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2006. gada jūlijs – augusts

PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 21.06.2006. SĒDE Nr.9
Izskatīja 22 jautājumus.
NOLĒMA:
– Piešķirt ½ domājamo daļu no brīvās, valstij piekrītošās zemes 0,162 ha platībā uz
kuras atrodas ﬁziskai personai piederoša
būve “Sniedzes iela 3”,
– Piešķirt SIA “Sidgunda 2” brīvo valstij
piekrītošo zemi 1,19 ha kopplatībā uz
kuras atrodas tai piederoša būve – graudu kalte,
– Piešķirt SIA “Sidgunda 2” brīvo valstij
piekrītošo zemi 0,915 ha kopplatībā uz
kuras atrodas tai piederoša būve – noliktava,
– Piešķirt SIA “Sidgunda 2” brīvo valstij
piekrītošo zemi 0,4785 ha kopplatībā uz
kuras atrodas tai piederoša būve – minerālmēslu noliktava,
– Piešķirt SIA “Sidgunda 2” brīvo valstij
piekrītošo zemi 0,02 ha kopplatībā uz
kuras atrodas tai piederoša būve – ķimikāliju noliktava,
– Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 6,1
ha kopplatībā saimniecības “Vīngrodi”
paplašināšanai
– At teikt 3 fi zis kām per so nām piešķirt
brīvo, valstij piekrītošo zemi 6,1 ha kopplatībā, jo saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2.panta 3.punktu, izlozes rezultāti bijuši
nelabvēlīgi.
– Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 5,2
ha kopplatībā saimniecības “Kalna iela
6” paplašināšanai.
– Atteikt 4 ﬁziskām personām piešķirt brīvo,
valstij piekrītošo zemi 5,2 ha kopplatībā, jo
saskaņā ar likuma “Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” viņu zemes
pieprasījuma prioritāte ir zemāka.
– Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 0,15
ha kopplatībā zem būves – jaunlopu
kūts.
– Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
ne kus ta miem īpa šu miem “Mežāres”
sastāvošu no viena zemes gabala 4,2

ha kopplatībā, kas ir daļa no nekustamā
īpašuma “Kroņi”,
– Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežlejas” sastāvošu
no viena zemes gabala 4,2 ha kopplatībā, dzīvojamās mājas un palīgēkām,
– Iz so les kārtībā at sa vi nāt ne kus ta mo
īpašumu “Bukas” 1,0 ha kopplatībā ar
kadastra Nr.8074 001 0125.
– Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot izsoles
dokumentāciju līdz 01.10.2006.
– Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Ozolāji”11,1 ha kopplatībā, atdalot zemes
četrus gabalus,
– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu
“Ogļi” 9,38 ha kopplatībā, atdalot zemes
gabalu 5,68 ha platībā,
– Piešķirt juridiskās adreses “Aigari”, “Purvi”, “Vaļņi”, “Astri”, “Māllēpes”,
– Apstiprināt zemes nomas līgumu starp
ﬁzisku un juridisku personu,
– Piekrist, ka tiek veikta daļa nekustamā
īpa šu ma “Ra siņi” lauk saim nie cis kās
zemes transformācija 0,1 ha platībā individuālās apbūves zemē,
– Piekrist, ka tiek veikta daļa nekustamā
īpa šu ma “Bērzi” lauk saim nie cis kās
zemes transformācija 1,33 ha platībā
apbūves zemē,
– Piekrist, ka tiek veikta daļa nekustamā
īpašuma “Priežavoti” lauksaimnieciskās
zemes transformācija 0,3 ha platībā individuālās apbūves zemē,
– Izsniegt SIA “ŪDRS” bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju,
– Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9
<<Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Mālpils pagasta padomes
budžetu 2006.gadam”>>,
– Apstiprināt Mālpils pagasta padomes
2005.gada publisko pārskatu,
– Uzsākt Mālpils pagasta padomes īpašumā
esošās dzīvojamās mājas NĀKOTNES IELA 13, sastāvošas no dzīvojamās mājas
un 3 saimniecības ēkām, privatizāciju.

– Iz slu di nāt kon kur su par ēdi nā ša nas
pa kal po ju ma snieg ša nu paš valdības
izglītības iestādēs.
– Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot konkursa noteikumus un noskaidrot konkursa
uzvarētāju līdz 01.06.2007.gadam.
– Līdz 2007.gada 30.jūnijam pagarināt esošo nomas līgumu starp Mālpils pagasta
padomi un ﬁrmu “Baltic Tatry Skydiver
Ltd” par nekustamā īpašuma “Upeslīči”
zemes nomu 8,7 ha platībā, kadastra
Nr.8074–001–0323.
– Darba grupai turpināt strādāt pie optimālā sadarbības modeļa izveides, pieaicinot
speciālistus un konsultējoties ar kompetentu juristu ﬁrmu.
– Iz slu di nāt kon kur su par ēdi nā ša nas
pa kal po ju ma snieg ša nu paš valdības
izglītības iestādēs.
– Uzdot izpildinstitūcijai sagatavot konkursa noteikumus un noskaidrot konkursa
uzvarētāju līdz 01.06.2007.gadam.
– Apstiprināt noteikumus Nr.4 “Kārtība,
kādā tiek atlīdzināti Sidgundas izglītības
iestādei radītie materiālie zaudējumi”.
– Apstiprināt noteikumus Nr.5 “Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar sportistu komandējumiem saistītie izdevumi”.
– Reģistrēt individuālo darbu – akmens
apstrāde un restaurācija, nosakot patentmaksu 45,- Ls līdz gada beigām,
– Veidot Mālpils novadu esošā pagasta
ad mi nis tratī va jās ro bežās līdz 2009.
gada marta pašvaldību vēlēšanām tikai
tad, ja būs ievērojams ﬁnansiāls atbalsts
novadu infrastruktūras sakārtošanai.
– Atbalstīt Mālpils vidusskolas 5 skolēnu
un 1 skolotājas piedalīšanos programmas “Jaunatne” projektā “Jauniešu vasaras akadēmija” Angermindes izglītības
centrā Vācijā no š.g. 16.līdz 24.jūlijam.
– Nodrošināt ceļa izdevumu līdzﬁnansējumu, atbilstoši iegādāto biļešu izmaksām.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 12.07.2006. SĒDE Nr.10
Izskatīja 13 jautājumus.
NOLĒMA:
– Pie krist sa dalīt ne kus ta mo īpa šu mu
“Saulieši–1” 11,15 ha kopplatībā, atdalot
zemes gabalu 1,75 ha,
– Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “jaunniči”14,5 ha kopplatībā, atdalot zemes
gabalu 14,5 ha,
– Piešķirt juridiskās adreses “Juglas iela
1”, “Nīcēni”, “Mergupes iela 2 A”
– Piešķirt Romas katoļu baznīcas Mālpils
draudzei brīvo, valstij piekrītošo zemi 0,9
ha kopplatībā,

– Piešķirt Mālpils baptistu draudzei brīvo,
valstij piekrītošo zemi 0,3 ha kopplatībā,
– Piešķirt brīvo, valstij piekrītošo zemi 2,3
ha kopplatībā saimniecības “Smīni” paplašināšanai,
– Piešķirt Mālpils pagasta padomei brīvo,
val stij piekrīto šo ze mi 0,04 ha kopplatībā,
– Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamiem īpašumiem:
“Jaunniči”, sastāvošu no viena zemes gabala 14,5 ha kopplatībā,
“Zīlmaņi”, sastāvošu no viena zemes ga-

bala 5,2 ha kopplatībā,
“Zīles”, sastāvošu no viena zemes gabala
5,8 ha kopplatībā,
– Nodot privatizācijai pašvaldības zemi
0,29 ha kopplatībā, kadastra Nr.8074–
003–0742.
– No dot pri va ti zā ci jai paš valdības nomas zemi 0,3 ha kopplatībā, kadastra
Nr.8074–003–0406
– Nodot privatizācijai pašvaldības nekustamo īpašumu KASTAŅU IELA 6 – 0,1175 ha
kopplatībā, kadastra Nr.8074–003–0815,
– Apstiprināt divus zemes nomas līgumus
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starp ﬁziskām personām un juridisku
personu,
Visi tariﬁ noteikti bez PVN.
– Noteikt īres maksu pašvaldības
dzīvokļiem
0,25 Ls / m2
Līgu mus par ko mu nā lo pa kal po ju mu
saņemšanu nomnieks slēdz ar šo pakalpojumu sniedzējiem.
– Noteikt maksu par pašvaldības administratīvās ēkas Nākotnes ielā 1 un kultūras
nama telpu Nākotnes ielā 5 pastāvīgo
nomu ne mazāk kā 1,00 Ls/ m2
tai sk. koplietošanas telpu izmantošana – kā pņu tel pa, ves ti bils, tua le te).
Maksa par apkuri tiek aprēķināta atsevišķi saskaņā ar regulatora apstiprināto
tarifu par 1 m2. Elektroenerģijas patēriņa
ap mak sai nom nieks ierī ko at se višķu
kontroles skaitītāju. Par patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāja rādījuma stāvokļa
uz mēneša 1.datumu tiek samaksāts
pašvaldībai.
– Noteikt maksu par pārējo pašvaldības
telpu nomu juridiskajām personām
1,- Ls/m2
Līgumus par komunālo pakalpojumu
saņemšanu nomnieks slēdz ar ar šo pakalpojumu sniedzējiem.
– Noteiktā maksa spēkā no 01.01.2007.g..
– Noteikt maksu par:
– dažāda veida attēla – kartes izdruku no
kartogrāﬁskajiem materiāliem:
Krāsaina A–4 lapa
0,30 Ls
Krāsaina A–3 lapa
0,60 Ls
Melnbalta A–4 lapa
0,20 Ls
Melnbalta A–3 lapa
0,40 Ls
– Faksa aparāta izmantošanu:
A 4 formāta lapas nosūtīšana iekšzemes
abonentiem
0,15 Ls
A 4 formāta lapas nosūtīšana ārzemju
abonentiem:
Eiropa
0,70 Ls
Ziemeļamerika un Āzija
1,- Ls
Dienvidamerika un Austrālija
1,50Ls
A 4 formāta faksa saņemšana
(viena lapa)
0,10 Ls
– Kopēšanas pakalpojumiem:
A 3 formāts balta lapa
0,05 Ls
A 3 formāts krāsaina lapa
0,10 Ls
A 4 formāts balta lapa
0,03 Ls
A 4 formāts krāsaina lapa
0,04 Ls
– Do ku men tu ie sie ša nu Steel Bin ding
mapēs:
glancēta/matēta mape
1,70 Ls
ādas imitācijas mape
4,50 Ls
– Noteikt maksu par autotransporta VW
Transporter izmantošanu
6,34 Ls/st.
par autotransporta stāvēšanu + 0,31 Ls
par nobraukto km
– Noteiktā maksa spēkā ar 01.09.2006.g..
– Noteikt maksu par p/a “Mālpils sociālais
dienests” sniegtajiem pakalpojumiem:
(Pamats: Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
12.pants.)
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– No teikt, ka Māl pils pa gas ta pa do me
daļēji sedz izmaksas par komunālajiem
pakalpojumiem sociālo dzīvokļu īrniekiem:
– par atkritumu izvešanu 40% apmērā
no Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā noteiktajām izmaksām atkritumu
izvešanai (katrai dzīves vietā deklarētai
personai);
– par ūdens lietošanu 90% apmērā no
Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā noteiktajām izmaksām par m3 (katrai
dzīves vietā deklarētai personai).
Noteiktā maksa spēkā ar 01.08.2006.g..
– Noteikt maksu par dzimtsarakstu nodaļas
sniegtajiem pakalpojumiem:
– Paplašināta laulību ceremonija 10,- Ls
<<telpu noformējums atbilstoši kāzu dienai, daiļlasītājs, mūzika (ieraksti)>>
– Paplašināta laulību ceremonija 20,- Ls
<<tel pu no formējums at bil sto ši ka zu
die nai, daiļlasī tājs, mūzi ka (vo kā lais
ansamblis vai solists un pavadījums vai
instrumentālā mūzika)>>
– Kāzu gadadienu ceremonijas 10,- līdz
20.- Ls
atkarībā no muzikālā izpildījuma
(ceriņu, rožu, dzintara, sudrabkāzas,
u.c.)
– Lielu kāzu ceremoniju rīkošana kultūras
nama apaļajā zālē
10,-Ls
par pasākumu
– Noteikt maksu par sludinājuma ievietošanu informatīvajā izdevumā “Mālpils
Vēstis”:
– teksts līdz 25 vārdiem
0,50 Ls
– teksts no 25 līdz 50 vārdiem
1,- Ls
– teksts no 50 līdz 100 un vairāk
vārdiem
2,– pašvaldības pakļautībā esošajām iestādēm sludinājumi ir
bezmaksas
– pagasta iedzīvotājiem aktuāla informācija ir
bezmaksas
– Noteikt maksu par Informācijas centra
sniegtajiem pakalpojumiem:
Pakalpojums
Mērvienība Jau nā
cena
Interneta izmantošana, datorlaiks
1stunda
0.25 Ls
Teksta izdruka
(melnbalta) A4
1 gb
0.05 Ls
Teksta izdruka
(krāsaina) A4
1 gb
0.15 Ls
Attēla izdruka
(melnbalta) A4
1 gb
0.20 Ls
Attēla izdruka
(krāsaina) A4
1 gb
0.30 Ls
Teksta izdruka
(melnbalta) A3
1 gb
0.10 Ls
Teksta izdruka
(krāsaina) A3
1 gb
0.30 Ls
Attēla izdruka
(melnbalta) A3
1 gb
0.40 Ls
Attēla izdruka
(krāsaina) A3
1 gb
0.60 Ls

