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PAGASTA PADOMĒ

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 21.12.2005.g. SĒDE Nr.25.
Izskatīja 28. jautājumus.
NOLĒMA:
• Nodot Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu projekta pirmo redakciju
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
• Atbilstoši Mālpils pagasta padomes teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
„Sabiedriskās apspriešanas programmai”, organizēt Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes otro
sabiedriskās apspriešanas posmu.
• Sabiedriskās apspriešana notiks līdz
2006.gada 16.februārim.
• Apstiprināt un publicēt laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Mālpils Vēstis” paziņojumu par Mālpils pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu projekta sabiedriskās apspriešanas otro posmu.
• Atbilstoši MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”, pieprasīt no darba uzdevumā
minētajām institūcijām atzinumus par
Mālpils pagasta teritorijas plānojuma
1.redakciju.
• Ap stip ri nāt sais to šos no tei ku mus
Nr.12<<Par gro zī jumiem sais tošajos
noteikumos Nr.11 “Par Mālpils pagasta
padomes budžetu 2005.gadam”>>.
• Saistošie noteikumi spēkā ar
21.12.2005.
• No 02.01.2006. likvidēt struktūrvienību
“Attīstības daļa” un šīs struktūrvienības
štata vietas:
- ceļu un ainavu speciāliste – 1 štata
vienība;
- kapu uzraugi – 2 štata vietas;
- sētnieki-stādījumu kopēji – 4 štata
vietas;
- traktora vadītāji – ceļu dienesta strādnieki – 3 štata vienības;
- ēku sargi – 2 štata vienības.
• Apstiprināt sagatavoto „Kārtību, kādā
atbrīvojami no sniega privāto īpašumu
ceļi un laukumi”
• Dzēst bankrotējušās SIA “ADEO NAMS”,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu pašvaldības budžetam par summu Ls 35.37,
t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu Ls 24.69, pamatparāda palielinājumu
Ls 1.58, nokavējuma naudu Ls 9.10.
• Atteikt piešķirt 2006.gadā nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi atvieglojumu politiski represētajai personai par
nekustamā īpašuma “Lejas Urdzēni” zemi, ņemot vērā, ka ar SIA “Sidgunda-2”,
kas nodarbojas ar saimniecisko darbību,
ir noslēgts zemes nomas līgums par
visas “Lejas Urdzēnu” zemes 35.2 ha
kopplatībā izmantošanu.
• Piešķirt 2006.gadā nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi atvieglojumu 50% apmērā politiski represētajai personai par

nekustamā īpašuma “Siksnas” zemi 22.4
ha platībā, ņemot vērā, ka ir noslēgts
zemes nomas līgums par zemes 22.9
ha platībā izmantošanu saimnieciskās
darbības veikšanai.
• Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo „Mežvidi” zemi 18,1 ha kopplatībā
par 48% vai 1484,16LVL, nosakot samaksas apmēru 1607,84 LVL vai 57,42
privatizācijas sertifikāti.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
ne kus ta mo īpa šu mu „Mer gu pes ie la
2”, sastāvošu no zemes gabala 0,4657
ha kopplatībā un dzīvojamās ēkas, kas
atrodas Rīgas rajona Mālpils pagastā.
Nekustamais īpašums tiek pārdots par
20 000 LVL .
• Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu „Liepu iela 5” 16,77 ha kopplatībā, sastāvošu no četriem zemes gabaliem, atdalot
ceturto zemes gabalu 6,7 ha platībā.
• Pie krist sa da līt ne kus ta mo īpa šu mu
“Niedras” 92,65 ha kopplatībā sastāvošu
no astoņiem zemes gabaliem, atdalot
no otrā zemes gabala 22,61 ha platībā,
zemes gabalu 0,04 ha platībā.
• Piešķirt juridiskās adreses “Līgmārtiņi”,
Kastaņu iela 2A, “Skarnieki”.
• Pār dot iz so lē paš val dī bas ne kus tamā īpašuma „Saulieši” mežaudzi 2,4
ha platībā, kurā paredzētais cirsmas
veids – kailcirte.
• Uzdot Kustamās mantas vērtēšanas komisijai noteikt izsoles nosacīto sākuma
cenu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes Iepirkumu komisijas rīkotās izsoles rezultātus uz nekustamo īpašuma „Vecaudzes”
pārdošanu.
• Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
- Sadalīt Mālpils pagasta pašvaldības nekustamo īpašumu „SAULIEŠI S” 7,0 ha
kopplatībā, sastāvošu no četriem zemes
gabaliem, atdalot ceturto zemes gabalu
3,6 ha platībā,
- Sadalīt Mālpils pagasta pašvaldības nekustamo īpašumu „SIDGUNDAS PAMATSKOLA” 14,5 ha kopplatībā sastāvošu
no diviem zemes gabaliem, atdalot otro
zemes gabalu 12,5 ha platībā
- Sadalīt Mālpils pagasta pašvaldības nekustamo īpašumu „LAIMĪTES” 10,8 ha
kopplatībā sastāvošu no trijiem zemes
gabaliem, atdalot trešo zemes gabalu
3,6 ha platībā.
• Par zemes lietošanas tiesību anulēšanu.
- Anulēt Mālpils pagasta padomes pastāvīgās zemes lietošanas tiesības uz
zemes gabaliem:
- Brūnu zemes nogabalā, 3,6 ha platībā,
kadastra Nr. 8074-006-0090.
- Zābaku zemes nogabalā, 12,5 ha platībā, kadastra Nr. 8074-005-0292.
- Vecās skolas zemes nogabalā, 3,6 ha

platībā, kadastra Nr. 8074-003-0325.
- Upmalu fermas zemes nogabalā 1,3 ha
platībā, kadastra Nr. 8074-002-0087.
- Sidgundas ciema garāžas 0,11ha platībā, kadastra Nr. 8074-005-0509.
- Sidgundas individuālo garāžu zemes
nogabalā, 0,2 ha platībā, kadastra Nr.
8074-005-0539.
- Mālpils ciema kūtiņu zemes nogabalā
0,5 ha platībā, kadastra Nr. 8074003-0679.
• Par brīvās, valstij piekrītošās zemes
pasludināšanu.
Pamatojoties uz 30.101997.g. LR likumu
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.pantu,
Pasludināt par brīvām, valstij piekrītošām zemēm:
- Brūnu zemes nogabalā, 3,6 ha platībā,
kadastra Nr. 8074-006-0090.
- Zābaku zemes nogabalā, 12,5 ha platībā, kadastra Nr. 8074-005-0292.
- Vecās skolas zemes nogabalā, 3,6 ha
platībā, kadastra Nr. 8074-003-0325.
- Upmalu fermas zemes nogabalā 1,3 ha
platībā, kadastra Nr. 8074-002-0087.
• Par valstij piekrītošās zemes pasludināšanu.
Pamatojoties uz 21.06.1991.g. LR AP
likumu “Par zemes lietošanu un zemes
ierīcību”14.pantu, pasludināt par valstij
piekrītošām zemēm:
- Sidgundas ciema garāžas 0,11 ha platībā.
- Sidgundas individuālo garāžu zemes
nogabalā, 0,2 ha platībā.
- Mālpils ciema kūtiņu zemes nogabalā
0,5 ha platībā.
• Turpināt darbu pie pašvaldības zemju
inventarizācijas.
• Apstiprināt 2 noslēgtos zemes nomas
līgumus.
• Apstiprināt būvvaldes nolikumu.
• Apstiprināt jaunu štata vienību Informācijas centra vadītājs – sabiedrisko attiecību speciālists.
• Apstiprināt štata vienību – datorsistēmu
administrators.
• Izpilddirektoram sagatavot izveidotajām
štata vienībām amata aprakstus.
• Lēmuma izpildei plānot budžeta līdzekļus 2006. gadā.
• Apstiprināt Informācijas centra nolikumu
• Apstiprināt informatīvā izdevuma “Mālpils Vēstis” nolikumu.
• Izveidot darba grupu sabiedriskās kārtī bas no dro ši nā ša nas koor di nā ci jas
pa sā ku mu iz strā dei Māl pils pa gas tā
sekojošā sastāvā:
-Vladislavs Komarovs
-Voldemārs Cērps
- Pēteris Mihailovs
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- Edīte Priekule
- Ineta Kurma
- Anita Sārna
- Lūcija Vaivare
Darbā pieaicināt:
-Profesionālās vidusskolas un internātpamatskolas pārstāvi;
-Valsts policijas pārstāvi;
-Apsardzes firmas “Mustangs Apsardze”
pārstāvi;
-Nepilngadīgo lietu inspektori.
• Noteikt, ka 75 % soda naudās iekasē tās sum mas par ad mi nis tra tī viem
pārkāpumiem un saistošo noteikumu
neievērošanu tiek paredzēti soda naudas
iekasētājam vai administratīvo pārkāpumu protokola sastādītājam vai attiecīgai
struktūrvienībai.
• Izpildinstitūcijai izstrādāt kārtību par šī
lēmuma 2.punkta izpildi.
• Veidot Mālpils novadu esošās Mālpils
pagasta administratīvajās robežās.
• Veiksmīgai valsts administratīvi teritoriālās reformas norisei neizslēgt iespēju, ka
veidojamajam Mālpils novadam pievienojas vai pievieno kādu kaimiņu pašvaldību
(vai daļu no tās), par ko ir jāpieņem atsevišķs padomes lēmums.
• Izpilddirektoram līdz 01.06.2006. nodrošināt Mālpils novada veidošanas pamatojuma aktualizāciju atbilstoši šī brīža
situācijai.
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• Lēmumu nosūtīt Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai.
• Par lēmuma izpildes atbildīgo noteikt
pa do mes priekš sē dē tā ju Alek san dru
Lielmežu.
• Reģistrēt individuālo darbu:
- angļu valodas pulciņa vadītāja pirmsskolas vecuma bērniem, nosakot patentmaksu 70,-Ls gadā
- kokmateriālu sagatavošana, nosakot
patentmaksu 90,-Ls gadā,
- medicīnas māsas pakalpojumu sniegšana, nosakot patentmaksu 45,-Ls gadā,
- fizikālās terapijas pakalpojumi, nosakot
patentmaksu 20,-Ls gadā,
- autovadīšanas instruktors, nosakot
patentmaksu 90,-Ls gadā,
- rokdarbu izgatavošana, nosakot patentmaksu 20,-Ls gadā,
- mežizstrāde, nosakot patentmaksu
90,-Ls gadā,
- latviešu tautas deju apmācība, nosakot
patentmaksu 70,-Ls gadā,
- apavu remonts, nosakot patentmaksu
45,-Ls gadā,
- grāmatu, žurnālu, mūzikas ierakstu,
kancelejas preču tirdzniecība, nosakot
patentmaksu 45,-Ls gadā,
- medicīnas pakalpojumi, nosakot patentmaksu 45,-Ls gadā,
- manikīra speciālists, nosakot patentmaksu 45,-Ls gadā,
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- trikotāžas izstrādājumu adīšana un realizācija, nosakot patentmaksu 20,-Ls
gadā.
• Pārtraukt īres līgumu par sociālā dzīvokļa
Nr.5 “Sauliešos S” īri.
• Slēgt īres līgumu par sociālā dzīvokļa
Nr.6 “Sauliešos S” īri.
• Lēmums stājas spēkā pēc iepriekšējo
saistību izpildes.
• Mainīt pastāvīgā koplietošanā piešķirtai
zemei 2/3 domājamās daļas no nekustamā kopīpašuma “Lielavotiņi” zemes,
ku ras kop pla tī ba 0,3843 ha, ze mes
lie to ša nas mēr ķi, no sa kot to, kods
0601 – vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.
• Piekrist, ka tiek veikta daļas nekustamā
īpašuma “Božas” 23,3 ha kopplatībā, lauksaimnieciskās zemes transformācija:
- pirmajā zemes gabalā 0,6 ha platībā,
zemē zem dīķa;
- otrajā zemes gabalā 0,2 ha platībā individuālās apbūves zemē, kas nav pretrunā
ar Mālpils pagasta teritoriālo plānojumu.
• Piekrist, ka tiek veikta daļas nekustamā
īpašuma “Zariņi” 9,0 ha kopplatībā, lauksaim nie cis kās ze mes trans for mā ci ja
7,0 ha platībā zemē zem dīķa, kas nav
pretrunā ar Mālpils pagasta teritoriālo
plānojumu.
• Apstiprināt grozījumus telpu nomas līgumā ar Valsts policiju par telpu nomu
Nākotnes ielā 1.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 11.01.2006.g. SĒDE Nr.1.
Izskatīja 28. jautājumus.
NOLĒMA:
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1
“Mālpils pagasta pašvaldības nolikums”
• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes
struktūru.
• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes
darba samaksas nolikumu.
• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes un
tās struktūrvienību darbinieku materiālās
stimulēšanas nolikumu.
• Apstiprināt Mālpils vidusskolas arodbied rī bas un ad mi nis trā ci jas dar ba
koplīgumu.
• Ap stip ri nāt Sid gun das pa mat sko las
arodbiedrības un administrācijas darba
koplīgumu.
• Apstiprināt Mālpils pirmsskolas izglītības
iestādes arodbiedrības un administrācijas darba koplīgumu.
• Apstiprināt Mālpils kultūras nama arodbied rī bas un ad mi nis trā ci jas dar ba
koplīgumu.
• Apstiprināt p/a”Mālpils sociālās palīdzības dienests” arodbiedrības un administrācijas darba koplīgumu.
• Apstiprināt koplīgumu ar iestāžu vadītājiem.
• Koplīguma izpilde nodrošināma attiecīgo
iestāžu 2006.g. budžeta ietvaros.
• Iestāžu vadītājiem paredzēt līdzekļus
2007.g. budžetā koplīguma izpildei attiecīgo iestāžu budžetos.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils pagastā”>>.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu
2006.gadam”. Saistošie noteikumi ir spēkā no 01.01.2006.g.
• Izsludināt Mālpils pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas
un paplašināšanas KF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 15 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.
kārta” ietvaros būvniecības ieceres publisko apspriešanu saskaņā ar 02.09.1997.
g. MK not. Nr.309 “Būvniecības publiskās
apspriešanas noteikumi” prasībām.
• Mālpils ciema kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas KF līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība 15 Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās 3.kārta” ietvaros būvniecības ieceres publisko apspriešanu noteikt
2006.gada 22.februārī pl.15,00 Mālpils
pagasta padomes zālē, Mālpilī, Nākotnes ielā 1.
• Mainīt nekustamā īpašuma “Papeles”
0,4927 ha kopplatībā zemes lietošanas
mērķi nosakot to:
- galvenais lietošanas mērķis- 0,2060 ha
platībā vienģimeņu dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601
- papildlietošanas mērķis – 0,2867 ha
platībā, piemājas saimniecība, kods:
0102.

