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Decembra tçmas:

 Ziemassvētki – tas ir laiks, kad no-
liekam malā problēmas un rūpju 
nastas, kad vēlamies kļūt labāki, 
kad dziļi, dziļi ieskatāmies savās 
dvēselēs, kad par visu visvairāk 
vēlamies iepriecināt nevis sevi, 
bet sev apkārtējos

 Biedrība, kuras galvenā uzmanī-
ba līdz šim bija veltīta mākslinieku 
vecākās paaudzes atbalstam, pa-
plašinājusi darbību un turpmāk ar 
jaunu nosaukumu – mākslinieku 
biedrība Sidegunde – darbosies 
kopā ar jaunajiem māksliniekiem, 
Mākslas akadēmijas studentiem

 Ziemassvētku dienas priekšvaka-
rā meitas noliek pagultē bļodu ar 
ūdeni un tai pāri skalu. Nakti sap-
nī redzēs upi ar laipu. Kuru vīrieti 
redzēs ejam pa šo laipu, tas būs 
līgavainis

 Ļaujiet bērniem sajust un ticēt, ka 
Jums, vecāki, viņi ir vislielākā dzī-
ves vērtība. Svinēsim šos svētkus 
ģimenē, kopā ar saviem tuvajiem, 
nezaudēsim ticību Ziemassvētku 
brīnumam!
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS 
2008. gada JANVĀRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēde
2. janvārī,
23. janvārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

3. janvārī,
24. janvārī pl.16.00    Mazajā sēžu zālē SOLVITA  STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 3. janvārī,
24. janvārī pl.17.00     Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS

 LIELMEŽS

PADOMES  SĒDE 9. janvārī,
30. janvārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS

LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 28. janvārī pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS

Izskatīja 11 jautājumus
NOLĒMA:
• Pēc rakstiskas saskaņošanas ar Latvijas 

valsts ceļu Rīgas nodaļu, izvietot transpor-
ta kustības norāžu ierobežojošās zīmes 
uz Sudas ielas.

• Atklāt transporta kustību pa Sudas ielu 
un uzsākt ielas ekspluatāciju atbilstoši 
LR normatīvajām prasībām.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamā īpašuma “Silarozes” zemes 
gabalu 3,9 ha platībā un zemes gabalu 
0,4 ha, kas ir daļa no nekustamā īpašu-
ma “Strazdi”,

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Priedmalas”, kas 
sastāv no viena zemes gabala 0,93 ha 
platībā,

• Precizēt Mālpils pagasta padomes 
12.07.2006. sēdes Nr. 10 lēmuma Nr. 10/4 
punktu 1, nosakot Romas katoļu baznī-
cas Mālpils draudzei pastāvīgā lietošanā 
piešķirtās zemes platību 1,16 ha.

• Nekustamajam īpašumam “Upeskalni” 
0,2 ha kopplatībā mainīt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi no piemājas 
saimniecība uz individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601.

• Ieplānot 2008. gada budžetā 1500,- LVL, 
kā mērķdotāciju Rīgas rajona slimnīcas 
datortomogrāfa līzinga maksājumu veik-
šanai.

• Atļaut Mālpils pagasta teritorijā veikt iz-
braukuma zobārstniecības pakalpojumus 
un noteikt, ka tie tiks sniegti:
– Sidgundas pamatskolas skolēniem, 

sākot ar š.g. decembra mēnesi līdz 
tiks apkalpoti visi skolēni, kuriem ir 
vecāku rakstiska piekrišana.

– Mālpils vidusskolas skolēniem pēc 
Sidgundas pamatskolas.

• Apstiprināt Mālpils novadpētniecības mu-
zeja nolikumu.

• Piešķirt deju klubam “Zīle” 500,- LVL, no 
Atbalsta fonda līdzekļiem, lai dalībnieki 
varētu piedalīties:
– lietuviešu izcelsmes pasaules klases 

dejotājas Egles Visockaites meistarkla-
sē, kas notiks no 2008. gada 17. līdz 
19. janvārim,

– sporta deju sacensībās Somijā pilsētā 
Tamperē, kas notiks 2008. gada 26., 
27. janvārī.

• Piešķirt 100,- LVL dāvanu iegādei vecmā-
miņu klubiņa “Rezēdas” 10 gadu pasāku-
mam. 

• Samaksāt SIA “Gabi” LVL 8,50 par zie-
diem, kas nolikti pensionārei bēru die-
nā.

• Atļaut Mālpils kultūras nama vadībai 
rīkot Ziemassvētku tirdziņu 2007. gada 
16. decembrī.

• Apstiprināt Ziemassvētku tirdziņa noliku-
mu.

• Reģistrēt individuālo darbu – meža iz-
strādes pakalpojumi, kas tiks veikts 
Latvijas Republikas teritorijā laika posmā 
no 10.12.2007. līdz 10.12.2008. gadam, 
nosakot patentmaksu 2007. g. decembra 
mēnesī 10,- LVL, 2008. gadā 160,- LVL.

• Patentmaksu atļauts maksāt pa ceturk-
šņiem.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 05.12.2007. SĒDE Nr. 16

Tieši pirms gada man bija iespēja pirmo reizi redzēt, kā top Mālpils Vēs-
tis. Kā uz redakcijas galda tiek kārtoti materiāli, cik rūpīgi tiek vērtēti attēli, 
to kvalitāte. Redaktore Dace Krilovska, līdzīgi bitei, kas vāc medus lāsi pie 

lāses, decembrim bija savākusi veselu klāstu 
nopietnu ziņu, notikumu aprakstu, projektu 

atspoguļojumus un sirsnīgus sveicienus 
svētkos. Nodomāju, kā to var paspēt? 

Tik daudz uzrakstīt... tomēr redakcijas 
meitenes mani nomierināja, sakot, 

ka mālpilieši esot čakli rakstītāji, un 
raksti satekot redakcijā gluži kā 
mūsu Mālpils upju ūdeņi. Brīžiem 
tumši un draudīgi, brīžiem jautri 
un viegli burbuļodami, nesdami 
lasītājiem gan prieku, gan skumjā-
kas noskaņas.

Klāt decembris. Gads noslēdzies. Tagad es sēžu pie sava mīļā datoriņa, 
klusībā dungoju Ziemassvētku meldiņu un kārtoju rakstu pie rakstiņa, domu 
pie domas. Gribās jau tikai tās labās, bet, piedodiet, ne vienmēr tas izdodas. 
Mūsu avīzīte ir tik dažāda tieši tāpēc, ka tādi esam mēs – ļaudis no Mālpils, 
Sidgundas, Upmalām, Bukām, Vites... Ikdienas dzīve nes pārbaudījumu pēc 
pārbaudījuma mums visiem. Lai Jums spēks tiem pretī stāvēt! Lai veselība 
Jaunajā gadā, izdošanās darbos, laime ģimenēs!

Paldies labajiem palīgiem, Aivaram Melcerim, kas nekad neatsaka atvi-
zināt avīžu saiņus no Rīgas, gan labajām pastniecītēm, kuras vislabāk zina, 
kurās mājās gaida jauno numuru, gan Pagasta padomes darbiniekiem par 
aktuālo notikumu atspoguļojumiem avīzes slejās! Redakcijas vārdā gribu 
teikt jums visiem lielu paldies par atsaucību gan savu vērtējumu izsakot, 
gan rakstus rakstot, gan aicinot ciemos vai arī vienkārši paņemot avīzi rokās, 
nodomājot – mūsējā...

Redaktore  
Daiga Frīdberga

REDAKTORA SLEJA

Paldies visiem



2007. gada decembris 3mÂLpILS VÇSTIS 

Mālpils 800gadi gaidot
· Darba grupa tiekas ar Siera kluba prezidenti par 2008. gada 9. augusta Siera svētku organizēšanu
· Jauniešu darba grupa izstrādā un iesniedz savu svētku koncepciju
· Mākslinieciskā darba grupa strādā pie “Teiku grāmatas”
· Darba grupas vadītāja apkopo un iesniedz pagasta padomei budžeta pieprasījumu

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

1. decembris Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāja un izpilddirektors piedalās 
invalīdu biedrības “Notici sev!” Starptautiskajai 
invalīdu dienai veltītajā pasākumā

2. decembris Padomes priekšsēdētājs, deputāti un sabied-
risko attiecību speciāliste piedalās keramikas 
izstādes “Vairāk gaismas!” atklāšanā. Šī ir 
pirmā izstāde, kas atklāj izstāžu ciklu, veltītu 
Mālpils 800gadei

3. decembris Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki 
Ingrīda Muraško un Jānis Feldmanis apmeklē 
kursus “Muzeja ABC” MUZEJU VALSTS PĀR-
VALDĒ
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Mālpils mui-
žas īpašnieku Aldi Plaudi par Mālpils 800gades 
pasākumiem

4. decembris Kultūras nama direktore piedalās konferencē 
“Reģionālā kultūrpolitika Latvijā” Cēsīs
Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes 
sēdē, kurā izskatīja priekšlikumus likuma “Par 
pašvaldībām” grozījumiem, Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas jauno projektu, tika sniegta in-
formācija par gatavošanos Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90.gadadienai un LTF 20.gada-
dienai. 

9. decembris Deputāts I.Tāle un izpilddirektors piedalās vec-
māmiņu klubiņa 10 gadu jubilejas pasākumā

11. decembris Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja pie-
dalās muzeju direktoru un vadītāju gadskārtējā 
sanāksmē MUZEJU VALSTS PĀRVALDĒ

12. decembris Kultūras nama direktore piedalās Latvijas kul-
tūras ministrijā – darba grupā, kas izvērtē kul-
tūras centru darbības attīstības programmas 
2008. – 2012. gadam projektu.
Padomes priekšsēdētājs piedalās Pašvaldību 
Finanšu izlīdzināšanas fonda vadības komitejā

13. decembris Padomes priekšsēdētājs un speciālisti tiekas 
ar firmas “Saint–Gobain” pārstāvjiem par pro-
jekta virzību

Padomes priekšsēdētājs piedalās Valsts 
Probācijas dienesta Rīgas rajona teritoriālās 
struktūrvienības Siguldas filiāles dienesta telpu
atklāšanā 

14. decembris Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāja piedalās Mālpils jauniešu 
apvienības gada jubilejas svinībās
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas priekšsēdētāja piedalās Mālpils profesionā-
lās vidusskolas renovēto kokapstrādes mācību 
darbnīcu telpu atklāšanā
Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu ap-
vienības valdes sēdē Bēnes pagasta padomē. 
Dienas kārtībā izskatīja jautājumus par Lauku 
attīstības plāna un Eiropas Zivsaimniecības fon-
da pasākumiem 2007.–2013.g., par pašvaldību 
iespējām infrastruktūras un dzīves kvalitātes 
uzlabošanai laukos, par e-paraksta lietošanu, 
par iedzīvotāju reģistra problēmām un risināju-
miem

18. decembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona 
padomes sēdē

19. decembris Padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja viet-
nieks un izpilddirektors piedalās Rīgas rajona 
pašvaldību 2007. gada noslēguma konferencē 
“Siguldas astoņsimtgade – projekts ar ilglaicī-
gu perspektīvu”

21. decembris Padomes priekšsēdētājs un sabiedrisko attie-
cību speciāliste sveic pagasta iestāžu un struk-
tūrvienību kolektīvus Ziemassvētkos

26. decembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Mālpils pa-
gasta pensionāru Ziemassvētku sarīkojumā

Iestāžu un struktūrvienību vadītāji izstrādā un iesniedz pa-
gasta padomē 2008. gada budžeta pieprasījumus.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils 
būvvalde informāciju par būvniecības iecerēm un būvvaldes 
lēmumiem publicē arī Mālpils pagasta padomes mājas lapā: 
www.malpils.lv.

Pagasta padomes notikumi decembrī

Informācija par 2007. gada novembrī saņemtajiem būvniecības iesniegumiem –  
uzskaites kartēm un Mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums

Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

02.11.2007. Nikolaja Dvorjaņinova 
pilnvarotā persona 
Igors Dvorjaņinovs

Saimniecības ēka, pagrabs, pirts, šķūnis nekustamajā  
īpašumā “Lībenītes”

Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu
09.11.2007. Sergejs Fiļipovs Dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā “Ķepiņas”
23.11.2007. SIA “Nāriņa” Biroju izbūve (esošās ēkas rekonstrukcija), garāžas, terito-

rijas labiekārtošana nekustamajā īpašumā Pirts iela 5
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Darba, pasākumu un notikumu virpulī 
vēja spārniem aizsteidzies vēl viens gads. 
Kaut arī dienas ir īsas un pelēcīgas, un 
nekas vēl neliecina par ziemu, saule debe-
sīs drīz uzsāks augstāku loku, jo tuvojas 
Ziemas Saulgrieži. Ik ģimenei rit steigas 
pilnas dienas, gatavojoties svētkiem: 
domājot, kā pacienāt savus mīļos pie 
svētku galda, kā sarūpēt dāvanas savu 
tuvinieku iepriecināšanai. Katrā mājā kā 
brīnums sveču liesmās silti uzziedēs zaļā 
egle. Ziemassvētki – tas ir laiks, kad no-
liekam malā problēmas un rūpju nastas, 
kad vēlamies kļūt labāki, kad dziļi, dziļi 

ieskatāmies savās dvēselēs, kad par visu 
visvairāk vēlamies iepriecināt nevis sevi, 
bet sev apkārtējos.

Cik daudz ir paveikts un kas palika 
neizdarīts – tāds ir jautājums, kuru uz-
dodam katra gada beigās. Arī Mālpils 
pagasta padomes darbu Jums ir iespējas 
vērtēt gan pēc izdarītā, gan arī pēc tā, ka 
visu nav izdevies paveikt, kas iecerēts. 
Par padarīto šī izdevuma lappusēs Jums 
pastāstīs padomes izpilddirektors. Taču, 
mēs varam apliecināt, ka esam strādājuši 
pēc labākās sirdsapziņas un domājot par 
Mālpils izaugsmi.

