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Aprīļa tēmas:

 Drošības, stipruma sajūtas  
mēraukla katram cilvēkam  
ir darbs, stabils atalgojums,  
sociālās garantijas, dzīves  
telpa, ģimene. Daudziem  
jauniešiem ar īpašām  
vajadzībām tā visa nav

 Visskaistākās idejas tā arī  
paliktu ideju līmenī, ja nebūtu 
cilvēku, kas gatavi radoši  
darboties to īstenošanā,  
un man ir ļoti liels prieks,  
ka Mālpilī tādu cilvēku ir arvien 
vairāk!

 Mani labākie iespaidi saistās  
ar cilvēku smaidiem  
un sirsnību, ar latviešu virtuvi, 
ko esmu iemīlējis, ar Latvijas  
arhitektūru, valodas  
sarežģītību, kas apliecina  
cilvēku kultūras augsto līmeni

 Tajā brīdī es nodomāju, ka  
nekas nevar cilvēkam aizstāt 
tās zināšanas, ko viņš ieguvis 
tik īpašā veidā, lai gan tāpēc sa-
vā laikā nācās atteikties  
no “kokā kāpelēšanas”
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 26 jautājumus
NOLĒMA:
• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 2006. gada pārskatu  

t. sk.:

Bilances aktīvi uz 31.12.2006. 3142087,- LVL

Pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi 2130757,- LVL
Pamatbudžeta faktiskie izdevumi 1715562,- LVL

Speciālā budžeta faktiskie ieņēmumi 88316,- LVL
Speciālā budžeta faktiskie izdevumi 76583,- LVL

Ziedojumu un dāvinājumu faktiskie ieņēmumi 5621,- LVL
Ziedojumu un dāvinājumu faktiskie izdevumi 4697,- LVL

Pamatbudžeta ieņēmumu naudas plūsma 1623627,- LVL
Pamatbudžeta izdevumu naudas plūsma 1491672,- LVL

Speciālā budžeta ieņēmumu naudas plūsma 88316,- LVL
Speciālā budžeta izdevumu naudas plūsma 77757,- LVL

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu naudas plūsma 5621,- LVL
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu naudas plūsma 11418,- LVL

• Izdarīt grozījumus  Darba samaksas nolikuma 8.3. punktā izskatot 
to šādā redakcijā:

 “Darba samaksu padomes darbiniekiem- galvenajiem speciālistiem 
un struktūrvienību vadītājiem nosaka procentos no padomes 
priekšsēdētāja amatalgas likmes.

• Saskaņot Sidgundas pamatskolas nolikumu.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem:

– “Brenči”, kas sastāv no zemes gabala 31,9 ha kopplatībā,
– “Miergravas”, kas sastāv no zemes gabala 22,6 ha kopplatībā,
– “Nīcēni”, kas sastāv no zemes gabala 14,24 ha kopplatībā,
– “Dīķīši”, kas sastāv no zemes gabala 1,03 ha kopplatībā,
– “Mairitas”, kas sastāv no zemes gabala 0,9445 ha kopplatībā,
– “Jaunkalni”, kas sastāv no zemes gabala 6,4 ha kopplatībā un uz tā 

esošas vienas dzīvojamās mājas ar četrām saimniecības ēkām,
– “Sudmaliņas”, kas sastāv no zemes gabala 12,8 ha kopplatībā.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus, izstrādājot zemes ierīcības 
projektu pēc Būvvaldes izsniegtajiem zemes sadalīšanas noteiku-
miem:
– “Jaunā māja”, atdalot zemes gabalu 2,2 ha platībā,
– “Grantiņi–Elkšņi”, atdalot zemes gabalu 3,319 ha platībā un 3,49 

ha platībā,
– “Mergupes iela 9”, atdalot zemes gabalu 4,6 ha platībā un sadalot 

to divos zemes gabalos pa 2,3 ha.
– “Ennītes”, atdalot divus zemes gabalus katru pa 2,0 ha,
– “Upkalni”, atdalot divus zemes gabalus katru pa 2,0 ha,
– “Ziedoņa iela 8”, atdalot zemes gabalu 0,1332 ha platībā,
– “Zemzari”, atdalot zemes gabalu 2,0 ha platībā,

• Piešķirt juridiskās adreses “Meža Grantiņi”, “Alti”.
• Izsludināt īstermiņa nomas tiesību izsoli līdz 01.11.2007. uz Māl-

pils pagasta padomei piederošo nekustamo īpašumu – asfaltētu 
lidlauka skrejceļu 1,8 ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma 
“Upeslīči”, kadastra Nr. 8074-001-0323.

• Noteikt nomas maksu 3 % par zemi gadā un 1 % par būvi gadā, 
bet ne mazāk kā 200,- Ls mēnesī (t.sk. PVN).

• Dzēst zemes nomas maksu mirušajām personām par kopējo sum-
mu Ls 89,06

• Dzēst zemes nomas maksu par kopējo summu Ls 79,70, kas ievie-
susies kļūdas dēļ.

• Atļaut pārbūvēt esošās fermas ēkas par atpūtas un izklaides kom-
pleksu.

• Atļaut mainīt lietošanas mērķi ēkai Mālpils pagasta “Ustupos” ar 
būves kadastra apzīmējumu 8074 005 0364 015 no dzīvojamās 
mājas uz saimniecības ēku.

• Piedalīties projektā “Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Sidgundas 
ciemā”.

• Izstrādāt projekta pieteikumu par bērnu rotaļu laukuma izveidošanu 
Sidgundas ciemā un iesniegt to Bērnu un ģimenes lietu ministri-
jā.

• Nodrošināt projekta realizācijai 40 % priekšfinansējumu un līdzfinan-
sējumu 20 % apmērā no projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem 
budžeta līdzekļiem.

• Atvērt atsevišķu kontu kredītiestādē šī projekta īstenošanai.
• Izveidot projekta “Notici sev” administratīvo komandu šādā sastāvā:

– Projekta vadītāja – Ieva Viļuma
– Projekta koordinatore – Lūcija Vaivare
– Projekta grāmatvede – Daina Sila
– Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

Solvita Strausa.
 Izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Lūciju Vaivari par projekta 

koordinēšanu uz projekta īstenošanas laiku, t.s., no 2. maija līdz 
30. jūnijam.

• Piedalīties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
izsludinātajā konkursā “Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas 
un restaurācijas programma” ar projektu “Vecrubenīšu senkapu 
arheoloģiskā izpēte”

 Nodrošināt padomes līdzfinansējumu 2388,- Ls apmērā (kopējās pro-
jekta izmaksas 4538,- Ls), paredzot līdzekļus 2008. gada budžetā.

• Atļaut Informācijas centra vajadzībām iegādāties maketēšanas 
programmu, piešķirot 700,- Ls no neparedzētiem izdevumiem.

• Piešķirt Latvijas nedzirdīgo sporta federācijai 200,- Ls sportista – dzir-
des invalīda līdzdalības nodrošināšanai Ziemeļvalstu–Baltijas valstu 
Nedzirdīgo čempionātā boulingā un Starptautiskajā Nedzirdīgo 
basketbola turnīrā Bambergā, Vācijā, līdzekļus paredzot no Sporta 
budžeta līdzekļiem 100,- Ls, no Atbalsta fonda līdzekļiem 100,- Ls.

 Naudu pārskaitīt: Latvijas nedzirdīgo sporta federācijai.
 Lūgt Rīgas rajona padomi finansiāli atbalstīt dzirdes invalīda dalību 

Ziemeļvalstu–Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātā boulingā un 
Starptautiskajā Nedzirdīgo basketbola turnīrā Bambergā, Vācijā.

• Sakarā ar to, ka izstādes organizēšanā un arī dalībā piedalās pa-
gasta suņu audzētāji, piešķirt Ogres kinoloģiskajam klubam 88,- Ls 
izstādes rīkošanai Mālpilī š.g. 7. un 8. aprīlī, no Atbalsta fonda 
līdzekļiem.

 Naudu pārskaitīt: Ogres kinoloģiskajam klubam.
• Piešķirt sporta deju klubam “Zīle” 250,- Ls, lai Mālpils pagasta 

dejotāji varētu piedalīties starptautiskajās deju sacensībās Polijas 
pilsētā Mikolaki no 18. līdz 22. aprīlim.

 Lūgt Rīgas rajona padomi piešķirt finanšu līdzekļus sporta deju 
kluba “Zīle” dalībniekiem, lai viņi varētu piedalīties starptautiskajās 
deju sacensībās Polijas pilsētā Mikolaki no 18. līdz 22. aprīlim.

• Piešķirt no Atbalsta fonda līdzekļiem:
– samaksāt pensionāru padomes izdevumus 51,13 Ls par piedalīša-

nos pašdarbnieku senioru pasākumā Salaspilī š.g. 31. martā,
– samaksāt lektorei Sarmītei Krišmanei 40,- Ls (pēc nodokļu sa-

maksas) par lekcijas “Pirts zinības” vadīšanu.
– samaksāt pensionāru padomes izdevumus 24,95 Ls par ziediem 

no SIA “Gabi” pēc rēķina Nr. 810590 no 31.03.2007.
• Atļaut kultūras nama darbiniekiem rīkot Pavasara gadatirgu Mālpilī 

š.g. 6.maijā.
• Apstiprināt Pavasara gadatirgus Nolikumu.
• Apstiprināt Mālpils vidusskolas vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programmu.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 04.04.2007. SĒDE Nr.5 2. aprīlis – pagasta padomes telpās uzsākts semināru cikls par pro-
jektu sagatavošanu LEADER programmas ietvaros

– Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ie-
sniegts projekta “Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā 
izpēte”pieteikums. Konkursa rezultāti būs zināmi 2008. 
gada martā

– programmas “Jaunatne” aģentūrā iesniegts projekta 
“Con-prendere” (no itāļu valodas – Saprašanās) pietei-
kums. Tas ir sadarbības projekts ar Gambolo pašvaldī-
bu Itālijā, ar kuru jau pērnā gada maijā uzsākts kopīgs 
darbs. Konkursa rezultāti gaidāmi maija beigās

3. aprīlis – Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centru organizē izglītojoši 
skaidrojošo semināru lauksaimniekiem

5. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Administra-
tīvi teritoriālās reformas padomes sēdē

– kultūrvides attīstības daļas vadītāja piedalās konferen-
cē “Vīzijas tūrisma attīstībai Siguldas novadā”, Rīgā

10. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs tiekas ar SIA “Komer-
santu klubs” pārstāvjiem par ERAF programmas kustī-
bas satiksmes projekta realizācijas iespējām

– kultūrvides attīstības daļas vadītāja, SIA “Norma K” 
ceļu un labiekārtošanas dienesta vadītāja un teritorijas 
plānotāja – vides speciāliste apzin sakopšanas darbu 
apjomus Mālpils viduslaiku pilskalnā

12. aprīlis – notiek Mālpils 800 darba grupas sanāksme
– padomes priekšsēdētājs piedalās LPS konferencē par 

Eiropas Vietējo pašvaldību hartas pilnīgāku ievērošanu
13. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu 

apvienības valdes sēdē Vīksnas pagastā, kurā izskata 
jautājumus par pašvaldību derīgo izrakteņu apsaim-
niekošanas efektivitāti un PAV priekšlikumus LPS 17. 
kongresa dokumentie

– Bērnu un ģimenes lietu ministrijā iesniegts projekta 
“Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Mālpils pagasta 
Sidgundas ciemā” pieteikums. Ar šo projektu iecerēts 
izveidot plašu un daudzveidīgu rotaļu laukumu. Kon-
kursa rezultāti gaidāmi maija beigās

14. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs un izpilddirektors 
piedalās pasākumā “Mālpils dziesma 2007”

16. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās I Latvijas ne-
kustamo īpašumu tirgus profesionāļu Diskusiju Forumā 
kā spīkers otrajā paneļdiskusijas daļā “Valsts, pašvaldī-
bu un attīstītāju sadarbība: kur un ko uzlabot”

– Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja ir izstrādā-
jusi un iesniegusi Bērnu un ģimenes lietu ministrijā 
Projektu “Atbalsts jauniešu iniciatīvām reģionos”, kā 
arī piedalījusies seminārā “Publiskā un privātā partne-
rība – problēmas un perspektīvas”

17. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona pa-
domes finanšu komitejas sēdē

18. aprīlis – Mālpils astoņsimtgades ieskaņās apvienoti pasāku-
mi – Meža dienas Mālpils pagastā un Eiropas koku 
stādīšanas projekts Zaļais vilnis (šis ir viens no Eiropas 
Savienībai nozīmīgās gadadienas Romas līgumu 50 
gadi atzīmēšanas pasākumiem Latvijā) (organizētāji 
K. Cimermane, I. Vanaga, piedalās E. Tāle, Mālpils 
vidusskola, Mālpils profesionālā vidusskola un inter-
nātpamatskola, Mālpils sociālās aprūpes centrs)

19. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs un avīzes redaktore 
tiekas ar Siguldas reģiona avīzes redaktoru un izdevēju 
par sadarbības iespējām

20. aprīlis – Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Ogrē piedalās 
seminārā par ES finansu līdzekļu piesaistes iespējām 
pašvaldībām 2007. – 2013. gadā

21. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās reģionālās 
komitejas ALDE grupas sanāksmē Spānijā

24. aprīlis – Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Valmierā lasa 
lekciju “Comenius projektu menedžments”

25. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS domes 
un Administratīvi teritoriālās reformas komitejas sēdē

– pagasta padomes priekšsēdētājs tiekas ar RAPL mi-
nistru A.Štokenbergu

– izpilddirektors un teritorijas plānotāja piedalās rajona 
teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sēdē 
Siguldā

26. aprīlis – Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Valmierā lasa 
lekciju “Comenius projektu menedžments”

– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Perspektīvās 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidoša-
nas metodikas (modeļa) izstrādes vadības komitejā

28. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs un sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste piedalās TML “Urga” un Zaubes rokdarb-
nieču kopas “Trejdeviņi” izstādes “Pļava” noslēguma 
sarīkojumā

Saņemta oficiāla vēstule no Latvijas Vides aizsardzības fonda 
par finansiālu atbalstu projektam “Dzeramās ūdens kvalitātes uzla-
bošana Sidgundas pamatskolā”, kas paredz jaunas ūdens atdzelžo-
šanas stacijas būvniecību pie skolas. Projekta kopsumma sastāda 
33 161 Ls, no kuriem 50% finansē fonds, un 50% – Mālpils pagasta 
padome. Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrādāšana un līguma 
slēgšana ar fondu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils būv-
valde 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

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 
SĒŽU GRAFIKS 

2007. gada maija mēnesim
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 9. maijā  23. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas sēde 10. maijā  24. maijā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 10. maijā  24. maijā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 16. maijā  30. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijassēde 28. maijā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 16. maijā  30. maijā pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS
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seminārā par ES finansu līdzekļu piesaistes iespējām 
pašvaldībām 2007. – 2013. gadā

21. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās reģionālās 
komitejas ALDE grupas sanāksmē Spānijā

24. aprīlis – Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Valmierā lasa 
lekciju “Comenius projektu menedžments”

25. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS domes 
un Administratīvi teritoriālās reformas komitejas sēdē

– pagasta padomes priekšsēdētājs tiekas ar RAPL mi-
nistru A.Štokenbergu

– izpilddirektors un teritorijas plānotāja piedalās rajona 
teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sēdē 
Siguldā

26. aprīlis – Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja Valmierā lasa 
lekciju “Comenius projektu menedžments”

– pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Perspektīvās 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidoša-
nas metodikas (modeļa) izstrādes vadības komitejā

28. aprīlis – pagasta padomes priekšsēdētājs un sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste piedalās TML “Urga” un Zaubes rokdarb-
nieču kopas “Trejdeviņi” izstādes “Pļava” noslēguma 
sarīkojumā

Saņemta oficiāla vēstule no Latvijas Vides aizsardzības fonda 
par finansiālu atbalstu projektam “Dzeramās ūdens kvalitātes uzla-
bošana Sidgundas pamatskolā”, kas paredz jaunas ūdens atdzelžo-
šanas stacijas būvniecību pie skolas. Projekta kopsumma sastāda 
33 161 Ls, no kuriem 50% finansē fonds, un 50% – Mālpils pagasta 
padome. Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrādāšana un līguma 
slēgšana ar fondu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils būv-
valde 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

Pagasta padomes notikumi aprīlī

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 
SĒŽU GRAFIKS 

2007. gada maija mēnesim
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 9. maijā  23. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas sēde 10. maijā  24. maijā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 10. maijā  24. maijā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 16. maijā  30. maijā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijassēde 28. maijā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 16. maijā  30. maijā pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS
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 1 Eiropas Sociālais fonds
 2 Sociālo darba un sociālās pedagoģijas augstskola

Tuvojas vasara, lielākajai daļai māl-
piliešu tas ir brīvdienu, atvaļinājumu 
un atpūtas laiks, bet citiem aktīvākas 
darbošanās, savu radošo spēju atklā-
šanas un pilnveides laiks, kas palīdzēs 
Tev justies spēcīgākam, varošākam.