Mai nīt ne kus ta mā īpa šu ma “AKAS”
10,28 ha kopplatībā zemes lietošanas
mērķi, nosakot to:
- galvenais lietošanas mērķis-9,63 ha
platībā, zemnieku saimniecība, kods
0101,
- papildlietošanas mērķis- 0,65 ha platībā, lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods 0104.
• Piekrist, ka tiek veikta nekustamā īpašuma “Sakarnieki” 0,04 ha kopplatībā meža
zemes transformācija inženiertehniskās
apbūves tīklu un objektu apbūvē, kas
nav pretrunā ar Mālpils pagasta teritoriālo plānojumu.
• Pārdot pašvaldības kustamo mantu
– vieglo pasažieru automašīnu Audi 80,
reģ, Nr. AF 6250 par brīvu cenu, bet ne
mazāku par 80,- LVL.
• Izpildinstitūcijai nodrošināt sludinājuma
pub li cē ša nu in for ma tī va jā iz de vu mā
“Mālpils Vēstis”.
• Nepārņemt pašvaldības īpašumā v/a
“Mājokļu aģentūra” piedāvātās valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas:
“Šopās” dzīv. Nr.2,8,10,11,13
Krasta ielā 4 dz.Nr.6
“Darbinieku mājā” dz. Nr.1,3,5,6
“Jaunā mājā” dz.Nr.1,11,13,15,22
“Pirtsmājā” dz.Nr.2
“Dzelzceļa ēka 50 km” dz.1,2
Turpinājums 4. lpp.
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Turpinājums no 3. lpp.

• Izvēlēties par pamatu tālākai Mālpils pašvaldības ģerboņa izstrādei mākslinieku
Ilzes Lībietes un Jura Ivanova piedāvāto
variantu “d” .
• Lemt par galīgā ģerboņa varianta apstiprināšanu nākošajā padomes sēdē.
• Pieņemt zināšanai Mālpils pagasta padomes bukleta projektu.
• Pieņemt zināšanai Mālpils pagasta padomes informatīvās brošūras projektu.
• Reģistrēt individuālo darbu:
- bērnu angļu valodas apguves nodarbību vadīšana, nosakot patentmaksu
70,-Ls gadā,
- mežstrādnieks, kokmateriālu sagatavotājs, nosakot patentmaksu 90,-Ls
gadā,
- feldšeris, ārsta palīgs, nosakot patentmaksu 45,-Ls gadā,
- friziera pakalpojumu sniegšana, nosakot patentmaksu 45,-Ls gadā,
- mājdzīvnieku mākslīgās apsēklošanas tehniķis, nosakot patentmaksu
45,-Ls gadā,
- “Zepter” produkcijas izplatītājs, nosakot patentmaksu 45,-Ls gadā,
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- mežstrādnieks, nosakot patentmaksu
90,-Ls gadā.
• Uzdot izpildinstitūcijai veikt visu saimnie cis ko lī gu mu in ven ta ri zā ci ju līdz
15.03.2006.g..
• Uz dot iz pil din sti tū ci jai veikt mak sas
pakalpojumu tarifu inventarizāciju līdz
01.05.2006.g..
• Uzaicināt firmas “Baltic Tatry Skydiver
Ltd” pārstāvi uz janvāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi.
• Deputātiem izvērtēt priekšlikumu par kopuzņēmuma veidošanu ar šo firmu.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “FINISTS” 10,6 ha
kopplatībā sastāvošu no diviem zemes
gabaliem,, kas ir daļa no nekustamā īpašuma “Ozoli” un atrodas Rīgas rajona
Mālpils pagastā. Nekustamais īpašums
tiek pārdots par LVL 2100,-.
• Mainīt ēkai-artēziskā aka- Lielvārdes šosejā 12 nosaukumu, piešķirot juridisko
adresi “Vīzēnu iela 3”
• Mainīt būvei-artēziskā aka “Kliesmetes”
nosaukumu, piešķirot juridisko adresi
“Lielvārdes šoseja 9 a”
• Pamatojoties uz LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.punktu,

piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par
2006.gadu atvieglojumu 50 % apmērā
politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu “Miedriķi”, “Kulītes”,
“Veckalni”, “Vectuņķi” zemi.
• Pamatojoties uz 11.02.1998. Mālpils
pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par nekustamā īpašuma
no dok ļa at vieg lo ju mu pie mē ro ša nu”
3.punktu, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par 2006.gadu atvieglojumu 50 %
apmērā 1. un 2.grupas invalīdiem par nekustamo īpašumu “Skolas iela 6”, “Alpi”,
“Meitenes”, “Būņas”, “Jaunbēršas”.
• Atļaut pagasttiesas priekšsēdētājai strādāt par ekspertu Sociālās integrācijas
centrā EQUAL projekta “Invalīdu nodarbinātības veicināšana” ietvaros.
• Izsniegt SIA “Zvirgzdi-M” juridiskā adrese
“Zvirgzdi”, Mālpils pagasts, Rīgas rajons,
atļauju mazumtirdzniecībai, konditorejaskulinārijas produkcijas ražošanai, un tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem un
tabakas izstrādājumiem veikalā Mālpils
pagasta Pirts ielā 5.
Sagatavoja: kancelejas vadītāja
Dzidra Bembere

Kristus gaismā
Dažu brīdi atkal paliek mazliet tā kā
bēdīgi un auksti pēc siltajiem, gaišajiem un
jaukajiem Ziemassvētkiem. Jaunais gads
ir sagaidīts, bet mūsu dzīves – mēs paši
un mūsu prieki, bēdas un traģēdijas
ir palikušas tās pašas vecās. Varbūt
nedaudz ,piemēram, par vienu skaitli
dzīve ir pavirzījusies uz priekšu un arī
tad dažam nav zināms, vai uz labu vai
ļaunu. Bet, kaut arī Zvaigznes diena
ir pagājusi, kas noslēdz Kristus dzimšanas svinību laika 12 dienas, un trīs
austrumu gudrie ir devušies mājās bez
Betlēmes zvaigznes un bez dāvanām,
tomēr viņi paņēma sev līdzi dzīvē Kristus gaismu. Tāpēc arī mēs, ejot tālāk
jau na jā 2006. ga dā, esam ai ci nā ti
turpināt sildīties Kristus gaismā. Mēs
esam aicināti arī turpmāk likt savas
dzīves Dieva žēlastības rokās un arī
turpmāk pārdomāt to, ko Kristus piedzimšana pasaulei atnesusi.
Tas bija vēl daudzus gadsimtus pirms
Kristus piedzimšanas, kad pravietis Jesaja
pasludināja, ka Dievs dos zīmi ar īpaša zēna piedzimšanu, ko sauks Immanuēls – tulkojumā “Dievs ar mums”. Tas notika Jeruzālemē ķēniņa Ahasa valdīšanas laikā,
kad zeme bija ienaidnieku apdraudēta no
divām frontēm un visi kara un diplomātiskie
ieroči bija sevi izsmēluši. Šajā krīzē ķēniņš
zaudēja paļāvību pat uz Dievu, kurš bija
sacījis: “Ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet”. Un, lūk, tur parādās viena no pirmajām liecībām par zēnu, kurš piedzims no
jaunavas. Mazs Dieva dots zēns nostāsies
pretī politikai un ieročiem? Tieši tā, gluži kā
dabā un fizikā, augšanas spēks, kas liek vi-

sam zaļot, nostājas pretī visiem sairšanas
procesiem. Tā dzīvību radošais, dodošais
brīnums, kas ietērpts bērna dzimšanas
simbolā, nostājas pretī slepkavām un iznī-

cībai. Vēsture parādīja, ka tie nebija tikai
skaisti vārdi vien, bet vēlāk šī pravietojuma
piepildīšanos burtiski varam droši saistīt ar
tā bērna piedzimšanu, kas piedzima Betlēmē no jaunavas Marijas, ko nosauca vārdā
Jēzus – tulkojumā Dievs izglābj.
Mārtiņš Luters esot reiz sacījis, ka
tad, kad pie dzimst kāds bērns, tad tu
vari nomanīt Dievu Radītāju, kurš nupat
darbojas. Un patiešām, cilvēka apziņas
dziļākajā būtībā ir ielikta cerība, kas atnāk
ar bērna piedzimšanu. Dzīve rāda, ka
mēdz būt tā, ka dažādos apstākļos cilvēki
ar bērna gaidīšanu saista tikai problēmas
kā ar nevēlamu grūtniecību. Taču bieži
pat visgrūtākos dzīves apstākļos ar bērna
piedzimšanu atnāk jauna svētība – cerība
uz labāku nākotni. Jēzum ar savu dzīvi bi-

ja jātiek galā ar grēka problēmu pasaulē,
taču viņš aizgāja līdz galam kā uzvarētājs
pār tumsu, grēku un nāvi. Arī mums no aizgājušā gada jaunajā vilksies līdzi, varbūt,
kādas astes, taču Jēzus Kristus dēļ,
kopš viņa dzimšanas mēs skaitam
žēlastības gadus, ka tiem, kas Dievu
mīl viss nāks par labu.
Līdz ar jaungada vēlējumiem šogad
saņēmu līdzi arī kādu stāstiņu par eņģeļiem, gandrīz Ziemassvētku garā –
Reiz kādā mājā naktsmājas lūdza
divi eņģeļi, bet šajā bagātajā un tomēr
neviesmīlīgajā mājā tiem vietu ierādīja
pagrabā. Naktī vecākais eņģelis aizmūrēja sienā caurumu. Un tad viņi devās
tālāk. Nākošā naktī viņi bija pie nabagiem taču uzņemti tika kā kungi. Bet
naktī šai saimniecībā nomira vienīgā
gotiņa. Un viņi devās tālāk. Jaunākais
eņģelis ceļā jautāja: „Kāpēc tā – tiem sliktajiem tu saremontēji pagrabu, bet tiem labajiem nepalīdzēji no posta.” Vecais eņģelis
atbildējis: Redzi, ne viss ir tā kā izskatās,
jo tur tā pagraba caurumā redzēju apslēptu
mantu, tāpēc aizmūrēju. Bet otrā mājā nāves
eņģelis bija atnācis pēc saimnieka sievas un
es sarunāju, lai viņas vietā paņem gotiņu. Ne
viss ir tā, kā tas izskatās!
Lai Dievs jūs svētī ne tikai ar apziņu,
ka vienmēr var būt arī sliktāk, bet lai dod
cerību, ka viss būs labi arī tad, ja esam
nejēdzīgā situācijā. Ka dzīvē mācīsimies
pieņemt visu kā ir un ar to optimismā dzīvot arī tālāk.
Laimīgu jauno gadu!
Mācītājs Ivars Jēkabsons

mÂLpILS VÇ STIS

2006. gada janvāris

5

REDAKTORES SLEJA

Mīļie “Mālpils Vēstis” lasītāji!
Esiet sveicināti jaunajā gadā! Kā vienmēr ir patiess prieks
no jauna tikties ar jums. Aizvadītajos piecos gados iespēju robežās mēs, avīzītes veidotāji centāmies būt vajadzīgi saviem
lasītājiem. Šis laiks vienlīdz sniedzis gandarījuma mirkļus, gan
arī sarūgtinājumu, kad vēlmes pārspējušas iecerēto. Paldies
Mālpils iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, visiem, kuri mums uzticējās sniedzot intervijas, tiem, kuri rakstīja
paši, lappuses “Skolas dzīve” jaunajiem žurnālistiem un viņu
skolotājai.
Jaunais gads iesācies ar izturības pārbaudījumu salam. Lai
mums visiem izdodas pārvarēt ne vien ārējā sasaluma robežas,
bet arī atkausēt laipnības un mīlestības asnus savās sirdīs. Lai
pietiek spēka, veiksmes, siltuma katrai jaunā gada dienai.
Dace Krilovska

"Mālpils Vēstis" radošais kolektīvs. No kreisās: Māra Ārente,
Salvis Krieviņš, Dace Krilovska, Dzinta Krastiņa.