Nākošais – 2008. gads mālpiliešiem 
īpašs. Svinēsim 800 gadu jubileju! Jau 
2007. gadā Mālpils 800gades darba 
grupa ir nopietni gatavojusies, lai viss 
2008. gads paietu svētku noskaņā un lai 
svētku kulminācija 2008. gada 9. augustā 
izdotos un iepriecinātu gan mālpiliešus, 
gan ciemiņus.

Mālpils pagasta padomes vārdā, vēlu 
visiem mālpiliešiem priecīgus Ziemas-
svētkus un panākumiem bagātu Jauno 
2008. gadu!

Pagasta padomes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

Sagaidot jauno gadu

Nu jau tradicionāli katra kārtējā gada 
nogalē gribam atskatīties uz paveikto šajā 
gadā, formulēt tās problēmas, kas mūs 
satrauc un neapmierina nospraust uzde-
vumus, kas būtu jāizdara nākošajā gadā 
un par to informēt Mālpils iedzīvotājus.

Iedzīvotāju informēšanas  
un pašvaldības  
informatizēšanas jomā
- Ir uzsācis darbu jaunais informācijas 

centra vadītājs – sabiedrisko attiecību 
speciālists. Tas ir uzlabojis daudzu un 
dažādu sabiedriski nozīmīgu pasāku-
mu kvalitatīvāku sagatavošanu, aktīvāk 
ir sācis savu darbu informācijas centrs, 
vācot un apkopojot dažādu informāciju, 
pasniedzot to iedzīvotājiem “Mālpils Vēs-
tīs”, vietējā televīzijā.

- Ir izstrādāta jaunā Mālpils pagasta mājas 
lapas versija, ir aktualizēti dati par visām 
iestādēm un struktūrvienībām. Darbs 
pie jaunās mājas lapas turpināsies arī 
visu nākamo gadu, lai iedzīvotājiem bū-
tu pieejama pēc iespējas vispusīgāka 
informācija.

- Informācijas centrs ieguvis jaunas, pla-
šas, atremontētas telpas, kas ļaus sniegt 
daudz kvalitatīvākus pakalpojumus iedzī-
votājiem.

- Ir mainījies “Mālpils Vēstis” redaktors, 
līdz ar to mainījies avīzes dizains. Par tās 
satura uzlabojumiem jāspriež pašiem 
lasītājiem.

- Joprojām vienreiz nedēļā tiek atspoguļo-
ti Mālpils notikumi vietējā televīzijā, katru 
mēnesi tiek nodrošināta TV tiešraide, 
kurā jebkurš iedzīvotājs var uzdot jautā-
jumus pašvaldības vadībai un speciālis-
tiem, operatīvi saņemt atbildi vai arī vērst 
speciālistu uzmanību uz problēmām, 
kas jāatrisina. Visi jautājumi tiek fiksēti 
rakstiski un nodoti izpildinstitūcijai tālā-
kai rīcībai.

- Mālpils un Sidgundas bibliotēkās tiks 
ierīkotas vairākas datorvietas, kurās 
iedzīvotājiem bez maksas būs nodroši-

nāta interneta pieejamība, tam nolūkam 
jau saņemts valsts atbalsts, izdalīti arī 
atbilstoši pašvaldības līdzekļi.

- Mūsu saimnieciskās darbības sekmēša-
nas daļas darbinieki sniedz konsultāci-
jas, organizē apmācības un visādā veidā 
palīdz lauksaimniekiem un lopkopjiem, 
prakse rāda, ka pieprasījums pēc šāda 
veida pakalpojumiem Mālpilī ir liels.

- Par pašvaldības visu iestāžu un struktūr-
vienību darbu, kā arī finansiālo līdzekļu 
izlietojumu detalizētāk iedzīvotāji var 
iepazīties apjomīga satura publiskajā 
pārskatā, kas atrodas pašvaldības kan-
celejā un informācijas centrā.

Par iedzīvotāju izglītību, 
drošību, veselību, fizisko 
attīstību
- Kārtējo gadu ir aktualizēts un iesniegts 

Valsts investīciju fondā projekts par Māl-
pils vidusskolas ēkas renovāciju, taču 
vienmēr valdība ir lēmusi par investīciju 
novirzīšanu citiem objektiem, citās paš-
valdībās.

- Ir noslēgts līgums ar projektēšanas fir-
mu par Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādes komunikāciju (ūdens, siltu-
mapgāde, kanalizācija) rekonstrukcijas 
projekta izstrādi. Cerams, ka jau aprīlī 
varēsim risināt jautājumu par reālu būv-
darbu procesa uzsākšanu.

- Noslēgts līgums ar būvfirmu “UPB” par 
sporta kompleksa ar peldbaseinu izbūvi 
pie Mālpils vidusskolas. Projekta izmak-
sas paredzamas lielākas, nekā sākotnēji 
tika plānots, t.i. 3,3 miljoni latu.

- Pieņemts darbā šī kompleksa vadītājs 
Valts Mihelsons, kura pienākumos ir 
uzraudzīt, pārzināt, kontrolēt būvdarbu 
procesu, pēc kompleksa izbūves vadīt 
tā darbu.

- Ļoti cerējām, ka tiks atbalstīts projekts 
par Jaunās–Krasta ielas rekonstrukciju, 
kas nodrošinātu drošu bērnu un vecāku 
kustību, taču tas neizdevās. Tagad top 
jauns tehniskais projekts par Pils ielas 

rekonstrukciju, kurā paredzēts izbūvēt 
trotuārus, drošības joslas, ātruma ierobe-
žojuma vaļņus posmā no vecās aptiekas 
līdz tehnikumam, tā nodrošinot cilvēku 
drošu kustību no Mālpils centra uz tehni-
kuma nogabalu un atpakaļ. Ir noslēgta 
vienošanās ar specializētu firmu, kas
koordinē šī projekta virzību investīciju 
piesaistei.

- Ļoti aktīvi un ar labiem rezultātiem da-
žādās sporta aktivitātēs rajona līmenī 
startējuši Mālpils sportisti. Par to paldies 
sporta darba organizatoram Mārim Čī-
mam. Ar nožēlu, taču ar laba vēlējumiem 
turpmākā dzīvē, esam spiesti šķirties 
no viņa, jo Mārim ir citi daudz augstāki 
mērķi, ko viņš vēlas sasniegt. Vēlam 
vislabākos panākumus sporta darba 
organizēšanā jaunajam darbiniekam 
Ģ. Lielmežam.

- Mālpils vidusskolā darbojas labs, serti-
ficēts zobārstniecības kabinets, kā arī 
pie Mālpils mācību iestādēm darbosies 
pārvietojamais zobārstniecības un zobu 
higiēnas kabinets, kurā bērni bez mak-
sas varēs saņemt atbilstošos pakalpoju-
mus.

- Risinām ar Veselības ministriju jautāju-
mu par Sidgundas feldšerpunkta sagla-
bāšanu.

- Mālpils pašvaldības izveidota darba gru-
pa vairāk kā gadu strādāja pie vienotas 
Mālpils pagasta mūžizglītības program-
mas izstrādes, darbs ir pabeigts un 
akceptēts dažādās institūcijās. Program-
mā paredzētās aktivitātes ir iestrādātas 
Mālpils pagasta attīstības projektā laika 
posmam no 2008.–2020. gadam. Dau-
dzas aktivitātes jau notikušas vai notiek, 
īpašu nozīmi šajā procesā liekam uz 
Mālpils Tautskolas palīdzību, ko vada 
Līvija Mukāne.

- Esam atbalstījuši gan ar saviem līdzek-
ļiem, gan ar speciālistiem, gan ar telpām 
dažādu iedzīvotāju interešu grupu pasā-
kumus izglītības, kultūras un sociālās 
integrācijas jomā, starptautisku sakaru 
dibināšanā. Te varam minēt kopēju 

Par paveikto 2007. gadā un plānoto 2008. gadā
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sadarbību ar invalīdu biedrību, pensio-
nāru padomi, vecmāmiņu klubiņu, 
makšķernieku biedrību, daudzbērnu 
ģimenēm, represēto nodaļu, lauksaim-
niekiem u.c. Ar lielu gandarījumu varam 
atzīmēt, ka, it īpaši pēdējo gadu laikā, 
iedzīvotāji ļoti aktīvi sāk iesaistīties sa-
biedriskajā dzīvē un arvien biežāk nāk uz 
pašvaldību ar dažādām idejām. Vienmēr 
esam centušies tās atbalstīt, tam nolū-
kam esam nodibinājuši speciālu fondu, 
no kura līdzekļiem šīs idejas atbalstīt.

- Lai rastu papildus līdzekļus dažādu iedzī-
votāju rosinātu ideju atbalstam un reali-
zācijai, kopā ar vairākām kaimiņu paš-
valdībām esam nodibinājuši sabiedrisku 
organizāciju “Rīgas rajona lauku attīstī-
bas biedrība”, kā arī noslēguši līgumu ar 
specializētu firmu, kas palīdzēs praktiski 
sagatavot projektu pieteikumus un iegūt 
atbilstošos finansējumus. Informāciju var 
iegūt pie mūsu projektu koordinatores 
Ievas Paulovičas, kas ir augstākminētās 
biedrības koordinatore.

Par sabiedrisko kārtību
- Mālpilī strādā tikai viens valsts policijas 

iecirkņa inspektors. Tāpēc, lai palīdzē-
tu valsts policijai veikt tai ar likumu 
noteiktos pienākumus, esam atraduši 
līdzekļus, lai piesaistītu apsardzes firmas
“Mustangs Apsardze” pakalpojumus. 
Publiskajā telpā esam uzstādījuši video 
novērošanas kameras, kas ir devušas 
rezultātu vairāku noziegumu atklāšanā. 
Esam pilnībā nodrošinājuši pašvaldī-
bas policijas iecirkni ar nepieciešamo 
aprīkojumu, algojam 2 pašvaldības 
policistus. Diemžēl, pašvaldībai vēl pie-
trūkst līdzekļu, lai pilnā apmērā algotu ne-
pieciešamo policistu skaitu un kvalitatīvi 
veiktu sabiedriskās kārtības sargāšanas 
pasākumus, lai gan ir sastādīti 147 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli. Tāpēc, 
bieži vien arī nesakārtotās likumdoša-
nas dēļ, pilnībā nespējam novērst tos 
pārkāpumus, kas vēl joprojām Mālpilī 
notiek (ceļu satiksmes noteikumu pār-
kāpumi, žūpošana, nelegālā alkohola 
tirdzniecība, nepilngadīgo pārkāpumi 
u.c.). Problēma pastāv arī tai apstāklī, ka 
apsardzes firma nespēj nodrošināt kvali-
tatīvus pakalpojumus, jo tās darbinieki 
nepietiekošā atalgojuma dēļ aiziet no 
darba. Problēmas, kas skar sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanu, acīmredzami 
varēsim pozitīvi risināt, krasi palielinot 
budžeta asignējumu.

- Zināmu palīdzību 2007. gadā mums snie-
guši mūsu pilnvarotās personas vides 
pārraudzības jautājumos, kuri ir tiesīgi 
kontrolēt un sastādīt administratīvo pār-
kāpumu protokolus malu zvejniekiem, 
malu medniekiem, teritorijas piesārņotā-
jiem, kūlas dedzinātājiem u.tml. Paldies 
par to Mālpils makšķernieku biedrībai 
“Mālpils zivīm” un ceram, ka mūsu sa-
darbība šajā jomā turpināsies.

Infrastruktūras sakārtošana
- Izstrādāts ielu apgaismojuma rekonstruk-

cijas un ierīkošanas projekts, kā rezul-
tātā 2008. gadā izbūvēsim elektrisko 
apgaismojumu Garkalnes ielai no pasta 
līdz “Doktorātam”, Mergupes ielai no 
vecās skolas līdz “Spāņu ceham”, Liel-
vārdes šosejai Upmalu ciema posmam 
līdz SIA “Laiko”, “Līvānkalna” ielām.

- 2007. gada nogalē pabeigta Mālpils 
ciema siltumapgādes sistēmas renovā-
cija, kas izmaksāja vairāk kā 715000LVL 
un, kuras rezultātā tika izremontētas 
35 siltummezglu telpas un tajās nomai-
nīti moderni siltummezgli, nomainītas 
siltumapgādes trases. Problēmas ar 
siltumapgādi vēl joprojām ir virzienā uz 
vidusskolu un profesionālo vidusskolu, 
tāpēc nākotnē ir jāķeras arī pie tās risinā-
šanas, it īpaši tāpēc, ka pie vidusskolas 
tiks izbūvēts liels sporta komplekss ar 
peldbaseinu, kura apsildīšanai ir ne-
pieciešama papildus jauda. Ļoti cerīga 
izskatās mūsu sadarbība ar angļu uzņē-
mējiem, kuri ir gatavi katlu mājas terito-
rijā izbūvēt koģenerācijas staciju, kura 
darbotos uz vietējo kurināmo (šķelda, 
koksne, atkritumi u.tml.). Šī stacija ražo-
tu elektroenerģiju un kā blakus produkts 
šādai ražotnei būs karstais ūdens, ko 
varētu izmantot apkurei.

- Praktiski pabeigta tehniskā projekta iz-
strāde Sidgundas ciema ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas rekonstruk-
cijai, kura esamība veicinās finanšu 
piesaisti projekta realizācijai no ES 
struktūrfondiem, cerams, ka atbilstošais 
finansējums atklāsies jau 2008. gadā.

- Esam izstrādājuši par saviem līdzekļiem 
Mālpils ciema centra labiekārtošanas 
projektu un nākošajā gadā esam rezer-
vējuši līdzekļus projekta realizācijai (tirdz-
niecības centra pašvaldības piekrītošai 
daļai, pagasta administratīvai ēkai, ki-
noteātrim, kultūras namam piegulošām 
teritorijām).

