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Marta tēmas:
 Kad daudz vērības piegriežam

dažādiem Eiropas standartiem,
labi, ka ir cilvēki, kas saprot,
ka galvenā vērtību vērtība
ir ģimene un bērni
 Mācīšanās nozīmē veltīt laiku

un enerģiju tam, lai iemācītos
kaut ko darīt ne tā, kā līdz šim,
bet citādāk
 Tā pozitīvā aura ir jārada pēc

iespējas vairāk, lai apzinātos,
ka tas ir tikai vienreiz mūžā,
un liktenis ir mūs savedis kopā,
lai varētu šos svētkus veidot
 Ikvienam var būt visskaistākais

dārzs. Augus stādām
saskanīgās krāsās,
ekstravagantās
vai tradicionālās ziedošu
augu un garšaugu
kompozīcijās, un svinam
pavasari!
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2007. gada marts

PAGASTA PADOMES LĒMUMI

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 21.02.2007. SĒDE Nr. 3
Izskatīja 9 jautājumus.
NOLĒMA:
• Noteikt detālplānojuma “Ķešāni” pirmo
redakciju par galīgo redakciju.
• Apstiprināt detālplānojuma projekta graﬁsko daļu un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus kā Mālpils pagasta
padomes saistošos noteikumus Nr. 3.
• Publicēt paziņojumu par detālplānojuma
galīgo redakciju laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Mālpils
Vēstis” (pielikumā paziņojums).
• Iesniegt saskaņā ar MK noteikumiem
Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 73. p., Valsts
zemes dienestā apliecinātu apstiprināta
detālplānojuma graﬁskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
kopiju.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu “Eniņi”,
“Kabatiņas”, “Zālītes”, “Randas–Strautiņi” zemi.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumu 2. grupas invalīdei par saimniecības “Grantiņi–Elkšņi” zemi.
• Apstiprināt izpilddirektora 07.02.2007.
rīkojuma Nr.16–K 3. un 4. punktu Par ﬁnanšu līdzekļu izmaksu no Atbalsta fonda
lektorēm 79,27 LVL
• Piešķirt Mālpils jauniešu apvienībai 100,LVL foto izstādes organizēšanai.
• Rekomendēt sabiedrisko vides inspektoru pienākumu pildīšanai Mālpils pagasta
teritorijā sekojošus Mālpils iedzīvotājus:
– Aleksandrs Skribāns,
– Aldis Iesalnieks,
– Kristaps Pakers,
– Normunds Ozoliņš,
– Juris Lielmežs,
– Aivars Kļaviņš,
– Imants Andersons,
– Gunārs Krūmiņliepa,
– Vladislavs Komarovs,
– Kārlis Lejnieks,
– Kristīne Cimermane,
– Andris Rakuzovs,
– Ojārs Čams,

• Piešķirt ﬁnanšu līdzekļus 200,- LVL sabiedrisko vides inspektoru apmācībai.
• Samaksāt pensionāru padomes prezentācijas izdevumus pēc izrakstītā rēķina
no SIA “Gabi” par summu 16,75 LVL.
• Atcelt 08.11.2006. pagasta padomes
lēmuma Nr.15/4 “Par zemes lietošanas
mērķu maiņu” 2. punktu.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
ne kus ta mo īpa šu mu “Jug las ie la 1”,
kas sastāv no zemes gabala 10,15 ha
platībā.
• Piekrist sadalīt nekustamos īpašumus
“Avenes” un “Rīti”, izstrādājot zemes ierīcības projektu saskaņā ar Mālpils pagasta būvvaldes izdotajiem noteikumiem.
• Apstiprināt OKSANU SMIRNOVU par
Mālpils pašvaldības policijas priekšnieci.
• Nodot privatizācijai Mālpils pagasta padomei īpašumā esošo nekustamo īpašumu
“Zemnieki”, kas sastāv no zemes gabala
0,4722 ha platībā, dzīvojamās mājas un
palīgēkas.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 14.03.2007. SĒDE Nr. 4
Izskatīja 25 jautājumus.
NOLĒMA:
• Apstiprināt mūžizglītības attīstības plānu 2007. – 2013. gadam
• Apstiprināt priekšlikumus Mālpils pagasta pašvaldības teritorijā esošo valsts 2. šķiras autoceļu atjaunošanas un attīstības programmai:
Ceļa
nosaukums

N. p. k.

Ceļa posms
Posma
No km Līdz km
garums km
0,4
3,950
3,55

1.

V59

Mālpils–Peļņi

2.

V60

Mālpils–Zaube–Kliģene

0,0

1,2

1,2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V61
V62
V66
V71
V72
V72
V73

Mālpils–Vite
Glāznieki–Vatrāne
Sidgunda–Ropaži
Bukas–Mālpils
Mālpils–Slieķi
Mālpils–Slieķi
Sidgunda–Vite–Kniediņi

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0

2,8
2,1
1,5
4,070
0,5
2,1
0,9

2,8
2,1
1,5
4,070
0,5
1,6
0,9

• Apstiprināt piedāvāto Mālpils 800 logo.
• Likvidēt štata vietu “speciālists ugunsdrošības, darba drošības un civilās aizsardzības lietās” no 01.04.2007.
• Uzaicināt specializētu ﬁrmu sniegt pakalpojumus par ugunsdrošības un darba
aizsardzības pasākumu nodrošināšanu
Mālpils pagasta padomē, tās iestādēs
un struktūrvienībās, noslēdzot līgumu
un apstiprinot to pagasta padomē.

Esošais
segums

Persp. segums

grants

asfalts

grants

asfalts

a/b
grants
grants
a/bgrants
a/b
grants
a/b

a/b
grants
grants
a/bgrants
a/b
grants
a/b

• Likvidēt štata vietu “materiālo līdzekļu
uzskaites un algu grāmatvedis”.
• Apstiprināt štata vietu “iepirkumu speciālists–materiālo līdzekļu uzskaites grāmatvedis” ar amatalgu 70 % no padomes
priekšsēdētāja amatalgas.
• Apstiprināt ﬁnansistes štata likmi 70 %
apmērā no priekšsēdētāja amatalgas,
vienlaicīgi paredzot amata pienākumu
palielināšanu – veikt algu aprēķinus un
ar to saistītās darbības.

Darbu izpildes
termiņš (gads)
2007
nekavējoties
2007
nekavējoties
2007
2009
2007
2008
2008
2008
2007

• Veikt attiecīgās izmaiņas štatu sarakstos
atbilstoši šim lēmumam.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu “Meža
Anīši” , “Silmalītes” un “Vīķi” zemi.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 2. grupas invalīdam par
nekustamā īpašuma Lapu iela 7 zemi.
• Piekrist sadalīt nekustamos īpašumus
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“Jaunkļaviņi”, “Sudmalas”, “Spruksti”,
“Kaijas”, “Viesturi”.
• Piešķirt juridiskās adreses “Sudrabpļavas”, “Grantnieki”.
• Mainīt juridisko adresi “Līčupes” uz “Sidgundas Līčupes”.
• Nekustamajam īpašumam “Centrs GK”
1,3 ha kopplatībā ar kadastra Nr. 8074
003 0681 noteikt apgrūtinājumu – ūdens
pārsūknētavas būve par labu Mālpils pagasta padomei.
• Nekustamajam īpašumam “Birzes – Taigas” 0,9 ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074
005 0560 noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceļš, par labu nekustamā īpašuma
“Rātsbirzes mežs” zemes gabalam ar
kadastra Nr. 8074 005 0366.
• Ne kus ta mā īpa šu ma “Brie žu mežs”
zemes gabalam ar kadastra Nr. 8074
006 0230 noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceļš, par labu VAS “Latvenergo”
lietošanā esošajam zemes gabalam ar
kadastra Nr. 8074 006 0227, nekustamā
īpašuma “Lejaslapas” zemes gabalam ar
kadastra Nr. 8074 005 0025 un nekustamā īpašuma “Brieži” zemes gabalam ar
kadastra Nr. 8074 005 0045. Servitūta
ceļa platums 4,5 m.
• Nekustamā īpašuma “Briežu mežs” zemes gabalam ar kadastra Nr. 8074 006
0231 noteikt apgrūtinājumu – servitūta
ceļš, par labu nekustamā īpašuma “Lejaslapas” zemes gabalam ar kadastra Nr.
8074 005 0025 un nekustamā īpašuma
“Brieži” zemes gabalam ar kadastra Nr.
8074 005 0045. Servitūta ceļa platums
4,5 m.
• Nekustamajam īpašumam “Enerģētikas
iela 3” 11,55 ha kopplatībā, kadastra Nr.
8074 003 0278 noteikt apgrūtinājumu
– servitūta ceļš, par labu nekustamajiem
īpašumiem “Gulbji” ar kadastra Nr. 8074

003 0748, “Pikniki” ar kadastra Nr. 8074
003 0744 un “Centra kūtiņas” ar kadastra Nr. 8074 003 0679. Servitūta ceļa
platums 4,5 m.
• Nekustamajam īpašumam “Brīves” 0,56
ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003
0749 noteikt apgrūtinājumu – servitūta
ceļš, par labu nekustamā īpašuma “Brišķēni” zemes gabalam ar kadastra Nr.
8074 003 0129.
• Apstiprināt Mālpils mūzikas un mākslas
skolas direktora atalgojumu 2007. gadā.
• Piešķirt vienreizēju pabalstu ugunsgrēkā
cietušajai ģimenei.
• Reģistrēt individuālos darbus:
– rokdarbu izgatavošana un pārdošana,
nenosakot patentmaksu,
– galdniecības pakalpojumi, nosakot patentmaksu 70,- Ls līdz gada beigām.
• Pieņemt zināšanai, ka Dienas centrs ir nepieciešams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, kā arī skolniekiem.
• Uzdot p/a “Mālpils sociālais dienests”
direktorei veikt izpēti par ES investīciju
fondu līdzekļu piesaistes iespējām cilvēku ar īpašām vajadzībām dienas centra
izbūvei Mālpils sociālā aprūpes centra
teritorijā
• P/a “Mālpils sociālais dienests” darbiniekiem veikt izpēti pacēlāja ierīkošanas nepieciešamībai un iespējām pašvaldības
iestādēs.
• Samaksāt pensionāru padomes priekšsēdētājai pieredzes brauciena uz Čehiju,
Austriju un Vāciju dalības maksu 195,-Ls,
no Atbalsta fonda budžeta līdzekļiem.
• Apstiprināt atklāta konkursa “Par ceļu,
ielu un laukumu uzturēšanu Mālpils pagastā” nolikumu .
• Apstiprināt atklāta konkursa “Par ceļu,
ielu un laukumu uzturēšanu Mālpils pagastā” līguma projektu .

3

• Akceptēt nolikuma “Par licencēto makšķerēšanu Rīgas rajona Mālpils pagasta
centra un Mālpils HES ūdenskrātuvēs”
projektu.
• Pilnvarot makšķernieku biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētāju KĀRLI
LEJNIEKU saskaņot p.1 nosaukto nolikumu ar LR Vides ministriju, Latvijas
zivsaimniecības pārvaldē, Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē.
• No li ku ma ap stip ri nā ša nas jau tā ju mu
skatīt pēc atbilstošo saskaņojumu saņemšanas.
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē “Gravas” 2–1 ar 2007. gada 14.
martu.
• Papildināt ar 20.12.2006. padomes lēmumu Nr.19/14 izveidoto darba grupu
ar projektu koordinatori IEVU VIĻUMU.
• Pie da lī ties Itā li jas pil sē tas Gam bo lo
sagatavotajā jauniešu projektā “CON–
PRENDERSI”;
• Nodrošināt Mālpils pagasta padomes
līdzﬁnansējumu 900,- LVL un priekšﬁnansējumu 3000,- LVL, līdzekļus paredzot no
projekta līdzﬁnansējuma budžeta.
• Izpilddirektoram, atbilstoši laika apstākļiem, veikt organizatoriska rakstura darbības ugunsnedrošā perioda ietvaros.
• Apstiprināt Vienošanos “Par pašvaldības
ceļa “Sidrabiņas–Podiņi” posma maiņu
pret jaunizbūvēto ceļu”.
• Apstiprināt koncesijas “Par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu” Nolikumu .
• Apstiprināt koncesijas “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu” līguma projektu.
• Noteikt izpilddirektora darba slodzi 6 (sešas) stundas dienā, nesamazinot darba
pienākumus un darba samaksu.
Sagatavoja: kancelejas vadītāja
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES
SĒŽU GRAFIKS
2007. gada APRĪĻA mēnesim
Sēdes nosaukums
Tautsaimniecības

Datums, laiks

Telpas nr.

Sēdes vadītājs

18. aprīlī pl.15.00

Mazajā sēžu zālē

PĒTERIS KURMS

19. aprīlī pl.16.00

Mazajā sēžu zālē

SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde

19. aprīlī pl.17.00

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE

4. aprīlī

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

un attīstības komitejas sēde
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēde

25. aprīlī pl.15.00
Privatizācijas komisijas sēde

30. aprīlī pl.18.00

204. kab.