VĒSTURE

Barikāžu laiku atceroties
Ir pagājuši 15gadi kopš 1991.gada
barikāžu dienām, kad Latvijas iedzīvotāji lielā vienotībā no dažādiem novadiem pulcējās mūsu galvaspilsētā
Rīgā, lai nevardarbīgā veidā pretotos
okupācijas varai. Toreiz turp devās
arī daudzi mālpilieši. Dažus no viņiem
„Mālpils Vēstis” aicināja dalīties atmiņās, izvērtēt tā laika notikumus šodienas skatījumā.
Aivars Millers:

„Uzmanību notiekošajam sāku pievērst, pēc televīzijas paziņojuma par uzbrukumu Lietuvas televīzijai Viļņā. Tolaik
atrados atvaļinājumā un biju aizbraucis
apciemot vecākus Suntažos. Tēvam zvanīja vietējais inženieris, aicināja piedalīties
barikāžu veidošanā Rīgā. Izlēmām, ka ar
tēva traktoru K-701 braukšu es. Kopā ar
māsu vīriem vispirms devāmies uz Ogri,
kur vienkopus savāca smago lauksaimniecības transportu, tad kolonnā uz Rīgu.
13.janvārī ap diviem dienā jau bijām pie
Salu tilta. Vēlāk mūs novirzīja apsargāt televīzijas torni Zaķu salā. Mūsu uzdevums
bija izrādīt pretestību un bloķēt iespējamo
uzbrukumu. Blakus atradāmies suntažnieki, mālpilieši, sidgundieši. Notiekošajam
līdzi sekojām klausoties tranzistorus, vēlāk
ziņas raidīja skaļrunis. Par barikāžu dalībniekiem rūpējās mediķi, mākslinieki uzstājās ar koncertiem, rīdzinieki jau pirmajā
vakarā nesa siltus pīrāgus, pankūkas. Kaut
arī bija uztraukums, visi sajutāmies ļoti vienoti, valdīja liels dvēseles pacēlums. Kad
20.janvārī sākās apšaudes Rīgas centrā,
sapratām, ka nopietna uzbrukuma gadījumā arī šeit klātos traģiski. Tomēr vispārējā
vienotībā baiļu sajūtas tikpat kā nebija.

Būdams padomju armijas dienestā,
piedalījos karā Afganistānā, kur pavēlēja
aizstāvēt Krievijas robežas. Barikādēs
devos brīvprātīgi, jo esmu latvietis. Ja es
neaizbrauktu, būtu aizbraucis kāds cits.
Ar to nelepojos, tas bija mans pienākums.
Atmodas laikā cilvēki saprata, ka notiks
izmaiņas, nāks kaut kas jauns.
Esam ieguvuši neatkarību, demokrātiju, valda miers. Tomēr jaunajos apstākļos
dzīve nav īsti tāda, kādu to bijām iedomājušies. Sāpīgi, ka dažiem brīvība ir citus
neievērot, redzēt tikai sevi, savas intereses. Cilvēkiem tagad
daudz vairāk pašiem
jādomā. Ir arī tādi,
kas visu laiku čīkst,
ka nekā nav un tajā
pašā laikā necenšas
ko mainīt. Mēs dzīvojām sociālismā, pat
ko mu nis mu so lī ja.
Domāju, ka jaunajai
pa au dzei nā kot nē
būs vieglāk, viņiem
ir cita izpratne.”

vienotība – kopā latvieši, lietuvieši, igauņi,
krievi, ukraiņi un citi. Netika šķirotas tautības. Cilvēku sejās varēja lasīt apņēmību
izturēt, un neviens neprasīja, kas man par
to būs. Es to nevaru formulēt, vienkārši
bija sajūta, ka tur jābūt. Tik īpaša sajūta,
kādu laikam100 gados reizi var piedzīvot.
Prātā viena epizode, kad redzēju Jura
Podnieka uzņemšanas grupas dalībniekus, kuri filmēja Zaķu salā. Arī mūsu nometni filmēja un mūs intervēja. Tas bija
20.janvārī dienā, bet vakarā jau Andris
Slapiņš un Gvido Zvaigzne tika sašauti.

Jānis Feldmanis:

„Pir mais, ko es
atceros, bija demons- Mākslinieks: Tenis Grasis.
trācija Daugavmalā
13.janvārī. Lielu iespaidu radīja televīzijā Pat brīdī, kad ziņoja par uzbrukumu Iekšdemonstrētie Jura Podnieka Viļņā uzņem- lietu ministrijai, nebija nekādu baiļu. Tikai
tie kadri. Pēc demonstrācijas vienojāmies, vēlāk, kad viss jau bija cauri, sapratām,
ka arī mēs, mālpilieši brauksim uz barikā- kas būtu varējis notikt. Tajā brīdī par to
dēm Rīgā. Braucienu organizēja Tautas nedomā. Bijām gatavi uz visu.
Tagad cilvēki daudzējādā ziņā ir vīfrontes Mālpils nodaļa. Pirmie palika tūlīt
pēc demonstrācijas, es braucu nākamajā lušies, jo tauta ir pārāk noslāņojusies –
vakarā. Zaķu salā dega ugunskuri, pulcējušies bija ļoti daudz cilvēku. Kolosāla
Turpinājums 6. lpp.
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bagātie vairs nesaprot, ko tauta domā.
Tomēr, kaut vai tāds piemērs – pēc 8.klases braucām ekskursijā uz Ukrainu. Bijām
piebraukuši pie toreizējās Čehoslovākijas
robežas. Mēs tur stāvējām un spriedām –
kā tur ir, kā tur dzīvo cilvēki? Šobrīd var
braukt, kur vien vēlies. Tāpēc domāju, ka
cilvēks, kurš izbaudījis brīvības sajūtu,
otrreiz vairs maisā negribēs līst.”
Gunārs Deksnis:

„Lik te nī ga jās 1991.ga da jan vā ra
die nās ļo ti dau dzi māl pi lie ši vē lē jās
piedalīties barikādēs Rīgā. Tolaik biju
Tautas frontes Mālpils nodaļas vadītājs
un arī organizēju braucienus uz mūsu
apsargājamo objektu, kuru noteica koordinācijas centrs Rīgā. Tas atradās netālu
no ceļu krustojuma pie Ulbrokas. Šajā
stratēģiskajā vietā vajadzēja vērot un pa
rāciju ziņot, vai nenotiek kāda militāristu
pārvietošanās. Bijām kā priekšpostenis.
Par laimi, sals nebija pārāk liels. Kurinājām ugunskuru, cepām desiņas, dzērām
tēju. Neko bīstamu nenācās piedzīvot.
Vēl cita grupa brīvprātīgo brauca uz Zaķu salu. Katru dienu autobusiem, kurus
vadīja šoferi Ēriks Štrāls un Kārlis Apsītis
nodrošinājām braucējus. Mēs Rīgas rajonā bijām lielākā (ap 300 cilvēku) Tautas
frontes organizācija.
Lielu atsaucību saņēmām no agrofir mas „Māl pils” va dī bas un dar bi niekiem – viņi deva autobusu, degvielu, arī
pārtiku, paši piedalījās barikāžu norisēs.
Barikādes izsauca notikumi Lietuvā un
visi sajuta, ka nevar pieļaut atkārtojumu.
Kaut kas bija jādara, lai Latvijā tā nenotiktu, lai pasargātu to, kas bija sasniegts.
Vairums iedzīvotāju vēlējās pastāvošās
iekārtas maiņu.
Pāri lidojošie helikopteri, omoniešu
darbība bija draudīga. Tomēr daudzo
cilvēku kolektīvā doma radīja tādu kā

aizsargvalni, ne vien fiziskā, bet arī garīgā nozīmē. Vienotās domas spēks bija
tik liels, ka šķita – neviens neko mums
nevar izdarīt.
Vēl nezinājām, kas mūs gaida nākotnē. Nebija skaidras izpratnes par kapitālismu, par demokrātiju. To, ko izcīnījām,
nekad nevar noliegt. Tomēr sasniegts ir
daudz, lai gan daži cilvēki dzīvo labāk,
citi sliktāk. Bet tas, kurš dzīvo sliktāk bieži vien pats nedomā un neko nedara, lai
būtu labāk. Arī valdību paši vien esam
ievēlējuši. Lielākās cerības saistās ar
jaunatni, kura nav dzīvojusi sociālismā,
bet kurai skolās noteikti jāapgūst Latvijas
vēsture, lai veidotu tālāko nākotni. Nozīmīgākais ir labais, kas paliek. Vajadzētu
vairāk runāt par labo.”
Spodris Melecis:
„Pirmajā barikāžu dienā, 13.janvārī
uz Zaķu salu aizbraucu kopā ar Mālpils
agrofirmas partijas sekretāru Aivaru Siliņu. Otrā dienā, būdams Mālpils ciema
kultūras nama direktors, devos pie ciema priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža,
stāstīju par redzēto un vaicāju, ko darīt.
Viņš teica: „Organizē.” Tad sāku zvanīt,
meklēju cilvēkus. Vakarā Zaķu salā jau
bijām kādi 10 cilvēki. Mainoties braucējiem, Zaķu salā pavadījām nedēļu. Bija
vairāki, kuri ilgstoši atradās Rīgā, Gatis
Zariņš divas diennaktis pēc kārtas palika
nometnē, neatbraucot uz māju. Vislielāko
atbalstu sniedza toreizējā agrofirma „Mālpils.” Nodrošināja ar transportu, arī siltu
zupu termosos un citu ēdamo.
Es toreiz nebiju Tautas frontes dalībnieks, bet vienkārši brīvprātīgais. Barikādēs piedalījos iekšējas pārliecības dēļ,
ka tiksim vaļā no tiem, kuri pār mums
valda un būs brīva Latvija. Bīstamākā
bija 20.janvāra nakts, kad Rīgas centrā
notika apšaude pie Iekšlietu ministrijas
un Bastejkalna. Gatavojāmies uzbrukuma

2006. gada 20. janvārī Mālpilī
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
dienu laikā tika rīkoti piemiņas pasākumi
Rīgā Doma laukumā un Zaķusalā. Mālpilieši, lai būtu kopā ar citiem barikāžu
aizstāvjiem, uz Rīgu devās13. janvārī,
bet 20. janvārī piemiņas ugunskurs tika
iekurts Mālpilī. Sarīkojumu dalībnieki pulcējās kultūras nama vestibilā, kur, sildoties ar karstvīna glāzi, kopīgi noskatījās
tā laika Mālpils TV darbinieku filmētos
materiālus par barikāžu laiku un atceres
pasākumu pēc pieciem gadiem.

gadījumā televīzijas tornim stāties pretī
ar visu iespējamo, kas pie rokas. Paldies
Dievam, to nenācās darīt. Visemocionālākās atmiņas saistās ar kopības sajūtu,
ka visi bija kā viens. Ne tikai latvieši, bet
arī krievi un citu tautu pārstāvji.
Šo brīd man sā pī gi dzir dēt da žu
personu pasmīkņāšanu par barikāžu dalībniekiem: „Kamēr jūs stāvējāt un vicinājāties ar Latvijas karogiem, mēs biznesu
taisījām.” Savulaik bija arī teiciens: „Kaut
vai pastalās, bet brīvi.” Diemžēl daļa ir
pastalās un brīvi no daudz kā. Tomēr nenožēloju to laiku, jo gandarījumu sniedz pats
svarīgākais ieguvums – neatkarība.”
Dace Krilovska

ZIŅAS

Apsveicam!

Pagastā uzsācis darbu jauns veterinārārsts

Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas,
apvienojot darbu ar mācībām,
turpina izglītību augstskolās.
2005. gadā augstskolas diplomu ieguva Gunta Millere.
Janvāra beigās ar labu novērtējumu augstskolas diplomus
saņēma pirmsskolas skolotājas Vineta Saulīte, Lolita Bērziņa, Anita Vīksne. Maģistra
grādu pedagoģijā ieguvušas
metodiķe Agnese Kantiševa
un pirmsskolas skolotāja Vija
Melgaile.

Par lauksaimniecības konsultantu Mālpils
pagastā sācis strādāt Atis Aigars. Lai gan
dzimtās mājas šobrīd atrodas Allažu pagasta teritorijā, viņš sevi uzskata par sidgundieti, jo pirms
teritoriju pārdalīšanas mājas bija Sidgundā.
Pēc veterinārijas fakultātes beigšanas 16
gadi nostrādāti padomju saimniecībā “Sidgunda”, tad 4 gadi Rīgā valsts darbā un tagad
atgriešanās tuvāk pie zemes – kā teica pats
vetārsts.
Lauksaimniecības konsultanta darba pienākumos ietilpst dzīvnieku infekciju slimību
pro fi lak se, ap ka ro ša na, su ņu re ģis trā ci ja,
vakcinācija.
Atis Aigars veic arī individuālā veterinār-

ārsta darba pakalpojumus pēc izsaukuma.
Iespējami valsts noteiktie diagnostikas izmeklējumi, vakcinācija, slimo dzīvnieku ārstēšana.
Ārsta specializācija ir lielie dzīvnieki zemnieku
saimniecībās. Mājdzīvnieku – suņu, kaķu u.c.
saslimšanas gadījumā arī turpmāk labāk griezties speciālajās praksēs Siguldā vai Rīgā, bet
palīdzība mājdzīvnieku veselības profilakses
jautājumos ir iespējama.
Tuvākajā laikā tiks uzsākti arī mākslīgās
apsēklošanas pakalpojumi.
Mālpils pagasta telpās lauksaimniecības
konsultants Atis Aigars pieņem apmeklētājus
Otrdienās, ceturtdienās no 8.30 – 10.30
Vizītes var pieteikt pa tālruni 6143151
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Mālpilieši lasa grāmatas,
žurnālus un laikrakstus
Par avīzēm un žurnāliem pasta kastītēs
Iedzīvotāju skaitam, kas izmanto iespēju pasūtīt preses izdevumus Mālpils pastā ir tendence palielināties. Sarunā ar Mālpils
pasta priekšnieci Helēnu Ozoliņu un pastnieci Svetlanu Vezetiu
noskaidrojām, kādi ir populārākie preses izdevumi Mālpilī. Līdera pozīcijas saglabā Latvijas Avīze, to pasūtījuši 197 mālpilieši,
Dienu – 66, Neatkarīgo Rīta Avīzi – 29, Rīgas Apriņķa Avīzi – 22.
Gandrīz uz pusi palielinājies Praktiskā Latvieša abonētāju
skaits – 50. Tiek pasūtītas avīzes krievu valodā. Tās izvēlas arī
latviski runājoši lasītāji.
Žurnālu topā pārliecinoša pirmā vieta Ievai – 89 abonētāji,
tālāk seko Ievas Māja – 60, Māja un Dārzs – 58, Privātā Dzīve – 38, Ievas Stāsti – 32, Santa – 30, Mūsmājas – 28, Dārza
Pasaule- 27.
Žurnāls par veselības jautājumiem 36,6 –14. Pavisam jauno
žurnālu Ilustrētā Zinātne izvēlējušies 15 abonētāji. Mālpilietes
labprāt pasūta arī rokdarbu un modes žurnālus – Burda, Verēna.

