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Novembra tçmas:

 Aizvien vairāk ir ģimenes, kuras ko-
pā ar bērniem cenšas sajust šo pie-
derības sajūtu valstij un dodas kopā 
iededzināt svecīti Latvijai, kopā aiz-
iet līdz Brīvības piemineklim, kopā 
svinību reizē uzsāk dziesmu – Dievs 
svētī Latviju!

 Gadu no gada, tiek veidots šis sav-
starpējās sapratnes un izziņas tilts, 
kas palīdz jaunajiem speciālistiem 
atrast savu vietu plašajā darba tirgū

 Dārzs izdzīvo un izjūt gadalaikus, 
tas dāvā visu – gan puķu burvīgo 
aromātu, ziedu krāšņumu, visda-
žādākās krāsas un krāsu nianses. 
Dārzs liek mums izdzīvot līdzi, sākot 
jau ar mazo sēkliņu, asniņu, ziedu, 
augli un ziemas mieru. Dārzā ir kas 
maģisks, tas sevī iemieso attīstību, 
enerģiju un auglību

 Visos deju kolektīvos ir uzsākuši 
dejot jauni dejotāji, kas paralēli deju 
zīmējumiem mācās pareizi izdejot 
soļus. Vēl jau Mālpils turas un teicie-
nu – dejojošais pagasts attaisno. 
Bet kā būs pēc gadiem?

 Biju viens no tiem, kuriem vienmēr ir 
izdarīts mazāk nekā pārējiem, jāda-
ra vairāk kā pārējiem un, protams, 
pēdējā brīdī, īsti studentiskā garā
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 15 jautājumus
NOLĒMA:
• Noraidīt būvniecības ieceri <<Vīnkal-

na ielas slēgšana un rekonstrukcija ar 
apgriešanās apļa izbūvi SIA “Mālpils 
piensaimnieks” komerctransporta vaja-
dzībām”>>.

 Saskaņot Mālpils vidusskolas interešu 
izglītības programmas:
- 2.-4.klašu vokālā ansambļa program-

ma 2007.-2010.gadam,
- Pulciņa “Vides pētnieki” programma 

2007.-2010.gadam,
- Vispārējās fiziskās sagatavotības pul-

ciņa apakšprogramma 5.-9.klasēm 
2007.-2010.gadam,

- Vispārējās fiziskās sagatavotības
pulciņa apakšprogramma 10.-12.kla-
sēm 2007.-2010.gadam,

- Programma “Literārā jaunrade” 
2007.-2010.gadam,

- Programma “Lietišķās mākslas pul-
ciņš” 2007.-2010.gadam.

• Atzīt Mālpils pagasta padomes val-
dījumā esošā aizsargājamā kultūrvēs-
turiskā pieminekļa “Mālpils muižas 
apbūve”(valsts aizsardz.Nr.6702) daļas 
“Darbinieku māja” dzīvokļi Nr.1; Nr.3; 
Nr.5. par neprivatizējamiem un tiem pie-
krītošās būves un zemes domājamās 
daļas par neprivatizējamām. Nekusta-
mais īpašums “Darbinieku māja” sastāv 
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 
zemes 0,3276 ha kopplatībā, kadastra 
Nr.8074 003 0692.

• Noteikt pašvaldības valdījumā, apsaim-
niekošanā un bilancē esošo ielu uzturē-
šanas klases :
Uzturēšanas klase “C”
Krasta iela, Jaunā iela, Parka iela, Pils 

iela, Sniedzes iela, Rūpniecības ie-
la, Kantora iela, Rikteres iela, Tīnes 
iela.

Uzturēšanas klase “D”
Ceriņu iela, Liepu iela, Kalna iela, Rīt-

ausmas iela, Saules iela, Ziedoņa 
iela, Lapu iela, Ziedu iela, Skolas 
iela, Ozolu iela, Celtnieku iela, Zaļā 
iela, Vidus iela, Vecpils iela, Sporta 
iela, Pilskalna iela, Alejas iela, Ener-
ģētikas iela, Upes iela, Dzirnavu iela, 
Torņa iela, Vīnkalna iela, Vibrokas 
iela, Klusā iela, Peldu iela, Sudas iela, 
Vītolu iela, Lejciema iela, Torņkalna 
iela, Smilšu iela, Dārza iela, Salas 
iela, Muzeja iela, Pīpeņu iela, Sprīdī-
ša iela, Mergupes iela, Zvaigžņu iela, 
Melderu iela, Ābeļu iela, Piena iela, 

Pavasara iela, Tīreļa iela, Parkmales 
iela, Vīzēnu iela, Lidotāju iela, Muižas 
iela, Mednieku iela, Tūristu iela, Vec-
kalna iela, Jāņa iela.

