2007/08 (79)

Augusta tēmas:
 Aigars Kalvītis ļoti atzinīgi novērtēja
uzņēmuma “Saint-Gobain” ieceri
būvēt Mālpilī ģipškartona ražošanas
rūpnīcu un apliecināja valdības
atbalstu šim projektam
 Kāds mazulītis īpaši uzposts –
maza sudrabeglīte mācās izturību
no blakus stāvoša laukakmeņa,
bet iznesību no maigās petūnijas.
Zinātāji saka, ka to visu saimniece
veidojusi pati. Prieks par lielo darbu
un labo gaumi
 Cilvēki plūda straumēm un paspēja
gan aplūkot ziedu paklājus Promenādē, gan noskatīt un iegādāties vietējo
ražotāju izstrādājumus tirdziņā, gan
paklausīties dažādu stilu mūziku, kā
arī noskatīties iespaidīgo gājienu.
Bet izskatījās, ka pie sieriem pulcējās īpaša publika – tie, kuri šo lielisko
produktu iemīļojuši kā neatņemamu
savas ikdienas maltītes sastāvdaļu
 Būt šajā nometnē jau 11. gadu
man nozīmē uzņemt sevī svētību
un garīgo lādiņu visam gadam.
To varētu salīdzināt ar svētceļojumu
nedēļas garumā – tuvošanos, mērķtiecīgu došanos pretī Dievam, jo Tu
sajūti, ka plaši atvērtas rokas
sniedzas Tev pretī un gaida Tevi.
Vislabākā sajūta – ja tu esi gaidīts
un vajadzīgs, patvērums ikvienam...
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 20.06.2007. SĒDE Nr. 9
Izskatīja 24 jautājumus
NOLĒMA:
• Deleģēt projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu
pašvaldībās, III kārta” ietvaros nepieciešamo iepirkumu procedūru organizēšanu un veikšanu LR Vides ministrijai.
• Deleģēt darbam Vides ministrijas izveidotajā iepirkumu komisijā Mālpils pagasta
padomes pārstāvjus:
– Vla dis lavs Ko ma rovs – pa do mes
izpilddirektors, Mālpils pagasta padomes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs;
– Ineta Endele – iepirkumu komisijas
sekretāre;
– RaimondsTaranda – SIA “Norma K”
direktors.
• Izstrādāt un iesniegt projekta “Mālpils
vidusskolas sporta komplekss” pieteikumu Aizsardzības ministrijā.
– Projekta tāmē paredzēt nepieciešamo pašvaldības līdzﬁnansējumu 50%
apmērā no kopējām projekta izmaksām.
– Paredzēt sporta kompleksa uzturēša nas iz de vu mus, no dro ši not no
padomes budžeta līdzekļiem.
• Uzsākt detālplānojuma Mālpils pagasta
nekustamā īpašuma “KALNAVĒNI” ar kadastra Nr. 8074 001 0128 daļai, aptuveni
36 ha platībā, izstrādi.
– Apstiprināt detālplānojuma izstrādes
darba uzdevumu.
– Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Daci Celmiņu, Sertiﬁkāta Nr. 10-0797.
– Noteikt detālplānojuma robežas – saskaņā ar pievienoto plānu.
– Pamatojoties uz 2005.gada 31.maija
MK noteikumu Nr. 367. Noteikumi
par detālplānojuma izstrādes līgumu
un detālplānojuma izstrādes un ﬁnansēšanas kārtība, detālplānojuma
izstrādi ﬁnansē SIA Saint-Gobain celtniecības produkti, noslēdzot līgumu
ar Mālpils pagasta padomi.
– Detālplānojumu izstrādāt saskaņā
ar LR MK noteikumu Nr. 883 prasībām.
– Uzsākt sabiedriskās apspriešanas
pirmo posmu.
– Ie vie tot pa zi ņo ju mus laik rak stos
“Latvijas Vēstnesis “, Rīgas rajona
laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” un
vietējā izdevumā “Mālpils Vēstis“.
– Detālplānojumu apstiprina pēc Mālpils pagasta teritorijas plānojuma
stāšanās spēkā.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Dālderi” 6,8 ha kopplatībā, atdalot
zemes gabalu 1,2 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi-zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
– “Pils iela 7” 28,27 ha kopplatībā, atdalot zemes gabalu 0,09 ha platībā.
Atdalītajam zemes gabalam noteikt
lietošanas mērķi – komercdarbības
objektu apbūve,
– “Klabkalni” 18,5 ha kopplatībā, atdalot zemes gabalu 0,5 ha platībā.
Atdalītajam zemes gabalam noteikt
lie to ša nas mēr ķi-ze me uz ku ras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
– “Mežmalas” 14,9 ha kopplatībā, atdalot zemes gabalu 10,0 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu
pēc Mālpils pagasta padomes Būvvaldes izsniegtajiem zemes sadalīšanas noteikumiem un apstiprinot
ze mes ie rī cī bas pro jek tu Māl pils
pagasta padomē.
– Piešķirt juridiskās adreses “Tulpītes”,
Pils iela 8 A, “Vārpiņas”,
• Mainīt valsts aģentūras “Mājokļu aģentūra”, reģ. Nr.90001445937, valdījumā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
“GUNDEGAS”, kura atrodas uz zemes
gabala 1,1907 ha kopplatībā, kadastra
Nr.8074 003 0693, dzīvokļu numerāciju
un piešķirt juridiskās adreses:
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 49,6
kv.m. – dzīvoklis Nr.1
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 55,2
kv.m. – dzīvoklis Nr.2
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 70,7
kv.m. – dzīvoklis Nr.3/4
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 23,1
kv.m. – dzīvoklis Nr.6
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 24,7
kv.m. – dzīvoklis Nr.7
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 26,5
kv.m. – dzīvoklis Nr.8
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 47,7
kv.m. – dzīvoklis Nr.9
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 46,0
kv.m. – dzīvoklis Nr.10
– dzī vok lim ar ko pē jo pla tī bu 25,9
kv.m. – dzīvoklis Nr.11
– nedzīvojamās telpas (tirdzniecības
telpu grupa) ar kopējo platību – 73,1
kv.m. – Nr.12
• Ne kus ta ma jam īpa šu mam “Sa las
mežš”, ka das tra Nr. 8074 004 0201,
noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceļš,

par la bu ne kus ta ma jam īpa šu mam
“Pluduri”.
• Nekustamajam īpašumam “Čigānbirzes
mežs”, kadastra Nr. 8074 004 0167 noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceļš, par
labu nekustamajiem īpašumiem “Mazandricēni” un “Lielandricēni”.
•Nekustamajam īpašumam “Mežrozīšu
pļava”, kadastra Nr. 8074 003 0451 noteikt apgrūtinājumu – servitūta ceļš, par
labu nekustamajiem īpašumiem “Mežrozītes”, “Šķielīši” un “Mežsnaudas”.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektus:
– Nekustamā īpašuma “Rīti” otrajai
zemes vienībai,
– Nekustamā īpašuma “Jaunniči” otrajai zemes vienībai,
– Ne kus ta mā īpa šu ma “Mer gu pes
iela 9” trešajai zemes vienībai,
• No dot Jā nim Stru šus, un Pē te rim
Ma tu še vi cam, at bil sto ši ne kus ta mā
īpašuma “Zemnieki” domājamām daļām, bez at lī dzī bas da ļu ne kus ta mā
īpašuma “Zemnieki”, būves – astoņas
mazēkas (t.sk. siltumnīca), kas atrodas
uz zemes gabala 0,4722 ha kopplatībā
, kadastra Nr.8074 001 0283 ar juridisko
adresi “Zemnieki”. Īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu “Zemnieki” nostiprinātas Rīgas rajona Zemesgrāmatas
nodaļā 17.02.2007. uz Mālpils pagasta
pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.1000
0032 5539.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamiem īpašumiem:
– “Normaļi”, “Viteskalns”, “Medņusala”
• Atbilstoši 2006.gada 19.decembra MK
noteikumiem Nr.1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un ﬁnansēšanas kārtība” p.74., lūgt Veselības ministrijai un
VOAVA izvērtēt nepieciešamību izveidot
sertiﬁcētu ģimenes ārsta prakses vietu
Sidgundas ciemā.
Jautājumu atkārtoti skatīt pēc Veselības
ministrijas un VOAVA atzinuma saņemšanas.
• Piekrist, ka Mālpils pagasta padomei
piederošajā zemes gabalā, aptuveni 1.5
ha platībā, kadastra Nr.80740030407,
tiek veidota motokrosa trase un rīkotas
motosporta sacensības.
• Segt mototrases labiekārtošanas nepieciešamās izmaksas no Atbalsta fonda
līdzekļiem, saskaņā ar padomei iesniegto un apstiprināto darbu izmaksu tāmi.
• Piešķirt 140,- LVL dalības maksas segšanai (50% no Atbalsta fonda un 50% no
sporta nodaļas budžeta), lai nodrošinātu
trīs jauniešu piedalīšanos izaicinājuma
sacensībās Rīga Challange 2007.
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• Ieteikt piešķirt AS “Hansabanka” vienreizējo prēmiju Mālpils vidusskolas skolotājai ĒRIKAI CAUNEI.
• Apstiprināt Mālpils bibliotēkas nolikumu.
• Apstiprināt Sidgundas bibliotēkas nolikumu.
• Apstiprināt Mālpils pirmskolas izglītības
iestādes “Māllēpīte” nolikumu
• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes

2006.gada publisko pārskatu.
• Publicēt informāciju laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” un informatīvajā izdevumā
“Mālpils Vēstis”.
• Apstiprināt projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” aktualizācijas
ziņojuma gala versiju.
• Garantēt nepieciešamo projektā paredzēto līdzﬁnansējumu.
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• Piešķirt ﬁnansējumu 550 LVL apjomā
invalīdu biedrībai ‘’Notici sev’’ pieredzes
apmaiņas braucieniem, kas veicinātu invalīdu aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē
un mazinātu sociālo atstumtību.
• Atkārtoti pārdot izsolē nekustamo īpašumu “Kniediņkrogs” par brīvo cenu, bet
ne mazāku kā 15 000.- LVL.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 18.07.2007. SĒDE Nr. 10
Izskatīja 15 jautājumus
NOLĒMA:
• Mālpils 800 darba grupas vadītājai precizēt zemes īpašnieku viedokļus par
piemiņas zīmes uzstādīšanu.
Turpināt meklēt iespējas projekta realizācijai.
• Pie ņemt zi nā ša nai, ka SIA “Ani va”
neslēgs koncesijas līgumu par bērnu
ēdi nā ša nas pa kal po ju ma snieg ša nu
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē
un Sidgundas pamatskolā.
– Pārtraukt iepirkuma procedūru “Par
bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Mālpils izglītības iestādēs”.
– Mālpils izglītības iestāžu vadītājiem
nodrošināt bērnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.
– Izsludināt jaunu iepirkumu bērnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
• Atbalstīt darba grupas aicinājumu uzsākt parakstu vākšanu Mālpils pagasta
iedzīvotāju vidū, lai panāktu likuma “Par
valsts pensijām” grozījumus.
Noteikt valsts nodevu par paraksta apliecinājumu tautas nobalsošanas ierosināšanai 0,50 Ls.
• Izpildinstitūcijai apsekot situāciju dabā
un sagatavot priekšlikumus bērnu rotaļu laukumu konstrukciju atjaunošanai
Krasta ielā 4 un Nākotnes ielā 10, no
līdzekļiem, kas paredzēti sportam, un to
ietvaros realizēt rekonstrukciju.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu
adresē Celtnieku iela 1 dz. 8, Mālpils
pagasts, Rīgas rajons.
• Pie šķirt Māl pils ka to ļu drau dzei līdz
180,- Ls, no Atbalsta fonda līdzekļiem,
braucienam uz dievkalpojumu Aglonas
bazilikā š.g.14. un 15.augustā.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamiem īpašumiem “Jaunāres”,
“Pīpeņu iela 11”.
• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Kurzemnieki” 70,6 ha kopplatībā,
atdalot zemes gabalu 30,1 ha platī bā. At da lī ta jam ze mes ga ba lam
noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība,
– “Kulītes” 30,2 ha kopplatībā, atdalot ze mes ga ba lu 5,3 ha pla tī bā.
Atdalītajam zemes gabalam noteikt
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
– “Bērzaines” 2,2 ha kopplatībā, atdalot
zemes gabalu 0,37 ha un divus zemes
gabalus pa 0,15 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu pēc Mālpils
pa gas ta Būv val des iz snieg ta jiem
zemes sadalīšanas noteikumiem un
apstiprinot zemes ierīcības projektu
Mālpils pagasta padomē.
• Piešķirt juridiskās adreses “Pikulēni”,
“Jaunziedi”, “Kulītes 2”.