Žurnālu Rokdarbu Vācelīte izvēlējušās 8 lasītājas. Tiek pasūtīti
arī jauniešu un bērnu žurnāli Popkorns, Spicā, Spicīte. Arī aukstajās janvāra dienās pastnieki tika galā ar saviem pienākumiem.
Avīzes un žurnāli laikā nokļuva līdz lasītājiem.

Jaunumi bibliotēkā

Laba alternatīva abonēšanai ir iespēja lasīt preses izdevumus Mālpils
bibliotēkas lasītavā. Te ir pieejami lielākie laikraksti un to pielikumi, Rīgas
rajona avīze, žurnāli. Kopā 31 preses izdevums. Iecienīti ir sieviešu žurnāli,
žurnāli par mājas un dārza iekārtošanu, par veselīgu dzīves veidu, bērnu
un pusaudžu žurnāli. Šī gada jaunumi bibliotēkā ir žurnāls Klubs un Ilustrētā Zinātne. Tāpat kā iepriekšējos gados tiek pasūtīti arī izdevumi, kas var
būt interesanti noteiktam lasītāju lokam – Vides Vēstis, Deko, Floristika,
Māksla Plus, Mans Mazais, Mistērija, Psiholoģijas Pasaule, Karogs, Rīgas
Laiks. Bibliotēkā pieejams arī atjaunotais žurnāls Dadzis. Tiem, kas interesējas par ekonomikas un veiksmīga biznesa jautājumiem, studentiem un
vidusskolēniem noderēs žurnāli Mērķis un Kapitāls.
Jaunas grāmatas, laikraksti un žurnāli tiek pasūtīti budžetā pieredzēto
līdzekļu ietvaros. 2005. gadā iegādātas 250 grāmatas par kopīgo summu
925 Ls, periodikas pasūtīšana izmaksājusi 500 Ls. Grāmatas iegādātas
arī par SIA “Laiko” ziedoto naudu. Bibliotekāre atzīst, ka lasītāji ir zinoši
un erudīti un vēlas lasīt izdevniecību piedāvātos jaunumus. Liela interes
ir par vēsturiskajām grāmatām no izdevniecības Jumava sērijas Varas
biogrāfijas ( Brāļi Kenediji, Hilarija Klintone),
Izdevniecības “Atēnas” sēriju Dzīvā vēsture ( Staļins, Ļeņins, Hrušķovs, Hitlers, Musolini, Berlīnes krišana, Gulags, Berija, Staļingrada). Pašlaik lasītāji pierakstās rindā, lai varētu lasīt vēsturisko grāmatu “Ledlauzis”.
Liela interese ir arī par aktieru, rakstnieku un mākslinieku biogrāfijām. Šeit
jaunumi ir grāmatas par Hariju Liepiņu un Ēvaldu Valteru. Labprāt tiek
lasītas arī ceļojumu aprakstu grāmatas, kriminālromāni un bestselleri. Ir
lasītāji, kuri izvēlas filozofiska, psiholoģiska rakstura literatūru. Ja laikrakstu un žurnālu klāsts bibliotēkā ir pietiekami daudzveidīgs un plašs, tad
varētu vēlēties, lai grāmatu, kas gads no gada paliek dārgākas, iegādei
naudas būtu vairāk un vēl labāk izdotos apmierināt lasītāju intereses.

Jaunas iespējas
pirmsskolas vecuma bērniem
28. de cem brī pirms sko las iz glī tī bas ie stā dē,
sadarbībā ar Bērnu un Ģimenes lietu ministriju, tika atklāts Mālpils bērnu rotaļu un attīstības centrs
“Māllēpīte”. Centrs domāts bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Valsts programma
katrai pašvaldībai izvirza uzdevumu rūpēties par
bērnu drošību. Ja vecākiem nepieciešams atstāt
bērnu uz dažām stundām, lai dotos pie ārsta, friziera, iepirktos veikalos, dotos uz Rīgu vai Siguldu,
tad tagad ir iespēja, iepriekš piesakoties, atvest
mazuli uz bērnu centru, kur jaukās atremontētās
telpās, kopā ar citiem bērniem pedagoga vadībā
varēs spēlēt spēles un rotaļāties. Centra uzdevums
ir arī piedāvāt adaptācijas iespēju pakāpeniskai
pārejai pirmsskolas izglītības iestādes vai skolas
apmeklējumam. Par bērniem rūpēsies divi darbinieki – pedagogs, centra vadītāja Inga Rimicāne
un pedagoga palīgs.

Darbinieku algas, komunālos maksājumus, elektrību un citus izdevumus segs Mālpils pašvaldība, kas
Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

ir ieguldījusi lielu līdzfinansējuma daļu šī
projekta realizācijā. Celtniecības darbu
veikšanas laikā atklājās daudzas neparedzētas problēmas, kas gandrīz pieckārtīgi
sadārdzināja izmaksas. Toties rezultāts
iepriecina gan pirmos apmeklētājus, gan
idejas autori pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Maldu Čelnovu. “Ir piepildījies
mans sens sapnis. Un tas ir tikai sākums.
Centīsimies arī citas telpas pamazām
atremontēt atbilstoši šodienas prasībām.
Pirmkārt jādomā par sanitāro telpu atremontēšanu un jaunu mēbeļu iegādi. Ir arī
kāda lielāka iecere, par kuru pašlaik runāt
vēl pāragri”, stāsta Malda Čelnova.
Bēr nu ro ta ļu un at tīs tī bas centrs
sadarbosies arī ar sociālā dienesta dar-

biniekiem. Centrā uz laiku varēs ievietot
bērnus, kuru ģimenēs jāatrisina kāda nopietna problēma. Darba laiks pagaidām ir
no 9.00 – 18.00. Taču nepieciešamības
gadījumos darbinieki ir gatavi pieskaņoties vecāku vēlmēm. Bērnu var atvest
jebkurā brīdī darba laikā, tam nav jābūt
noteikti no rīta. Ja paredzēts, ka bērns uzturēsies centrā ilgāk par četrām stundām,
vienojoties ar vecākiem, par atsevišķu
samaksu tiek nodrošināta ēdināšana.
”Māllēpītē” tiek gaidīti bērni no pusotra
gada līdz astoņu gadu vecumam. Maksa
par uzturēšanos bērnu centrā ir 0.50 Ls
par stundu, vai 2.50Ls par visu dienu. Apmeklējumu vēlams pieteikt vienu dienu
iepriekš, zvanot pirmsskolas iestādes

vadītājai pa tālruni 7925069.
Ir iecere attīstīt arī interešu izglītības iespējas. Priecājoties par siltajām,
gaišajām telpām var ļauties nākotnes
vīzijām – vairākas māmiņas ar saviem
mazuļiem ērti iekārtojušās uz lielā paklāja, kamēr bērni spēlējas ar rotaļlietām
un sav star pē ji ie pa zīs tas, mā mi ņas
dalās pieredzē, vai uzklausa padomus
bērnu audzināšanas jautājumos. Varbūt
te notiek vingrošana māmiņām kopā ar
bērniem? Un kāpēc gan vecākiem gaidīt
nopietnu nepieciešamību, lai atvestu uz
bērnu centru “Māllēpīte”savu mīluli, tā ir
laba iespēja veltīt dažas stundas ik nedēļu pašiem sev, un arī bērnam labi – pasaule ap viņu kļūst plašāka.

Tiekas skolotāji, vecāki un skolēni
Jau rudenī vecāku padomes sēdē vecāki kopā ar skolas vadību pieņēma lēmumu par nepieciešamību nodibināt Mālpils
vidusskolas Padomi, kurā piedalītos vecāku pārstāvji, pedagogu pārstāvji, skolēnu
pārstāvji, pagasta padomes pārstāvis,
skolas direktore. Padomes tiesībās un
pienākumos ietilpst – izteikt priekšlikumus
par skolas darbības virzieniem, izzināt
skolas tālākās attīstības vajadzības un
palīdzēt tās risināt, palīdzēt skolai sadarbībā ar skolēnu vecākiem. Skolas Padome
uzsākusi darbu sekojošā sastāvā - skolēnu vecāki – Dzinta Krastiņa, Svetlana
Lucēviča, Sandra Rone, Inese Taranda,
Ilona Raupa, Sanita Struša, Aiva Krūmiņliepa, Boriss Krīgers, skolotāji – Leongrīne Krūmiņa, Daila Klintsone, Mairita
Grīnberga, Laima Balode, Lidija Stašāne,
Maruta Griķe, Ineta Kurma, Mālpils pagasta padomes deputāts – Voldemārs Cērps,
skolēni – Evija Staško, Agnija Graudiņa,
Valters Brūns.
Šā ga da 19. jan vā rī no ti ka sko las
Padomes pirmā sēde. Tajā skolas direktore Inita Kurma iepazīstināja ar skolas
attīstības plāna galvenajiem virzieniem
un uzdevumiem laika posmā līdz 2010.
ga dam, par mā cī bu dar ba re zul tā tiem
pirmajā pusgadā pastāstīja mācību pārzine Lidija Stašāne, bet Laima Balode
iepazīstināja ar audzināšanas darbā risināmajām problēmām. Veselības mācības
skolotāja Maruta Griķe runāja par skolēnu
ģērbšanās stila kaitīgajiem ieradumiem
un smēķēšanas negatīvo ietekmi.
Skolas Padomē tika pieņemta kopīga
vienošanās par tuvākajiem uzdevumiem,
kuru īstenošanā vajadzīga kopīga vecāku, skolotāju un skolēnu sadarbība – stingrāk sekot, lai skolēni uz skolu ierastos
piemērotā apģērbā un apavos. Skola ir
pie lī dzi nā ma dar ba vie tai, kas pa redz
attiecīgu apģērbu. Īsie džemperīši, un

topiņi, kas atsedz vēderus un plecus,
siltie zābaki visas dienas garumā, apavi
ar zolēm, kas atstāj uz grīdas melnas
svīt ras, sil tas šal les, kas kar sē līdz
zodam ietīto pusaudzi – šīs lietas nav
savienojamas ar normālu skolas darbu.
Stingrāk tiks pieprasīts ievērot skolas
iekšējās kārtības notikumus, un par tīši
sabojātu skolas inventāru nāksies maksāt
vecākiem. Vecāki izteica iebildumus par
mācību grāmatu maiņu, kas ne vienmēr ir
izprotama, kā arī par dažu darba burtnīcu
iegādes nepieciešamību, ja tās galu galā
netiek izmantotas, ierosināja pārdomāt
iespēju pavasarī rīkot lietoto mācību grāmatu tirdziņu un apmaiņu. Tika pieņemts
lēmums arī turpmāk visai pamatskolai
pasūtīt vienādas dienasgrāmatas, kas ir
veidotas speciāli Mālpils vidusskolai, bet

vidusskolas dienasgrāmatu izvēli atstāt
skolēnu līdzpārvaldes ziņā. Skolēni ir izteikuši priekšlikumu par nepieciešamību pie
skolas izveidot velosipēdu novietošanas
vietu. Te noderētu vecāku palīdzība. Deputātu palīdzība savukārt vajadzīga, lai
varētu risināt jautājumu par sociālo pedagogu skolā nākošajā mācību gadā.
Lai varētu pārstāvēt vecākus Vidusskolas Padomes darbā, ir jāzina jautājumi,
ierosinājumi, viedokļi un problēmas, kas
in te re sē un sa trauc sko lē nu ve cā kus,
tos labprāt uzklausīs un palīdzēs risināt
ikviens no vecākiem, kas darbojas skolas
Padomē.
Ziņas apkopoja
Dzinta Krastiņa
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Tā kā šī ir pirmā jaunā gada avīze, tad vēlam visiem paveikt daudz labu darbu, viss sliktais, cerams, gluži vienkārši būs
nosalis, jo „negaidīti” uznākusi īsta ziema. Ja nopietni, tad tāds aukstums tiešām ir pārsteigums, kas uz pāris dienām krietni
patraucēja skolas darba ritmu.
Sarucis arī paredzēto pasākumu plāns, jo dažus no tiem nācās pārcelt. Tomēr mums ir, ko stāstīt. Lasiet un domājiet!
Redakcija.