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde

4. aprīlī

Mazajā sēžu zālē

VLADISLAVS KOMAROVS

25. aprīlī pl.14.00
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Pagasta padomes notikumi martā
2. marts – pašvaldības darbinieki piedalās
Pašvaldības darbinieku ziemas sporta
spēlēs Siguldā.
6. marts – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, kuras darba kartībā
jautājumi par LPS 17. kongresu, par LPS
domes sēdi aprīlī, par jaunu LPS biedru
reģistrāciju un par ES Reģionu komitejas
plenārsēdi.
8. marts – Tiek noorganizēts informatīvs
seminārs vietējām biedrībām un individuāliem interesentiem par iespēju īstenot savas idejas programmas LEADER+
ietvaros.
– sabiedrisko attiecību speciāliste uzņem
Vangažu novada domes un Carnikavas
pagasta padomes sabiedrisko attiecību
speciālistes pieredzes apmaiņā.
9. marts – padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu apvienības valdes sēdē
Katvaros, kuras darba kartībā jautājumi
par Bibliotēku nozares normatīvajiem
aktiem, Bibliotēku akreditāciju, Skolu
bibliotēku problēmām, Ieteicamajiem
kritērijiem darba samaksas noteikšanai
bibliotēku darbiniekiem, par Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas
(VVBIS) attīstību, Bila&Melindas Geitsu
fonda un Microsoft ziedojumu Latvijas
“Gaismas tīklam”, kā arī par 2007. gada
mērķdotācijas sadales kārtību interneta
un datoru uzturēšanai bibliotēkās.
12.marts – Saņemta oﬁciāla atbilde no
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par projekta “V.G. fon
Taubes obeliska restaurācija Mālpils
muižas parkā” ﬁnansiālu atbalstīšanu
790 LVL apmērā. Projekta kopsumma
ir 8 616 LVL.
– pagasta padomes telpās pagasta iedzīvotājus pieņem VID pārstāvis.
13. marts – Mālpils novadpētniecības muzeja ekspedīcija pie Irēnas Saukumas.
14. marts – Pagasta padomes sēdē apstiprināts Mālpils 800 logo.
– padomes priekšsēdētājs NVO ietvaros
tiekas ar Ministru prezidentu A. Kalvīti,
lai apspriestu novadu veidošanas u.c.
jautājumus.
– padomes priekšsēdētājs tiekas ar RAPLM ministru A. Štokenbergu par novadu
veidošanu un teritorijas plānošanu.
15.marts – Projektu koordinatore, kā Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības
pārstāve, piedalās biedrības “Latvijas

Lauku forums” Kopsapulcē Rīgā.
– Kultūrvides attīstības daļas darbinieki
Allažos tiekas ar velomaršruta Sigulda–More–Mālpils–Allaži–Sigulda darba
grupu.
16. marts – pa gas ta pa do mes tel pās
notiek Vides inspektoru mācības, kurās
piedalās 13 Mālpils pagasta iedzīvotāji.
No visām Latvijas pašvaldībām Mālpilī ir
lielākā pārstāvniecība.
– pagasta padomes priekšsēdētājs tiekas ar SIA “Mālpils Minerāls” projekta
pārstāvjiem par projekta virzību un gaziﬁkācijas iespējām.
19. marts – Biedrība “Mālpils tautskola”
iesniedz projekta “Jauniešu aktivitātes
centrs” pieteikumu uz Bērnu un ģimenes
lietu ministrijas administrēto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizācijām
darbības attīstības veicināšanai”.
20. marts – Mālpils pagasta padomes
Saimnieciskās veicināšanas daļas vadītāja, projektu koordinatore un z/s “Agatnieki” pārstāvis piedalās otrajā apmācības
seminārā par lauku teritorijas attīstības
stratēģijas izstrādi. Pasākumā piedalās
arī citi Rīgas rajona Lauku atbalsta biedrības pārstāvji no Sējas, Allažu, Inčukalna
un Siguldas novadiem.
– Kultūrvides attīstības daļas darbinieki
sakopj politiski represēto piemiņas vietas
Mālpilī un Sidgundā.
– padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes ﬁnanšu komitejas sēdē.
– padomes priekšsēdētājs piedalās seminārā par privātās publiskās partnerības
likumprojekta jauno redakciju.
21. marts – padomes priekšsēdētājs piedalās Mālpils profesionālās vidusskolas
organizētajās Uzņēmēju dienās
– pagasta padomes telpās notiek projekta “Tālākizglītības iespēju nodrošinājuma
modeļa un tā ieviešanas rīcības plāna
izstrāde Mālpils pagastā” noslēguma
konference.
23. marts – padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Savienības informācijas
aģentūras organizētajā diskusiju ciklā
“Man ir ko teikt!” par tēmu ES ekonomiskā attīstība nākotnē – no Romas līgumiem līdz cukuram mūsu tējā. Diskusijā
piedalījās arī Eiropas Parlamenta deputāts, Eiropas Parlamenta Ekonomikas un
monetārās komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Krasts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks,

LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis E.
Baldzēns un Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente A. Vīksna.
24. marts – padomes priekšsēdētājs un
sabiedrisko attiecību speciāliste piedalās
deju kolektīva “Māra” 15 gadu jubilejas
pasākumā.
25. marts – Kultūrvides attīstības daļas
darbinieki organizē un padomes priekšsē dē tājs pie da lās po li tis ki rep re sē to
piemiņas dienas pasākumos.
27. marts – padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes sēdē.
29. marts – padomes priekšsēdētājs LPS
konsultāciju centrā lasa lekciju par pašvaldību budžetu.
– padomes priekšsēdētājs piedalās Perspektīvās pašvaldību ﬁnanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanas metodikas
(modeļa) izstrādes vadības komitejas
pirmajā sēdē Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijā.
30. marts – padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību darba devēju
asociācijas 10 gadu darbības jubilejas
pasākumā Krimuldas kultūras namā.
Projektu koordinatore un kultūras nama mākslinieciskā vadītāja aktīvi sadarbojas ar Gambolo pašvaldību Itālijā, lai
kopīgi sagatavotu projekta pieteikumu par
starptautisku jauniešu apmaiņas pasākumu šī gada vasarā Itālijā. Projektu plānots
iesniegt līdz 1. aprīlim. Konkursa rezultāti
būs zināmi maija beigās.
Sidgundas pamatskolai ir akceptēts
ﬁnansējums no Vides Aizsardzības fonda
atdzelžošanas stacijas izbūvei. Iepirkumu
komisija izvēlējusies tehniskā projekta izstrādātājﬁrmu.
Sa dar bī bā ar VUGD Rī gas ra jo na
brigādi tiek apsekoti hidranti un veiktas
darbības, lai ierīkotu norādes zīmes pie
visiem darbojošiem hidrantiem.
Izvēlēta ﬁrma tirdzniecības centra nogabala labiekārtošanas tehniskā projekta
izstrādei – SIA “Siguldas Dārzi”.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma
7. 5. punktu, Mālpils būvvalde informāciju
par būvniecības iecerēm un būvvaldes
lēmumiem publicē Mālpils pagasta padomes mājas lapā: www.malpils.lv sadaļās
Mālpils Vēstis, Informācija.
Informācijas centra vadītāja –
sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa

Pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes 2006. gada 31. maijā pieņemtajiem pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 8
„Par Mālpils pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un 2007. gada 16. marta Pieņemšanas – nodošanas aktu
„Par pašvaldības dzīvojamā fonda nodošanu”, turpmāk ar pašvaldības dzīvojamā fonda pārraudzību nodarbosies P/A „Mālpils
sociālais dienests”. Lai pārslēgtu īres līgumus par izīrēto pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību, lūgums ierasties P/A „Mālpils
sociālais dienests” 223. kabinetā.
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Kļūdas labojums!
Februāra izdevumā “Mālpils Vēstis” maketēšanas rezultātā
ieviesusies kļūda pielikumā Nr. 8 pie saistošajiem noteikumiem
Nr. 2 “Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007. gadam”.

“Mālpils Vēstis” redakcija un maketētāja atvainojas par radušos
situāciju un ievieto pareizo informāciju.
Pielikums Nr. 8
pie saistošiem noteikumiem Nr. 2
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2007. gadam”

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2007. gadā (latos)
ATBILSTOŠI FINANSĒJUMA MĒRĶIM
01.1000.
01.110.
01.601.
01.602.
01.603.
01.604.
01.605.
01.720.
01.810.
01.820.
01.831.
01.832.
01.891.
01.892.
01.1000.
03.000.
03.110.
03.312.
03.600.
03.000.
04.000.
04.120.
04.211.
04.240.
04.430.
04.000.
06.000.
06.400.
06.601.
06.000.
07.000.
07.240.
08.000.
08.100.
08.101.
08.211.
08.212.

Vispārējie valdības dienesti
izpildvaras un likumdošanas varas institūcija
189340
Informācijas centrs
31600
Dzimtsarakstu nodaļa
8200
Investīciju un ārējo sakaru daļa
23180
Projektu vienība
3900
Projektu līdzﬁnansēšana
34748
Pašvaldību budžetu parāda darījumi
30900
Kases apgrozāmie līdzekļi
10000
Transferti no pašvaldību budžeta valsts budž.
2500
Maksājumi PFIF
72411
Norēķini ar pašvaldību budžetiem
21400
30000
Izdevumi neparedzētajiem gadījumiem
Atbalsta fonds
6000
Kopā
464179
Sabiedriskā kārtība un drošība
Policijas dienesti
36400
Bāriņtiesas
10000
Pārējie iepriekš neklasiﬁcētie sabiedriskās
14600
kārtības un drošības jautājumi
Kopā
61000
Ekonomiskā darbība
Vispārējie nodarbinātības jautājumi
5921
Kontroles, uzraudzības un citi dienesti
13100
Rīgas rajona lauku attīstības biedrība
500
Būvniecība
144260
Kopā
163781
Pašvaldības teritoriju un māju apsaimniekošana
Ielu apgaismošana
18000
Pārējā nekur citur neklasiﬁcētā pašvaldības te3000
ritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
Kopā
21000
Veselība
Pārējie ambulatorie pakalpojumi
1500
Atpūta, kultūra un reliģija
Sporta pasākumi
1048342
t.sk.sporta komplekss
1036431
Mālpils bibliotēka
8900
Sidgundas bibliotēka
8000

08.220.
08.230.
08.291.
08.292.
08.312.
08.000.
09.000.
09.112.
09.113.
09.111.
09.114.
09.232.
09.233.
09.234.
09.231.
09.212.
09.213.
09.214.
09.211.
09.221.
09.222.
09.223.
09.601.
09.602.
09.000.
10.000.
10.121.
10.122.
10.201.
10.202.
10.203.
10.600.
10.910.
10.000.

Kultūrvides attīstības daļa
Kultūras nams
Baznīcas ērģeļu restaurācija
Mālpils 800
Televīzija
Kopā
Izglītība
PII uzturēšana
t.sk.PII mērķdotācija (12.piel.)
PII mērķdotācija (11.piel.)
PII izglītības projekts
Mālpils vidusskolas uzturēšana
TEHP vidusskolai
Vidusskolas izgl.projekti
Mērķdotācija Mālpils vidusskola
Sidgundas pamatskolas uzturēšana
Sidgundas skolas atdzelžošanas stacija
Sidgundas skolas izglītības projekts
Mērķdotācija Sidgundas pamatskolai
Mūzikas un mākslas skolas uzturēšana
Mērķdotācija mūzikas un mākslas skola
Mūzikas un mākslas sk. izglītības projekts
Autobusa pakalpojumi
Mālpils tautskola
Kopā
Sociālā aizsardzība
Projekts”Notici sev”
Zini, vari un dari
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
2512 gultas dienas
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
invaliditātes gadījumā
Mājokļa atbalsts
Pārējās citur neklasiﬁcētās sociālās
aizsardzības pārraudzība
Kopā

Pavisam kopā

19912
114700
1000
20915
13200
1234969
209658
12095
28154
4217
141000
18000
7011
205778
54500
33153
3163
82135
26900
64597
3795
22500
2618
907179
22253
790
119240
27336
4022
9000
60658
243299
3096907

Kļūdas labojums!
Februāra numura “Mālpils Vēstīs” publicētajā paziņojumā “Par detālplānojuma īpašumā “Ķešāni” pirmās redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju” ir ieviesusies kļūda.
JĀBŪT:
Mālpils pagasta padome 21.02.2007. sēdē, ir pieņēmusi lēmumu Nr. 3/1 Par detālplānojuma īpašumā “Ķešāni” pirmās
redakcijas apstiprināšanu par galīgo redakciju un saistošo noteikumu nr. 3. izdošanu.
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RĪKOJUMI
RĪKOJUMS
Rīgas rajona Mālpils pagastā
14.03.2007. Nr. 25 – V

Par Spodrības mēnesi
Laiku no 02.04.2007. līdz 06.05.2007.
nosaku par spodrības mēnesi Mālpils pagasta teritorijā, šādā sakarā uzdodu:
1. Visu pašvaldības pārraudzībā esošo
iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem organizēt un nodrošināt savā valdījumā esošo īpašumu (teritorija, ēkas,
būves) sakopšanas darbus.
2. Vides speciālistei K. Cimermanei:

• Līdz 02.04.2007. rakstiski aicināt visu
lielāko īpašumu īpašniekus iesaistīties
savu īpašumu sakopšanā;
• Kopā ar sabiedrisko attiecību speciālisti I. Krieviņu organizēt Spodrības
mē ne ša pa sā ku mu at spo gu ļo ša nu
masu mēdijos (“MV”, “TV”) sākot ar
uzaicināšanu, sakopšanas gaitu un
noslēguma pasākumiem;

• Kopā ar labiekārtošanas dienesta vadītāju I. Vanagu organizēt pasākumus labāk
sakopto un nesakopto īpašumu apzināšanā un atbilstošā atspoguļošanā.
• Kopā ar zemes ierīkotāju A. Bukovski
operatīvi apsekot un sastādīt aktus
īpašniekiem, kuri pieļāvuši pērnās zāles
(kūlas) esamību savos īpašumos.
Izpilddirektors V. Komarovs

RĪKOJUMS
Rīgas rajona Mālpils pagastā
22.03.2007. Nr. 28 – V

Par ugunsnedrošā perioda izsludināšanu
1. Izsludināt ugunsnedrošo periodu Mālpils
pagasta teritorijā no 02.04.2007.
2. Kategoriski aizliegt kūlas dedzināšanu
jebkurā Mālpils pagasta teritorijas vietā.
3. Aizliegt dedzināt zarus, gružus, sadzīves
atkritumus bez cilvēka klātbūtnes.
4. Vides speciālistei K.Cimermanei, sadarbībā ar pašvaldības policiju, zemes
ierīkotāju, organizēt nekustamo īpašumu
un to īpašnieku apzināšanu, kuri pieļāvuši kūlas esamību savos īpašumos. Šos
faktus ﬁksēt apsekošanas aktos, fotomateriālos, ja vainīgās personas atrodas uz
vietas, iespējams sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolus. Pamatojoties uz
ap se ko ša nas ak tiem un sa vāk ta jiem

faktu materiāliem, organizēt darbības, lai
sauktu vainīgās personas pie administratīvās atbildības.
5. Paš val dī bas po li ci jas priekš nie cei
O. Smirnovai nodrošināt jebkuru kūlas
dedzināšanas faktu apzināšanu, vainīgo
personu noskaidrošanu un saukšanu pie
atbildības.
6. Sabiedrisko attiecību speciālistei I. Krieviņai un kancelejas vadītājai Dz. Bemberei nodrošināt šī rīkojuma un VUGD
apkārtraksta izvietošanu uz sludinājumu
dēļiem, “Mālpils Vēstīs”, nolasīšanai vietējā TV.
7. Saimnieciskās darbības sekmēšanas
daļas vadītājai N. Andrukelei brīdināt

lauksaimniekus par LAD maksājumu
samazinājumiem, kuru laukos būs dedzināta kūla.
Izpilddirektors V. Komarovs
Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas
dienests brīdina zemes apsaimniekotājus par administratīvā soda piemērošanu
kūlas dedzināšanas gadījumā, saskaņā
ar Lat vi jas ad mi nis tra tī vo pār kā pu ma
kodeksa 179. pantu, kā arī atgādina, ka
Lauku atbalsta dienests veiks maksājumu
samazinājumu lauksaimniecības zemes
apsaimniekotājiem, kuru laukos būs dedzināta pērnā zāle.