• Noteikt nekustamam īpašumam “Oļi”
apgrūtinājumu – servitūta ceļš 5,5 m
platumā, par labu nekustamam īpašumam “Vidi”.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kalna iela 5” pirmajai
zemes vienībai.
• Apstiprināt kārtību, kādā izsniedzamas,
reģistrējamas Mālpils pašvaldības pilnvaroto personu apliecības vides uzraudzības jautājumos
• Apstiprināt pilnvaroto personu darbam
nepieciešamo veidlapu formas :
– Apskates protokols,
– Izņemšanas protokols,
– Paskaidrojums
• Atļaut pilnvarotajām personām izmantot paš val dī bas stin grās uz skai tes
administratīvo pārkāpumu protokolu
veidlapas.
• Piekrist, ka Mālpils 800gades noslēguma pasākums 2008. gada 9. augustā,
tiek rīkots kopā ar 7. Latvijas novadu
siera svētkiem.
• Mālpils 800gades darba grupai izstrādāt
pasākumu norises plānu atbilstoši šim
lēmumam.

Sagatavoja:
kancelejas vadītāja Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES
SĒŽU GRAFIKS
2007. gada SEPTEMBRA mēnesim
Sēdes nosaukums

Datums, laiks

Telpas nr.

Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

5.septembrī, 19.septembrī pl.15.00

Mazajā sēžu zālē

PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

6.septembrī, 20.septembrī pl.16.00

Mazajā sēžu zālē

SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde

6.septembrī, 20.septembrī pl.17.00

Mazajā sēžu zālē

ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE

12.septembrī, 26.septembrī pl.15.00

Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde

24.septembrī pl.18.00

204.kab.

ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde

12.septembrī, 26.septembrī pl.14.00

Mazajā sēžu zālē

VLADISLAVS KOMAROVS
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Pagasta padomes notikumi augustā
3. augusts
4. augusts

7. augusts

9. augusts
10. augusts
11.,
12. augusts
15. augusts

17. augusts

18. augusts
20. augusts
21. augusts

– Pašvaldības darbinieki piedalās Pašvaldības
darbinieku vasaras sporta spēlēs Ādažos
– Siera dienā Ventspilī tika dalītas pirmās kartiņas ar informāciju par septīto Latvijas novadu
Siera dienu Mālpilī un Mālpils astoņsimtgades
svētkiem 2008. gada 9. augustā
– Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes
sēdē
Rīgas rajona pašvaldību vadītāji tiekas ar RAPLM pārstāvjiem par novadu veidošanu
– Padomes priekšsēdētājs tiekas ar ﬁrmas “SaintGobain” pārstāvjiem par ģipškartona rūpnīcas
celtniecību
– Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes
sēdē Ņukšos
– Padomes priekšsēdētājs un Mālpils 800gades
darba grupas locekļi piedalās Siguldas 800gades svinībās
– Padomes priekšsēdētājs tiekas ar skolēnu pašpārvalžu līderu vasaras skolas “Demokrātijas
akadēmija” dalībniekiem
Padomes priekšsēdētājs sveic J. Butkeviču
viņas dzīves jubilejā
– Sociālo, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja sveic skolotāju I. Bahmani
viņas dzīves jubilejā
Izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru sanāksmē Bauskā un Bauskas
rajonā, kurā iepazinās ar Bauskas rajona attīstību un interesantākajiem objektiem, kā arī
ar ilggadējo pieredzi atkritumu šķirošanā un
apsaimniekošanā.
– Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS sporta
spēlēs Lielvārdē
– Padomes priekšsēdētājs piedalās Reformu
padomes sēdē
– Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona ﬁnanšu komitejas sēdē

23. augusts
24. augusts

28. augusts

– Padomes priekšsēdētājs un Z/S “Agatnieki”
pārstāvis piedalās A/S “Baltic Trust Bank” 15
gadu svinīgajā pasākumā
– Padomes priekšsēdētājs piedalās rajona pašvaldības vadītāju apspriedē par administratīvi
teritoriālo reformu Rīgas rajonā, kurā pieņēma
lēmumu par alternatīvu variantu novadu izveidē Rīgas rajonā, kas tika iesniegts RAPLM
un MK.
– Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes un LPS ﬁnanšu komitejas sēdēs

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils
būvvalde informāciju par būvniecības iecerēm un būvvaldes
lē mu miem pub li cē Māl pils pa gas ta pa do mes mā jas la pā:
www.malpils.lv zem sadaļām Mālpils Vēstis, Informācija.
Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste
Iveta Krieviņa

Mālpils pagasta padome izsludina mutisku IZSOLI ar augšupejošu soli uz pašvaldības nekustamo īpašumu “Kniediņkrogs”
kadastra Nr. 8074 004 0293, kas atrodas Rīgas rajona Mālpils
pagastā un sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9 633 m3
un apbūves – daudzfunkcionāla objekta zemes un apbūves. Izsoles solis – 100 LVL. Dalības maksa 10 LVL un nodrošinājums 10%
apmērā no nesacītās cenas jāiemaksā Mālpils pagasta budžetā
ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma. Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 17. septembrim plkst. 1000.
IZSOLE NOTIKS Š.G. 17. SEPTEMBRĪ PLKST. 1000. Mālpils pagasta padomes mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā1, Mālpilī.
Izsoles objektu var apskatīt iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni
7970892. Sīkāka informācija pie izpilddirektora V. Komarova
tel. 29250880. Izsoles nolikumu var saņemt Mālpils pagasta padomes kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālrunis 7970888.

Paziņojums
Par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu
Mālpils pagasta padome 2007. gada
25. aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 6/3 “Par teritorijas plānojuma jaunas
redakcijas izstrādes uzsākšanu”.
Teritorijas plānošanai ir vairāki uzdevumi – izvērtēt vietējo pašvaldību teritorijas
attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; radīt labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju
piesaistei; radīt priekšnoteikumus vides
kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai, rūpniecisko un
vides risku novēršanai, garantēt tiesības
izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu,
saskaņā ar teritorijas plānojumu; veicināt
pakalpojumu pieejamību un optimālu
trans por ta sis tē mas funk cio nē ša nu;
saglabāt dabas un kultūrainavas mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un
apdzīvoto vietu kvalitāti.
Svarīgi ir atcerēties, ka teritorijas plā-

nošana ir process, kura laikā visas ieinteresētās puses – pašvaldība, iedzīvotāji,
uzņēmēji u.c. saskaņo savas intereses,
lai nodrošinātu pagasta ilgspējīgu attīstību
esošajām un nākamajām paaudzēm.
Vietējās pašvaldības funkcija ir ne
tikai izstrādāt vietējās pašvaldības plānojumu, bet arī nodrošināt tā īstenošanu.
Vie tē jās paš val dī bas plā no jums tiek
izstrādāts 12 gadiem, kurā nosaka pašvaldības attīstības iespējas, virzienus un
ierobežojumus.
Tāpēc visi Mālpils pagasta nekustamo
īpašumu īpašnieki, uzņēmēji un iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties Mālpils pagasta teritorijas plānojumā, pārdomājot,
izvērtējot un piedāvājot idejas par savu
un pašvaldības īpašumu izmantošanas
iespējām nākamajos 12 gados.
Ieteikums visiem zemes īpašniekiem
izvērtēt savas nākotnes ieceres, un izšķirties, ko turpmāk ar zemi vēlas darīt, un
lūgt pašvaldībai iestrādāt teritorijas plāno-

jumā savu iecerēto zemes izmantošanas
mērķi kā atļauto zemes izmantošanu,
jo precīzi noteikti atļautie zemes izmantošanas mērķi un ierobežojumi nosaka
konkrētā zemes gabala un nekustamā
īpašuma tirgus vērtību.
Vēlreiz vēršam īpašnieku uzmanību,
ka pēc izstrādātā teritorijas plānojuma
apstiprināšanas, kas notiks 2008. gadā,
iespējams, nākamajos 12 gados vairs
nebūs iespējamas nekādas atkāpes no
plānojumā apstiprinātajiem īpašumu izmantošanas mērķiem.
Sabiedriskās apspriešanas pirmais
posms noslēgsies 2007. gada 19. septembrī plkst. 15.00 Mālpils pagasta sēžu
zālē, tāpēc teritorijas plānojuma izstrādāšanas priekšlikumus noformēt rakstiski, un
iesniegt līdz 2007. gada 17. septembrim
Mālpils pagasta padomē.
Mālpils pagasta padomes
teritorijas plānotāja
K. Cimermane, tālr. 7970889
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Mālpils sociālās aprūpes centrā
Šovasar ir ierīkota centrālā apkure
visā dzīvojamā mājā. Projekta kopējās
izmaksas ir Ls 17 443,17. Reizē tas ir ļoti

būtisks pasākums ugunsdrošības risku
mazināšanai, jo vecās apkures krāsnis
bija savu laiku nokalpojušas un ugunsnedrošas. Reizē ar apkuri centrs tiks nodrošināts
arī ar silto ūdeni, vasarā
gan ūdens boileros tiks
sildīts ar elektroenerģiju.
Pro jekts ti ka ﬁ nan sēts
no iestādes budžeta līdzekļiem.
Mālpils pagasta dzīvojamai mājai “Saulieši”,
Sidgundā, tika nomainīts
jumts, pieliktas ūdensnotekas caurules. Projekta
ko pē jās iz mak sas Ls
7863,63, kas tika segtas
no budžeta.

Parakstu vākšana
Sākot ar š. g. 20. augustu Mālpils
pagastā ir uzsākta parakstu vākšana,
lai panāktu Valsts Pensiju likuma grozījumus, ka minimālajai pensijai piemēro
koeﬁcientu 3, kuru reizina ar valsts noteikto sociālā pabalsta summu. Tātad,
šāda pensija (45 Ls x 3=135 Ls) ir Ls 135.
To piešķir, ja sociālās apdrošināšanas
stāžs ir līdz 20 gadiem. Personām, kuru
apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz
30 gadiem – koeﬁcients 3,5, personām,
kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem – koeﬁcients 4,0, bet
personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir

41 gads un vairāk – koeﬁcients 4,5.
Parakstīties par Valsts pensiju likuma
grozījumiem var Mālpils pagasta padomē
pie izpilddirektora V. Komarova, kurš dotā
momentā aizvieto Bāriņtiesas priekšsēdētāju. Ierodoties līdzi jāņem pase un
50 santīmi samaksai par paraksta apstiprināšanu. Faktiskā paraksta apliecinājuma
summa ir 2.50 Ls, bet Mālpils pagasta
padome nolēma šo summu samazināt
līdz 50 santīmiem.
Parakstīties par Valsts Pensiju likuma grozījumiem var visi Mālpils pagasta
iedzīvotāji, kuri ir Latvijas Republikas

pilsoņi un ir sasnieguši 18 gadu vecumu
un kuru dzīves vieta ir deklarēta Mālpils
pagastā.
Pensijas minimuma paaugstināšanā
ir ieinteresēti dažādu politisko uzskatu
cilvēki, tāpēc jāiesaistās likumprojekta
parakstīšanā neatkarīgi no partijas piederības.
Novēlam labu veselību, spēku, izturību un veiksmi mūsu kopējā darbā!
Mālpils pagasta darba grupas vārdā,
Kārlis Lejnieks,
tālr. 26596953

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU
UN IZGLĪTĪBAS CENTRS” –
pirmais un lielākais lauku attīstības
konsultāciju sniedzējs Latvijā.
ELVI ir lielākais vietējo uzņēmēju pārtikas veikalu tīkls.
Mūsu 74 veikalos visā Latvijā strādā vairāk kā 3000 darbinieku
Elvi veikals-savējais katrā vietā.

konkursa kārtībā aicina darbā:

EKONOMIKAS SPECIĀLISTU/-I

ELVI PIEDĀVĀ IEGŪT LABU DARBU:
Siguldā, Vidus ielā 1 un Vidzemes šosejā 16:

PĀRDEVĒJAI/-(am) – KASIEREI/-(im) (alga no Ls 350.00)

• projektu sagatavošana ES strukturālajiem fondiem
• darbs ar uzņēmumu attīstības plāniem, t.sk. ﬁnanšu un investīciju
plānošana

NOLIKTAVAS PĀRZINIM (alga no Ls 450.00)

Prasības pretendentiem:

APKOPĒJAI/-(am) (alga no Ls 210.00)

•
•
•
•
•
•

PĀRDEVĒJAI/-(am) (alga no Ls 350.00)

BISTRO PĀRDEVĒJAI/-(am) (alga no Ls350.00)
SAIMNIECĪBAS DAĻAS VADĪTĀJA ASISTENTAM
iespējams darba apvienošanas kārtībā
alga no Ls 350.00

Piedāvājam:
•
•
•
•
•
•
•

darbam Siguldas Lauku konsultāciju birojā

Darba pienākumi:

Piesakies darbam
sev izdevīgā veidā!