Drošības, stipruma sajūtas mēraukla 
katram cilvēkam ir darbs, stabils atalgo-
jums, sociālās garantijas, dzīves telpa, ģi-
mene. Daudziem jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām tā visa nav. Lai bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem jauniešiem 
ar garīga rakstura traucējumiem vieglāk 
būtu integrēties sabiedrībā un iesaistīties 
darba tirgū, grupu dzīvokļi bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 
ar garīga rakstura traucējumiem “Šūpo-
les”, kas atrodas Rīgā, Platā ielā 9, un ir 
biedrības “Rūpju bērns” struktūrvienība, 
uzsākuši realizēt projektu “Atbalstītā dar-
ba pakalpojumi”. Atbalstītā darba pamatā 
ir atbalsta nodrošinājums noteiktā laika 
posmā, kas ļauj apgūt pamatprasmes 
sava darba uzdevuma veikšanai. Atbalstī-
tājs ir kā vidutājs starp darba devēju un 
darbinieku, viņš risina ar jauniešu nodar-
binātību saistītos jautājumus, vienojas ar 
darba devēju, klienta ģimenes locekļiem, 
kā arī, ja nepieciešams, pirmās dienas 
pavada klientu uz darbu. Tas nav viegls 
uzdevums. Jauniešu ar garīga rakstura 
traucējumiem bieži vien neprasme, nevē-
lēšanās strādāt, dažāda veida atkarības 
un reizēm pārmērīga uzticēšanās “drau-
giem”, noved pie nopietnām problēmām, 
ko palīdz risināt sociālie darbinieki. Arī 
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 
augstskola “Attīstība” uzsākusi realizēt 
ESF1 projektu “Motivācijas programma 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai bez vecā-
ku gādības palikušajiem jauniešiem”, kura 
ietvaros paredzēta jauniešu atbalsta gru-
pu organizēšana un vadīšana institūcijās, 

ko vada Rīgas rajona un pilsētas pašval-
dību sociālie darbinieki, kā arī nodarbību 
cikls jauniešiem “Cilvēks starp cilvēkiem”, 
“Stresa menedžments”, “Sava karjera 
jāveido pašiem”, ko vadīs SDSPA2 “At-
tīstība” pasniedzēji. Bez vecāku gādības 
palikušos jauniešus no 15 gadu vecuma 
aicinām griezties pašvaldības aģentūrā 
“Mālpils sociālais dienests”, lai noskaid-
rotu precīzu informāciju par minētajām 
aktivitātēm un drosmīgi iesaistīties savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Vēlamies uzņēmēju un iestāžu va-
dītāju uzmanību vērst uz jauniešiem ar 
invaliditāti un viņu iekļaušanu darba tirgū. 
Jaunietis ar īpašām vajadzībām visbiežāk 
ir bezgala uzticīgs un centīgs darbinieks, 
ja tikai jaunajam darbiniekam ir piedāvāts 
spējām atbilstošs darbs. Ļoti svarīga ir dar-
ba devēja attieksme, uzdrīkstēšanās un 
ieinteresētība apmācīt, laipni un saudzīgi 
ievadīt darbā strādāt apņēmīgo darbinie-
ku. Paldies Mālpils pagastu uzņēmējiem, 
institūcijām, zemnieku saimniecībām, ku-
rās strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
kas nenogurstoši māca šiem cilvēkiem 
vajadzīgās amata prasmes, ir tiem kā 
ģimenes locekļi, draugi, konsultanti. Dar-
ba devēji saņem nodokļu atlaides par 
invalīdu nodarbinātību. Tomēr ir arī darba 
devēji, kuri izmanto ļaudis ar īpašām vaja-
dzībām kā lēto darbaspēku, kad cilvēkam 
nav oficiālu darba attiecību, sociālo garan-
tiju, drošības, nākotnes.

Algots darbs cilvēkiem ar invaliditāti 
ir ne tikai iztikas avots, bet nozīmīgs 
sociālās rehabilitācijas un integrācijas 
līdzeklis, pašapziņas atjaunošanas un 
personiskās izaugsmes priekšnotei-
kums, kā arī svarīgs elements cīņā ar 
sociālo atstumtību. Mālpils pašvaldība 
kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
risina ar invalīdu nodarbinātību saistītos 
jautājumus – ir izveidotas 2 subsidētās 
darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti uz 
diviem gadiem. Šajā laikā darba devējs 
no valsts saņem noteiktu subsīdiju – da-
ļēju finansējumu darba apmaksai, darba 

vietas iekārtošanai un tml., bet darbinieks 
apgūst darbam nepieciešamās prasmes, 
iemaņas, iejūtas darba kolektīvā un gūst 
profesionālo rehabilitāciju. Ar maija mēne-
si Mālpils pagasta padome plāno realizēt 
Sabiedrības integrācijas fonda grantu 
shēmas “Motivācijas programma sociā-
lās atstumtības riska grupām” projektu 
“Notici sev”, kura ietvaros notiks mērķa 
grupas apzināšana, sadarbības līgumu 
slēgšana, nodarbību cikli datorzinībās, 
psiholoģijā, kam sekos praktiskās nodarbī-
bas keramikas priekšmetu izgatavošanā, 
floristikā, dekoratīvo sveču liešanā, ādas 
apstrādē, tekstilijas pulciņā, kas noslēg-
sies ar darba nometni “Amats – pamats” 
un Darba svētkiem, darbu izstādi oktobra 
beigās. Motivācijas programmas pasāku-
mos paredzēts iesaistīt līdz 20 jauniešu 
un 20 cilvēku ar īpašām vajadzībām un 
viņu ģimenes locekļus.

Mālpils invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība “Notici sev” arī maija un jūnija mē-
nešos realizēs Sabiedrības integrācijas 
lietu sekretariāta atbalstīto projektu “Zini, 
vari, dari”, kura ietvaros paredzēts cilvēk-
iem ar valodas un dzirdes traucējumiem, 
viņu tuviniekiem un atbalstītājiem apgūt 
zīmju valodas pamatus, datorapmācī-
bas un veselības veicinošu vingrinājumu 
kompleksu.

Vasara ir Tavu iespēju laiks! Mēs ti-
cam, iesaistoties projektos, pasākumos 
akcijās, Tu apzināsies savas intereses, 
iegūsi praktiskā darba iemaņas, drošību 
un pārliecību par sevi un nākotni. Esi ak-
tīvs, jautā, mēs palīdzēsim!

Uzņēmēji, institūciju vadītāji! Palīdziet 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām radīt 
iespējas strādāt interesantu, viņu spējām 
un vēlmēm atbilstošu darbu. Tas cels 
Jūsu uzņēmuma prestižu un atpazīstamī-
bu sabiedrībā un veicinās Jūsu biznesa 
attīstību.

SDSPA augstskolas “Attīstība” studentes 
Tamāra, Anita, Tabita, Lūcija

Kontakttālrunis – 7185873

Vasara – Tavu iespēju laiks

“Mālpils sociālais dienests” iepazīstina
Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem un apmācību pro-

grammām pilnīgāku informāciju var iegūt norādītajās mājas 
lapās vai arī personīgi pašvaldības aģentūrā pie direktores.

Par apmācības iespējām  
cilvēkiem ar invaliditāti

Valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs” 1. un 2. 
grupas invalīdiem, kā arī personām, kam pēc Veselības un 
darbaspēju ekspertīzes komisijas ieteikuma jāmaina profesija, 
piedāvā apgūt valsts budžeta apmaksātas izglītības program-
mas, iegūstot profesiju. Personām ar nepabeigtu pamatskolas 
izglītību ir iespēja iegūt informācijas ievadīšanas speciālista, 
apdares darbu strādnieka, apmetēja, flīzētāja, krāsotāja, tape-
šu līmētāja un grīdu klājēja, konditora un pavāru palīga, biroja 
palīgdarbinieka, viesu uzņemšanas dienesta speciālista, ista-
benes un viesnīcu uzkopšanas darbinieka, u.c. profesijas. Ar 
pabeigtu pamatskolas izglītību var apgūt profesionālās vidējās 
izglītības un arodizglītības programmas “Komerczinības”, “Grā-
matvedība”, “Ēdināšanas serviss”, “Elektronika”, “Datorsistē-
mas”, “Sekretariāta un biroja darbs”. Pirms tam var izmantot 
Sociālās integrācijas konsultācijas profesionālās piemērotības 
noteikšanai. Profesionālās piemērotības kursu laikā ir iespēja 
izmantot bezmaksas dienesta viesnīcu, ēdināšanu un speciā-
listu konsultācijas.

Īpašas apmācības programmas cilvēkiem ar invaliditāti pie-
dāvā arī Alsviķu profesionālā skola.

www.sic.gov.lv; www.aluksne/lv/alsvikups

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem, politiski represētām personām, kā arī Černobiļas atom-
elektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Šo pakalpojumu 
saņemšanas kārtību nosaka 2004. gada 28. decembra Ministru 
kabineta noteikumi Nr.1067. Personām, kam atbilstoši noteiku-
miem pienākas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, vispirms 
jāgriežas pie ģimenes ārsta, lai saņemtu izziņu par veselības 

stāvokli. P/a “Mālpils sociālais dienests” jāiesniedz iesniegums 
un ģimenes ārsta izsniegta izziņa, aģentūra dod atzinumu par 
pakalpojumu nepieciešamību, nosūta to uz Sociālo pakalpojumu 
pārvaldi, kas pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu 
un uzņem rindā (kas var ilgt pat līdz pusotram gadam). Personas 
ar funkcionāliem traucējumiem šos pakalpojumus var saņemt 
reizi divos gados, politiski represētās personas reizi trijos gados, 
ČAES dalībnieki – reizi gadā.

www.socpp.gov.lv

Sociālā rehabilitācija pieaugušajiem,  
kas atkarīgas no psihoaktīvajām vielām

Lai palīdzētu ar atkarībām sirgstošiem cilvēkiem reintegrē-
ties sabiedrībā, tagad arī pieaugušām personām ir iespēja sa-
ņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 
Lai no reibinošām vielām atkarīgie pieaugušie varētu saņemt 
rehabilitācijas pakalpojumus, viņiem jāiesniedz sociālajā dienes-
tā iesniegums par uzņemšanu sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
narkologa atzinums un izraksts no ambulatorā pacienta kartes 
par personas vispārējo stāvokli. Paredzētais pakalpojumu il-
gums ir līdz 12 mēnešiem.

www.socpp.gov.lv

Par valsts nodrošināto juridisko palīdzību  
maznodrošinātām personām

Tiesības uz juridisko palīdzību ir jebkurai personai, kas ir 
ieguvusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, vai 
kura, ievērojot tās īpašo situāciju, īpašuma stāvokli un ienāku-
mu līmeni, nav spējīga daļēji vai pilnībā nodrošināt savu tiesību 
aizsardzību. Juridiskās palīdzības saņemšanai nepieciešams 
aizpildīt juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu un pievie-
not tajā minēto ziņu apliecinošu dokumentu kopiju. Par valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu ir atbildīga Juridis-
kās palīdzības administrācija, Rīgā, Brīvības gatvē 214, kura 
nodrošina konsultācijas par veidlapu aizpildīšanu un nepiecieša-
majiem dokumentiem, kas pievienojami iesniegumam.

www.jpa.gov.lv

Demetra Kaukule (dzimusi 3. janvārī), 
Kārlis Višķers (dzimis 7. janvārī),
Daniils Lucevičs (dzimis 7. janvārī),
Brendons Bogdans (dzimis 9. janvārī),
Ieva Sofija Bundziņa (dzimusi 19. janvārī),
Viktorija Vanessa Radivilko (dzimusi 27. janvārī),
Artūrs Riekstiņš (dzimis 28. janvārī),
Gabriels Zverevs (dzimis 21. februārī),
Rūdolfs Višķers (dzimis 22. februārī),

Alekss Kīls (dzimis 26. februārī),
Ruslans Annens (dzimis 28. februārī),
Markuss Brakovskis (dzimis 6. martā),
Ivars Freimanis (dzimis 8. martā),
Kristīne Kauliņa (dzimusi 26. martā).

Mālpils pagasta padome,
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

Sveicam jaunos mālpiliešus un viņu vecākus!
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Tuvojas vasara, lielākajai daļai māl-
piliešu tas ir brīvdienu, atvaļinājumu 
un atpūtas laiks, bet citiem aktīvākas 
darbošanās, savu radošo spēju atklā-
šanas un pilnveides laiks, kas palīdzēs 
Tev justies spēcīgākam, varošākam.

Drošības, stipruma sajūtas mēraukla 
katram cilvēkam ir darbs, stabils atalgo-
jums, sociālās garantijas, dzīves telpa, ģi-
mene. Daudziem jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām tā visa nav. Lai bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem jauniešiem 
ar garīga rakstura traucējumiem vieglāk 
būtu integrēties sabiedrībā un iesaistīties 
darba tirgū, grupu dzīvokļi bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 
ar garīga rakstura traucējumiem “Šūpo-
les”, kas atrodas Rīgā, Platā ielā 9, un ir 
biedrības “Rūpju bērns” struktūrvienība, 
uzsākuši realizēt projektu “Atbalstītā dar-
ba pakalpojumi”. Atbalstītā darba pamatā 
ir atbalsta nodrošinājums noteiktā laika 
posmā, kas ļauj apgūt pamatprasmes 
sava darba uzdevuma veikšanai. Atbalstī-
tājs ir kā vidutājs starp darba devēju un 
darbinieku, viņš risina ar jauniešu nodar-
binātību saistītos jautājumus, vienojas ar 
darba devēju, klienta ģimenes locekļiem, 
kā arī, ja nepieciešams, pirmās dienas 
pavada klientu uz darbu. Tas nav viegls 
uzdevums. Jauniešu ar garīga rakstura 
traucējumiem bieži vien neprasme, nevē-
lēšanās strādāt, dažāda veida atkarības 
un reizēm pārmērīga uzticēšanās “drau-
giem”, noved pie nopietnām problēmām, 
ko palīdz risināt sociālie darbinieki. Arī 
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 
augstskola “Attīstība” uzsākusi realizēt 
ESF1 projektu “Motivācijas programma 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai bez vecā-
ku gādības palikušajiem jauniešiem”, kura 
ietvaros paredzēta jauniešu atbalsta gru-
pu organizēšana un vadīšana institūcijās, 

ko vada Rīgas rajona un pilsētas pašval-
dību sociālie darbinieki, kā arī nodarbību 
cikls jauniešiem “Cilvēks starp cilvēkiem”, 
“Stresa menedžments”, “Sava karjera 
jāveido pašiem”, ko vadīs SDSPA2 “At-
tīstība” pasniedzēji. Bez vecāku gādības 
palikušos jauniešus no 15 gadu vecuma 
aicinām griezties pašvaldības aģentūrā 
“Mālpils sociālais dienests”, lai noskaid-
rotu precīzu informāciju par minētajām 
aktivitātēm un drosmīgi iesaistīties savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Vēlamies uzņēmēju un iestāžu va-
dītāju uzmanību vērst uz jauniešiem ar 
invaliditāti un viņu iekļaušanu darba tirgū. 
Jaunietis ar īpašām vajadzībām visbiežāk 
ir bezgala uzticīgs un centīgs darbinieks, 
ja tikai jaunajam darbiniekam ir piedāvāts 
spējām atbilstošs darbs. Ļoti svarīga ir dar-
ba devēja attieksme, uzdrīkstēšanās un 
ieinteresētība apmācīt, laipni un saudzīgi 
ievadīt darbā strādāt apņēmīgo darbinie-
ku. Paldies Mālpils pagastu uzņēmējiem, 
institūcijām, zemnieku saimniecībām, ku-
rās strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām, 
kas nenogurstoši māca šiem cilvēkiem 
vajadzīgās amata prasmes, ir tiem kā 
ģimenes locekļi, draugi, konsultanti. Dar-
ba devēji saņem nodokļu atlaides par 
invalīdu nodarbinātību. Tomēr ir arī darba 
devēji, kuri izmanto ļaudis ar īpašām vaja-
dzībām kā lēto darbaspēku, kad cilvēkam 
nav oficiālu darba attiecību, sociālo garan-
tiju, drošības, nākotnes.

Algots darbs cilvēkiem ar invaliditāti 
ir ne tikai iztikas avots, bet nozīmīgs 
sociālās rehabilitācijas un integrācijas 
līdzeklis, pašapziņas atjaunošanas un 
personiskās izaugsmes priekšnotei-
kums, kā arī svarīgs elements cīņā ar 
sociālo atstumtību. Mālpils pašvaldība 
kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
risina ar invalīdu nodarbinātību saistītos 
jautājumus – ir izveidotas 2 subsidētās 
darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti uz 
diviem gadiem. Šajā laikā darba devējs 
no valsts saņem noteiktu subsīdiju – da-
ļēju finansējumu darba apmaksai, darba 

vietas iekārtošanai un tml., bet darbinieks 
apgūst darbam nepieciešamās prasmes, 
iemaņas, iejūtas darba kolektīvā un gūst 
profesionālo rehabilitāciju. Ar maija mēne-
si Mālpils pagasta padome plāno realizēt 
Sabiedrības integrācijas fonda grantu 
shēmas “Motivācijas programma sociā-
lās atstumtības riska grupām” projektu 
“Notici sev”, kura ietvaros notiks mērķa 
grupas apzināšana, sadarbības līgumu 
slēgšana, nodarbību cikli datorzinībās, 
psiholoģijā, kam sekos praktiskās nodarbī-
bas keramikas priekšmetu izgatavošanā, 
floristikā, dekoratīvo sveču liešanā, ādas 
apstrādē, tekstilijas pulciņā, kas noslēg-
sies ar darba nometni “Amats – pamats” 
un Darba svētkiem, darbu izstādi oktobra 
beigās. Motivācijas programmas pasāku-
mos paredzēts iesaistīt līdz 20 jauniešu 
un 20 cilvēku ar īpašām vajadzībām un 
viņu ģimenes locekļus.