Svētki novadpētniekiem.

Tikai sākums.

18. janvārī mums, 14 novadpētniekiem un skolotājai Inārai Bahmanei, bija svētku diena. Atklāja jauno
muzeja telpu „Skolas Mālpilī”.
Bija viesi – Leontīne Amerika,
Viktorija Kalniņa, Baiba Lippe, muzeja dibinātājs bijušais skolotājs
Arnis Balodis, tie skolas darbinieki,
kas palīdzēja muzeju veidot.
Bija, kā jau pienākas, svinīgs ievads un pateicības vārdi visiem.
Bija arī lentes griešana, sarunas
par muzejā redzamo un par to, kā
tas darbosies.
Daudz fotogrāfiju, daudz materiālu, daudz atmiņu...
Tālāk muzejs sāks pildīt savus
muzeja uzdevumus, bet mēs – 7
meitenes – liksim gida eksāmenu.

Mālpils vidusskolas muzeja jaunā telpa atklāta, daudz padarīts, taču nebūt nevaru
teikt – tagad atpūtīsimies. Viss paveiktais izvirzījis desmitiem noskaidrojamu, precizējamu,
pētāmu jautājumu, projekta darbu tēmu, uzdevumu.
Ļoti ceram, ka spēsim ieinteresēt mālpiliešu ģimenes, kuru bērni skolojušies Mālpilī,
pārskatīt atvilktnes, lādes, kastes. Iespējams, ka atradīsies kāda ar senākiem skolas laikiem
saistīta lieta: skolas piederums, forma, interesanta fotogrāfija, veca mācību grāmata utt.
Mēs būtu pateicīgi, jo šobrīd pietrūkst tieši noteiktus skolas periodus raksturojošu priekšmetu, kas muzeju padara interesantāku. Absolventi, rakstiet savas atmiņas, pastāstiet, ko
darāt šobrīd , un teiksim jums lielu paldies.
Ar „Mālpils Vēstu” starpniecību vēlos vēlreiz pateikties tiem „labajiem gariņiem”, kas
palīdzēja tapt jaunajai telpai..
Finansiāli mūs atbalstīja 1974. gada Mālpils 8.-g. skolas absolvents uzņēmējs Māris
Lācis un jau trešo reizi uzņēmēja Leontīne Amerika. Par telpas remontu un inventāru gādāja mūsu direktore Ineta Kurma. Lielāko daļu no fotogrāfiju skenēšanas darbiem veica
bibliotekāre Anda Vecroze, bet skolas saimniecības daļas vadītāja Velta Hemmele un īpaši
remontstrādnieks Aldis Eglītis bija tie, kas palīdzēja ikdienā. Arī apkopējām un dežurantēm
Gunai, Verai, Guntai, Inesei, Liānai, Elitai liels paldies!
Tomēr vislielākais prieks man ir par novadpētniekiem, kuri pagājušajā mācību gadā veidoja
muzeja vīziju. Šobrīd tā ir realitāte. Ceru, ka kopīgi piepildīsim šo telpu ar bagātu saturu.

Novadpētniece Klinta Raupa.

Novadpētniecības darba vadītāja
Ināra Bahmane

Īsās ziņas

Humora (kas patiesībā nav humors) stūrītis

Kas skolā norisinājies?
Janvāra vidū afiša vēstīja par Mālpils nedēļu skolā
(programma 5 dienām).
- Pirmdien 16.01. informatīvā līnija;
- Otrdien erudītu spēle par Mālpili 7. – 9.klasēm.
uzvarēja 9.b klase, II v. 7.a klase, III v. 8.a klase
- Trešdien nedēļas lielākais pasākums – muzeja jaunās telpas
atklāšana. Par to lasiet Klintas Raupas rakstiņā;
- Ceturtdien un piektdien paredzētie pasākumi - tikšanās ar pagasta padomes priekšsēdētāju A. Lielmežu un erudītu spēle
10. – 12.klasēm kopā ar skolotājiem - pārcelti.
- Janvāris un februāris – olimpiāžu mēneši. Turēsim īkšķus par
visiem uzņēmīgajiem skolēniem, kas aizstāv skolas godu!

Daži vērojumi par modes tendencēm ziemā
1. modelis meitenēm – džinsi krietni zem vidukļa, kails vēders,
trikotāžas krekliņš pussprīdi virs jostas vietas, galvā cepure.
2. modelis zēniem – jaka līdz ceļgaliem, piedurknes sprīdi pāri
rokām, cimdi, kapuce līdz acīm.
3. modelis meitenēm – īpaši atkailināti pleci, trikotāžas blūzei
piedurknes pāri rokām, kails vēders.
4. modelis – īpaši iecienīts aukstā laikā, tiek uzskatīts par veselību
saudzējošu :
kaila galva(īpaši ārā), īsa jaciņa, džinsas ar pazeminātu jostas
vietu, vēders un mugura obligāti kaili. Elegants aksesuārs – šalle, kas , vairākkārt aptīta ap kaklu, aizsedz arī ausis (īpaši
telpās).
Skaudīgais vērotājs,
kuram mamma neatļauj tā ģērbties
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LIKTEŅSTĀSTI

Liktenīgā nakts:
Kāda mālpilieša stāsts par izglābšanos uzlidojuma laikā Liepājā

Ģirts Mergins – pirmskara”Raušu” saimnieka un saimnieces Jāņa
un Annas (dzimusi Lubaus) Merginu
jaunākais dēls,uzaudzis un skolojies
ASV. Ekonomists, pārstāvējis Rietumu
uzņēmumus Austrumeiropas zemēs,
ieskaitot Gorbačova laikā Maskavā.
Jau vairākus gadus pensionējies un
dzīvo Rīgā.
No visiem neskaitāmiem atmiņu stāstiem par mūsu ģimenes piedzīvojumiem
Otrā pasaules kara bēgļu gaitās, neviens
šausmu intensitātē un neizskaidrojama
likteņa labvēlībā nelīdzinās 1944.gada
23.oktobra naktī pieredzētajā uzlidojuma
laikā Liepājā.
Bija 1944.gada oktobra beigu posms.
Otrais pasaules karš tuvojās savam traģiskajam noslēgumam. Rīga bija kritusi
Sarkanarmijas rokās 13. oktobrī. Tālāk
uz dienvidiem no Liepājas krievi jau bija
izsitušies līdz Baltijas jūrai. Viņu zemūdenes veidoja uzbrukumus vācu militāriem
kuģiem, apdraudot jūras satiksmi starp
Kur ze mi un Vā ci ju. Vā cu ka ras pē ka
atkāpšanās ceļš atpakaļ uz Vāciju bija
nogriezts. Bēgļu masas, kas virzījās no
Latvijas austrumu apgabaliem visos iedomājamos transporta līdzekļos Baltijas
jūras virzienā, tagad meklēja patvērumu
Kurzemes pilsētās un ciematos.
Visi, kas atceras šo laiku un bēgļu neskaitāmos traģiskos atgadījumus, soļojot
aiz saviem pajūgiem starp militārām vienībām, vienā ziņā atzina Dieva žēlastību
izmocītai latvju bēgļu tautai, proti: Latvijā
vēl nekad nebija piedzīvots maigāks,
krāšņāks, zeltaināks, dabai un cilvēkam
labvēlīgāks rudens. No Rīgas līdz pat
Baltijas jūrai meži, birzes un atklātie lauki
mudžēja no tūkstošiem Latvijas bēgļu. Vakaros ģimenes salasījās pie ugunskuriem

un kārtējo reizi gatavoja
vakariņas sev, gan līdzpaņemtajiem lopiņiem. Gaiss
bija pildīts ar degošu sveķu, rudens lapu un ceptas
gaļas aromāta sajaukumu.
Lielākoties, kā mazi, tā lieli
pārlaida naktis zem klajām
debesīm segušies tikai ar
vieglu pārsegu.
Mēs pieci mūsu ģimenē – tēvs, māte, vectēvs,
mans 14 ga dus ve cais
brālis un es, vienpadsmitgadnieks – tagad sēdējām
blakus mūsu koferiem un
maisiem ar iztiku nedēļai
kaut kur Liepājas Tirdzniecības ostas rajonā. Uz Liepāju no Aizputes
mūs atveda vācu militārais kravas auto.
Aizputē bijām izdalījuši visu līdzpaņemto
bagātību: sentimentālos sīkumus un dzīvo radībiņu apkārtnes lauku saimniekiem.
Un, ar asarām acīs, saņēmām viņu
solījumus, ja gadījumā stāvoklis
frontē jeb kara virzienā pēkšņi mainītos, mēs varētu saņemt savus
dārgumus atpakaļ.
Mū su ce ļo jums bi ja sā cies
pirms 90 dienām Rīgas apriņķa
Mālpils pagasta, senču lauku mājās „Raušos.” Izbraucot no mājām,
pamalē jau dzirdējām baismo frontes dunoņu. No tranšejām, kas tikai
dienu iepriekš bija izraktas krustu
šķērsu mūsu ābeļu dārzā, rēgojās
zilgani pelēkās vācu karavīru bruņu
ķiveres. Tēvs, pametis skatu uz
aploki, kurā ganījās mūsu priekšzīmīgais ganāmpulks, veltīja tam
savu pēdējo mīlestības žestu, atstūma
aploka vārstulas un izlaida tos brīvībā.
Mēs bijām ceļā.
Aiz diviem ar kaudzi piekrautiem un ar
virvēm nosietiem pajūgiem un pie ratiem
piesietām trīs gotiņām, kā simtiem citi bēgļi no austrumu apgabaliem, virzījāmies uz
Kurzemes pusi. Pāri Rīgas Gaisa tiltam
pārbraucām 1. augustā. Tad tālāk gar
Babīti, cauri Džūkstei beidzot nonācām
Aizputē. Pienāca laiks izšķirties, ko darīt
tālāk. Karš pret komunistiem bija zaudēts
un atgriešanās „Raušos” vai mūsu dzimtajā pusē būtu bijis bezjēdzīgs risks. Pilnīgi
droši, tas beigtos ar vajāšanām, bērnu
atdalīšanu no vecākiem un, visticamāk,
nāvi Sibīrijā. Reālākais risinājums bija,
līdzīgi citiem, doties uz Vāciju.
Tomēr atstāt Latviju šķita mokoši. Vēl
šodien brīnos, kā tādos apstākļos varēja

izšķirties, ko darīt tālāk. Šis tas no vecāku
teiktā ir palicis neizdzēšamā atmiņā: „gan
jau notikumi paši rādīs, kas darāms un
gan jau notiks tā, kā Dieviņš to būs lēmis.”
Tēvam, kurš Pirmā pasaules kara juku
laikos no Somijas bija atgriezies Latvijā
, soļojot dienu un nakti, bija pašam savi
izdzīvošanas skaidrojumi. Proti, „ne pie
kā nepieteikties un ne no kā neatteikties.”
Mēs tobrīd nevarējām nojaust, ka jau pēc
pāris dienām tēva izdzīvošanas teorija
pierādīsies mums liktenīga.
Visiem bēgļiem, kuri ieplūda Latvijā,
bija labi zināms, ka visdrošākais pagaidu jumts virs galvas atrodams pamestos
dzīvokļu namos. Lielākoties īpašnieki no
tiem bija jau sen pazuduši un tajos uz īsu
laiku varēja apmesties jebkurš, kamēr noskaidrojās tālāk darāmais.
No Vācijas Tirdzniecības ostā ienākušie preču kuģi steidzīgi atbrīvoja kravas
un cauru nakti uzņemot pasažierus – lielākoties ievainotos karavīrus un savervētos

latviešu strādniekus darbiem munīcijas
fabrikās Vācijā – tūlīt steidzās atpakaļ
jūrā. Parasti vajadzēja tikai pāris dienas,
lai ģimene, kas bija nolēmusi izceļot, nokārtotu formalitātes un dabūtu attiecīgās
kuģa pasažieru uzlādēšanas kartes.
Bez grūtībām atradām šādu dzīvokļu
namu ostas tuvumā. Iekārtojāmies tukšā
istabā, kā arī uzzinājām, ka gandrīz visos
dzīvokļos apmetušies bēgļi un tikai retais
bija izšķīries, ko darīt tālāk. Mums pārtika
vēl no mājām līdzi paņemtā maisā bija
pietiekoši vairākām dienām un tēvam
kabatā liels krājums spirta „šeines” ( tēvs
bija bitenieks un pirms braukšanas bija
iemainījis lielus krājumus medus pret
šādām „šeinēm”). Arī nopietni krievu uzlidojumi pilsētai nebija notikuši labu laiku,
un nama kaimiņi steidzās paskaidrot, ka
nama pagalmā esot dziļš bunkurs, kur
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gaisa uzbrukuma gadījumā varot droši
patverties.
Nākošā dienā gāju tēvam līdzi noskaidrot, kas darāms tiem, kas izšķīrušies par
izceļošanu uz Vāciju. Oficiālajā ostas
pārvaldē visi norādījumi bija īsi un skaidri.
Tikko kāds pusmilitārs kuģis esot ienācis
un jau vakarā sākšot uzņemt latviešu
bēgļu izceļotājus ar gala mērķi Dancigas
osta. Tādēļ, lai steigšus stājoties rindā pēc
kuģa pasažieru uzlādēšanas kartēm. Rinda bija bezgala gara, un ar vajadzīgajām
pasēm rokā ieņēmām vietu rindas galā.
Kad pie va ka rē bei dzot pie tu vo jā mies
biroja durvīm un jau nākošās desmit minūtēs būtu bijusi mana tēva kārta pazust
aiz tām, lai drīz parādītos ar kuģa kartēm
rokās. Pēkšņi atvērās durvis un iznāca kāda oficiāla persona. Viņa lūdza visu rindā
stāvošo uzmanību, proti, kuģis uzņemšot
pasažierus gan šonakt, gan arī visu nākošo dienu. Daudzi, kas esot rindā, varot
iet mājās, pārlaist nakti savos iekārtotos
dzīvokļos un nākt atpakaļ nākošā rītā.
Viņu vietas tikšot iezīmētas sarakstā, lai
rīta agrumā, nezaudējot savu vietu, varētu šo procedūru turpināt. Tēvs pagriezās
pret mani un jautāja: ”Ko darīt?” Tad, brīdi
padomājis, sekoja savai jau senāk formulētai metodei „ne no kā neatteikties” un
pēc dažām minūtēm iznāca no biroja ar
piecām kuģa kartēm rokās.
Steidzīgi meklējām zirgu un ratus, lai
varētu savākt mūsu mantiņas no pagaidu
paspārnes. Mēs bijām ieinteresēti nekavējoties stāties rindā, vēl šovakar uzlādēties
un pavadīt nakti uz kuģa. Tādu pajūgu atradām netālajā ugunsdzēsēju depo. Mūsu
kuponi un „ šeines” darbojās lieliski. Pēc
nedaudz minūtēm jau bijām garajā rindā
ostas rajonā, kur tālumā skatāms noenkurojies militāras krāsas kuģis.