Labi nopelnīt
Prēmijas
• Sūti CV uz SIA “VITA mārkets”
Sociālās garantijas
veikals “Elvi”,
Izdevīgu darba graﬁku
Vidus iela 1, Sigulda, LV-2150
Apmācību par veicamo darbu
• pa faksu 7973931,
Iespēju pašam veidot karjeru uzņēmumā
E-pasts: sigulda@elvi.lv
Labus un mūsdienīgus darba apstākļus • Zvani pa tālr. 7973458
patīkamā vidē

augstākā izglītība, ekonomikā (var būt pēdējā kursa students/-e)
prasme strādāt ar MS Ofﬁce programmām un internetu
B kategorijas autovadītāja apliecība
komunikabilitāte un spēja strādāt komandā
radoša un analītiska domāšana
pozitīva attieksme pret dzīvi

Mēs piedāvājam:
• kon ku rēt spē jī gu at al go ju mu, at bil sto ši pa veik ta jam dar bam
un sasniegtajiem rezultātiem
• iespēju iegūt labu darba pieredzi
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā komandā
• mūsdienīgus darba apstākļus

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 10. septembrim,
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ﬁliālē “Siguldas Lauku konsultāciju birojā”, Raiņa ielā 3, Siguldā, LV 2150.
Tālrunis uzziņām 67973491
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Godina maizi un cepējus
Ik gadu ap Jēkabiem vējdzirnavu kalnā Drabešu pagastā
tiek rīkoti jauno rudzu maizes svētki. Šogad 29. jūlijā svētkos
tika godināti maizes cepēji, notika maizes mīcīšana, putras
gatavošana un Annas pankūku cepšana. Jautras un nopietnas
lietas bija iespējams piedzīvot izejot Kukulīša taku, kur šoreiz bija
ieradušies arī zvēri un abru taisītājs. Saņemot dalībnieka lapu
takā varēja malt, veidot, krāsot, stāstīt, minēt mīklas, sadziedāt
un sadejot kopā ar folkloras kopām.. Maizes svētkos piedalījās
jauca, mīcīja, cepa un ciemiņus cienāja Mālpils TLM studijas
“Urga” dalībnieces. No Sidgundas “Ceplīšu” sētas iejavam un
pavalgam līdzi atceļoja piena kanna un biezpiena nastiņa. Smaržoja Daigas Karlsones saldskābmaize, bet Pētera Liepiņa pinumi
jauki papildināja saimnieču sarūpēto.
Vējdzirnavās bija skatāmi mūsu mākslas skolas audzēkņu
darbi. Mālpilietes sev līdzi bija aizvedušas arī šā gada lielo darbu – kopīgi veidoto segu “Pļava”, kas zālītē izklāta piesaistīja
katra Maizes svētku apmeklētāja uzmanību.

Ekskursija uz Sāremā salu
Augusta pirmajās dienās pagasta pensionāriem ar Mālpils pagasta padomes un pensionāru
padomes atbalstu bija iespēja doties interesantā
ekskursijā.Uz divām dienām vairāk kā 40 mālpilieši
kļuva par saleniekiem – tā sevi lepni dēvē Igaunijas lielākās – Sāremā salas iedzīvotāji. Iespaidu
ir daudz – pārcelšanās ar prāmi, lielās kadiķu
audzes, akmens krāvumu sētas, vējdzirnavas, kā
bļoda apaļais Kāli meteorīta krāteris, Viduslaiku
bīskapa pils Kuresārē, pilsētā, kurā senatnīgums
veiksmīgi savienojas ar mūsdienām. Stāsts par
Tillu un viņa sievu Piretu un bildēšanās pie teikas
varoņiem uzceltās skulptūras, laimes akmentiņu

meklēšanas Sirves zemesragā, kas ir tik tuvu Latvijai un stāvās Pangu klintis. Vietējais alus, kuru
tikai daži uzdrīkstējās pagaršot, bet vakarā omulīga
vakarēšana baudot igauņu zivju produkciju.
Mājās pārvesti suvenīri – kadiķu koka sviesta
nazīši un pankūku karotes, kamas milti, garšīga šokolāde ar mellenēm, vecais labais liķieris
“Gabriels”, fotogrāﬁjas un pats galvenais – interesanti piedzīvojumi un atmiņas.

Mednieku festivālā “Minhauzens 2007”
No 3. – 5. augustam
Ogres rajona Turkalnē
atpūtas bāzē “Turbas”
notika IX Latvijas mednieku festivāls “Minhauzens 2007”. Ikgadējā
festivālā pulcējās vairāk kā 2000 mednieki
ar ģimenēm, lai kopā
atpūstos un mērotos
spē kiem īpa ši mednie kiem pa re dzē tos
sporta veidos. Ar devīzi
“Mednieki nemelo un
Edgaram Komarovam 2. vieta
uzvar godīgi” mednieki
“Lauvas rēcienā”
sacentās viņu cienīgā
šaušanā – šaujot sportinga stendā, bija jāmēģina trāpīt pa sarkano zaķi – līdzenā pļaviņā ripojošu māla šķīvīti, jāsacenšas ložu šaušanā, jāpūš
improvizētā alkometrā, jānosaka attālums. Sacensības notika trīspadsmit
dažādos sporta veidos.
Lielisko sajūtu – būt starp savējiem un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu izbaudīja arī mūsu Mālpils pagasta mednieki,
viņu ģimenes locekļi un līdzjutēji.

Mednieku biedrība “Mergupe”
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Dienas pie Kāla ezera
Mazliet ar lietu, ar sauli un pašiem ar
savu varavīksni ezerā – ar šādu noskaņu
no 17. līdz 19. augustam pie Kāla ezera iesākās Mālpils jauniešu apvienības
se mi nārs – no met ne, ku ras mēr ķis
bija komandas veidošanas pasākumi
ko pā ar jaun ie šu or ga ni zā ci ju IM KA
Rīga (Rūdolfs, Madara un Edgars) un

turpmāko darbības virzienu un norišu
plānošana.
Šķiroties tika teikti pateicības vārdi
organizatoriem par interesantajām nodarbībām, garšīgajām pusdienām un
va ka ri ņām. Sa vu kārt Ma da ra IM KAS
vārdā novēlēja labu veiksmi Mālpils jauniešiem turpmākajos projektos un izteica

pārliecību, ka jauniešiem ir pa spēkam
īstenot lielas ieceres, jo komandā ir gan
ideju ģeneratori, gan darītāji, ir laba garastāvokļa uzturētāji, novērotāji un izvērtētāji, ir jūtama vienotība un savstarpēja
sapratne.
Šis bija jau otrais pasākums, kurā
mālpilieši sadarbojās ar jauniešu organizāciju IMKA Rīga, kas ir divu starptautisku
organizāciju dalīborganizācija (tās apvieno 30 miljonus jauniešu no 120 valstīm)
un par savu mērķi izvirza vispusīgu personības attīstību, vērtību sistēmu nostiprināšanu, strādājot sabiedrības labā.
Abu projektu veiksmīga koordinēšana
bija Mālpils jauniešu apvienības dalībnieces Diānas Ivanovas rokās. Nepieciešamie līdzekļi semināra – nometnes organizēšanai tika iegūti piedaloties Lauku
attīstības biedrības projektu konkursā
“Veidosim paši savu pagastu”.
Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Kas tie tādi “Vītolēni”?
No 21. jūlija Gaujienā notiek radošā nometne mūzikas
skolu audzēkņiem “Vītolēni”,
un tajā piedalās 126 bērni,
27 pe da go gi un dar bi nie ki
no Rīgas, Liepājas, Bauskas,
Iecavas, Skrīveriem, Tukuma,
Limbažiem, Balviem, Cēsīm,
Smiltenes, Alūksnes, Valkas,
Baltinavas, Aizkraukles, Madonas un citām vietām.
Šogad nometnei 5 gadu
jubileja, un tas ir pierādījums
tam, ka bērniem patīk vasaras
vidū Gaujienā profesionāli apgūt savu mūzikas instrumentu
un dzie dāt. Kā jau ie rasts,
bērni pedagogu pavadībā ap-

meklē garus jo garus mēģinājumus, savukārt brīvajā laikā – dažādas nodarbības.
Nometnes dalībnieki un darbinieki kopīgi mēro ceļu ne
tikai uz ēdienreizēm un mēģinājumiem, bet arī ekskursijās
pa Gaujienu – “Anniņām”, O. Vācieša Gaujienas vidusskolu,
Baznīckalnu un citām ievērojamām vietām.
Mēģinājumu rezultātus visi var skatīt noslēguma koncertā,
kur uzstājas koris un orķestris. Katru gadu koncertā bērni atskaņo Jāzepa Vītola un citu komponistu darbus un katru gadu
arī kādu jaunu darbu, kas tapis tieši nometnei. Šogad orķestris
spēlēja A. Riekstiņa “Bērnu simfoniju”.
Jau otro gadu uz nomet ni do das arī mū zikas skolas meitenes no
Mālpils.
Šogad tās bija:
Anete Krieviņa;
Alvīne Bērziņa;
Agnija Graudiņa;
Alise Graudiņa;
Emīlija Ploriņa;
Signe Purviņa;
Madara Sila.
Alvīne – Labs repertuārs, patika dziedāt jaunās, speciāli šai nometnei
veltītās un arī iepriekšējo
gadu dziesmas.

Signe

Signe – Patika dažādās ārpusmēģinājumu nodarbes, istabiņu prezentācija, Cūkmena
viesošanās istabiņās.
Vai nākošajā gadā brauksiet uz Gaujienu? – Jā!!!

Alvīne

Agnija – Šis gads bija vissirsnīgākais – grūti bija šķirties no
draugiem un pedagogiem. Atmiņā paliks brauciens ar laivām
pa Gauju, pārgājiens.
Agnija

No slē gu mā sa kām lie lu
paldies mūsu mūzikas skolas
di rek to ram Ju rim Vī tu mam
par šīs idejas iespēju realizēties un koordinēšanu, Mālpils
pagasta pašvaldībai par materiālo atbalstu un, protams,
sa viem ve cā kiem par vi su
pārējo iespēju piepildīšanu
un atbalstu.
Ilze Bērziņa
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Mālpilī būs ģipškartona rūpnīca
20. jūnijā, Mālpils pagasta padome sēdē pieņēma lēmumu
Nr. 9/3 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustāmajā
īpašumā “Kalnavēni” .
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju tika apstiprināta
Dace Celmiņa.
Pagasta padome ievietoja paziņojumus laikrakstos “Latvijas
Vēstnesis”(publicēts 10.07.2007.), Rīgas rajona laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” (publicēts 30.06.2007.) un vietējā izdevumā
“Mālpils Vēstis” (publicēts 30.06.2007.), un izsūtīja paziņojumus
ar detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojumu saistīto
nekustamo īpašumu īpašniekiem, no kuriem 3 iepazinās ar
Mālpils pagasta rīcībā esošo informāciju. Tika saņemts viens
priekšlikums.
Saskaņā ar apstiprināto Darba uzdevumu, no tajā minētajām
institūcijām tika saņemti visi nosacījumi detālplānojuma izstrādei. Tika nolemts: apkopot institūciju izsniegtos nosacījumus un
iesniegtos priekšlikumus, un, ja nepieciešams precizēt Darba
uzdevumu; Izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju iesniegt
izskatīšanai pašvaldības padomē; Organizēt detālplānojuma
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.

Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs A. Lielmežs
un Žans Pjērs Klavēls. Fotogrāfs – Kaspars Goba

SIA “Saint-Gobain Celtniecības Produkti” izpilddirektors Normunds Mitko.
Žans Pjērs Kla vēls ie pa zīs ti nā ja klā te so šos ar uz ņēmu ma vēs tu ri, sa snie gu miem pa sau les un Ei ro pas tir gū.
“Saint-Go bain” ko pu mā ir 250 uz ņē mu mi, kas pār stā vē ti
50 valstīs un nodarbināti 45 tūkstoši darbinieku.
SIA “Saint-Gobain Celtniecības Produkti” izpilddirektors
Normunds Mitko plašāk stāstīja par “Saint-Gobain” darbību
un plāniem Latvijā, Mālpils rūpnīcas projektu, analoga rūpnīcu
Polijā. Somija, Dānija, Zviedrija, tās ir valstis, no kurām pašreiz
tiek saņemta produkcija, taču visai drīz situācija varētu mainīties, un mēs kļūtu par eksportētājiem, piedāvājot ģipškartonu
gan Baltijas valstīs, gan Skandināvijas valstīs.
Latvijā “Saint-Gobain” savas aktivitātes uzsāka īsi pēc neatkarības atgūšanas. Jau 1993. gadā tika nodibināta pirmā pārstāvniecība. Tiek plānots laika periodā no 2007. – 2011. gadam

Tikšanās pie Ministru prezidenta. Fotogrāfs – Kaspars Goba

30. jūlijā, Ministru prezidents Aigars Kalvītis tikās ar pasau lē va do šā fran ču ģipš kar to na ra žo ša nas uz ņē mu ma
“Saint-Gobain” vadību. Ministru prezidentu ar uzņēmuma darbību iepazīstināja Žans Pjērs Klavēls, uzņēmuma “Saint-Gobain”
ģipša segmenta direktors. “Saint-Gobain” ir ne tikai pasaulē
lielākais ģipškartona ražotājs, bet arī vecākais rūpnieciskais
uzņēmums Eiropā. Uzņēmums pašlaik nodarbojas ar siltuma
un skaņas izolācijas materiālu, akustisko griestu sistēmu, kā
arī tehnoloģisko iekārtu un inženierkomunikāciju siltuma un
skaņas izolācijas materiālu tirdzniecību.
Aigars Kalvītis ļoti atzinīgi novērtēja uzņēmuma “Saint-Gobain”
ieceri būvēt Mālpilī ģipškartona ražošanas rūpnīcu un apliecināja valdības atbalstu šim projektam, uzsverot, ka: “Latvijas
ekonomikai ir ļoti nepieciešamas investīcijas ražošanā, moderno tehnoloģiju izmantošana, jaunu darba vietu radīšana un
eksporta palielināšana. “ Valdības vadītājs atzina, ka jaunās
rūpnīcas vieta ir izvēlēta ļoti veiksmīgi , kas ļaus piesaistīt nepieciešamos darbiniekus no Siguldas un Mālpils.
1. augustā, Mālpilī pagasta pašvaldības vadība un ieinteresētās personas tikās ar “Saint-Gobain” delegāciju, kuras sastāvā
bija Ģipša segmenta direktors Žans Pjērs Klavēls, Ģipša un
izolācijas segmenta direktors Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīs Džons Kolejs, Ģipša un izolācijas segmenta reģionālais izpilddirektors Somijā un Baltijas valstīs Simo Tunkelo,
Ģipša un izolācijas segmenta direktors Baltijā Juha Ripo un