- 2007. gadā esam izstrādājuši pašvaldī-
bai piederošo tiltu remontēšanai pare-
dzēto dokumentāciju, jau atremontējuši 
tiltu uz Sudas ielas pie “Vibrokas”.

- Sadarbībā ar firmu “Saint-Gobain”, tiek iz-
strādāts tehniskais projekts pagasta ceļa 
rekonstrukcijai virzienā no “Siksnām” uz 
“Burtniekiem” un “Kalnavēniem”. Projek-
ta realizācijas rezultātā, ceļu jau 2008. 
gadā plānots paplašināt, asfaltēt, labie-
kārtot, izbūvēt jaunu tiltu pāri Sudas upei, 
tā nodrošinot paredzētās ģipša rūpnīcas 
darbību pie “Zvejnieku” ģipša atradnes.

- 2007. gada nogalē, piesaistot valsts lī-
dzekļus, realizēts projekts “Sidgundas 
pamatskolas atdzelžošanas stacijas 
izbūve”, kura rezultātā tika izbūvēta 
atbilstošā atdzelžošanas stacija, nomai-
nītas ūdensapgādes trases caurules, 
rezultātā Sidgundas skolas bērni un 
piegulošajā teritorijā dzīvojošie iedzīvo-
tāji ir ieguvuši kvalitatīvu, normatīviem 
atbilstošu dzeramo ūdeni.

Teritorijas plānošana,  
vides aizsardzība,  
kultūrvides sakārtošana
- Sakarā ar daudzām jaunām Mālpils pa-

gasta attīstību veicinošām nekustamo 
īpašumu īpašnieku iecerēm investēt 
līdzekļus savos īpašumos, padome 
2007. gadā uzsāka jauna teritorijas plā-
nojuma izstrādi laika posmam no 2008. 
gada līdz 2020. gadam, šī plānojuma 
pabeigšana plānota nākošā gada aprīļa 
mēnesī. Pēc atbilstošu valsts institūciju 
izvērtēšanas un akceptēšanas, šis plā-
nojums varētu stāties spēkā jau nākošā 
gada otrajā pusē.

- Izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuri 
būtībā paredz vienotas prasības visiem 
nekustamo īpašumu īpašniekiem savu 
īpašumu sakopšanā. Pašvaldības spe-
ciālisti nu jau tradicionāli katra gada 
rudenī un pavasarī apseko visus terito-
rijā esošos īpašumus ar mērķi, kā tie 
tiek apsaimniekoti, atbilstoši pievēršot 
īpašnieku uzmanību konkrēti nesakop-
tajām un neapsaimniekotajām vietām. 
Atsevišķiem īpašniekiem ir arī sastādīti 
administratīvo pārkāpumu protokoli. 
Šādas darbības jau arī devušas savus 
rezultātus, tiek apsaimniekoti daudzi 
īpašumi, kuri bija atstāti novārtā līdz 
šim. Taču ir īpašnieki, uz kuriem nekādi 
aicinājumi un sodi neiedarbojās (“Klies-
metes”, “Vibroka”, “Gulbīši” u.c.).

- Pabeigts Mālpils ciema parka renovāci-
jas projekts, kurā paredzēta meliorācijas 
sistēmas atjaunošana, gājēju celiņu re-
konstrukcija, mazo arhitektūras formu iz-
vietošana, veco koku izzāģēšana, jaunu 
koku stādīšana. Šī projekta realizācijai 
jāatrod līdzekļi, piesaistot gan valsts, 
gan privātos līdzekļus.

- “Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzī-
bas un attīstības biedrības” aktivitāšu 
rezultātā, kuras dibinātāja ir arī Mālpils 
pagasta padome, ir piesaistīti ievērojami 
līdzekļi Mālpils muižas kompleksa reno-
vācijai. Pašreiz pilnā sparā iet būvdarbi, 
kurus paredzēts pabeigt nākošajā gadā. 
Šeit vislielāko pateicību par sadarbību 
un privāto līdzekļu investēšanu varam 
izteikt Aldim Plaudim un viņa ģimenei.

- Šogad uzsākta Mālpils pilskalna sakop-
šana, nākošajā gadā plānots pabeigt 
pārējās piegulošās platības sakārtoša-
na un pēc tam ikgadējā uzturēšanu, lai 
jebkurš Mālpils iedzīvotājs un ciemiņš 
varētu priecāties par vienu skaistu, 
sakoptu vietiņu. Vienlaicīgi esam iece-
rējuši izstrādāt projektu un to realizēt 
2008. gadā, blakus esošās evaņģēliski 
luteriskās baznīcas izgaismošanai nakts 
stundās.

- Nākošajā gadā plānoti vērienīgi pasāku-
mi Mālpils 800gades jubilejas svinībām, 
šo svinību ietvaros paredzēti pastiprināti 

Turpinājums 6. lpp.
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Novembrī Mālpils kultūras namā bija apskatāma biedrības Radošo Senioru nams va-
saras plenēra Mālpils ainava – 5 darbu izstāde. 28. novembrī notika izstādes noslēgums 
un jau par tradīciju kļuvusī tikšanās ar plenēra dalībniekiem – pieredzes bagātajiem māk-
sliniekiem Elzu Stalidzāni, Māru Zītari, Jāni Anmani, Nikolaju Karagodinu, Vili Ozolu, Jāni 
Streiču un citiem. Jaunos māksliniekus šoreiz pārstāvēja LMA students Jānis Dukāts.

Biedrība, kuras galvenā uzmanība līdz šim bija veltīta mākslinieku vecākās paau-
dzes atbalstam, paplašinājusi darbību un turpmāk ar jaunu nosaukumu – mākslinieku 

biedrība Sidegunde – darbosies kopā ar 
jaunajiem māksliniekiem, Mākslas akadē-
mijas studentiem.

Pateicoties Helēnas Mednes organi-
zētajiem plenēriem mūsu pagasts var 
lepoties ar to, ka ir atpazīstams daudzu 
mākslinieku gleznās – pļavas vasaras zie-
du rotā, muižas ēkas, pienotava tālumā 
aiz ezera, Alus ezeriņš katra mākslinieka 
redzējumā citādi, bet vienmēr nes ziņu 
par mūsu Mālpili visai Latvijai.

pasākumi Mālpils teritorijas sakopšanā, 
to ietvaros jau notiek un notiks arī nākot-
nē konkursi par sakoptāko sētu, jebkuru 
citu īpašumu. Šajā sakarībā izveidota 
darba grupa no dažādu Mālpils iestāžu 
un iedzīvotāju pārstāvjiem un Edītes 
Priekules vadībā jau aktīvi uzsākusi savu 
darbu.

- Arī šogad Mālpils ciema ūdenskrātuves 
tiek papildinātas ar zivju resursiem, tiek 
organizētas ūdenskrātuvju sakopšanas 
talkas. Šeit liels paldies makšķernieku 
biedrībai, HES un citu privātīpašumu 
īpašniekiem par ziedotiem līdzekļiem un 
citu atbalstu šajā pagastam tik svarīgajā 
jautājumā.

- Nākošajā gadā esam paredzējuši reali-
zēt projektu par norāžu zīmju izvietoša-
nu visā pagasta teritorijā.

- Kopā ar kaimiņu pašvaldībām strādājam 
pie vienotu tūrisma maršrutu izstrādes, 
esam iesaistījušies Siguldas reģiona tū-
risma biedrībā. Pašreiz tiek strādāts pie 
vienota velotūrisma maršruta izstrādes, 
kas būs reklamēts un piedāvāts pat 
starptautiskos katalogos.

Sociālā palīdzība
- Pašvaldība sniedz palīdzību trūcīgām un 

maznodrošinātām personām, sniedzot 
materiālu atbalstu pabalstu veidā. Palī-
dzība tiek sniegta arī krīzes situācijās 
nonākušām personām.

- Mālpils pagasta padome joprojām izmak-
sā arī pabalstus, ko piešķir, neizvērtējot 
personu materiālo stāvokli – jaundzimu-
šā pabalstu, politiski represētām perso-
nām, pabalstus Ziemassvētkos, bēru 
pabalstu.

- Šajā gadā izveidots Atbalsta fonds, no 
kura palīdzību saņem gan Invalīdu un vi-
ņu atbalstītāju biedrība, gan pensionāru 
padome, gan interešu grupas dažādu 
sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai.

- Ar pašvaldības atbalstu tika realizēts liels 
sociālais projekts “Notici sev”. Projekts 
deva iespēju cilvēkiem apgūt pamatzinā-
šanas darbā ar datoriem, saskarsmes 
psiholoģijā, kā arī veidoja jaunas pras-
mes radošajās darbnīcās.

- Sadarbībā ar nodarbinātības valsts 
aģentūru iesaistījāmies gan algoto sa-
biedrisko darbu organizēšanā, pirmo 

gadu iesaistījāmies arī pusaudžu nodar-
binātības projektā vasaras brīvdienās.

- Mālpils sociālās aprūpes centrā tika rea-
lizēti vairāki projekti, ar kuru palīdzību 
uzlaboti darba apstākļi iestādes darbinie-
kiem un dzīves kvalitāte iemītniekiem:
- pabeigta Veļas mazgātavas renovā-

cija;
- ierīkota centrālapkure;
- nosiltināti dzīvojamās mājas (vecās 

slimnīcas) bēniņi.
- Šogad pašvaldība ir sākusi arī pašval-

dības dzīvojamā fonda uzturēšanas pa-
sākumus – nomainīts jumts dzīvojamai 
mājai “Saulieši S” Sidgundā, tuvākajā 
laikā tiks nomainīti logi dzīvojamai mājai 
“Ādmiņi”.

Izsaku pateicību par sapratni un 
sadarbību paveiktā realizācijā visiem 
pagasta padomes deputātiem, ieguldīto 
darbu paveiktā realizācijā visiem pašval-
dības iestāžu, struktūrvienību vadītājiem 
un darbiniekiem.

Novēlot visiem panākumiem bagātu  
un laimīgu Jauno gadu, 

izpilddirektors Vladislavs Komarovs

Turpinājums no 5. lpp.
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2. decembrī kultūras nama izstāžu zālē ar māla mākslinieku 
izstādi aizsākās Mālpils 800 gadei veltīto izstāžu cikls. Izstādes 
atklāšanā pagasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Liel-
mežs teica vārdus: “Mālpils nosaukums cēlies no vārda māls un 
šīs izstādes māksliniekiem ir tas gods iedegt mālpiliešu sirdīs 
Adventes gaisumu un reizē ieskandināt arī jubilejas gadu.”.

Izstāde ar simbolisku nosaukumu Vairāk gaismas tapusi 
pateicoties Mālpils mākslas skolas pasniedzējas Gunas Pet-
revicas iniciatīvai. Tajā kopā ar viņu piedalās studiju un domu-
biedri Inese Līne, Līga Skariņa, Jevgeņija Loginova, Anatolijs 
Borodkins, Rudīte Jēkabsone.

Visu 2008. gadu, kas ir mūsu pagasta jubilejas gads, izstā-
žu zālē tiks eksponēti ar Mālpils vārdu saistītu dažādu nozaru 
mākslinieku darbi. Keramikas izstāde būs apskatāma kultūras 
nama izstāžu zālē līdz pat februārim.

Keramikas izstāde

Sava pagasta vēsturi veidojam mēs 
paši, tās iedzīvotāji, ar savu attieksmi 
pret pagātni un tās vērtībām. Līdz šim 
neesmu sastapusi nevienu cilvēku, ku-
ram tā neinteresētu, kaut vai tik vien, kā 
savas ģimenes vēsture, bet ar to jau arī 
viss sākas... jo ejam uz muzeju, lai tajā 
ieraudzītu vai sameklētu kaut kripatiņu no 
saviem senčiem, lai izdzīvotu tās sajūtas, 
ko kādreiz viņi sevī nesuši un aptaustītu 
tās lietas, kuras viņi lietojuši. Tā mēs la-
bāk varam saprast viņu darba tikumu, 
varonību karos, brīvības alkas, ciešanas 
un izdzīvošanas prasmi, mīlestību pret 
tautu, ģimeni un dabu.

Mālpils novadpētniecības muzejs ar 
katru gadu kļūst bagātāks – ar lietām, at-
miņām, fotogrāfijām. Unikālu atradumu
šogad muzejam nodeva Gatis Zariņš – ak-
mens kaltu, kura vecums mērāms vairā-
kos tūkstošos gadu un kas atrasts tepat 

Mālpilī, kā arī vācu armijas aviācijas pulka 
krūzīti (1942. g., atrasta Mālpilī). Ināra 
Skulme muzejam ir nodevusi daudz in-
teresantu un vērtīgu lietu, starp tām arī 
tās, kuras kādreiz piederējušas tēlniecei 
Martai Skulmei. Muzejā nonākusi Daigas 
Jansones atrastā monēta – 1737. gada 
1/12 dāldera. Savukārt Viktors Avotiņš 
muzejam ir nodevis 1928. gada skolas 
gada noslēguma sarīkojuma afišu. Biruta
Ķere muzejam dāvināja modinātājpulkste-
ni, kas bijis līdzi izsūtījumā Sibīrijā, bet 
Jānis Lūkins slavenās ermoņikas, kas 
izmantotas filmā “Zītaru dzimta”un arī
izgājušas Sibīrijas ceļus.

Pateicoties, mālpilieši, jūsu atsau-
cībai un prasmei novērtēt muzejiskas 
vērtības, muzejs savu krājumu šogad ir 
papildinājis par 580 vienībām – tajā skaitā 
104 priekšmeti, 164 – dokumenti un citi 
rakstiskie materiāli, 305 fotogrāfijas un

7 tēlojošie materiāli (kartes un plāni).
Paldies sakām Inārai Skulmei, Ievai 

Viļumai, Viktoram Avotiņam, Daigai Jan-
sonei, Gatim Zariņam, Jānim Lūkinam, 
Birutai Ķerei, Gunai Petrevicai, Mārai 
Ārentei, Andrim Kerselim, Viktorijai Kal-
niņai, Mārim Locam, Modrim Zuteram, 
Irēnei Zuterei, Jānim Krisonam, Maijai un 
Ivaram Bīriņiem, Irēnai Saukumai, Elvīrai 
Naglei, Ainai Lindei, kā arī kolēģiem no 
Turaidas muzeja krājumu nodaļas.