3

Fotogrāﬁju izdruka
uz fotopapīra A4 1 gb
0.80 Ls
Fotogrāﬁju izdruka (A4)
uz klienta fotopapīra
1 gb
0.60 Ls
Fotogrāﬁju izdruka
uz fotopapīra A3 1 gb
1.60 Ls
Skenēšana un izdruka
(melnbalta) A4
1 gb
0.25 Ls
Skenēšana un izdruka
(krāsaina) A4
1 gb
0.35 Ls
Skenēšana un iekopēšana
disketē
1 gb
0.25 Ls
Skenēšana un izdruka
(melnbalta) A3
1 gb
0.50 Ls
Skenēšana un izdruka
(krāsaina) A3
1 gb
0.70 Ls
Kopēšana uz CD
matricām
1 gb
1.50 Ls
Kopēšana uz DVD
matricām
1 gb
3.00 Ls
Kopēšana uz
disketēm
1 gb
0.10 Ls
CD matrica
1 gb
1.00 Ls
DVD matrica
1 gb
2.00 Ls
Diskete
1 gb
0.40 Ls
Laminēšana,
A5 formāts
1 gb.
0,20 Ls
A4 formāts
1 gb.
0,40 Ls
A3 formāts
1 gb
0,80 Ls
Skenēšana, nosakot samaksu
(max A4 formāts) 0,50 LVL
līdz 10 lapām
– Videoprojektors ACER PD523 var tikt
iznomāts tikai tādā gadījumā, ja dotajā
brīdī nav vajadzīgs pagasta padomes
struktūrvienībām un iestādēm.
– Videoprojektors trešajām personām tiek
iznomāts kopā ar tehniski atbildīgo personu (IC vadītāja I.Krieviņa) kurš veic
minētās tehnikas uzstādīšanu un apkalpošanu. Maksa par iznomāšanu stundā
– 5,- Ls.
Noteiktā maksa spēkā ar 01.09.2006.g..
– Reģistrēt individuālo darbu
mežstrādnieks, nosakot patentmaksu
45,- Ls līdz gada beigām,
telpu kosmētikā remonta speciālists,
nosakot patentmaksu 45,-Ls līdz gada
beigām,
– Jautājumu par Mālpils pašvaldībai piederošo ūdenskrātuvju nodošanu apsaimniekošanā risināt pēc šo ūdenskrātuvju
ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšanas.
– Uzdot izpildinstitūcijai līdz 01.09.2006.
g. iz strā dāt brīvprātī gā ziv ju aiz sardzības inspektora (kas darbotos pašvaldības teritorijā) nolikuma un apliecības projektu.
– Piešķirt līdzekļus, no da bas re sur su
nodokļa uzkrājumiem 400,- LVL, zivju
resursu palielināšanai Mālpils centra
ūdenskrātuvē.
Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums no 3. lpp.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 09.08.2006. SĒDE Nr.11
Izskatīja 15 jautājumus.
NOLĒMA:
– Saskaņot akciju sabiedrības “Nordeka”
piedāvātās izmaiņas maršrutā Rīga – Mālpils – Rīga
– Nodot Mālpils pagasta padomes īpašumā un bilancē esošo zemi bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lielvārdes šoseja 10” iedzīvotāju īpašumā,
zemes kopplatība 0,4378 ha. Nekustamais
īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā 2006.gada 24.jūlijā, nodalījuma Nr.1000 0023 5493 uz Mālpils
pašvaldības vārda.
– Zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – kods 0701 – divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve.
– Piešķirt valsts aģentūrai “Mājokļu aģentūra”
pastāvīgā lietošanā valstij piekrītošo zemi
1,7 ha kop platī bā, val stij piekrīto šās
dzīvojamās mājas “Gravas” uzturēšanas
vajadzībām,
– Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu “Platupes” 3,64 ha kopplatībā, atdalot zemes
gabalu 1,63 ha un zemes gabalu 1,7 ha,

– Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumieM
“Sniedzes iela 1”, sastāvošu no viena zemes
gabala 0,2258 ha platībā, noliktavas un
autoostas jaunbūves,
“Šalkones”, sastāvošu no diviem zemes
gabaliem 36,7 ha kopplatībā, dzīvojamās
mājas un saimniecības ēkas,
“Māllēpes”, sastāvošu no viena zemes gabala 5,68 ha kopplatībā,
“Sakarnieki”, sastāvošu no viena zemes
gabala 0,04 ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma “Niedras”,
– Piešķirt juridiskās adreses “Ķirbji”, “Ķeži”,
“Sudas iela 4”,
– Kultūrkapitāla Fonda mērķprogrammas
“Mākslas un mūzikas izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta <<“Stikla krāsns iegāde mācību procesa nodrošināšanai priekšmetā “Darbs
ar materiālu”>>apstiprināšanas gadījumā,
piedalīties ar līdzﬁnansējumu 1000,- LVL
apmērā.
– Piešķirt sabiedriskajam fondam “Radošo
senioru nams” plenēra “Mālpils ainava–4

Sidgundai 800” rīkošanai 200,- LVL (transporta izdevumiem), no rezerves fonda
līdzekļiem.
– Apstiprināt maksu par pašvaldības administrācijas ēkas aktu zāles izmantošanu:
– konferencēm, sanāksmēm 1 st. – 10,Ls,
– pašvaldības teritorijā esošām valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām,
lauksaimniecības kooperācijas uzņēmumiem iespējama bezmaksas izmantošana
(ar izpilddirektora saskaņojumu).
– Papildināt Iepirkumu komisijas locekļu sastāvu ar vienu locekli – materiālo līdzekļu
uzskaites grāmatvedi INETU ENDELI.
– Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10
<<Par grozījumiem 11.01.2006.saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mālpils pagastā”>>.
– Apstiprināt ēdināšanas maksu 2006/2007.
mācību gadam Mālpils vidusskolā (kompleksās pusdienas) 0,65 Ls/dienā
Sagatavoja: kancelejas vadītāja
Dzidra Bembere

Ziņas īsumā jūlijā un augustā
Jūlijā
13. jūlijs – dāvinājumā no Vācijas Angermindes izglītības centra tiek saņemta
datortehnika.
21. jūlijs – izglītības konsultatīvā padomes delegācija dodas pieredzes apmaiņas
braucienā uz Cēsu rajonu, lai iepazītos ar
Jaunpiebalgas tautskolas darbību un mūžizglītības darba organizēšanu Cēsu rajona
lauku pašvaldībās.
29. jūlijs – Upmalu ciemā iekārtots bērnu
rotaļu laukums.
Jūlija mēnesī notiek intensīvi remontdarbi pašvaldības iestādēs: Mālpils vidusskolā
tiek nomainīti logi un veikts telpu kosmētiskais remonts, Pirmsskolas izglītības iestādē
veikts tualetes kapitālais remonts, mainīti
logi, arī Sidgundas pamatskola savas telpas
atjauno, veicot kosmētisko remontu.
Pagasta padomes administratīvajā ēkā
nomainīti logi, Mālpils pagasta bibliotēkai
nomainītas ārdurvis un Novadpētniecības
muzeja divās telpās arī ir veikts telpu kosmētiskais remonts.
Pils ielā, Sporta ielā, Jaunā ielā 5 – Krasta
ielā 2 tiek ierīkots ielu apgaismojums.
VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” uz pagasta ielām un ceļiem veic dziļāko un seklāko
bedrīšu remontu.

Augustā
4. augusts – pagasta padomes darbinieku komanda piedalās 10. vasaras sporta
spēles pašvaldību darbiniekiem Siguldā.
9. augusts – pagasta padomes telpās
notiek Rīgas rajona pašvaldību lauksaimniecības konsultantu seminārs, kurā konsultanti
saņēma informāciju par jaunumiem, kā arī tiek

iepazīstināti ar Mālpils pagasta zemniekiem un
kokapstrādes uzņēmuma „Laiko” darbību.
– turpinot K.Ulmaņa 1935. gadā iedibināto akciju „Draudzīgais aicinājums”, 8.
Saeimas deputāte Māra Celmiņa („Jaunais
Laiks”) Mālpils bibliotēkai dāvina daiļliteratūras grāmatas.
18. augusts – izpilddirektors piedalās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
organizētajā izbraukuma seminārā Saldus
ra jo na Bro cē nu pa gas tā, ku rā ie pa zi nās
ar Brocēnu pagasta infrastruktūra, pasākumiem māju siltināšanā, kā arī apmeklēja
Ledus halli.
19. augusts – Sidgundas kultūras un
atpūtas centra „Kokles” atklāšana.
21. augusts – pagastā viesojas Vācijas
partnerpašvaldību delegācija, kuras sastāvā
ir lauksaimnieku un lauku sieviešu apvienības
pārstāvji. Delegācija iepazinās ar pagasta
padomes, M.Dinkas galdniecības un SIA
„Mālpils Piensaimnieks” darbību.
22. augusts – pagasta padomes telpās
notiek Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK organizētā iedzīvotāju informatīvā
sanāksme, kurā tiek izskaidrota Apvienības
sociāli ekonomiskā programma, Pilsonības
un Repatriācijas likumprojekti, kā arī sniegtas
atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Apvienību

pārstāvēja Saeimas deputāts Pēteris Tabūns,
Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks un
Rīgas domes deputāts Einārs Cilinskis.
25. augusts – Pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” uzņem ciemiņus no
Sarkanā Krusta organizācijas un „Rotari” kluba
Vācijā, kas ir aprūpes centra ilggadējie uzticamie labvēļi. Pateicoties šo cilvēku labvēlībai un
sadarbībai ar Sarkanā Krusta organizāciju aprūpes centrs 90 gadu sākumā tika pie jaunām
gultām, ratiņkrēsliem, veļas mašīnām, trauku
mazgājamās mašīnas un citiem nepieciešamiem sadzīves priekšmetiem. Daudzbērnu
ģimenes, vientuļie pensionāri, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes priecājās par vistu
dārzeņu zupu pakām, kuras tika nogādātas
uz visattālākajām pagasta viensētām.
29. augusts – pagasta padomes telpās
pašvaldības un tās iestāžu Iepirkumu komisiju locekļiem notiek apmācību kurss par
iepirkumu procedūru, ko vada Iepirkumu uzraudzības biroja vecākā referente A.Bērziņa.
SIA „Norma K” intensīvi gatavojas apkures sezonai, notiek šķeldas katla kapitālais
remonts.
Informācijas centra vadītāja –
sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa

Sveicam Mālpils skolu
un pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņus un skolotājus

uzsākot jaunu
mācību gadu!
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ZIŅAS

Līdz Sidgundas astoņsimtgades
noslēguma pasākumam
atlikušas 30 dienas
• ir izgatavota pastmarka “Sidegunde 800”
• izveidots un pasūtīts buklets par Sidgundu un sidgundiešiem
• izveidota Jāņa Brenča FOTOIZSTĀDE
• Sidgundā pirmo reizi notika Bērtuļdienas TIRGUS
* tiek veidota izstāde par Sidgundas vēsturi
* joprojām notiek mākslinieku senioru plenērs
* tiek izgatavots piemiņas akmens, ko uzstādīs pilskalnā

1. septembris Mālpils internātpamatskolā un profesionālajā vidusskolā
Mālpils internātpamatskola 2006./2007. m. g. īstenos
2 mācību programmas:
1. pamatizglītības programma;
2. profesionālā pamatizglītība (ēdināšanas serviss) ar pedagoģisko korekciju.
Apgūstot profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie iegūst pavāra palīga kvaliﬁkāciju. 2. kursā pašreiz mācās 13 izglītojamie. Plānots 1. kursā uzņemt 16
izglītojamos. Ir iespēja vēl pieteikties jauniešiem
pēc 7. klases.
Mālpils profesionālā vidusskola 2006./2007.
m. g. īstenos 3 mācību programmas:
1. ēdināšanas serviss;
2. siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju specialitāte;
3. kokizstrādājumu izgatavošana.
Jaunajā mācību gadā katrā specialitāte plānots
uzņemt 30 izglītojamos. Kokizstrādājumu izgatavošanas specialitātē vēl ir iespēja pieteikties.

Nacionālās programmas ietvaros tiek īstenots projekts
“Mālpils profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību
darbnīcu renovācija un aprīkojuma modernizācija.”’
Šis process jau ir uzsākts – notiek cenu aptauja, organizēts
atklātais konkurss par dažādiem renovācijas darbiem: elektromontāžas darbu veikšana, vēdināšanas, skaidu nosūkšanas,
signalizācijas un drošības sistēmas ierīkošana.
Māl pils pro fe sio nā lās vi dussko las kok iz strā dā ju mu iz ga tavo ša nas no daļa ti ka iz vei do ta
pirms čet riem ga diem. Ar šo
projektu tiks paaugstinātas kokap strā des darbnīcas prak tis ko
mācību iespējas, pielietojot moder nas mūsdienī gas mašī nas
un ins tru men tus. Mo der nizē tā
darbnīca dos iespēju paaugstināt
pro fe sio nā lās izglītības kvali tā ti
audzēkņiem kokizstrādājumu izgatavošanas mācību programmā.