“Saint-Gobain” pārstāvji pie Mālpils pagasta kartes.
Fotogrāfs – Kaspars Goba

investēt līdz 145 milj. eiro. Pirmais solis ir ģipškartona rūpnīca Mālpilī, kuras būvniecībā paredzēts ieguldīt aptuveni
60 milj. eiro.
– Kāpēc tieši Latvijā?
Mēs gribam būvēt rūpnīcu Mālpilī, lai nostiprinātu savas pozīcijas vietējā tirgū, jo te ir augsts pieprasījums tirgū un labas
eksporta iespējas, kā arī piemērota vide uzņēmējdarbībai un
valdības atbalsts.
Rūpnīca principiāli nemeklē sev izdevīgumu, kā lētu darbaspēku, lai optimizētu izmaksas, bet gan, lai nodrošinātu Latvijas
un Baltijas tirgu. Tā viennozīmīgi būs Eiropas rūpnīca. Rūpnīcas

mÂLpILS VÇ STIS

2007. gada augusts

9

jauda paredzēta aptuveni 30 miljoniem m² ģipškartona lokšņu
gadā. Trešo daļu no šā daudzuma ir iecerēts pārdot Latvijā,
kas kopā ar otru lielāko šīs jomas pārstāvi «Knauf» tad aizpildītu lielāko daļu tirgus. Pārējo produkciju eksportētu uz Lietuvu,
Igauniju un citām kaimiņvalstīm.
– Cik ģipša ir karjerā?
Lai būvētu rūpnīcu, krājumiem jābūt vismaz 30 gadiem, te,
kopumā ar blakus īpašumos esošo pietiek 50 gadiem.
– Latvijā ir slikta pieredze, jo lielu uzņēmumu tuvumā ceļi
tiek ļoti bojāti. Vai par to ir domāts?
Ir paredzēts rekonstruēt un noklāt ar asfaltu pievadceļu no
Siguldas šosejas līdz mūsu uzņēmumam, kā arī rekonstruēt tiltu
pār Sudas upi. Izvērtējot rūpnīcas novietojumu, Ceļu projektā

Normunds Mitko un Žans Pjērs Klavēls atbildot uz jautājumiem
(no redakcijas arhīva)

– Saistībā ar šo ilgtermiņa projektu, zinot bezdarba problēmu
arī Mālpilī, prieks redzēt iespējas rast jaunas darba vietas.
Vai vietējiem iedzīvotājiem būs priekšroka, jeb meklēsit
profesionāļus arī citur?
Mūsu stratēģija vienmēr ir nodarbināt vietējos iedzīvotājus.
Mūs varētu ierobežot tikai cilvēku pieejamība šeit. Esam gatavi
apmācīt cilvēkus, ja viņiem nav nepieciešamās kvaliﬁkācijas,
lai strādātu pie mums.
Jaunās ģipškartona rūpnīcas vietas apskate.
Fotogrāfs – Kaspars Goba

bija pasūtīts loģistikas pētījums par novietnēm, ceļu jaudām.
Vērtējumā par valsts nozīmes ceļiem Mālpils – Sigulda, Mālpils
– Rīga, konstatēts, ka paredzētā nestspēja ir ievērojami lielāka
par papildus slodzi no rūpnīcas.
“Saint-Gobain” sniegs savu atbalstu Mālpils pašvaldībai,
lai iegūtu līdzekļus apkārtējo ceļu atjaunošanai sadarbībā ar
Satiksmes ministriju.
Mālpils ģipša rūpnīcā tiks izveidotas aptuveni 120 jaunas,
labi atalgotas un stabilas darba vietas 85 ražošanas līniju operatoriem un palīgstrādniekiem, 25 administratīviem un vadības
darbiniekiem un 10 augstas klases inženiertehniskajiem darbiniekiem. “Saint-Gobain” visos gadījumos pie rūpnīcām veido
apmācības centrus, ne tikai darbiniekiem, bet arī celtniekiem,
kas izmanto uzņēmuma produkciju. Mālpilī ir plānots veidot
sadarbību ar tehniskajām mācību iestādēm, uz kuru bāzes
varbūt varētu veidot apmācības centru.

“Mālpils Vēstis” lūdza Žanu Pjēru Klavēla kungu
atbildēt uz dažiem jautājumiem.
– Vai varam nomierināt Mālpils pagasta iedzīvotājus, ka šī
rūpnīca būs ekoloģiska, un problēmas nevarētu rasties?
Mēs esam raduši strādāt augstas kvalitātes vidē, ļoti jūtīgi
attiecamies pret to, kā, piemēram, Austrijā mums ir rūpnīca,
kas praktiski atrodas aizsargājamā teritorijā, un mums nerodas
nekādas problēmas vides sakarā. Mēs neradām kaitīgas emisijas, jo mēs praktiski neradām putekļus, tikai tvaiku.
– Kā jau pieminēja Lielmeža kungs, mūs uztrauc Gaujas
Nacionālā parka tuvums.
Mēs šī parka tuvumu neuzskatām par problēmu, jo mums
ir pieredze strādāt šādā vidē. Mēs plānojam, ka rūpnīca darbosies 30 gadus, mums ir svarīgi saglabāt šo vidi, lai spētu
darboties.

22. augustā, Mālpils pagastā notika detālplānojuma Mālpils
pagasta zemes gabalā “KALNAVĒNI” pirmā posma noslēguma
sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tajā piedalījās A. Lielmežs,
N. Mitko, R. Bombins, V. Komarovs, Dz. Bembere, S. Strausa,
L. Balode, A. Nelsons, B. Babre, R.Baumanis, I. Staļģe, D. Celmiņa, M. Liepiņš, V. Brūzītis, J. Pīķis, I. Tāle, P. Kurms, I. Krieviņa,
V. Cērps, E. Saleniece, L. Amerika, M. Nīgrande.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Dace Celmiņa iepazīstina
ar nekustamā īpašuma “Kalnavēni” detālplānojumu. Saskaņā ar
Rīgas rajona Mālpils pagasta teritorijas plānojumu, Kalnavēnu zemes gabals atrodas trijās plānoto un atļauto zemes izmantošanu
teritorijās – Lauksaimniecībā izmantojamā, Ieguves rūpniecība
un karjeru izstrādes un mežsaimnieciskā. Rūpnīcas novietnes
teritorija daļa atrodas Ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes
teritorijā, un daļa Lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā.
Dacei Celmiņai uzdeva jautājumus deputāti un citi klātesoši.
Ieskatam daži no tiem.
S. Strausa: – Detālplānojumu, kuru izstrādāja SIA “Liepmeži” arī ir paredzēta rūpnīca. Kāds ir attālums vienai rūpnīcai
no otras. Ja tās ir divas rūpnīcas, tad arī kaitīgie izmeši būs
dubultā.
D. Celmiņa: – Par SIA “Liepmeži” iespējamo rūpnīcu mēs
uzzinājām nejauši, taču mēs esam sākuši darbu pie ietekmes
uz vidi novērtējuma, un rūpnīcas jaunās tehnoloģijas ir radītas
tā, lai kaitīgā ietekme uz vidi būtu minimāla.
E. Saleniece: – Vai ar Allažu kriteņu procesu šai rūpnīcai arī
būs kāda ietekme un saistības?
D. Celmiņa: – Tas atradīsies otrā meža pusē, un saistības
ar to nav.
Arī turpmāk “Mālpils Vēstis” rūpīgi sekos notikumu
at tīs tī bai, lai ie pa zīs ti nā tu māl pi lie šus ar uz ņē mu ma
“Saint-Gobain” ģipša ražotnes projekta tālāko gaitu.
Redaktore Daiga Frīdberga
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KONKURSS

Ceļojums pa skaistākajiem Mālpils dārziem
Tāds miglains rīts. Pa retai pilei nopil, tomēr noskaņojums priecīgs – esmu brīnuma gaidās. Citādi nemaz
nevar būt, jo dodos līdzi vērtēšanas komisijai Mālpils pagasta skaistākā dārza meklējumos. Kas mūs sagaida?
Ceru satikt jaukus māju saimniekus, ieraudzīt pasakainus dārzus, papriecēt acis pie puķu kupenām.

Mālpils, Kalna iela 6
Līvānkalns, tā visi saucam šo vietu, kur viena pie otras
satupušas Latvijas ciematos tik ierastās mājas. Tomēr te, kā
pienākas Mālpilij, arī māja sarkanā māla tonī, pat jumti iemirdz
sārtos lāsumos. Saimnieki rotaļājas ar krāsām, kontrastiem,
kas rada dzīvespriecīgu noskaņu. Durvju priekšā pēc visiem
“pils” standartiem – rožu dobe. Brīvais zālājs tā vien prasās
pēc basu kāju pieskārieniem. No pirts terases viens solis līdz
rasainajam veldzējumam... lai lielāks vējš tiktu matos, tad jākāpj
skaistajās šūpolēs!
Līganā līnija no dobju malas pēkšņi virzās augšup...skaists
laukakmeņu mūrējums, kā fons akmensdārzam. Aiz tā noslēpies mazs dārziņš, no kura sarkans ugunslilliju puduris pamāj
sveicienu.
Kalna iela 6

Mālpils, “Klabažas”
Vidzemnieka acij tik nepierastā mājas krāsa vienmēr šķitusi izaicinoša, sākumā pat nepieņemama, bet uzmanību
piesaistoša. Jau no tālienes pāri ūdens klajumam var samanīt
skaisti apstādīto upes krastu. Te nu tas ir! Iebraucamais ceļš,
kas veidots no bruģakmenīšiem, ar līganu līniju piekļaujas zālienam ap māju. Sarkans ķieģeļu celiņš turpina virzienu uz upi,
tālāk aizvijas gar māju, kuras zilo sienu krāsu akcentē baltās
astilbes. Kā lāsumi no debesu juma turpat līdzās zilās delfīnijas.
Balts āboliņš caurauž zālienu, kas labi sasaucas ar lielajiem
kokiem, radot īsta meža klātbūtnes izjūtu.
Ābele briedina ābolus un reizē dod patvērumu putniem, par
kuriem ziemas mēnešos domā arī saimnieki, jo zaros iekārta
putnu barotava. Dots devējam atdodas... Maiga skaņa no vēja
stabulēm, kas iekārtas pie mājas augošajā kļavā aizskan gar
lielajiem akmens mūriem. Vasaras vēju skaņa.
“Klabažas”

Mālpils, “Lehmburga”
Skaļas suņu rejas godam apliecina vietas nosaukumu.
Tomēr paveroties vārtiem ieraugu pavisam ko citu – pagalms ar
īpašu klājumu, podu podiem skaistas petūnijas, plašs zāliens.
Saimnieks stāsta, ka šķelda pagalmā uzklāta ar nodomu, jo
pavasaros un rudeņos mitrums ātri pazūd. Ik pa brīdim noskan:
“Veči mierā!” – tā Jānis apsauc savus suņus. Par to labklājību
tiek domāts it visā. Pat dīķītis veidots skaists, bet pamatā praktiskiem nolūkiem, lai būtu vieta, kur veldzēties rejošajiem draugiem. Nedēļā reizi ūdeni gan jāmaina, jo tur iet jautri.
Ikdienas rūpes prasa daudzie puķu stādi, kas satupuši gan
podos uz sētas, gan puķu kastēs, bagātīgā krāsu vilnī ieskaudami mazo balto mājiņu. Ārpusi ņemiet par labu kā nu ir, tās nav
manas teritorijas, tik nosaka saimnieks, bet baltās madaras šo
pieticīgo ainavu aiz sētas tomēr dara nedaudz mīlīgāku.
“Suņu audzētava”

mÂLpILS VÇ STIS

2007. gada augusts

11

Mālpils, Ceriņu iela 8
Jau ienākot pagalmā acis piesaista lielais akmens, kas,
skujeņu ieskauts, lepni stāv priekšdārziņā. Plašs zālājs, kas
robežojas ar puķu dobes liekto līniju. Uzdzirkstī krāsas, jo domāts par kontrastu spēli. Stūrī pie bērza atpūtas soliņš. Cieši,
kā laba draudzene, ābelei piekļāvusies košiem akcentiem
izrotāta puķu dobe. Zālāja vidū koka ķerra, uz kuras toveri pāri
plūstošām puķu kupenām. Sakņu dārzs norobežots ar metāla
režģiem, kas optiski dārzu sadala divās funkcionālās zonās,
tomēr tas netraucē acij patīksmināties par tur esošo kārtību.
Kāds mazulītis īpaši uzposts – maza sudrabeglīte mācās izturību no blakus stāvoša laukakmeņa, bet iznesību no maigās
petūnijas. Zinātāji saka, ka to visu saimniece veidojusi pati.
Prieks par lielo darbu un labo gaumi. Sveiciens “mazajam”
keramikas gliemezītim!