Paldies arī visiem tiem labajiem 
cilvēkiem, kuri palīdz muzeja darbā 
ar labu vārdu, uzmundrinājumu un ide-
jām. Tas ir ļoti daudz! Lai jums visiem 
skaists un mierīgs Ziemassvētku laiks, 
bet Jaunajā gadā vēlam labu veselību, 
priecīgu prātu un veiksmi!

Mālpils novadpētniecības  
muzeja vadītāja  

Baiba Lippe

Bagāts gads muzejā

Ziņas apkopoja  
Dzinta Krastiņa
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2007. gada pavasarī mālpilietis Gatis 
Zariņš uz Mālpils novadpētniecības mu-
zeju atnesa Vīnkalniņa apkārtnē atrasto 
īpatnēja izskata akmens gabalu. Vēlāk 
noskaidrojās, ka tas bija akmens kalts, 
kas tika izgatavots un izmantots tālā se-
natnē. Kaut gan Vīnkalniņš un tā apkārtne 
vēl nav arheoloģiski izpētīta, nopietni vēs-
turnieki to datē ar vidējo dzelzs laikmetu 
(5. – 9. gadsimtu mūsu ērā). Taču šāda 
veida akmens priekšmeti tika ļoti plaši 
izmantoti vēl senāk, vēlajā akmens laik-
metā (2. gadu tūkstoša beigās – 1. gadu 
tūkstotī pirms mūsu ēras). Tas ļauj mums 
domāt par to, ka Mālpils teritorija tika 
apdzīvota vēl agrāk, jau pirms slavenās 
Maneģinta dzimtas un Idoves pils, vairāk 
kā pirms 800 gadiem.

Latvijas upju un ezeru krastos pirmās 
seno cilvēku apmetnes sāka parādīties 
apmēram 9.gadu tūkstotī pirms mūsu 
ēras. Par to liecina vairāki arheoloģiskie 
atradumi. Viena no senākajām dzīvesvie-
tām Latvijā bija Laukskolas ciems, netālu 
no Salaspils Daugavas krastā. Senatnē 
cilvēku galvenais iztikas avots bija medī-
bas, zveja un ēdamo augu vākšana. Lai 
varētu pilnvērtīgi dzīvot, bija nepiecie-
šami dažādi darbarīki medībām, lauku 
apstrādei, koku ciršanai. Pirmie darbarīki 

tika darināti no raga un kaula ar 
krama rīku palīdzību. Pēc tam 
jau tika apgūta akmens skaldī-
šana un slīpēšana, kā rezultātā 
radās no slānekļa gatavoti 
akmens kalti. Ļoti ilgi vietējie 
iedzīvotāji izmantoja akmens, 
kaula un raga rīkus, līdz pat 
1. gadu tūkstotim pirms mūsu 
ēras, kad sāka vairāk izmantot 
no bronzas un dzelzs darinātus 
rīkus. Akmens cirvjus izmantoja 
arī tad, kad bronzas darba rīki 
jau bija pazīstami, tomēr tie bija 
dārgi, jo bronzu vajadzēja ievest 
no citām zemēm, tādēļ ikdienas 
vajadzībām vēl ilgi izmantoja 
akmens cirvjus.

Lai iegūtu nepieciešamo for-
mu, akmeni vispirms apskaldīja, 
pēc tam slīpēja. Tas negāja ātri. 
Atkarībā no akmens cietuma 
vienas stundas laikā varēja 
noslīpēt tikai dažus milimetrus 
biezu kārtu. Šādi akmens kalti, 
piesieti pie kāta, nebija diez ko 
ērti lietošanai, taču tos varēja 
ātrāk izgatavot nekā akmens 
cirvjus ar kātscaurumiem. Iz-
urbt cirvja kātscaurumu cilvēki 

iemācījās tikai pašās akmens 
laikmeta beigās (t.i., 2.g.t. bei-
gās p.m.ē.).

Ar akmens kaltiem parasti 
apstrādāja koku, pamatā tos 
izmantoja līdumu līšanā, kad 
no mežiem tika atbrīvotas 
lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes. Šādos darbos 
akmens cirvji bija trausli, tie 
bieži lūza, tika pazaudēti un 
aizmirsti. Tādējādi šodien 
akmens cirvjus atrod ne ti-
kai seno apmetņu vietās vai 
senkapos, bet arī mūsdienu 
tīrumos, strādājot zemi un no-

vācot ražu vai arī pat rokot zemi. Parasti 
akmens cirvju atradumu vietas iezīmē 
sākotnējās lauksaimniecībā apgūtās teri-
torijas. Tas varētu nozīmēt to, ka teritorijā 
ap Vīnkalniņu senākie Mālpils iedzīvotāji 
iekārtoja tīrumus.

Šis nav vienīgais senā akmens darba-
rīka atradums Mālpils pagasta teritorijā. 
20. gadsimta 20. – 30. gados Mālpils 
pagasta “Sālzemnieku” māju apkārtnē 
tika atrasts akmens cirvis ar izurbtu kāts-
caurumu, kas ir raksturīgs šim pašam 
laikmetam, 1. gadu tūkstotim pirms mūsu 
ēras. Šie abi priekšmeti pagaidām ir vis-
senākie akmens laikmeta liecinieki, kas 
atrasti Mālpils pagasta teritorijā. Akmens 

kaltu interesenti var apskatīt 
Mālpils Novadpētniecības 
muzejā, bet akmens cirvi ar 
caurumu – Nacionālajā Vēs-
tures muzejā Rīgā.

Ieva Pauloviča 
Kultūras vēsturniece

Teksta sagatavošanai iz-
mantota A.Radiņa grāmata 
“Ceļvedis Latvijas senvēs-
turē” (Rīga: Zvaigzne ABC, 
1996) un arheologa Jura 
Tālivalža Urtāna vairākas pub-
likācijas.

Akmens kalts

Akmens laikmeta atradums

Akmens cirvis ar kātcaurumu.  
Atrasts “Sālzemnieku” apkārtnē.

Kalta zīmējums. Esmeralda Tāle.
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ZIEMASSVĒTKOS
•  Senos laikos un vēl tagad ir uzglabājusies paraža iet mas-

kās zināmu svētku priekšvakaros, piemēram, vecgada vakarā, 
Mārtiņu vakarā, Ziemassvētku vakarā, kāzās, kristībās, bērēs, 
dzimšanas un vārda dienas vakarā. Visvairāk pieņemtā maska 
ir čigāni. Vīrieši pārģērbās par čigāniem, bet sievietes par čigā-
nietēm. Čigānietes prasa, lai dod rokas zīlēt, bet čigāni atkal 
tabaku, ko uzsmēķēt. Čigāniem parasti ir pašiem sava mūzika, 
viņi prasa, ko ēst, bet ja nedod, tad dzied šādu dziesmu:

Mēs esam melnie ļaudis
Ko sauc par čigāniem,

Mums krūmos ira silti
Uz mīkstiem spilveniem,

Mēs lūdzamies, kad nedod
Tad paši paņemam.

Stāstīja J. Braunis, 35 g.v.,  
Mālpils Lauskās (1933.)

•  Agrākos laikos no dažām 
mājām gājuši čigānos jeb budē-
ļos. Parastās maskas bijušas ka-
za, vilks, lācis, dzērve un kamieļi. 
Tos mājās labi uzņēma, jo ticēja, 
ka tie atnesot saimniecībā laimi 
un svētību.

•  Ziemassvētku dienas priekš-
vakarā meitas noliek pagultē bļo-

du ar ūdeni un tai pāri skalu. Nakti sapnī redzēs upi ar laipu. 
Kuru vīrieti redzēs ejam pa šo laipu, tas būs līgavainis.

Stāstījusi Made Jēkabsone, 80 g.v.,  
Mālpils Kosēnos (22.02.1933.)

•  Ziemassvētku vakarā līdz plkst.12 divpadsmit reizes jāēd, 
tad jēri būs spirgti un veseli.

•  Ziemassvētku vakarā meitas nostājas ar muguru pret 
krāsni un caur kājām skatās krāsnī. Ko tur ierauga, tas būs 
viņas vīrs.

Teikusi Alvīna Vaitnieks, 43 g.v.,  
Mālpils Jaunsniķeros (15.01.1933.)

•  Ja Ziemassvētkos zvaigžņotas naktis, tad vasara bagāta 
ar lauku puķēm.

Stāstīja Ieva Jēkabsons, 64 g.v.  
Mālpils Kosēnos (1933.)

VECGADA VAKARĀ
•  Vecgada naktī pulksten 

12 jāiziet uz kūti pēc gaiļa un 
jānoņem no lakta un jāatnes uz 
istabu. Un tad noklāj baltu pala-
gu zemē. Cik istabā cilvēku, tik 
jānober auzu gubiņas priekšā. Un ja vecam cilvēkam pirmam 
knābā auzas, tad tam pirmam jāmirst. Bet ja jauniem knābā 
auzas, tad ātri apprecēsies.

•  Vecgada naktī jāiziet ārā un jāklausās, kur suņi rej. Ja rej 
uz Rīgas pusi, tad dzimst. Bet ja uz kapsētas pusi, tad mirst.

•  Vecā gada naktī pulksten 12 jāiet meitām uz kūti avenus 
ķert. Ja noķer aitiņu, tad jādzīvo vēl meitās, ja noķer avenu, 
tad drīz precēsies.

•  Vecā gada naktī uzliek uz galda tējas glāzi pilnu ar ūdeni 
un ieliek iekšā gredzenu ar acīti. Un aiz glāzes liek spieģeli. 
Un viena meita sēž klāt. Un ja ierauga spieģelī vīrieti, tad tas 
esot viņas brūtgāns.

Stāstījis Mārtiņš Gailis, 73 g.v.,  
Krievkalnā (1933.)

•  Vecgada vakarā izslauka istabu, iznes mēslus ārā, nober 
zemē un klausās, uz kuru pusi suņi rej. Uz to pusi tad precēs 
meitas. Ja suņi nerej, tad nākamo gadu meitas neprecēs.

Teikusi Alvīna Vaitnieks, 43 g.v.,  
Mālpils Jaunsniķeros (15.01.1933.)

•  Jaunā gadā, kad visi sēd pie galda, vienam jāiziet nema-
not laukā un jāskatās caur logu. Kuram nebūs galvas, tam tanī 
gadā jāmirst.

•  Jaunā gadā jāatsēžas ar muguru pret durvīm un jāmet 
tupele pār galvu. Ja pakrīt ar purnu uz durvīm, tad jāaiziet, ja 
ar purnu uz iekšu, tad jāpaliek.

Stāstījusi Anna Bērziņš, 73 g.v.,  
Mālpils Pilskalnos (1933.)

•  Jaunā gadā jāēd zivis, tad visu gadu būs daudz naudas.
Stāstījusi Made Jēkabsone, 80 g.v.,  

Mālpils Kosēnos (22.02.1933.)

Šie ticējumi ir tikai neliels fragments no topošās Mālpils no-
vada folkloras grāmatas “Trīs sidraba avotiņi”, kas savu ceļu pie 
lasītājiem uzsāks 2008. gada vasarā. Grāmatā būs arī pasakas, 
anekdotes, nostāsti, tautasdziesmas u.c., kas skanējuši Mālpilī, 
Sidgundā un Kniediņos senākos laikos.

Sastādītāja Ieva Pauloviča

Kam ticēja mālpilieši un kniediņieši  
senākos laikos?

Tā ir diena, ko atzīmē visā pasaulē, šogad tā izskanēja ar 
devīzi; ,,Neko par mums bez mums!” Ir patīkami apzināties, ka 
arī mūsu pagastā stereotips par invaliditāti kā par otršķirības 
zīmogu, zaudē savu aktualitāti.To lieliski pierādīja nu jau noti-
kušais projekts ,,Notici sev”..

Par biedrības ,,Notici sev” rīkoto pasākumu, kas bija veltīts 
šai dienai nerakstīšu, jo dažādu apstākļu sakritības dēļ tajā ne-
piedalījos. Šoreiz lai runā un stāsta citi šī pasākuma dalībnieki. 
Vienīgi varu priecāties, ka Jūsu bija tik daudz! Tas stiprina apzi-
ņu, ka mūsu biedrības darbošanās nav veltīga.

Bet šoreiz gribu pieminēt to apkārtējiem neredzamo mūsu 
dzīves daļu, bez kuras mēs nevarētu būt. Tie ir mūsu tuvinie-

ki – vecāki, dzīvesbiedri, bērni, kas mūs mīl, atbalsta, palīdz, 
apkopj, kam reizēm ir daudz smagāk nekā mums pašiem...
Kas visu dzīves smagumu iznes uz saviem pleciem. Bieži mī-
lestības pilns acu skatiens un maigs roku glāsts spēj vairāk 
nekā zāles...

Es biedrības “Notici sev” vārdā vēlos pateikt Jums visiem 
mīļu paldies, un novēlēt labu veselību, izturību un mīlestību! Jo 
veselība un mīlestība ir dārgākais, kas mums dzīvē dots!

Vēlam Jums visiem gaišus, mīļus Ziemassvētkus un piepil-
dītus sapņus Jaunajā gadā!

Biedrība ,,Notici sev” 
I. Muraško

3. decembris – starptautiskā invalīdu diena
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Ziemassvētku  
laiks...