Mālpils invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība “Notici sev” arī maija un jūnija mē-
nešos realizēs Sabiedrības integrācijas 
lietu sekretariāta atbalstīto projektu “Zini, 
vari, dari”, kura ietvaros paredzēts cilvēk-
iem ar valodas un dzirdes traucējumiem, 
viņu tuviniekiem un atbalstītājiem apgūt 
zīmju valodas pamatus, datorapmācī-
bas un veselības veicinošu vingrinājumu 
kompleksu.

Vasara ir Tavu iespēju laiks! Mēs ti-
cam, iesaistoties projektos, pasākumos 
akcijās, Tu apzināsies savas intereses, 
iegūsi praktiskā darba iemaņas, drošību 
un pārliecību par sevi un nākotni. Esi ak-
tīvs, jautā, mēs palīdzēsim!

Uzņēmēji, institūciju vadītāji! Palīdziet 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām radīt 
iespējas strādāt interesantu, viņu spējām 
un vēlmēm atbilstošu darbu. Tas cels 
Jūsu uzņēmuma prestižu un atpazīstamī-
bu sabiedrībā un veicinās Jūsu biznesa 
attīstību.

SDSPA augstskolas “Attīstība” studentes 
Tamāra, Anita, Tabita, Lūcija

Kontakttālrunis – 7185873

Vasara – Tavu iespēju laiks

“Mālpils sociālais dienests” iepazīstina
Par valsts apmaksātiem pakalpojumiem un apmācību pro-

grammām pilnīgāku informāciju var iegūt norādītajās mājas 
lapās vai arī personīgi pašvaldības aģentūrā pie direktores.

Par apmācības iespējām  
cilvēkiem ar invaliditāti

Valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs” 1. un 2. 
grupas invalīdiem, kā arī personām, kam pēc Veselības un 
darbaspēju ekspertīzes komisijas ieteikuma jāmaina profesija, 
piedāvā apgūt valsts budžeta apmaksātas izglītības program-
mas, iegūstot profesiju. Personām ar nepabeigtu pamatskolas 
izglītību ir iespēja iegūt informācijas ievadīšanas speciālista, 
apdares darbu strādnieka, apmetēja, flīzētāja, krāsotāja, tape-
šu līmētāja un grīdu klājēja, konditora un pavāru palīga, biroja 
palīgdarbinieka, viesu uzņemšanas dienesta speciālista, ista-
benes un viesnīcu uzkopšanas darbinieka, u.c. profesijas. Ar 
pabeigtu pamatskolas izglītību var apgūt profesionālās vidējās 
izglītības un arodizglītības programmas “Komerczinības”, “Grā-
matvedība”, “Ēdināšanas serviss”, “Elektronika”, “Datorsistē-
mas”, “Sekretariāta un biroja darbs”. Pirms tam var izmantot 
Sociālās integrācijas konsultācijas profesionālās piemērotības 
noteikšanai. Profesionālās piemērotības kursu laikā ir iespēja 
izmantot bezmaksas dienesta viesnīcu, ēdināšanu un speciā-
listu konsultācijas.

Īpašas apmācības programmas cilvēkiem ar invaliditāti pie-
dāvā arī Alsviķu profesionālā skola.

www.sic.gov.lv; www.aluksne/lv/alsvikups

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
Par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams saņemt sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucē-
jumiem, politiski represētām personām, kā arī Černobiļas atom-
elektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Šo pakalpojumu 
saņemšanas kārtību nosaka 2004. gada 28. decembra Ministru 
kabineta noteikumi Nr.1067. Personām, kam atbilstoši noteiku-
miem pienākas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, vispirms 
jāgriežas pie ģimenes ārsta, lai saņemtu izziņu par veselības 

stāvokli. P/a “Mālpils sociālais dienests” jāiesniedz iesniegums 
un ģimenes ārsta izsniegta izziņa, aģentūra dod atzinumu par 
pakalpojumu nepieciešamību, nosūta to uz Sociālo pakalpojumu 
pārvaldi, kas pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu 
un uzņem rindā (kas var ilgt pat līdz pusotram gadam). Personas 
ar funkcionāliem traucējumiem šos pakalpojumus var saņemt 
reizi divos gados, politiski represētās personas reizi trijos gados, 
ČAES dalībnieki – reizi gadā.

www.socpp.gov.lv

Sociālā rehabilitācija pieaugušajiem,  
kas atkarīgas no psihoaktīvajām vielām

Lai palīdzētu ar atkarībām sirgstošiem cilvēkiem reintegrē-
ties sabiedrībā, tagad arī pieaugušām personām ir iespēja sa-
ņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 
Lai no reibinošām vielām atkarīgie pieaugušie varētu saņemt 
rehabilitācijas pakalpojumus, viņiem jāiesniedz sociālajā dienes-
tā iesniegums par uzņemšanu sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
narkologa atzinums un izraksts no ambulatorā pacienta kartes 
par personas vispārējo stāvokli. Paredzētais pakalpojumu il-
gums ir līdz 12 mēnešiem.

www.socpp.gov.lv

Par valsts nodrošināto juridisko palīdzību  
maznodrošinātām personām

Tiesības uz juridisko palīdzību ir jebkurai personai, kas ir 
ieguvusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, vai 
kura, ievērojot tās īpašo situāciju, īpašuma stāvokli un ienāku-
mu līmeni, nav spējīga daļēji vai pilnībā nodrošināt savu tiesību 
aizsardzību. Juridiskās palīdzības saņemšanai nepieciešams 
aizpildīt juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu un pievie-
not tajā minēto ziņu apliecinošu dokumentu kopiju. Par valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu ir atbildīga Juridis-
kās palīdzības administrācija, Rīgā, Brīvības gatvē 214, kura 
nodrošina konsultācijas par veidlapu aizpildīšanu un nepiecieša-
majiem dokumentiem, kas pievienojami iesniegumam.

www.jpa.gov.lv

Šī gada sākumā katrs lauksaimniecī-
bas dzīvnieku īpašnieks saņēma galvenā 
valsts veterinārā inspektora V. Veldres 
vēstuli ar informāciju par dzīvnieku iz-
meklējumiem šogad. Neskatoties uz to, 
daudzi cilvēki interesējas, kad tiks veiktas 
pārbaudes. Tāpēc vēlreiz atgādinu:

No šī gada 1. janvāra tiek ieviests lei-
kozes brīvas saimniecības statuss. Tās ir 
saimniecības, kurās ir veikti izmeklējumi 
2005. un 2006. gadā, starp izmeklēju-
miem nav pagājuši vairāk par 13 mēne-
šiem un tie ir negatīvi. Šajās saimniecībās 
turpmāk uz leikozi izmeklējumi jāveic 
reizi trijos gados, bet uz tuberkulozi 
reizi piecos gados. Izmeklējumi tiek 
apmaksāti no valsts budžeta. Kurās 

saimniecībās tas būs jādara, to noteiks 
veterinārā pārvalde un par to tiks paziņots 
atsevišķi, visticamāk otrajā pusgadā. Pie-
notavai arī vairs zīmes nav jāraksta, jo 
visa informācija ir pieejama datu bāzēs. 
Mālpils pagastā ir tikai dažas saimniecī-
bas, kuras neatbilst brīvajam statusam. 
Dzīvniekus pārvietot drīkst tikai starp 
attiecīgā statusa saimniecībām, pretējā 
gadījumā pirms pārvietošanas jāveic iz-
meklējumi, kurus apmaksā saimnieks.

Joprojām paliek spēkā suņu un kaķu 
vakcinācija pret trakumsērgu, kas ir ob-
ligāta reizi gadā. Lauku mājās, Sidgundā, 
Upmalās maršruti un laiki tiks paziņoti 
turpmāk. Mālpils centra iedzīvotāji dzīvnie-
kus var vest uz vakcināciju pieņemšanas 

dienās – otrdien, ceturtdien no 8.00 līdz 
10.30. Ir iespēja vakcinēt arī mājās treš-
dienu vakaros pēc plkst. 17.00 iepriekš 
piesakot vizīti pa tālruni 26143151.

Bišu dravās pavasaros jāveic klīnis-
kie izmeklējumi uz peru puvēm, par ko 
jāsastāda akts.

Mājputnus pēc MK noteikumiem ne-
drīkst laist ārā līdz 15. maijam.

Ja mājas apstākļos pašpatēriņam kau-
jat liellopu, kurš vecāks par 2,5 gadiem vai 
aitu, kazu, kura vecāka par 1,5 gadiem 
jāveic izmeklējums uz encefalopātiju (sma-
dzeņu paraugs), kas tiek apmaksāts no 
valsts budžeta.

Atis Aigars

Informācija dzīvnieku īpašniekiem

Sveicam jaunos mālpiliešus un viņu vecākus!
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18. februārī noslēdzās V starptautiskais sakso-
fonmūzikas festivāls SAXOPHONIA, kas pulcēja 
dalībniekus no Itālijas, Japānas, Norvēģijas, Fran-
cijas, Zviedrijas, ASV, Latvijas un citām pasaules 
valstīm.

Nav jābūt īpaši pietuvinātam mākslai un kultū-
rai, lai zinātu par šī festivāla norisi, jo par to nemi-
tīgi ziņoja visi lielākie masu mediji un populārākie 
interneta portāli. SAXOPHONIA notiek reizi divos 
gados un nav nekāds brīnums, ka paši mūziķi tam 
gatavojas ļoti nopietni. Citiem vārdiem sakot – šis 
ir vissvarīgākais pasākums Latvijas saksofonmū-
zikas dzīvē vēl jo vairāk tāpēc, ka starptautiskā 
festivāla ietvaros norisinās Latvijas mūzikas skolu 
un mūzikas vidusskolu saksofonistu konkurss.

Mālpils mūzikas un mākslas skolu šajā kon-
kursā pārstāvēja pedagoga Elmāra Rudzīša 3. 
saksofona klases audzēknis Silvestrs Bajārs 
(koncertmeistare Anete Veldre). Viņš 1. – 3. klašu 
grupā, 37 dalībnieku sīvā konkurencē, spēja iegūt 
3. vietu, kas ir Silvestra līdz šim labākais sasnie-
gums un liecina par to, ka daudzās pie instrumenta 
pavadītās stundas nav bijušas veltīgas.

Skolotāja Elmāra Rudzīša audzēkņu sniegu-

mu kā izcilu novērtēja pasaulē lielākās Francijas saksofonu 
piederumu ražotājfirmas Vandoren pārstāvji un konkursa no-
slēguma apbalvošanas ceremonijā J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas lielajā zālē šī raksta autoru kopā ar Rīgas Doma 
kora skolas skolotāju Ievu Saliņu atzina par labākajiem sakso-
fona spēles pedagogiem Latvijā, pasniedzot firmas Vandoren 
speciālbalvu un atzinības rakstu. Šeit jāpiebilst, ka godalgotas 
vietas un atzinības rakstu ieguva arī trīs Ropažu mūzikas un 
mākslas skolas skolēni – pedagoga Rudzīša audzēkņi. Ropa-
žu mūzikas skolā saksofona spēlei ir ierādīta goda vieta. Tur 
darbojas viens no Latvijā labākajiem saksofonu kvartetiem un 
audzēkņu augstās vietas apstiprina likumsakarības.

Silvestra Bajāra panākumi, savukārt, liecina par to, ka 
Mālpilī šī instrumenta spēles apmācība pamazām uzņem 
apgriezienus. Mēs spējam konkurēt ar lielajām Rīgas skolām 
un varam būt labāki par tām. Tāpēc aicinu vecākus izvērtēt 
savu bērnu intelektuālās attīstības izaugsmes iespējas. Mācī-
bu gads pamazām ievirzās noslēguma fāzē, pēc kuras atkal 
tiks izsludināta jauna uzņemšana Mālpils mūzikas un mākslas 
skolā. Būšu priecīgs nākamgad saksofona (un arī sitamins-
trumentu) klasē redzēt jaunus audzēkņus, kas turpinās labi 
iesāktās saksofonmūzikas tradīcijas Mālpilī.

Elmārs Rudzītis, Mālpils mūzikas un mākslas skolas saksofona 
un sitaminstrumentu spēles skolotājs

Silvestram Bajāram debija SAXOPHONIA konkursā izdevusies lieliska

Laureāti: Skolotājs Elmārs Rudzītis ar saviem audzēkņiem, konkursa 
SAXOPHONIA laureātiem: Rūdolfs Misa (no kreisās) – 3. vieta 4. – 6. 
klašu grupā, Kristiāna Rudzīte – 2. vieta 1. – 3. klašu grupā, Silvestrs 
Bajārs – 3. vieta 1. – 3. klašu grupā

Silvestrs Bajārs triumfē SAXOPHONIA

Noslēdzies Eiropas Savienības informācijas aģentūras 
(ESIA), LR Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pār-
stāvniecības Latvijā rīkotais konkurss vidusskolēniem par 
“Latvijas cilvēku stāsti par Eiropu”, kas tika veltīts Romas 
līgumu 50. gadadienai.

Konkurss tika rīkots, lai mudinātu skolēnus uzzināt daudz jau-
na par Eiropas Savienību (ES) un radoši paust savu viedokli par 
Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem. Skolēnu komandas 
tika aicinātas veidot reportāžu, audiovizuālu vai vizuālu mate-
riālu par kādu konkrētu cilvēku ieguldījumu Eiropas vienotības 

veidošanā, kas tuvinājuši Latviju ES vai izmantojuši iespējas, 
ko sniedz Latvijas dalība ES.

Konkursā trešo vietu ieguva Mālpils vidusskolas skolnieču 
Līgas Mukānes un Jūlijas Ņikitinas reportāža par skolotāju 
un Mālpils pagasta padomes darbinieci Līviju Mukāni. Balvas pir-
mo trīs vietu ieguvējiem pasniegs Ārlietu ministrs Artis Pabriks, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca 
un ESIA direktore Linda Jākobsone š.g. 9.maijā Eiropas Kustī-
bas Latvijā rīkotajā konferencē Rīgas Latviešu biedrības namā. 
Aicināti piedalīties arī skolēnu reportāžās aprakstītie cilvēki.

Mālpils vidusskolas skolēnu panākumi
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Dejotāji piedalās starptautiskās sacensībās
18. aprīlī četri dejotāju pāri no sporta deju kluba “Zīle” devās 

uz Poliju, lai Mikolaki pilsētā piedalītos sacensībās.
Vadītāja Iveta Zīle ir pateicīga Mālpils pagasta padomei par 

finansiālu atbalstu, jo uzskata, ka iespēja piedalīties tik lielās 
starptautiskās sacensībās Mālpils dejotājiem ir gan liels gods, 
gan ļoti laba pieredze. Šajās sacensībās piedalās vairāk kā 
1000 dejotāju no dažādām pasaules valstīm.

18. februārī noslēdzās V starptautiskais sakso-
fonmūzikas festivāls SAXOPHONIA, kas pulcēja 
dalībniekus no Itālijas, Japānas, Norvēģijas, Fran-
cijas, Zviedrijas, ASV, Latvijas un citām pasaules 
valstīm.

Nav jābūt īpaši pietuvinātam mākslai un kultū-
rai, lai zinātu par šī festivāla norisi, jo par to nemi-
tīgi ziņoja visi lielākie masu mediji un populārākie 
interneta portāli. SAXOPHONIA notiek reizi divos 
gados un nav nekāds brīnums, ka paši mūziķi tam 
gatavojas ļoti nopietni. Citiem vārdiem sakot – šis 
ir vissvarīgākais pasākums Latvijas saksofonmū-
zikas dzīvē vēl jo vairāk tāpēc, ka starptautiskā 
festivāla ietvaros norisinās Latvijas mūzikas skolu 
un mūzikas vidusskolu saksofonistu konkurss.

Mālpils mūzikas un mākslas skolu šajā kon-
kursā pārstāvēja pedagoga Elmāra Rudzīša 3. 
saksofona klases audzēknis Silvestrs Bajārs 
(koncertmeistare Anete Veldre). Viņš 1. – 3. klašu 
grupā, 37 dalībnieku sīvā konkurencē, spēja iegūt 
3. vietu, kas ir Silvestra līdz šim labākais sasnie-
gums un liecina par to, ka daudzās pie instrumenta 
pavadītās stundas nav bijušas veltīgas.