Nebija vairāk kā stunda pirms pusnakts, kad piepeši tumsu pāršķēla no
krie vu lid apa rā tiem iz mes tās fos fo ra
apgaismošanas raķetes un sāka gaudot
pretgaisa uzbrukumu brīdinājuma sirēnas. Pajūgi viens pēc otra atstāja rindu,
lai meklētu patvērumu. Tēvs un māte
izšķīrās dalīt ģimeni divās daļās – tēvs
un vectēvs paliktu pie pajūga un pārvilktu
zirga barības maisu sev pāri galvām, turpretī māte kopā ar mani un brāli censtos
patverties kādā tuvākā nama pagrabā.
Debesis jau bija pilnas ar krievu bumbvedēju rūkoņu, bumbas eksplodēja mums
pa labi un pa kreisi. Mātes apkampti mēs
skrējām augsto ēku virzienā. Viņa visu
laiku čukstēja: „nav ne no kā ko baidīties,
mēs esam Dieviņa varā un mums nekas
ļauns nenotiks.”
Skati ielās bija baismīgi. Degošu namu gaismā saskatījām ļaužu masas, kas
apmulsušas skrēja no vienas vietas uz
otru. Daudzi jau bija zaudējuši dzīvību
vai smagi ievainoti un vaidēja. Liesmas
pār ņē mu šas lie lā ko ties na mus os tas
apkārtnē. Beidzot mēs iekļuvām kādā
augsta nama vestibilā. Trepju telpa, kas
veda uz pagrabu, bija pilna ļaužu. Kāds
iedzēris jauns vīrietis spiedās cauri pūlim un kliedza: „vai tad tālāk nevar.” Tad,
nokļuvis pie aizslēgtām pagraba durvīm,
ar kulaku izsita lielu rūti un ielīda pa logu
pagraba telpā. Viņa nodoms laikam bija
durvis atvērt no iekšpuses. Tas neizdevās un mums no pārblīvētās telpas bija
jātiek prom. Nokļuvušiem atpakaļ uz ielas
mums nācās redzēt vēl briesmīgākus skatus. Tuvumā un tālumā viss dega. Ielas
pilnas ar gruvešiem, sakritušām jumta
un mūru lauskām, degošiem pamestiem
spēkratiem. Pēc brīža likās, ka lidaparātu
rūkoņa attālinājās. Drīz atskanēja uzlido-
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juma atsaukuma sirēna.
Tagad mātes pavadībā skrējām meklēt tēvu un vectēvu. Abi, kā mēs viņus
bijām pametuši, brīnumainā kārtā stāvēja
neskarti blakus savam ugunsdzēsēju zirdziņam un ratiem. Arī viņi priecājās mūs
redzēt sveikus un veselus atgriežamies
no degošās namu rindas. Zirgs visu uzlidojuma laiku esot izturējies necerēti mierīgi.
Nolēmām ar pajūgu atgriezties ugunsdzēsēju namā. Tur starp citiem patvēruma
meklētājiem iekārtojāmies pārnakšņošanai kādā tukšā telpā uz grīdas.
Otrā rītā iejūdzām zirdziņu un devāmies atkal uz ostmalu uzzināt, vai tas
pats kuģis atsāks pasažieru uzņemšanu.
Pārsteidzoši, tuvojoties ostai jau redzējām
garo pajūgu rindu un pazīstamo pelēkā
kuģa siluetu tālumā. Sākoties uzlidojumam, kuģis bija izgājis jūrā, bet tagad
jau stāvēja pietauvojies tajā pašā vietā,
gatavs uzņemt pasažierus.
It kā ar to arī beigtos mans dramatiskais Liepājas uzlidojuma atstāstījums.
Bet, vēl nē. Garlaikojoties pajūgu rindā,
kura kustējās gausi jo gausi, vecaistēvs bija aizstaigājis atpakaļ uz namu, kurā mēs
bijām apmetušies pirmās naktis iebraucot
Liepājā. Viņš atgriezās nomākts un kluss.
Pārvarējis pirmo šausmu triecienu, vectēvs centās mums atstāstīt redzēto – tiešs
bumbu trāpījums bija burtiski noslaucījis
namu no zemes virsas. Tur apmetušies
ļaudis skrējuši glābties pagalma pazemes
bunkurā, bet arī to skārusi iznīcinoša bumba un neviens nav palicis dzīvs.
Kuģis atstāja Latvijas krastu vēlā pēcpusdienā un bēgļu tauta uz klāja ar asarām acīs dziedāja „Dievs svētī Latviju.”
Ģirts Mergins
Teņa Graša ilustrācijas

Sidgundietes Elza un Marta Freimanes
Ņemot vērā pirmās rakstiskās ziņas
Indriķa Livonijas hronikā, Sidgundai
šogad aprit 800 gadi. Tās vēsturi veidojuši dažāda mēroga notikumi, bet
visbūtiskāk laika gaitu izjutuši te gadsimtos dzīvojošie ļaudis. Ka ikviena
cilvēka dzīve ir daļa no sava laikmeta
atspulga, apstiprināja arī saruna ar sidgundietēm Elzu un Martu Freimanēm.
Elza un Marta Freimanes dzimušas
Rikteres muižas centrā „Pilskalnu” mājās,
kuras tēvam kā Lāčplēša Kara ordeņa
kavalierim piešķīra Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Tolaik, iepriekšējā gadsimta
divdesmitajos gados, muižas vairs nebija. Tā tika nodedzināta 1905., bet pēc
atjaunošanas atkārtoti 1917.gadā. Agrākajā pils Dārza mājā pagāja abu māsu
bērnības un pusaudžu gadi. Freimaņu
ģimenei piederēja 18ha zemes, divi zirgi
un sešas govis.

- No kurienes cēlusies jūsu mātes un
tēva dzimta?
Elza: Mātes ģimene nāk no Jelgavas.
Viņa vecākiem bija vienīgais bērns. Turpretī tēvs uzauga kopā ar pieciem brāļiem. Tēvatēvs Jēkabs savulaik strādāja
Vibrokas muižā par dārznieku, audzēja
rozes un visādus svešzemju brīnumus.
Nomira 1925.gadā ap Jāņiem, tad pat
mani pie vectēva zārka nokristīja (piedzi mu 3.jū ni jā).Vec āmā te Lilija, ku ru
saucām par grosmammu, pēc izcelsmes
vāciete, bija Vibrokas muižas saimniece.
Tāpēc arī visiem sešiem dēliem izvēlēti
tādi vāciski vārdi - Leonhards, Nikolajs,
Frīdrihs, Eduards, Verners, Ervīns.
(Vecvecāku ģimene attēlā uz vāka.) Vecāmāte aizgāja traģiski bojā. Stāsta, ka
viņu krievi „Pētēs” iegrūduši mārkā, bet
mēs nezinām, jo toreiz bijām Kurzemē
bēgļu gaitās.

- Pastāstiet par savu skolas laiku, skolotājiem.
Elza: Mācījāmies Sidgundas 6 gadīgajā pamatskolā. Tur par skolotājām
strādāja Berta Navarova, Paulīne Eicēna
jaunkundze (vēlāk Krieviņa kundze). Jānis Kazmers bija skolas direktors. Marta
pēc tam vēl mācījās Mālpils mājturības
vidusskolā.
Marta: 1940.gadā no Gulbenes tika
pārcelta mājturības vidusskola. Iestājos
1942.ga dā, bei dzu jau kā teh ni ku mu
1947.gadā. Vācu laikā nodarbības notika Mālpils centrā, Zaķī, jo pilī apmetās
vācieši un holandieši. Holandieši strādāja
skolas saimniecībā, stādīja kāpostus. Mālpilī bija viens mīļš skolotājs visiem – Jānis
Laine, viņš pasniedza fiziku, bet vēlāk
aizgāja darbā uz Ogres izmēģinājumu
Turpinājums 12. lpp.
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Turpinājums no 11. lpp.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Ervīns
Freimanis.

staciju, nodarbojās ar garšaugu audzēšanu. Rīdūzis pasniedza zemkopību, viņa
sieva Marta Rīdūze rokdarbus. Lopkopību mācīja „Lejnieku” saimniece Alīne
Muceniece.
- Kā dzīves gaitas aizvijās tālāk?
Elza: Oh, ļoti „jauki.” Vispirms uz
Kurzemi bēgļu gaitās. Kad atgriezāmies,
mājā vairs netikām. Padzīvojām kaimiņos,
tad apmetāmies pie tēva brāļa Leonharda
„Pētēs.” Līdz 1949.gadā nonācām Sibīrijā. Teica, ka par tēvu grēkiem. Patiesībā,
kad notika izvešana, meklēja māsīcu,
bet vi ņa no slē pās mal kas šķū nī, arī
māsīcas divi bērni nebija atrodami, viņi
tajā laikā dzīvoja citur. Kolhoza „Juglas
zieds” priekšsēdētājs mūs iedrošināja

Marta Freimane ar draudzeni Dzidru Lūsi izsūtījumā Omskas apgabalā Kormilovkas rajonā.