To gaida katrs no mums, gan liels, 
gan mazs. Šis laiks ir īpašs, jo tikai 
Ziemassvētku un gadu mijas laiks 
smaržo pēc egļu skujām, piparkū-
kām, svecēm. Īpaša šais svētkos ir 
arī iespēja izjust dāvināšanas un dā-
vanu saņemšanas prieku. Sagaidot 
šos gada visģimeniskākos, jaukākos, 
svinīgākos un krāsainākos svētkus, 
gribu novēlēt vecākiem: ikdienas 
steigā, risinot dažādas sadzīviskas 
problēmas, vairāk laika atrast saviem 
bērniem, lai nepaliktu neievērotas 
bērna veiksmes, nepaliktu neievēro-
tas un neizrunātas bērna problēmas 
un pārdzīvojumi. Ļaujiet bērniem 
sajust un ticēt, ka Jums, vecāki, viņi 
ir vislielākā dzīves vērtība. Svinēsim 
šos svētkus ģimenē, kopā ar saviem 
tuvajiem, nezaudēsim ticību Ziemas-
svētku brīnumam!

Sidgundas pamatskolas direktore  
Anita Sārna

,,Nezin kādēļ ik reizi ir šis neikdieniš-
ķais satraukums un kaut kā nebijuša gai-
das. Pirksti tuvina 
sērkociņu sveces 
daktij, visu skatie-
ni seko līdzi. Iede-
gas viena svecīte, 
otra..’’(A. Līce)

Kalendārs kat-
ru dienu atgādina, 
ka datums arvien 
vairāk tuvojas Zie-
massvētkiem, bet 
sniega neesamība 
liek mums vairāk pado-
māt par svētku sajūtas 
radīšanu sev apkārt un 
sevī. Mūsu skolā Ziemas-
svētku noskaņa ienāk 
līdz ar Adventi, kad tiek 
aizdedzināta pirmā sve-
cīte. Šogad blakus liela-
jam Adventes vainagam 
tika izstādīti arī noformē-
šanas pulciņa meiteņu 
veidotie, kuri bija visai oriģināli: gan no 
makaroniem, gan no ledenītēm veidoti. 
(Protams, tika izmantotas arī dažādas 
floristikas viltībiņas.)

Nākamais solis Ziemassvētku no-
skaņas radīšanai – skolas kopīgais 
noformējums. Šogad skolas logos tika 

,,iesēdināti’’ sniegavīri un krītošas snie-
ga pikas. Esot ārā, allaž ir vēlēšanās 

apskatīties uz skolas logiem, 
no kuriem pretī raugās baltie 
rotājumi, kas atgādina, ka ir 
decembris.

Tautas deju kolektīvi uzstā-
jās Mālpils kultūras namā Zie-
massvētku ieskaņas koncertā, 
kā arī turpināja pagājušajā ga-
dā iesākto tradīciju – sniedza 
koncertu pansionātā ,,Gauja”.

Kā jauka tradī-
cija pirms Ziemas-
svētkiem ir Rado-
šās darbnīcas. Tās 
vada skolas pado-
mes vadītāja Daiga 
Karlsone, kas ļoti 
meistarīgi iemāca 
2. – 9. klašu skolē-
niem izveidot kādu 
interesantu floristi-
kas veidojumu.

Un, pro tams, 
protams, klašu noformēšana, skolēnu dar-
bu izstāde, skolas Ziemassvētku pasts, 
klašu un skolas eglīte gan 1. – 4. klašu 
grupai, gan 5. – 9. klašu skolēniem.

Tie ir mūsu skolas ,,soļi”, kurus ejam 
pretī Ziemassvētkiem, lai tie ienāktu mūsu 
sirdīs. Un varbūt arī tad, neatkarīgi no tā, 
vai sniegs būs vai nebūs, mēs jutīsimies 
mazliet neikdienišķi, mazliet īpaši...

Novēlu arī citiem atrast prieku sevī, dā-
vāt to citiem, jo dots devējam atdodas.

Un vēl – ieskatieties kalendārā! 
27. decembrī ieraudzīsiet patīkamu zi-
ņu – diena kļūst par mazu sprīdīti garāka, 
tumsa atkāpjas. ,,...mēs uzelpojam priecī-
gi un atviegloti – tumsa izkūst.’’(A.Līce)

I. Andersone

Soļi pretī Ziemassvētkiem
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Sarunājos ar Mutes veselības centra 
vadītāju, zobu higiēnisti Anitu Zandber-
gu par skaisto zobārstniecības busu, 
kas iebraucis Sidgundas skolas pagal-
mā, radījis prieku un ziņkāri mazajos 
sidgundiešos. Lūdzu raksturot autobusa 
iekšpusi, tā aprīkojumu, un iespējamos 
pakalpojumus klientiem.

A. Zandberga: “ Šeit ir pieejama ļoti 
moderna, jauna iekārta zobu labošanai 
no Itālijas, kurai ir gan kompjūters, gan 
digitālais rentgens. Kabinetā ir autoklāvs, 
kur uz vietas notiek sterilizācija. Viss 
pakalpojumu klāsts ir ļoti kvalitatīvs, arī 
kabinets ir gaišs, tīrs un silts.”
– Kabinetā redzami uzskates materiāli. 

Vai jūs veiksiet arī izskaidrošanas 
darbu?

A. Zandberga: “Jā, es esmu zobu 
higiēniste, un tas ir mans pienākums. 
Mācamies kā zobiņus tīrīt. Bērniem tiek 
arī paskaidrots kā notiks pati zobu tīrīša-
na, tad notiek pati procedūra, kuras laikā 
notiek zobu tīrīšana un pulēšana. Vispār 
procedūra ir iespējam divos veidos – flo-
ra gēls un zobu flora skalošana. Skolā 
veiks skalošanu, jo šis process nav sais-
tīts ar iespējamām nepatīkamām sajūtām 
tukšā dūšā, izdaloties kuņģa sulai. Ja 
kādam būs intensīvs kariess, tad noteikti 
tiks likts gēls.
– Cik daudz bērnus dienā varēsiet pie-

ņemt, kādi būs darba laiki?
A. Zandberga: “Domājam strādāt no 

plkst. 9.00 līdz 15.00 katru dienu divu mē-
nešu garumā. Iespējams, ka higiēnista 
darba dienu laiki mainīsies, ja vairāk būs 
nepieciešams laiks zobārstniecībai.”

Pēc higiēnista apmeklēšanas lūdzu 
uz interviju pirmās drosmīgās meitenes. 
Jana no 9. klases, atbildot uz jautājumu 
par sajūtām pēc seansa, atzina, ka ir 
forši un domā apmeklēt zobu higiēnistu 

arī turpmāk, kā arī ieteiks to darīt saviem 
draugiem. Kabinetu Jana atzina par ērtu 
un ļoti modernu, kā arī iespēja te pat 
pie skolas izmantot pakalpojumus esot 
ļoti laba.

Nadežda pie higiēnista nebija pirmo 
reizi, jo vasarā tā pakalpojumus jau iz-
mēģinājusi Rīgā. Esot prieks, par intere-

santo autobusiņa 
izskatu. Izrādās 
tieši Sidgundas 
bērni ir aktīvi pieda-
lījušies zīmējumu 
konkursā par auto-
busa apgleznoša-
nas idejām, tādēļ 
skaistais busiņš 
jau ticis gaidīts.

Skolas direkto-
re Anita Sārna: 
“Tiklīdz ieguvu in-
formāciju, ka šāds 
buss braukā pa 
Latvijas skolām un 
sniedz zobārstnie-
cības pakalpoju-
mus, domāju kā 
panākt, lai buss 

atbrauc pie mums. Biju patīkami pārsteig-
ta, kad Mutes veselības centra vadītāja 
ieradās ar priekšlikumu no 3. decembra 
uzsākt darbu pie mūsu skolas.

Pagājušajā mācību gadā skolēni pie-
dalījās zīmējumu konkursā, un divi skolē-
ni – Klāvs Sārna un Roberta Kimerāle tika 
izvirzīti apbalvošanai Rīgas rajonā. Mutes 
veselība centra vadītāja uzteica mūs par 
dalību konkursā.

Skolēnu vecākus rakstiski informē-
jām, ka bērniem tiks veikta zobu higiēna 
un profilaktiskā labošana. Vecāki bija 
ļoti atsaucīgi, jo bija pat klases, kur tika 
simtprocentīgi saņemti iesniegumi no 
vecākiem.

Man ir liels prieks, ka tieši ar mūsu 
skolu Mālpils pagastā ir aizsākusies šī 
lieta, jo bērniem ir liels prieks. Visi ar 
nepacietību gaida iespēju tikt iekšpusē 
paskatīties kāda ir aparatūra, jo viņi zina, 
ka tā ir pati modernākā. Paldies klašu 
audzinātājiem, kas izskaidroja bērniem, 
cik svarīgi ir kopt zobus!

Redaktore Daiga Frīdberga

Mutes veselības centra zobārstniecības buss – Sidgundā
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2007. gada 14. decembris skolas 
vēsture ieies kā diena, kad darbu uzsāka 
jaunās kokapstrādes darbnīcas. Ir noslē-
dzies projekts ““Mālpils profesionālās 
vidusskolas kokapstrādes mācību 
darbnīcu renovācija un aprīkojuma 
modernizācija”, kas laikā no 2004. līdz 
2007. gadam tika realizēts Nacionālā 
programmas “Profesionālās izglītības 
iestāžu renovācija un mācību aprīkoju-
ma modernizācija” ietvaros.

Ar šo projektu Mālpils profesionālā 
vidusskola atbilstoši Nacionālās program-
mas kopējam mērķim vēlējās paaugsti-
nāt kokapstrādes darbnīcas praktisko 
mācību iespējas, tādā veidā piemērojo-
ties tirgus ekonomikas prasībām, veicināt 
personības attīstību, un stimulētu viņu 
konkurētspēju ES mērogā.

Plānotās kopējās izmaksas sastādīja 
Ls 90 000 t. sk. ERAF Ls 70 000 jeb 78 %, 
savukārt līdzfinansējums no Rīgas rajona
padomes Ls 20 000 jeb 22%.

Tomēr projekta faktiskās izmaksas 
būtiski atšķiras:
• Kokapstrādes iekārtas Ls 77467.06 jeb 

39%;
• Elektroinstrumenti Ls 7771.29 jeb 4%;
• Darbnīcas rekonstrukcija Ls 107549.00 

jeb 53,8%;
 t.sk. vēdināšanas sistēmas izbūve, 

elektropievada rekonstrukcija, uguns-
drošības signalizācijas un apsardzes 
signalizācijas ierīkošanai;

• Darba samaksa Ls 6158.50 jeb 3%;
• Mediju pakalpojumi Ls 400.00 jeb 

0,2%.
Projekta “Mālpils profesionālās vi-

dusskolas kokapstrādes mācību darb-
nīcu renovācija un aprīkojuma moder-
nizācija” kopējās izmaksas sastādīja 
Ls 199345.85, no kurām ERAF līdzekļi 
Ls 113425.00 jeb 57%, savukārt RRP 

t.sk. Mālpils PV – Ls 85921.85 
jeb 43%.

Skolas direktore Frančeska 
Ģēvele uzsvēra, ka kokapstrā-
des profesionālās izglītības 
programma skolā tika uzsākta 
pavisam nesen – 2002. gadā: 
“Mums ir bijuši tikai divi izlai-
dumi. Ideja par kokapstrādes 
darbnīcu rekonstrukciju radās 
2004. gadā. Cerējām, ka viss 
notiks ātrāk.” Tagadējie izglī-
tojamie ir tie laimīgie, kuriem 
būs visas iespējas vēl labāk 
profesionāli pilnveidoties.

Izrādot viesiem jaunos darba gal-
dus un modernās iekārtas, darbnīcas 
vadītājs Modris Hapanioneks atzina, 
ka tās atbilst labākajiem standartiem: 

“Darba vide tiek ļoti kontrolēta, putekļi 
tiek atsūkti tieši darba procesā. Darbnī-
cās darbojas pieplūstošā ventilācija, jo 
no āra pienāk svaigs, silts gaiss. Telpas 
ir plašas, gaišas. Izglītojamiem sarūpēti 
speciāli darba kombinezoni un citas vitāli 
nepieciešamās lietas darbam kokapstrā-
des darbnīcās.”

Lielu interesi klātesošajos viesos no 
Rīgas rajona padomes, skolas sadarbī-
bas partneru uzņēmumiem un bijušajiem 
absolventiem radīja paraugdemonstrē-
jumi ar jaunajām iekārtām, modernie, 
kvalitatīvie rokas instrumenti.

Mālpils pagasta padomes Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
vadītāja Solvita Strausa, sveicot skolas 
direktori F. Ģēveli, izteica lielu prieku, ka 
ir tāda jauna klase, reizē novēlot, lai ne-
trūkst bērnu, kas nāk mācīties. Deputāte 
izteica atzinību projektam, kas realizēts 

Mālpilī, Mālpils skolā, un izteica cerību 
nākotnē atbalstīt citus skolas projektus.

Skolas kolektīvu sveica arī viens no 
projekta realizētājiem, AS “Siguldas Būv-

meistars” darbu vadītājs Ivo 
Rohtla, izsakot lielu paldies 
skolas direktorei un kolektīvam 
par sadarbību. “Siguldas Būv-
meistara” meistariem varam 
pateikties par jaunajām ven-
tilācijas un elektrosistēmām, 
skaņu izolācijas un jaunu grīdu 
izveidi.

SIA “LAIKO” ilggadējā sa-
darbības partnere Leontīne 
Amerika, sveicot direktori, tei-
ca: “Mums nav nekādu dāvanu, 
jo mēs paši esam dāvanas – Va-
sīlijs, ko esat izmācījuši, un 
tagad strādā pie mums par 

tehnologu, Māris, kurš pieņemšot jūsu 
audzēkņiem eksāmenus... mums ir vistie-
šākā sadarbība ar jums. Staigājot un ap-
skatot darbagaldus lūkojām, kas mums 
varētu noderēt. Redzējām, ka iespējas te 
tiešam ir, tādēļ ceram uz sadarbību!”