Skolotāja Elmāra Rudzīša audzēkņu sniegu-

mu kā izcilu novērtēja pasaulē lielākās Francijas saksofonu 
piederumu ražotājfirmas Vandoren pārstāvji un konkursa no-
slēguma apbalvošanas ceremonijā J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas lielajā zālē šī raksta autoru kopā ar Rīgas Doma 
kora skolas skolotāju Ievu Saliņu atzina par labākajiem sakso-
fona spēles pedagogiem Latvijā, pasniedzot firmas Vandoren 
speciālbalvu un atzinības rakstu. Šeit jāpiebilst, ka godalgotas 
vietas un atzinības rakstu ieguva arī trīs Ropažu mūzikas un 
mākslas skolas skolēni – pedagoga Rudzīša audzēkņi. Ropa-
žu mūzikas skolā saksofona spēlei ir ierādīta goda vieta. Tur 
darbojas viens no Latvijā labākajiem saksofonu kvartetiem un 
audzēkņu augstās vietas apstiprina likumsakarības.

Silvestra Bajāra panākumi, savukārt, liecina par to, ka 
Mālpilī šī instrumenta spēles apmācība pamazām uzņem 
apgriezienus. Mēs spējam konkurēt ar lielajām Rīgas skolām 
un varam būt labāki par tām. Tāpēc aicinu vecākus izvērtēt 
savu bērnu intelektuālās attīstības izaugsmes iespējas. Mācī-
bu gads pamazām ievirzās noslēguma fāzē, pēc kuras atkal 
tiks izsludināta jauna uzņemšana Mālpils mūzikas un mākslas 
skolā. Būšu priecīgs nākamgad saksofona (un arī sitamins-
trumentu) klasē redzēt jaunus audzēkņus, kas turpinās labi 
iesāktās saksofonmūzikas tradīcijas Mālpilī.

Elmārs Rudzītis, Mālpils mūzikas un mākslas skolas saksofona 
un sitaminstrumentu spēles skolotājs

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Silvestram Bajāram debija SAXOPHONIA konkursā izdevusies lieliska

Silvestrs Bajārs triumfē SAXOPHONIA

Mālpils vidusskolas skolēnu panākumi

ZIŅAS

Sporta deju kluba “Zīle” dejotāji Mārtiņš Taranda  
un Madara Estrika dejo koncertā “Mālpils dziesma”

Seminārs lauksaimniekiem
3. aprīlī Mālpils pagasta kultūras namā Zemkopības ministri-

ja sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 
organizēja semināru lauksaimniekiem. Semināra mērķis bija 
izglītot lauksaimniekus, pagastu lauksaimniecības un lauku at-
tīstības speciālistus, kā arī jebkuru interesentu par sekojošām tē-
mām: jauno papildu valsts tiešo maksājumu shēma šim gadam, 
Nacionālo subsīdiju atbalsta programmu nosacījumi, plānoto 
atbalstu un pieteikšanās termiņi Lauku attīstības programmai 
2007. – 2013. gadam. Semināra noslēgumā izvērsās spraiga 
diskusija starp Ministrijas darbiniekiem un lauksaimniekiem. Tika 
izteikti ierosinājumi un pārrunātas neskaidrības noteikumos un 
nosacījumos, kas saistīti ar ilggadīgo zālāju audzēšanu, enerģē-
tiskajām kultūrām, graudaugu cenām, noteikumiem, kas nosaka 
iespēju saņemt atbalsta maksājumus jaunajiem zemniekiem.

Vācu suņu audzētavas “Lehmburg”  
panākumi

7. aprīlī Mālpils profesionālās vidusskolas stadionā ar Jāņa 
Zilberta atbalstu notika starptautiskā specializētā vācu aitu suņu 
izstāde. Tajā piedalījās suņu audzētāji no Latvijas, Igaunijas, Lie-
tuvas un Polijas. Nepārspēti palika Lietuvas suņu audzētāji.

Labi panākumi bija Jāņa Zilberta suņu audzētavai “Lehm-
burg”. Kucēnu klasē iegūta 1. vieta, 12 – 18 mēnešu vecuma 
grupā 2. vieta un atklātajā klasē 1. vieta. Sacensībās piedalījās 
arī Jāņa Zilberta vācu aitu suņu audzētavas mazbērni – suņi, 
kuri jau ir kopā ar jaunajiem saimniekiem.

Izstāde “Pļava”
Izstādē, kurā varēja apskatīt dabiskajās krāsvielās krāsotas 

segas un lakatus, lupatdeķus, pinumus, etnogrāfiskus telpu 
rotājumus, adījumus un tamborējumus visu aprīļa mēnesi bija 
skatāma Mālpils kultūras nama izstāžu zālē. Tajā piedalījās 36 
dalībnieki no Mālpils un 14 Zaubes rokdarbnieces. Centrālais 
darbs – liela sega no atsevišķiem dažādu autoru tekstiltehnikā 
gatavotiem kvadrātiņiem – ir turpinājums Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestādes projektam “Pļava”. Ar lielu interesi to kopā ar 
audzinātājām apskatīja arī bērnudārza un internātskolas audzēk-
ņi. “Zaubes pagasta rokdarbnieču kopa “Trejdeviņi” un Mālpils 
TLMS “Urga” esam kopā ar savu veikumu kā bites spietā. Mūs 
vieno pagātnes mantojuma apzināšana, saglabāšana un atdo-
šana nākamajām paaudzēm,” šie izstādes plakātos rakstītie 
vārdi raksturo izstādes noskaņu un mērķus.
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Šogad projektu darbos, kuru prezentēšana 1.– 9. klasēm tikko beigusies, skolēni krietni pastrādājuši. 
Ļoti labu ievirzi deva bibliotekāre A. Vecroze, tāpēc darbi precīzāk noformēti, mazāk dažādu materiālu 
pārkopējumu.

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

1. klase savā pirmā projekta aizstāvēšanā

Uzstājas mājinieki

Angļu vakarā kopā ar viesiem no Portugāles

8.a klase projekta aizstāvēšanā

Projektu laiks
Skolas jubileju un Mālpils 800-gades svētkus gaidot skolēni rakstījuši par bijuša-

jiem skolotājiem, absolventiem, Mālpili. Vairākiem darbiem jau nopietna pētnieciska 
ievirze.

Par rezultātiem stāsta skolas mācību pārzine Laima Balode, kura piedalījusies 
visās 16 prezentācijās un iepazinusies ar visu skolēnu darbiem:
1. klases (audz. S. Čelnova) tēma – “Anekdotes un jocīgi stāsti par skolas dzīvi” 
stāstītāji, protams, skolēnu vecāki. Prezentācija bija interesanta, kaut arī skolēni 
rakstīja savus pirmos projekta darbiņus.
2. klašu kopīgā tēma “Tautasdziesmas un pašu sacerētie dzejoļi par skolu”. Darbiņi 
patīkami (audz. M. Grīnberga, U. Kešāne).
Jauki savus darbus veidojuši un aizstāvēja skolotāju Ē. Caunes un Dz. Mūrnieces 
skolēni (3. a, 3. b kl.) Viņi rakstīja par savu māju.
4. klases (audz. G. Bahmane) projektos “Mans ceļš uz skolu” skolēni gan atkārto-
juši ceļa satiksmes noteikumus, gan pamatīgāk iepazinuši dažādus objektus, gan 
strādājuši ar karti, to veiksmīgi atspoguļoja prezentācija.
5.a kl. tēmas dažādas, par Mālpili un skolu rakstījuši maz.
5.b kl. darbi nopietni, pārsvarā par bioloģijas tēmām, jo audzinātāja I. Vēvere ir bio-
loģe. Interesantākie darbi bija D. Lucēvičam – “Eksperimenti ar dažādiem priekšme-
tiem”, K. Dinkam – “Vētras un viesuļi”, bet K. Bitnieks bija veicis dabas novērojumus 
septiņu mēnešu garumā.
Rūpīgi izstrādāti ir abu 6. klašu darbi (audz. A. Randere, L. Jomerte), un visi bija 
rakstīti par skolu. Dažiem skolēniem bijusi iespēja pētīt pat vairākas absolventu 
paaudzes (Ķešāni, Veici, Smirnovi u.c.)
Skolotājas I. Rulles 7.a klase izstrādājusi interesantus tūrisma maršrutus Mālpilī. 
Visplašākais darbs skolniecēm M. Silai un R. Akeldamai.
7.b kl.(audz. J. Mihejeva) un 8.a kl.(audz. D. Klintsone) veidojuši darbus par absol-
ventiem. Ļoti pārliecinoši savus darbus prezentēja tieši 8.a klase.
Skolotājas A. Kaukules 8.b klase veidoja uzvedumu angļu valodā ar V. Šekspīra 
dzeju – “Visa pasaule ir skatuve...”, ar kuru guva panākumus republikas mērogā.
Savdabīgus darbus – “Mana vizītkarte” – veidoja abas 9. klases. Tajos savdabīgi 
un interesanti atspoguļojot savas personības veidošanos.
Vidusskolas klasēm un Novadpētniecības pulciņa dalībniekiem aizstāvēšanās vēl 
priekšā. Viņiem vēlu labu veiksmi, bet tiem, kas darbu godam paveikuši, liels, liels 
PALDIES!

Par lielisko papildinājumu skolas muzejam ļoti priecājas  
arī skolotāja I. Bahmane

Īsās ziņas
– Marta beigās 11. klase uzņēma skolēnu delegāciju no Portugāles. 26. martā viesi 

apskatīja mūsu skolu, bet 29. martā kopīgi atpūtās Angļu vakarā.
– Klases rosīgi uzkopj skolas apkārtni.
– Sāksies “Gadu pulksteņa” – dobes veidošana pie skolas.
– 17. aprīlī 8.b klase uzkopj Mālpils bijušo skolotāju un kultūras darbinieku atdusas 

vietas kapos un parkā.
– 18. aprīlī 11. klase stāda kokus pie Sociālās aprūpes centra.
– 25. aprīli abas 9. klases uzkopj Otrā pasaules kara karavīru kapus.
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Kultūrvide ir sabiedrības un atsevišķu 
indivīdu radīta, veidojusies un attīstījusies gad-
simtu gaitā, pārmantojot iepriekšējo paaudžu 
pieredzi, glabājot garīgās un materiālās vērtī-
bas. Kultūrvide ir noteicošais faktors, kas rada 
iespējas cilvēka izaugsmei. Lauku kultūrvide 
piedāvā savus noteikumus, kas balstās uz sa-
biedrībā uzkrāto pieredzi, veidojot nepārtrauk-
tu mijiedarbību ar jaunieti. Jau ģimenē vecāku 
paraugs veido personību, kas liek apzināties 
vidi kā vērtību, vēlāk skola stiprina nacionālo 
pašapziņu, piederību savai dzīves vietai. Izzi-
not novada vēsturi, piedaloties gadskārtu svēt-
ku svinībās, deju kolektīvos, un citās ar mākslu 
saistītās aktivitātēs jaunietis meklē savu vietu 
kultūrvidē. Tomēr jaunieši paši izvēlas pakāpi, 
līdz kurai viņi ir gatavi reāli ievērot un īstenot 
kultūrvidei atbilstošu uzvedību. Cik daudz viņi 
ir gatavi pieņemt sabiedrības morāli, ētikas 
normas, tikumus?

Kāda esi Mālpils kultūrvide? Jo tieši 
te – Mālpilī, veidojas mūsu jaunatne, tās 
pašapziņa, identitāte, vērtīborientācija. Per-
sonības attīstībā sevišķa nozīme ir jauniešu 
vecumam, kad intensīvi veidojas spēja apzi-
nāties sevi, savas zināšanas, ideālus, rīcības 
motīvus un savu vietu sabiedrībā. Vai jaunietis 
atrod sevi – savas spējas, paļaušanos uz se-
vi, pašapziņu uzvedībā, spēju pieņemt lēmu-
mus? Jauniešiem pastiprinās vēlme pilnveidot 
savu personību, pievērsties sevis realizācijai. 
Jaunība ir “vētrainības un stresa” posms 
ar tai raksturīgo svārstīgumu: no pacilātas 
enerģijas līdz vienaldzībai; no jautrības līdz 
nomāktībai, no patmīlības līdz altruismam, 
no tikumības līdz antisociālai uzvedībai; no 
iejūtības līdz cietsirdībai.

Jaunietis nespēj uztvert pasaules vērtību 
saturu nekā citādi, kā tikai konkrētā personiskā 
izpratnē. Un neceriet, ka mūsdienu jaunietis 
vērtīgo saskatīs tur, kur redzam mēs, vidējās 
paaudzes cilvēki, vai mūsu vecāki, kuru vērtīb-
orientāciju neveidoja televīzija, datorspēles, 
internets. Kā jaunais mālpilietis veido savas 
vērtības, kur atrod savas dzīves jēgu?

Pavisam Mālpilī ir 1127 jaunieši: no 7 līdz 
18 gadiem – 618 pusaudži, no 19 līdz 25 ga-
diem – 509 jaunieši (datus sagatavoja Mālpils 
pagasta nodokļu administratore iedzīvotāju 
reģistra speciāliste Mārīte Nīgrande).

Mēģināju apzināt Mālpils kultūrvides vei-
dotājus – skolas, kultūras iestādes, sporta 
dzīves veidotājus, aktīvos cilvēkus.

Mālpils vidusskolā, kā jau visās izglītī-
bas iestādēs, tiek īpaši domāts par ārpusstun-
du aktivitātēm, jo izglītības process ietver per-
sonības veidošanas un veidošanās darbību, 
mācību un audzināšanas darbību vienotību. 
Izglītības rezultāts ir personas iegūto zināša-
nu, prasmju, pārliecību, attieksmju, kultūrvēr-
tību, personības īpašību kopums. Pedagogu 
nolūks ir jauniešu attīstības vadīšana vēlamā 
virzienā, gādājot, rūpējoties par viņu, mācot, 
izglītojot, izkopjot dzīvei praktiskās iemaņas. 
Jauniešiem tiek piedāvāts:
• Vizuālā māksla

o 1. – 5. klase 2x nedēļā
o 6. – 12. klase 2x nedēļā

• Deju grupas
o “Nakcītis” 1. – 3. klase 2x nedēļā
o “Nakc 2” 7. – 10. klase 5x nedēļā
o “Nakc 1” 4. – 6. klase 4x nedēļā

• Ivettas deju studija 2. – 12. klase  
5x nedēļā

• 1. – 3. klašu tautisko deju kolektīvs  
5x nedēļā

• Floristika 5. – 9. klase 2x nedēļā
• Ansamblis 5. – 6. klase 2x nedēļā
• Koris 3. – 4. klase 3x nedēļā
• Novadpētniecība 5. – 8. klase 7x nedēļā
• Dramatiskais pulciņš 3. – 4. klase  

2x nedēļā
• Radošās izdomas izglītības programma 

5. – 9. klase 2x nedēļā
• Skolēnu Līdzpārvalde 7. – 12. klase  

3x nedēļā
• 7. – 9. klašu deju kolektīvs 3x nedēļā
• 4. – 6. klašu deju kolektīvs 2x nedēļā

Mālpils mūzikas un mākslas skola – iz-
glītojas 134 audzēkņi. Realizē programmas:
• Klavierspēle
• Akordeona spēle
• Vijoļspēle
• Čella spēle
• Ģitāras spēle
• Flautas spēle
• Saksofona spēle
• Sitaminstrumentu spēle
• Kompozīcija
Mākslas nodaļa realizē 2 programmas:
• interešu izglītības programmu “Vizuāli 

plastiskā māksla” bērniem no 7 līdz 9 ga-
du vecumam (1. līdz 3. klase) – 6 stundas 
nedēļā. Patlaban mācās 18 audzēkņi (lai 
varētu stāties nākamajā izglītības pakāpē, 
šī programma nav obligāta).

• profesionālās ievirzes izglītības programmu 
“Vizuāli plastiskā māksla” jauniešiem no 
10 līdz 18 gadu vecumam (4. līdz 12. kla-
se) – 10 līdz 12 stundas nedēļā. Patlaban 
mācās 42 audzēkņi.

Piedāvā iespējas apgūt zīmēšanas, 
gleznošanas, kompozīcijas, veidošanas, 
keramikas, foto mācības un stikla apstrādes 
pamatus.

Kopā mākslas nodaļā mācās 60 au-
dzēkņi.

Mālpils kultūras namā mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvos darbojas 45 dalībnie-
ki, kas atbilst jauniešu vecuma grupai:
• Amatierteātris
• Jauktais koris
• Deju kopa “Māra”
• Deju kopa “Sidgunda”
• Tautas lietišķās mākslas studija “Urga”

Šogad Evija Pakere uzsākusi darbu ar 
dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem vo-
kāli instrumentālajā ansamblī, kas vēlas apgūt 
sintezatora, ģitāras un basa spēli, kā arī mā-
cīties dziedāt. Martā pieteicās 34 pusaudži. 
Kā atzina grupas vadītāja, neliels atbirums ir, 
taču 25 pusaudži ir apņēmības pilni turpināt 
sevi pilnveidot.