Mālpils tūristu acīm
„Cik Latvija ir skaista..., Cik daudz
interesanta var uzzināt, apceļojot mūsu zemīti...” – tādas atsauksmes dzirdu
jo bieži no saviem ceļotājiem, kuri izvēlējušies nedēļas nogalēs apceļot Latviju,
Lietuvu, Igauniju. Ceļojumu aģentūra,

cienos iepazīt Latviju un Baltijas valstis.
Man Mālpils ir ļoti mīļa, tādēļ vēlos to
skaistāko, kas šeit atrodams, parādīt
saviem klientiem. Kopš 18.marta, kad
tika savākta pirmā grupa, katru mēnesi
Mālpilī ieripo pa tūristu autobusam. Līdz
augusta vidum 247 ceļotāji
apciemojuši mūsu ciematiņu tikai no vienas – Skaisto ska tu aģen tū ras. Pēc
austrumu kalendāra šis ir
Suņa gads, tādēļ viena no
apskates vietām ir Starptautiski atzītā Vācu aitu suņu
audzētava „Lehmburg”, kur
Jāņa Zilberta interesantajā
stāstījumā un atraktīvajos
demonstrējumos ļauts iepazīt šo izcilo suņu labākās
īpa šī bas. Māl pi lī pa ras ti
pa va dām die nas pir mo
Vācu aitu suņu audzētavā ciemojās arī Lodes pagasta
pusi – izstaigājam Muižas
dāmu klubiņa dalībnieces
teritoriju, pāršķirstam senkurā strādāju nedaudz vairāk par gadu, vēstures lappusītes Vīnkalniņā, paviesojapiedāvā plašas iespējas 1–3 dienu brau- mies skaistajā Mālpils baznīcā. Par īpašo

mākslas auru Mālpilī liecina sajūsmas un
apbrīnas pilnie vārdi pēc mākslas skolas
audzēkņu darbu izstādes aplūkošanas
kultūras nama izstāžu zālē. Sirsnīgā uzņemšana Skulmēs un pārsteidzoši skaistais skats uz Mergupīti ikreiz dāvā patiesu
estētisko baudījumu.
Paldies kafejnīcas „Augusts” darbiniekiem un Mārītes Daņiļēvičas ”komandai”,
kuri pabaro ceļiniekus „kā mājās”, jo dienas otrajā pusē spēki noderīgi pastaigām
pa briežu un putnu dārziem Morē.
Mūsu Mālpils ir interesanta jebkurā
gadalaikā, bet, ceru – tuvākā nākotnē,
tā varētu kļūt vēl pievilcīgāka ar skaisti
sakoptu un labiekārtotu centru, jaukām
norādēm un bagātīgu informāciju par aplūkojamām vietām pagastā un plašāku
piedāvājumu tūrisma jomā.
Jauku atlikušo vasaru un skaistus ceļojumus arī Jums, Mālpilieši!
Inta Kalēja, ceļojumu konsultante
Skaisto Skatu Aģentūrā
Ziņu turpinājums 6. lpp.
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“Kokles” ver durvis
19. augustā Sidgundā notika
kultūras un atpūtas centra “Kokles” at klā ša na. La bu veik smi
nama īpašniekiem SIA “SIMBO” –
Ingrīdai, Jānim un Aināram vēlēja
pagasta padomes priekšsēdētājs
Alek sandrs Liel mežs, Māl pils
kultūras nama direktore Edīte Priekule un citi. Svētību deva Krimuldas baznīcas mācītājs. Priecīgais
notikums bija pulcinājis daudzus
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sidgundiešus un mālpiliešus, kas
arī saprotams, jo agrākajos gados
Sidgundas kultūras namā noritēja
aktīva kultūras dzīve un balles
bija populāras plašā apkārtnē.
Šobrīd turpināsies nama labiekārtošanas darbi – pirts izbūve un
viesu istabiņu iekārtošana, tomēr
jau ir iespējams apskatīt izstādes
nama telpās un kafejnīca ir gatava
uzņemt apmeklētājus.
Ziņas sagatavoja Dzinta Krastiņa
Svinīgais lentas pārgriešanas brīdis 19. augustā

Lauksaimnieku karstā vasara
Kad notiek saruna ar Mālpils pagasta lauksaimniecības konsultantiem, zootehniķi Nelliju Andrukeli un veterinārārstu Ati Aigaru,
ir atvaļinājumu laiks. Tomēr, kā atzīst Nellija,
abi speciālisti piemērojas zemnieku darba
ritējumam un vajadzībām.
– Kā šajā karstajā un sausajā laikā klājas
zemniekiem jūsu pārraudzītajās saimniecībās?

Lauksaimniecības dienestā. No kreisās:
apmeklētāja Skaidrīte Nariškina, zootehniķe Nellija Andrukele un veterinārārsts
Atis Aigars.

Nellija Andrukele: Pagasta zemnieku saimniecības dalās – vienās pārsvarā nodarbojas
ar lopkopību, pārējās ar laukkopību. Jāteic,
ka sausuma periodā nevienam neiet labi. Arī
lopkopībā strādājošiem zemniekiem tas iecērt
lielus robus kabatās. Samazinās izslaukumi,
jo govis cieš no karstuma, ganībās trūkst zāles. Zemnieki ir sākuši izmantot sienu. Nezinu,
kas notiks, ja ziemā barības nebūs pietiekoši.
Neviena saimniecība jau labprāt nevēlēsies
samazināt liellopu skaitu.
– Vai nevar rast izeju sadarbojoties ar
zemes īpašniekiem, kuri savas pļavu
platības neizmanto lopbarībai?
Zemnieki jau ir izzinājuši iespējas. Tiek
no mā ti lau ki, pļau tas, do tas un pirk tas
pļavas.
– Kas vēl jums būtu sakāms par piena
lopkopības nozari un sadarbību ar zemniekiem?
Vēlējos zemniekiem atgādināt par numerāciju. Mūsu pagastā jaundzimušo lopu
numerācija kopumā notiek labi. Tomēr ir
gadījumi, kad numuri nav laikus pasūtīti, līdz
ar to lopu reģistrācija novēlojas. Rezultātā
materiāli cieš pats zemnieks.

Paš laik vi sas nau das, kas bi ja paredzētas no valsts subsīdijām, gan no ES ir
pieprasītas. Līdz 1.augustam zemnieki beidz
rakstīt pieprasījumus par valsts subsīdijām
pārraudzībā esošām govīm. Pieļauju mazu
varbūtību, ka kāds šo informāciju “palaidis
garām.”
Pārraudzībā ir 42 zemnieku saimniecības, 10 no tām ar mazu govju skaitu (līdz
5 govīm). Jāpiebilst, ka krietni daudz arī
pārraudzībā neiesaistījušos saimniecību.
Mūsu zemnieki kopumā ir apzinīgi. Lielāko
daļu varētu pat paslavēt par precīzu prasību
ievērošanu. Viņi patstāvīgi aizpilda nepieciešamo dokumentāciju, ir izglītoti savā nozarē,
zināšanas papildina kursos.
– Kas jūsu dar bā šobrīd ak tuāls, ko
vēlētos darīt zināmu zemniekiem? – vaicāju veterinārārstam Atim Aigaram.
Mani pašlaik visvairāk uztrauc diagnostika – izmeklējumi uz infekcijas slimībām,
ko obligātā kārtā noteicis valsts pārtikas
veterinārais dienests. Varu teikt, ka gandrīz
100% tas ir izdarīts liellopiem, bet galīgi nav
kārtībā ar aitām, zirgiem, cūkām. Valsts noteikusi obligātos izmeklējumus sivēnmātēm
un vaislas kuiļiem 3 slimībām, zirgiem 2
slimībām (pēc datu centra ziņām pagastā ir
35 zirgi), arī aitām un teķiem jāveic obligātie
izmeklējumi no 6 mēnešu vecuma. Līdz šim
neviens no iepriekšminētajiem dzīvniekiem
nav izmeklēts.
Šī informācija nozīmē, ka tuvākajā laikā
zvanīšu un braukšu uz zemnieku saimniecībām. Līdz gada beigām izmeklējumi būs
jāveic.
– Jūs neminējāt kazas.
Par tām nav noteikti valsts obligātie izmeklējumi. Eiropas Savienībā kazu populārās slimības saistās ar saimnieka personīgo
atbildību.
Vēl gribu piebilst, ka ļoti bieži zemnieki
nāk pēc veterinārām apliecībām, kad nodod
mazos teļus eksportētājiem – Zaubes kooperatīvam, “Balticalves”. Šajā dokumentā
ir teikums, ka pārvietojot dzīvniekus uz citu
novietni jābūt izmeklējumam par tuberkulozi, sākot no 6 nedēļu vecuma. Tas daudzos
gadījumos netiek ievērots. Savukārt, veterinārārsts nevar izdot zīmi, ja dzīvnieks vecāks par 6nedēļām un izmeklējuma nav.

– Mālpilī strādājat neilgu laiku. Kāds jums
radies iespaids, iepazīstot mūsu pagasta zemnieku saimniecības?
Veterinārārsta darbu iepriekš daudzus
gadus veicu Sidgundas kolhozā. Salīdzināt
ar kolhoza laikiem grūti. Tagad situācija ir
tāda, ka izveidojušās dažāda lieluma saimniecības. Vienlaikus pastāv naturālās saimniecības ar dažām govīm un lielās, kur govju
skaits 20, 50 govis. Zemnieki, it īpaši lielajās
saimniecībās, ļoti labi pārzina lopkopību, apmeklē kursus. Dažkārt problēmas rodas ta-

Skaidrīte Hofmane.

jās saimniecībās, kur pilnībā netiek ievērota
sanitārija, higiēna. Šajā laikā esmu iepazinis
visas saimniecības un domāju, ka zemnieki
mani ir vairāk vai mazāk pieņēmuši.
Todien lauksaimniecības dienestā ar
analīzēm bija ieradušies zemnieki no vairākām saimniecībām. Skaidrītei Nariškinai
un Skaidrītei Hofmanei lūdzu pastāstīt, kā
ieilgušais sausums un karstums ietekmējis
viņu ganāmpulku.
Skaidrīte Nariškina, z/s “Gaiļurgas”:
“Mūsu saimniecībā ir vairāk nekā 40 liellopu,
10 no tiem slaucamās govis. Vispār šovasar
iet ļoti smagi. Lopiem trūkst zāles, kārtīgi
paēduši nav. Esam spiesti piebarot ar sienu,
appļaujam grāvmalas. Sienu un skābbarību
sagatavojām laikus, bet sausuma dēļ ražība
bija maza, tāpēc ziemai papildus ceram no
kaimiņiem sarunāt salmus. Tomēr mazliet
nāksies samazināt ganāmpulku. Pašlaik
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gan grūti ar lopu nodošanu, jo ļoti lielas rindas. Barības trūkuma dēļ daudzi zemnieki
izšķīrušies likvidēt daļu dzīvnieku.
Salīdzinot ar iepriekšējo kontroli, kad
iz slau kums vie nā slauk ša nas reizē no
govs bija 18 litri, tagad tikai12 litri. Arī tauku saturs krities. Tas, protams, ietekmē
sa mak su. Šobrīd viss bal stās uz mūsu
pacietību un izturību, jo lopi prasa īpašu
uzmanību – kļuvuši nervozi, laužas ārā no
aplokiem meklēt zāli.”
Skaidrīte Hofmane, z/s “Kniediņi”:
“Domāju, ja nebūtu uznācis sausums, šogad
būtu ražīgs gads. Vasaras sākumā govis ļoti
labi deva pienu. Tagad izslaukums krities par
5,6 litriem. Tā kā mūsu saimniecībā ir tikai
3 govis un 4 teļi, bet samērā lielas ganību
platības, lopi var nedaudz zāles sameklēt.
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Tomēr ir grūti. Abi ar vīru esam ilgi strādājuši
lauksaimniecībā, bet neatceros, ka tik sausa
vasara būtu bijusi.
Barojam sienu, pērkam raušus, kombikormu. Zaļbarība netiek sēta, jo pieturos pie
uzskata, ka govīm zāle jāplūc pašām. Toties
govju ēdienkartē noteikti ir burkāni. Zināms,
ka govs uzkrāj vitamīnus, tāpēc vēlāk nav
veselības problēmu ne atnešanās reizē, ne
citos gadījumos. Ziemai sagādāts pietiekoši
daudz barības, tā ka pavasari sagaidīsim,
varbūt izpalīdzēsim arī kaimiņiem.”
Pagasta graudaugu audzētāji jūlijā un
augustā nevaļīgi – sācies ražas novākšanas
laiks, tāpēc vispārējam ieskatam dažu sacītais. Kā telefona sarunā atzina z/s “Upesjaunzemi” saimnieks Jānis Žīgurs, sausums
jūtami ietekmējis graudu ievākumu. Salīdzinot
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ar iepriekšējo, šogad zaudēta aptuveni viena
trešā daļa graudu ražas. Visvairāk cietuši
mieži, arī auzas. Kalnā un sausākās vietās
abas kultūras izkaltušas. Savukārt, rudzi padevušies labi, pēc kvalitātes atbilst pārtikai, vien
mazāks iekūlums. Zemnieks vēl piebilda, ka
saulainā laika dēļ graudus nevajadzēja kaltēt,
arī labības lauki bijuši tīri no nezālēm.
Z/s “Arāji” saimnieks Jānis Živa šā
gada graudu ražu vērtē kā ļoti pieticīgu.
Miežu ievākums laukos sasniedzis tikai pusi no iepriekšējā gada guvuma. Auzas jau
ziemā cietušas no sala, pavasarī sacerojušas, bet ilgstošajā sausumā izdegušas. Vēl
saimniecībā iesēti griķi, kuru novākšana būs
septembra vidū.
Intervēja Dace Krilovska

