvido
Žukovski. Interesanti, ka savstarpējā cīņā Gvido bija pārāks par
Gundaru ar 3:1. Šautriņu mešanā 1.vietu ieguva Edgars Balodis
par pāris punktiem apsteidzot Māri Čīmu un Ģirtu Lielmežu. Šie
trīs vīri arī ieguva tiesības startēt Mālpils komandas sastāvā Rīgas rajona sporta spēlēs Šautriņu mešanā. Grūti prognozēt, kā
būtu beigušās sacensības Šautriņu mešanā, ja būtu piedalījies
Mālpils precīzākais šautriņu metējs – Kaspars Poišs. Par nosacītu „neveiksminieku” šajā dienā varētu uzskatīt Daili Veicu, kas
gan Dambretē, gan Šautriņu mešanā palika tūlīt aiz godalgoto
trijnieka – 4.vietā.

Rezultāti:
Mālpils – Sigulda
Mālpils – Inčukalns
Mālpils – Vangaži
Mālpils – Ropaži
Mālpils – Stopiņi
Mālpils – Ādaži
Mālpils – Saulkrasti

0:3
1:3
3:2
0:3
0:3
3:2
0:3

17.decembrī, nedēļu pēc notikumiem Mālpils vidusskolā, Ulbrokas vidusskolā notika Rīgas rajona sporta spēles Dambretē
un Šautriņu mešanā.
Dambretē turnīrs norisinājās pēc apļa sistēmas, tas nozīmē,
ka komandām bija jāspēlē katrai ar katru. Bija atbraukušas 10
komandas un līdz ar to tika izspēlētas 9 kārtas. Komandas
sastāvs pēc turnīra reglamenta bija 2 kungi un 1 dāma. Uzreiz
jāsaka, ka mūsu dāma – Lilija Kalniņa savāca vairāk kā pusi no
komandas punktiem un individuāli ierindojās 5 vietā 10 dāmu
konkurencē. Kā atzina pati Lilija, trijniekā tikt bija gandrīz neiespējami, bet ceturto vieta bija ļoti tuvu. Kopumā Mālpils komanda
ieguva 9.vietu, kas noteikti nav mūsu komandas augšējā robeža,
vienkārši mazliet pietrūka veiksmes.
Šautriņu mešanā tika spēlēts „Krikets”. Mālpilieši nostartēja godam un palika tūlīt aiz godalgoto trijnieka, t.i., 4.vietā 13
komandu konkurencē. Kas zina kā būtu gājis, ja būtu atbraucis
Kaspars Poišs, kurš iepriekšējā dienā svinēja 30 gadu jubileju!
Apsveicam !!!
Novēlu visiem laimīgu, veselīgu un sportisku
Jauno 2006.gadu
Sporta organizators – Māris Čīma

Policijas ziņas

Ludvigs Sidrevics
17.08.1913. – 14.12. 2005.
Mācītājs Mālpils baznīcā no 1976. līdz 1995.
Es esmu augšām celšanās
un dzīvība: kas man tic,
dzīvos arī ja tas mirs, un
ikviens, kas dzīvo un tic man,
nemirs ne mūžam.
Jāņa ev. 11: 25.26.p
Skumjā ziņa par mūsu sirmā mācītāja aiziešanu
mūžībā daudziem atsauca atmiņā no viņa saņemto sirds siltumu, iejūtību un laipnos vārdus. Tos
mācītājs sniedza ikvienam, kas nāca ar atvērtu
sirdi. Viņš izstaroja gaišumu, mieru. Kopā būt
bija tik labi. Cik lielu dvēseles spēku un gara stiprumu , lai sevi nepazaudētu, prasīja visi smagie
padomju gadi. Mālpils baznīcu nepavērta ne par
sporta zāli, ne kapliču. Tā atdzima, un kopā ar
to arī mācītājs atguva it kā otro elpu. 1988. gada
Ziemassvētku dievkalpojums notika cilvēku pārpildītā baznīcā. Cilvēki bija izslāpuši pēc brīvības un pēc Dieva vārda. Lēnām
tapa viss, ko kādreiz klusībā bija vēlējies Ludvigs Sidrevics – atjaunotas ērģeles,
atremontēta baznīca, atjaunota altāra glezna, uzsāka darboties svētdienas skola
bērniem. 1993. gada 24. jūlijā mācītājam Mālpils baznīcā atzīmējām 50 gadu
darba jubileju un 80to dzimšanas dienu. Pakāpeniski mācītāja darbā viņš ievadīja savu pēcteci – teoloģijas fakultātes studentu Ivaru Jēkabsonu. 1995. gadā
draudzi nodeva jaunā kolēģa gādībā.
Atceros, cik skaisti pie mācītāja mājas Siguldā ziedēja tulpes.
Kaut arī ceļš uz Debesu mājām būtu ziediem kaisīts!
Mūžīgu mieru dod viņam, ak, Dievs!
Mūžīga gaisma lai ataust viņam,
Lai viņš dus mūžīgā mierā!
Rita Kargane

21. novembrī
Mālpilī, 1972.gadā dzimis vīrietis konstatēja,
ka no mājām nozagti elektroinstrumenti. Nodarīts materiālais zaudējums vairāk nekā 700
Ls apmērā. Uzsākts kriminālprocess.
4. decembrī
Mālpils pagastā, 1978.gadā dzimis vīrietis,
būdams alkohola reibumā, sarīkoja ģimenes
skandālu.
9. decembrī
Mālpilī, Ķiršu ielā, 1954.gadā dzimis vīrietis,
būdams alkohola reibumā, savā dzīves vietā
sarīkoja skandālu.
10. decembrī
Mālpilī,1972.gadā dzimis vīrietis konstatēja,
ka no automašīnas FIAT CROMA, izsitot loga stiklu, nozagta audio aparatūra. Uzsākts
kriminālprocess.
12. decembrī
Siguldas policijas nodaļā saņemts 1957.gadā
dzimušas sievietes iesniegums par to, ka šā
gada 10.decembrī Mālpilī, nezināms jaunietis piekāvis viņas 1984.gadā dzimušo dēlu.
Uzsākts kriminālprocess.