Jauniešu apvienība, kas darbojas “Māl-
pils tautskolas” ietvaros, apvieno 14 Mālpils 
jauniešus vecumā no 15 gadiem.

Jauniešu apvienības galvenie darba 
mērķi ir:
• Līdzdarbība vietējā sabiedrībā notiekošajos 

procesos;

• Sadarbība ar citām jauniešu organizāci-
jām;

• Solidaritātes un iecietības veicināšana jaun-
iešu vidū;

• Dažādu valstu jauniešu savstarpējās saprat-
nes veicināšana;

• Kultūru daudzveidības iepazīšanas;
• Jaunu prasmju un pieredzes iegūšana;
• Veselīga dzīves veida popularizēšana.

Veiksmīgi realizēts pirmais lielākais pro-
jekts – fotoizstāde “Skaties jauniešu acīm”, 
kas bija izstādīta Mālpils kultūras namā. Izstā-
dē varēja piedalīties jebkurš jaunietis, iesūtot 
fotogrāfijas apvienības e-pastā.

Atsaucību guva un savstarpējo jauniešu, 
pusaudžu sapratni veicināja apvienības orga-
nizētās diskotēkas, kurās tika atskaņota dažā-
du stilu pašu jauniešu iepriekš uz apvienības 
e-pastu atsūtītā mūzika.

Apvienības jaunieši piedalījās seminārā 
“Jaunatne darbībā”.

Deju prasmes iespējams apgūt Ivetas 
Zīles deju studijā, ko izmanto 11 jaunie 
mālpilieši.

Ikvienam aktīvas atpūtas cienītājam un 
sportot gribētājam ir iespēja katru nedēļu 
Mālpils profesionālās vidusskolas sporta 
bāzē nodarboties ar sportu. Visiem pagasta 
iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt katru pirm-
dienu un trešdienu no plkst. 19.00 līdz 21.00 
sporta zāli, kurā ir iespējams nodarboties ar 
dažādiem sporta veidiem, sākot no basketbo-
la, volejbola līdz pat zāles futbolam vai galda 
tenisam. Ikviens var arī uzlabot savu fizisko 
formu svaru zāle. Ja gribas atpūsties brīvā 
dabā, tad vasarā ikvienam ir iespēja apmeklēt 
profesionālās vidusskolas stadionu, kur var 
kopā uzspēlēt futbolu vai arī nodarboties ar 
vieglatlētiku. Vasaras mēnešos pagasta cen-
trā ir pieejamas skeitborda konstrukcijas, 
kur ikviens var pārbaudīt savas spējas skritu-
ļošanā, braukšanā ar dēli, vai riteni. Vasarā 
centrā tiek uzstādīti arī basketbola grozi, pie 
kuriem visi var atpūsties kā vien vēlas.

Nepārtraukti, cauru gadu, ikvienam pa-
gasta iedzīvotājam ir iespēja piedalīties daž-
nedažādākajos Mālpils pagasta organizētajos 
sporta pasākumos, par kuru norisi var uzzināt 
izvietotajās afišās, avīzē un TV. Ikviens, 
jauns vai vecs, kurš jūtas par savām spējām 
pārliecināts, vai vienkārši grib aizstāvēt sava 
pagasta godu, var piedalīties arī dažāda mē-
roga rajona sporta sacensībās.

Māris Čīma vēlas atgādināt ikvienam spor-
tistam, vai arī tikai no malas vērotājam, ka 
inventārs, kas jums nodrošina šīs aktīvās atpū-
tas iespējas, ir jāsaudzē un nekādā gadījumā 
nav jābojā vai jāizmanto tam neparedzētiem 
mērķiem. Ja arī tu neesi nekad bojājis inven-
tāru tad mēģini atturēt tos, kas to bojā.

Paldies skolu un pagasta iestāžu cil-
vēkiem, kas sniedza aktuālo informāciju! 
Pirmajā mirklī pēc datu apkopošanas jutos 
visai optimistiski, tik daudz iespēju, tik daudz 
izaicinājumu pārbaudīt savas spējas... bet 
tad atcerējos draudzenes rūgto pieredzi savu 
bērnu pārliecināšanā, ka kaut ko taču vajag 
darīt, lai nedzirdētu mūžīgo – MAN NAV KO 
DARĪT?

Daiga Frīdberga

Īsās ziņas
– Marta beigās 11. klase uzņēma skolēnu delegāciju no Portugāles. 26. martā viesi 

apskatīja mūsu skolu, bet 29. martā kopīgi atpūtās Angļu vakarā.
– Klases rosīgi uzkopj skolas apkārtni.
– Sāksies “Gadu pulksteņa” – dobes veidošana pie skolas.
– 17. aprīlī 8.b klase uzkopj Mālpils bijušo skolotāju un kultūras darbinieku atdusas 

vietas kapos un parkā.
– 18. aprīlī 11. klase stāda kokus pie Sociālās aprūpes centra.
– 25. aprīli abas 9. klases uzkopj Otrā pasaules kara karavīru kapus.

Jauniešu iespējas Mālpilī
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“Sadarbība bija ļoti interesanta. Es un divas vācu meitenes gatavojām vistu 
šķiņķīšus un karbonādi. Viņas ļoti akurāti ar karotīti pārkaisīja gaļas gabaliņus 
ar sāli un pipariem. Meitenes darbojās labprāt. Es viņām jautāju, kā viņas dar-
bojas skolā. Divas nedēļas mācās skolā un divas nedēļas prakse, un skolas 
laiks ir trīs gadi. Nobeigumā bibliotēkā es ievēroju, ka visi bērni bija izbrīnīti 
un skatījās atpakaļ, kad omītes dziedāja līdzi tehnikuma ansamblim. Vispār 
bija jauki, skatījāmies filmu par viņu iespaidiem pie mums un par viņu pilsētu 
Angermindi.” (Vecmāmiņa Rita)

“22. marts man bija liela diena, jo bija jāgatavo kopā ar vācu meitenēm. Biju 
nedaudz satraukusies, jo pirmo reizi gatavoju lielā virtuvē un uz elektriskās plīts. 
Man palīgos pieteicās divas meitenes, Stefānija un Dženija. Tā kā nedaudz 
saprotu vāciski, centos ar viņām saprasties vācu valodā. Darba bija daudz, 
jo cepām plātsmaizes ar diezgan sarežģītu recepti. Rezultāts bija baudāms. 
Paldies čaklajām palīdzēm. Paldies par iespēju piedalīties šādā pasākumā.” 
(Vecmāmiņa Dzintra)

Vācu meiteņu un skolotāju atbildes:
1. Ko jūs zinājāt par Latviju pirms šī projekta?
“Ziemā šeit ir ļoti auksti”, “Nezināju neko”, “Šeit ir cita nauda un valoda”, 

“Nedaudz palasīju ceļvedi par Latviju”, “Rīgai ir brīnišķīga vecpilsēta”, “Ekono-
miski nabadzīga valsts”.

2. Ko jūs zināt tagad?
“Skolēni ļoti draudzīgi sadarbojās ar omītēm un skolotājiem”, “Ir savādā-

kas svētku dienas, piemēram, Skolotāju diena”, “Nedrīkst smēķēt kafejnīcās, 
viesnīcās un skolās”, “Dažādu paaudžu cilvēki labi sadarbojas savā starpā”, 
“Iepazinu jaunas receptes un ēdienu pagatavošanas veidus”, “Latvijā ir brīniš-
ķīga daba un ainavas”, “Iepazinu jaunas receptes un cilvēkus”, “Izrādījās, ka 
tā nav ekonomiski nabadzīga valsts”.

3. Kas visspilgtāk palicis atmiņā?
“Akvaparks, meži un lauki”, “Rīga – ļoti iespaidīga, sevišķi skats no Hansa-

bankas 25. stāva”, “Bija ļoti jauki darboties bērnudārzā”, “Visi cilvēki bija ļoti 
jauki un pretimnākoši”, “Rīgas vecpilsēta, pilis un torņi”, “Veikalu ilgais darba 
laiks”, “Vecākās paaudzes aktivitāte sabiedriskajā dzīvē”, “Ļoti laba bērnu aprū-
pe bērnudārzā”, “Labās attiecības starp skolēniem un skolotājiem”, “Mūzikas un 
mākslas skola, mūsu darbs šajā skolā”, “Es apbrīnoju, ka cilvēki, dzīvojot sliktos 
apstākļos, var tik daudz paveikt”, “Ļoti viesmīlīgi cilvēki”, “Dzīves dārdzība gan-
drīz tāda pati kā Vācijā”, “Ļoti lielas atšķirības māju izskatā Rīgā un citur”, “Goda 
sardze pie Brīvības pieminekļa”, “Man šeit ļoti patika, un es labprāt atgrieztos 
vēlreiz. Šī pieredze bija ļoti bagātinoša, un man tā vienmēr būs līdzi”.

Vairākas atbildes atkārtojās, taču visbiežāk un dažādos variantos meitenes 
un viņu skolotāji ir pieminējuši aktīvo un draudzīgo sadarbību starp mūsu sko-
lēniem, skolotājiem un vecmāmiņām. Jā, šis nu tiešām bija projekts, par kura 
dalībniekiem sevi var nosaukt vairāki desmiti mālpiliešu: bērnudārza bērni un 
skolotājas, profesionālās vidusskolas audzēkņi, skolotāji un darbinieki, mūzikas 
un mākslas skolas mākslas nodaļas skolotājas, kultūras nama darbinieki un, 
protams, vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” dalībnieces, kam profesionālās vidus-
skolas projekta komandas vārdā gribu pateikties. Paldies Jums par skanīgajām 
dziesmām, par sirsnīgo sadarbību ar vācu meitenēm, par gardajiem produktiem, 
kas nāca no pašu gatavotajiem ziemas krājumiem! Paldies Dzintai Krastiņai 
par atbalstu vecmāmiņām un iedrošināšanu piedalīties projektā!

Paldies Maritai Pīķei par kartupeļiem, kas lieti noderēja, gatavojot vācu un 
latviešu ēdienus!

Paldies, veikalam BAF par precīzo sadarbību.
Īpašs paldies no vācu meitenēm šoferim Guntim Baltvilkam, kas ne tikai 

vienmēr precīzi bija klāt, kad bija paredzēti braucieni, bet palīdzēja arī dažādās 
sadzīves situācijās!

Vissmagāko darbu nastu un droši vien arī vislielāko gandarījumu par milzīgu, 
skaistu darbu izjuta profesionālās vidusskolas kolēģi, kuru optimisms un smaids 
divas nedēļas pavadīja projekta dalībniekus. Paldies jums! Visskaistākās idejas 
tā arī paliktu ideju līmenī, ja nebūtu cilvēku, kas gatavi radoši darboties to īste-
nošanā, un man ir ļoti liels prieks, ka Mālpilī tādu cilvēku ir arvien vairāk!

L. Mukāne

PROJEKTI

Projekta “Vecmāmiņas virtuvē” atskaņas
Avīzes marta numurā varējāt 

lasīt par pasākumiem, kas divu 
nedēļu garumā norisinājās Māl-

pilī, profesionālās vidusskolas ēdienu gatavo-
šanas laboratorijā, kopīgi darbojoties Mālpils un 
Angermindes (Vācija) skolēniem un vecmāmiņu 
klubiņa “Rezēdas” dalībniecēm. Nu projekts ir 
noslēdzies, un Jūsu uzmanībai varam piedāvāt 
gan vecmāmiņu iespaidus par šo darbošanos, 
gan arī vācu skolnieču atbildes uz nu jau tradicio-
nālajiem, visiem ārzemju viesiem uzdodamajiem 
jautājumiem:
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Pirmo rakstu par Mālpils vidusskolas Comenius programmas 
projektu “Eiropas darba tirgus...” un Mālpils skolēnu gaitām pa-
gājušā gada novembrī sākām ar informāciju par dienvidu zemi 
Portugāli, bet jau marta beigās Mālpilī ieradās Santo Tirso pro-
fesionālās skolas audzēkņi – mūsu vistālākie ciemiņi.

Viesiem tika piedāvāta plaša un daudzpusīga programma, 
lai divu nedēļu laikā dotu iespēju gan pastrādāt pie projekta 
tēmas, gan arī iespējami plaši iepazīt Latviju – zemi, par kuru vi-
ņiem pirms projekta bija 
zināms gandrīz vien tas, 
ka šeit ir ļoti auksti.

Latvija tika iepazīta 
gan tūristu lomā, apmek-
lējot ievērojamākos un 
viesiem tradicionāli rādā-
mos objektus – Vecrīgu, 
Turaidu un citus, gan arī, 
tā sakot, no iekšpuses, 
jo portugāļu skolēni dzī-
voja 11. klases skolēnu 
ģimenēs. Tas, protams, 
bija pamatīgs piedzīvo-
jums gan vecākiem, gan 
brāļiem un māsām (kā 
ar svešo “bērnu” sarunā-
ties, ko dot ēst, kā nodarbināt brīvajā laikā utt.), tādēļ liels paldies 
visiem, kas veiksmīgi izturēja šīs divas neparastās nedēļas. 
Daži turpina uzturēt kontaktus arī tagad, kad viesi jau prom, un 
atzīst, ka nemaz tik traki nebija, un pēc tālā “dēla” vai “meitas” 
aizbraukšanas jau kaļ plānus par nākamo tikšanos!

Projekta galvenais uzdevums bija Latvijas izglītības sistēmas 
un darba tirgus iepazīšana, skolu apmeklējumi, ēnu dienas da-
žādos Mālpils uzņēmumos un iestādēs.

Apmeklēto uzņēmumu un iestāžu vadītāji un darbinieki tika 
lūgti atbildēt uz divu anketu jautājumiem. Šī informācija tiks 
pārtulkota angļu valodā un ievietota portugāļu partnerskolas 
izveidotajā interneta mājas lapā, kur jau atrodas dati par okto-
brī un novembrī apmeklētajiem Santo Tirso uzņēmumiem un 
iestādēm, vairāku nozaru ekonomisko 
situāciju un attīstības tendencēm. Šie dati 
un uzņēmumos iepazītie darba apstākļi, 
konkrētu darbinieku pienākumi, atalgo-
jums u.c. informācija noderēs projekta 
dalībniekiem, izvēloties nākamo profesi-
ju, domājot par izglītības iespējām citās 
Eiropas valstīs. Paldies Mālpils pasta 
nodaļas, pirmsskolas izglītības iestā-
des, novadpētniecības muzeja, infor-
mācijas centra, internātpamatskolas, 
“Mālpils piensaimnieka”, z/s “Mālpils 
maize”, veikala “Gundegas” un Mālpils 
mežniecības vadītājiem un darbiniekiem, 
kas ļāva ieskatīties savā darba procesā 
un atbildēja uz skolēnu jautājumiem!

Projekta noslēgumā lūdzām viesus dalīties savos iespaidos. 
Lūk, ko viņi atbildēja:

1. Ko jūs zinājāt/domājāt par Latviju pirms šī projekta:
– Tā ir ļoti nabadzīga valsts (3 atbildes);
– Tā ir ļoti atšķirīga no Portugāles (3 atbildes);
– Tā ir ļoti skaista valsts (4 atbildes);
– Tā nav tik bagāta ar mežiem (1 atbilde);
– Nezināju neko (4 atbildes).

2. Ko jūs zināt tagad?

Skolotāji: “Tagad es daudz ko zinu par Latvijas vēsturi un 
tradīcijām. Cilvēki ir ļoti laipni un jauki. Ļoti labs ēdiens. Cilvēki 
daudz strādā. Es mīlu Latviju!”

“Zinu, ka valsts ir daudz cietusi visu okupāciju dēļ. Taču tas 
nav ietekmējis jūsu sirsnību un cilvēcību.“ “Zinu, ka ap 70 % 
Latvijas teritorijas aizņem meži, ka te ir dažādas reliģijas, bagā-
tīga arhitektūra un vēsture“.

Skolēni: “Cilvēki ir ļoti jauki un viesmīlīgi“, “Ļoti skaistas 
meitenes“, “Cilvēki ir 
interesantāki un ne tik 
iedomīgi kā Portugālē“, 
“Ļoti mierīga zeme“, 
“Viss ir ļoti tīrs un so-
līds, sevišķi tādēļ, ka 
nedrīkst smēķēt telpās“, 
“Pārtika ir ļoti daudz-
veidīga“, “Ļoti bagāta 
kultūra“, “Mēs iemācījā-
mies dažus vārdus, bet 
valoda ir ļoti sarežģīta“, 
“Ļoti atšķirīga ekonomi-
ka un mentalitāte“, “Ļoti 
moderna valsts, jo prezi-
dente ir sieviete“.
3. Kādi ir jūsu spilgtā-

kie iespaidi pēc šim divām nedēļām?
Skolēni: “Cilvēki Mālpilī uzņēma mūs kā ģimenes locekļus“, 

“Baznīcu arhitektūra ir ļoti skaista“, “Ēdiens bija izcils, sevišķi 
kūkas“, “Cilvēki ir civilizēti un tīrīgi“, “Mēs vienmēr jutāmies dro-
ši, gan dienā, gan vakaros“, “Skolēni bija ļoti draudzīgi“, “Visi 
pasākumi bija ļoti jautri un interesanti“.