PROJEKTI

Valodu kursi Vācijā
Kā traki skrien laiks! Tikko svinējām bērniem ar īpašām vajadzībām. Pirmās
Jāņus, bet, lūk – rudens jau klāt. Par to nedēļas rīta cēlienos piedalījos stundās
liecina vēsie un miglainie rīti, sulīgie āboli skolēniem no pirmās līdz ceturtajai klanolīkušajās ābelēs.
sei. Hospitēju stundas, aktīvi iesaistījos
Tūlīt bērniem sāksies jaunais mācību individuālajā darbā ar skolēniem, kā arī
gads. Mazie pirmsskolnieki naski čāpos pati mācījos rēķināt vāciski matemātikas
uz “dārziņu”, lai uzsāktu pirmos nopiet- stundās, rakstīju diktātus vācu valodas
nākos pasaules izziņas darbus, apgūtu stundās. Varu palielīties –septītās klases
draudzēšanās māku un visādi citādi –no- līmeņa diktātā man bija tikai divas kļūdas,
pati brīnījos! Pēcpusdienās darbojos pirmspietni sāktu gatavoties skolas gaitām.
Par to visu domājot, rodas jautājums skolas vecuma bērnu grupās, kur kopā ar
–kā mēs, pedagogi, esam gatavojušies darbam ar bērniem, ko jaunu iemācījušies, apguvuši, lai padarītu savu dzīvi pilnvērtīgāku.
Kādu laiku iepriekš pieķēru
sevi pie domām, ka sāku apskaust
cilvēkus, kuri intensīvi nodarbojas
ar tālākizglītošanos: studē, apmeklē
dažādus kursus un seminārus.
Mans mērķis izglītībā likās it kā sasniegts –divas augstskolas, maģistratūra...Ko vēl cilvēkam vajag?
Tomēr, sā ko ties in te re santa jam dažādu pro jek tu rea lizā ci jas lai kam mūsu ie stādē,
biežāka kļuva nepieciešamība
kontaktēties ar ārzemju viesiem, Sarunas ar bērniem stundu starpbrīdī
tostarp citu valstu pedagogiem,
īpaši bieži ar kolēģiem no Vācijas. Kādā bērniem zīmējām, veidojām, gatavojām
valodā lai sarunājas? Angļu valodu skolā rotaļlietas un dziedājām.
Otrajā nedēļā kopā ar 6.,7., 8.klases
nebija iespējas apgūt (domāju, ka tāda
problēma ir ne tikai man, bet daudziem ma- skolēniem izbraucām uz vasaras nometni
nas paaudzes cilvēkiem), savukārt latviešu Vartavailē. Tur man katru rītu bija jāvada
un krievu valodu nesaprot eiropieši. Vācu viena informatīvā stunda skolēniem, kurās
valodas zināšanas (kuras tika apgūtas sen, es prezentēju savu valsti, pagastu, iepazīsen) jau bija pabālējušas, tāpēc izdarīju se- stināju ar mūsu izglītības sistēmu, atbildēju
cinājumu –pēdējais laiks tās aktivizēt!
uz skolēnu daudzajiem jautājumiem, jo
Pavasarī iesniedzu projektu valodu viņi izrādīja ļoti lielu un patiesu interesi par
kursiem Vācijā, tas veiksmīgi tika apstip- mūsu valsti. Pēc skolēnu vēlēšanās mācīju
rināts un tā maija beigās divas nedēļas viņiem latviešu valodas vārdus un rakstību.
cītīgi “lauzīju “ mēli vācu valodā Bavārijas Kā jau ar šāda vecuma pusaudžiem, neizpilsētā Kēnigsbrunnā.
tika arī bez kurioziem. Mācot latviešu vārKursi notika Fritz-Felsenstein skolā, dus, tika uzdoti jautājumi: “Kā ir latviski ir

sekss, es mīlu tevi?”
No latviešu valodas “īsā apmācības kursa”, bērniem visgrūtākais un arī vissmieklīgākais vārds likās “ uz redzēšanos”.
Pēcpusdienās kopā ar skolēniem braucām ekskursijās, spēlējām dažādas sporta
un intelektuālās spēles. Ar lielām grūtībām
iemācījos spēlēt kāršu spēli “Uno” (bērni
man to mācīja trīs vakarus pēc kārtas).
Pirmo reizi apguvu zināšanas un prasmes, kā strādāt ar bērniem ar īpašām
vajadzībām, piemēram: kā pareizi
salocīt ratiņkrēslus, kā bērnu pārvietot no ratiņkrēsla u.c. Šī pieredze
pilnībā mainīja manus priekšstatus
par palīdzību ik dienas dzīvē pusaudžiem ratiņkrēslos: viņi ir ļoti patstāvīgi un varoši, viņiem nepatīk, ka
viņus žēlo un nenovērtē. Tajā pašā
laikā šie bērni alkst mīlestības un uzmanības, kā jebkurš cilvēkbērns.
Domāju, ka šāda veida kursiem
būs paliekoša nozīme manā profesionālajā izaugsmē, jo jaunās iegūtās
zināšanas un prasmes rosina pārkārtot savu pedagoģisko domāšanu
un vairāk pievērsties cilvēku individualitātēm, tās īpatnībām. Iegūtā
pieredze liek savādāk palūkoties uz
bērniem ar īpašām vajadzībām, viņu interesēm, kā tās tiek realizētas mūsu valstī,
bet pats galvenais –ko es pati šajā jomā
varu darīt?
Kursu laikā vēlreiz pārliecinājos, ka
mācīšanās process ir bauda pati par sevi
un nav nozīmes cilvēka vecumam. Nudien
vēl negribas piedzīvot laiku, kad jāsēž mājās siltā kaktiņā un reizi pa reizei jānorauš
pa asarai, atceroties studijas gadus: tas
tik bija laiks! Novēlu arī citiem, kamēr vari,
tikmēr dari!
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Malda Čelnova
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Nozare

Projekts

INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA

KULTŪRAS MANTOJUMS. TŪRISMS

SOCIĀLĀ
JOMA

IZGLĪTĪBA.
JAUNATNE

Stikla krāsns iegāde mācību procesa nodrošināšanai
Eiropas pļavas
Eiropas pilsētu graﬁti
Eiropas darba tirgus
Vecmāmiņas virtuvē
Mūzika un māksla – savstarpējās
iedvesmas avoti
Individuālās izglītības stipendijas

Projekta īstenotājs
Mūzikas un mākslas skola

Valsts Kultūrkapitāla
fonds
Pirmskolas izglītības iestāde Socrates
Vidusskola
Socrates
Vidusskola
Socrates
Profesionālā vidusskola
Socrates
Mūzikas un mākslas skola
Socrates

Pirmsk.izgl. iestāde un
biedrība Mālpils tautskola
Jauniešu vasaras akadēmija
Vidusskola
Mēs ﬁksējam mirkli
Biedrība Mālpils tautskola
Nevis vienatnē, bet kopā
Invalīdu biedrība Notici sev
Mūžizglītības pieredze Zviedrijas un Biedrība Mālpils tautskola
Vācijas lauku pašvaldībās
Tālākizglītības iespēju
Biedrība Mālpils tautskola
nodrošinājuma modeļa un tā
ieviešanas rīcības plāna izstrāde
Mālpils pagastā
Citizens’ meetings / Pilsoņu tikšanās Gambolo pašvaldība Itālijā
un Mālpils pagasta padome
YES! / Eiropas jaunatne sabiedrībā Gambolo pašvaldība Itālijā
un Mālpils pagasta padome
Invalīda – bezdarbnieka subsidētās Mālpils Novadpētniecības
darba vietas iekārtošana
muzejs
Notici sev
Mālpils pagasta padome un
p/a Sociālās aprūpes centrs
Pasākumu komplekss dzīves vides p/a Sociālās aprūpes centrs
kvalitātes paaugstināšanai Mālpils
sociālās aprūpes centrā
Barona V. fon Taubes obeliska
restaurācija

Mālpils pagasta padomes
Kultūrvides attīstības daļa

Sidgundai 800! Jubilejas piemiņas
akmens
Tūrisma infrastruktūras izveidošana
Mālpils pagastā

Mālpils kultūras nams
Mālpils pagasta padome

Jaunās-Krasta ielas rekonstrukcija

Mālpils pagasta padome

Siltumapgādes sistēmas
efektivitātes paaugstināšana

Mālpils pagasta padome

Ūdenssaimniecības attīstība ALatvijas upju baseinu pašvaldībās
Sidgundas ciema
ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība

Mālpils pagasta padome

Mālpils vidusskolas renovācija un
remonts
Mālpils vidusskolas sporta komplekss
Mālpils ciema siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija
Datoru komplekti (20 gab)

Finansējuma avots

Mālpils pagasta padome

Mālpils pagasta padome
Mālpils pagasta padome

Mālpils pagasta padome

Atbalsta
Pagasta
Statuss
summa LVL līdzﬁn.
3 146
1000
Iesniegts
10 029
5 539
11 245
12 147
-

0
0
0
0
-

Grundtvig

2 178

0

Atbalstīts
Atbalstīts
Atbalstīts
Atbalstīts
Nav
atbalstīts
Atbalstīts

Youth
Rīgas rajona padome
Rīgas rajona padome
Leonardo da Vinci

2 277
200
200
3 092

0
0
0
0

Atbalstīts
Īstenots
Īstenots
Atbalstīts

Eiropas Sociālais
fonds (ESF)

6 373

2 124

Atbalstīts

Town Twinning

5 285

558

Atbalstīts

Youth

702

344

Atbalstīts

3 194
0

Tiek
īstenots
Atbalstīts

12 000

Iesniegts

8 616

862

Iesniegts

1313

334

Iesniegts

205 610

5 610

Iesniegts

465 789

116 342

Iesniegts

537 000

134 250

Iesniegts

828 000

124 000

Atbalstīts

-

-

354 591

70 918

Top
projekta
pieteikums
Iesniegts

-

-

Ekonomikas ministrija -

-

Top tehniskais
projekts
Noraidīts

Dāvinājums no Angermindes izglītības
centra Vācijā

-

Saņemts

Valsts nodarbinātības 4 639
dienests
Eiropas Sociālais
22 183
fonds (ESF)
Reģionālās attīstības 59 000
un pašvaldību lietu
ministrija
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija. Kultūras
ministrija
Valsts Kultūrkapitāla
fonds
Eiropas reģionālās
attīstības fonds
(ERAF)
Eiropas reģionālās
attīstības fonds
(ERAF)
Eiropas reģionālās
attīstības fonds
(ERAF)
ISPA un Kohēzijas
fonds
EEZ un Norvēģijas
valdības ﬁnanšu
instruments
Izglītības un zinātnes
ministrija
Izglītības un zinātnes
ministrija

-

mÂLpILS VÇ STIS

2006. gada jūlijs – augusts

9

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Slava Dievam!
No 31. jūlija līdz 5. augustam notika
Sadraudzības dienas Piltenē, uz kurieni
ar pa gas ta pa do mes un paš valdības
aģentūras “Mālpils sociālais dienests”
palīdzību aiz brau ca ne lie la gru pa no
Mālpils. Patīkamie pārsteigumi un slavēšanas grupu priekšnesumi pacēla sirdis
debesīs. Čigānu ansamblis “Klints” no
Ventspils iekustināja viskūtrākos skatītājus. Uzlūkojot kuplās čigānu ģimenes es
redzēju, cik skaistu, atraktīvu, muzikālu,
pilnīgu Dievs ir radījis cilvēku, kad viņš
slavē Dievu.
Ho ke ja spēle vie nā ko man dā ar

slaveno vārtsargu Artūru Irbi bija neaizmir stams piedzīvo jums ik vie nam, arī
mūsu Ivo. Mani sajūsmināja slavenā,
talantīgā cilvēka vienkāršība un alkas
pēc Dieva. Doma, ka Artūrs Irbe izteica
vēlēša nos nā ka ma jā va sa rā ko pā ar
savu deviņgadīgo dēlu vairākas dienas
pavadīt mūsu nometnē un viņa pārliecība, ka jaunu cilvēku garīgā izglītošana
un kopā būšana ir svarīgākais, ko vecāki
var dot saviem bērniem, lika atkal sirdij
gavilēt un slavēt Dievu, ka Viņš mūs izredzējis par saviem mīļajiem bērniem.
Bijām vienoti Kristū un tumsa atkāpās,

to piedzīvojām Piltenē.
Mēs esam Dieva aicināta, izredzēta
un svētīta tauta, mūsos mīt Viņa iesētā
sēkla. Ļausim sēklai dīgt, augt un nest
labos augļus!
Paldies par atbalstu draudzes padomei un drau dzes priekš nie kam Ju rim
Vītu mam, par garšīga jiem ce pu miem
pateicamies “Mālpils maize” kolektīvam
un personīgi Nadeždai Savinai.
Lūdzot un gaidot
nākošās Sadraudzības dienas –
Lūcija Vaivare

Ziema vasarā
Mūsu pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”, atsaucoties
uz biedrības “Dzīves stils” ielūgumu,
noorganizēja braucienu uz ledus baleta izrādi “Volvo” hallē. Tas bija tik
jauki – vasarā nokļūt ziemas aukstumā! Kam aukstuma bija par daudz,
tas varēja baleta izrādi noskatīties
pa otrā stāva kafejnīcas logu, baudot
kādu siltāku dzērienu.
Pēc tam, dodoties uz jūrmalu, bija
neliela ekskursija, kaut arī neplānota,
gar Lielupi, aplūkojot jaunuzceltās,
smalkās mājas. Vai mēs arī tā gribētu
dzīvot – ar novērošanas kamerām un
niknu suni?
Tā kā līņāja smalks lietutiņš, jūra bija
pavisam pelēka. Tomēr gandrīz visi no

pusi, mūs pavadīja saules stari.
Mājup ceļu mums īsināja kopīgas dzies mas un in te re san tā ko
piedzīvojumu pārrunāšana.
Mēs visi bijām tik dažādi, arī ar
īpa šām va jadzībām, un tas mūs
vie no ja, ļāva gūt pa vi sam jau nu
pieredzi.
Es mā jās pār ve du mir dzo šus
gliemežvākus, jauku noskaņojumu
un kopības sajūtu.
Pal dies brau cie na or ga ni zatorei Lūcijai Vaivarei un mūsu šoferītim Gintam Zundem.par jauko
svētdienu!
mums, neskatoties uz diezgan auksto
ūdeni, izbaudīja viļņu spēku. Lēnām laiks
skaidrojās, un tad, kad devāmies uz māju

Ingrīda Muraško.
,,Notici sev!”