ZIŅAS

Nodibināta daudzbērnu ģimeņu atbalsta grupa
Mūsu pagastā šobrīd dzīvo 50 daudzbērnu ģimenes. Kad
daudz vērības piegriežam dažādiem Eiropas standartiem, labi,
ka ir cilvēki, kas saprot, ka galvenā vērtību vērtība ir ģimene un
bērni. Un tai ir jāpiegriež lielāka vērība, ar šādiem vārdiem klātesošos uzrunāja pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests”
darbiniece Lūcija Vaivare 27. februārī, kad notika daudzbērnu
ģimeņu atbalsta grupas dibināšanas sanāksme. Atbalsta grupas
mērķis ir stiprināt un atbalstīt daudzbērnu ģimenes, koordinējot,

Tikšanās laikā notika dialogs starp pašvaldības iestāžu
vadītājiem un ģimeņu pārstāvjiem

meklējot resursus un iekšējās rezerves izglītojošo, kultūras un
sporta pasākumu organizēšanā.
Uz tikšanos bija aicinātas Mālpils pagasta ģimenes, kurās
tiek audzināti trīs un vairāk mazgadīgi bērni un pagasta izglītības
iestāžu pārstāvji, kultūras darba vadītāji, lai kopīgi varētu plānot
pasākumus ģimenēm ar bērniem.
Izpilddirektors Vladislavs Komarovs pastāstīja, ka pēdējā
gada laikā tiek aktivizēta apvienošanās dažādos klubos un apvienībās, biedrībās. Labi, ka arī ģimenes par to domā. Pašvaldība
ir nodibinājusi naudas fondu dažādu interešu kopu aktivitāšu
iespējamam ﬁnansējumam. Atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem
liek domāt par dažādu iedzīvotāju interešu apmierināšanu. Izpilddirektors izteica cerību, ka izveidotā valde šo darbu vadīs, jo
neapšaubāmi būs vajadzīga aktīvu cilvēku līdzdarbošanās.
Sociālā dienesta vadītāja Olga Volosatova uzsvēra, ka pirmās
tikšanās darbs būs produktīvs, ja ļaus labāk izprast , kas tieši
interesē ģimenes, kuras audzina bērnus, kādas ir to problēmas
un vajadzības.
Vidusskolas pārstāve – bibliotekāre Anda Vecroze aicināja vecākus kā palīgu audzināšanas jautājumos izmantot skolas bibliotēkā
savākto literatūru vecākiem – grāmatas, psiholoģijas žurnālus.
Vecāki bija vienprātīgi domās par nepieciešamību rīkot mācības par dažādiem jautājumiem – veselību, krīzes situāciju
pārvarēšanu, pusaudžu vecuma īpatnībām.
Veiksmi daudzbērnu ģimeņu atbalsta grupai un gatavību sadarboties izteica arī citu pašvaldības iestāžu vadītāji.
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Mālpilieši izvēlas “Latvijas avīzi”
Mālpils pasta nodaļā preses izdevumu
abonētāji, tāpat kā iepriekšējos gados visvairāk abonē Latvijas Avīzi – 183, populāra
kļuvusi arī bezmaksas avīze Rītdiena. To
ir pasūtījuši 132 lasītāji. Praktisko Latvieti
izvēlējušies 55 mālpilieši. No žurnāliem
iecienītākie ir Ieva, Ievas Stāsti, Patiesā
Dzīve, Privātā Dzīve.
Sidgundas pasta nodaļas vadītāja Liesma Meijere pastāstīja, ka arī Sidgundas
puses lasītāji priekšroku dod šiem pašiem
preses izdevumiem, piebilstot, ka populārs
ir arī Neatkarīgās Rīta Avīzes ekonomiskais modelis ar pielikumiem Māja, Mēs
un Atpūta TV.
Savukārt tiem, kuri izvēlas lasīt laikrakstus un žurnālus bibliotēkas lasītavā Mālpils bibliotēkā, ir pieejami 35 dažādi preses
izdevumi. Starp daudzajiem laikrakstiem

avīze Diena ar visiem pielikumiem, Rīgas
Apriņķa Avīze, Praktiskais Latvietis.
Žurnāli plašam interesentu lokam, ne
tikai lasīšanai uz vietas – tiek izsniegti arī
lasīšanai mājās. Tai skaitā: literatūras mēnešraksts Karogs, kultūras žurnāls Māksla
Plus, sabiedriski politisku tēmu žurnāli
Rīgas Laiks ar ekskluzīvām intervijām un
republika.lv, jauniešiem – žurnāls, kas palīdz iepazīt dažādas profesijas – Mērķis,
PUFF un Spicā, jau iecienītais Ilustrētā
Zinātne, Kapitāls un Psiholoģijas Pasaule.
Mistērija – zinātniski polemisks žurnāls,
kurā lasāmi netradicionāli raksti par to,
kā izprast pasauli, meditācijas, cilvēka
astromedicīna, enerģijas, psiholoģija un
dzīves ziņa. Žurnāls tiem, kam nav laika
slimot, – 36.6 C. Veselība ar aicinājumu:
esi formā! Tie, kuri interesējas par interjeru

un dārzu ierīkošanu, labprāt lasa Deko,
Mūsmājas, Māja & Dārzs, Dārza Pasaule.
Bibliotēkā ir arī Latvijas Avīzes tematiskā
avīze, kas tiek izdota reizi mēnesī un katru
reizi ir veltīta citai tēmai. Šā gada pirmais
numurs ir par garšvielām un garšaugiem.
Ir pieejams žurnāls Floristika, rokdarbniecēm – šūšanas žurnāls Burda un adījumu
žurnāls Verena. Sievietēm – Una, Santa,
Sieviete, Ieva. Jaunajām māmiņām – Mazulis. Dzīves stāstu žurnāls Patiesā Dzīve.
Forsāža – bagātīgi ilustrēts žurnāls tiem,
kas interesējas par visu, kas saistīts ar
automašīnām – mašīnu modeļi, tehnika,
notikumi. Pamazām atgūst popularitāti
Dadzis, kas nu jau iznāk otro gadu. Vairāk to lasa tie, kas vēl atceras šo humora
izdevumu no senajiem laikiem – vidējā un
vecākā paaudze.

Pieaugušie mācās mācīt
Laikā no 8. – 26. februārim interesentiem bija iespēja
piedalīties “Mālpils tautskolas” organizētajās mācībās “Pieaugušo izglītošanas metodika”. Pieaugušo neformālās izglītības
uzdevums ir uzlabot speciﬁskas zināšanas un prasmes, kuras
ir nepieciešamas kādam konkrētam darbam vai pienākumu
pildīšanai. Mācīšanās nozīmē veltīt laiku un enerģiju tam, lai
iemācītos kaut ko darīt ne tā, kā līdz šim, bet citādāk. Tas, protams, prasa no pieaugušā piepūli un bieži vien rada vēlmi uzdot
jautājumu: “Kāpēc man tas ir vajadzīgs?”. Klausoties lektores
Lailas Riekstas – Riekstiņas vadītās nodarbības, mālpilieši
mācījās dot atbildi uz šo jautājumu un motivēt citus mācību
procesam, kā arī apguva iemaņas iedrošināt kursu apmeklētājus līdzdarboties, aktīvi iesaistīties mācību procesā. Nodarbību
apmeklēšanas pamatojums katram bija savs, bet vienojoša ir “Pieaugušo izglītošanas metodikas” kursu dalībnieki saņēma apliecīinterese darboties pieaugušo neformālās izglītības jomā.
bu par jaunu zināšanu apguvi

Jauniešu apvienības dalībnieki veiksmīgi realizējuši savu pirmo
lielāko projektu – fotoizstādi “Skaties jauniešu acīm”. Kamēr izstāde ir skatāma kultūras nama pagrabstāvā, jau uzsākts darbs pie
jaunu ideju realizācijas

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Mālpils pagasta represētie iedzīvotāji piedalījās piemiņas pasākumā
gan Sidgundā pie “Sauliešu” mājām, gan Mālpilī pie “Šopām”.
Klātesošos uzrunāja Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Lielmežs un Evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājs
Ivars Jēkabsons.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Skolotājs – slavēts un pelts, godā
celts un aizmirsts, apbrīnojami pacietīgs, kad viņu pamāca, kā jāstrādā,
un neticami pieticīgs, kad runa ir par
atalgojumu.

Bezgala lepns par saviem audzēkņiem, kas dzīvē kaut ko sasnieguši, un
gatavs pastiept palīdzīgu roku katram,
kas vē las iz ķe pu ro ties no slin ku ma
bedres.

Skolotājs – profesija, pēc kuras skolu absolventi vairs nekāro.
Šobrīd sabiedrībā vēl joprojām aktuāla ir diskusija par skolēnu un skolotāju savstarpējām attiecībām.

Aptaujājām 60 skolēnus un 10 skolotājus. Tēma –

Kā vērtējat skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības mūsu skolā – Mālpils vidusskolā?
SKOLĒNI
PAR SKOLOTĀJIEM:
– skolotāji ir mīļi, iejūtīgi, izpalīdzīgi – 9
– palīdz ne tikai mācībās, bet arī citādās dzīves situācijās – 8
– rūp skolēnu neveiksmes – 6
– katrā laikā vari pajautāt, ko vēlies, izstāstīt pat bēdas – 11
– jautri – 4
– nepamatoti soda skolēnus – 2
– negatīva attieksme pret skolēniem – 1
– uztraucas par skolēnu gaitām ārpus skolas – 6
– es lieku mūsu skolotājiem 10 balles – 1
– skolotāji mūs neapspiež, viņi vienkārši cenšas labi darīt savu
darbu – 4
– skolotāji neuztraucas par mums tikai tāpat vien, viņi jūtas atbildīgi par mums – 2
– bez mācībām iemāca mums pacietību, līdzjūtību, kārtību – 18
– skolotāji reizēm nesaprot, ka tagad citi laiki un citi tikumi – 2
– esmu dzirdējis, ka skolotājs bar skolēnu galīgi ne par ko – 1
– man patīk mūsu skolotāji – 32
– mūsu skolotāji nekad nebaras bez iemesla – 3
14 skolēniem vērtējuma nebija.

PAR SEVI:
– ir skolēni, kas pārāk daudz atļaujas – 17
– ir negatīva attieksme pret stingriem skolotājiem – 1
– daži skolēni ir izlaisti un kaitina ne tikai skolotājus, bet arī pārējos
skolēnus – 14
– reizēm skolēni nesaprot, ka sliktās atzīmes paši vien pelnījuši – 8

SKOLOTĀJI
PAR SKOLĒNIEM UN SEVI:
– skolēnu un skolotāju attiecības mūsu skolā ir sirsnīgas, mīļas;
– prieks, ka mūsu skolēni prot sevi parādīt ārpus skolas;
– tik nopietnu problēmu, kādas bija atspoguļotas presē, mūsu skolā nav, tomēr uzvedības pārkāpumi ir gan;
– žēl, ka gadu no gada cīnāmies ar vieniem un tiem pašiem skolēniem, pārējie no tā cieš;
– dažiem skolēniem nav apziņas, ka viņi pārstāv savu ģimeni un
viņu negods kļūst par ģimenes sāpi;
– ļoti lepojos ar tiem daudzajiem skolēniem, kas savu darbu skolā
veic godīgi;
– brīžiem skolēni saprotoši, labestīgi, brīžiem neapmierināti, asi;
neizprot skolotāja vēlmi iemācīt ne tikai mācību vielu, bet arī
prasmi dzīvot;
– raksti presē ir rosinoši, liek padomāt gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem; skolotāji brīžiem vairāk runā par sarežģītām tēmām kā vecāki;
– cik patīkami būtu strādāt, ja tas, ko tu māci, būtu vajadzīgs
visiem skolēniem klasē; žēl to, kam skaistie skolas gadi paiet
tukšgaitā;
– kopumā labā, protams, ir daudz, daudz vairāk kā sliktā – tas arī
dod spēku strādāt.
– daļai skolēnu nav cieņas pret pieaugušiem cilvēkiem vispār – 10
– man patīk, ja skolēni neņem vērā skolotāju prasības, es pats arī
nekad neklausu – 1
– lielākā daļa skolēnu ir disciplinēti, izprot skolotājus un viņu prasības.
Materiālu apkopoja redaktore Klinta Raupa

Mūsu bibliotekāre Anda Vecroze ir metodiskā līdzekļa “Bibliotēku
zinības sākumskolai” līdzautore. Tā veidošanā piedalījušās piecu
Rīgas rajona skolu bibliotēku vadītājas. Izdevums iznācis sērijā “Mūsdienu skola”. Apsveicam!

SKOLAS
25. JUBILEJU GAIDOT
Cienījamie absolventi! Atceroties savas skolas
gaitas, protams, atminamies arī skolotājus, kas audzinājuši un mācījuši. Vienalga, vai skolā gājām pirms 5, 10
vai 30 gadiem – skolotāji mūsu dzīvi ir ietekmējuši.
Mēs aicinām katru no Jums uzrakstīt īsu atmiņu
stāstiņu par tematu “Skolotājs, kam es saku paldies” un
nogādāt to skolā (var nodod dežurantei vai skolas bibliotekārei Andai). Vēlamies Jūsu atmiņu stāstiņus publicēt
jubilejas “Skolas Dzīvē”.
Visvairāk iepriecināsiet tos skolotājus, kuri darba gaitas skolā jau sen beiguši.

Vēl darba
process...
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Sidgundas pamatskolā
2. pusgads skolās ir olimpiāžu laiks. Arī mēs aktīvi iesaistāmies Rīgas rajona organizētajās mācību olimpiādēs. Protams,
olimpiāžu laiks vēl turpināsies, taču mēs jau šoreiz gribam pastāstīt par mūsu sasniegumiem.
Olimpiāde
Matemātika (5.–9. kl.)
Matemātika (5.–9. kl.)
Latv. val. (8.–9. kl.)
Vēsture (9. kl.)
Viz. māksla (1.–9. kl.)

Klase
5. kl.
7. kl.
9. kl.
9. kl.
4. kl.