Skolotāji: “Mani spilgtākie iespaidi saistās ar Latvijas dabu. 
Iespaidīgie meži – burvīgi un noslēpumaini.“ “Mani ļoti pārsteidza 
Rīgas skaistums. Joprojām par to jūsmoju. Cilvēki ir labi audzināti, 
un tas ir pārsteidzoši, ko jūs esat paveikuši, neskatoties uz pēdējo 
100 gadu vēstures notikumiem. Jūsu uzņēmība ir iedvesmojoša 
un labs paraugs citiem. Mēs pilnībā jutāmies kā mājās. Paldies, 
ka mūs tik silti uzņēmāt.“ “Es satiku vairākus sirsnīgus un ļoti 

aktīvus cilvēkus, kas realizē projektus. 
Mani labākie iespaidi saistās ar cilvēku 
smaidiem un sirsnību, ar latviešu virtuvi, 
ko esmu iemīlējis, ar Latvijas arhitektū-
ru, valodas sarežģītību, kas apliecina 
cilvēku kultūras augsto līmeni. Man šeit 
nepietiks vietas, lai uzskaitītu visu, kas 
paliks atmiņā... Paldies par visu!”

Lūk, tādu iespaidu, mīļie mālpilie-
ši – 11. klases skolēni un viņu ģimenes, 
vidusskolas skolotāji, iestāžu un uzņē-
mumu darbinieki, viesu ēdinātāji un 
vizinātāji, visi, kas jebkādā veidā bija 
saistīti ar šo projektu,– esam kopīgiem 

spēkiem radījuši tālās Portugāles viesos. Domāju, ka šis vei-
kums nav mazāk nozīmīgs kā oficiālo iestāžu veidotās dārgās 
reklāmas par Latviju, kas, iespējams, nepamanītas pazib citu 
valstu TV ekrānos.

Atvadoties Rīgas lidostā, bija gan smaidi, gan asaras, skanēja 
savstarpējo apciemojumu solījumi. Ja šādi solījumi skanētu pirms 
gadiem 20, pat 10, tad mēs visdrīzāk klusībā domātu, ka tie ir ne-
piepildāmi. Tagad es tiešām ticu, ka ir beidzies tikai šis konkrētais 
projekts, bet jaunieši var būt pārliecināti, ka ir iespējams viss, kam 
katrs pats sevī atradīs pietiekami daudz uzņēmības.

L. Mukāne

“Sadarbība bija ļoti interesanta. Es un divas vācu meitenes gatavojām vistu 
šķiņķīšus un karbonādi. Viņas ļoti akurāti ar karotīti pārkaisīja gaļas gabaliņus 
ar sāli un pipariem. Meitenes darbojās labprāt. Es viņām jautāju, kā viņas dar-
bojas skolā. Divas nedēļas mācās skolā un divas nedēļas prakse, un skolas 
laiks ir trīs gadi. Nobeigumā bibliotēkā es ievēroju, ka visi bērni bija izbrīnīti 
un skatījās atpakaļ, kad omītes dziedāja līdzi tehnikuma ansamblim. Vispār 
bija jauki, skatījāmies filmu par viņu iespaidiem pie mums un par viņu pilsētu 
Angermindi.” (Vecmāmiņa Rita)

“22. marts man bija liela diena, jo bija jāgatavo kopā ar vācu meitenēm. Biju 
nedaudz satraukusies, jo pirmo reizi gatavoju lielā virtuvē un uz elektriskās plīts. 
Man palīgos pieteicās divas meitenes, Stefānija un Dženija. Tā kā nedaudz 
saprotu vāciski, centos ar viņām saprasties vācu valodā. Darba bija daudz, 
jo cepām plātsmaizes ar diezgan sarežģītu recepti. Rezultāts bija baudāms. 
Paldies čaklajām palīdzēm. Paldies par iespēju piedalīties šādā pasākumā.” 
(Vecmāmiņa Dzintra)
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“Skolēni ļoti draudzīgi sadarbojās ar omītēm un skolotājiem”, “Ir savādā-

kas svētku dienas, piemēram, Skolotāju diena”, “Nedrīkst smēķēt kafejnīcās, 
viesnīcās un skolās”, “Dažādu paaudžu cilvēki labi sadarbojas savā starpā”, 
“Iepazinu jaunas receptes un ēdienu pagatavošanas veidus”, “Latvijā ir brīniš-
ķīga daba un ainavas”, “Iepazinu jaunas receptes un cilvēkus”, “Izrādījās, ka 
tā nav ekonomiski nabadzīga valsts”.

3. Kas visspilgtāk palicis atmiņā?
“Akvaparks, meži un lauki”, “Rīga – ļoti iespaidīga, sevišķi skats no Hansa-
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laiks”, “Vecākās paaudzes aktivitāte sabiedriskajā dzīvē”, “Ļoti laba bērnu aprū-
pe bērnudārzā”, “Labās attiecības starp skolēniem un skolotājiem”, “Mūzikas un 
mākslas skola, mūsu darbs šajā skolā”, “Es apbrīnoju, ka cilvēki, dzīvojot sliktos 
apstākļos, var tik daudz paveikt”, “Ļoti viesmīlīgi cilvēki”, “Dzīves dārdzība gan-
drīz tāda pati kā Vācijā”, “Ļoti lielas atšķirības māju izskatā Rīgā un citur”, “Goda 
sardze pie Brīvības pieminekļa”, “Man šeit ļoti patika, un es labprāt atgrieztos 
vēlreiz. Šī pieredze bija ļoti bagātinoša, un man tā vienmēr būs līdzi”.

Vairākas atbildes atkārtojās, taču visbiežāk un dažādos variantos meitenes 
un viņu skolotāji ir pieminējuši aktīvo un draudzīgo sadarbību starp mūsu sko-
lēniem, skolotājiem un vecmāmiņām. Jā, šis nu tiešām bija projekts, par kura 
dalībniekiem sevi var nosaukt vairāki desmiti mālpiliešu: bērnudārza bērni un 
skolotājas, profesionālās vidusskolas audzēkņi, skolotāji un darbinieki, mūzikas 
un mākslas skolas mākslas nodaļas skolotājas, kultūras nama darbinieki un, 
protams, vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” dalībnieces, kam profesionālās vidus-
skolas projekta komandas vārdā gribu pateikties. Paldies Jums par skanīgajām 
dziesmām, par sirsnīgo sadarbību ar vācu meitenēm, par gardajiem produktiem, 
kas nāca no pašu gatavotajiem ziemas krājumiem! Paldies Dzintai Krastiņai 
par atbalstu vecmāmiņām un iedrošināšanu piedalīties projektā!

Paldies Maritai Pīķei par kartupeļiem, kas lieti noderēja, gatavojot vācu un 
latviešu ēdienus!

Paldies, veikalam BAF par precīzo sadarbību.
Īpašs paldies no vācu meitenēm šoferim Guntim Baltvilkam, kas ne tikai 

vienmēr precīzi bija klāt, kad bija paredzēti braucieni, bet palīdzēja arī dažādās 
sadzīves situācijās!

Vissmagāko darbu nastu un droši vien arī vislielāko gandarījumu par milzīgu, 
skaistu darbu izjuta profesionālās vidusskolas kolēģi, kuru optimisms un smaids 
divas nedēļas pavadīja projekta dalībniekus. Paldies jums! Visskaistākās idejas 
tā arī paliktu ideju līmenī, ja nebūtu cilvēku, kas gatavi radoši darboties to īste-
nošanā, un man ir ļoti liels prieks, ka Mālpilī tādu cilvēku ir arvien vairāk!

L. Mukāne

PROJEKTI Portugāļu skolēni Mālpilī
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14. aprīlī pagasta padomes un P/A “Mālpils sociālais die-
nests” darbinieki piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā pie 
sociālā aprūpes centra.

Daļa pagasta padomes darbinieki uzkopa arī I Pasaules kara 
karavīru kapus un Mālpils kapsētas vēsturisko daļu.

Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki uzposa bērnudār-
za teritoriju.

Sidgundas pamatskolas skolotāji kopā ar skolēniem uzposa 
skolas teritoriju, savukārt 18. aprīli skolēni iestādīja bērzu birzīti 
Sidgundas ciema bērnu rotaļu laukumā.

Biedrības “Mālpils zivīm” biedri sakopa Sudas upes kras-
tus.

17. aprīlī Mālpils kapsētas sakopšanas talkā kultūrvides at-
tīstības daļas vadītāja kopā ar vidusskolas skolotāju I. Bahmani 
un skolniekiem stādīja dzīvības kokus.

18. aprīlī Mālpils astoņsimtgades ieskaņās apvienoti pasā-
kumi – Meža dienas Mālpils pagastā un Eiropas koku stādīša-
nas projekts Zaļais vilnis. Šis ir viens no Eiropas Savienībai 
nozīmīgās gadadienas Romas līgumu 50 gadi atzīmēšanas 
pasākumiem Latvijā. Pasākuma ietvaros Mālpils parkā tika 
iestādītas 12 lapegles un pie Mālpils sociālās aprūpes centra 
lapegles, bērzi, sēru vītoli un sudrabegle. Organizētāji K. Cimer-
mane, I. Vanaga, piedalījās E. Tāle, Mālpils vidusskola, Mālpils 
profesionālā vidusskola un internātpamatskola, Mālpils sociālās 
aprūpes centrs.

18. un 25. aprīlī II Pasaules kara karavīru kapos strādāja 
divas Mālpils vidusskolas 9. klases un skolotāji.

19. aprīlī kultūras nama darbinieki piedalījās pilskalna sa-
kopšanā.

Mālpils vidusskolas skolotāji un skolēni visa mēneša ietvaros 
saposa arī savas skolas apkārtni.

Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatskolas ko-
lektīvi piedalījās sakopšanas darbos pie Mālpils muižas, parkā, 
Dzirnavu ielā, pie garāžām, kā arī pie savas skolas.

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste  
Iveta Krieviņa

Pasākumi Spodrības mēneša ietvaros
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skolas teritoriju, savukārt 18. aprīli skolēni iestādīja bērzu birzīti 
Sidgundas ciema bērnu rotaļu laukumā.

Biedrības “Mālpils zivīm” biedri sakopa Sudas upes kras-
tus.

17. aprīlī Mālpils kapsētas sakopšanas talkā kultūrvides at-
tīstības daļas vadītāja kopā ar vidusskolas skolotāju I. Bahmani 
un skolniekiem stādīja dzīvības kokus.

18. aprīlī Mālpils astoņsimtgades ieskaņās apvienoti pasā-
kumi – Meža dienas Mālpils pagastā un Eiropas koku stādīša-
nas projekts Zaļais vilnis. Šis ir viens no Eiropas Savienībai 
nozīmīgās gadadienas Romas līgumu 50 gadi atzīmēšanas 
pasākumiem Latvijā. Pasākuma ietvaros Mālpils parkā tika 
iestādītas 12 lapegles un pie Mālpils sociālās aprūpes centra 
lapegles, bērzi, sēru vītoli un sudrabegle. Organizētāji K. Cimer-
mane, I. Vanaga, piedalījās E. Tāle, Mālpils vidusskola, Mālpils 
profesionālā vidusskola un internātpamatskola, Mālpils sociālās 
aprūpes centrs.

18. un 25. aprīlī II Pasaules kara karavīru kapos strādāja 
divas Mālpils vidusskolas 9. klases un skolotāji.

19. aprīlī kultūras nama darbinieki piedalījās pilskalna sa-
kopšanā.

Mālpils vidusskolas skolotāji un skolēni visa mēneša ietvaros 
saposa arī savas skolas apkārtni.

Mālpils profesionālās vidusskolas un internātpamatskolas ko-
lektīvi piedalījās sakopšanas darbos pie Mālpils muižas, parkā, 
Dzirnavu ielā, pie garāžām, kā arī pie savas skolas.

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste  
Iveta Krieviņa

Pasākumi Spodrības mēneša ietvaros
Augļu dārzā
• Agrākai zemeņu ražai – apklāj dobes ar 

agrotīklu
• Pārbauda, vai augļu kokiem un krūmiem 

nav uzmetušies kaitēkļi
• Dūmošanai pret salnām, laikus sagata-

vo salmu un skaidu kaudzes, iegādājas 
dūmu sveces

• Mēslo ogu krūmus
Sakņu dārzā
• Sēj zirņus, redīsus, dilles, galda bietes, 

rutkus, kāļus
• Stāda vasaras ķiplokus, sīpolus, kāpos-

tus
• Mēneša sākumā stāda kartupeļus

• Mēneša baigās izstāda gurķu un ķirbju 
dēstus

Ziedu dārzā
• Sīpolpuķēm, ziemcietēm un košumkrū-

miem dod papildmēslojumu
• Stāda vasarā un rudenī ziedošās sīpolpu-

ķes un gumu puķes – gladiolas, dālijas, 
monbrēcijas, u.c.

• Mēneša beigās izstāda vasaras puķu 
dēstus

• Jaunos dēstus sargā no salnām
• Stāda skujkokus un rododendrus; arī 

konteineros audzētos košumkrūmus
• Izvēlas augus balkonu kastēm
• Pavairo ziemcietes ar ceru dalīšanu
• Pirms lapu plaukšanas veido vasarā zie-

došos krūmus – fizokarpus, sniegogas, 
irbulenes, skarainās hortenzijas, vēlu 
ziedošās veigēlas

Telpās
• Ja nepieciešams, telpaugus pārstāda
• Rasina, mēslo, pavairo telpaugus
• Mēneša baigās telpaugus iznes dārzā, 

noēnojot tos no saules un pasargājot no 
salnām

Siltumnīcā, pagrabā
• Iztīra un izvēdina pagrabu
• Mēneša baigās neapkurinātās siltumnī-

cās izstāda tomātu un paprikas dēstus

Kristīne Cimermane

Dārza darbiņi maijā

Gatavojoties Mālpils 800gadei,  
šogad īpaši gribētos pievērsties mūsu pagasta

labiekārtošanai un piemiņas vietu sakopšanai, tāpēc:

4. MAIJĀ visi Mālpils pagasta  
iedzīvotāji tiek aicināti uz  

LIELO PAVASARA TALKU!
Mālpils ciema iedzīvotājus, lūdzam, pulcēties  

plkst. 10.00  
pie pagasta padomes administratīvās ēkas,  

bet Sidgundas ciema iedzīvotājus Sidgundas pilskalnā, 
līdzi ņemot darba cimdus,  

grābekļus, zāģus, dārza šķēres. Ļoti gaidām vīriešus  
ar motorzāģiem,  

īpaši darbam Sidgundas pilskalnā.
Plānotās sakopjamās vietas  

(atkarībā no sanākušo talkotāju skaita):  
Sidgundas pilskalns, Mālpils viduslaiku pilskalns,  

Mālpils muižas parks.
Pēc labi kopā padarīta darba uzcepsim arī kādu desiņu!
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JUBILEJU GAIDOT

2000. gada diplomdarbi “Gadsimtu vīzijas”

2000. gads – mūsu otrais izlaidums. 
Tūkstošgades mija. Ne jau visām paau-
dzēm gadās tādu piedzīvot. Tas ir sa-
traukums un atbildība, tā atkal ir vērtību 
pārvērtēšana, bet nu jau gadu tūkstošu 
kontekstā. Milleniuma zīmē mūsu nodaļu 
beidza astoņi nākamie absolventi – Zane 
Brakovska, Agnese Grīnberga, Dārta Ha-
panioneka, Anete Kalniņa, Linda Kuzma-
ne, Jānis Mackus, Liene Vaivode un Signe 
Zemberga. Šis kurss mums bija liels un 
veiksmīgs eksperiments, kura laikā darbu 
līmeņa latiņa cēlās aizvien augstāk. Ja 
mums šķita, ka labāk vairs nav iespējams, 
tad šie audzēkņi parādīja, ka viņu spēju 
robežas vēl nebūt nav sasniegtas. Kopā 
mēs iepazinām impresionismu, kas kļuva 
par mūsu stilistisko pazīmi vairāku gadu 
garumā, kopā mēs radījām jaunu attiecību 
modeli, kas balstījās uz savstarpēju izprat-
ni, toleranci un, patiesībā, arī uz mīlestību. 
Tas mums deva drosmi darīt vairāk, radīt 
kaut ko sarežģītāku un apjomīgāku – tapa 

diplomdarbi, kuru tēmas tika rastas cilvē-
ces attīstības vēsturē – sākot ar haosu 
pirms pasaules radīšanas un beidzot ar 
nojausmām par 21. gadsimta cilvēku un 
viņa pasauli. Bet kopā ar grupām “Tirpo-
nis” un “Apēdājs” (grupu nosaukumi 2000. 
gadā) un horeogrāfi Ivettu Jakovļevu tapa 
vēl nebijis mākslu sintēzes projekts “Gad-
simtu vīzijas”, kurā bez grafiski, glezniecis-
ki un telpiski kompozicionālajiem darbiem 
tika iestudēta arī deja. Tai Jura Kaukuļa 
vadībā kopā ar pieminētajām grupām tika 
komponēta pilnīgi oriģināla mūzika. Tas 
viss bija skatāms gan “Mākslas dienās 
2000” Mālpilī, gan Rīgā, gan arī Skolēnu 
dziesmu un deju svētkos Kongresu namā. 
Pie tam dzīvās mūzikas pavadījumā. Tā 
bija iespēja izbaudīt Dziesmu svētku gājie-
na īpašās sajūtas un būt vēl brīdi visiem 
kopā arī pēc skolas beigšanas.