Mālpils, Kalna iela 10
Pats saimnieks sagaida pie vārtiem un vedina tālāk dārzā.
Pa koka ripu celiņiem var nokļūt spēļu laukumā, kas tiek izmantots katru mīļu brīdi. Lai piesegtu kaimiņu malkas šķūnīti, sastādīti koki, kā arī citas dārza puses norobežotas ar dekoratīvo
krūmu stādījumiem. Visjaukāk laikam ir maijā, kad zied ceriņi!

Ceriņu iela 8

Kalna iela 10

Mājas sienai piekļāvusies skaisti sakrauta malkas grēda, kas
veic arī dekoratīva elementa funkcijas. No kalna gala paveras
skats uz plašajām pļavām un lejā esošo parku Kas tās lapas
var savākt? Pašu spēkiem vien viss notiekot. Šogad apstrādāti
krūmi ceļa malā, savu kārtu gaida arī lapene, kurai jau iezīmēta
vieta. Pēc ilgām pārdomām rasts interesants risinājums vecajiem grodiem, kas tagad kalpo kā aktīvās atpūtas zona mazajam
meitēnam, kas kopā ar kaķi draiskojas plašajā dārzā.
No dārza lejas daļas, kur iegriežas ceļš no upes puses, vislabāk redzams mājas augšupvērstais siluets un tam piekļāvusies
lielā puķu dobe, kas sapludina šīs blakus esošās zonas – ceļš,
pagalms, parks.

Mālpils, “Rodes”
Mājas nosaukums, kā vizītkarte – īpaši veidota uz arkla.
Tālāk ceļš vijās uz māju, kur ienācēju sagaida improvizēts klūgu
zirgs, kuram ratos īsti vasarīgs vedamais – visās varavīksnes
krāsās saziedējušas puķes.
Mājas dekoratīvo akcentu daudz, gan ratu riteņi, gan puķu
podi nokaltuša ozola zaros. Tomēr īpaši domāts par karoga
mastu. Pa dabisko zālāju dodamies tālāk dārzā, kam šķiet
nebūs ne gala, ne malas. Labi, ka optiski pagalma kontūru
iezīmē jāņogu krūmu rindu. No atpūtas mājas skatu punkta
paveras plaša ainava ar pilskalna valni un balto baznīcas torni. Miers visapkārt. No mazā dīķīša balta ūdensroze piemiedz
aci – te ir labi!
Redaktore
Daiga Frīdberga
“Rodes”

Turpinājums septembra numurā.
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Siguldai 800
11. au gus tā jau 800 ga du se nas
atslēgas trīs līvu pilskalniem (Siguldai,
Turaidai, Krimuldai) palīdzējām spodrināt
arī mēs, Mālpils amatierteātra dalībnieki.
Citus laikus, tērpus, dejas, sajūtas, vērtības izdzīvojām mēs šajā brīnumainajā
svēt ku die nā, kad Si gul dai cau ri vi ja
vēsturisks bilžu gājiens. Mums visiem
par piedzīvoto neaprakstāmi jaunas emocijas un atmiņas.
Ceram, ka arī Mālpils 800gades svinības nākošvasar visiem mālpiliešiem sagādās prieku un lepnumu. Vai idejas jau
top? Esam gatavi palīdzēt tās īstenot!
Amatierteātra dalībniece
Gunta Bahmane

Daudz pozitīvu emociju!
Uzminiet mīklu! Vasaras brīvlaiks, bet
bērniem jāiet uz skolu. Kāpēc? Nemocīšu
jūs ar minējumiem.

Gatavojoties svētku gājienam

Vieta – Sidgundas pamatskola,
bērni – 1. – 4. kl. skolēni, teātra pulciņa dalībnieki, iemesls – jāpiedalās Siguldas 800gades
svētkos, rādot ludziņu
“Mazā raganiņa”.
Jā, 11. augustā teātra pul ci ņa da līb nie ki
devās uz Siguldu, kur
piedalījās bērnu kolektīvu gājienā un priekšnesumos. Neliela atkāpīte
par šo gājienu... Tas bija
ļoti pārdomāts un intereRaganiņu deja
sants: te jāiet atmuguriski, te jālec galopā, te
pistolēm... Tas viss, protams, izraisīja
jālien cauri auklām, te jāpārviejautrību un nemaz nemanījām, ka bijām
tojas pa milzīgajām pēdām, te
nogājuši krietnu gabaliņu.
pēkšņi notiek apšaude ar ūdens
Teātra pulciņa dalībniekiem ludziņas
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Svētki sieram
Mālpils piensaimnieks patiesībā ir viena no vecākajām ražotnēm mūsu pagastā. Drīz apritēs turpat 85 gadi, kopš pils vīna
pagrabos iekārtojās pirmie siera darinātāji. Gadu gaitā pienotava mainījusies, attīstījusies un pat izdzīvojusi smagajos Jaunajos
laikos, paliekot par vienu no 15 vēl esošajām piensaimniecībām
Latvijā. Nu jau sešus gadus visi mūsu zemes piensaimnieki
pulcējas uz Siera kluba organizētajiem Siera svētkiem kādā no
Latvijas gleznainākajām vietām. Gods uzņemt siera ražotājus
jau bijis Preiļiem, Limbažiem, Madonai, Smiltenei un tagad arī
Ventspilij. Šie svētki patiesībā dod iespēju ražotājiem satikties,
parunāt par saviem ieguvumiem un zaudējumiem, godināt vecākos siera meistarus, degustēt, novērtēt jau zināmo un jaunāko
produkciju un apmainīties ar jaunām idejām. Šogad tie apvienojās ar Ventspils 717 gadu svinībām, līdz ar to cilvēki plūda
straumēm un paspēja gan aplūkot ziedu paklājus Promenādē,

Dāmas sieriem veltītajos tērpos kopā ar Rolandu Jomertu,
kurš ieguva Siera kluba medaļu par labāko jauno sieru

gan no ska tīt un
iegādāties vietējo
ražotāju izstrādājumus tirdziņā, gan
paklausīties dažādu sti lu mū zi ku,
kā arī noskatīties
ie spai dī go gā jienu. Bet izskatījās,
ka pie sieriem pulcē jās īpa ša publika – tie, kuri šo
liel is ko pro duk tu
iemīļojuši kā neatņe ma mu sa vas
ik die nas mal tī tes
sastāvdaļu. Mālpilie ši svēt kos piedāvāja visu savu
bagātību – vairāk kā desmit šķirnes mums zināmo, bet citiem
ne tik pazīstamo sieru. Ļoti interesanti bija pavērot, kas tad siera
mīļus piesaistīja visvairāk. Un tas bija Mālpils siers itāļu gaumē,
Brinza un, protams, Alus virvītes, kas arī ieguva šā gada Siera
kluba medaļu kā Mālpils veiksmīgākais jaunais siers.
Gardēžu baudām bija arī citi labumi – cesvainiešu sasietais
200 kg smagais (milzīga dzirnakmens lielumā) ķimeņu siera ritulis un no Rīgas nākusī milzīgā siera kūka, kuru par 1 Ls gabalā
varēja nogaršot ikviens svētku dalībnieks. Un bija jau arī garšīga
bez gala un pietika visiem.
Taču, patiesībā, šie svētki ir liels šovs ar mūziku, dziesmām,
jokiem, apsveikumiem, runām un, jau otro gadu, pat ar modes
skati, kas izvērtās par svētku krāšņāko mirkli. Tērpu mākslinieces
Dainas Sīles idejas pamatā ir izjūtas un emocijas, kas radušās
baudot sierus. Mālpils daudzo sieru kolekcijā viņas nedalītas
simpātijas ieguva maigais, viegli aromātiskais un ļoti romantiskais Mālpils Rīgas siers, kurš vizualizējās krāšņā rīta tērpā ar
dekoratīvo Rīgas silueta apdruku. Patiesībā šos tērpus aprakstīt
nav iespējams, tie ir jāredz. Un jums būs tāda iespēja nākošajā
vasarā, kad Mālpils 800gades svētku laikā Siera svētki savu
mājvietu būs raduši pie mums Mālpilī, bet tērpu parāde papildinājusies ar jaunām idejām.

izrādīšana bija netradicionāla, jo vajadzēja
lelles”(Sabīne), “basām kājām iet pa brupielāgoties neierastai vietai un arī stacionā- ģi”(Roberta), “gājiena laikā līšana caur
rajiem mikrofoniem. Tā bija laba pieredze.
virvēm”(Signe), “lēkāšana pa piepūšamaVēl jāpiebilst, ka svētku organizētāji bija ļoti padomājuši par
priekšnesumu dalībniekiem, jo
katrs saņēma gan 2 brīvbiļetes
atrakcijām, gan pārtikas un našķu paciņu. Bērni par to bija ļoti
patīkami pārsteigti un jutās īpaši.
Visi bērni varēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās: gan
darboties ar mālu, gan ar koku,
gan zīmēt, gan izbaudīt dažādus
dabas materiālus ar basām kājām un aizsietām acīm utt. Visi
darbiņi uzreiz tika izlikti apskatei,
kas, manuprāt, ir ļoti būtiski.
Jau tā ju sko lē niem, kas viņiem visvairāk patika, tad atbilTeātra pulciņa dalībnieki
des bija šādas: “gājiens un milzu

Māra Ārente

jiem kalniņiem” (Ēriks, Evija), “atrakcijas
un raganu slotu vicināšana gājiena laikā”
(Kristīne), “atrakcijas, kur grozā bija jāmet
mīkstās rotaļlietas”(Inese).
Pro tams, pro tams, ne kā tā da
nebūtu bijis, ja skola nebūtu atsaukusies uz piedāvājumu piedalīties šajos
svētkos, ja nebūtu teātra pulciņa vadītājas Agitas Lazdiņas uzņēmības
un skolas direktores Anitas Sārnas
atbalsta. Tāpēc liels paldies viņām!
Vēl tikai gribētos piebilst, ka šis
pasākums deva ļoti daudz pozitīvu
emociju, jo visapkārt bija smaidīgi
un labestīgi noskaņoti cilvēki. Un
vēl noteikti jāpiemin “mazās” (~2m)
meitenītes, kas staigāja pa parku
un lustināja visus sastaptos, dodot
iespēju arī nofotografēties.
Arī es tur biju un visu to redzēju.
I. Andersone
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PROJEKTI

13. jūlijā pagasta padomes konferenču zālē notika invalīdu un viņu atbalstītāju
biedrības “Notici sev” rīkotā un Īpašu
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta atbalstītā projekta
“Zini, vari, dari” noslēguma konference,
kurā piedalījās 16 projekta dalībnieki,

sadarbības partneri, viesi. Konferences
gaitā tika sniegta atskaite par projekta
ieguldījumu sabiedrības integrācijā, tā
ilglaicīgumu un nākotnes perspektīvu.
Paldies Mālpils pagasta priekšsēdētājam
Aleksandram Lielmežam, izpilddirektoram Vladislavam Komarovam, p/a “Māl-

pils sociālais dienests” direktorei Olgai
Volosatovai, projektu koordinatorei Ievai
Viļumai un datorsistēmu administratoram
Salvim Krieviņam par līdzdalību konferencē un atbalstu visās projekta aktivitātēs.
Projekta vadītāja
Lūcija Vaivare