Vārds, uzvārds
Kārlis Zuters
Kristaps Narnickis
Brigita Zutere
Darja Voitjuka
Roberta Kimerāle

Rezultāti
1. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta
Atzinība

Skolotājs
Gunārs Štrauhs
Valda Zviedre
Gunta Kurmīte
Nora Pavlova
Ingrīda Kazinika

Mēs ar jums lepojamies!
16. aprīlī skolā rīkosim angļu valodas olimpiādi. Uz šo olimpiādi
ciemos gaidīsim dalībniekus no Allažu pamatskolas, Mālpils internātpamatskolas, Mores pamatskolas, Turaidas pamatskolas.
Protams, skolā ne tikai mācās, šeit notiek arī dažādas citas aktivitātes. Kā laba tradīcija mūsu skolā ir Ābeces svētki. Arī šogad 8. februārī
2. – 4.klašu skolēni ar priekšnesumiem sveica pirmklasniekus. 1. klase
priecēja pārējos ar muzikālu uzvedumu par Burtu meitiņu. Šie svētki
bija izdevušies, skolēni guva daudz pozitīvu emociju. Un kā atzina
1. klases audzinātāja Agita Lazdiņa, tad ,,svētki bija ļoti sirsnīgi, un
1. klase pateicas visiem par viņiem veltītajiem apsveikumiem”.
1. martā 9. klases skolēni kopā ar audzinātāju Ligitu Odziņu
apmeklēja izstādi ,,Skola – 2007”. Veicu nelielu aptauju, lai uzzinātu
9. klases skolēnu viedokli par izstādi. Linda uzskata, ka brauciens
bija izdevies, jo ieguva informāciju par daudzām skolām; Darja savu
nākotnes profesiju saista ar svešvalodu apguvi, tāpēc ir gandarīta,
ka ieguva informāciju par svešvalodu apguvi gan Latvijā, gan aiz tās
robežām; Tatjana brauca ar mērķi, ko vairāk uzzināt par dažādām
mākslas skolām, kas arī izdevies; Asnate savukārt ieguva informāciju
par skolu, ko iespējams izvēlēsies pēc vidusskolas beigšanas.
Arī mūsu dejotāji, šoreiz 6. – 9. klašu kolektīvs, nav snauduši.
Par to lūdzu pastāstīt mūsu skolas deju kolektīvu vadītāju Māru
Gaili-Dišereiti.
9. martā Sidgundas pamatskolas 6. – 9. klašu tautisko deju kolektīvs apmeklēja tautisko deju kolektīvu novada pasākumu ,,Lecam pa
vecam, lecam pa jaunam”, kurš notika Siguldas ģimnāzijā. Pasākumā
piedalījās 15 deju kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām. Bija dejotāji
no Valmieras, Limbažiem, Preiļiem, Pilsrundāles, Siguldas un Ķeguma.
Skolēni kopā pavadīja visu dienu, jo šinī pasākumā varēja ne tikai izdejoties, bet arī sportot un doties ekskursijā pa Siguldu. Ģimnāzijas sporta
zālē skolēni, piedaloties stafetēs, cīnījās par sportiskākā deju kolektīva
nosaukumu. Šo titulu izcīnīja Siguldas deju kolektīvs ,,Vizbulīte”. Pēc
sporta spēlēm skolēni varēja iepazīties ar Siguldas skaistākajām vietām. Plkst.18.00 sākās deju kolektīvu koncerts – skate. Šoreiz dejotāji
nesacentās par vietām, bet gan par dažādiem tituliem. Mūsu dejotāju
iegūtā titula nosaukums bija ,,Emocionālākie un čaklākie dejotāji.
Pēc koncerta dejotāji tikās diskotēkā. Pasākums bija pārdomāts,
jauks un ļoti labi organizēts. Esam priecīgi, ka mums bija iespēja
apmeklēt šo pasākumu.
29. martā 6. – 9. klašu tautisko deju kolektīvs piedalīsies Rīgas
rajona deju kolektīvu koncertā, kas notiks Zvejniekciema kultūras
namā.”
Jau otrreiz , sadarbojoties ar Siguldas autoskolu, skolā bija iespē-

Dejotāji Siguldas pasākumā

Ābeces svētku gaviļnieki

ja apgūt ceļu satiksmes noteikumus un iegūt velosipēdista tiesības.
Un tā – vairāk nekā 20 velosipēdistu tiesību īpašnieki var būt priecīgi
par jauniegūto dokumentu!
Mūsu skolā ļoti čakli darbojas teātra pulciņš skolotājas Agitas
Lazdiņas vadībā. 20. martā notika ludziņas ,,Mazā raganiņa” pirmizrāde.
27. martā – Radošās darbnīcas. Šoreiz tika aicināti 3. – 4. klašu
skolēnu vecāki, lai kopā ar saviem bērniem veidotu Lieldienu glezniņas. Pasākuma vadītājas – 3. klases audzinātāja Pārsla Lietaviete
un 4. klases audzinātāja Lūcija Ozoliņa.
Vēlamies, lai skolēnos veidotos pilnīgāks priekšstats par 25. martu
kā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, tāpēc šoreiz pasākumu organizējām kopā ar Okupācijas muzeja darbiniekiem.
29. martā 1. – 5. klašu skolēni devās uz Rīgu, lai apmeklētu
teātra izrādi ,,Reiz bija...” un Latvijas TV. Gribu izmantot izdevību
un klašu audzinātāju vārdā pateikt paldies vecākiem par to, ka viņi
atbalsta šos skolotāju piedāvātos braucienus. Skolēniem ļoti patīk
apmeklēt Rīgas teātru izrādes, bet nekad nelaižam garām arī iespēju
noskatīties mūsu pagasta kultūras namā rīkotās izrādes bērniem. Un
tā pirms Rīgas brauciena 1. – 4. klašu skolēni Mālpils kultūras namā
apmeklēja izrādi ,,Rukšu svētdiena”.
Un nobeigumā gribu jums visiem novēlēt nu gluži kā A. Lindgrēnes Ronjai – UZ GALVAS IEVELTIES PAVASARĪ UN BAUDĪT ŠO
JAUKO GADALAIKU AR SIRDI UN PRĀTU!

Jostu polka
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Kā top svētki?
Kad pēdējo reizi rīkojāt īpašus svētkus? Uz Zie mas svēt kiem? Vai var būt
nesen šuvāt tērpu lielai jubilejai? Vai atceraties to īpašo sajūtu, kad mazliet trīc sirds,
kad gribās izdarīt visu perfekti? Līdzīga
sajūta, manuprāt, tuvākajā laikā pārņems
ne vienu vien mālpilieti. Esmu parliecināta
par to, jo biju klāt brīdī, kad dzimst idejas.
Idejas par Mālpils lielajiem
svētkiem. Tā nav joka lieta
nosvinēt tik “apaļu” jubileju, kurai nav neviena asa
stū rī ša – 800! Vai bū sim
drosmīgi? Vai kļūsim vienoti? Vai lūkosim kā citi dara,
jo te pat kaimiņos, Sigulda
pošas līdzīgiem svētkiem.
Esam redzējuši grandiozos
Cēsu svētkus. Vai iesim līdzīgu ceļu, vai radīsim kaut ko
tik vienreizēju, ka tas noskanēs pāri Saules kalnam līdz
pat Kurzemes jūrmalai? Es
ticu, ka jā!
Dienā, kad atkal kopā
bija sanākusi Mālpils 800
ga des dar ba gru pa, vēl
pūta aukstie ziemas vēji.
Ta ču do mas vis iem jau
bija tur, skaistajā vasarā,
kad, brunčiem plīvojot, caur sakopto parku skries tautumeita, kad vecajā pilskalnā
skanēs Mālpils meistaru darba rīki, kad
muižas dīķī augšup trauksies strūklaka!
Jūs domajat es sapņoju? Varbūt... Bet man
ir iemesls tam ticēt, jo cilvēki, kas bija sanākuši, sprieda nopietni. Nelielu fragmentu
piedāvāju arī jums.
Viktorija Kalniņa – Vēsturisks ir gan
muižas komplekss, gan Vīnkalns, bijusī
apmetnes vieta, kas vistiešāk saistīta ar
šo gadskaitli – 800, kad tika dots pirmais
lēnis.
Edīte Priekule – Vīnkalniņā varētu notikt Amatnieku svētki.
Aldis Plaudis (Mālpils muižas īpašnieks) – Es domāju tā, ka katrai parādei
ir jābūt vienam ģenerālim, jūs esat mājas
māte, mājas tēvs, es esmu tā kā viesis. Tas
ir jāpasaka, ko jūs gribat – kādu palīdzību,
atbalstu vai protežē. Es arī atklātu valodu
teikšu, vai es varu, vai nē.
Vladislavs Komarovs – Mūsu koncepcija ir atjaunot visas parka meloriācijas sistēmas vēsturiskajā variantā. Paredzēta arī
dīķu paplašināšana, parka taku nobruģēšana uz tehnikumu, skolu un muižu. Ja vēl
pieliktu, Plauža kungs, jūsējo, acīmredzot,
ar parka dīķu tīrīšanu, atjaunošanu un teritorijas sakārtošanu, tad mēs kopīgi varētu
pieteikt projektu. Piedāvājiet jūsu īpašuma
koncepciju, un tad ar privātās partnerības

sadarbību kopīgi varētu realizēt šo ideju,
jo būtībā parka sistēma ir vienota.
Edīte Priekule – Pavasarī intensīvi jaorganizē talkas.
Aldis Plaudis – Mēs (“Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības
biedrība” – aut. paskaidrojums) esam labi
ieredzēti dažās skolās, no kurām vienā

ir darba klases – astoņpadsmitgadīgie
brauc strādāt. Viņiem janodrošina minimālie dzīves apstākļi. 30 cilvēku grupa, divu
skolotāju pavadībā – patiešām strādā. Es
redzēju, ko viņi izdarīja Nacionālajā parkā.
Protams, vispirms es viņus gribētu izmantot savā īpašuma teritorijā.
Lie lā ka jā dī ķī mēs gri bam ie rī kot
strūklaku. Mēs neesam apstājušies pie
kāda konkrēta risinājuma, jo nav tā, ka es
zinu Rīgā pasūtītāju, kas uzreiz piedāvātu
10 dažādas strūklakas. Mēs esam runājuši ar ārzemju kompānijām, ar Platpīru,
kas Ventspilī uzstādīja strūklaku. Mēs
negribam solīt, bet uz atklāšanu varētu ko
līdzīgu kā Peterhofā.
Edīte Priekule – Doma ir rīkot Siera
svētkus. Līdz šī gada augustam mums ir
laiks izdomāt kurā datumā.
Andris Ligers (“Mālpils piensaimnieka”
pārstāvis) – Mēs pilnībā piekrītam Siera
svētkiem, tikai jādomā par lielu automašīnu
stāvlaukumu un vietu, kur var rīkot svētkus.
Siera klubs ir ar mieru.
Vladislavs Komarovs – Privātie zemju
īpašnieki varētu iznomat savas pļavas, tā
vēl arī nopelnot.
Edī te Prie ku le – Rī gas ra jo nā ir
12 amatieru teātru. Vai nu meklējam kādu
piemērotu autoru, vai taisām masku gājienu, kā Eiropas Siera svētkos, rādot siera
radīšanas attīstību no pirmssākumiem. Kā

Beļģijā, kur rāda visu attīstības koncepciju,
ar aitu bariem, ar govīm, piena kannām,
kazām, ar maskotiem lauciniekiem un
ganiem. Rajons ir gatavs piedalīties. Izklaides daļa ir ļoti svarīga, jo piepulcinās
cilvēkus.
Aldis Plaudis – Es gribu atgādināt, ka
mūsu kompanijai pieder 3 gaisa baloni. Es
varētu atvest. Tos var piesiet
atsaitē virs pilsētas, var arī
ļaut aizlidot.
Edite Priekule – Ir doma
no 2008. gada visam Mālpils
sieram likt logo uzlīmi – informāciju par Siera svētkiem
un Mālpils 800 gades svētkiem.
Al dis Plau dis – Ma ni
klienti ir laikraksta “Laiks”
īpašnieki. Laikrakstu lasa
200 tūkstoši emigracijā dzīvojošie. To lasa cilvēki, kas
brauc uz Latviju. Tur varētu
ielikt lielu reklāmu, ko lasīs
Amerikā, Kanādā.
Vik to ri ja Kal ni ņa – Jā,
mums kād reiz bi ja do ma
saaicināt visus mālpiliešus,
diezvai tas ir iespējams, bet
mēģināt var.
Edīte Priekule – Vajag 2008. gadā atstāt kaut ko paliekošu – tipograﬁski izdotu
bukletu vai kalendāru ar notikumiem, kas
veltīti šiem svētkiem. Naudiņa tam jau ir
paredzēta. Galīgā koncepcija vēl nav pieņemta, vai nu Mākslas skolas darbi, vai
Mālpils vēsturiskie dabas skati. Buklets vispārīgs, ar katras iestādes ieliktņiem. Būs
logo un informācija par visiem svētku notikumiem. Ideju ir ļoti daudz, kā, piemēram,
par pulksteni Mālpils centrā, par akmens
uzstādīšanu – metālu ar akmeni kopā, kam
projekts ieskicēts jau šogad.
Mālpils ir tā vieta, kur notika pirmie
tēlniecības plenēri. Varētu mēģināt tādu
noorganizēt arī tagad.
Aleksandrs Lielmežs – Tā pozitīvā aura
ir jārada pēc iespējas vairāk, lai apzinātos,
ka tas ir tikai vienreiz mūžā, un liktenis ir
mūs savedis kopā, lai varētu šos svētkus
veidot. Pozitīvais par daudz nebūs, jo vairāk
spēlēs, jo vairāk iesaistīs, biežāk sanāks
kopā, jo vairāk atvērs arī cilvēkus.
Tik cerīgi izskatās nākotnes plāni. Vai
sajutāt to svētku gājiena murdoņu, siera rituļa smaržu uz garā galda? Būs Svētki! Karlsons, gan teiktu, ka labāk astoņas tortes un
viena svecīte. Kādreiz man padevās izcept
varen gardas dzērveņu tortes. Varbūt nākam
kopā katrs ar savu, tad būs visas 800!
Daiga Frīdberga
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Muižas atdzimšana
Par, kādreiz tik skaisto, muižu runājam
bieži. Atceramies tos laikus, kad gājām lūkot
Meliorācijas muzeja dārgumus, kad vērām
smagās durvis, lai reizē, ar velvēs paslēpušos dzestrumu, baudītu kādas izstādes krāšņumu. Nu jau krietnu laiku esam pieklusuši
gaidās. Būs, vai nebūs?
Par to vai būs, jautāju muižas īpašniekam Aldim Plaudim. Vai ir kāda vīzija, par
muižu, kā Mālpils kultūrvides daļu?
– Jā, ir sava vīzija. Es gribu viņu redzēt,
kā vienu no visskaistākajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem Latvijā, līdzīgi kā Mežotnes
pili, Dikļu pili, Rundāles pili. Un piedodiet
man manas ambīcijas, es nemaz neuzskatu,
ka Bokslāvs būtu sliktāks arhitekts kā Rastrellī. Ja runājam par restaurācijas apjomu,
tad mēs nevaram vilkt paralēles ar Rundāles
pili, kas ir 5 reizes lielāka, bet restaurācijas
līmeni gan, lai tas būtu restaurēts, nevis
vienkārši atjaunots, nokrāsots. Atjaunosim
vēsturisko oranžēriju, visu vēsturisko krāsojumu, moldingus, marķeļus, kā arhitektam
iecerēts.
Kāda sabiedriskā dzīve tad ritēs šajā
objektā?
– Objekts noteikti būs, nevis kādas noteiktas grupas slēgts īpašums, bet publisks,
sabiedrībai plaši pieejams. Muižā plānots
izveidot viesnīcu, kapellu, kurā ceru atgriezīsies Ugas Skulmes altārglezna, kas savā
laikā tika nozagta no Mālpils baznīcas, tagad
atradusies, un, restauratora Viļļas vadībā,
tiek restaurēta Latvijas Nacionālajā muzejā. Muižā būs muzejs, telpas sabiedriskiem
pasākumiem un atpūtas centrs. Tas būs vienots kompleks, ko būs iespējams izmantot
arī atsevišķi, ja cilvēks gribēs pasūtīt lielu
jubileju vai banketu.
Mēs gribam atdot Mālpilij šo altārgleznu.
Es darīšu visu, lai no Turaidas muzeja dabūtu atpakaļ veco Mālpils baznīcas zvanu,
kuram būtu pienācīga vieta, ja ne baznīcas
tornī, tad šajā muzejā, kas tiks atvērts.Trešā
lieta, piesaistot 2008. gada 12. oktobrim, kad
arhitektam Bokslāvam būs 150 gadu jubileja,
noteikti uztaisīt arhitektūras plenēru vai kādu
jubilejas pasākumu ar literatūras zinātnieku
piedalīšanos. Varētu uzstādīt Mālpils muižas
arhitektam veltītu skulptūru, līdzīgi kā Irbītem,
Padegam vai Tālem ir Rīgā. Ļoti individuālu,
augstas raudzes darbu, ko novietos muižas
tuvumā. Fonds centīsies, lai tiktu atjaunota
strūklaka, Mīlestības tiltiņš, lai līdz Mālpils
800 gades svinībām tiktu sakārtota parka teritorija, dīķis un Mālpils muižas fasādes viss
ārējais veidols. Par iekšējo nevaru garantēt,
jo laiks restaurācijai ir par mazu. Mēs gribam
veikt restaurācijas darbus ar ļoti lielu pietāti.
Paralēli notiek darbs, lai atjaunotu muižas kompleksu vēsturiskajās robežās, kas
pilnībā , protams, nav iespējams. Teritorijas,
kas ir ap muižu, vēsturiskās būves, kas saglabājušās, mēs centīsimies apvienot viena
īpašnieka, fonda, rokās, lai varētu veidot vienotu stilu, vienotu restaurācijas līmeni visam
kompleksam. Tas ir ļoti grūts darbs.
Mēs saprotam, ka mums vispirms jāpierāda sava gatavība investēt, savi labie darbi