Iespējams, gan neskaitāmās stundas, 
ko šis kurss sestdienās un pat svētdie-
nās pavadīja zīmējot vai gleznojot, daļēji 

tāpēc, ka negribēja strādāt darbam pare-
dzētajā laikā, bet lielāko tiesu gan tāpēc, 
ka gribēja visu paveikt tik labi, cik vien 
iesējams, gan daudzie Mākslas dienu 
pasākumi, izstāžu apmeklējumi un vasa-
ras nometnes bija par iemeslu tam, ka 
arī no šī kursa divas meitenes – Signe 
Zemberga un Anete Kalniņa savu nāka-
mo profesiju nolēma saistīt ar mākslu, 
mācoties Rīgas lietišķās mākslas koledžā 
un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolā. 
Un nav nevienas mūsu nodaļas prezentā-
cijas vai jubilejas izstādes, kuras varētu 
nokomplektēt bez šo audzēkņu darbiem, 
tāpat kā ir tik daudz interjeru mūsu pagas-
tā, kurus rotā Anetes, Zanes un Signes 
klusās dabas vai ainavas.

Tagad dzīve visus šos jauniešus izkai-
sījusi pa vairākām pasaules daļām, bet 
saistība ar mākslu dažādās izpausmēs 
tomēr palikusi. Bet par to viņi paši.

Māra Ārente

Vai mēs esam kādam vajadzīgi

Mūsu otrais izlaidums 2000. gads – Linda Kuzmane, Agnese 
Grīnberga, Liene Vaivode, Dārta Hapanioneka, Jānis Mackus, 
Zane Brakovska, Signe Zemberga, Anete Kalniņa

Ceturtais stāsts
Ir silta pavasara sestdiena Londonā. Pa logu skatoties, pretī 

raugās augstceltņu spoguļstikla logu acis, kuras savienojas ar 
Anglijai raksturīgo seno arhitektūru tik profesionāli, ka nav iespē-
jams noteikt kur beidzas senais un sākas jaunais. Viss saplūst un 
atspoguļo tik kontrastējošo esamību, tajā pašā laikā netraucējot 
viens otra nozīmību, kas tik ļoti tiek uzsvērts Londonas ainavas 
arhitektūrā. Savienība. Pielāgošanās. Sadarbība. Perfekcionisms. 
Pie šī praktiski nekad nesasniedzamā rezultāta, ne tikai mākslas 
jomā, tiecās visa šī Apvienotās Karalistes galvaspilsēta.

Paletē sajaucu rūsganu, biezu eļļas toni, kas šķietami rak-
sturīgs Sezanna gleznošanas tehnikai. Un cik tas ir manās 
iespējās, attēloju viņa skatījumu uz lietām pasūtītājam, kuram 
tik ļoti nozīmīga bija gleznas informācijas nešana. Šoreiz visam 
jābūt perfekti, un arī viņa istabā iespīdēs kāds neliels mākslas 
stariņš, šoreiz gan manā izpildījumā.

Brūni rūsganajam tonim nedaudz piejaucu olu dzelteno, lai 

iegūtu rudens dzeltena ābola pustoni. Tik ļoti koncentrējos abu 
gleznojumu perfektai saskaņai, ka uzreiz nepamanīju ainavas 
izmaiņas aiz loga. Es vēlreiz ieskatījos savā gleznojumā, cen-
šoties precizēt kumodes līniju, bet pēkšņi... mājas aiz loga it kā 
atkāpās, tā vietā sastājoties koku rindām kā sargu komandā.

Biezi gubu mākoņi savilkās virs lielo ozolu galotnēm... Manu 
Mālpils parka ainavas vērojumu pārtrauca Lindočkas ķēmošanās 
un Agnesītes īpašo smieklu skanējums. Tā bija neatņemama Māl-
pils mākslas skolas nodarbību sastāvdaļa. Izķēmoties, pēc tam 
izsmieties līdz vājprātam, līdz pat pa grīdu vārtīšanās stāvoklim. 
Beidzot klasē ienāca Mārīte, un tik daudz bija jāsaņemas kā pie-
klust. Dažreiz tas izdevās. Bet bija reizes kad atnākušais smieklu 
vīriņš tālāk par klases stūri neaizgāja, līdz atskanēja milzīgs, 
antikvārs pulkstenis ar šausmīgu modinātāja skaņu, ko viens no 
mums bija uzgriezis kā nodarbības beigu signālu. Pēc tā mēs visi 
lielā ātrumā sagrūdām molbertus stūrī, darbus mapē, jo tam, kurš 
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palika pēdējais, bija jātīra klase – sadrāztie 
zīmuļi un dzēšgumiju atliekas. Tas nozīmē, 
ka ne jau vienmēr un ne pie mums visiem 
ciemojās smieklu vīriņš. Lienīte, piemēram, 
apēda milzum daudz kotlešu un ēda pēc 
iespējas ilgāk, lai nedaudz vizuāli saīsinātu 
nodarbību laiku. Un es viņu pilnīgi saprotu, 
jo atceros cik pilnpienus brīvdienās mēs ar 
Aneti izdzērām, un ēdām līdz nelabumam, lai 
tikai nebūtu jāķeras pie darba. Un sirds man 
sažņaudzās, redzot divus bērnus (mūs ar Za-
ni) sēžam uz palodzes, gandrīz raudot, vēro-
jot gadatirgus atrakcijas un bērnu smieklus. 
Bet mums tuvojās skates un bija jāpabeidz 
iesāktie gleznojumi un zīmējumi. Reizēm 
mēs bijām norūpējušās par Jāni, jo viņš nu 
tagad zināja visus meiteņu lielākos noslēpu-
mus un tumšos dvēseles stūrīšus. Bet mans 
lielākais bieds bija “melnais kambaris”, kurā 
Linda mani mēdza ieslēgt tumsā, kad es glez-
nošanas stundās noķēpāju ne tikai sevi, bet 
arī visus pārējos kursa biedrus...

Mēs gleznojām, zīmējām, komponējām 
un mācījāmies mākslas vēsturi gandrīz kat-
ru dienu, ik pa brīdim padarot mūsu nodarbības interesantākas. 
Vislabāk tomēr bija tad, kad arī Mārīte iesaistījās mūsu atrakcijās 

kā, piemēram, Agneses un Sanda “kāzās” 
vai kad centāmies saprecināt mazās stikla 
rotaļlietas, sapirktas mākslas skolas Zvied-
rijas ceļojuma laikā. Tad tām tika “būvēta” 
māja, konstruēti kāzu tērpi un visas pārējās 
dzīvošanai nepieciešamās detaļas. Tā mēs 
veidojām arī savas dzīves, uzņemot sevī 
mazliet mākslas, kura nevienam nav nākusi 
par sliktu, lai kā arī mēs brīžiem domājām. 
Tā tikai paplašinājusi redzesloku un devusi 
zināšanas, kuras atver jaunas durvis uz vēl 
neatklātām teritorijām.

Mākslas skolā iegūtais aizveda mani tā-
lāk uz Lietišķās mākslas koledžu, kur iegūto 
zināšanu kopums palīdzēja kaut nedaudz 
saskatīt šķietami acīm neredzamo ne tikai 
dabā, bet arī strādājot mākslinieciskus un 
ne tik mākslinieciskus darbus. Reizēm 
strādājot ar karnīzēm saskāros ar pasūtītā-
ja īpašo gaumi, kad viņš vēlējās savienot 
piecus mākslas stilus vienā telpas interjera 
risinājumā. Tajā brīdī es nodomāju, ka ne-
kas nevar cilvēkam aizstāt tās zināšanas, 
ko viņš ieguvis tik īpašā veidā, lai gan tāpēc 

savā laikā nācās atteikties no “kokā kāpelēšanas”. Arī šobrīd, 
mācoties Interjera dizainu un strādājot mākslas galerijā Lon-
donā, zināšanu atsvaidzināšana, papildināšana un apmaiņa ir 
nepārtraukta. Ceļojot pa Eiropas valstīm un nedaudz ieskatoties 
Āzijā, ļoti vēlējos redzēt kaut daļu no tā, kas tik daudzus gadus 
bija pierakstīts lekciju kladēs Mākslas skolā un Lietišķajos. Patie-
sībā nekad nebiju vēlējusies aizbraukt uz Parīzi, jo studiju laikā 
tā bija tik plaša tēma, ka to beidzot radās sajūta, ka esmu tur 
jau bijusi. Un tomēr nokļūstot šajā pasaules metropolē, sapratu, 
ka tik labi neesmu jutusies nekur citur, izņemot – “nekur nav tik 
labi kā mājās”. Viss smaržoja pēc mākslas un bija ar to pilns līdz 
malām. Bet tikai pirms neilga laika domāju, ka māksla kā izrauta 
grāmatas nodaļa ir izslēgta no maniem nākotnes plāniem. Taču 
pamazām, palēnām atgriezos pie tās un reizēm pat liekas, ka 
esmu līdz “ausīm iekšā”. Iespējams, visa mana turpmākā dzīve 
nebūs saistīta tikai un vienīgi ar mākslas pasauli, bet roku rokā 
gan tā ies ar visu iecerēto, plānoto un aizsākto.

Un sākums šim ceļam bija Mālpils Mākslas Skola.

Signe Zemberga 
2000. gada absolvente

(ceturtais turpinājums, sākums 2007. gada janvāra numurā)

JUBILEJU GAIDOT

2000. gada diplomdarbi “Gadsimtu vīzijas”

Vai mēs esam kādam vajadzīgi

9. klases izlaidumā

Svētā Marka laukums Venēcijā

Parīze. Luvra

Ir silta pavasara sestdiena Londonā. Pa logu skatoties, pretī 
raugās augstceltņu spoguļstikla logu acis, kuras savienojas ar 
Anglijai raksturīgo seno arhitektūru tik profesionāli, ka nav iespē-
jams noteikt kur beidzas senais un sākas jaunais. Viss saplūst un 
atspoguļo tik kontrastējošo esamību, tajā pašā laikā netraucējot 
viens otra nozīmību, kas tik ļoti tiek uzsvērts Londonas ainavas 
arhitektūrā. Savienība. Pielāgošanās. Sadarbība. Perfekcionisms. 
Pie šī praktiski nekad nesasniedzamā rezultāta, ne tikai mākslas 
jomā, tiecās visa šī Apvienotās Karalistes galvaspilsēta.

Paletē sajaucu rūsganu, biezu eļļas toni, kas šķietami rak-
sturīgs Sezanna gleznošanas tehnikai. Un cik tas ir manās 
iespējās, attēloju viņa skatījumu uz lietām pasūtītājam, kuram 
tik ļoti nozīmīga bija gleznas informācijas nešana. Šoreiz visam 
jābūt perfekti, un arī viņa istabā iespīdēs kāds neliels mākslas 
stariņš, šoreiz gan manā izpildījumā.

Brūni rūsganajam tonim nedaudz piejaucu olu dzelteno, lai 

iegūtu rudens dzeltena ābola pustoni. Tik ļoti koncentrējos abu 
gleznojumu perfektai saskaņai, ka uzreiz nepamanīju ainavas 
izmaiņas aiz loga. Es vēlreiz ieskatījos savā gleznojumā, cen-
šoties precizēt kumodes līniju, bet pēkšņi... mājas aiz loga it kā 
atkāpās, tā vietā sastājoties koku rindām kā sargu komandā.

Biezi gubu mākoņi savilkās virs lielo ozolu galotnēm... Manu 
Mālpils parka ainavas vērojumu pārtrauca Lindočkas ķēmošanās 
un Agnesītes īpašo smieklu skanējums. Tā bija neatņemama Māl-
pils mākslas skolas nodarbību sastāvdaļa. Izķēmoties, pēc tam 
izsmieties līdz vājprātam, līdz pat pa grīdu vārtīšanās stāvoklim. 
Beidzot klasē ienāca Mārīte, un tik daudz bija jāsaņemas kā pie-
klust. Dažreiz tas izdevās. Bet bija reizes kad atnākušais smieklu 
vīriņš tālāk par klases stūri neaizgāja, līdz atskanēja milzīgs, 
antikvārs pulkstenis ar šausmīgu modinātāja skaņu, ko viens no 
mums bija uzgriezis kā nodarbības beigu signālu. Pēc tā mēs visi 
lielā ātrumā sagrūdām molbertus stūrī, darbus mapē, jo tam, kurš 

Diplomdarbs “Gaimas rotaļas laikā”
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14. aprīlī jau 6. reizi Mālpils kultūras 
namā notika dziedāšanas svētki “Mālpils 
dziesma”. Tajā piedalās Mālpils bērni, 
pusaudži un pieaugušie – dziedot so-
lo, duetā vai ansamblī. Šogad bija divi 

koncerti. Mazie dziedātāji noskaidroja 
labākos jau piektdien, un kopīgajā koncer-
tā – pēc žūrijas vērtējuma piedalījās paši 
veiksmīgākie. Un, lai gan tiek nosauktas 
pirmās vietas, uzvarētāji šajos svētkos ir 

visi – dalībnieki, skatītāji, par 
kuru atsaucību vienmēr ir liels 
prieks. Liela pateicība arī Māl-
pils uzņēmumiem, kuru sarūpē-
tās balvas iepriecina koncerta 
dalībniekus.

Patīkami bija klausīties 
Simonas Cimures, Līnas Mille-
res, Līvas Feldmanes (I vieta 
bērnu grupā) skanīgās balsis, 

vērot Līvas un Madaras Jonāņu, Sindijas 
Jansones un Martas Kalniņas pārdomā-
tos priekšnesumus. Nils Lipstovs kopā ar 
muzikantiem veiksmīgi tika galā ar Jura 
Kaukuļa grūtajiem “Oranžajiem matiem”. 
Pusaudžu grupā startēja Annija Brežin-
ska, Solvita Fridrihsone, Rebeka Raupa, 
Emīlija Ploriņa, Līva Kadiķe, Klinta Mille-
re un Anete Krieviņa (I vieta pusaudžu 
grupā).

Pieaugušo grupā solistos šogad par 
visskanīgāko tika atzīts Ilonas Haņinas 
dziedājums.

Daudzus skatītājus savaldzināja arī 
duets “Ercenģelis no Hospitāļu ielas” 

KULTŪRAS ZIŅAS

“Mālpils dziesma 2007”

Līva Feldmane Anete Krieviņa Duets “Ercenģelis no Hospitāļu ielas”

Elita Mieze ar dēlu Grupa “Evija un puiši”
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KULTŪRAS ZIŅAS

ar dziesmu “Vilcene”. Varam apsveikt Jeļenu 
Ozoliņu, dziedot solo, un Jāni Mackus, Ivaru 
Akeldamu, piedaloties duetā un ansamblī, par 
veiksmīgu debiju konkursā. Gadu no gada kon-
kursam uzticīgas ir Baiba Poiša, Elita Mieze, 
māsas un brāļi Zuteri. Pirmā vieta duetu un 
ansambļu grupā Evijai Pakerei, dziedot kopā 
ar Linardu Kļaviņu. Ilona Raupa konkursam 
bija sagatavojusi savu kompozīciju. Intere-
santa bija Gunas Pozņakas uzstāšanās gan 
dziedājuma, gan tērpu un šova ziņā. Andris 
Liniņš jau otro gadu izvēlas dziesmu saliku-
mus, aicinot skatītājus dziedāt līdzi. Par to 
viņam tiek skatītāju simpātijas un labi rezultāti 
balsojumā. Vairāk balsu bija tikai grupai “Bona-
parti” – Ilze Vāciete, Sanita Vītuma, Santa 
Mihelsone, Ivars Akeldams, Atis Aigars, Juris 
Vītums. Šī grupa, nodziedot Latvijas Eirovīzijas 
dziesmu, pietuvināja Mālpils dziesmu Eiropai. 
Bravo! Mālpils Bonapartiem kompetentās žūri-
jas – Atis Priedītis, Armands Butkevičs, Ināra 
Daukste, Sandra Rogule, Edīte Priekule – pie-
šķirtā – Grand Prix.

Muzikālo pavadījumu spēlēja Mālpils 
mūzikas grupa “Evija un puiši”, kā arī tika iz-
mantotas fonogrammas. Koncertu rotāja dejo-
tāju – sporta deju kluba “Zīle” un deju grupas 
“Amulets” līdzdalība.

“Dziesma 2007” izskanējusi... laiks sāk 
gatavoties “Dziesmai 2008”!