sacīdams: ”Ej droši strādāt, jūs neesat
sarakstā, jums nekas nedraud.” Bet mūs
tomēr paņēma, jo vienkārši vajadzēja
trīs izvest. Tēvs bija kritis Ruiku kaujā
Mālpilī. Vispirms izsūtīja mūs ar māti. Tā
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nokļuvām Tomskas apgabalā. Pēc tam labprāt pārlasām„Latvijas Avīzi,”„ Neatkarīgo Rīta Avīzi,” žurnālu „Ieva,” „Ievas
Martu – uz Omsku.
stāstus.” Arī vecākiem mājās bija daudz
- Kāda bija dzīvošana Sibīrijā?
Marta: Sākumā bija slikti ar ēšanu, arī grāmatas un žurnāli. Katrs varēja lasīt
piemērota apģērba trūka. Sals 30-35 grā- savu žurnālu – mums „Mazpulks,” „Jaunatdi mīnusos, kaut gan tas sausā gaisa dēļ nes Sarkanais Krusts,” mammai „Zeltene,”
nebija tik jūtams. Pirmajā gadā strādājām „Sievietes Pasaule,” tēvam „Aizsargs” un
mežā. Sniegs līdz jostasvietai. Katru koku laikraksts „Brīvā Zeme.” Marta: Pēdējā grāatrok un tad zāģē. Vēlāk visus latviešus mata, ko nesen nopirku bija Rolanda Kovnorīkoja darbā pie lopiem, laikam jau labāk tuņenko „Neatzītie karavīri.” No vecajiem
pratām apieties. Tie lopiņi bija izturīgi. Sa- rakstniekiem iemīļoti Jānis Jaunsudrabiņš
un Aleksandrs Grīns, no
runvalodu iemācījāmies
jaunākajiem man tuva
strādājot, nācās apgūt
Māras Zālītes dzeja.
arī „spēkavārdus.” Vē-Kā pārdzīvojāt Atmolāk sāku lasīt grāmatas
das, barikāžu laiku, ko
krie vu va lo dā. Dzī ve
domājat par šodienas
pa ma zām uz la bo jās.
norisēm?
Es dzīvoju sovhozā, tur
Elza: Mūsu tēvs bivismaz kādu naudas kaja savas valsts patriots
peiku deva.
no matu galiņiem līdz
Elza: Sibīrijā pavapapēžiem, to audzināja
dījām septiņus ar pus
arī mums. Uz barikāga dus. Sa lī dzi not ar
dēm negājām, bet noti1941.gada izsūtītajiem,
kumiem dzīvojām līdzi
mums klājās labāk. Īsi
cau ru nak ti ska to ties
pirms prombraukšanas,
te le vi zo ru, klau so ties
1956.gada jūlijā pat tiku
radio. Ko par šodienu
apbalvota ar VissavienīFreimaņu ģimene. Tēvs Ervīns, māte sa cīt?... Pa šu valsts,
bas lauk saim nie cī bas Marta, meitas Elza (2.rindā pirmā
iz stā des da līb nie ka no kreisās), Marta (1.rindā pirmā no bet kāda teikšana? Gan
me da ļu. Uz Mas ka vu kreisās). Vēl vecmāte Anna, māsīca no Krievijas biksta un
bada, gan Eiropas Satomēr neaizbraucu, jo Irmgarde, brālēns Juris.
vienība pieprasa. Cerēbijām jau palaisti vaļā.
Iepriekš Maskava redzēta divas reizes, sim, ka tagad būs septiņi treknie gadi, kā
prombraucot vēl izstaigāju „GUMU.” Sid- Jaungadā teica premjers.
Lai arī dažubrīd teiktajā ieskanas skepgundā atgriezos uz Oktobra svētkiem,
apmetos „Dārznieku” mājā. 1957.gada se, abas māsas dzīvi arvien centušās
pavasarī no Sibīrijas atbrauca arī Mar- skatīt no saules puses. Sāp jau, mūža
ta ar mammu. Iestājāmies kolhozā un
pārgājām dzīvot uz „Tālavām.” Strādāju
„Ķiceru” fermā par slaucēju, bet māsa par
kontrolasistenti.
- Ko varat sacīt par kolhoza laikiem?
Elza: Tāpat strādājām un viss. Sabiedriskajā dzīvē neiznāca laika piedalīties.
Visapkārt daudz dzērāju, kārtīgu cilvēku
bija maz palicis. Vienīgi ekskursijās kādreiz
aizbraucām. Arī atsevišķi ar paziņām no Rīgas esam diezgan daudz ceļojušas.
- Kas tie bija par ceļojumiem?
Marta: Ir pabūts Krievijā – Irkutskā,
Marta un Elza 2005.gadā ekskursijā LesteBaikālā, ar kuģīti pa Volgu, Krimā, Kaukānē. (Blakus draudzene Maija Dimde.)
zā. No kolhoza uz Āzijas republikām braucām. Ceļojām gan ar tūrisma ceļazīmēm, garumā sāp kara gados, izsūtījumā zaugan motocikliem. Reiz pienāca izsaukums dētais jaunības laiks un iespējas, tagad
no Demokrātiskās Vācijas, bet turp nelai- vilšanās cerī bā vecumdie nas pa vadīt
da. Pagājušogad Elzai dzimšanas dienas dzimtajās mājās „Pilskalnos.” (Tur pēc
dāvana bija brauciens uz Lesteni, latviešu neatkarības atgūšanas izdodas nodzīvot
leģionāru atdusas un piemiņas vietu. Tur tikai septiņus gadus). Tomēr, pat atceroir tāds miers... Kopējā sarakstā atradām ties pāri darījumus, balsīs jaušama vien
arī tēva brāļu vārdus. Eduards un Verners viegla nopūta. Labestība pievelk, tāpēc
vienā dienā krituši. Lestenē neviens no Elzai un Martai labprāt palīdzīgu roku
snieguši vairāki cilvēki. Sidgundā tuvāk
viņiem nav apglabāts.
- Jūsu mājās diezgan daudz grāmatu, sadraudzējušās ar Aijas Domasevičas
arī laikrakstus pasūtāt. Laikam esat ģimeni. Aijas bērni tagad lieli, bet māsas
Freimanes arvien vēl atceras.
čaklas lasītājas.
Elza: Mums ir televizors, bet tomēr

Dace Krilovska
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PROJEKTU JAUNUMI
Mālpils pagasta padome ir uzsākusi sagatavošanas darbus jauniešu iniciatīvu centra izveidei Mālpils kultūras nama
telpās. Tiek plānota projektu pieteikumu sagatavošana centra
labiekārtošanai un darbības uzsākšanai. Pēc iepriekš iegūtās
informācijas, šādi projekti tiek atbalstīti tikai tad, ja paši jaunieši
aktīvi iesaistās to īstenošanā.
Tādēļ:
VISI TIE, KAS APGALVO, KA VIŅIEM IR GARLAICĪGI,
KA MĀLPILĪ JAUNIEM CILVĒKIEM NAV, KO DARĪT;
VISI TIE, KAS VĒLAS NE TIKAI ČĪKSTĒT UN KRITIZĒT,
BET PAŠI VEIDOT
SAVU BRĪVO LAIKU INTERESANTU UN SATURĪGU,
tiek aicināti nākt ar savām idejām uz pagasta padomes
311.kabinetu līdz 1. aprīlim.
***
Tiek gatavoti jauni projektu pieteikumi Eiropas Savienības
izglītības programmu Leonardo da Vinci un Comenius programmām iesniegšanai februārī.
Visu mācību iestāžu skolotājiem ir iespēja pieteikties arī individuālajām izglītības stipendijām dažādiem kursiem Eiropas
valstīs 2006.-2007.gadā. Pieteikšanās termiņš ir 1.marts.
Sīkāka informācija Akadēmisko Programmu Aģentūras
mājas lapā www.socrates.lv Projekta pieteikumu sagatavot
palīdzēs pagasta padomes 311.kabinetā.
***
Ir dzirdēts uzskats, ka ir divas jomas, kurās orientējas un
gatavi dot padomus visi: tās ir izglītība un medicīna. Vai nav tā,
ka vai ikkatrs zina, kā būtu jāstrādā skolotājam un kā jāārstē
cilvēki? Taču šoreiz bez jebkādas ironijas gribētos aicināt tos,
kam rūp izglītības piedāvājumu attīstība Mālpils pagastā, sevišķi
pieaugušo tālākizglītības jomā, pārdomāt savas, savu kolēģu
un paziņu vajadzības un intereses papildus izglītībā.
Jūsu priekšlikumi palīdzēs pilnveidot līdz šim notikušo pieaugušo izglītības pasākumu (projektu pieteikumu rakstīšanas,
uzņēmējdarbības, praktiskās psiholoģijas u.c. kursu) pieredzi.
Ja Jūsu projekta pieteikšanai ir nepieciešama juridiska organizācija, varat iesaistīties biedrības “Mālpils tautskola” darbā.
Šajā biedrībā apvienojušās visas Mālpils pagasta padomes
pakļautībā esošās mācību iestādes un kultūras nams, ir vairāki
individuālie biedri.
Mālpils pagasta padome ir iesaistījusies arī biedrībā “Septiņi soļi”, kas ir Ādažu, Vangažu, Brocēnu, Šķēdes, Lizuma un
Mālpils pagastu apvienība, kas ir izveidota kopīgu projektu realizācijai visu šo pašvaldību attīstības jautājumu risināšanai.
Ja Jums ir projekta ideja sadarbībai ar šo vai citu pagastu
kolēģiem, ja Jums ir nepieciešama informācija par finansējuma
iegūšanas iespējām Jūsu projektiem, nāciet uz pagasta padomes 311.kabinetu, darbosimies kopā!

Informācija meža zemju īpašniekiem,
lauksaimniekiem un meliorācijas sistēmu
uzturētājiem!!!
Ei ro pas lauk saim nie cī bas vir zī bas un ga ran ti ju fonds
(ELVGF) atsācis pieņemt projektu pieteikumus Eiropas Savienības līdzfinansējumam sekojošos virzienos:
 aktivitātē “Zemes uzlabošana”
- valsts un koplietošanas meliorācijas sistēmu jaunbūves,
rekonstrukcijas un renovācijas pasākumiem,
- skābo augšņu kaļķošanas pasākumiem.
 aktivitātē “Mežsaimniecības attīstība”
- lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanas pasākumiem,
- mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņas pasākumiem, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekonomisko vērtību,
- mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanas pasākumiem ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu
vietās, kā arī attiecīgu ugunsdrošības profilaktisko pasākumu
ieviešanai,
- ieguldījumiem mežos ar mērķi uzlabot ekonomisko, ekoloģisko vai sociālo vērtību,
- meža īpašnieku apvienību izveidošanai.

Lauku Attīstības Plāna pasākumu ietvaros
iespējams iesniegt projektu pieteikumus:
 “Priekšlaicīgā pensionēšanās” ar mērķi veicināt lauku saimniecību pārņemšanu un attīstību, nomainot un uzlabojot tās menedžmentu un iesaistot jaunus un ekonomiski aktīvus cilvēkus.
 “Atbalsts ražotāju grupām” ar mērķi atbalstīt atzītas ražotāju
grupas, kas veiks kopīgu lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi un izejvielu iepirkšanu, kā arī saražotās produkcijas pārdošanu un noieta iespēju meklēšanu un palielināšanu tirgū.
 “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai” ar
mērķi dažādot mazo saimniecību ražošanas nozares un
attīstīt konkurētspējīgo lauksaimniecības nozari.
 “ES standartu sasniegšana” ar mērķi atbalstīt lauku saimniecības, kurās nepieciešama ES standartu sasniegšana
vides aizsardzības, dzīvnieku labturības, higiēnas un darba
aizsardzības jomās.
Papildus informāciju vai konsultāciju projekta pieteikuma sagatavošanā jūs saņemsiet pagasta padomes 311.kabinetā.
Tālrunis kabinetā 7970893,
mob. 6836192 - Līvija Mukāne, e-pasts: karte1@inbox.lv
mob. 6478448 – Ieva Viļuma, e-pasts: malpilsprojekti@inbox.lv

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES
PUBLISKO APSPRIEŠANU

Informāciju sagatavoja Ieva Viļuma un Līvija Mukāne,
Mālpils pagasta padomes investīciju un ārējo sakaru daļa

Mālpils pagasta padome izsludina četru nedēļu Mālpils pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas KF līdzfinansētā projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība 15 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta”
ietvaros būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
Mālpils pagasta iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti iepazīties ar informatīvo
materiālu par būvniecības ieceri līdz šā gada 22. februārim pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās plkst 9.00- 17.00, piektdienās 9.00-16.00
Mālpils pagasta padomes būvvaldes telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2006. gada 21. februārim
Mālpils pagasta padomes kancelejā (Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Rīgas rajonā, LV – 2152).
Būvniecības publiskā apspriešana un lēmuma pieņemšana Mālpils pagasta
padomes sēdē 2006. gada 22. februārī plkst 15.00 Mālpils pagasta padomes zālē
Mālpilī, Nākotnes ielā 1.

UPMALU IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Lai savestu kārtībā Upmalu ciemata kanalizācijas sistēmu, atvieglotu avārijas situācijas novēršanu un nostiprinātu juridiskās attiecības, aicinām
Up ma lu cie ma daudz dzī vok ļu mā ju Liel vār des
3;5;7;9;11;13;15;17 iedzīvotājus slēgt kolektīvos
līgumus ar SIA „Norma K”. Katrai mājai ir jāizvēl
mājas pārstāvis - kontaktpersona. Līgumus varat
saņemt SIA „Norma K” grāmatvedības telpās Mālpilī, Nākotnes ielā 1. Interesējošos jautājumus varat
noskaidrot pa sekojošiem telefoniem:
Valdes loceklis - R.Taranda tel. 6450752;
Ūdens un kan. dien. vad. - B.Karpovičs tel.
8358840;
Grāmatvedība - tel. 7925741.
SIA „Norma K” administrācija.
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KULTŪRAS DZĪVES NOTIKUMI

Mālpils baznīcas korim –10

9. februārī Mālpils kultūras namā
teātra cienītāji tiek aicināti uz izrādi

TIRITOMBA 2 JEB
KAS NOTIEK
PĒC LAIMĪGĀM BEIGĀM?

Šķirstot baznīcas kora dalībnieču sarakstu, burtnīcā atradu kora diriģentes Sanitas
Vītumas izgatavoto kora eņģelīti – pirmo
ielūgumu dziedātājām uz kora mēģinājumu
tālajā 1996.gada 30.janvārī.
Desmit gadus vecais eņģelītis stāsta, kā
radies baznīcas koris. Sovhoztehnikuma ansamblis līdz ar pārmaiņām s aimnieciskajā
un politiskajā dzīvē beidza darboties. Bet
dziedošā ansambļa sievietes vēlējās turpināt dziedāšanu un savu kopā sanākšanu.
Pieaicinot arī citas dziedātājas, izveidojās
koris 20 dalībnieču sastāvā. Gadu gaitā
saglabājās kora kodols dalībnieču sastāvā.
Ilgstoši soprānos dzied Vija Štrāla, Ilga Egle, Milda Grande, nesen pievienojās Una
Tabota, altos dzied Leontīna Amerika, Una
Isajeva, Ruta Misiņa, Envija Svikša, Silvija
Grapmane, Edīte Saleniece Koris pirmajos
pastāvēšanas gados ir dziedājis kopā ar
Mālpils kultūras nama jaukto kori.
Baznīcas koris piedalījies koncertos

Valmierā Svētā Sīmaņa ev.lut. draudzes baznīcā, Dubultu baznīcā. Katru gadu Ziemassvētkos un Lieldienās iepriecina Mālpils sociālās
aprūpes centra iemītniekus. Pagājušajā gada
oktobrī kopā ar draudzes locekļiem apceļoja
Ziemeļvidzemes baznīcas Straupē, Strenčos,
Kārķos, Valkā, Vijciemā.
Kora mēģinājumi notiek vienu reizi nedēļā piektdienas vakaros plkst.19.00. Divas
reizes mēnesī, mēneša otrajā un ceturtajā
svētdienā ar dziesmām bagātinām dievkalpojumus. Dziesmu mīļotājas, kas vēlas
dziedāt, esat laipni gaidītas.
Ilggadīgā koriste Una Isajeva

Jaunajā izstāžu zālē koncertu
sniedza Jāzepa Mediņa
mūzikas vidusskolas
kordiriģentu klases audzēkne,
mālpiliete Ilona Haņina

Kultūras nama izstāžu zālē
līdz 1. martam skatāma izstāde

Ar jauno gadu atsākas Bībeles
stundas Mālpils kultūras nama kora
telpā. Pirmā nodarbība 10. februārī
pl. 18.00. Aicināti visi interesenti.
Mālpils ev.lut. baznīcas valde

KRĀSAINAIS un
MELNI SAMTAINAIS
Grafikas darbu izstādē “KRĀSAINAIS
un MELNI SAMTAINAIS” ir iespēja aplūkot četru dažādu autoru darbus, dažādās grafikas tehnikās. Plašākā izstādes
daļa – litogrāfijas tehnikās radītie darbi.
Tāpēc savu interesi varēs apmierināt tieši litogrāfijas cienītāji. Protams – zināma
vieta atvēlēta arī citām tehnikām. Autori
katrs pārstāv savu izteiktu māksliniecisko
rokrakstu. Autori ir dažāda vecuma pārstāvji – kas arī atspoguļojas vizuālajā kopainā.
Vienojošais un galvenais – grafika.