šajā teritorijā, kas mums jau pieder. Vasarā
es labprāt piedalīšos parka sakārtošanā, un,
varbūt, uz Bokslāva jubilejas dienu, paralēli
piemineklim varētu būt runa par kādu skaisti
izgaismotu strūklaku. Aprīlī mālpilieši redzēs
kā tiek būvētas stalažas, un sāksies restaurācijas darbi ap Mālpils muižu.
Paldies par sarunu! Ceram arī uz turpmāku sadarbību, kas dotu iespēju mālpiliešiem sekot līdzi darbiem Mālpils
muižas kompleksā!
Dienu vēlāk, aizsākto tēmu par Mālpils
muižas restaurācijas darbu gaitu, turpinājām
apspriest ar Līgu Plaudi, kas pastāstīja par,
jau pieminētā, fonda darbu pie šī projekta.
Kultūrvesturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrības mērķis ir aizsargāt, saglabāt un atjaunot, kā arī uzturēt
kultūrvēsturisko mantojumu, jo īpaši, valsts
nozīmes kultūras pieminekļus – kutūrvēsturiskās ainavas, teritorijas, ēkas, mākslas darbus, kuriem ir zinātniska, mākslinieciska vai
citāda kultūras vērtība. Svarīga ir kultūrvides
mantojuma saglabāšanas un attīstīšanas
iespēju izpēte, projektu izstrādāšana un realizēšana, ﬁnansējuma piesaiste. Biedrības
mērķis ir veidot kultūrvēsturiskajam mantojumam labvēlīgu tūrisma vidi, veicināt tūrismu,
atbalstīt un īstenot kultūras pasākumus,
izstrādāt tūrisma attīstībai nepieciešamos
projektus, piesaistīt ﬁnansējumu.
Līga Plaude – Fonds darbu pie šī konkrētā projekta aizsāka jau 2004. gadā. Pašā
sākumā tika mēģināts atrast arhitektu, lai saprastu, ko iespējams izveidot. No privātiem līdzekļiem tika ﬁnansēta arhitektūras projekta
izstrāde, kas tagad kopā ar projekta izstrādi
jau sastāda tuvu pie 100 tūkstošiem latu. Ar
arhitekta atrasšanu arī negāja tik viegli, jo
nav nemaz tik daudz Latvijā arhitektu, kas
vēlētos rekonstrukcijas darbus.
2005. gadā iesniedzām projektu Eiropas
struktūrfondā, bet mums nepaveicās, bijām
otrie aiz līnijas. Tas bija projekts Dārza majai. Tad Eiropas reģionālās attīstības fondā
iesniedzām otro projektu Kungu mājai, ko
arī dabūjām. Šajā vasarā atkārtoti sniegsim
Dārza mājas projektu uz tiem fondiem, kur
tas, ka esam jau ieguvuši atbalstu Kungu mājas rekonstrukcijai, tiks uzskatīts par plusu.
Dārza māja savā ziņā ir pat unikālāka, jo tā
ir vienīga oranžērija visā Latvijā.
Tagad, pildot ES prasības, tiek izsludināti oﬁciālie iepirkumi, konkursi, tenderi, jo
projekts jau ir saskaņots. Darbu uzsākšanas
termiņš var nobīdīties tad, ja varbūt neviens
nepiesakās, jo būvnieku trūkst. Gala termiņš,
kad jānodod objekts un jāatskaitās Eiropai, ir
2008. gada augusts, septembris. Tā kā projekta izskatīšana novilcinājās gandrīz par gadu,
tad mums jāizdara gandrīz neiespējamais.
Būvniecības izmaksas arī ir palielinājušās
par 30%, līdz ar to līdzﬁnansējums no mūsu
puses ir nepieciešams lielāks, lai izdarītu tos
darbus, kas ierakstīti projektā.
Vienlaicīgi tiks veikti darbi teritorijā līdz
dīķim. Bet tas būs tīri mūsu ieguldījums. Teritorija aiz dīķa tiks sakopta laika gaitā. Ja

gribam uztaisīt kā ir bijis, tad investīcijas ir
paredzamas lielas.
Runājot par pieredzi šajā jomā, varu
teikt, ka mēs intensīvi strādājam nekustamo
īpašumu tirgū. Mēs ceļam, mēs rekonstruējam, esam vieni no lielākajiem šajā jomā,
kas savā ziņā ir saistīts arī ar Mālpils projektu, jo rekonstruējot jāzin, kādus piesaistīt
celtniekus, ekspertus, būvuzņēmējus. Mums
ir rekonstrukcijas objekti Rīgā, Elizabetes
ielā 19, Stabu ielā 92.
Pieredze ar tūrismu ir mazāka, bet ir, jo
mums pie Dūņezera ir no guļbalķiem celts
komplekss. Ir iziets cauri visam – bukleti,
brošūras, klientu piesaistīšana interneta
tīklā, nodrošinot tūrisma plūsmu. Mūsu biedrības biedre, arhitekte Zaiga Gaile daudz ir
stāstījusi, kā ir bijis Dikļos. Kādas platības
nepieciešamas nummuros, to skaits viesnīcā, lai nodrošinātu, piemēram, lielas kāzas.
Kungu mājā ir paredzētas 60 gultas vietas,
kas dos iespēju rīkot lielākas konferences un
pasākumus. Dārza mājas pirmajā stāvā būs
restorāns, pagrabā SPA centrs, baseins, džakuzi, pirtis. Stallī un vāgūzī plānotas telpas
tehniskajām vajadzībām, veļas mājai, varbūt
ekonomiskajiem nummuriņiem vai boulinga
zālei, jo jābūt kādai papildus funkcijai, lai
cilvēkiem gribētos šurp braukt. Pie muižas
minigolfs nepiederētos, bet zirgu izjādes
gan, kur jādomā kā piesaistīt vietējos, jo paši
nesāksim zirgus audzēt. Ir doma piesaistīt
interesentus ar laivas izbraucienu līdz Mīlestības saliņai. Mēs esam domājuši piedāvāt
iedzīvotājiem papildus darba iespējas. Kompleksam būs vajadzīgi darbinieki. Pieļauju,
ka galvenais pavārs un vadošie darbinieki
brauks no Rīgas, jo esam tik tuvu, bet, protams,vislabāk, ja viņi būtu no Mālpils.
Kāpēc izvēlēta tieši Mālpils? Jo iebraucot Mālpilī ir sajūta – skaisti! Mālpils ir ar
pozitīvo lādiņu, tā pievilks cilvēkus. Viens no
lielākajiem plusiem ir tas, ka tik tuvu Rīgai,
kas ļaus atbraukt biznesa pusdienās, vakarā
paēst vakariņas un pastaigāt pa parku. Tā
ir viena no skaistākajām muižām.
Daiga Frīdberga
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Kas jauns Mālpils piensaimniekā?
Viesojoties “ Mālpils piensaimniekā”,
jautāju direktoram Rolandam Jomertam par
uzņēmuma veiksmēm un problēmām, par
nākotnes perspektīvēm.
Kāds bija pagājušais 2006. gads?
– Mēs neesam atrauti no
valsts eko no mi kas, tie pa ši
procesi, kas skar valsti, skar
arī mūs. Saasinās tirgus konkurence, veidojas darbinieku
trū kums, ir kon ku ren ce par
izejvielām. Cik veiksmīgi varam no ekonomiskā spiediena
izvairīties, tas ir cits stāsts. Vēl
jau pagājuša gada rezultāti tiek
apkopoti.
Tad par to stāstu... kā ir
izdevies izvairīties no problēmām, kas pastāv?
– Cik nu izdevies, cik nē.
Jau Lat vi jas mē ro gā esam
mazs uz ņē mums, tad vi sā
telpā, ko sauc par Eiropas Savienību, mūs varētu salīdzināt
ar odu pret ziloni. Neviens ar
mums nerēķinās. Neesmu dzirdējis arī par īpašu atbalstu no valsts puses.
Tikai vārdos skan, cik esam vajadzīgi.Te
pat Mālpilī, cik tad ir to mazo uzņēmumu?
Mēs, Mālpils mērogam, jau skaitāmies liels
uzņēmums.
Pēc kā to nosaka? Pēc darbinieku skaita, pēc apgrozījuma?
– Mūsu nozarē mēra pēc iepirktā piena
daudzuma. Pagājušājā gadā tās bija 7000
tonnas, kas mūs Latvijas mērogā ierindo
otrajā desmitniekā. Piemēram, Valmiera
iepērk 100 reižu vairāk piena, ja pieskaita
vēl lietuviešu pienu, tad visas tūkstoš reizes.
Par darbinieku skaitu – pamatdarbā nodarbināti 50 cilvēki, bet vēl ir tādi, kas saņem
konkrētas piemaksas par padarīto darbu.
Kādas perspektīves redzat uzņemuma
darbībai?
– Mēs katrā ziņā turpināsim ilggadējo sadarbību ar “ Rīgas piensaimnieku”.
Attīstīsim “ Alus virvīšu” ražošanu, jo tieši
mazo uzņēmumu perspektīve ir, tie saucamie, “nišas” produkti. Ar rūpnieciskajiem
produktiem, kā Holandes, Krievijas sieri, ir
grūti pastāvēt, jo mums šajā jomā nav tāda
modernizācija. Protams, mēs ražojam šos
sierus, un uzsveram, ka ar vecajām, Latvijā
tradicionālajām metodēm. Tomēr, lai arī šie
sieri ir atzīti, taja brīdī, kad pircējam jāver
ma ciņš vei ka lā...tā at zi nī ba pie mir stās.
Lielie uzņēmumi akciju laikā piedāva savu
produkciju par latu lētāk.
Ja, studentam vai pensionāram jāuzliek
sieru uz sviestmaizes, tad, ka tik lētāk...
– Jā, jo tā kvalitāte ir interesanta tad, kad
vajag izveidot labu siera plati ciemiņiem, vai
pagatavot kadus siera salātus, bet, ja vajadzīga tikai karstmaize, tad ir gluži vienalga.
Turklāt karstmaizes apēd vairāk...
Kādas cenas ir Mālpils sieriem?
– Mūsu sieriem Rimi veikalos uzcenojums ir tuvu latam. Ja mēs dodam par