Mākslas nodaļas plenērs Staļģenē
Kamēr lielākā daļa skolnieku vēl pat
ne do mā par sko lu, māk slas no daļas
audzēkņi jau krietni vien pastrādājuši
– augusta sākumā 10 dienas plenērā.
Skolas mazākie – II kursa audzēkņi parasti pirmās iemaņas dabas pētīšanā un
atainošanā apgūst tepat Mālpilī, kamēr III,
IV un V kursi dodas izpētīt kāda cita Latvijas ciemata vai mazpilsētiņas īpašo skaistumu. Ja paskatāmies Latvijas
kartē, tad redzam, ka šajos 11
gados, kopš plenērs ir mūsu
mācību procesa neatņemama
sastāvdaļa, esam pabijuši visos
Latvijas novados.
Saļģe ni va ram pie vie not
Zem ga les līdze nu mu pla šajām sajūtām. Skaists, sakopts
cie mats ar pret im nā ko šiem
un laip niem, bet ne uz bāzīgiem cilvēkiem. Taču vie na
problēma – nekur nevarējām
atrast šķībus šķūnīšus, sakritušas malkas grēdas, nevērīgi

pamestas tehnikas paliekas, kas mūsu
zīmēša nas ob jek tu meklēša nu būtu
padarījušas vieglāku. Šķiet, kāpēc mēs
meklējam “neglīto”, kāpēc ne gri bam
gleznot skaistās un sakoptās mājās. Bet
tās ir ...vienkārši garlaicīgas... Patiesībā
mūsu spējām piemērotu ainavu atrast
nebija viegli. Lielākais un skaistākais
skats pavērās no Lielupes tilta, kur tad

arī nācās gleznot pat tādos apstākļos,
kad vējš bija tik stiprs, ka pūta pa gaisu
krāsu burciņas. Un tad varējām vērot, kā
ik mirkli mainās toņi debesīs, kā mākoņi
atpeld un aizpeld tālāk jau pilnīgi citā formā, kā to ēnās pārvēršas vēl nenopļauto
labības lauku zeltainie un bronzas toņi, kā
brīžiem Lielupes ūdeņos atspīd krastmalas koki, lai, vējam saviļņojot upes spoguli,
pārvērstos sidrabainā mirgā. Ar
acīm to aptvert vieglāk, bet kā
parādīt to savā darbā? Tas tad
arī bija mūsu grūtais uzdevums.
Katram no audzēkņiem ir cits
skatījums, cits vērīgums, cita
pacietība, cita krāsu izjūta, līdz
ar to arī darbi tik atšķirīgi. Bet
visu to varēsiet redzēt 1. septembrī Mālpils kultūras nama
2. stāva foajē.
Patiesībā plenēri nav atpūta.
Tas ir intensīvs darbs astoņu
Turpinājums 10. lpp.
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Turpinājums no 9. lpp.

stundu garumā katru dienu. Lai gan ir arī
prieciņi – brokastis, pusdienas un vakariņas, kas lielākam vairumam likās ļoooooti
garšīgas. Un tiešām – pavāri centās izdabāt katram untumam, reaģēja uz katru
lūgumu, noslēgumā pat sarūpēja īstu lauku
torti!!! Nākamā izklaide, kā parasti – veikali,
kuru gan nebija pārāk daudz, bet tad tos
varēja apmeklēt vismaz 3 reizes dienā. Bet
labākais no visiem – televizors!!! Tas mums
ļāva neatteikties no saviem iemīļotākajiem
seriāliem. Un kur tad vēl zirgi! Divos aplokos! Skaisti, cēli, ļoti sabiedriski un droši
ar savu rudo barvedi Delegātu priekšgalā.
Tos paijājām, zīmējām, fotografējām, vienīgi jāšanai neatlika laika.
Svētdiena nometnē bija īpaša diena. Gan ciemos brauca vecāki, gan arī
paši devāmies uz tuvumā esošo baroka
un rokoko pērli – Rundāles pili. Lai arī
daudzi tajā pabijuši, katrs gads tomēr
nes ko jaunu. Bez pēdējā laikā apskatei
atvērtajām zālēm, visā košumā skatījām
arī pils dārzu, kas veidots pēc franču parka principa – precīzā ģeometriskā rakstā
plānoti celiņi, krāšņi ziedošas puķu dobes,
perfekti apcirpti koki un krūmi.
Taču lielākā intriga saglabājās līdz
pirmdienai, kad III kurss ar nepacietību
gaidīja “jauno” skolotāju... Šoreiz pārsteigums – pedagogu loma tika uzticēta V
kursam. Tā bija iespēja izbaudīt uz savas
ādas cik grūti vai viegli izvēlēties tehniku,
kādā strādāt, atrast spējām piemērotu vietu un objektu un prast pietiekami skaidri
noformulēt uzdevumu. Un, piedevām, pašam nācās perfekti pārvaldīt to, ko prasīja
no sava skolnieka. Patiesībā darbs izrādījās ļoti sekmīgs un apmierināti bija gan
jaunie “pedagogi”, gan viņu audzēkņi.
Kamēr divas grupas zīmēja, IV kurss,
apbruņojušies ar fotokamerām, devās
interesantāko kadru medībās. Bet arī tas
nebija viegli. Pirmie modeļi – zirgi. Tie nu
gan šķita pilnīgi pieredzējuši pozētāji – kā

viens otrs prata nostāties un izslieties,
pagriezties un sastingt... Skaistuļi! Taču
arī ļoti ziņkārīgi un nebūt tā vienkārši
neļāvās knipsēšanai. Labu kadru noķert
nebija tik viegli, jo vairāk tāpēc, ka tevi no
visām pusēm bikstīja mīksti purni un nācās nemitīgi uzmanīties, lai kāds pakavs
netrāpa uz kājas.
Un tad pats grūtā kais – por tre ti.
Tos vei do jām, uz la bo jām, krā so jām,
pārkrāsojām, papildinājām, iestudējām,
prezentējām un pat ﬁlmējām. Ernesta
prezentācija:
“...un kad pavērsies lejā nedomā ieraudzīt ko citu kā vīrieti no pagraba, viņa
iztēle ir kā sarkani sapuvis ābols jo ir

pārāk ilgi gulējis zemē un tikts zīmēts no
dažādiem leņķiem, viņa šausminošais skatiens ieurbjoties sienā netika ieraudzījis
neko citu kā vienīgi bērnus, kuri spēj un
lieto savas spējas radīt, radīt ko tādu par
ko jebkurš radošais būs lepns par savu

dzīves veidu un sapņiem, kurus viņš ir
iecerējis pilnveidot vai vienkārši mums tā
tikai arī liekas, ka būsim vareni ar šo māku
apburt jau iepriekš minētos radošos...”
Taču ko par plenēru domā paši tā
dalībnieki?
Evita:
Tik interesanti, tik jauki! Es nezinu kur
vēl var būt tāds klusums! Es tiešām nenožēloju, ka aizbraucu. Bija jauki iet zīmēt
un arī gleznot... Man ļoooti patīk zīmēt
zirgus. Daži darbi iekavējās, bet darbiņi
tik un tā bija lieliski. It sevišķi man patika
diena, kad mani mācīja Ulla. Tas bija jautri, kaut gan bija vēsi. Ēdiens lielisks un
pavāru humors arī. Es vēlētos kaut mūsu
skolā būtu tādi pavāri un tāds klusums!
Iedzīvotāji arī nebija slikti un, atšķirībā
no mūsu spēļu laukumiem, tur nebija
neviena paša burtiņa uz šūpolēm vai uz
slidkalniņa. Es vēlētos, lai arī mēs nebūtu
aprakstījuši un apzīmējuši katru maliņu!
Bet tā jau ir tikai mūsu pašu vaina. Tas pat
nav viss ko es domāju par šo nometni, bet
tomēr pats labākais bija dienā kad apgleznoja sejas..... Es vēl varētu stāstīt daudz,
taču visu ko jūtu nevaru uzrakstīt vārdos
.... BIJA VIENKĀRŠI FORŠI!
Dāvis:
Man šis plenērs bija visforšākā nometne manā mūžā! Man ļoti patika tas, ka
visu dienu varēja zīmēt, ļoti jauka dzīves
vieta un laipni cilvēki. Ciems, kurā mēs
dzīvojām bija ļoti foršs tādēļ, ka bija tikai
viens pārtikas veikals, benzīntanks un
saimniecības preču veikals tualetes lielumā. Ļoti forši bija arī tas, ka skolotājas bija
ļoti laipnas un atsaucīgas, izpalīdzīgas un
foršas. Ceru, ka arī nākošgad viņas būs
tikpat laipnas, atsaucīgas, izpalīdzīgas,
foršas kā šogad, ka vieta kur mēs pavadīsim 10 dienas būs tikpat jauka kā tagad,
ka ēdiens būs tikpat garšīgs un smaržīgs
kā šogad un ka es mājās negribēšu braukt
tikpat ļoti kā šogad. Gribētos, ka būtu kāda ekskursija tāpat kā šogad.
Zane:
Vis la bāk man pa li cis at miņā tas,
ka šogad viss mūsu kurss bija daudz
draudzīgāks nekā citus gadus. Tas bija
ļoti patīkami tikai žēl, ka šī man ir pēdējā
nometne. Tomēr es neskumstu, jo tik un
tā vēl visu šo gadu būsim visi kopā un
kopā ar skolotājiem. Pa to laiku var notikt
daudz kas. Vienu es zinu droši – šogad
mēs būsim daudz saliedētāki.
Tāda bija mūsu nometne – plenērs
Staļģenē. Vienpadsmitais... Bet citu gadu
būsim citā vietā. Varbūt zīmēsim un gleznosim jūru, varbūt kādu mazpilsētiņu, varbūt
tā būs Latgale, varbūt Vidzeme, bet varbūt
Kurzeme. Varbūt būsim kopā tie paši, bet
noteikti būs daudz jaunu seju. Arī Tu vari
mums pievienoties, ja Tev tas viss šķita gana interesanti. Uz tikšanos Mālpils mūzikas
un mākslas skolā piektdien 1. septembrī!
Māra Ārente
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Gaidām ciemiņus Mālpilī
Saulainais, siltais vasaras laiks aicināt
aicina piedalīties ekskursijās, ceļojumos,
dažādās nometnēs. Arī Mālpili šovasar
apmeklēja viesi, kuru nolūks bija ilgstošāk atpūsties un uzturēties mūsu pagastā. Jau daudzus gadus kā apmešanās
vieta nometnēm tiek izraudzīti Mālpils

profesionālās vidusskolas un Mālpils
internātpamatskolas internāti.
Skolu direktore Frančeska Ģēvele zināja teikt, ka šī jau ir devītā nometņu vasara. Vairāki klubi un organizācijas braucot
gandrīz katru gadu, piemēram, “Pasaules
teātra pieredzes” dalībnieki, deju klubs
“Vecrīga”, nometņu viesu vidū
bieži esot arī ārzemnieki. Dalībniekiem šeit patīk sakoptā vide,
ērtās, tīrās telpas, kur mitināties
un skolas darbinieku atsaucība.
Viesi maksā nomas maksu par
telpām – 3 lati diennaktī. Tas
ir lēti, otrkārt, garantētas visas
atļaujas ugunsdrošībai, sanitārajām inspekcijām. Iegūtie līdzekļi
paliek skolas pārziņā remontdarbiem internātos.” Dažkārt nometņu organizatori lūdz mūsu skolotājus piedalīties par nodarbību
vadī tā jiem. Mēs pie dā vā jam

ekskursijas pa Mālpils pagastu un tuvāko
apkārtni – Allažiem, Mori, Siguldu. Tās vada skolotāja Dace Brūna, kas ir sertiﬁcēta
gide,” piebilst direktore.
Šovasar jau Mālpilī pabijuši vairāki
simti dalībnieku no septiņām nometnēm.
Viņu vidū arī sporta deju kluba “ Dancers”
pedagogs Kaspars Bērzups: “ Sevi neuzskatu par svešinieku Mālpilī, pats iepriekš
šeit trenējos “Vecrīgas” sastāvā, tagad
sagatavoju jaunos dejotājus. Ideālākus
apstākļus nometnei, lai bērni justos labi un
vecāki varētu droši tos atstāt, līdz šim neesam redzējuši. Te viss ir kompakti – deju
zāle, dzīvošana, sadzīves apstākļi ļoti apmierinoši, ja iznāk brīvs brīdis var paspēlēt
futbolu, izmantot rotaļu laukumus.”
Nometņu dalībnieku kuplais skaits
un atzinīgais vērtējums apliecina šādu
pakalpojumu nepieciešamību. Frančeska
Ģēvele apstiprināja, ka viesi tiks gaidīti arī
nākošajā vasarā.

Piedzīvojumu un atpūtas nometne “Robinsoni”
Viesu māja “Tāles” vēl pilnībā nav
iekļāvusies atpūtas piedāvājumu apritē,
bet šovasar, organizējot dzimtas vasaras
nometni, notika pirmais mēģinājums tās
darbībā. Saimnieki Frančeska un Tālivaldis Ģēveles vienas nedēļas atpūtai brīvā
dabā ar dzīvošanu teltīs uzaicināja piedalīties abu dzimtu radu zēnus vecumā no 8
līdz 15gadiem. Nometnei tika izstrādāts
savs nolikums, kurā paskaidrots, ka nometnes mērķis galvenokārt ir stiprināt
radnieciskās saites jaunajā paaudzē, kā

arī attīstīt ﬁziskās spējas, iemaņas
izdzīvošanai pie dabas. Nodarbības
bērniem vadīja Tālivaldis Ģēvele,
kurš pats ir ser ti ficēts no me tņu
vadītājs.
Bērni nedēļas laikā izmēģināja savas spējas stafetēs, sporta
spēlēs, spēka pārbaudēs, peldējās
dīķi, brauca ar laivu, makšķerēja
zivis, zīmēja, paši gatavoja ēdienu. No met nes noslēgu mā ko pā
ar vecākiem bija gan sacensības,
gan svētki, kuros piedalījās
trīs paaudzes. Tika braukts laivās,
spēlēts volejbols, vēlāk pie ugunskura dažādos tautas tērpos norisinājās teatrāls uzvedums, skanēja
dziesmas.
Kā atzīst Frančeska, mēģinājums
izdevies veiksmīgs – arī prakse, ka
kopā atradās dažāda vecuma bērni
ar dažādām interesēm.” Viss vēl ir
ideju līmenī, bet turpmāk mums ir
doma organizēt šāda veida dzimtas
nometnes. Mūsdienās ļoti svarīgi vei-

Meža kopšana
§ Izzāģējam pamežu, krūmus, bojātos un sausos kokus
§ Attīrām aizaugušus grāvjus, stigas un ceļmalas
§ Nodrošinām nozāģēto materiālu izvešanu, šķeldošanu vai sagatavošanu malkā
§ Veicam koku vainagu veidošanu, t.s. augļkokiem
§ Veicam bojāto un sauso zaru izzāģēšanu
http://www.darzs.lv/lv/darzs.php?node=46
Jaunaudžu kopšana
§ Veicam jaunaudžu kopšanu atbilstoši LVMD noteiktajām prasībām
§ Veicam mežu atjaunošanu (stādām – egles, priedes, bērzus u.c.)
Parku kopšana
§ Parku audžu atjaunošana

dot attiecības starp ģimenes locekļiem un
tās paturēt nākotnē. Šī varētu būt dzimtu
satikšanās vieta, “ nobeigumā teic ģimenes
viesu nama saimniece. “Tālēs” viesus var
izmitināt arī telpās, ir izmantojama pirts.
Pirmā nometne tika rīkota ar pašu spēkiem,
bet nākošajās iespējams pieaicināt arī citus
pedagogus. Ar laiku gar tuvumā esošo upīti
iecerēts izveidot tūrisma taku. Atliek vien
vēlēt, lai iecerētais piepildās.
Dace Krilovska

§ Parku ikdienas kopšana
§ Parku un pagalmu zāles pļaušana
§ Ielu un laukumu apstādījumu veidošana
Sabiedrisko un privātu piemājas pagalmu kopšana
§ Zāles pļaušana
SIA “ARBORD”
aicina darbā strādniekus īpašumu apsaimniekošanai
ar sekojošiem darba rīkiem:
– trimeriem; – motorzāģiem; – zāles pļāvējiem.
Kontaktinformācija: SIA “ARBORD”, “Jaunkļaviņi”, Mālpils pagasts;
Mob.: 26 16 16 00; E-mail: arbord@arbord.lv; www.arbord.lv
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BRISELES PIEZĪMES
Guna Zvīgule, Latvijas Universitātes
Filoloģijas fakultātes studente. Pirms tam
zinības ieguvusi Mālpils vidusskolā un
Rīgas Franču licejā.
Mācības universitātē pārtraukusi, lai
dotos uz Beļģiju. Tur nepilnu gadu dzīvojusi un strādājusi latviešu ģimenē Briselē
par auklīti.
Saruna ar Gunu notika jūnijā pēc viņas atgriešanās no ārzemēm. Klausoties saistošo,
emocionālo stāstījumu, šķita, ka arī lasītājiem
vislabāk par gūto pieredzi Beļģijā spēs pateikt
Guna pati. Tā tapa Briseles piezīmes.