Projekta noslēguma pasākumā sko-
las direktore F. Ģēvele izteica atzinību vis-
iem, kas atbalstīja projektu – kolēģiem, 
uzņēmējiem, sadarbības partneriem, bet 
jo īpaši Rīgas rajona padomei par atbal-
stu izglītības iestādēm, par uzticību, par 
ieguldījumu izglītībā, kas ir svarīga un 
svēta lieta: “Paldies tiem cilvēkiem, kuri 
šeit kopā darīja un īstenoja ideju, kas ir 
mūsu visu kopējs darbs un sadarbības 
auglis, un, ja mēs esam tik daudz, ar tādu 
labu ideju, ar tādām siltām sirdīm, mums 
izdosies arī nākošie projekti!”

Redaktore Daiga Frīdberga

PROJEKTI

Mālpils profesionālajā vidusskolā noslēdzies vērienīgs projekts
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Agrāk viņš mitinājās tikai Lapze-
mes Korvatunturi, un tā arī bija Zie-
massvētku vecīša pirmā oficiālā ad-
rese. 80. gados vecītis pārcēlās uz 
savu ciematu, kas atrodas netālu no 
Lapzemes galvaspilsētas Rovaniemi.  
Tur nodibināja arī Ziemassvētku vecī-
ša Galveno pastu. Ja rūķi ir pratuši 
pareizi saskaitīt, Ziemassvētku vecī-
tis aptuveni 20 gadu laikā saņēmis 
apmēram deviņus miljonus vēstuļu, 
atklātņu un paciņu no visas pasaules.  
 Ziemassvētku vecītim īpaši čakli raksta 
no Japānas. Pēdējo piecu gadu laikā ja-
pāņi katru gadu atsūta visvairāk vēstuļu. 
Ziemassvētku vecītis saņem daudz vēs-
tuļu arī no Anglijas — varbūt tāpēc, ka 
daudzi angļi pēdējo gadu desmitu laikā 
Ziemassvētkos ciemojas Somijas Lapze-
mē un Ziemassvētku vecīša Galvenajā 

pastā. Pagājušā gada laikā Ziemassvētku 
vecītis saņēma 60 000 sūtījumu. Bija vēs-
tules, lielas un mazas atklātnes, paštaisī-
tas, kā arī veikalā pirktas. Un viņš saņēma 
arī paciņas. Piemēram, vienā paciņā bija 
apmēram sešus metrus gara šalle. Tā arī 
radās doma Ziemassvētku vecītim adīt pa-
saules garāko šalli. Tās izmērs, kā stāsta, 
jau ir apmēram 100 metru. Šalli var adīt 
visi, kas ciemojas Ziemassvētku vecīša 
Galvenajā pastā.

Ja gribi uzrakstīt Ziemassvētku vecītim, 
tev jāzina kāds noslēpums. Vecītim īpaši pa-
tīk vēstules, kurās pastāstīti jaunumi, kā klā-
jas pašam rakstītājam un viņa tuviniekiem. 
Viņam var sūtīt arī jautājumus. Ziemassvēt-
ku vecītis mēģina atbildēt uz visām tādām 
vēstulēm, par kurām viņš ir pārliecināts, ka 
atbilde tiešām tiek gaidīta. 

Adreses:
LATVIJĀ
Ziemassvētku vecītim
P/n Ziemupe
Liepājas rajons
LV – 3462

SOMIJĀ
Joulupukin Pääposti,
96930, NAPAPIIRI,
Finland

Mālpils internātpamatskolas  
informācijas centrs

Teātris skolā
5. decembrī skolā viesojās Mazās 

ģildes skolēnu teātris “Vinnijs” ar izrādi 
“Mēs viņu mīlam tādu, kāds viņš ir!” 
Režisore Karina Sislo mūs iepazīstināja 

ar “Vinnija” radošo darbību. Izrāde aiz-
rāva gan lielus, gan mazus skatītājus. 
Katrs saskatīja Lennenbergas Emīlā 
radniecīgu dvēseli. Bērniem ļoti patika. 
Vakarā pēc izrādes daži gribēja zināt, 
kad tad atkal atbrauks šis bērnu teāt-

ris. Bērni spēlēja ļoti dabiski, atraisīti. 
Varēja redzēt, ka spēle sagādā prieku.  
Arī mazie aktieri ar interesi iepazinās ar 
skolu un izjautāja par skolas dzīvi. Trīs 
no aktieriem, arī Emīla lomas atveidotājs, 
filmējušies filmā „Likteņa līdumnieki“. Uz
pavasara pusi gaidīsim “Vinniju “atkal cie-
mos ar izrādi “Sapnis vasaras naktī!”

1. kursa audzēkņiem pilnā sparā rit 
pirmā prakse, savukārt 3. kursa audzēkņi 
jau beidz darbus laboratorijās. Prakses 
pēdējā dienā top īpašs gardums – visap-
kārt virmo garšvielu un tikko ceptu picu 
smarža.

Mālpils internātpamatskola

Mālpils internātpamatskolas pavāru palīgiem prakšu laiks!

Vai esi jau uzrakstījis Ziemassvētku vecītim?
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Ir saņemti apkures rēķini par novembra mēnesi, kuri ir uz-
rādījuši ļoti lielu siltumpatēriņu. Siltumskaitītājs uzskaita visu 
mājas patērēto siltuma daudzumu gan dzīvokļos patērēto, gan 
pa kāpņu telpu vaļējām durvīm un pagraba logiem izplūdušo, 
gan pagrabus sildošo. Kopējais patērētais siltuma daudzums 
tiek dalīts ar dzīvokļu kopējiem kvadrātmetriem un iegūts 1 m2 

izcenojums. Tātad šis izcenojums sevī ietver ne tikai konkrētā 
dzīvokļa siltumpatēriņu, bet arī koplietošanas telpu ( kāpņu, 
pagrabu utt.) patērēto siltumu. Lai samazinātu siltumrēķinus, 
ir jāsāk pievērst uzmanība ne tikai savam dzīvoklim, bet arī ko-
pējai mājas apsaimniekošanai.

Siltumekonomiju vajadzētu sākt ar elementārāko:
· Vienmēr aizvērtām kāpņu telpas durvīm;
· Aizvērtiem pagraba, kāpņu telpas logiem;
· Dzīvokļa logu un aplodu spraugu blīvēšana;
· Izsisto pagraba, kāpņu telpu logu iestiklošanu;
· Pagrabu ventilācijas lūku sakārtošanu;
· Iespēju robežās veikt veco logu nomaiņu gan dzīvokļos, gan 

kāpņu telpās.

Kā tālākai solis varētu būt vasaras periodā sākt māju iekšējo 
siltumcauruļu nomaiņu un siltināšanu, kā arī dzīvokļu stāvvadu 
armatūras sakārtošanu. Stāvvadu sakārtošana ļautu veikt mā-
jas iekšējo balansēšanu, kas izlīdzinātu temperatūras starpību 
starp siltāko un vēsāko dzīvokli. Kā vēl viens noteikums, lai nav 
šī starpība starp siltajiem un vēsajiem dzīvokļiem, ir saskaņot 
individuālo dzīvokļu sisltumsistēmas pārbūves ar kaimiņiem 
un Mālpils pagasta būvvaldi, SIA “Norma K”. Katram ir tiesī-
bas veikt sava dzīvokļa sakārtošanu, siltināšanu, bet tā, lai tas 
netraucētu kopējo siltumsistēmu. Šis noteikums nav vienkārši 
SIA “Norma K” iegriba, bet šāds noteikums ir Latvijas Republi-

kas Civillikumā, likumā “Par dzīvokļu īpašumu”, kā arī noslēgtajā 
līgumā starp SIA “Norma K” un individuālo patērētāju.

Lai varētu operatīvi risināt jautājumus, atkārtoti lūdzu ie-
vēlēt mājas pārstāvi, ar kuru var kontaktēties par siltumu dzī-
vokļos – vai karsts, vai auksts, vai vajag samazināt, vai vajag 
palielināt. Kopā ar kuru tiktu mēneša beigās veikta siltumskai-
tītāja rādījuma uzņemšana. Paldies Jaunās 5 un Krasta 4/1 
mājām, kuras vienīgās ir iesniegušas mājas pārstāvja vārdu, 
telefona numuru! Lai varētu regulēt mājas siltumpatēriņu un 
operatīvi varētu novērst avārijas, lūgums iesniegt SIA “Norma 
K’ katlu mājā 1 atslēgas eksemplāru no pagraba, kurā atrodas 
siltummezgls.

Informējam, ka siltummezgli uz doto momentu ir pieslēgti 
pie mājas kopējās elektrības. Ar “Latvenergo” ir noslēgts lī-
gums, ka līdz 2008. gada 18. februārim tiks uzstādīta neatkarīga 
elektrouzskaite, kura būs paredzēta tikai siltummezgliem.

Nobeigumā, sakot paldies par sadarbību uzņēmuma vārdā 
sveicu visus mūsu pakalpojumu izmantotājus:

Ir katram gadam laimes brīdis savs
Un katram gadam ir savs rūpju laiks.
Bet katram gadam ir savs Svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu.
Un katram rītam sava gaiša mala...
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!

Lai Jaunais gads nāk ar ticību tam, ko visvairāk vēlaties, 
ar darbiem bagātu ikdienu, labu veselību un gaišu prieku!

SIA “Norma K” valdes loceklis 
R. Taranda

Informācija visiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem!

Siltums būs, bet dārgs gan!
Pirmās nepieciešamības nosacījumi izdzīvošanai – jābūt 

paēdušam un siltumā. Par to ēšanu citreiz.
Siltums pēc definīcijas ir enerģija (spēja veikt darbu) un sil-

tuma piegāde ir pakalpojums, ko Mālpilī centralizēti sniedz SIA 
„Norma K“. Šim pakalpojumam ir cena, ko noteic gan kurināmā 
cena, gan katlu mājas un siltumtrašu uzturēšanas un pilnveido-
šanas izdevumi, gan darbinieku algas, gan visi nodokļi, gan 
inflācijas (+13,7 % šobrīd) ietekme uz visiem tautsaimniecības 
procesiem. Tas viss kopā tiek rūpīgi izrēķināts saskaņā ar valstī 
vienotu Ministru kabineta apstiprināto metodiku, noteikts ar 
neatkarīga regulatora lēmumu un rēķinu veidā celts priekšā 
patērētājiem – iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Rēķini nevienam nepatīk; jau to saņemot, jūti, ka atkal 
būs jāatdara maks, kuru inflācija iztukšo pieaugošā tempā. Šī 
priekšnojauta nekad nepieviļ – rēķina cipari vienmēr izrādās 
lielāki par domātajiem.

„Norma K“ Mālpilī piegādā siltumu 480 dzīvokļiem, (30 attei-
kušies no centralizētās apkures) un sabiedriskām ēkām. Tad nu 
šie klienti sedz visus izdevumus, kas saistīti ar siltuma ražošanu 
(kurināmā pārvēršanu siltumā), tā drošu piegādi patērētājiem 
un rūpi par ilgtspējīgu siltumapgādes sistēmas attīstību Mālpilī. 
Tas viss atspoguļojas iepriekšminētajā netīkamajā rēķinā, kas 
liekas uzpampis uz inflācijas saplacināto ienākumu fona.

Kā mazināt šo rēķinu, kurš neliek mieru aukstajās ziemas 
naktīs? Vienkāršākais ir kurnēt, sūroties par „ļaunajiem“, žēlo-
ties pašvaldības rūmēs, draudēt „rakstīt, kur vajag“ un taisnību 

iet meklēt līdz pat Piebalgam Briselē, bet nedarīt lietas labā 
neko.

Bagāts nav tas, kas daudz pelna, bet kas saprātīgi tērē.
Siltuma (enerģijas) daudzumu mēra kilovatstundās (kWh), 

megavatstundās (MWh=1000kWh). „Normas K“ tarifs līdz šim 
bija 21,6 Ls/MWh, šajā apkures sezonā Mālpilī aprēķināts no 
jauna un pieaudzis līdz 26,56 Ls/MWh (+23%).

No padomju laikiem ieviesusies absurda siltuma mērvie-
nība – lats par mājokļa kvadrātmetru (Ls/ m2 ). Tā radusies 
klerkiem ēkas enerģijas patēriņa (MWh) izmaksas (Ls) sadalot 
vienmērīgi pa šīs ēkas platību (m2) – visi ēkas īrnieki maksā 
vienādi par dzīvokļa platību + arī par piederīgo apsildāmo 
koplietošanas telpu daļu + vēl 5% PVN. Siltumskaitītāji, kas ir 
uzstādīti ēkās, parāda faktisko siltuma zudumu atšķirību kāda 
ir katrā no ēkām.

Kā redzams no „Normas“ pārskata, Mālpils ēku relatīvais 
siltuma patēriņš ievērojami atšķiras (2007.g. novembrī samaksa 
no 0,48 līdz 1,36 Ls/ m2 ). Tas nozīmē, ka tikpat būtiski atšķiras 
šo ēku kvalitāte – sienu un logu siltuma noturība, bēniņu un 
pagrabu siltumizolācija, ārdurvju aizvēršanas kultūra u.c.

Ēkas energoefektivitāti novērtē ar tās gada siltuma patēri-
ņu uz platības kvadrātmetru (kWh/ m2gadā). Zinot, cik ir Jūsu 
ēkas gada enerģijas patēriņš (skaties Jūsu gada kopējo siltuma 
rēķinu – 5%PVN), katrs var izrēķināt un novērtēt savas mājas 
energoefektivitāti. Ja tā ir zem 150 kWh/m2 gadā, tas būtu lielis-
ki, ja starp 150 un 200 – labi, virs 200 ciešami, ja pārsniedz 250, 
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slikti; māja ir mūsu klimatam nepiemērota un jāveic pasākumi, 
lai to uzlabotu. Ko tieši darīt, jālemj ēkas īpašniekiem kopsapul-
cē, pieaicinot speciālistu – energoauditoru, kas vispirms izpēta 
un novērtē ēku un dod arī ieteikumus – ko un kā rīkoties. Tas 
tieši atspoguļosies Jūsu acij netīkamajos rēķinos.