2,71 Ls, tad pircējs veikalā pērk par 3,65
Ls. Lielveikalus interesē, kurš var piedāvat
produkciju akcijā uz ilgāku laiku. Lielākas atlaides ļauj veikalam lielu preču masu iztirgot
īsākā laika periodā, līdz ar to viņu “ kumoss”

ir lielāks. Mēs nevaram konkurēt ar lielajiem
uzņemumiem, kas Holandes sieru akcijā piedāvā divus gadus... Nav vērts. Cik pircējs ir
gatavs maksāt par kvalitāti, tas ir cits stāsts.
Mūsu nākotne ir ar produktiem, kur ir daudz
roku darba vai speciﬁskiem, kuru ražošanu
nevar modernizēt. Katra uzņēmuma sapnis ir ražot produktu, kura citiem nav. Lai
pircējiem tas patiktu, lai pirktu “ kaudzēm”!
Ja to var sasniegt, tad viss ir kārtībā. Pēc
tā arī jātiecas.
Cik augstu vērtējat savu produkciju?
Vai, piemēram, Mālpils “Alus virvīti” varētu ar drošu sirdi ielikt NATO sammita
dāvanu kastītē?
– Jā. Tas nebūt nav sliktāks, ja ne labāks
produkts. Ja igauņi ēd, tad ar ko anglis vai
amerikānis būtu sliktāks.
Vai “ Alus virvītes” tiek piedāvātas Eiropas tirgum?
– Jā, uz Igauniju eksportējam katru mēnesi. Ir iesāktas sarunas Lietuvā un Francijā. Esam gatavi piedāvāt visus speciﬁskos
sierus. Viņi labprāt ņemtu “ Mālpils sieru”,
bet tam, tā sauktais “ dzīves laiks”, ir tikai
12 – 15 dienas. Tas viņiem ir par maz.
Cik daudz reklamējat savu produkciju?
Cik atvēlat tam līdzekļus?
– Praktiski ļoti minimāli. Vairāk reklamējamies ar Siera kluba palīdzību, katru gadu
piedaloties “ Siera svētkos”.
Kādus jaunumus varat piedāvāt?
– Tradicionālajam “ Mālpils sieram” klāt
nākuši divi veidi – ar burkāniem un sīpoliem,
kā arī kas eksotiskāks – itāļu gaumē – ar
speciālām garšvielām, kas karstmaizi ļaus
momentā pārvērst īstā itāļu picā, ar tās īpašo smaržu un garšu!
Vai jau pieminētās “Alus virvītes” ir
atrodamas arī Latvijas veikalos?
– Ir! Bet veikalnieki tās noliek grūti pamanāmās vietās. Te ir tas paradokss, strā-

dājot ar veikalniekiem – šim sieram nebūtu
jāatrodas tikai pie piena produktiem, bet
arī pie alus.
Vai jūs nevarat noteikt, kur tās izvietot?
– To nosaka tikai veikalnieki.
Ja nu mēs būtu “ Aldaris”..., tad varbūt varētu. Varbūt šogad izdosies
sadarboties ar aldariem. Interese
ir abpusēja. Tikai arī viņi meklē
izdevīgākos variantus, kas labāk
piestāvētu alus četrpakai. Ogļu
maiss, vismaz pēc skata, ir lielāks
ieguvums par mazo siera paciņu...
Katrs meklē savu labumu.
Te garām jums, uz rietumiem aizplūst Sudas ūdeņi, vai atpakaļ no
turienes nāk Eiropas nauda?
– Ar to Eiropas naudu ir tā, ka
praktiski jau tās visas “upes”, līdz
ar iestāšanos ES, neteiksim ir apsīkušas, bet mainījušās gan. Mainās
nosacījumi. Fondi, kuros ir lielie
projekti, ir patukši. Tomēr savu daļu
mēs dabūjām, jo atguvām naudu
no rea li zē tā SA PARD pro jek ta,
kurā piedalījāmies ar 50% līdzﬁnansējumu.
Nomainījām aparātu “ sirdij”, jo, ja tur viss ir
kārtībā, visas sliktās baktērijas ir iznīcinatas,
tad patērētājs, apēdis mūsu sieru, var gulēt
mierīgi. Nedaudz ieguldījām arī fasēšanas
iekārtās, šķēlētājā un vakumatorā. Šķēlētājs
mums ir otrs jaudīgākais pēc Rīgas piena
kombināta. Vakumators nodrošina ātrāku
produkcijas ievakumēšanu pat pie lielākas
produkcijas daudzveidības.
Vēl par to Eiropas ietekmi...vai siera
ritulim nevar gadīties cukura pakas
liktenis?
– Ja tie būtu valsts uzņēmumi, tad tas
būtu viņu ziņā. Ar pienu ir citādāk.Eiropa
ir vairak tendēta uzbrīvo konkurenci, kā
kapitalismā. Pēdējās regulas nav kļuvušas
stingrākas, pat viena otrā puntā ir iespējas
diskutēt, parādās elastība. Kopš 1996. gada
tās nav mainījušās.
Piena ražotāji nemitīgi veic jauninājumus,
lai saražotu vairāk un kvalitatīvāk, jo aug darbaspēka izmaksas. Tāpat kā zemniekiem,
jāpalielina ganāmpulks, jāslauc vairāk, jāmodernizē kūtis, lai viens cilvēks var vairāk
padarīt, lai pats labāk dzīvotu.Lai spētu noalgot strādnieku, kas nav mazsvarīgi, jo ir kāda
robeža, kad ģimene vairs netiek galā.
Kā ir Mālpilī?
– Ir dažādi. Tāpat kā mēs, būdams mazs
uzņēmums, ciešam no lielajiem, tā arī zemnieki cieš no vispārējās situācijas.Lai arī
viņiem izmaksas ir lielākas, tas ir tāds dzīves veids.Domāju, ka iztikšanas veids vairs
nē, lai gan varbūt kādam arī ir. Kam mazāk
govis, audzē vairāk kartupeļus, vēl šo to, lai
nodrošinātu barības bāzi lopiem.
Kā jūs pieturat pie sevis piena piegādātajus?
– Ir visādi. Ar attiecībām.
Kādas tad ir tās attiecības, ja nav samaksāta nauda?
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– Ir jau grūti. Jāpateicas viņu patriotismam, jo var jau doties pie lietuviešiem, vai
lielākiem piena kombinātiem, bet jasaprot,
ka kaut kur tai samaksai ir arī griesti. Mums
ir grūti panakt to savu naudas apriti, jo kā
minimums 2 mēnešus nauda stāv sieros.
Kura laika piens tad tagad vēl ir rituļos?
– Dažādi. Augusta piens noteikti vēl
viss(saruna notika vēl februarī). Lielākā
naudas masa ir Holandes sierā. Viena daļa
naudas atnāk atpakaļ caur pienu. Ātrais aplis nodrošina naudas plūsmu.
Vai ir laiks, kad visvairāk uzkrājas parādi?
– Viennozīmīgi vasarā. Lai pilnīgi nebūtu
parādu, tad principā pēdējam siera ritulim
jābut pārdotam. Daudz naudas iekrājas pie
tirgotājiem, jo lielu naudas summu sastāda
21. dienu atliktais maksājums. Lielveikalu
ķēdes citādi vispār ar mums nerunātu. Nav
tā ka, šodien aizvedu divas tonnas uz loģistikas bāzi, un otrā dienā kontā ir nauda.

2007. gada marts
Ko varat teikt tiem cilvekiem, kas katru
dienu ved jums to pienu?
– Es nestrādāju pirmo gadu. Jau kādus
demit gadus runā, ka Mālpils jau bankrotē.
Un kaut kā dzīvi...
Vai redzat iespēju šos parādus samazināt līdz minimumam?
– Risinājums ir. Rīgas
pie na kom bi nāts, ve dīs
lielu apjomu pienu, lai mēs
varētu noslogot savas jaudas un nopelnīt.
Vai jums nav kāds rezer ves fonds, kā da
naudas zeķe?
– Tur jau ir tā sāpe, ka
tā rezerves fonda nav. Tā
zeķe tika patukšota, lai tiktu tai latai pāri un vispār tajā skaistajā Eiropā paliktu
kā strādājošs uzņēmums.
Mēs varējam aizsist četrus
dēļus durvīm priekšā, sa-
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dalīt to mantu, cik katram īpašniekam...
Bet jūs tomēr izvēlējāties “ spirināties”... cik smagi tas ir?
– Ļoti smagi, jo ekonomiskajai situācijai
ir savi plusi un savi mīnusi. Mēs ļoti daudz
ielikām remontos, kas atpakaļ nenes neko.
Tas kaut kā jāatpelna, bet ir grūti. Saasinās
konkurence ar lietuviešiem,
inﬂācija aug, nemitīgi palielinās elektoenerģijas, benzīna cenas, akcīze...
Ne do māj iet, ka uz tik
pesimistiskas nots beidzām
sarunu. Nebūt nē! Parasti
ciemiņu pavadot, līdzi dod
ciema kukuli. Tāds tiek arī
jums, cienījamie lasītāji, tāds izskatās pats jaunākais
“Mālpils piensaimnieka” ražojums!
Daiga Frīdberga

Profesiju nedēļas norise Mālpils profesionālajā vidusskolā
Mālpils profesionālā
vidusskola ir viena no
vecākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Tās pirmsākumi meklējami tālajā 1941. gadā. Laika
gaitā mainījies gan skolas nosaukums,
gan piederība, gan apgūstamās izglītības
programmas.
Patlaban skola ir Rīgas rajona padomes pakļautībā un realizē sekojošas izglītības programmas:
• Ēdināšanas serviss;
• Kokizstrādājumu izgatavošana;
• Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija.
Visās izglītības programmās jāmācās
4 gadi, un paralēli profesionālajai, audzēkņi iegūst arī vidējo izglītību. Patlaban skola
realizē ERAF ﬁnansēto projektu “Mālpils
profesionālās vidusskolas kokapstrādes
mācību darbnīcu renovācija un aprīkojuma
modernizācija”.
Marta mēnesī tradicionāli notiek Profesiju nedēļa. Tās gaitā notiek dažādi

Mēbeļu izgatavošanas konkursa uzvarētājs Arnis Ozoliņš ar žūrijas locekļiem
skolotāju Modri Hapanioneku un skolas
absolventu Vasiliju Samarinu.

konkursi. Mācību priekšmetu metodiskajās
komisijās, sadarbībā ar skolas direktori
Frančesku Ģēveli un direktora vietnieci
praktiskajā apmācībā Guntu Jēkabsoni,
tiek izstrādāti konkursa jautājumi un precizēti praktiskā darba uzdevumi. Pirmajā
kārtā tiek pārbaudītas audzēkņu teorētiskās zināšanas. Pēc tam labākie piedalās
konkursa otrajā kārtā, kur jāveic praktisks
uzdevums. Šogad atslēdznieku darbu konkursā vislabāk paveicās Edgaram Aronietim, kokizstrādājumu izgatavošanā Arnim
Ozoliņam, bet ēdienu gatavošanā un viesu
apkalpošanā uzvarēja Gundega Vanaga
un Zanda Maculēviča. Prieks par to, ka
konkursā uzdrīkstējās piedalīties daudzi
pirmkursnieki, kuri nebaidījās sastādīt konkurenci vecāko kursu audzēkņiem.
Profesiju nedēļas laikā skolā viesojās
vairāku uzņēmumu pārstāvji, kas audzēkņiem lasīja lekcijas. Firmas “Swedwood
Latvia” pārstāvis stāstīja par Inčukalna
kok ap strā des ra žot nes re kon struk ci ju.
Jāatzīmē, ka šis uzņēmums ir ilglaicīgs
skolas sadarbības partneris, kas nodrošina audzēkņiem prakses vietas un labprāt

pie ņem dar bā skolas absolventus. Arī
SIA “Dieta” direktors Guntars Rēķis skolā
viesojās jau otrreiz. Viņa lekcijas temats
bi ja “Pro fe sio nā lās vir tu ves ie kār tas”.
Tika panākta vienošanās, ka nākošajā
mācību gadā skolas audzēkņi apmeklēs
uzņēmumus, kur ﬁrma “Dieta” ir uzstādījusi virtuves aprīkojumus. SIA “Ecochemicals” pārstāve Lauma Stare siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijas specialitātes
audzēkņiem nolasīja lekciju “Notekūdeņu
attīrīšanas iespējas”. Ēdināšanas servisa
specialitātes audzēkņi apmeklēja viesnīcu
“Sigulda” un SPA hotel “Ezeri” un iepazinās
ar to darbu.
Pasākums noslēdzas ar Uzņēmēju dienu, uz kuru tiek aicināti skolas ilggadējie
sadarbības partneri un vecāku padomes
pārstāvji. Esam priecīgi satikt visus uzņēmējus, topošos audzēkņus, kas ieinteresēti sadarboties un mācīties Mālpils
profesionālajā vidusskolā.

Ēdienu gatavošanas konkursa laureātes
Gundega Vanaga un Baiba Kozuliņa

Atslēdznieku darbu konkursa norise

Mālpils profesionālās vidusskolas
direktore Frančeska Ģēvele
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PROJEKTI

Projekta “Vecmāmiņas virtuvē” turpinājums
Mālpils profesionālajā vidusskolā
ES Socrates programmas ietvaros projekts “Vecmāmiņas
virtuvē” sākās 2006. gada rudenī, kad 10 Mālpils profesionālās vidusskolas audzēkņi kopā ar skolotājām Eviju Zariņu,
Guntu Jēkabsoni, Veru Mihejevu, Enviju Svikšu un klubiņa
‘’Rezēdas” pārstāvi Annu Jurisoni viesojās Vācijas pilsētas
Angermindes mācību centrā pie ilggadējiem skolas sadarbības partneriem. Īpašs prieks par to, ka projektā tika iesaistīta
ilggadējā skolas darbiniece Anna Jurisone. Viņa ir to pensionēto darbinieku vidū, kuri vairākas reizes gadā ierodas skolā,
lai tiktos ar kolēģiem, aktīvi līdzdarbojas skolā notiekošajās
pozitīvajās pārmaiņās.
Šogad no 10. līdz 23. martam Mālpils profesionālajā vidusskolā viesojas 13 ciemiņi no Angermindes – 11 audzēkņi un
divi skolotāji – profesionālās apmācības skolotājs Šneidera
kungs un sociālais pedagogs Fogges kungs. Projekta otrā kārta tiek realizēta mūsu skolā. Pirmajā viesošanās dienā skolas
direktore Frančeska Ģēvele un izglītojamo parlamenta
pār stāv ji stās tī ja
un rādīja mūsu skolas ikdienu. Ciemiņi
pre zen tē ja ma teriālu par savu novadu un izglītības
ie stā di. Pro jek ta
īstenošanas gaitā
Angermindes mācību centra skolotā ji un au dzēk ņi
mā cī sies lat vie šu
valodu skolotājas
Projekta dalībnieki
Ru dī tes Isa je vas
un Envijas Svikšas
vadībā. Skolotājas Evija Zariņa un direktores vietniece profesionālajā izglītībā Gunta Jēkabsone vadīs praktiskās mācības
latviešu nacionālo ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā.
Mālpils profesionālās vidusskolas izglītības programmas “Ēdināšanas serviss” izglītojamie, vecmāmiņa Anna Jurisone un
vācu partnerskolas projekta dalībnieki gandrīz divas nedēļas
pilnveidos pavārprasmes gan latviešu, gan vācu tradicionālo
ēdienu gatavošanā mūsu skolas ēdienu gatavošanas un konditorejas laboratorijās. Projekta īstenošanas gaitā koordinatore
Līvija Mukāne ciemiņus iepazīstināja ar Latvijas skaistākajām
vietām. Dalībnieki apmeklēja dažādus vēsturiskus objektus un
ražošanas uzņēmumus Mālpilī. Projekta dalībnieki viesosies
bērnudārzā, Mākslas skolā, kultūras namā, apmeklēs “Mālpils
piensaimnieku”.
Projekta noslēgums bija 22. martā, kad mīļajā “Vecmāmiņas virtuvē” draudzīgi darbojās abu skolu audzēkņi un klubiņa
“Rezēdas” pārstāves.
Ausma Čīma