Par iemesliem
jeb gribēju un aizbraucu
Visa pamatā, protams, ir motivācija,
“kāpēc”. Un šis nav tas gadījums, kad var
vienkārši pateikt “tāpēc”, bet, runājot pilnīgi
atklāti, pirmie man prātā noteikti neienāca
tie cildenie “pasaules un kultūru iepazīšana”, “jaunu draugu iegūšana”, “valodas
apguve” un banālie “izbēgt no rutīnas un
ikdienas” iemesli. Nē. Visa pamatā bija
viens vienīgs vārdiņš “gribu”, kam jaucās
klāt tā vilinošā doma – pabūt citur. Nevis
tieši kaut kur konkrēti, bet vienkārši citur.
Fakts, ka tā bija Brisele, varētu tikt saukts
par sagadīšanos. Brauktu arī tad, ja Briseles vietā būtu Honkonga, Johanesburga,
Rideženeiro, Parīze vai Mehiko. Varbūt tas
izklausās untumaini, bērnišķīgi un galīgi
ne prātīgi, bet tas ir patiesi. Tikai vēlāk
tika meklēti visi šie iemesli, kas pamatotu
to “gribu”. Sastādīju “par un pret” sarakstu, cenšoties izdomāt vairāk “par”, jo to
saraktu es sastādīju ne tik daudz sev, kā
citiem, kuri jautātu “kāpēc”. Nenoliegšu,
ka tas palīdzēja man pārvarēt šaubas, kas
radās. Un šaubījos par ļoti daudz ko. Pirmkārt, jau par darba pienākumiem. Auklīte
nu nekādi nav mans aicinājums un talants,
lai gan nevarētu teikt, ka ar bērniem satieku slikti. Šaubas radīja arī tas, ka tos
cilvēkus nepazinu. Andu un Ivaru (priekšniekus – vecākus) biju satikusi vien divas
reizes – pirmajam iespaidam pietiek, bet
tas arī viss. Pārējie klupšanas akmeņi bija
ģimene, draugi un universitāte (biju tikusi

Manneken Pis. Čurājošais puisītis.

Par Briseli
jeb ir arī čurājoša meitiņa

Briseles galvenais laukums – Grande Place.

atpakaļ budžetā un ieguvusi labus kursa
biedrus). Taču tajā pat laikā es zināju, ka
braukšu, neraugoties uz visām šaubām
un neziņu. Septembra sākumā iekāpu
lidmašīnā un aizbraucu uz Briseli. Gribēju
un aizbraucu. Viss.
Tas noteikti nav pierastais veids, kā
pieņem lēmumu pārtraukt studijas un uz
laiku pamest visu un visus, bet nevarētu
teikt, ka es neizsvēru visus par un pret.

Par darbu un ikdienu
jeb auklīte – palīgs
Primāri mans uzdevums bija rūpēties
par Andas un Ivara bērniem – Edvardu un
Amandu. Pusčetros izņemt no bērnudārza
un spēlēties līdz mājās atbrauks vecāki.
Vidēji tas bija apmēram 3 stundas dienā.
Izņemot trešdienās, kad beļģu izglītības
iestādēs visas aktivitātes beidzas vienos
dienā, un brīvlaikos, kuru bija vismaz divreiz vairāk nekā Latvijā.
Bērni bija/ir jauki, lai gan – kurš bērns
nav jauks. Paklausīgi. Būtībā, nekādas ārkārtējas ķibeles nesagādāja. Protams, bija
niķi un stiķi, bet tie bija sadzīviski sīkumi,
kuri nespēlē lielu lomu. (Atmiņā nesaglabājās negatīvais. Vismaz ne pārāk ilgi.) Ar
bērniem kopā gājām uz parku apraudzīt
veco poniju un ēzelīti, pašūpoties, pakašāties smilšu kastē vai pabraukāt ar riteņiem.
Ja negājām uz parku, tad mājās zīmējām.
Vispār, sazīmēts tika daudz. Pēdējā laikā
zīmēšana kļuva par ikdienas rituālu pēc
dārziņa – atnācām mājās un nepagāja ne
5 minūtes, kad mazie ar zīmuļiem rokās
sēdēja pie galda un zīmēja žirafes. Tagad
mājās stāv vairāki zīmējumi – pēdējā dienā
tos saņēmu ik pa 10 minūtēm, katram klāt
paskaidrojums, kas un kā tur ir uzzīmēts.
Un tieši šādas atmiņas paliek. Tās labās.
Tās, kas liek pasmaidīt.
Sekundārie darba pienākumi saistījās
ar mājasdarbiem. Traukus nomazgāt, grīdu
uzslaucīt. Bet tas taču ir pašsaprotami – es
dzīvoju pie viņiem, viss man tika apmaksāts. Būtu mazliet dīvaini, ja es nepaceltu rokas un nenomazgātu krūzīti, no kuras dzēru
kaﬁju. To visu saliekot kopā, varētu teikt, ka
biju auklīte – palīgs. Tiku galā labi.
Pro tams, neiz ti kām bez strīdiem,
dažiem skarbākiem vārdiem, bet, manuprāt, tas pat bija neizbēgami. Nu nevar salikt
svešus cilvēkus vienā mājā un cerēt, ka
viņi iztiks bez konﬂiktiem. Tomēr, kopumā,
mūsu attiecības izveidojās tiešām labas.
Īpaši ar Andu. Un tas arī ir galvenais.

Bri se le ir in te re san ta pilsēta. Tur,
varbūt arī, nav Parīzes Eifeļa, Romas Kolizeja vai Venēcijas Sv. Marka laukuma, tur
nav gigantisku arhitektūras veidojumu, kas
būtu plaši pazīstami visā pasaulē. Vispār
par Briseli pasaules mērogā zina to, ka
tur ir čurājošais puisēns un ES centrālās
institūcijas (parlaments, padome un komisijas). Bet pateikt, kas raksturīgs tieši šai
pilsētai, ir grūti. Mazas šauras ieliņas ir
arī Vecrīgā. Fantastiskas gotiskās katedrāles ir Parīzē. Tūristu bari, kas mēģina
apskatīt visu pilsētu dienas laikā, ir visur.
Arī Briselē. Galvenās pieturvietas ir Lielais
laukums, kuru dēvē par vienu no skaistākajiem pasaulē tā saskaņotās arhitektūras
dēļ. Karaliskās Galerijas, kas tika veidotas
pēc Milānas un Pēterburgas piemēriem.
Daudzās katedrāles, japāņu tornis, ķīniešu
paviljons un Atomium. Tās būtu galvenās
vietas, ko Briselē apskatīt.
Bet Briseles īpašums un vienreizība
slēpjas tajā, ka tā ir jāpamana. Jāpamana
sīkumi, kas šo pilsētu veido. Ja Parīzē viss
ir liels, izgaismots un pasvītrots, tad Brisele
nav tik izteiksmīga. Pirmais iespaids man
bija vairāk vai mazāk pelēcīgs. Nu ir mājas,
laukumi, šaurās ieliņas, katedrāles. Viss
ir. Un kas tad vēl?! Bet nodzīvojot Briselē
aptuveni 9 mēnešus, varu teikt, ka tur ir
tik daudz kā vairāk. Ir apgleznotas māju
sienas (ne graﬁti, bet komiksu stilā veidoti

Atomium tika būvēts uz Expo izstādi, un
šogad to atklāja atjaunotu.

sienu gleznojumi), ir šokolādes strūklakas
saldumu veikalu skatlogos, ir mežģīnes, ir
pāris 13. gs. torņi, kuriem apkārt apbūvēti
stikla monstri, ir pusizdemolētas mājas 5
soļu attālumā no Lielā laukuma, ir arī čurājošā meitiņa, ir burvīgas melnbaltās bildes
pie smirdīga tuneļa sienām un ir apburošs
ielu muzikants, kurā neapniktu klausīties
un ir 5 metrus plata “zivju” ieliņa, kur viens otram blakus ir restorāni un gājējiem
atvēlētā daļa ir vien 1,5 metrus plata. Tie
būtu tie krikumiņi, ko parastā izbraucienā
nepamana. Tam vienkārši nevelta laiku.
Bet ja laiks ir, tad var aiziet uz muzejiem,
izstādēm, teātri un koncertiem. Izjust to,
kāda ir šī pilsēta, sajust tās elpu. Un tad
jau to vairs nav iespējams izstāstīt. Pie
visa tomēr pierod. Tas, kas pirmīt šķita
nu TĀDS, vēlāk pārtapa par ikdienišķu
elementu. To vietā nāca citi TĀDI. Un
beigu beigās var tikai pateikt, ka Briselei
raksturīga ir Brisele.

mÂLpILS VÇ STIS
Par cilvēkiem jeb beļģu pērles
Lai gan Brisele nekādi nav nosaucama par Eiropas metropoli, tās nacionālais
sastāvs veidots vairāk no ārzemniekiem
nekā beļģiem (vismaz Briselē). Pilnīgi
iespējams, ka katrs nākošais pretimnācējs
būs ci tas tautī bas pār stā vis. Nav arī
brīnums – ES un NATO galvenās mājas
atrodas Briselē. Tur sastopami visu citu
tautību pārstāvji, izņemot beļģus. Bet visā
Beļģijā kopumā ir 10 miljoni iedzīvotāju. 10
miljoni beļģu, kas nedzīvo Briselē. Beļģi
dzīvo “laukos”. Lai gan Beļģijā lauku kā
tādu (mūsu izpratnē) nav. Vieni vienīgi
ciemi, mazpilsētas, pilsētas. Tikai mazliet
pārspīlējot, var teikt, ka Beļģija ir nevis
valsts, bet milzīga pilsēta.
Mēģinot raksturot cilvēkus, ir atšķirība
vai raksturots tiek Briselē dzīvojošs un
strādājošs ārzemnieks, vai īstais beļģis.
Viena iezīme gan visiem kopēja – cilvēki
tur ir daudz atvērtāki, daudz ieinteresētāki iepazīt sev apkārtesošos. Beļģis nav
vidējais aritmētiskais, uz sevi vērstais,
latvietis. Beļģi ir ļoti nosvērti cilvēki, kuri
jau no sākta gala veido savu dzīvi tādu, lai
vēlāk tā nebūtu jāmaina un varētu dzīvot
klusā mierīgā laimē. Un viņi ir laimīgi.
Un ne tādēļ, ka viņu algas būtu lielākas
un dzīves kvalitāte piecreiz labāka nekā
latvietim, bet tādēļ, ka viņi dzīvo ar tādu
kā apdomu. Neskrien, neķer un negrābj.
Līdz ar to viņiem arī ir vairāk laika, ko veltīt
citiem. Tā ir lielākā atšķirība starp latvieša
cilvēku un beļģi, taču ne vienīgā.
Lielu lomu viņu dzīvēs spēlē ģimene.
Tas ir tikai normāli, ja nedēļas nogalēs tiek
apciemoti radi un draugi, turklāt ne jau
tādēļ, ka kādam no viņiem būtu jubileja.
Nē, tādēļ, ka tā, šķiet, ir nepieciešamība. Ja
ar mums ir tā, ka mēnesi varam nodzīvot
vienā pilsētā, tā īsti nemaz nesatiekoties
un neparunājoties, tad beļģis brauks apciemot savu ģimeni ik svētdienas, lai paēstu
kopā pusdienas. Brauks parunāties, brauks
palīdzēt, brauks pasmaidīt. Ļoti iespējams,
ka viens no iemesliem šim ģimenes “kultam” ir tas, ka beļģi pārsvarā ir ticīgi cilvēki.
Jau no bērna kājas viņiem iemācīta ticība
un vērtības. Es nemēģinu apgalvot, ka tas
nav mācīts arī latvietim, bet tomēr latviešu
ģimenes ir daudz nestabilāks veidojums, nekā beļģu. Varētu pat teikt, ka beļģim ģimene
ir akūta nepieciešamība, jo ļoti retajam 23
gados nav drauga vai draudzenes. Ap 26 gadiem viņi apprecas un nodzīvo kopā dzīvi.
Turpretī latvietis bez īpašām problēmām
var palikt viens.
Ņemot vērā to, ka Beļģija kā valsts ir
mākslīgs veidojums un tai nav tautas pagātnes, ir saprotams, ka nav arī tradīciju.
Te gan nav runa par kristīgo svētkiem –viņi
svin gan Ziemassvētkus, gan Lieldienas.
Bet nav nevienu pagānisko svētku, kādi
Latvijā ir Jāņi, Miķeļdiena, Jurģi, jo no
sākta gala viņiem ir bijis tikai viens Dievs
un viena ticība. Cik man ir iznācis stāstīt
par šiem svētkiem, tad viņi gluži vai aprij
šo informāciju, jo nekas tāds viņiem nav
pazīstams. Nav pat pagājuši divi gadsimti,
kopš Beļģija ieguva neatkarību un radās kā
valstisks veidojums. Tātad arī “beļģis” nav
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diez ko vecāks. Šajā ziņā latvietis var tikai
priecāties, ka mums tāda pagātne ir.
Vērojamas arī sadzīviskās atšķirības.
Viņu mājas, piemēram. Istabas ir piebāztas ar antīkām lietām. Ar lietām, kurām
ir dvēsele, un tā bildīte vai ķiņķēziņš nav
tur nolikts tikai tāpēc, ka labi izskatās, bet
tāpēc, ka tam tur ir jābūt. Tās ir paaudzēs
nodotas lietas un mantas ar savu nozīmi un
vērtību. Viņi netiecas pēc jaunā, jo vecais
viņus apmierina. Tā ir tik intensīva vide, ar
tādu pagātnes elpu, kāda Latvijā ir muzejos.
Tās ir tās lietas, kas viņus veido.