Kamēr katrs iedzīvotājs nevarēs ietekmēt tieši savas mājas 
un dzīvokļa patēriņa samazināšanu, nav jēgas klaigāt par sil-
tuma piegādātāju alkatību, cenu kāpumu un dzīves dārdzību. 
Jārīkojas!

Ja Jums šķiet, ka tikai Mālpilī ir augstas apkures cenas, 

ieskatieties tabulā un salīdziniet ar saviem rēķiniem, paskatieties 
arī, kā mainās šķeldas cenas Latvijā.

Patiesais cēlonis meklējams naftas pasaules cenu kāpumā. 
Tai piesaistītas visu citu primāro energoresursu cenas (dabas 
gāze, ogles, benzīns, malka, šķelda). Naftas cena 15 gados 
pieaugusi 10 reizes.

LPS padomnieks enerģijas jomā. 
Paulis Barons

Siltumenerģijas tarifu izmaiņas (bez PVN)  
dažās Latvijas pilsētās Ls/MWh

Siltumapgādes uzņēmums 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Daugavpils siltumtīkli 19.1 23,05 31,68

Jelgavas koģenerācija 21,51 24,57 32,78

Jēkabpils siltums 22,12 27,13 29,43

Jūrmalas siltums 22,21 33,50 33,50

Kuldīgas siltumtīkli 29,20 32 32

Latgales enerģ. Rēzekne 21,5 27,6 27,6

Pārventas siltums 20,26 25,25 27,51

Valmieras siltums 22,39 26,54 28,50

Wesemann–Sigulda 26,86 30,15 38,70

Ventspils siltums 24 25,14 28,22

Šķeldas cenu izmaiņas Latvijā 2003. – 2006. g. + šogad jau virs 8 (Latvijas siltuma ražotāju uzņēmumu asociācija)
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Kā tas radās? 1997. gadā atzīmējot 
Mātes dienu, kultūras nams organizē-
ja vecmāmiņu šovu. Šovā piedalījās 
10 vecmāmiņas. Sarīkojums notika kopā 
ar raidījuma “Mājas svētība” 
veidotājiem.

Pagasta valde kā balvu 
piešķīra apmaksātu divu dienu 
ekskursiju pa Vidzemes skais-
tākajām vietām. Braucienā 
piedalījās arī daži vīri. Tie uztu-
rēja jautru noskaņojumu visa 
ceļojuma laikā. Jaungulbenes 
lauksaimniecības skolā bija 
nolemts nakšņot. Tika atrasta 
skaista vieta, kur iekurt ugunsku-
ru, cept desiņas un dziedāt.

No Ates dzirnavām uz Alūk-
sni braucām ar mazbānīti. Daži 
vīri turpinot ceļu ar autobusu , 
Alūksni sasniedza ātrāk un sa-
gaidīja sievas ar nātru un smilgu 
pušķiem.

Ates dzirnavās nopirku Vēs-
mas Kokles – Līviņas dzejoļu 
grāmatu. Braucot sāku lasīt 
dzejoļus. Sevišķi aizkustināja 
dzejolis “Vakara saietā”, un tūlīt 
radās doma par kopā nākšanu. 
Visas dalībnieces bija ļoti apmierinātas par 
jauko ekskursiju un nolēma kopā nākša-
nu turpināt.

Pirmā sanākšana notika 1997. gada 
novembrī ar vakarēšanu un padziedāša-
nu. Decembrī jau sastādījām plānu 1998. 
gadam un norunājām tikties katra mēne-
ša otrajā trešdienā. 1998. gadā tika rīkoti 
klubiņa vārda došanas svētki. Krustmāte 

Aina Kuzmane bija izvēlējusies vārdu Re-
zēdas. Tās ir necilas puķītes, kas dārza 
malā iestādītas, vakaram iestājoties jauki 
smaržo. Vecmāmiņu mūža gājumā sa-

krātā bagātība – bērni, mazbērni, dzīves 
gudrība ir tas, kas līdzīgi šo puķu smaržai 
iepriecina mūža vakarpusē.

Noorganizējās arī ansamblis. Līdz 
2005. gadam to vadīja Biruta Lūkina. Tad 
ansambli uzņēmās vadīt Ināra Daukste. 
Esam dziedājušas ne tikai savos sarīko-
jumos, bet arī kaimiņu pagastos – Morē, 
Ropažos, Vidrižos, Allažos, Inčukalnā, 

Siguldā, Lauberē un citur. Trīs reizes 
piedalījāmies senioru ansambļu sadziedā-
šanās svētkos Salaspilī “Daugav’s abas 
malas”(2002. g., 2003. g., 2007. g.)

Klubiņa dalībnieču skaits ar katru gadu 
pieaug, un ir sasniedzis skaitu 40. Dažas 
dalībnieces ir čaklas rokdarbnieces, citas 
kulināres, citas dārznieces, citas mazbēr-
nu auklētājas. Dažāda profila vecmāmi-
ņas, katra ar savu dzīves pieredzi.

Skaidrīte Misiņa

Klubiņš ir dibināts Mālpils kultūras na-
mā 1997. gada pēc vecmāmiņu šova, kurā 
piedalījās 10 drosmīgas vecmāmiņas. Ša-
jos 10 gados notikušas tikšanās ar dažā-
diem interesantiem cilvēkiem, apceļotas 
tuvas un tālas vietas Latvijā. Pabūts arī aiz 
Latvijas robežām – Igaunijā. Izveidojusies 

vēstuļu draudzība ar dāmu klubu Vācijā. 
Augusta beigās tika uzņemti ciemiņi Mālpi-
lī, bet nākamā gada augustā vecmāmiņas 
dosies atbildes vizītē uz Vāciju.

Tikšanās klubiņā ir optimisma un dzī-
vesprieka avots nu jau 40 vecmāmiņām.

Rezēdas pulcējas reizi mēnesī, lai 

pie tējas tases parunātos savā starpā 
un arī uzzinātu ko jaunu un interesantu. 
Ikviena vecmāmiņa ir mīļi gaidīta Rezē-
du pulciņā un var pievienotie vecmāmi-
ņu klubiņam!

Dzinta Krastiņa

Klubiņš “Rezēdas”

MĀLPILS KULTŪRAS NAMAM – 20
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patīkams pārsteigums
Pārsteigumi ir interesanti ar to, ka nav paredzami, taču 

patīkami pārsteigumi ir kas sevišķs. Katrs no mūsu beidzēju 
kursiem ir bijuši īpaši, jo viņu spēju latiņa gadu no gada cēlās 
aizvien augstāk un augstāk. Šķita, ka pamatskolas vecuma 
bērnu iespēju līmenis jau ir sasniegts un vienkārši labāk vairs 
nav iespējams. Tomēr mūsu ceturtais izlaiduma kurss bija šis 
patīkamais pārsteigums, kurš pierādīja, ka mēs maldāmies. Nā-

kot gan ar lielu at-
saucību un strādāt 
gribu, gan arī ar 
slinkumu un rei-
zēm vienaldzību, 

viņi radīja tādus darbus, 
kas izbrīnīja ne tikai 
mūs, bet arī daudzus 
kolēģus citās Latvijas 
mākslas skolās, neru-
nājot nemaz par mūsu 
izstāžu apmeklētājiem 
Vācijā un Itālijā. Jā – bija 
atvērušās robežas un 
mums tika dota jau ot-
rā iespēja parādīt savu 
skolu un daļu mākslas 
izglītības sistēmas Latvi-
jā, kā kaut ko ļoti īpašu 
Eiropas mākslas izglītī-
bas kontekstā.

Andrejs Klinsons, sarakstot 
gan vārdus, gan mūziku, ir veltījis 
Rezēdām dziesmu, kuru vecmāmi-
ņas ir izvēlējušās par savu himnu 
un dzied katrā tikšanās reizē.

No ziedu pasaules es atnākusi esmu
Un zinu skaists ir vienmēr katrs zieds.
Es ābeļzieda rotu sevī nesu
Ko iepin bērni, mazbērni mans prieks.

Zied laukā rozes sārtas lilijas un neļķes
Tās valdzina kā mīlas liecinieks
Bet kluso rezēdu ar reibinošo smaržu
Tik nejauši var noplūkt ceļinieks.

Man nav ko nožēlot,  
ne noskumst, ne ar raudāt.

Jo zinu salnās novīst katrs zieds.
Kā skaistos ziedos mazbērnos  

es raugos
Un zinu kāds visskaistākais ir zieds.

Vai mēs esam kādam vajadzīgi? 
MŪSU CETURTIE

2007. gada 9. decembrī tika svinēta 10 gadu jubileja. Šoreiz, atkal atgriezušās uz skatuves, 
vecmāmiņas saviem ciemiņiem stāstīja pasaku – par 7x7 vecmāmiņām, kas dzīvo atmiņās, mīl 
sapņot, nodarbojas ar rokdarbiem, vāc ārstnieciskus augus un vingro, ir draugos ar putniem 
un bērniem, māk izaudzēt skaistas, jo skaistas puķes. Vecmāmiņas dzīvo un priecājas par 
dzīvi, jo tic, ka brīnumi piepildās, ja vien tiem tici.

Ceturtais izlaidums. No kreisās: Aiga Zvīgule, Artis Resselis,  
Kristīne Nikandrova, Jānis Graubiņš, Alise Tuče,  
Līga KiršteineIkdienā Artis Turpinājums 18. lpp.

JUBILEJU GAIDOT
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2002. gada februārī tika realizēti divi projekti: “Pieredzes 
apgūšana mūžizglītības darba veicināšanai” piesaistot ES 
programmas “Leonardo da Vinči” finansējumu, kā arī ar Kultūr-
kapitāla fonda, Rīgas rajona padomes un Mālpils pašvaldības 
finansiāli atbalstītais projekts “Gemeinsam statt einsam” (“Nevis
vienatnē, bet kopā”), kas deva iespēju iegūt pieredzi darbā ar 
bērniem ar īpašām vajadzībām, bet četriem audzēkņiem – Līgai 
Kiršteinei, Kristīnei Nikandrovai, Lienei Mackus un Jānim Grau-
biņam tas bija pirmais tālākais ārzemju ceļojums.

Arī diplomdarbu apjoms šim kursam bija kā nevienam – pēc 
Kristīnes konkursa kārtībā izvēlētās ieceres tika radīti seši liela 
formāta gleznojumi Mālpils piensaimnieka ēdamtelpai. Darbs 
bija ļoti sarežģīts, jo nācās apvienot vienā veselumā sešus 
atšķirīgus autorus, kas izvēlējās dažādus žanrus. Vienīgais 
vienojošais elements bija dekoratīvā glezniecības maniere, ku-
ra, nenoliedzami, bija šī kursa stiprākā puse. Recenzente no 
Latvijas Mākslas akadēmijas nešaubīgi visus darbus novērtēja 
ar augstāko iespējamo vērtējumu – 10, atzīmējot, ka tie pilnībā 
atbilst jau akadēmijas studentu darbu līmenim.

Ir jau pagājuši četri gadi, kopš šis kurss beidzis mūsu skolu, 
taču vēl aizvien nav iedomājama nopietna mūsu skolas darbu 
prezentācija bez Kristīnes vai Līgas darbiem. Tie iepriecina ar ār-
kārtīgi smalko, pat filigrāno nostrādājumu kompozīcijā vai darbā
materiālā, ar perfekto štrihu un absolūti precīzo konstruktīvo un 
gaismēnu risinājumu zīmējumā, kā arī ļoti smalkām krāsu nian-
sēm gleznojumos, kas konkursos piesaistījušas visu mākslas 
skolu pasniedzēju un žūriju uzmanību. Kristīne, vēl nebeidzot 
skolu, saņēma uzaicinājumu mācīties tālāk Jaņa Rozentāla Rīgas 
mākslas vidusskolā. Protams, žēl, ka šī izdevība netika izmanto-
ta, taču katrs ir pats savas laimes kalējs. Ir saprotams, ka beidzot 
9. klasi un vēl arī mākslas skolu, slodze ir pārāk liela un pēc tam 
gribas, tā pavisam vienkārši, kādu laiku nedarīt neko...

Bet skolā gūtais jau neaiziet zudumā. Kaut kur jau tas dzī-
vē noder – kaut vai tikai veidojot krāsu spēles remontējot savu 
istabu. Taču ir vēl daudz arī citu iespēju – kaut vai strādājot ar 
mūsdienu tehnoloģijām – datoriem – izbaudīt sajūtu, ka tu pats 
pārvaldi situāciju un labi zini, ko gribi radīt, nevis pieņem to, ko 
nejauši izspļāvis tavs elektroniskais sabiedrotais. Pat to visu un 
vēl daudz ko interesantu – nākamajā numurā.

Māra Ārente,  
Mālpils mūzikas un mākslas skolas 

programmas “Vizuāli plastiskā māksla” vadītāja

Turpinājums no 17. lpp.

Diplomdarbi aizstāvēti!
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Sporta ziņas
1.decembrī Mālpils profesionālās vidusskolas telpās notika 

Mālpils pagasta čempionāts volejbolā 4:4. Piedalījās rekordzems 
komandu skaits, t.i. – 4. Tika izspēlēta riņķa sistēma un pirmo divu 
vietu ieguvējas vēl izspēlēja spēli par pirmo vietu, bet trešās un ce-
turtās vietas ieguvējas cīnījās par trešo vietu.