Mālpils jauniešu apvienība Francijā
No 16. – 27. jūlijam, 10 Mālpils jauniešu apvienības dalībnieki (Angelika, Baiba, Diāna, Ieva, Jūlija, Elvijs, Jānis, Jurijs,
Reinis un Roberts), Dzintas Krastiņas un Māra Čīmas (mūsu
līderu) pavadībā, viesojās draudzīgajā Conty pilsētiņā (Amiens
pilsētas apgabalā, Francijā), projekta “Jaunatne” ietvaros.
Bez latviešu delegācijas, projektā piedalījās arī jaunieši no
Francijas , Itālijas, Lietuvas un Portugāles.
Projekta mērķis bija saistīts ar Eiropas izzināšanu. Jauniešu
starpā tika veidotas diskusijas, lai tie spētu izteikt katrs savu
viedokli par Eiropas Savienību, tās nozīmi savai valstij un tās
iedzīvotājiem. Šīs diskusijas palīdzēja pārvarēt valodas barjeru, jo pirms tām jaunieši tika sadalīti vairākās internacionālās
grupās. Šīs pārrunas vadīja delegāciju līderi.
Vēl projekta ietvaros mēs apmeklējām skaisto Amiens pilsētu, kur pabijām slavenā franču rakstnieka Žila Verna muzejā,
grandiozajā Amiens katedrālē, pastaigājāmies arī pa gleznainajām pilsētas ielām. Tā kā mūsu nometnei bija sportiska pieskaņa,
tad izslidojāmies un izpeldējāmies Amiens sporta kompleksā.
Pa lietiem un vējiem iekarojām arī Parīzes Eifeļtorni, pabijām
slavenajā Parīzes Dievmātes katedrālē (Notre-Dame), lūkojāmies uz valdzinošo Parīzi no Sacre-Coeur. Neraugoties uz slikto
laiku, ekskursija bija izdevusies un iespaidīga.
Lai tuvāk iepazītos ar franču kultūru, vienu dienu pavadījām franču ģimenēs.No sākuma visi uztraucāmies, kā spēsim
sazināties savā starpā, taču franču viesmīlīgums un atvērtība
mazināja nedrošību un padarīja to visu vieglāku.
Pabijām arī pie Lamanša jūras šauruma, kā paši konstatējām, tad ūdens tur ir krietni sāļāks.
No met nes lai kā kat ra de le gā ci ja
iepazīstināja ar savas valsts kultūru, piedāvājot nodegustēt nacionālos ēdienus
un dzērienus, pastāstot par savu valsti
un iesaistot nometnes dalībniekus nacionālajās dejās un rotaļās. Latviešu prezentācijas vakarā galdā likām pašceptu
ābolmaizi, no Latvijas līdzi atvesto “Lāču“
maizi, balzāmu ar upeņu sulu , “Laimas”
saldumus un Mālpils piensaimnieka produkciju. Vakara izklaidējošajā daļā pārējiem nometnes dalībniekiem iemācījām
dejot “Tūdaliņ, tāgadiņ”, kā arī iesaistījām
tos citās latviešu rotaļās un spēlēs. Šīs
prezentācijas izvērsās par interesantām
un garšīgām vakara izklaidēm, kas vēl
vairāk saliedēja mūs visus.
No met nē no svi nē jām arī Rei ņa
19. dzimšanas dienu, pārsteidzot viņu
ar pašu pagatavotu kūku un svecītēm,

kam sekoja dzimšanas dienas dziesma un laba vēlējumi no
mums visiem.
Manuprāt, katra diena, ko pavadījām nometnē bija neatkārtojama, taču visiespaidīgākās atmiņas man saglabājās par
naksnīgo Amiens pilsētu un tās neaprakstāmi krāšņi izgaismoto
katedrāli. Naktī katedrāle it kā atdzīvojās – katrā ﬁgūrā, katrā
skulptūrā, kas greznoja to, iemirdzējās sava krāsa, likās, katedrāle ir atdzīvojusies. Šo gaismas rotaļu vēl vairāk paspilgtināja
fona mūzika un stāstījums – teika, par katedrāles rašanos.
Nometnes gaitā mēs sadraudzējāmies ar pārējām delegācijām. Visciešākā saikne radās ar lietuviešiem. Varbūt tas tāpēc, ka
mums un lietuviešiem ir daudz kā kopīga, kā paši nospriedām,
gan nacionālajā virtuvē, gan kultūrā.
Conty die nas skrē ja ne ma not, un
pienāca laiks doties mājās. Protams, bija
skumīgi šķirties no jaunajiem draugiem un
Francijas. Visi ceļojumi reiz beidzas, tāpēc
jau tie ir ceļojumi, lai cilvēki atgrieztos mājās
ar jauniem iespaidiem un skatījumiem uz
šķietami ierastām lietām. Šis mums visiem
bija spilgtākais šīs vasaras notikums, kas
paliks mūsu atmiņās uz ilgu laiku…Tāpēc
par šo piedzīvojumu lielu paldies sakām
Līvijai Mukānei, bez kuras palīdzības nemaz nebūtu paviesojušies Francijā, Dzintai – par mūsu atbalstu un saliedētību,
mūsu sportiskajam Mārim, par nometnes
dienas plāna izklāstīšanu un tulka funkcijām, kā arī Mālpils pagasta padomei par
līdzﬁnansējumu Francijas projektam.
Jūlija Ņikitina,
Mālpils jauniešu apvienības dalībniece
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Mazliet virs zemes
Nedēļa patiesas labestības, draudzības, ticības un mīlestības vienam pret
otru un galvenais, pret Dievu – daudz tādiem mūsdienu urbanizācijas un steigas
upuriem kā mēs... Šeit – miera osta pasaules haosa vidū, kur nu beidzot atrodas
laiks dziļām, garīgām pārdomām, labiem
vārdiem un darbiem, un PAT Dievam,
lai cik bezjēdzīgi katram kārtīgam no
šīs materiālās pasaules atkarīgajam tas
neliktos. Kristīgā nometne Madlienā – kā
dziedinošas zāles pret pasaulīgajiem
netikumiem un aizmirstību,
at gā di not, ka mēs esam
Dieva bērni – viena liela ģimene, brāļi un māsas, kā arī
stiprinot ticību un paļāvību,
ienesot gaišumu un lielu mīlestību mūsu sirdīs.
Būt ša jā no met nē jau
11. ga du man no zī mē uzņemt sevī svētību un garīgo
lādiņu visam gadam. To varētu salīdzināt ar svētceļojumu
nedēļas garumā – tuvošanos, mērķ tie cī gu do ša nos
pre tī Die vam, jo Tu sa jū ti,
ka plaši atvērtas rokas sniedzas Tev pretī un gaida Tevi.
Vislabākā sajūta – ja tu esi
gaidīts un vajadzīgs, patvērums ikvienam...
Šo gad no met nē pie da lī jās ap
150 dalībnieku – mazāk nekā parasti.
Mūsu “patroni”, bez kuriem, manuprāt,
šī no met ne ne bū tu ie do māj ama: “tētis” – mācītājs Gundars Ceipe, labākais
padomdevējs; nometnes dvēsele – Vija

Auriņa, kuras labestības un mīlestības netrūka nevienam; Vijas “labā roka” Lūcija
Vaivare, kas spējīga atdot visu, lai mums
izdotos iecerētais; mūsu “sirsnības iemiesojums” – sludinātājs un evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs, kurš zina gandrīz katra
nometnes dalībnieka vārdu un kuram netrūkst smaida un mierinājuma vārda ikvienam; visbeidzot “mūsu eņģelis” – Vilnis
Daņiļēvičs, kura brīnišķīgā balss un dziesmas aizskanēja līdz pašiem augstumiem,
slavinot un gavilējot Tam Kungam, kā arī

daudzi citi, kur katram it kā sava sūtība un
uzdevums mūsu vidū, kas mūs padara
par lielu, draudzīgu ģimeni.
Ne mai nī gas pa li ka Sa drau dzī bas
dienu brīnišķīgās tradīcijas – atklāšanas
un noslēguma dievkalpojumi; Bībeles
stundas; mazās darbnīcas, kur valdīja

liela izvēle, piemēram, nodarboties ar
zīda apgleznošanu, keramiku, dziedāšanu, zviedru valodas un zīmju valodas
apgūšanu, mūzikas instrumentu izgatavošanu un daudz ko citu; interesantais pārgājiens, kurš šogad tapa kopā ar Jauno
Zemnieku klubu; neaprakstāmi lieliskais
un ilgi gaidītais Valda Indrišonoka koncerts; nometnes noslēguma koncerts,
kurā jebkurš varēja izdziedāt savu pateicību un iepriecināt citus; nakts dievkalpojums, kas, manuprāt, ir visskaistākais
un aizkustinošākais nometnes
notikums, kurā visu mūsu garo
ceļu pavada gaisma – svecīte
katra rokās un Dieva liesmiņa
katra sirdī.
Ļo ti in te re san tas un noderīgas bija bīskapa Pāvela
Brū ve ra un vi ņa kun dzes,
Irākas kapelāna Elmāra Pļaviņa, mācītāju Imanta Paiča,
un mūsu mīļā mācītāja Ivara
Jēkabsona lekcijas, kas rosināja pārdomāt daudzas svarīgas
garīgas atziņas un atbildēja uz
jautājumiem, uz kuriem tik svarīgi rast atbildes.
Cik pie pil dīts šāds laiks,
kurā jūtama Dieva klātbūtne
it visā, tā cieši vienojot mūs
visus – bērnus, pusaudžus, skolotājus.
Cik skumji šķirties no vecajiem un jaunajiem draugiem, klusībā jau ilgojoties pēc
nākošās vasaras...
Ilona Haņina
Mālpils ev. lut. draudzes
Svētdienas skolas skolotāja

Mālpils > Jaunpils > Mālpils
Vai jūs pamanījāt, cik krāšņas šajā
vasarā bija un vēl aizvien ir mūsu pļavas? Tās, šķiet, dažos mēnešos cenšas
izspēlēt gadiem uzkrāto krāsu prieku.
Vai ievērojāt, ka zilie zvaniņi šogad ne
vien pieticībā rotāja kādu lauka stūrīti,
bet lielos triepienos gribēja sacensties
ar debess zilumu? Bet zelta skaras, liekas, zemē nonesušas augusta saules
zeltaino spožumu, izkaisot to gan pļavās,
gan mežos. Tāda krāsu bagātība izraisa
vēlēšanos kaut vai ar fotoaparātu notvert
mirkli, kad saule iespīdējusi rīta rasas
pilienā uz vēja šūpotā zieda. Bet mākslinieka sirdij tas liek ietrīsēties nepacietībā
ķerties pie otas un to visu pārvērst krāsu
impresijās. Mirkļiem jau likās, ka nupat,
nupat daba savas bagātības būs izsmēlusi, un mums augusta sākumā, dodoties
ikgadējā plenērā, vairs būs palikusi tikai
klusa atblāzma, bet par laimi – nē!
Šogad Mākslas nodaļas audzēkņi
plenēra 10 dienas pavadīja brīnišķīgā

ciematiņā Jaunpilī, kas dažā ziņā bija
ļoti līdzīgs mūsu pašu Mālpilij – lauku
ciemats ar pili, pienotavu, vidusskolu,
veikaliem un dzīvojamām mājām. Taču
kopīgā gaisotne tur bija atšķirīga – bija
acīmredzama lielā pietāte pret sava ciemata vidi – skaisti, lekni zaļi, neizbradāti
zālāji, gludi trotuāri un ielas nemaz neatgādināja no dažādu krāsu un faktūru
gabaliņiem salipinātu lupatu deķi, kā
tas ir pie mums. Visvairāk pārsteidza
fantastiski sakoptās individuālās mājas
un daudzdzīvokļu māju teritorijas. Pat
mazdārziņi bija pārvērsti košumdārzos,
kuros dārzeņiem tika ierādīta pietiekami
dekoratīva loma, bet nezāles nekur nebija saskatāmas. Un tas patiesībā nav
pārsteigums, jo vairākus gadus Jaunpils
ir ieguvusi sakoptākā pagasta titulu. Ir
acīm redzams, ka sakoptība tur ir ikdiena,
nevis ārišķība. Arī cilvēki laipni, atsaucīgi,
pieklājīgi, tomēr neuzbāzīgi.
Mūsu plenēra 10 dienas, kā katru ga-