Par citu ikdienu jeb te var dzīvoties
Nebijā tā, ka es braucu uz Briseli, nevienu tur nepazīdama. Beļģijā dzīvo ģimenes
draugi, pie kuriem pirms 4 gadiem nodzīvoju vienu vasaru. Taču viņi nedzīvo Briselē,
bet “laukos”. Patiesībā, biju viena svešā
vidē. Nevarētu teikt, ka nemāku ātri pielāgoties jaunai situācijai un videi, bet no sākuma
gāja grūti. Viss tomēr jauns, neierasts un
neviena nav blakus. Bet sākumā vienmēr
ir grūti un vienmēr ir jāsaņemas. Biju aizbraukusi un atpakaļ braukt negribēju (arī
nevarēju), jo tas nozīmētu, ka esmu cietusi
sakāvi un pati savā priekšā būtu pazemota.
Un kaut kad tajā brīdī sāku apdomāt, to,
kā tad īsti pietrūkst, kas man neļauj justies
tieši tik labi, cik vēlos. Ilgas pēc ģimenes
un draugiem? Ilgas pēc jau zināmā? Bet
manā priekšā taču bija iepazīstama pilsēta,
cilvēki, kuri bija jāsatiek, lietas, kas jāredz
un jāuzzina. Atlika tikai mesties tajā visā
iekšā un izbaudīt. Tad arī norima ilgošanās.
Atradu cilvēkus – pērles. Dažādus cilvēkus,
kas kļuva par maniem draugiem, kuri izrāva
mani no sākuma nomāktības. Un līdzko tas
notika, varēju pateikt “te ir silts, te ir gaišs,
te var dzīvoties”. Tad arī iemīlējos Briselē.
Tā taču ir lieliska pilsēta, kur dzīvo lieliski
cilvēki, kur var atrast visu nepieciešamo. Ir
tikai jāsameklē. Vakaros ar draugiem gājām
pasēdēt ierastajā krodziņā, gājām padejot
uz klubu, braucām uz jūru. Vai vienkārši
pastaigājāmies pa pilsētu, vai aizgājām uz
kādu izstādi. Bija arī iespēja aizbraukt uz
Parīzi un Īriju. Pusotra stunda ceļā un atkal
jau priekšā ir kaut kas jauns, kaut kas neredzēts un kaut kas ļoti labs. Un tā pagāja
laiks. Un lai kā arī gribētos – visu Briseli
es neapskatīju. Burtiski, pēdējās nedēļās
sapratu, ka neesmu redzējusi vēl to, to un
to. Skrēju, meklēju, skatījos. Ļoti daudz ko
pamanīju tikai pašās beigās, jo iepriekš tam
biju paskrējusi garām kā ikdienišķam sīkumam. Taču arī visu Rīgu neesmu apskatījusi, lai gan cik gadus jau tur mācos.

Par ieguvumiem jeb pašmācības
ceļā apgūta kripatiņa dzīves
Te nu varētu sākt ar to, ka iepazinu
citu kultūru, un beigt ar to, ka ieguvu jaunus draugus, pa vidu liekot vēl simts citu
ieguvumu. Un, jā, protams, pieredze. Tas
ir tik garšīgs vārds! Tāds spēcīgs un vispārināts. Bet, ko tas nozīmē?! Es iemācījos
pašpietiekamību. Iemācījos iztikt ar sevi.
Pārdomāju to, kas esmu, un to, ko gribu.
Iz ra kņā jos pa sa vu prā tu un sir di līdz
mielēm, taču nevarētu teikt, ka uzzināju
kādas dzīves patiesības vai sapratu kaut

ko tādu, kas agrāk nebija ienācis prātā.
Varbūt pārvērtēju sevi. Saliku vērtības pa
plauktiņiem (tiesa, vērtību sistēma nav radikāli mainījusies).
Tur arī sapratu, ko man nozīmē ģimene un draugi. Interesantā kārtā ar ģimeni
attiecības uzlabojās. Īpaši ar Omu. Nekad
nebiju viņai vēstules rakstījusi un viņa nebija rakstījusi man. Bet šajā laikā tieši no
Omes saņēmu visvairāk vēstuļu. Nav runa
par e-pastiem, bet par vēstulēm. Tas, manuprāt, ir labākais saziņas veids, ja divus
cilvēkus šķir attālums. Ne ātrākais, bet
labākais. Ja godīgi, tad šajā ziņā, esmu
vislielākā ieguvēja. Tieši tādēļ, ka ir iespēja
paskatīties uz savu ģimeni un draugiem it
kā no citas puses un ieraudzīt, ka tie nav
cilvēki, kuru klātbūtne ir pašsaprotama.
Savu smago raksturu, tiesa, esmu tikai
par pāris gramiem vieglāku izveidojusi.
Tik viegli cilvēks nemainās. Varbūt esmu
kļuvusi iecietīgāka, pacietīgāka, bet ne
man par to spriest.
Sapratu arī, ka nav attāluma. Nu nav.
Nav vairs tie laiki, kad vajadzēja kaut kur
sadabūt zirgu un proviantu 3 dienām, lai
nokļūtu uz kādu attālāku vietu. Tagad ceļā
no Briseles uz Rīgu ir jāpavada vien divas

Pati. Piecdesmitgades parkā.

ar pusi stundas. Reizēm tik pat ilgi sanāk
braukt no Rīgas uz Mālpili. Attālums ir šodienas ilūzija, jo cilvēki visās pasaules malās
ir ar roku aizsniedzami. Var piezvanīt, var
aizsūtīt meilu, var uzrakstīt vēstuli. Tas gan
neatsver saturīgu sarunu pie tējas vai kaﬁjas, bet šā vai tā, tas nav attālums. Kā pateica viena kursa biedrene – tu jau nekur neesi
aizbraukusi, tu tikai reizēm neesi klāt. Nu
tad kāda runa vairs par attālumu. Nekāda!
Jā arī par studijām. Ja pirms gada brīžiem
radās šaubas, vai tas, ko mācos ir tas, ko
gribu mācīties, tad tagad tādu šaubu vairs
nav. Esmu īstajā vietā un īstajā laikā. Ar pareizajām grāmatām rokās. Un gribu atpakaļ
uz Universitāti. Gribu mācīties. Dīvainā kārtā
gribu atkaļ to nenormālo vājprātu ar lekcijām,
izrādēm, negulētām naktīm un eksāmeniem.
Un gribu tādēļ, ka zinu – tas mani vairs neiespaidos tik destruktīvi kā pirms tam. Tagad
ir cits skats uz visu to padarīšanu.
Jeb ku rā gadī ju mā – ne vie nu mir kli
neesmu nožēlojusi to, ka aizbraucu. Būtu
iespēja – noteikti brauktu vēlreiz. Un ne jau
tādēļ, ka naudu vajag nopelnīt, bet tādēļ,
lai būtu citur. Būtu citur un padzīvotos citur.
Lai būtu citādāk.
Guna Zvīgule
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Sporta ziņas
8.jūlijā Ogres rajona Menģeles pagastā notika Futbola turnīrs,
kurā piedalījās amatieru komandas no tuvākās apkārtnes, t.sk.
arī no Mālpils. Turnīrā startēja 11 komandas, kuras bija sadalītas 4 grupās (3 grupas pa 3 komandām, 1 grupā 2 komandas).
Mālpilieši izkļuva no grupas un ceturtdaļﬁnālā, pēcspēles soda
sitienos, pārspēja Taurupi. Pusﬁnālā mālpilieši tikās ar Pārogri un
sīvā cīņā (pēcspēles soda sitienos) piekāpās. Cīņā par trešo vietu
mūsējie pieveica Bekubodi un godam ierindojās 3.vietā. 1.vietu,
ﬁnālā pārspējot Pārogri, izcīnīja Ērgļu komanda.
Mālpils komandas sastāvā spēlēja Adrians Fjodorovs,
Armīns Fjodorovs, Mareks Karpovičs, Gints Bīriņš, Mārtiņš Ronis, Sergejs Drobiks, Arnis Janbergs un S.Osipovs.
22.jūlijā Mālpils profesionālās vidusskolas stadionā notika
ikgadējā (šogad 5 gadu jubileja) draudzības spēle futbolā Vecie
(no 30.g.) un Jaunie (līdz 30.g.). Diezgan kuplā skaitā sanākušie skatītāji varēja vērot spraigu cīņu, kuras pamatlaiks beidzās
ar neizšķirtu rezultātu 1 : 1. Vārtus guva Zigmunds Jansons
(Vecie) un Andris Ragozins (Jaunie). Pēcspēles soda sitienos
veiksmīgāki izrādījās Jaunie, kuri tad arī svinēja uzvaru. Pēc šī
gada spēles rezultāts ir kļuvis 3 : 2 par labu Jaunajiem.
No š.g. 18.jūlija līdz 1.augustam Čehijas pilsētā Pardubicē notika Starptautiskais šaha festivāls “European Amateurs
Championship in Chess”, kurā piedalījās arī viens no labākajiem
Mālpils šahistiem Anatolijs Seļivanovs. Tika izspēlētas 9 kārta
ar apdomas laiku 3 stundas katram dalībniekam visai partijai.
Turnīra sākums Anatolijam iznāca neveiksmīgs, t.i. 3 zaudējumi, bet tad sekoja 3 uzvaras pēc kārtas. Kopumā Anatolijs, ļoti
spēcīgā konkurencē, ieguva 4 punktus no 9 iespējamiem un
ierindojās 230 vietā 361 dalībnieku konkurencē. Jāpiebilst, ka
Anatolijs bija “izsēts” ar 247 numuru. Anatolijam pretiniekos bija
4 vācieši, 2 čehi, polis, dānis un spānis.
4.augustā Siguldā notika ikgadējās Rīgas rajona pašvaldību
darbinieku vasaras sporta spēles. Kopumā piedalījās 22 pilsētu,
pagastu un novadu komandas. Šoreiz mālpiliešiem pietrūka veiksmes un kopvērtējumā tika iegūta 12.vieta. Sacensības notika
7 sporta veidos. Vislabāk mūsējiem veicās tāllēkšanā no vietas,
kur tika iegūta 3.vieta komandu vērtējumā (Esmeralda Tāle, Ieva
Viļuma, Māris Čīma un Ģirts Lielmežs). Individuāli Māris Čīma
izcīnīja 3.vietu ar rezultātu 3,98 metri (lēcienu summa uz priekšu
un aizmuguri). 10.niekā mūsējie ierindojās tādos sporta veidos
kā orientēšanās (Ieva Viļuma, Jānis Paulovičs), mežakaķis
(Ģirts Lielmežs) un priekšsēdētāju 2 – cīņa (Agris Bukovskis).
Individuāli 3.vietu “savādajā skrējienā” ieguva Ģirts Lielmežs ar
rezultātu 8,85 s (20 m skrējiens atmuguriski + 20 m skrējiens
uz priekšu). Mālpiliešu sastāvā, bez pieminētajiem, vēl godam
cīnījās Aleksandrs Lielmežs, Baiba Lippe un Ineta Endele.
13.augustā Mālpilī pirmoreiz notika kausa izcīņa pludmales
volejbolā, kurā piedalījās necerēti daudz komandu, neskatoties
uz to, ka no rīta vēl lija pamatīgs lietus. Kopumā piedalījās 20 komandas, kas tika sadalītas 4 grupās pa piecām komandām katrā
grupā. 2 spēcīgākās komandas no katras grupas turpināja cīņu
izslēgšanas turnīrā. Pusﬁnālā savā starpā tikās Vitālijs/Ilis pret
Ģirtu/Ansi, kur ar rezultātu 21:15 uzvarēja Ģirts/Ansis. Otrajā
pusﬁnālā sīvā cīņā ar 21:19 Arnis/Jānis pieveica Gati/Uģi. Cīņā
par 3.vietu Gatis/Uģis ar rezultātu 21:14 uzvarēja pāri Vitālijs/Ilis.
Uzvarētāju laurus plūca Ģirts/Ansis, kas interesantā un spraigā
ﬁnālspēlē ar rezultātu 21:17 pieveica Arni un Jāni.
Cerams, ka šīs sacensības dos stimulu mālpiliešiem aktīvāk
pievērsties pludmales volejbolam.
Pagājušo gadu Mālpilī tika rīkots “Sadraudzības kauss”
futbolā, kurā piedalījās 4 komandas. Šogad šī tradīcija tika
turpināta un 19.augustā atkal notika “Sadraudzības kauss” futbolā. Sacensībās piedalījās 14 komandas. Uz tik lielu atsaucību

Mālpils kausa izcīņas pludmales volejbolā godalgoto vietu ieguvēji. No kreisās: Jānis Kalniņš, Arnis Staško, Ansis Stikāns, Ģirts
Lielmežs, Uģis Šteinbergs un Gatis Ozoliņš.