TT iestudētā izrāde “Tiritomba jeb
Zelta zivtiņa” nospēlēta jau 100 reižu
visā Latvijā, tā bija skatāma arī Mālpilī.
Šādu “Tiritombas” popularitāti, iespējams,
nodrošinājusi pavisam vienkārša vēlme –
dzirdēt stāstu ar laimīgām beigām.

No izstādes bukleta.

Izrādes “Tiritomba 2” darbība noris sešus mēnešus pēc tik kārotā happy – end.
Jau iepazītie personāži uzsākuši īsto
dzīvi, to dzīvi, kurā jāsāk piemēroties
otram, kurā nieki dažkārt vēršas par nepārvaramām problēmām... Šis ir stāsts
par to, ka radīt laimes mirkļus ir tikai un
vienīgi mūsu pašu spēkos, un paši vien
mēs tos tik aizrautīgi arī graujam.
Lomās Līga Liepiņa, Jakovs Rafalsons, Juris Strenga, Anna Putniņa, Esmeralda Ermale, Leons Leščinskis un
Arnolds Osis. Lugas autors un režisors
Lauris Gundars.
P.S. Lai smietos “Tiritombā 2”, pirmās
izrādes priekšzināšanas nav obligātas.
Teātra TT producente Anna Putniņa.

Laikā, kad visā Latvijā tiek rīkoti maestro Raimonda Paula jubilejas pasākumi,
arī mūsu kultūras namā 20. janvārī skanēja komponista dziesmas.
Jaunā mūziķe koncertam bija izvēlējusies savus mīļākos skaņdarbus.
Un, lai gan logos ziedēja ledus rozes,
ne mežrozītes, mūzika un sirds siltums
ļāva aizmirst par aukstumu un ziemu.

Attēlā: mākslinieki Inese Lieckalniņa,
Maija Dragūne, Imants Krepics, Inga
Jurjāne izstādes atklāšanas dienā

Kultūras namā tiek organizēti FOTO KURSI
Kopīgi noskaidrosim, kā panākt, lai fotogrāfijas autora iecere saskanētu
ar rezultātu. (Fotogrāfijas izteiksmes līdzekļi, kompozīcija, praktiskā
fotografēšana u.c.)
Vadītāja Māra Ārente. Interesentus lūdzam pieteikties kultūras namā,
zvanot pa tālruni 7925339 līdz 17.02.
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SPORTA ZIŅAS

Rīgas rajona 2005.gada sporta spēļu kopvērtējuma tabula

Noslēdzies kārtējais sporta gads un
Mālpils pagasts, Rīgas rajona sporta spēļu
kopvērtējumā, ir ierindojies 9.vietā, kas, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu nav slikti – par
5 vietām augstāk (2004.gada kopvērtējumā – 14.vieta). Bet skaidrs ir tas, ka ir iespēja pacīnīties arī par augstākām vietām,
jo 2000.gadā Mālpils pagasts kopvērtējumā
ierindojās 3.vietā.
At se viš ķi pa spor ta vei diem, vi sās
disciplīnās, kurās ir startējuši mālpilieši, ir
trāpīts 10niekā. Izrādās visveiksmīgākais
Mālpils komandai izrādījās netradicionālākais sporta veids – BOULINGS (2.vieta).

Mazliet līdz godalgoto trijniekam pietrūka
ZOLĪTES spēlē (4.vieta) un ŠAUTRIŅU
MEŠANĀ (4.vieta.). Olimpiskajā sešiniekā
mālpilieši iekļuva ŠAHĀ (5.vieta), BASKETBOLĀ vīriešiem (6.vieta) un RUDENS
KROSĀ (6.vieta).
Vēlētos, lai šogad mālpilieši būtu atsaucīgāki un aktīvāk piedalītos dažādos sporta
pasākumos Mālpilī, līdz ar to būtu lielākas
iespējas noskaidrot labākos, kuriem būtu
gods pārstāvēt mūsu Mālpili Rajona sporta
spēlēs un kopīgiem spēkiem pacīnīties par
olimpisko sešinieku Rīgas rajona sporta spēļu kopvērtējumā.

Sporta zāles darba laiki:
Pirmdien
Trešdien

19.00 – 21.00
19.00 – 21.00

Sporta pasākumu plāns:
29.janvāris
5.februāris
18.februāris
19.februāris

Vieta

Mālpils pagasta čempionāts ŠAHĀ
Sacensības ZOLĪTES spēlē 2.posms
Rīgas rajona sporta spēles ŠAHĀ
(komandu sacensības)
Sacensības ZOLĪTES spēlē 3.posms

“Kustamās
mantas izsole

Mālpils pagasta padome pārdod pašvaldības kustamo mantu
– vieglo pasažieru automašīnu Audi
80, reģ. Nr. AF 6250, 1986.gada
izlaidums, par brīvu cenu, bet ne
mazāku par 80,- LVL.
Interesentiem pieteikties Mālpils pagasta padomes kancelejā,
Nākotnes ielā 1, 202. kabinetā
līdz š.g. 6.februārim plkst. 16.00.
Tālrunis uzziņām 7970892”.

Mālpils vidusskola
Kafejnīca „AUGUSTS”
Mālpils kultūras nams
Kafejnīca „AUGUSTS”

UZMANĪBU VISIEM MĀLPILS
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU
IEDZĪVOTĀJIEM!
Sa ka rā ar to, ka AS „L & T Hoe ti ka” ar
01.01.2006. palielina izcenojumu par sadzīves
atkritumu izvešanu no 2.72 Ls uz 3.81 Ls par 1 kubikmetru + PVN , brīdinām, ka ar 01.03.2006. pēc
apstiprināšanas pie Rīgas rajona regulatora, mainīsies maksa par atkritumu izvešanu no 1 iedzīvotāja
daudzdzīvokļu mājās mēnesī. Prognozējamā maksa - 0.55 Ls/no 1 cilvēka mēnesī + 5% PVN.
SIA „Norma K” administrācija.

Policijas ziņas
26. decembrī
Māl pi lī, no zagts trans port lī dzek lis VW
TRANSPORTER, kas ražots 1994. gadā.
Uzsākts kriminālprocess.
31. decembrī
Mālpils pagastā, nodegusi 1929. gadā
dzimušam vīrietim piederoša lauku pirts
20 m2 platībā. Aizdegšanās iemesls tiek
noskaidrots.
14. janvārī
Māl pi lī, 1964.ga dā dzi mis vī rie tis, būdams al ko ho la rei bu mā, la mā jās necen zē tiem vār diem un fi zis ki aiz skā ra
1949. gadā dzimušu sievieti. Sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols par
sīko huligānismu.
18. janvārī
Mālpilī, kādas ēkas pagrabstāvā dega apkures telpa 3m2 platībā. Pieņemts lēmums
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Ceļu satiksmes
negadījumi
01. janvārī
Mālpils pagastā, autoceļa Garkalne – Mālpils 36. km, ne zi nāms au to va dī tājs ar
nenoskaidrotu transportlīdzekli izraisīja
sadursmi ar transportlīdzekli VOLVO, un
no notikuma vietas aizbrauca.
20. janvārī
Mālpilī, nezināms autovadītājs ar nenoskaidrotu transportlīdzekli uzbrauca mājas
žogam.

RRPP preses
un sabiedrisko attiecību
galvenā speciāliste Inguna Gaile.
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INFORMĀCIJA

Sveicam
janvāra
jubilārus!
85 – Edītei Gāžei, Olgai Ogriņai
70 – Lijai Lilitai Liepai, Dzidrai
Mūrniecei, Jēkabam Volkovam

MĀLPILS PAGASTA PADOMES
PAZIŅOJUMS
“Par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu projekta 1. redakcijas
sabiedrisko apspriešanu”
Mālpils pagasta padome 21.12.2005. gada sēdē,
ir pieņēmusi lēmumu Par Mālpils pagasta teritorijas
plānojuma grozījumu projekta pirmās redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
1. Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes sabiedriskās apspriešanas otrais posms
ir noteikts no šī paziņojuma publicēšanas „Latvijas
Vēstnesī” dienas līdz 16.02.2006.g., kura laikā
interesenti var iesniegt atzinumus par grozījumu
projekta 1.redakciju Mālpils pagasta padomē .
2. Otrā posma sabiedriskās apspriešanas pasākumos
ir paredzēts visiem interesentiem dodot iespēju
iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:
- izstrādāto teritorijas plānojuma grozījumu
projekta 1.redakciju;
- spēkā esošo teritorijas plānojumu;
- attīstības programmu;
- rajona padomes attīstības programmu un
teritorijas plānojumu;
- plānošanas reģiona attīstības programmu un
teritorijas plānojumu;
- ierosinājumiem, kas saņemti teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes gaitā un
institūciju atzinumiem.
Tie tiks izstādīti Mālpils pagasta padomē,
Nākotnes ielā 1, Mālpilī.
3. Sakarā ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi
apmeklētājus pieņem saskaņā ar vispārējo
apmeklētāju pieņemšanas kārtību – no plkst.
9.00 – 13.00 un 13.00 – 17.00.
4. Atzinumiem par teritorijas plānojuma grozījumu
1.redakciju ir jābūt noformētiem atbilstoši Informācijas atklātības likumam, un tie jāiesniedz
Mālpils pagasta padomei līdz sabiedriskās apspriešanas otrā posma beigām, t.i., 16.02.2006. g.
5. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma noslēguma sanāksme paredzēta 16.02.2006. g. plkst.
14.00 Mālpils pagasta padomes sēžu zālē.

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2006. gada februāra mēnesī
Sestdien, 4.II
pl. 19.00
Ceturtdien, 9.II
pl. 19.00

Mālpils kultūras nama
pašdarbnieku vakars.
Teātra TT izrāde
Tiritomba 2 jeb kas notiek
pēc laimīgām beigām?
Sestdien, 18.II MAIZES DIENA
pl. 12.00
Mīļi gaidītajam viesim būs iespēja izsekot
maizes tapšanas gaitai, iepazīties ar maizes
cepējiem Mālpilī, nogaršot maizīti, izdziedāt
maizes dziesmas kopā ar folkloras kopu
“Senlejiņa”. Piedalās TLM studija “Urga”,
“vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas” deju
kolektīvs “Mārītes” un Sidgundas skolas
mazie dejotāji, z/s “Mālpils maize”.
Piektdien, 24.II P O P I E L A.
pl. 18.00
Aicināti piedalīties visu Mālpils skolu skolēni.
Pieteikties kultūras namā līdz 20. 02.
pl. 20.00
Diskotēka
Otrdien, 28.II
Izbraukums uz Nacionālā teātra izrādi
“Cietsirdīgās spēles”
Pieteikties pa tālruni 7925339
16.I – 1.III.
Izstāžu zālē apskatāma grafikas darbu
izstāde “Krāsainais un melni samtainais”

Dance Academy
Aicina visus, kas vēlas iemācīties dejot!
•
•
•

Sporta deju apmācība profesionālā līmenī ar iespēju piedalīties sacensībās
Sociālā deja (angļu valsis, vīnes valsis, tango, fokstrots, polonēze u.c.) bez vecuma ierobežojumiem. Kurss ir piedāvāts
gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar iepriekšējo pieredzi.
Caribian (Salsa, mamba, mirenda, samba, kubiešu dejas)
Nodarbības vada profesionāls deju treneris.
Sīkākai informācijai zvaniet pa tālruni: 6545154

Pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā

LIETVEDI
ar labām datorprasmes iemaņām.
Pieteikties pie iestādes vadītājas.

No Çvalda Lodziòa atvadoties
21. janvâra rîtâ mûþîbâ aizgâja ÇVALDS LODZIÒÐ. Viòð savos 85
gados ir piedzîvojis un pârdzîvojis daudz. Tie, kas pazina Çvaldu, ilgi
atcerçsies viòu kâ stipru, èaklu, gudru un sabiedrisku cilvçku, kurð
mîlçja savu ìimeni, pagastu un Latvijas zemi. Viòð ticçja Dievam un
labestîbai cilvçkos, respektçja “dotâ vârda svçtumu” un bija “lepns
par latvieðiem, kas nezaudçja savu latvieðu godu”. Viòð visos laikos
un jebkuros apstâkïos mâcçja “Bût tumsâ gaiðam”.
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Izsakâm patiesu lîdzjûtîbu ìimenei un tuviniekiem,
Çvaldu Lodziòu kapu kalniòâ pavadot.
Mâlpils pagasta padome
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