du, pagāja strādājot. Pie tam ļoti daudz
strādājot. Tas, patiesībā, mūsu mācību
procesā ir nepārvērtējams ieguvums – šīs
astoņas stundas dienā intensīva darba.
Tad mācāmies tvert mirki. Vai esat minūtes desmit pavērojuši kaut vai mākoņainas debesis? Tās mainās ik brīdi, kļūdamas te tumšākas, te gaišākas. Reizēm tās
ir spilgti zilas, reizēm dūmakaini pelēkas,
citu reizi tajās var pamanīt veselu krāsu
paleti – sākot no viegli rozā un violetajiem, līdz pat zaļganajiem un okerīgajiem
zemes toņiem. To visu mēs mācāmies
ieraudzīt, saskatīt un arī uzgleznot. Un
darīt to ātri, jo mazākās izmaiņas debesīs
rada būtiskas izmaiņas uz zemes. Taču
attēlot visu dabas krāšņumu nav mūsu
spēkos, tāpēc mēs paņemam no tās to,
kas mums labāk der – krāsu attiecības un
gaismas spēles. Šoreiz lieliskas ainavas
nebija tālu jāmeklē – ciemata vecās ēkas,
Turpinājums 16. lpp.
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Turpinājums no 15. lpp.
parka koki, dīķi, upīte, tālākie labības lauki un meži. Tas viss turpat apkārt.
Bet zīmēšanas objektu gan pārpārēm – visa viduslaiku pils ar mūriem, vecās
dzirnavas, muižas vīna brūzis un pagrabi.
Ar kāru aci noskatījāmies uz ciematā jau
vairākus gadus labi pazīstamo gulbju ģimenīti, kurā, bez abiem baltajiem cēlajiem
vecajiem gulbjiem, bija arī seši pelēki krietna auguma jaunuļi. Lai kā gribējās ar tiem
draudzēties, viņi katru tuvošanos noraidīja
ar skaļu šņākšanu un cirtienu stilbos. Tā
nu mēs, tāpat kā visi jaunpilieši, redzot
brīnišķīgo ģimenīti rosāmies mazajā dīķītī
vai uz ietves, metām apkārt krietnu līkumu
pa ceļa braucamo daļu. Izrādās, šis gulbju
pāris jau vairākus gadus šeit jūtas kā saimnieki savās mājās un ciemata ļaudis pie
viņu pārdrošības pieraduši, saucot to vienkārši par nekaunību. Un kā nu ne, ja tie
pamanās doties sirojumos un klauvē pie
tuvākā veikaliņa durvīm vai iesprosto kādu
zvanītāju telefona automāta būdiņā.
Taču mums visiem vislabāk patika
svētdiena. Brīvdiena – svēta lieta, tāpēc
mums tā bija Vecāku diena, kad plānojām
kopīgu pastaigu pa pils zālēm un pagrabiem. Pilnīgākas noskaņas veidošanai
mūsu gide bija ģērbusies viduslaikiem atbilstošā tērpā – pelēkā sarafānā ar garām
šķeltām piedurknēm, baltā plīvurītī zem
tumši zila, pērlēm rotāta vainadziņa. Arī
viņas apavi – ādas kurpes bez zoles – bija
stilā saskaņoti un, ticamākais, gatavoti
pēc viduslaiku modes paraugiem. Taču
visefektīgākais bija gides stāstījums, kas,
patiesībā, sagrāva jebkādas ilūzijas par viduslaikiem kā sievietes – dievietes un cēlo
bruņinieku laiku. Izrādās, ka sieviete tanī
laikā, nevis tika pielūgta un apdziedāta
dziesmās, kā tas likās pēc to laiku bruņinieku romāniem, bet gan nolikta sabiedrības
hierarhijas zemākajos plauktos!...
Pati Jaunpils pils ir viena no retajām
viduslaiku pilīm, kas lieliski saglabājusi savu sākotnējo izskatu. Tā celta 1301. gadā
kā Livonijas ordeņa cietoksnis. Pili cēlis
Li vo ni jas or de ņa mestrs Got frīds fon
Roga. Vairāk nekā 350 gadus pilī valdīja
fon der Reku dzimta. Mūsdienās iespaidīgajā ēkā, kuru no trim pusēm apņem
ūdens, rit visa Jaunpils sabiedriskā dzīve.
Ainaviskā apkārtne un sadzīves folklora
ir fons tūristiem domātām atrakcijām.
Kopā ar mūkiem, ākstiem, pilskungiem
un kalpiem vismaz reizi gadā var kļūt
par pilntiesīgu viduslaiku varoni. Tie ir
viduslaiku svētki, kas parasti tiek rīkoti
augusta sākumā. Tieši šie svētki tad arī
bija iemesls Jaunpils izvēlei, bet diemžēl,
tie šoreiz neveiksmīgi sakrita ar Siguldas
800gades svinībām. Un tā nu mums nācās pieņemt sāpīgu lēmumu par labu
tuvākajiem kaimiņiem.
Pašas pils arhitektūru ar soda nišu,
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vairāk kā divus metrus biezajām sienām,
masīvajām galerijas kolonām un asimetrisko iekšējo pagalmu jau fragmentāri
bijām paspējuši izpētīt zīmējot pagalma
un ārējo fasāžu perspektīvas, bet interjeri
tika atstāti saldajam ēdienam. Klausoties
gides stāstījumu, kurš piesātināts ar interesantiem vēsturiskiem faktiem, teikām
un nostāstiem, mēs nepamanījām, kā
paiet laiks. Daļā no telpām gan netikām
jau otro dienu tur notiekošo kāzu dēļ, bet
nenoliedzami, iespaidīgākie bija mirkļi
tumšajā pagraba zālē, kurā barons saticis spoku. Vēl tagad tieši tā paša spoka
pielabināšanai ir jānes upuris – dziesma.
Ar vecāku un vecvecāku palīdzību tas
izdevās. Turpat varēja izvicināties arī ar
viduslaiku bruņinieku zobenu, zaru milnu, pīķi un aplūkot priekšmetu pavisam
no citas “operas” – dzelzs “stringus”, jeb
tikumības jostu, par kuru stāstīts ne viens
vien jautrs stāsts. Patiesībā Jaunpils pilij

un tās apkārtnei daudzajos gadsimtos
veltītas vairāk kā simts teikas, no kurām viena vēl aizvien ir skatāma savām
acīm – par Jaunpils velnu, kurš nomocījies tup notekcaurules galā un atvemj lietus ūdeņus. Iespaidīgie trokšņi gan gājuši
zudumā, kad nemākulīgi meistari gribēja
apskatīties, kas velnam vēderā.
Turpat ap stūri veiklākie varēja mēroties spēkiem staigājot ar koka kājām
vai izmēģinot iejusties to cilvēku ādā,
kam tika piespriests sods pavadīt kādu
laiku kauna siekstā. Vēl dažus desmitus
metru tālāk gandrīz divus gadsimtus vecas ūdensdzirnavas, kurās varējām paši
apskatīt, aptaustīt un saostīt īstas “kaķīša
dzirnaviņas”. Šis garais aprakts patiesībā
domāts kā neliels āķītis, kas varbūt rosinātu arī jūs aizbraukt uz šo brīnišķīgo vietu
un redzēt to visu pašu acīm.
Taču svētdienas vakars mūsējos gaidīja ar nelielu pārsteigumu. Un tas bija darbiņš, ko sarūpēja LTV 1 bērnu raidījuma

“Juniors TV” režisore Irēne Gruzīte, kura
ik pa laikam mēdz savas brīvās dienas
pavadīt kopā ar mums plenērā. Šoreiz
tā nebija seju krāsošana, kā pagājušajā
gadā, bet gan visiem nācās ar pavisam
vienkārša, bet daudzfunkcionāla materiāla – avīzes – palīdzību izveidot reklāmu
ar visu tekstu, kustībām, muzikālo ietērpu
un horeogrāﬁju. Pirmā loze demonstrēšanai krita V kursam, kuriem avīzes bija pārtapušas arheologu lāpstiņās (tās vislabāk
darbībā bija iepazinusi Madara Zemīte),
ar kurām slāni pa slānim tika noņemtas
daudzas “gadsimtus vecu” laikrakstu
kārtas, beigās atklājot fantastisku izrakteni – mākslinieku (Arvi Kantiševu) no
nākotnes – 21. gadsimta! Ceturtais kurss
savai reklāmai bija izvēlējies skolas ikdienas tēmu, pavelkot uz zoba skolotājas, tā
uz kopējā fona ļaujot izcelties Dāvja Sīmaņa (balva par tēlojumu) aktiera dotībām.
Taču visefektīgāk sevi pieteica III kurss
ar “Papiermode”. Tur bija viss – mūzika,
vienreizējas modeles un neaprakstāmu
tērpu demonstrējumi visiem dzīves gadījumiem – sākot no vakarkleitām, darba
tērpiem līdz pat bikini. Visgraciozākā
dīva, kas izraisīja vispārējas ovācijas,
bija Kristīne (Kristaps Dinka – balva par
neatkārtojamu sniegumu), kas vispilnīgāk ļāva izpausties Vitas Skribānes darinātajiem tērpiem. Šai kompānijai galvenā
balva – lācītis Pūks, kas turpmāk ik dienu
viņus sagaidīs mākslas skolā.
Bet nākošajā rītā atkal ikdienas darbi – gleznošana, zīmēšana, zīmēšana,
gleznošana... Kā jau tas plenēros notiek.
Un tomēr katrs no tiem ir atšķirīgs. Ar
katru no tiem mēs iepazīstam jaunas
Latvijas vietas, ar katru iegūstam jaunas
zināšanas un pieredzi.
Drīz sāksies jaunais mācību gads.
Laiks, kad gaidām jaunus audzēkņus.
Var jau būt, ka tieši plenērs būs tas, kas
pavērsīs kāda domas mākslas virzienā,
bet varbūt tā būs apziņa, ka māksla patiesībā ir laba nākotnes profesija, bet mācības mūsu skolā paver labākas iespējas
startēt tālāk, vispirms jau, Rīgas dizaina
un mākslas koledžā, kur mācījušies un
mācās vairāk kā desmit mūsu skolas absolventi, bet pēc tam arī Latvijas Mākslas
akadēmijā, kur savu izglītību ieguvuši vai
turpina studēt nu jau pieci mūsējie. Mums
patiess prieks par viņiem! Īpaši par Kristu Voiceščuku, kas izturējusi pamatīgu
konkursu un uzņemta Rīgas dizaina un
mākslas vidusskolas Vides dizaina nodaļā. Apsveicam!
Bet nobeigumā gribu no mums visiem pateikt ļoti lielu paldies par kārtējo
atbalstu SIA “Laiko” un personīgi Mārim
Amerikam.
Mālpils mūzikas un mākslas skolas
Mākslas nodaļas vadītāja
Māra Ārente
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MUMS RAKSTA

Sveiciens jauno mācību gadu uzsākot!
Tu mums biji auklīte un māte,
Mūsu padomdevējs, draugs.
Tu mūs mācīji un rāji,
Dzīves gudrību mums krāji.

Tagad paši esam,
Vectētiņi, māmiņas.
Sūrā darba zaros
Savus augļus nesam.

Bijām nerātni un jauni,
Galvās pavasara vējš.
Nedzirdējām trakā steigā,
Kā skumst tava sirds.

Dzīves skumjās dienas
Aizpūtām kā pelavas,
Labās dienas visu mūžu krājām
Tā kā pērli dārgāko.

Piedod, par negulētām naktīm,
Kuras nevar saskaitīt,
Piedod, par asarām un bēdām,
Ko reiz nācās izbaudīt!

Atmiņās tu, skolotāja, esi
Pērle pati dārgākā
Mūsu bērnībā un jaunībā tu esi
Pērle pati skaistākā.
2007. gada 20. augustā
V. Bērziņa

Neizskaidrojami, bet fakts
Manā samērā garajā mūžā esmu bijusi gan bišu kopēja,
gan lasījusi grāmatās par bišu dzīvi, bet šā gada 13. augustā
mums visiem “Strazdu” un jaunās mājas iedzīvotājiem bites
sagādāja lielu un ne visai patīkamu pārsteigumu. Abas mājas
bija lielu bišu baru ielenkumā. Bites centās iekļūt mājā gan pa
logiem, gan durvīm. Bišu bari bija pat pie otrā stāva logiem. Kad
pievakarē pie mums atbrauca meita un mazdēls, grūti viņiem
bija izkāpt no mašīnas un iekļūt istabā, jo pie visām durvīm bija
lieli bišu mākoņi. Mūsmājas bites turpināja mierīgi strādāt un

terora aktā nepiedalījās. Mēs tikām cauri sveikā bez bišu kodumiem, bet kaimiņos zēni tika sakosti. Likās, ka te sapulcējušās
visas Mālpils bites! Tikai iestājoties tumsai visas bites pazuda
uz neatgriešanos, bet kā izskaidrojama tāda uzvedība – nezinu
un nesaprotu.
Rita Kargane

Redakcijas piebilde – lūdzam atsaukties biteniekus, kas rastu
skaidrojumu bišu interesantajai uzvedībai!

Par kapusvētkiem

Dzelzs Vilkam
iznāk singls
un jauns videoklips

Draugs, klusāk ej starp veciem pieminekļiem
Un noliec galvu, asaru te lijis daudz.
Šeit laivas uzbraukušas necerētiem sēkļiem
Un bieži negaidot uz zārka smiltis klaudz.
Mūsu vecie, visu cienītie Mālpils kapi, cik skaisti vienmēr sakopti kapu svētkos,
reti kāda vietiņa nesakopta, bet novārtā neatstāta un vismaz nopļauta.
Paldies, Mālpils pagasta padomei, mācītājam Jēkabsonam par skaisti
novadīto svētbrīdi, baznīcas korim un kapu pārzinei Monikai par viņas lielo darbu
savedot kapus kārtībā.
(Pirmskara mācītājs Arvīds Reinsons no mākoņu maliņas droši vien vēro un
priecājās kā viņa vietā Mālpilī godīgi kalpo mācītājs Jēkabsons).
Biruta Ķere, Liepājā

Mālpils 800gades
sagatavošanas darba grupa aicina
Uzraksti dzejoli par Mālpili
un varbūt tieši tavs darbs kļūs par
Mālpilij veltītās dziesmas tekstu
Mālpils 800gadi nākamajā vasarā sagaidīsim ar dziesmu, kas veltīta mūsu
pagastam. Lai varētu tapt dziesma ir vajadzīgi vārdi, par kuru autoru
var kļūt ikviens. Dziesmu vārdus lūdzam iesniegt līdz š.g. 1. novembrim
Mālpils pagasta bibliotēkā.
Pēc rezultātu apkopošanas, balvas veiksmīgākā teksta autoram un visiem
dalībniekiem tiks pasniegtas valsts svētku sarīkojumā kultūras namā.