Latviešu valodas nodarbības

Ēdienu gatavošanas nodarbības

Noslēguma pasākumā

mÂLpILS VÇ STIS
JUBILEJU GAIDOT

1998. gada Mākslas nodaļas absolvente Anete Melece
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PAR PROJEKTA “MĀLPILS SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS
EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA” GAITU
2007. gada vasarā Mālpils ciematā
tiks veikti apkures sistēmas rekonstrukci jas dar bi – mai nī tas sil tum tra ses un
uz stā dī ti mo der ni sil tum mez gli. Dar bu
ﬁnansētāji ir Mālpils pagasta padome,
ERAF un valsts.
Lai uz la bo tu ap ku res kva li tā ti un
ekonomētu siltumpatēriņu, visās daudzdzīvokļu mājās, projekta ietvaros, tiks

uz stā dī ti jau ni, mo der ni sil tum mez gli.
Pirmais solis – atremontēs un sagatavos
esošo siltummezglu telpas iekārtu uzstādīšanai (tiks betonētas grīdas, veikts
kosmētiskais remonts, durvju remonts,
veco iekārtu demontāža, logu remonts,
elektrolīniju uzstādīšana u.c.).
Mālpils pagasta padome slēgs vienošanos ar daudzdzīvokļu māju iedzī-

votājiem par siltummezglu uzstādīšanu.
Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un
sekot līdzi informācijai Mālpils televīzijā,
avīzē, paziņojumiem pie mājām par turpmākajām aktivitātēm.
Vi su in te re sē jo šo in for mā ci ju par
projekta gaitu varat saņemt pa tālruni
26450752 vai Mālpils pagasta padomē.
Projekta darba grupa

Padarīsim Mālpili par sakoptāko un ziedošāko pagastu!
Ir klāt pavasaris, un daba mostas no
miega. Drīz pumpurus sāks raisīt koki
un krūmi, bet puķudobēs plauks pirmie
sniegpulkstenīši un krokusi.
Laiks no 1. aprīļa līdz 6. maijam tiek
noteikts par Spodrības mēnesi, un tas ir
laiks, kad centīsimies sakopt vidi, kurā
dzīvojam.

Šogad atjaunosim konkursu “Sakoptākā vide”, kura laikā notiks labāk sakopto
un nesakopto īpašumu apzināšana un
vērtēšana.
Vērtēšana par sakoptāko vidi pagastā
notiks četrās nominācijās:
• Balkoni un lodžijas;
• Daudzdzīvokļu mājas;

• Privātmājas (t.sk. viensētas);
• Uzņēmumi.
Vērtēšanas norise par sakoptāko un
nesakoptāko vidi tiks atspoguļota nākamajos “Mālpils Vēstis” izdevumos.
Kristīne Cimermane

Dārza darbiņi aprīļa mēnesī
• Stāda augļu kokus, ogu krūmus un visus pārējos kokus;
• Ja ir vajadzība, pieliecot un pierokot zarus apsakņošanai,
pavairo upenes, jāņogas;
• Kamēr nav pumpuru, apgriež dzīvžogus;
• Ap kokiem un dzīvžogiem uzrok augsni, to sagatavo arī puķu
stādīšanai;
• No rozēm, mežvīteņiem noņem skujas un cita veida segumu;
• Kopj, mēslo, pārstāda akmeņdārza augus;
• Sēj zālienu vai pārsēj ziemā izkritušās vietas tajā;
• Ābelītēm un citiem augļi kociņiem noņem ziemā uzliktos
apsējus;
• Apgriež daudzgadīgo graudzāļu cerus;
• Pirms aktīvās veģetācijas sākuma, pārstāda ziemcietes;
• Mēneša sākumā mēslo pavasarī ziedošās sīpolpuķes, lietojot kompleksos minerālmēslus ar zemu slāpekļa saturu (lai
veicinātu sīpolu attīstību un briešanu);
• Pārbauda narcišu, tulpju, un krokusu stādījumus. Slimos
augus izrok un sadedzina;

Mīļie mālpilieši!
Lai Spodrības mēnesī veiktie uzkopšanas darbi nesabojātu omu par
padarīto darbu, lūgums lielgabarīta
zilajos konteineros nemest celtniecības būvgružus: ķieģeļus, sienu
apmetuma gabalus ar ﬂīzējumu u.c
smagus atkritumus. Būvgružu aizvākšanas neskaidrajos jautājumos
zvanīt pa telefonu 22302121.

• Aprīļa beigās, ja zeme ir pietiekami sasiluši, stāda gladiolas,
dālijas, frēzijas un citas vasarā ziedošas sīpolpuķes;
• Pārrok kompostkaudzi;
• Sausā laikā reizi nedēļā bagātīgi laista sīpolpuķes;
• Balkona kastēs ievieto uzziedinātas sīpolpuķes – hiacintes,
narcises, krokusus, tulpes;
• Stāda atraitnītes, prīmulas un citas puķes, kas pavasarī uzzied.
• Arī tiem. kam viss dārzs var satilpt tikai uz istabas palodzes,
balkona vai terases, skumt nav iemesla – tirgos, puķu veikalos ir plašs viengadīgo ziedošo augu (arī garšaugu klāsts),
lai katrs savu rožu dārziņu varētu nokomplektēt pēc sirds
patikas – kastēs, uz šķīvjiem, dažādos traukos.
Ikvienam var būt visskaistākais dārzs. Augus stādām saskanīgās krāsās, ekstravagantās vai tradicionālās ziedošu augu un
garšaugu kompozīcijās, un svinam pavasari!
Kristīne Cimermane

Sidgundas pamatskola
aicina vecākus pieteikt bērnus 1. klasē
katru darba dienu no plkst. 8.20 līdz 16.00
Nepieciešamie dokumenti:
• Iesniegums skolas direktorei;
• Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
• Vecāku personu apliecinošs dokuments.
Piedāvājam 1. klases skolēniem
pēc stundām iespēju:
• apmeklēt pagarinātās dienas grupu;
• piedalīties interešu izglītības nodarbībās:

– tautisko deju pulciņā;
– teātra pulciņā;
– sporta pulciņā;
– ansamblī;
– vizuālās mākslas pulciņā;
• piedalīties interesantos ārpusklases pasākumos.
Tālrunis uzziņām: 7956921
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KULTŪRA

“Māra” svin 15. gadu jubileju
Mīļā Māra danco
Upītes malā,
Zaļa vara kurpītes,
Zvārguļu josta.
Deju kopa ar nosaukumu “Māra” uzsākusi
darboties Mālpils kultūras namā 1991. gada
rudenī. Tajā pēc dažu gadu pārtraukuma apvienojās dejotāji , kuri pie vadītājas Julijanas
Butkevičas bija dejojuši Mālpils vidusskolas
un Mālpils tehnikuma deju kolektīvos.
“Māra” ir piedalījusies Latvijas Dziesmu
un deju svētkos. Ir izdejojusi godalgotas
vietas dažādos konkursos. Katru gadu tiek
sagatavota jauna koncertprogramma. Jauniešu deju kopa vienmēr daudz koncertējusi
gan Latvijas novados, gan ārzemēs – Beļģijā, Vācijā, Francijā, Luksemburgā, Holandē,
Dānijā, Ungārijā, Horvātijā, Čehijā, Itālijā un
Turcijā. Sešu gadu garumā turpinās sadarbība ar kapelu Inrigo Arāja vadībā.
Pirms dažiem gadiem “Mārā” sāka dejot
daudzi jauni dejotāji, kuri dejojot kopā ar

4. aprīlī plkst. 19.00
Mālpils kultūras namā

KARLO GOLDONI
“MIRANDOLĪNA”
Jeb sirmums bārdā, bet sātans ribās
Dziesmota komēdija 2 daļās.
Itāļu komēdiju meistara darbs ir jauka, pārpratumiem bagāta luga par kādas viesnīcas īpašnieci
Mirandolīnu, kura savu saimniecību uztur, arī izmantojot pielūdzēju uzmanību, jo viņi neatkāpjas
no tās ne soli un dzīvo šai viesnīcā. Vēl ir kalps
Fabricio, kuru Mirandolīna mīl, un kurš arī patiesi
mīl Mirandolīnu. Tad viesnīcā ierodas bagātnieks,
kuram sievietes, gluži vienaldzīgas, un tiek nolemts
viņu izjokot un pārmācīt.
Dziesmu spēle, dejas, 18. gadsimta manieres
un mājieni no 21. gadsimta būs Valmieras teātra
izrādes pamatā.
Režisors Varis Brasla. Izrādes komponists
Emīls Zilberts.
Lomās: Māra Mennika, Inese Ramute, Dace
Evera, Terēze Lasmane, Januss Johansons, Tālivaldis Lasmanis, Arnolds Osis, Māris Bezmers,
Paulis Nimrots, Madars Zvagulis.

ilggadīgajiem kopas dalībniekiem, turpina
“Māras” tradīcijas. Kopumā deju kopu “Māra” par savējo sauc gandrīz 100 dejotāji.
Vairāk kā desmit gadus kolektīvā ir dejojuši
Dace Reinbaka, Uvis Roštoks, Jolanta Dinka, Māra Gaile Dišereite, Dace Hemmele,
Liene Cērpa, Gatis Lācis, Mārtiņš Dišereits,
Ināra Voronova, Jānis Kalniņš, Kristaps Grīnbergs, Oskars Janbergs. “Māras” dejojumam
daudzu gadu garumā raksturīga tehniskā
un mākslinieciskā kvalitāte, priekšnesuma
vitalitāte un patiess tautiskums.
Deju kopas vadītāji:
1999. – 2007. gads
Vadītāja Maija Orlova
Koncertmeistare Ingrīda Barkēviča.
Repetitore Māra Gaile Dišereite
1991. – 1999. gads
Vadītāja Julijana Butkeviča
Koncertmeistares Lauma Balode,
Ilona Treijere, Dace Kalniņa
Repetitore Maija Orlova

21. aprīlī plkst. 18.00 Mālpils kultūras namā

MĀLPILS AMATIERTEĀTRIS

Kura ir visskaistākā?
Jautra, muzikāla izrāde
Teksts – Dzinta Krastiņa. Dziesmas – Dainis Lazdiņš
Dejas – Kirils Oševerovs
Režisore Liene Cimža
Izrādē spēlē, dzied un dejo:
Baiba Ieviņa, Elita Mieze, Kaspars Ameriks,
Liene Cērpa, Aldis Opmanis, Ginta Kargane, Mārcis Benužs,
Evita Dinka, Sarma Ezermane, Gunta Millere, Ernests Austriņš,
Gunta Bahmane, Andris Liniņš, Gatis Zemītis, Santa Vadzinska
Viss ir gandrīz kā brāļu Grimmu pasakā – Sniegbaltīte, Pamāte,
Tēvs, Rūķi. Tikai darbība notiek šodien, un rūķiem problēmas pavisam
citas – jāattīsta bizness. Kāds ir laimīgs, kāda ilūzijas tiek sagrautas,
kāds vienkārši gaida labākus laikus.
Bet mīlestība? Mīlestība ir tāda pati kā pirms daudziem gadiem.
Un tie, kas patiesi mīl kļūst par dzīves karaļiem un karalienēm.
Biļetes var iegādāties kultūras nama kasē
Informācija pa tālruni 7925339

Par Mālpils logo 800
Mālpils 800 logo sasaucas ar Mālpils ģerbonī attēloto etnogrāﬁsko motīvu no Mālpils novada
jostas, ko veido senbaltu zīmes - simetriski slīpi krusti.
Trīs reizes attēlotais kvadrāts veido ciparu astoņi simti, kā arī seno Māras ūdeņu zīmi.
Krāsu simboliskā nozīme: zelts simbolizē Sauli, Zemi; tumši zilā krāsa simbolizē upes, arī
senbaltu un lībiešu apģērbam raksturīgo tumši zilo toni.
Logo var būt lietojams gan ar paskaidrojošo uzrakstu Mālpils 800, gan bez tā. Kopā ar
Mālpils ģerboni vai bez tā.
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SPORTS

Marta jaunumi sportā
24. februārī Salaspilī notika Rīgas rajona sporta
spēles ŠAHĀ, kurās startēja arī Mālpils šahisti. Organizatoriem galvassāpes sagādāja nepieredzēti kuplais
dalībnieku skaits – 14 komandas. Sacensības notika
pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.
Jau pirmajā kārtā mālpiliešiem pretī stājās vēlākie
turnīra uzvarētāji – Olaines pilsētas komanda, kuras
sastāvā spēlēja 2006. gada Latvijas čempions ŠAHĀ
– lielmeistars Normunds Miezis (jāpiebilst, ka gods
spēlēt ar Latvijas čempionu bija Anatolijam Seļivanovam). Mālpilieši izturēja ugunskristības un ar rajona
čempioniem nospēlēja neizšķirti (2:2). Tas olainiešiem
bija vienīgais neizšķirts turnīrā, jo pārējās komandas
tika pārliecinoši apspēlētas. Arī turpmākajā turnīra
gaitā mālpilieši nospēlēja pārliecinoši, zaudējot tikai
2. vietas ieguvējiem – Saulkrastu komandai. Tātad,
mālpilieši, iegūstot 16 punktus no 28 iespējamiem,
ļoti spēcīgā konkurencē izcīnīja 3. vietu, apsteidzot
tādas komandas kā Sigulda, Salaspils, Baloži, Ādaži
un Ropaži. Mālpils komandas sastāvā spēlēja Anatolijs Seļivanovs (3 punkti no 7), Ģirts Lielmežs (5,5 no
7), Pāvels Jakovļevs (2 no 7) un Esmeralda Balode
(5,5 no 7). APSVEICAM !!!
25. februārī Salaspilī notika Rīgas rajona 2007.
gada čempionāts kāršu spēlē “Zolīte”, kurā piedalījās
arī Mālpils “zolmaņi”. Līdz pat pēdējai kārtai mūsējie
turējās pirmajā piecniekā, bet neveiksme pēdējā kārtā
mālpiliešus atsvieda līdz 13.vietai. Kopumā startēja
19 komandas.
Rajona sacensību plakāts

2. martā Reiņa trasē Krimuldā notika Rīgas rajona
pašvaldību darbinieku 10. ziemas sporta spēles. Kopā
piedalījās 20 pagastu/pilsētu/novadu komandas, kuru vidū bija
arī Mālpils pašvaldības darbinieki. Pirmo reizi mālpilieši startēja
tik mazā sastāvā – 4 vīrieši un 3 sievietes, bet kā saka “mazs
cinītis gāž lielu vezumu” un Mālpils pašvaldības darbinieki kopvērtējumā iekļuva olimpiskajā sešiniekā, iegūstot 5. vietu. Visveiksmīgāk mūsējie nostartēja nobraucienā ar piepūšamajām
kamerām, kur tika izcīnīta pārliecinoša uzvara. Jāpiebilst, ka
individuāli Māris Čīma ieguva 1. vietu, bet Ģirts Lielmežs 2. vietu. 2. vietu mālpilieši ieguva lielajā stafetē. Ļoti veiksmīgi starti
bija arī mini orientēšanas stafetē (6. vieta) un priekšsēdētāju
divcīņā (5. vieta). Mālpils pašvaldības komandu pārstāvēja Baiba Poiša, Ieva Viļuma, Oksana Smirnova, Aleksandrs Lielmežs,
Aivars Melcers, Māris Čīma un Ģirts Lielmežs.