Rezultāti

par 1.vietu Čiekuri – LMT 2:1
par 3.vietu Stažieri – Maziņie 2:1

Tātad, 1.vietu izcīnīja komanda Čiekuri (Gatis Ozoliņš, Māris 
Čīma, Armands Sirmais, Agris Indričevs), kuri sīvā cīņā pārspēja 
komandu LMT (Ansis Stikāns, Intars Palameiks, Egnārs Gudriķis 
un Andrejs Furtats). Jāatzīmē, ka LMT komandai neizdevās piekto 
gadu pēc kārtās kļūt par Mālpils kausa ieguvējiem volejbolā. Ļoti 
spraigā cīņā par 3.vietu, uzvaru izcīnīja komanda Stažieri (Mārtiņš 
Dišereits, Jānis Dišereits, Jānis Kalniņš, Edgars Millers) aiz godalgo-
to trijnieka atstājot komandu Maziņie (Guntis Bajārs, Jānis Bajārs, 
Gatis Zemīts, Aivis Āns).

1.decembrī Salaspils kultūras namā notika Rīgas rajona sporta 
spēles roku cīņā, kurās piedalījās arī Mālpils labākie “roku lauzēji“. 
Jāpiebilst, ka Mālpils “roku lauzēji“ Rīgas rajonā jau izpelnījušies 
cieņu un vienmēr tiek uzskatīti par favorītiem. Godalgas savās svara 
kategorijās ieguva: Mairita Bičkovska (1.vieta), Sīmanis Bičkovskis 
(2.vieta), Valdis Rozenštrauhs (2.vieta), Armīns Fjodorovs (3.vie-
ta). Vēl mūsu komandā godam cīnījās Nauris Sutirins un Egdars 
Bičkovskis. Kopvertējumā mālpilieši ierindojās 5.vietā 13 komandu 
konkurencē. 1.vietu ieguva Stopiņu novads, 2.vietā – Salaspils 
novads, 3.vietā – Ādažu novads.

8.decembrī Ulbrokas sporta kompleksā notika Rīgas rajona 
sporta spēles Šautriņu mešanā un Peldēšanā. 

Šautriņu mešanā Mālpils komanda (Kaspars Poišs, Edgars 
Balodis, Gatis Ozoliņš un Dace Čīma) ieguva 12.vietu 17 komandu 
konkurencē, bet peldēšanā (Ivars Masāns, Ansis Stikāns un Gatis 
Ozoliņš) – 13.vietu 15 komandu konkurencē.

Paldies visiem mālpiliešiem, kas aizstāvēja Mālpils godu dažā-
dās sacensībās un cerot uz vēl lielāku atsaucību nākošajā gadā

Novēlu visiem Laimīgu, Veselīgu un Sportisku Jauno 
2008.gadu!

Sporta darba organizators Māris Čīma

Sporta pasākumu plāns: 

Vieta
6. janvāris Sacensības  

ZOLĪTES spēlē 1. posms
Kafejnīca  

“AUGUSTS”
19. janvāris Mālpils pagasta čempionāts 

GALDA TENISĀ
Mālpils  

prof. vidusskola
20. janvāris Sacensības  

ZOLĪTES spēlē 2. posms
Kafejnīca  

“AUGUSTS”

POLICIJA ZIŅO

Pašvaldības policija kopā ar apsar-
dzes darbiniekiem veic regulāras patru-
lēšanas Mālpils pagastā, kuru laikā (no 
1. novembra līdz 15. decembrim) ir bijuši 
12 izsaukumi uz ģimenes skandāliem, 
kad vīrs sit sievu, 35 izsaukumi no Māl-
pils pagasta iedzīvotājiem par dažādiem 
likumpārkāpumiem, kā piem., naktsmie-
ra traucēšana, personas, kas atrodas 
sabiedriskā vietā alkohola reibumā u.c. 
Sastādīti 45 administratīvo pārkāpuma 
protokoli un uzlikti naudas sodi par alko-
holisko dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā, par nepiedienīgu uzvešanos un 
par naktsmiera traucēšanu, 2 personas 
nogādātas Siguldas policijas iecirknī. 
Kopā ar valsts policiju atklāti 2 noziedzīgi 
nodarījumi, nodotas 3 informācijas par 
nelabvēlīgām ģimenēm un 15 par nepiln-
gadīgajiem likumpārkāpējiem Siguldas 

nepilngadīgo lietu inspektorei un Mālpils 
Sociālā dienesta darbiniekiem.

Ir ienākušas vairākas sūdzības no 
iedzīvotājiem par atkritumu izgāša-
nu neatļautos konteineros, kā arī par 
mežu, grāvju un ceļmalu piesārņoša-
nu. Mēs, pašvaldības policija kopā ar 
SIA “Norma K” darbiniekiem, sazināsi-
mies ar Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizāciju un AS “L&T 
Hoētika”, lai noskaidrotu, kuri Mālpils 
pagasta iedzīvotāji ir noslēguši sadar-
bības līgumus ar kādu no šīm firmām
par atkritumu savākšanu. To privātmāju 
īpašniekiem (apsaimniekotājiem), kam 
nebūs noslēgts līgums ar kādu no atkri-
tumu apsaimniekošanas organizācijām, 
pirmajā reizē tiks rakstiski brīdināti, bet ja 
netiks ņemts vērā brīdinājums, īpašnieki 

(apsaimniekotāji) tiks saukti pie adminis-
tratīvās atbildības. Sods par atkritumu ap-
saimniekošanas pienākumu nepildīšanu 
ir līdz pat 500.- latiem. Ar Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizā-
ciju, Jums līgumus noslēgt var palīdzēt 
SIA “Norma K” ceļu un labiekārtošanas 
dienesta vadītāja Ilze Vanaga.

Pašvaldības policija brīdina vecākus 
par Jūsu nepilngadīgajiem bērniem (līdz 
16 gadiem), kas atrodas uz ielas pēc 
pl. 23.00 bez vecāku uzraudzības. Bērni 
tiks aizturēti un nogādāti policijas iecirknī 
personības noskaidrošanai, līdz vecāku 
ierašanās brīdim. Ja mūsu patrulēšanas 
laikā tiks atkārtoti piefiksēti tie paši ne-
pilngadīgie bērni, tad vecāki tiks saukti 
pie administratīvās atbildības par bērnu 
aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Mālpils pašvaldības policija

Laika posmā no 2007.gada 15. 
oktobra līdz 2007.gada 14. novem-
brim. Rīgas rajona Mālpils pagastā 
reģistrēti 14 notikumi. Tajā skaitā 
reģistrēti: 2 noziedzīgi nodarījumi 
pret personas veselību; 5 noziedzī-
gi nodarījumi pret personas īpašu-
mu; 1 ceļu satiksmes negadījums; 
1 ugunsgrēks.

 
MĀLPILS, UPMALĀS 06.10.2007 
p lks t .  21 .15  NO CELT NIE-
KU NO LIK TA VAS NO ZAG-
T I  1 0  M A I S I  C E M E N TA .  
Ierosināts kriminālprocess.

 
MĀLPILĪ, JAUNĀ ielā, laikā no 
18.10.2007 plkst .  06.30 l īdz 
19.10.2007 plkst. 18.30, IEKĻŪS-
TOT CAUR BALKONU, IZDARĪ-
TA ZĀDZĪBA NO DZĪVOKĻA. 
SĀKOTNĒJAIS MATERIĀLAIS 
ZAU DĒ JUMS VIRS 400 LVL. 
Ierosināts kriminālprocess.

MĀLPILĪ, KRASTA ielā, laikā 
no 31.10.2007 plkst. 17.30 līdz 
01.11.2007 plkst. 08.10, NO AU-
TOMAŠĪNAS AUDI COUPE NO-
ZAGTS PRIEKŠĒJAIS KREISAIS 
LUKTURIS. MATERIĀLAIS ZAU-
DĒJUMS TIEK NOSKAIDROTS. 
Ierosināts kriminālprocess.

MĀLPILĪ, DĀRZA ie lā laikā 
no 01.11.2007 plkst. 20.10 līdz 
02.11.2007 plkst. 04.30 NO MĀJAS 
PAGALMA NOZAGTA AUTOMAŠĪ-
NA VW CARAVELLE, V/N GS 991.

Ierosināts kriminālprocess.

MĀLPILĪ 21. 10. 2007 plkst. 
11.00 ATRASTA A/M VW GOLF 
PIE MERGUPES, KURA TIKA 
NOZAGTA OGRES RAJONĀ 
UN ATRADĀS MEKLĒŠANĀ. 

MĀLPILĪ, ĶIRŠU ielā VIBOR-
GAS ie las virzienā,12.10.2007 
plkst. 22.20 AIZTURĒTS 1985. 
GADĀ DZIMUŠAIS VĪRIETIS, 
AUTOMAŠĪNAS HYNDAI LANTRA 
VADĪTĀJS ALKOHOLA REIBU-
MĀ, BEZ TRANSPORTLĪDZEK-
ĻU VA DĪ ŠA NAS TIE SĪ BĀM. 
Ierosināts kriminālprocess.

 
MĀLPILĪ, autoceļa SIDGUNDA–RO-
PAŽI 1. km., 27.10.2007 plkst. 22.55 
1982. GADĀ DZIMUŠAIS VĪRIETIS 
VADĪJA AUTOMĀŠINU MAZDA 323 
ATRODOTIES ALKOHOLA REIBU-
MĀ, BEZ TRANSPORTLĪDZEKĻU 
VADĪŠANAS TIESĪBĀM.

Ierosināts kriminālprocess.

MĀLPILĪ, 08.11.2007 plkst. 21.09 
NODEGA PIRTS 20 KV.M. PLATĪ-
BĀ, SĀKOTNĒJAIS MATERIĀLAIS 
ZAUDĒJUMS VIRS 5000 LVL. 
Ierosināts kriminālprocess.

 

Rīgas rajona policijas pārvaldes 
uzticības telefons 7219799  

(autoatbildētājs).
Rīgas rajona policijas pārvaldes  

priekšnieka palīdze Inita Dzelme

Rīgas rajona policijas pārvalde informē SPORTS
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 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

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,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

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 
gada nogalē

23.12. 16.00 Vokālo ansambļu un koru ziemassvētku ieskaņu  
koncerts “Klusa, klusa dziesma” 
Piedalās jauktais koris, vokālais trio un sekstets, bērnu 
vokālie ansambļi, sporta deju kluba Zīle dejotāji

26.12. 12.00 Mālpils pagasta pensionāru Ziemassvētku  
sarīkojums 
Sāksim ar kopīgu vakarēšanu, atcerēsimies 
70. – 90. gadus kopā ar Sidgundas un Mālpils tā laika 
vokālajiem ansambļiem un uzdejosim kopā ar “Latgales 
dāmu popu”. Transportu lūdzam pieteikt kultūras namā 
pa tālruni 7925836

01.01. 00.20 Priekšsēdētāja A. Lielmeža uzruna  
un Mālpils 800 gadi vēstošs salūts

01.01. pl. 01.00
JAUNGADA NAKTS BALLE un DISKOTĒKA 

(Dj Dainis) Jūs gaida mūzika, pie kuras nevar nedejot – 

Raita Ašmaņa bigbends. Ieejas maksa 7 Ls. 
Iepriekšpārdošanā 4 Ls ( Rezervējiet galdiņus tūlīt!)

Izstāžu zālē
Keramikas izstāde “Vairāk gaismas!”
Piedalās: Inese Līne – Rīgas amatniecības skolas pasniedzēja
Līga Skariņa – Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja
Jevgēņija Loginova – Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja
Anatolijs Borodkins – gleznotājs, interjerists, keramiķis
Rudīte Jēkabsone – māksliniece, keramiķe
Guna Petrvica – Mālpils mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Sveicam janvāra jubilārus!
80 – Nikolajam Leškovičam 

Maigai Gaugerei 
Aleksandram Melgailim 
Ņinai Gardai

70 – Jevgēnijai Suhtai 
Jevgenijai Demidovai 
Gunāram Vilkam

Sludinājumi

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabu dzīvokli Mālpilī (23.g.v. jaunie-
tim), uz laiku no 1 līdz 3 mēnešiem, tālr. 26424232 (Esmeralda)

Sakarā ar uzņēmuma tīkla paplašināšanu SIA “Žaks – 2” 
steidzami aicina darbā pavārus. Tālr. 28228728

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni, ar mīlestības dzirksteli,
Un tici – tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to svece dara...

Vēlam gaišus un mīļus Ziemassvētkus,
  Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā
    Visiem, kas mums:
Ļāvuši un laiduši, mācījuši un palīdzējuši,
  Kopējuši un rādījuši, bīdījuši un lējuši,
    Cepuši un sējuši, veduši un vizinājuši,
Mīļi adījuši, izšuvuši un tamborējuši,
  Posuši un ziedinājuši, sūtījuši un nesuši,
    Mierinājuši un iepriecinājuši !

Īpaši pateicamies tiem, kas mūs balstījuši;
finansiāli – pagasta padomei;
ar ziedojumiem: SIA “EMU”

un personīgi Solvitai Strausai.

Biedrība ,,Notici sev”

Ziemassvētku dievkalpojumi  
Mālpils baznīcā

23. decembrī plkst. 14.00
24. decembrī plkst. 16.00
25. decembrī plkst. 14.00 

BĒRNU DIEVKALPOJUMS

Lai ziemassvētku jaukā un patīkamā noskaņa, kas 
ienāks visās mājās, pavada mūs arī visu nākamo gadu! 
Gaišus, siltus un pēc tikko ceptām piparkūkām smaržojo-
šus Ziemassvētkus.

Paldies par atsaucību visiem kultūras nama apmeklētā-
jiem un vislielākais paldies pašdarbniekiem.

Lai Jaunajā 2008. gadā mums visiem kopā izdodas piedzīvot 800 
gaišus svētku mirkļus!

Mālpils kultūras nama direktore, 
Mālpils 800gades darba grupas vadītāja  

Edīte Priekule

2007. gada decembris