Vēl pirms rudens atnākšanas radio stacijās savu skanējumu uzsāk grupas Dzelzs
Vilks singls “Mēness”, kas ir jau trešais
pēc kārtas no pavasarī iznākušā albuma
“Sārtā rītausma”.
Dzelzs Vilkam vasara pagājusi radošā
darba procesā. Notikuši vairāki veiksmīgi
sadarbības projekti, nospēlēti koncerti
dažādos rokmūzikas un tautas mūzikas
festivālos. Pašlaik tiek gatavota dalība divās Dailes teātra izrādēs. Rudenī Latvijas
Muzikālajā Līgā ar singlu “Balerīna” Dzelzs
Vilks sacentīsies par gada stiprākās dziesmas titulu.
Turklāt singlam “Mēness” tapis videoklips,
kas arī drīzumā tiks prezentēts . Tā autore un
režisore ir Laura Rožkalne – grupas ilggadējs
draugs. Klips dziesmai veidots kā īsﬁlma, kas
katram stāsta savu stāstu – par rituāla spēku,
par pirmatnējo, par iespēju noraut no sevis
visu lieko, aizmukt prom no visa, no liesmojošās zemes uz savu – personisko mēnesi, vai
par to, kā, čukstot vēlēšanās, panākt krītošas
zvaigznes, aizskart mēnesi un palikt ar to. Vai
arī, kā paņemt mēnesi no debesīm, pakārt to
savā ciemā uz zara un viss. Kāpēc ne?
Lai “Mēness” aizskar Jūs!
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SPORTS

Sporta ziņas
1. jūlijā jau otro gadu notika Mālpils kausa izcīņa pludmales volejbolā, kurā tāpat kā pagājušo gadu, piedalījās daudz
komandu – 16 komandas vīriešu pāru konkurencē, 2 komandas sieviešu pāru konkurencē un 5 komandas jaukto pāru
konkurencē.

Jauktās komandas: Ģirts (no kreisās) un Sandra Lielmeži, Estere
Grīnberga un Ansis Stikāns, Mairita un Jānis Bičkovski

1. vieta Estere Grīnberga/Ansis Stikāns
2. vieta Sandra Lielmeža/Ģirts Lielmežs
3. vieta Mairita Bičkovska/Jānis Bičkovskis
Sieviešu komandas pludmales volejbolā: Estere Grīnberga (no kreisās) un Sandra Lielmeža, Santa Kandavniece un Mairita Bičkovska

Vīriešu konkurencē spēles notika pēc 2 mīnusu sistēmas,
tas nozīmēja, ka komanda pēc diviem zaudējumiem izkrita
no tālākas izcīņas. Līdz pusﬁnālam tika pāri Māris/Armands,
Ģirts/Ansis, Arnis/Jānis un viesi no Siguldas. Pirmajā pusﬁnālā
Māris/Armands pārspēja pagājušā gada uzvarētājus Ģirtu/Ansi,
bet otrajā pusﬁnālā viesi no Siguldas pārspēja pagājušā gada
2. vietas ieguvējus Arni/Jāni. Spēlē par 3. vietu ļoti spraigā
cīņā izraut uzvaru izdevās pārim Ģirts/Ansis, kuri uzvarēja
ar rezultātu 21:19. 1. vietu interesantā cīņā, pārspējot pāri
Māris/Armands, uzvaru izcīnīja viesi no Siguldas.

Vīriešu komandas: Māris Čīma (no kreisās) un Armands Sirmais,
viesi no Siguldas, Ansis Stikāns un Ģirts Lielmežs

1. vieta viesiem no Siguldas
2. vieta Māris Čīma/Armands Sirmais
3. vieta Ģirts Lielmežs/Ansis Stikāns
Sievietēm 1. vietu, pārspējot pāri Sandra/Estere, ieguva
pāris Mairita/Santa.
1. vieta Mairita Bičkovska/Santa Kandavniece
2. vieta Sandra Lielmeža/Estere Grīnberga
Jaukto pāru konkurencē pirmajā pusﬁnālā Sandra un Ģirts
Lielmeži pārspēja pāri Armīns Fjodorovs/Zane Gaļikina, otrajā
pusﬁnālā Estere Grīnberga un Ansis Stikāns uzvarēja Mairitu un
Jāni Bičkovskus. Cīņā par trešo vietu Mairita un Jānis Bičkovski
pārspēja Armīnu un Zani, bet ﬁnālā Ansis un Estere bija pārāki
par Sandru un Ģirtu.

3. augustā Ādažos, Mālpils pagasta padomes darbinieki piedalījās 11. Rīgas rajona pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēlēs,
kur 22 komandu konkurencē tika izcīnīta augstā 6.vieta. Jāpiebilst,
ka mālpiliešiem bija skaitliski vismazākā komanda – 7 dalībnieki.
Vislabākie rezultāti tika sasniegti tāllēkšanā – 2. vieta (komandas
sastāvs – Kristīne Cimermane, Oksana Smirnova, Māris Čīma,
Ģirts Lielmežs), ﬂorbolā – 4. vieta (Kristīne Cimeramane, Agris Bukovskis, Māris Čīma) un komandu stafetē – 5. vieta, tādējādi mājās
tika pārvesti arī kausi un medaļas. Labu sniegumu demonstrēja arī
pagasta priekšsēdētājs A. Lielmežs, kurš priekšsēdētāju trīscīņā
izcīnīja 8. vietu. Mālpils komandu pārstāvēja arī Ineta Endele.
18. augustā Mālpilī notika Sadraudzības kauss futbolā. Diemžēl atsaucība bija daudz mazāka nekā pagājušā gadā (pagājušā
gadā piedalījās 14 komandas), piedalījās tikai 5 komandas. Tā
kā Mālpils profesionālās vidusskolas stadionā notika Starptautiskas kinologu sacensības, futbola sacensības tika organizētas zālienā pie Mālpils vidusskolas (jāizsaka pateicība Mālpils
vidusskolas direktorei par atsaucību).
Tika izspēlēta riņķa sistēma, kur komandas tikās katra ar
katru. Spēles ilgums 2 x 15 minūtes. 1. vietu, trijās spēlēs izcīnot
uzvaras un vienā spēlējot neizšķirti, ieguva pagājušā gada uzvarētāji – Jumurdas komanda. 2. vietā ierindojās komanda Imanta
United no Rīgas, kuras sastāvā spēlēja arī mālpilieši Māris Čīma
un Ģirts Lielmežs, bet 3. vietā palika Mālpils komanda Rodas,
kuras sastāvā spēlēja Dailis
Veics, Ad rians Fjo do rovs,
Armīns Fjodorovs, Toms Ieviņš, Aigars Jansons, Guntis
Bajārs, Sergejs Tabota, Ilvars
Raups, Edgars Bogdanovs,
Gints Apsītis.
Ana to lijs Se ļi va novs ir
pirmais šahists Mālpilī, kurš
ir kļu vis par meis tar kan didā tu. Pirms tam vis tu vāk
meis tar kan di dā tam ir bi jis
Aleksandrs Jakovļevs, kurš
bija ieguvis divas meistarkandidāta balles.

Anatolijs Seļivanovs

Sporta darba organizators Māris Čīma, mob.26445802
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Sporta pasākumu plāns:
Rī gas ra jo na spor ta spē les
28.augustā
Rudens krosā
15.septembrī Futbola spēle: Vecie – Jaunie
Mālpils kausa izcīņa STĪTBO22.septembrī
LĀ 3:3

Vieta
Baloži
Stadions
Lau kums pie
bibliotēkas
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Paziņojums
Visi interesenti, kas vēlas aizstāvēt Mālpils godu Rīgas rajona sporta spēlēs rudens krosā, sīkāku informāciju var iegūt
pie sporta darba organizatora Māra Čīmas mob. 26445802.
Sa cen sī bas no tiek 7 ve cu ma gru pās. Da līb nie ku skaits
neierobežots.

Autobusa kustības saraksta izmaiņas
• Ar š. g. 20. jūliju veiktas izmaiņas AS “NORDEKA” autobusa
reisam Rīga – Mālpils, kas no Rīgas atiet 19:30.
Turpmāk paredzēta iebraukšana Sidgundas ciematā, līdz ar to
autobuss Mālpilī pienāks 21:17(līdz šim 21:05).

• Ņemot vērā lielo pieprasījumu, sākot ar š. g. augustu reisus
plkst. 7:30 no Mālpils uz Rīgu un plkst. 22:00 no Rīgas uz
Mālpili plānots izpildīt tikai ar lielas ietilpības autobusiem.

Sporta deju klubs “ZĪLE”
Trenere Iveta Zīle
Uzņem jaunus dalībniekus – zēnus un meitenes līdz 10 gadu
vecumam. Nodarbības notiek Mālpils kultūras namā.
Pieteikties pa tālruni 29265335

MĀLPILS
MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLA
aicina savus audzēkņus
uz pirmo skolas dienu
3. septembrī
plkst. 15.00 kultūras nama
lielajā zālē
Papilduzņemšana: 3. septembrī
pēc vecāku sapulces
sekojošās apakšprogrammās
1. Vijoļspēle
2. Čello spēle
3. Sitaminstrumentu spēle
4. Flautas spēle
5. Saksofona spēle
6. Akordeona spēle
7. Ģitāras spēle
8. Vizuāli plastiskā māksla
Līdzi jāņem dzimšanas apliecība
un izziņa par veselības stāvokli
no ģimenes ārsta
Kontakttālrunis: 7925474 (mūzika),
7925098 (māksla)
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INFORMĀCIJA

REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā
2007. gada septembrī
11. septembrī 9.30
13.–16. septembrim
16. septembrī
9.00
10.30

20. septembrī 19.00
29. septembrī 20.00

Sveicam septembra
jubilārus!

70 –

MĀLPILS PAGASTA
BIBLIOTĒKĀ

Lilijai Narnickai
Ivanam Mališevam
Asjai Lācei
Birutai Grišjānei

75 –

Annai Mezei
Elmāram Reiskartam

80 –

Rasmai Deņisovai
Vladislavam Ģeņģerim
Eleonorai Keisterei

26. septembrī
plkst. 1600
literāri muzikāls sarīkojums

“MĪLESTĪBAS
DZEJAS SVĒTKI
RUDENĪ”
Piedalās dzejnieki

Amanda Aizpuriete,
Agita Dragune,
Aivars Eipurs,
Māris Salējs

Izrāde TRĪS VĀRDI
ir komēdija
Teātris TT to ir veidojis, lai pārsteigtu skatītājus
ar negaidītām teātra kvalitātēm.
Izrāde pārsteigums, kurā noteikti atpazīsim paši sevi –
īstus, sirsnīgus un arī komiskus.
Darbība noris frizētavā, kurā darbojas liktenīgais vīrietis.
Kurai no trim dāmām viņš ir īstais? Bet varbūt viņš pats ir
tas, kurš meklē īsto? Uzsākas trīs dažādi stāsti –
par mīlestību un naidu, maigumu un bailēm, tomēr tajos
visos izrādās, ka laimei visbiežāk vajag tikai mazumiņu:
trīs vārdus. Kuri tad ir šie burvju vārdi?
Izrādē piedalās, atrodas nemitīgā kustībā un dejā
tikpat kā visu izrādes laiku, trīs ļoti dažādas dāmas –
dzīves gudrā Vizma Kalme (Valmieras teātris),
temperamentīgā, spītīgā Anna Putniņa (Valmieras teātris)
un pavisam jauniņā Ance Priede (Teātris TT).
Viņu sapņu vīrietis Dainis Gaidelis (Dailes teātris).

“Rezēdu” ekskursija uz Nītauri
Lunaparks “Čehija”
Rudens gadatirgus
Tirgus atklāšana
Dueta SANDRA koncerts
Pankūku cepšana un degustācija
Atrakcijas un spēles
Teātra TT komēdija Trīs vārdi
Diskotēka

Sludinājumi
Pārdod sivēnus un apsēklotu melnraibu telīti. Tālr. 29866688
Pārdod 2 istabu dzīvokli Mālpilī. Mob. tālr. 26822712
Pārdodu: • Ford Scorpio, 1993.g. , pikaps, braukšanas kārtībā,
bet nav TA. Cena 500 eiro. • Ford Scorpio, dīzelis ar bojātu motoru –
rezerves daļām. Cena 100eiro. Tālr. 26633311
Sniedz buldozera un ekskavatora profesionālus pakalpojumus.
Tālr. 29183619
Sniedzu pļaujmašīnas (smalcinātāja) pakalpojumus. Tālr. 29408583
SIA “EKO NAMS” vajadzīgi darbinieki kokapstrādē.
Pieteikties Mālpils Ķiršu ielā 6, vai pa tālr. 29182356
Š.g. 5. augustā no Strazdu mājām aizklīda mazs 6 gadus vecs sunītis
Čārlijs ar gaiši brūnu garu spalvu. Sunīša iepriekšējā dzīves vieta bija
Rīga, tāpēc, atvests uz laukiem, tas varēja zaudēt orientāciju.
Ļoti vēlētos atrast vai vismaz uzzināt viņa pašreizējo atrašanās vietu,
tālr. 26587640

Izrādes režisore Rūta Nordmane.
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē
Tālrunis kultūras namā 7925339
Kases darba laiki:
Otrdien, ceturtdien 13.00 – 18.00, trešdien 10.00 – 14.00

Pateicība
Mālpils katoļu draudze izsaka sirsnīgu pateicību Mālpils pagasta padomei par ﬁnansiālu atbalstu transporta nodrošināšanā braucienam uz
Aglonu 14.-15.augustā.

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