Mālpils “Sadraudzības kausa” futbolā godalgoto vietu ieguvēji.
No kreisās: 2.vietas ieguvēji Lemburga (Mālpils), 3.vietas ieguvēji
LMT un uzvarētāji – Jumurdas komanda.

turnīra organizatori nebija cerējuši. Bija ieradušās komandas
no Ērgļiem, Ogres, Valmieras, Taurupes, Menģeles, Jumurdas,
Zaubes, Mazozoliem, Lēdmames. Mālpilieši startēja ar 4 komandām un viena komanda pārstāvēja “Latvijas Mobilo Telefonu”.
Komandas tika sadalītas 4 grupās: 2 grupas pa 4 komandām un
2 grupas pa 3 komandām. Pirmā un otrā vieta no katras grupas
ieguva tiesības piedalīties izslēgšanas turnīrā.

CETURTDAĻFINĀLS
Jumurda – Ērgļi 2:0
Bode (Lēdmane) – LMT 1:2
Nemākuļi (Mālpils) – ALRO LAT (Valmiera) 1:3
Menģele – Lemburga (Mālpils) 0:1

PUSFINĀLS
Jumurda – LMT 1:0
ALRO LAT – Lemburga 2:2 (pēcspēles soda sitieni 1:3)

Par 3.vietu
ALRO LAT – LMT 0:1

FINĀLS
Jumurda – Lemburga 1:0
Tātad, trešo vietu ieguva LMT komanda, kuras sastāvā
spēlēja mālpilietis Ģirts Lielmežs, otro vietu izcīnīja komanda
Lemburga no Mālpils (Dailis Veics, Adrians Fjodorovs, Mareks
Cimurs, Armīns Fjodorovs, Ilvars Raups, Gints Apsītis, Vitālijs
Lepins, Andris Patomkins), bet pirmo vietu ieguva Jumurda.

Sporta pasākumu plāns:
9.septembrī Mālpils pagasta čempionāts STRĪTBOLĀ
3:3 laukumā pie bibliotēkas.
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Policijas ziņas
Rīgas rajona policijas pārvalde informē,
ka laika posmā no 2006.gada 21.jūnija
līdz 2006.gada 21.augustam Rīgas rajona
Mālpils pagastā reģistrēti 22 notikumi. Tajā
skaitā: 1 noziedzīgs nodarījums pret personas veselību, 7 noziegumi pret personas
īpašumu, 3 ceļu satiksmes negadījumi ar
cietušajiem un 1 ugunsgrēks.
24. jūnijā
Mālpilī, pa Strēlnieku ielu Mergupes virzienā 1977.gadā dzimušais vīrietis vadīja
transportlīdzekli AUDI, atrodoties alkohola
reibumā, bez transportlīdzekļu vadīšanas
tiesībām /tiesības atņemtas/.Uzsākts kriminālprocess.
28. jūnijā
Mālpilī, Ķiršu ielā, iekļūstot dzīvoklī no
balkona, nozagti dokumenti un mantas,
izmantota nozagtā kredītkarte, noņemot no
konta 400 Ls. Materiālais zaudējums tiek
noskaidrots. Īpašums nav apdrošināts
Šajā pašā dzīvoklī 1945.gadā dzimušai sievietei nozagta rokassomiņa, kurā atradās
kredītkarte, apdrošināšanas polise, naudas maks ar sīknaudu un atslēgu saišķis.
Materiālais zaudējums 74 Ls. Uzsākts 1
kriminālprocess.
14. jūlijā
Mālpilī, Dārza ielā nozagta automašīna
FORD-SIERA, pelēkā krāsā, 1984.gds.
Materiālais zaudējums 130 Ls. Uzsākts
kriminālprocess.
16. jūlijā
Māl pilī no de ga ko ka šķūnītis un di vu
ķieģeļu garāžu jumti. Lietas apstākļi un
materiālais zaudējums tiek noskaidroti.
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23. jūlijā
Mālpils pagasta Sidgundā, četri nenoskaidroti vīrieši iegāja dārza mājiņā un piekāva
tur esošos jauniešus. Tīši sabojāja mēbeles, audio aparatūru. Materiālais zaudējums 210 Ls.
Mālpils pagasta Bukās,1980.gadā dzimušais vīrietis nepakļāvās Mālpils pašvaldības policijas darbinieces likumīgajām
prasībām. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
26. jūlijā
Mālpilī no mājas pagalma nozagta lauksaimniecības tehnika, zemes apstrādes
agregāti. Uzsākts kriminālprocess.
Mālpilī, brīvi piekļūstot, nozagts betona
maisītājs. Materiālais zaudējums 200 Ls.
Īpašums nav apdrošināts. Uzsākts kriminālprocess.
12. augustā
Mālpils pagasta Sidgundā, SIA”Mustang”
apsargs, izbraucot uz izsaukumu, konstatēja un nogādāja Siguldas policijas iecirknī
nesprāgušu artilērijas lādiņu. Paziņots
NBS sapieriem.
13. augustā
Mālpils pagasta Upmalās, no saimniecības
ēkas, brīvi piekļūstot, nozagts zāles pļāvējs.
Materiālais zaudējums 320 Ls. Apdrošināts
nav. Uzsākts kriminālprocess.
Mālpils pagasta Upmalās, no mājas pagalma nozagts kalnu velosipēds. Materiālais
zaudējums 170 Ls. Apdrošināts nav. Uzsākts kriminālprocess.
19. augustā
Mālpils pagasta Sidgundas “Koklēs”,1967.
gadā dzimušais vīrietis nodarīja tīšus mie-

Siguldas tiesas izskatīšanā atrodas civillietas nr.
C35030506 Rīgas rajona Mālpils pagasta padomes
pie tei ku mā par ne kus ta mā īpa šu ma atzīša nu par
bezīpašnieka mantu. Civillieta izskatīšanai tiesas sēdē
nozīmēta 2006. gada 3. novembrī plkst.9.
Siguldas tiesa uzaicina līdz Rīgas rajona Mālpils
pagasta padomes iesniegtā pieteikuma izskatīšanai tiesas sēdē 2006. gada 3. novembrim pieteikties Siguldā,
Šveices ielā 27, 1. stāvā, 1. kabinetā, visus, kuriem kā
mantiniekiem. Kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības
uz nekustamā īpašuma “Robežnieki” dzīvojamo māju,
kas atrodas Rīgas rajonā, Mālpils pagastā.

Viesnīca “Santa” aicina pievienoties
mūsu kolektīvam
*) viesmīli; *) administratori; *) istabeni
iepriekšēja darba pieredze nav obligāta,
apmācām uz vietas.
Tālr. 7705271, 29225784
INTERJERA DIZAINA KOKAPSTRĀDES
SIA “AGF Pluss”
Steidzami aicina darbā
Mēbeļu montētājus un galdniekus
Prasības kandidātiem:
• Vēlama darba pieredze
• Augsta atbildības sajūta
• Precizitāte
Pieteikumiem zvanīt: 29418108
vai 29229854. Ražošana: Salaspilī,
Meža ielā 4/4; www.agfpluss.lv
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sas bojājumus 1978.gadā dzimušai sievietei. Izsniegts norīkojums uz tiesu medicīnisko ekspertīzi. Uzsākts kriminālprocess.

Ceļu satiksmes negadījumi
5.augustā
Mālpils pagastā, autoceļa Garkalne–Mālpils–Ķegums 42 ki lo met rā trans portlīdzekļa AUDI 80, 1968.gadā dzimušais
autovadītājs nezināmu iemeslu dēļ nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca
kokā. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
13. augustā
Autoceļa Mālpils–Upmalas 3.kilometrā, vadot transportlīdzekli AUDI 200, 1950.gadā
dzimušais vīrietis nezināmu iemeslu dēļ netika galā ar automašīnas vadību, kā rezultātā
nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
vadītājs guva muguras sasitumus, galvas
smadzeņu satricinājumu, konstatēts alkohola reibums. Cietušais nogādāts Siguldas
slimnīcā. Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
17. augustā
Mālpils pagastā, autoceļā Rīga–Ērgļi, aiz
Vites notika ceļu satiksmes negadījums,
kura rezultātā 1990.gadā dzimusī jauniete
guva galvas un krūšu kurvja sasitumus,
konstatēts alkohola reibums. Cietusī ievietota Siguldas slimnīcas ķirurģijas nodaļā.
Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
Rīgas rajona policijas pārvaldes priekšnieka palīdze Marina Čapa.
Rīgas rajona policijas pārvaldes uzticības
tālrunis: 7219799 (autoatbildētājs).

PIEDĀVĀJAM INTERNETA PIESLĒGUMUS MĀLPILS
UN SIDGUNDAS IEDZĪVOTĀJIEM!
• Fiksēta mēneša maksa
• Neierobežots Latvijas un starptautiskais traﬁks
• Neierobežota interneta pieeja visu diennakti
• Neierobežots e-mail pastkastīšu daudzums
• Web labu izveidošana un uzturēšana
• Domēnu izveidošana un uzturēšana
• Operatīvs un kvalitatīvs serviss
Cenas interneta pieslēgumiem:
Datu pārraides ātrums līdz 192kbit/s – 9Ls mēnesī
Datu pārraides ātrums līdz 512kbit/s, izmantojot OgreLand proxy serveri,
ātrums līdz 10Mbit/s. Datu pārraides ātrums OgreLand tīklā līdz 100Mbit/s
– 15Ls mēnesī
Pieslēguma ierīkošanas maksa privātpersonām 15Ls.
Cenas norādītas ar PVN
Izmaksas uzņēmumiem kā ari bezvadu pieslēgumiem var iegūt pa norādītajiem telefoniem.
Papildus informācija:
Tel. 29118744; 29227148
e-mail: support@ogreland.lv; Web: http://www.ogreland.lv
Counter-Strike:Source serveris – cs.malpils.lv
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INFORMĀCIJA

Sveicam septembra
jubilārus!

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2006. gada septembrī
1. septembrī
no20.00
14. – 17. septembrim
13. septembrī 13.00
16. septembrī 21.00
17. septembrī

Diskotēka “Perifērija”
Lunaparks “Čehija”
vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas “ saiets
Tirgus balle
Rudens gadatirgus

Izstāžu zālē apskatāma Jāņa Zemīša gleznu izstāde

70 –
75 –

Birutai Lūkinai, Gunāram Skudram

“Sidgundai – 800”

Ainai Krastiņai, Indulim Platajam,

Kultūras un atpūtas centrā “Kokles”
līdz 11. septembrim Zuteru dzimtas mākslinieku darbu izstāde

Ārijai Radziņai, Alfrēdam Šķilteram

80 –
85 –

19. septembrī 14.00 Mākslinieku senioru vasaras plenēra
darbu izstādes atklāšana
Tikšanās ar māksliniekiem

Irēnai Saukumai
Marijai Bernhardei

8. septembrī 14.00 Sidgundas pamatskolā
Jāņa Breņča foto izstādes atklāšana

Mālpils mūzikas un mākslas skola

30. septembrī

“Sidgundai – 800” noslēguma sarīkojums

aicina savus audzēkņus uz pirmo skolas dienu
1.septembrī pulkst.15,00 kultūras nama lielajā zāle.
Papilduzņemšana: no 4.septembra sekojošās apakšprogrammās
1.Vijoļspēle
2.Čello spēle
3.Sitaminstrumentu spēle
4.Flautas spēle

Mālpils kultūras nams aicina jaunus dalībniekus:
Vidējās paaudzes deju kolektīvā “Sidgunda”
(pirmais mēģinājums 13.IX pl. 20.30)
Jauniešu deju kopā “Māra”
Jauktajā korī visās balsu grupās
(pirmais mēģinājums 5.IX pl. 19.00)

5.Saksofona spēle
6.Akordeona spēle
7.Vizuāli plastiskā
māksla

Par mēģinājumu laikiem lūdzam zvanīt pa tālruni 7925339

Kontakttālrunis: 7925474 mūzika, 7925098 māksla

AEROBIKA
Pateicības

Mālpils kultūras namā
Pirmdienās, piektdienās 18.00
Deju grupa “AMULETS” uzņem jaunus dalībniekus

Sirsnīgi pateicos veterinārārstam Atim Aigaram
par rūpīgu govs ārstēšanu. Vēlu veselību un neizsīkstošu darba sparu.
Lūcija Kursiša
Sirsnīgs paldies Intai Birkmanei un Leontīnai Amerikai
par sniegto morālo un materiālo palīdzību manu mīļo vīru
Anatoliju Kuzminu mūžībā aizvadot. Paldies radiem, kaimiņiem, paziņām, kā arī Lūcijai un Guntim Baltvilkiem.
Sieva
Cik grūti šobrīd ticēt,
Ka nevarēs vairs rīt
Tev labudienu sacīt
Un mājās sagaidīt...
Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri bija kopā ar mums sāpju
brīdī, pavadot kapu kalniņā Valdemāru Krūmiņu.
Piederīgie

Pērk zemi Mālpilī skaistā vietā.
Starpniekus netraucēt. Tālr.: 29133313

ŪDENS AEROBIKA
Inčukalna baseinā pirmdien, piektdien 20.00, ceturtdien 21.00

Informācija
Ir iznācis Mālpils pagasta informatīvais izdevums “ Mālpils
pagasts. Noderīga informācija.” Bukletu iespējams iegādāties
Mālpils pagasta padomes kancelejā. Cena 2 lati.

Sludinājumi
Andrejs Klintsons, Latvijas Ārstu biedrības sertiﬁcēts masieris ar 10 gadu stāžu, piedāvā masiera pakalpojumus Mālpils
iedzīvotājiem. Pieņemšanas laikus un vietu noskaidrot pa tālruni:
7925682.
Vēlos īrēt divistabu dzīvokli Mālpilī. Tālrunis: 26385542
Mālpils “Strazdos” 2 jaukas kazu meitenes (4 mēnešus vecas)
gaida mīļus un labus saimniekus. Zvanīt pa tālruni 2587961
Kooperatīvā sabiedrība “KABATIŅAS” piedāvā buldozera pakalpojumus. T. 7976667, mob. 29264779.

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Tâlruòi: 7925390, 7970888
Redaktore: Dace Krilovska, þurnâliste: Dzinta Krastiòa
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa

Mâkslinieciskâ noformçjuma konsultante: Mâra Ârente
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
“Mâlpils Vçstis” elektroniski http://www.laikraksti.lv
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 7311424