4. martā kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī gada 4. posms
ZOLES SPĒLĒ, kurā piedalījās 25 dalībnieki. 1. vietu ieguva
Pēteris Janbergs, 2. vietā ierindojās Raimonds Taranda, bet
3. vietā – Roberts Renārs.
11. martā Babītē notika Rīgas rajona sporta spēles NOVUSĀ. Kopumā piedalījās 16 komandas. Mālpils komanda
nostartēja sekmīgi, iegūstot 9. vietu. Mālpils komandas sastāvā
spēlēja Roberts Bākulis, Jānis Jansons seniors, Jānis Jansons
juniors un Gaļina Jansone. 1. vietu ieguva Ķekavas novusisti,
2. vietā ierindojās Babītes komanda, bet 3. vieta – Siguldas
komandai.
14. martā Siguldā “ELVI boulings” RĪGAS rajona novadu,
pilsētu un pagastu individuālās – komandu kausa izcīņas sacensības boulingā, kurās tradicionāli piedalījās arī mālpilieši.
Priekšsacīkstēs Mālpils komanda pārliecinoši ieguva 2. vietu aiz
Babītes pagasta, apsteidzot vietējos – siguldiešus. Bet ﬁnal four,
kur startēja četras labākās komandas no priekšsacīkstēm, veiksme mūsējiem bija pagriezusi muguru un nācās samierināties ar
4. vietu. Mālpils komandu, nu jau tradicionāli, pārstāvēja Edgars
Balodis, Jānis Klauss, Gatis Lācis un Dace Čīma.
18. martā noslēdzās Rīgas rajona 2007. gada sporta spēles
telpu futbolā. Sacensībās piedalījās 16 rajona pašvaldību komandas. Konkurence bija ļoti spēcīga (dažas komandas cīnās par
iekļūšanu augstākajā līgā) un mālpilieši ieguva 15. vietu.

3. vietas ieguvēji ŠAHĀ – Mālpils komanda

18. martā kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī gada 5. posms
ZOLES SPĒLĒ, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 1. vietu ieguva Jānis Žukovs, 2. vietā ierindojās Ilvars Raups, bet 3. vietā – Māris
Čīma. Atgādinu, ka sacensības notiks 6 posmos un kopvērtējumā vērtēs 5 labākos posmus.
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Mālpils volejbolisti ļoti sekmīgi piedalās 2007. gada rajona čempionātā volejbolā 2. līgā volejbolā vīriešiem. Pašreiz četrās
notikušajās spēlēs ir izcīnītas 4 uzvaras un vēl nav piedzīvots neviens zaudējums.
Mājinieki
Babīte 2
Salaspils
Baloži
Saulkrasti 1
Sigulda 2
Jaun.izlase

Viesi
Mālpils
Mālpils
Mālpils
Mālpils
Mālpils
Mālpils

Spēles vieta
Babītes sp. k.
Salaspils jaun. c.
Rīgas 21. vsk.
Zvejniekciema vsk.
Siguldas 1. psk.
Siguldas VĢ

Rezultāts
2–3
1–3
0–3
2–3

Tiesneši
Zaļmežs
Poršņevs
Miņins
Vidzups
Vidzups
Miņins

Bogdanovs
Teko
Poršņevs
Pelcis
Putniņš
Putniņš

Sporta pasākumu plāns
7. aprīlis
14. aprīlis
29. aprīlis

Mālpils pagasta čempionāts GALDA TENISĀ
Rīgas rajona Sporta spēles GALDA TENISĀ
Sacensības ZOLĪTES spēlē 6. posms (noslēgums)

Pašvaldības policijas
ziņojums
Veicot patrulēšanu, 4. martā Mālpils pagasta teritorijā tika konstatēts, ka skeitparka
laukumā ir salauzta atkritumu tvertne, kuras
vērtība ir 150 Ls. Pārskatot videokameru ierakstus un nopratinot jauniešus, tika noskaidrota
vainīgā persona – Mālpils vidusskolas 9.a klases skolnieks. Materiāli tika nodoti Siguldas
valsts policijai.
Ir sācies ugunsnedrošības periods. Lūdzam visus zemes īpašniekus sakopt savus
īpašumus un nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos, jo pretējā gadījumā īpašnieki tiks sodīti
pēc Ad mi nis tra tī vo pār kā pu mu ko dek sa
179. panta, Ugunsdrošības noteikumi Nr. 82,
21. punkts – Zemes īpašnieks(valdītājs) veic
nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.

Vieta
Mālpils prof. vidusskola
Sigulda
Kafejnīca “AUGUSTS”

Varbūt viņš jau ir pamēģinājis?
Pirms dažām dienām dažas mazu bērnu māmiņas uzrunāja mani un lūdza
ar avīzes starpniecību vērsties pie Mālpils centra bērnu vecākiem, lai pievērstu
uzmanību kādai nopietnai lietai.

Lūgums palīdzēt!
2007. gada 17. janvārī, autobusā Rīga – Mālpils, kurš iziet no Rīgas pulksten 13:45 (reiss,
kurā autobuss sabojājās un notika pārsēšanās),
tika nozaudēts maks ar dokumentiem uz V. Jermacāna vārda. Lūdzu atsaukties šī reisa pasažierus, kuri varētu sniegt informāciju par maka
un dokumentu atrašanās vietu vai par citiem šī
reisa pasažieriem. Iepriekš pateicos.
T. 26537637, 7950391

2007. gada 1. janvārī, ceļa Mālpils–Sigulda
18. kilometrā, ceļmalā, iepretim pagriezienam
uz Matiņa ezeru, tika atrasts 16 gadīga jaunieša
līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Lūgums atsaukties personām, kuras 2007. gada 01. janvārī
braukušas pa ceļu Mālpils–Sigulda, laika posmā
no pulksten 02:00 līdz 05:00 un ir redzējušas no
pirts ,,Umerīši” ejam jaunieti Siguldas virzienā, stāvam automašīnu, vai arī personām, kuru rīcībā ir
jebkāda cita rakstura informācija par notikušo.
T. 29192779, 7950404

Šajā mājiņā atsvaidzinātāju ﬂakonus neredzēju. Taču namiņš neapšaubāmi ir apdzīvots un nesen tajā, spriežot pēc milzīgās drazu kaudzes
zem loga, ir bijusi lielā pavasara tīrīšana
Izrādās Mālpils peldētavas apkārtnē, kas ir piemēslota līdz nejēdzībai, pēdējā laikā mētājas celofāna maisiņi ar dīvainiem mezgliņiem sānos. Vārds pa
vārdam, sarunās ar kaimiņiem un bērniem un ir noskaidrojies, ka bērnu vidū
ir izplatīta aerosolu – gaisa atsvaidzinātāju ostīšana apreibināšanās nolūkā.
Tas tiek darīts peldētavas apkārtnē un pamestajā ūdenssūkņa ēkā ceļā uz
peldētavu. Ieejot šajā ēkā redzēti arī gaisa atsvaidzinātāju ﬂakoni. Ar mezglu
siešanu tiek nodrošināts ostīšanas process. Bērni zina stāstīt stāstus – nosaucot arī vārdus – kā ostītāji to darījuši, kādus “gļukus” redzējuši, kā viens no
viņiem redzējis milzīgu, briesmīgu zirnekli.... Dienu pēc šīs sarunas redzēju
sižetu TV par līdzīgām lietām Rīgā un citur. Sižets pēc ostīšanas metožu apraksta, veselībai nodarītā neatgriezeniskā kaitējuma uzskaitījuma, noslēdzās
ar speciālista vārdiem, ka šādi ostītāji nekļūstot par narkotiku atkarīgiem – tikai
tāpēc, ka tik ilgi var arī nenodzīvot.
Aicinājums ir viens: vecāki pārliecinieties, vai jūsu mazgadīgais bērns
(tiešām to dara sākumskolas vecuma bērni) savu brīvo laiku nepavada šajās
vietās kopā ar kādu, kas varētu pamudināt pamēģināt “noķert kaifu”. Varbūt
viņš jau to ir pamēģinājis?
Dzinta Krastiņa
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2007. gada marts

INFORMĀCIJA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2007. gada aprīlī

Sveicam aprīļa
jubilārus!

4. aprīlī
6. aprīlī
8. aprīlī

19.00 Valmieras Drāmas teātra izrāde “Mirandolīna”
16.00 Liliputu cirks no Ukrainas
15.00 Kultūras nama pagalmā vai kultūras namā
Lieldienu Jampadracis
kopā ar leļļu teātra “Tims” Lieldienu Zaķi
Dziedāšanas svētki “Mālpils dziesma 2007”
13. aprīlī 19.00 “Mazā dziesma” bērnu un pusaudžu koncerts
14. aprīlī 19.00 “Mālpils dziesma” solistu, duetu un ansambļu
koncerts
20. aprīlī 18.00 Jauniešu deju kolektīvu koncerts
21. aprīlī 19.00 Mālpils amatierteātra muzikāla izrāde
“Kura ir visskaistākā?”
28. aprīlī 12.00 TLM studijas “Urga” un Zaubes rokdarbnieču
izstādes “Noslēguma biezputra”
Piedalās Kokneses pag. folkloras kopa “Urga”
19.00 Sadancošanās koncerts. Piedalās
Rīgas rajona vidējās paaudzes deju kolektīvi
6. maijā
Pavasara gadatirgus
Uz visām izrādēm, kā arī uz “Mālpils dziesmu”, biļetes
ir nopērkamas iepriekšpārdošanā kultūras nama kasē

85 – Ainai Veisai
Albertam Muceniekam
80 – Marijai Borodinai
75 – Raisai Ļevašovai
70 – Margaretai Kazēkai

Izstādes
Kultūras nama 1. stāvā 4. un 5. aprīlī LIELDIENU izstāde
Izstāžu zālē no 4. līdz 28. aprīlim Tautas lietišķās mākslas studijas “Urga”,
Zaubes pagasta rokdarbnieču kopas “Trejdeviņi” KOPĒJĀ IZSTĀDE
Pagrabstāvā fotoizstāde “SKATIES JAUNIEŠU ACĪM”

Februāra avīzē ieviesusies kļūda. Velta Gailīte un Vilma Slagūne skaistās jubilejas svinēja februārī, savukārt
Veronika Zutere martā svinēja 85 gadu jubileju. Atvainojamies par maketēšanas procesā radušos kļūdu.

Čaklie, uzņēmīgie mālpilieši!
Aicinām Jūs piedalīties ar pašu darinātiem rokdarbiem – adījumiem,
tamborējumiem, pinumiem, citiem interesantiem darinājumiem,
vai arī parādot savu olu krāsošanas prasmi Lieldienu roku darbu izstādē – pārdošanā 4. aprīlī no plkst. 14.00 un 5. aprīlī darba laikā
Mālpils kultūras namā. Izstādei paredzētos darbus lūdzam 3. martā
atnest kultūras nama dežurantam. Esiet droši un atsaucīgi!
Radīsim prieku sev un citiem sagaidot Lieldienas.

Redaktore Daiga Frīdberga

Lieldienu pasākumi
Mālpils Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā
1. Zaļā ceturtdiena 5. aprīlī plkst. 16.00
2. Lielā piektdiena 6. aprīlī plkst. 16.00
3. Klusā sestdiena – Lieldienu sagaidīšana 7. aprīlī plkst. 22.30
4. Lieldienas 8.aprīlī plkst. 14.00
5. Otrās Lieldienas – bērnu dievkalpojums 9. aprīlī plkst.14.00
Mūsu laiks ir tik īss,
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
Esam skumju brīdī kopā ar UVI ROŠTOKU māmuļu
un māsu smiltainē guldot.
Deju kopa „Sidgunda”

Mālpils kultūras nams, Biedrība “Notici sev”

Mālpils pagasta pensionāru padome aicina
17. aprīlī plkst. 17.00 kultūras namā Sarmīte Krišmane psiholoģe,
pirts procesu zinātāja stāstīs par dziednieciskajām pirts zinībām.
K/S “Kabatiņas” aicina darbā:
• meža cirtējus – strādniekus
• strādniekus – operatorus kokmateriālu apstrādes cehā
Pieteikties pie valdes priekšsēdētāja personīgi vai pa telefoniem
7976667, mob. 29264779
7. aprīlī plkst. 10.00 Mālpils profesionālās vidusskolas stadionā
notiks Starptautiskā Vācu aitu suņu izstāde. Ieeja bezmaksas.

Sludinājumi
Piedāvāju mēbeļu salikšanas pakalpojumus. Zvanīt
Kasparam – mob. tel. 28747232.
Dzīvespriecīga 4 mēnešus veca kaķu meitenīte Mālpils
“Strazdos” gaida labus un mīļus saimniekus. Tālrunis
2657961.

REKLĀMA

Cienījamie mālpilieši!
Š. g. 24. februārī Andra Durevska mājā “Sliseri” izcelās ugunsgrēks un praktiski izdega visa māja, kā rezultātā ģimene palikusi bez
dzīvesvietas. Palīdzības sniegšanai norādām bankas kontu: A/S “Baltic Trust Bank” LV95BATR0051A33272200 vai telefonu 29336608.

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, t. 7970888
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661
Þurnâliste: Dzinta Krastiòa

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