Ceļu satiksmes
negadījumi
12. decembrī
Autoceļa Sigulda – Mālpils – Ķegums 43.kilometrā, 1955.gadā dzimis automašīnas OPEL
VECTRA vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca šķērslim(stabam).
Bojāta automašīna un stabs.

Rīgas rajona policijas pārvaldes
preses un sabiedrisko attiecību
galvenā speciāliste Inguna Gaile,
t. 7219701.
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INFORMĀCIJA

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt to velti.
Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast.
Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tik to, kas ir pašos.

Laime – zelta puteklīts
Bezgalīgā gaismas lokā.
Nobirdina ko ik rītu
Rožains ziediņš saules kokā.
Paulīne Bārda

REKLĀMA

Radošus panākumus katrā Jaunā 2006. gada dienā pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un visiem mālpiliešiem !
Kultūras nama direktore
Edīte Priekule

Sveicam
janvāra jubilārus!
70 – Intai Inģistei, Ernestam Roķim,
Ivaram Tālem
75 – Skaidrītei Upānei
80 – Grigorijam Kostenko

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2006. gada janvāra mēnesī
11. janvārī
26. janvārī
27. janvārī
31. janvārī

13.00
19.00
20.00

Mālpils pagasta iedzīvotājiem
Lai Jums Ziemassvētki nes gaismu un mieru, bet
Jaunajā gadā, lai nezūd ieceru drosme, sejās – cerību
gaišums, rokās – darba spars un sirdīs – mīlestība.
Mālpils pasta kolektīvs

klubiņa “Rezēdas” saiets
Koncerts “Jēzus revolūcija”
Diskotēka
Mūsdienu deju konkurss

Izstāžu zālē
līdz 13. janvārim
no 18. janvāra

mākslinieka Georga Barkāna
darbu izstāde “tūkstošveidis”
izstāde “Graﬁkas kamera ceļo”

Pateicība
Š.g. 28.decembrī pl.1400 tiks atklāts Mālpils bērnu
rotaļu un attīstības centrs pirmsskolas iestādē „Māllēpīte”, kas tapis sadarbībā ar Bērnu un ģimenes
lietu ministriju. Gaidām bērnus ar vecākiem, kurus
interesē šī centra piedāvātie pakalpojumi.
Telefons informācijai: 7925069 vai 7925252.

Gan sirsnību, gan labestību
Par spīti visam sirds lai jūt.
Ja sevī nosargāt to spēsim,
Tad katrs gads mums laimīgs būs!
Sirsnīga pateicība “Laiko,” “Emu,” “Mālpils piensaimnieks,” “BAF,” “Vite,” “Gabi,” “Centra veikalam,” “Savle,”
Centra aptiekai, Mālpils vidusskolas zīmētājiem,
Laķa kungam, Svikšu ģimenei un Diakonijas darbiniekiem par ziedojumiem un sagādāto prieku draudzes
cilvēkiem Ziemassvētkos.
Svētīgus Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu
un labiem darbiem bagātu Jauno gadu!
Mālpils ev. Lut. baznīcas valde

Mūžībā aizgājuši
Gunārs Felkers, 65 gadu vecumā,
Andris Ķiploks, 62 gadu vecumā,
Helēna Utinane, 87 gadu vecumā,
Vizma Fonova, 84 gadu vecumā,
Dzintra Gailīte, 74 gadu vecumā,
Jānis Grīnblats, 83 gadu vecumā,
Zelma Graudiņa, 96 gadu vecumā,
Dzidra Vītoliņa, 81 gada vecumā.
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība tuviniekiem
un katram, kam sirdi sāpina viņu aiziešana.
Mālpils pagasta padome,
Mālpils dzimtsarakstu nodaļa

Paziņojums
Līdz ar B kategorijas atļaujas Nr. RIT – 17 – B – 037 saņemšanu, no š.g. decembra darbojas nolietoto transporta līdzekļu apstrādes uzņēmums „Vibroka” Mālpils pagasta „Gleznās” (agrākā
autokapsēta „Vibroka”). Uzņēmumam ir iespēja pieņemt apstrādei
visas iedzīvotāju nolietotos vai braukšanai nederīgos transporta
līdzekļus, pretī izsniedzot speciālus likvidācijas sertiﬁkātus.
Uzņēmumā „Vibroka” desmit minūšu laikā transporta līdzekļa
īpašnieks, pretī saņemot sertiﬁkātu, var būt drošs, ka uzņēmums
nolietoto vai braukšanai nederīgo transporta līdzekli apstrādās un
likvidēs pēc Vides ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām vides
aizsardzības prasībām, tādējādi līdz minimumam samazinot varbūtējo kaitējumu videi.
Ša jā pa šā te ri to ri jā ar paš val dī bas lē mu mu Nr.22 no
26.10.2005, izpildot Ministru Kabineta noteikumus Nr.767, pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA „Vite” par speciālās stāvvietas
ierīkošanu transporta līdzekļiem, kuri piespiedu kārtā pārvietojami
uz šo laukumu, ar auto evakuātoru mums ir iespēja vajadzības
gadījumā, norakstīšanai paredzēto transporta līdzekli nogādāt
apstrādei pie mums.
Aicinu iedzīvotājus izmantot šo jauno pakalpojumu, ko sniedz
SIA „Vite”. Telefons informācijai – 9154012.
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