Mālpils kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja  

Dzinta Krastiņa

Jāņa Brenča foto

Andris Liniņš

Mālpils Bonaparti

Deju grupa "Amulets"

Žūrija un dalībnieki dziedāšanu turpināja vēl pē koncerta
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Gustavs Norkārklis, otrajā vietā palika 
Armīns Fjodorovs, bet trešo vietu ieguva 
Ģirts Lielmežs. Un tāpat kā sievietēm, 
ārpus godalgoto trijnieka palika pagājušā 
gada uzvarētājs Mareks Cimurs. Tiesības 
pārstāvēt Mālpils godu Rīgas rajona spor-
ta spēlēs galda tenisā ieguva Gustavs, 
Armīns, Ģirts un Sanita.

Mālpils volejbolisti ļoti sekmīgi 
piedalās 2007. gada rajona čem-
pionātā volejbolā 2. līgā volejbolā 
vīriešiem. Pašreiz četrās notikuša-
jās spēlēs ir izcīnītas 6 uzvaras un 
piedzīvots viens zaudējums.

Mājinieki Viesi Spēles vieta Rezultāts Tiesneši
Babīte 2 Mālpils Babītes sp.k. 2 – 3 Zaļmežs Bogdanovs
Salaspils Mālpils Salaspils jaun.c. 1 – 3 Poršņevs Teko
Baloži Mālpils Rīgas 21.vsk. 0 – 3 Miņins Poršņevs
Saulkrasti 1 Mālpils Zvejniekciema vsk. 2 – 3 Vidzups Pelcis
Sigulda 2 Mālpils Siguldas 1.psk. 3 – 1 Vidzups Putniņš
Jaun.izlase Mālpils Siguldas VĢ 3 – 0 Miņins Putniņš
Mārupe Mālpils Jaunmārupes ssk. 3 – 0

Sporta pasākumu plāns: Vieta
29. aprīlis Sacensības ZOLĪTES spēlē 6. posms 

(noslēgums)
Kafejnīca “AUGUSTS”

20. maijs Rīgas rajona sporta spēles Galda Tenisā Siguldas pamatskola

7. aprīlī, dienu pirms Lieldienām, Mālpils profesionālās vidusskolas 
sporta zālē notika Mālpils pagasta čempionāts galda tenisā. Šoreiz sacen-
sības ļoti patīkami pārsteidza ar necerēti kuplu dalībnieku skaitu. Sacensī-
bas kopā piedalījās 27 dalībnieki (20 vīrieši un 7 sievietes). Kā jau pie tik 
liela dalībnieku skaita pienākas, sacensības izvērtās ļoti aizraujošas.

Sievietes spēlēja katra ar katru līdz 3 setu uzvarai. Pārliecinošo 

uzvaru, visās spēlēs uzvarot ar 3:0, izcīnīja Sanita Ģērmane. Otro 
vietu ieguva Inese Kaupuža, bet trešajā vietā ierindojās Ilze Vilciņa. 
Tūlīt aiz godalgoto vietu ieguvējiem palika pagājušā gada uzvarētāja 
Kristīne Kaņepēja.

Vīrieši tika sadalīti 4 grupās pa 5 dalībniekiem katrā grupā. Katras 
grupas divi labākie iekļuva nākošajā kārtā.

Pusfināls Rezultāts
Armīns Fjodororvs – Ģirts Lielmežs 3:2
Gustavs Norkārklis – Mareks Cimurs 3:2
Spēle par 3. vietu
Ģirts Lielmežs – Mareks Cimurs 3:0
Fināls
Gustavs Norkārklis – Armīns Fjodororvs 3:0

Visspraigākās cīņas izrādījās pusfinālā, kur Armīns pārspēja Ģir-
tu, bet Gustavs – Mareku. Interesanti, ka gan Ģirts, gan Mareks cīņas 
gaitā bija vadībā ar 2:1. Tātad, pirmo vietu diezgan pārliecinoši izcīnīja 

Pašvaldības policijas  
ziņojums

Mālpils pagastā 13. aprīlī tika veikts 
reids kopā ar valsts policiju. Reida laikā 
tika pārbaudīti jaunieši, kas pulcējās pie 
kafejnīcas “Beāte Marija”, kā arī tika aptu-
rētas mašīnas un pārbaudīti dokumenti. 
Viena no aizturētajām automašīnām, kā 
vēlāk noskaidrojās, bija aizdzīta no pagalma 
Mālpilī, Krasta ielā. Vainīgās personas tiek 
noskaidrotas.

Pašvaldības policija kopā ar apsardzes 
darbiniekiem veic regulāras patrulēšanas 
pa Mālpils pagastu, kuru laikā (no 15. mar-
ta līdz 15. aprīlim) ir bijuši 8 izsaukumi uz 
ģimenes skandāliem, kad vīrs sit sievu, 26 
izsaukumi no Mālpils pagasta iedzīvotā-
jiem par dažādiem likumpārkāpumiem, kā 
piemēram, kūlas dedzināšana, personas, 
kas atrodas sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā u.c., 4 izsaukumi uz skolām par 
iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 
Sastādīti 43 administratīvo pārkāpuma pro-
tokoli un uzlikti naudas sodi par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, par 
smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu 
un par iekšējās kārtības noteikumu neie-
vērošanu, 7 personas nogādātas Siguldas 
policijas iecirknī.

Laika posmā no 2007. gada 
16. marta līdz 2007. gada 15. 
aprīlim. Rīgas rajona Mālpils pa-
gastā reģistrēti 13 notikumi. Tajā 
skaitā reģistrēti: 5 noziedzīgi no-
darījums pret personas īpašumu, 
2 ceļu satiksmes negadījumi, 2 
ugunsgrēki.

3. aprīlī
 Mālpilī, Nākotnes ielā, TĪŠI 

SABOJĀTA ATKRITUMU 
TVERTNE. Ierosināts krimināl-
process.

4. aprīlī
 Mālpilī NO METĀLA GLABĀTU-

VES NOZAGTS NERŪSĒJO-
ŠAIS TĒRAUDS. SĀKOTNĒ-
JAIS MATERIĀLAIS ZAUDĒ-
JUMS AP 900 LS.

 Ierosināts kriminālprocess.
6. aprīlī
 Sidgundā, UZLAUŽOT DEGVIE-

LAS GLABĀTUVI, NOZAGTA 
DĪZEĻDEGVIELA. SĀKOTNĒ-
JAIS MATERIĀLAIS ZAUDĒ-
JUMS VIRS 700 LVL. Ierosināts 
kriminālprocess.

8. aprīlī
 Mālpilī, BRĪVI PIEKĻŪSTOT, 

SABOJĀTA VANNAS ISTA-
BAS SIENA UN APSILDĀMĀS 
GRĪDAS SENSORS. Ierosināts 
kriminālprocess.

10. aprīlī
 Upmalās, pie kokapstrādes 

uzņēmuma “Laiko” UZ LAUKA 
DEGUSI SKAIDU KAUDZE.

12. aprīlī
 Mālpilī NODEDZIS ŠĶŪNĪTIS.

SPORTS

Sporta ziņas

29. martā
 Mālpilī, autoceļa Mālpils–Sid-

gunda 3. kilometrā aizturēts 
1964. gadā dzimušais vīrietis, 
kurš atrodoties alkohola reibu-
mā, vadījis automašīnu AUDI 
80, bez transporta līdzekļa 
vadīšanas tiesībām. Ierosināts 
kriminālprocess.

1. aprīlī

 Sidgundā, Rotas ielā nenoskaid-
rotas automašīnas vadītājs 
izraisīja sadursmi ar stāvošu au-
tomašīnu MERCEDES BENZ. 
Nezināmais vadītājs atstājis ce-
ļu satiksmes negadījuma vietu.

6. aprīlī
 Autoceļa Garkalne–Mālpils 32. 

kilometrā, Garkalnes virzienā 
aizturēts 1956. gadā dzimušais 

vīrietis, kurš vadījis transporta 
līdzekli AUDI 80 atrazdamies 
alkohola reibumā, bez transpor-
ta līdzekļa vadīšanas tiesībām. 
Ierosināts kriminālprocess.

Rīgas rajona policijas pārvaldes 
priekšnieka palīdze Inita Dzelme
Rīgas rajona policijas pārvaldes 

uzticības telefons 7219799  
(autoatbildētājs)

Rīgas rajona policijas pārvalde informē

CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMI

8. JŪNIJĀ
Apmaldāmies vasarā kopā!

Piedalīties

Piedzīvojumu trasītē
mazus un ne tik mazus mālpiliešus

aicina Jauniešu Apvienība
Sekojiet informācijai!

Rakstiet un piesakiet savu draugu  
komandu –

brigada-brigada@inbox.lv

 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA
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Gustavs Norkārklis, otrajā vietā palika 
Armīns Fjodorovs, bet trešo vietu ieguva 
Ģirts Lielmežs. Un tāpat kā sievietēm, 
ārpus godalgoto trijnieka palika pagājušā 
gada uzvarētājs Mareks Cimurs. Tiesības 
pārstāvēt Mālpils godu Rīgas rajona spor-
ta spēlēs galda tenisā ieguva Gustavs, 
Armīns, Ģirts un Sanita.

Mālpils volejbolisti ļoti sekmīgi 
piedalās 2007. gada rajona čem-
pionātā volejbolā 2. līgā volejbolā 
vīriešiem. Pašreiz četrās notikuša-
jās spēlēs ir izcīnītas 6 uzvaras un 
piedzīvots viens zaudējums.

Mājinieki Viesi Spēles vieta Rezultāts Tiesneši
Babīte 2 Mālpils Babītes sp.k. 2 – 3 Zaļmežs Bogdanovs
Salaspils Mālpils Salaspils jaun.c. 1 – 3 Poršņevs Teko
Baloži Mālpils Rīgas 21.vsk. 0 – 3 Miņins Poršņevs
Saulkrasti 1 Mālpils Zvejniekciema vsk. 2 – 3 Vidzups Pelcis
Sigulda 2 Mālpils Siguldas 1.psk. 3 – 1 Vidzups Putniņš
Jaun.izlase Mālpils Siguldas VĢ 3 – 0 Miņins Putniņš
Mārupe Mālpils Jaunmārupes ssk. 3 – 0

Sporta pasākumu plāns: Vieta
29. aprīlis Sacensības ZOLĪTES spēlē 6. posms 

(noslēgums)
Kafejnīca “AUGUSTS”

20. maijs Rīgas rajona sporta spēles Galda Tenisā Siguldas pamatskola

Aicinām Jūs uz  

DONORU DIENU
2007. gada 9. maijā 
Mālpils kultūras namā
no plkst. 09.00–13.00

Katrs donors saņems Ls 3,-
Līdzi jāņem pase

SPORTS

16. maijā plkst. 17.00 
Mālpils pagasta  

bibliotēkā tikšanās  
ar grāmatas  
“Iespaidu  

kolekcionārs”  
autoru

ARTŪRU SKRODERI
• Stāstījums un vizuālais 

demonstrējums par pie-
dzīvoto ceļojumā apkārt 
pasaulei;

• Jāņa Rozes apgāda 
jaunāko grāmatu galdā 
iespēja iegādāties šo 
un citas grāmatas par 
izdevniecības cenām.

Laipni aicinām  
visus interesentus!

Ieeja bez maksas.

Biedrība “Mālpils tautskola”
visiem interesentiem piedāvā semināru

“NEĶER KREŅĶI!”
(Stresa menedžments darbā un sadzīvē)

Lektore Laila Rieksta-Riekstiņa
Pirmā nodarbība 11. maijā no pl.10 līdz 

15.30. pagasta padomes konferenču zālē
Pārējo nodarbību laiks tiks saskaņots  

ar lektori pirmajā tikšanās reizē
Dalība – bez maksas

Pieteikšanās pa tālruni 26836192

Š. g. 2. jūnijā plkst. 17.00
Mālpils vidusskolā notiks

Mālpils vispārizglītojošo skolu  
absolventu, skolotāju un darbinieku

SALIDOJUMS
Reģistrācija no plks.15.00 

Dalības maksa Ls 3,-  
(absolventiem līdz 1955. gadam  

dalības maksas nav) 

8. JŪNIJĀ
Apmaldāmies vasarā kopā!

Piedalīties

Piedzīvojumu trasītē
mazus un ne tik mazus mālpiliešus

aicina Jauniešu Apvienība
Sekojiet informācijai!

Rakstiet un piesakiet savu draugu  
komandu –

brigada-brigada@inbox.lv

 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA
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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

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā 
2007. gada maijā

1. maijā 11.00 Rīgas rajona tautisko deju kolektīvu skate
4. maijā 10.00 Talka “Mālpils 800”
6. maijā Pavasara gadatirgus
11. maijā 19.30 GRUPAS “DZELZS VILKS” KONCERTS
12. maijā 11.00 Rīgas rajona koru skate
18. maijā 17.00 Vecmāmiņu pēcpusdiena 
 Piedalās “Rezēdas”,  
 kultūras nama bērnu vokālais ansamblis
19. maijā Mālpils koris piedalās Rīgas rajona  
 koru koncertā Siguldā
26. maijā Rīgas rajona teātru diena Carnikavā
 Mālpils amatierteātra izrāde pl. 16.00

Izstādes
No 25. līdz 30. maijam
 Otrā stāva vestibilā Mākslas skolas darbu skate
 Izstāžu zālē Alda Plauža foto izstāde

Sveicam maija  
jubilārus!

Lai nenorauj vējš, lai salna saudzē,
Lai saule lēni un viedīgi plaucē,
Lai pumpurs pēc pumpura vaļā raisās
Un priecīgi šūpojas rēnajā gaisā...

/Ā. Elksne./

80 – Norai Pērkonei 
Dzidrai Virsnītei

75 – Jevgeņijai Petrakovai

70 – Antoņinai Faļiļejevai 
Anastasijai Zviedrei 
Dzidrai Klintsonei

Sludinājumi
Pirmsskolas izglītības iestāde steidzami aicina darbā sētnie-
ku. Var arī darba apvienošanas kārtībā. Pieteikties personīgi 
pie iestādes vadītājas vai pa tālruni 7925069 vai 7925252.

Par simbolisku cenu atdošu 2 mēnešus vecus Vidusāzijas 
vilku aitu kucēnus melnā krāsā. Puika un meitene. Tālrunis 
2829961.

Tulpju ziedēšanas laikā Mālpils pagasta “Idiņos” varat ap-
skatīt 60 šķirnes un pasūtīt stādmateriālu rudenim. Tālrunis 
7925212.

 Viesnīca “Santa” aicina DARBĀ
• VIESMĪLI   • ISTABENI

Ja esi smaidīga, enerģiska ar augstu atbildības sajūtu,  
nāc un pievienojies mūsu kolektīvam. Tālrunis 29225784.

 Mūžībā aizgājuši sekojoši mālpilieši
Helēna Kalniņa (2. janvārī, 85 gadu vecumā), Ārija Ģērķe (7. janvārī, 67 gadu 

vecumā), Ilga Vītiņa (31. janvārī, 75 gadu vecumā), Gunārs Dailis (18. februārī, 
70 gadu vecumā), Elmārs Miķelsons (26. februārī, 86 gadu vecumā), Vera Ivanova 
(8. martā, 65 gadu vecumā), Valentīns Grečaņiks (17. martā, 73 gadu vecumā), 
Jemeļjans Rsajevs (19. martā, 68 gadu vecumā), Vilija Ozoliņa (20. martā, 
88 gadu vecumā), Vitauts Ščiglinsks (22. martā, 78 gadu vecumā), Elza Sarka-
nā (24. martā, 83 gadu vecumā), Regīna Roštoka (26. martā, 64 gadu vecumā), 
Zenta Kalniņa (30. martā, 78 gadu vecumā).

Mūsu klusa, patiesa līdzjūtība tuviniekiem un katram, kam sirdi sāpina viņu 
aiziešana.

Mālpils pagasta padome, Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

 Līdzjūtība
Esam skumju brīdī kopā ar mūsu klases audzinātāju Guntu 

Bahmani tēvu kapu kalniņā pavadot.
4. klases skolēni un viņu vecāki

Pateicības
Mālpils Evaņģēliski Luteriskā draudze pateicas SIA “Sidgun-
da–2” valdes priekšsēdētājam Normundam Kalniņam par 
sniegto atbalstu Lieldienu pasākumos Mālpils baznīcā.

Ogres kinoloģiskais klubs, tā prezidente I. Kubasova 
un vācu aitu suņu audzētava Lehmburg, tās īpašnieks 
J. Zilberts pateicas Mālpils pagasta padomei par palīdzību 
starptautiskās specializētās suņu izstādes organizēšanā.

Š.g. 7. maijā plkst. 10.00 pagasta padomes 
administratīvās ēkas sēžu zālē individuāli praktizējoša juriste 

pagasta iedzīvotājiem sniegs

BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS. 
Juriste piedāvā sniegt informatīva veida pakalpojumu  

par dažādām iespējamām juridiska rakstura problēmām, 
kas saistītas ar ģimenes, mantojumu tiesībām, problēmām 

saistībā ar nekustamo īpašumu, arī krimināltiesisku 
jautājumu risināšanu utt.

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem, jo nākamo konsultāciju 
sniegšana ir atkarīga no iedzīvotāju apmeklētības.