• Noteikt pašvaldības valdījumā, apsaim-
niekošanā un bilancē esošo ceļu uztu-
rēšanas klases :
Uzturēšanas klase “C”
Kapsēta-Vite, Ziediņi-Eļmi-Sidgundas 

putnu ferma, Banģi-Pilskalni, Tehni-
kums-Upmalas, Gravas-Pļavkalni-
Sidgundas svari, Sidgunda-Ezeri-
Karde, Baņģi-Ķiberes.

Uzturēšanas klase “D”
Čušļi-Lībenes-Vildani, Mālpils-Eļmi-Sid-

gunda-Taigas, Jumacēni-Žīburti-Ceļ-
malnieki, Ceļmalnieki-Zemnieki-Kur-
lēni, Bukas-Žīburti-Tūžas, Burtnieki-
Siksnas, Bukas-Bauskas-Mergupes 
kompleks, Sidrabiņas-Podiņi, Ād-
miņi-Vēveri, Ģistas-Krustkalni, Vec-
pils-Sliseri-Bebri, Sidgundas putnu 
ferma-Kalnakreiči, Sidgundas svari-
Mieriņi-Kotkalns, Vadzeles-Brieži, Tilt-
nieki-Brišķēni, Audriņi-Kalnalapas, 
Jaunītes-Bērzkalni, Žučkas-Ābelītes, 
Lejciems-Krievkalns, Upmalas-Vīzē-
ni, Putniņi-Rāmavas, Smilgas-Atpū-
tas, Kniediņi-Pikulēni, Sidgundas 
dzelzceļa pārbrauktuve-Zeltiņi, Sid-
gundas meh. darbnīcas-Liepiņas, 
Jaunbūņas-Avotiņi, Sveķi-Ceriņi-
Kalnaliepas, Pilskalni-Aniņi, Žīburti-
Lejasžīburti, Kniediņi-Putraimi-Spaļļi, 
Dzelzītes-Bendzemnieki-Birzmaļi, Ka-
pu aleja, Inciems-Ķegums-Jaunūdri, 
Sidgunda-Ērmaņi-Bitītes, Sidgun-
da-Ērmaņi-Tauri, Sidgunda-Ērmaņi-
Kalnaķirķi, Sidgunda-Irbeni-Līgotņi, 
Inciems-Ķegums-Liepkalni-Tuntuļi, 
Kaipšas-Bitēni, Bauskas-Sibīrija, 
Pundes-Podiņi, Ļauļas-Austrumi, 
Apenieku pievedceļš, Mergupes 
kompleks-Snaudas, Zariņi-Valsts 
mežs, Kosēni-Kūdras purvs, Brū-
nas-Kārkli, Tīles-Riemeņi, Mežerū-
ķi-Cēsu raj.robeža, Tunķi-Lejnieki, 
Baņģi-Pilskalni-Atvasītes, Pilskalni-
Atvasītes-Purkalni, Baņģi-Pilskalni-
Andricēni, Ziediņi-Sidgundas putnu 
ferma-Paegļi, Bukas-Žīburti-Indrāni, 
Mālpils-Slieķi-Mergupes, Kapsēta-Vi-
te-Mežkalni, Mālpils-Zaube-Laivnie-
ki, Dravnieki-Lipkori, Sidgunda-Ro-
paži-Ceplīši.

• Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā 
īpašuma “Vecbrišķēni” 4. meža kvartā-
la 2. un 3. nogabalā 1,1 ha kopplatībā 
un noteikt sākuma cenu 7000,-LVL. Ko-

pējais izcērtamais apjoms – 234,13m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.
– Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā 

īpašuma “Lūši” 4. meža kvartāla 30. 
nogabalā 1,4 ha kopplatībā un no-
teikt sākuma cenu 5000,-LVL. Kopē-
jais izcērtamais apjoms – 274,58 m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.

– Noteikt izsoles vietu – Mālpils pagas-
ta padomes mazajā sēžu zālē, un 
laiku – 2007. gada 30. novembrī pl. 
10.00. Izsoles dalībniekiem pieteik-
ties rakstiski pagasta padomē līdz 
š.g. 30. novembrim pl. 9.30.

– Noteikt izsoles dalības maksu 15 Ls, 
par cirsmu.

– Sludinājumu par cirsmu izsoli:
· izlikt publiski apskatāmā vietā pagas-

ta ēkā un uz ziņojumu dēļa
· ievietot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
· ievietot laikrakstā “Latvijas Avīze”
· izziņot Mālpils TV.
– Mālpils pagasta padomes Iepirku-

ma komisija organizē un veic cir-
smu izsoli saskaņā ar 2001. gada 
27.decembra padomes sēdes Nr.26 
apstiprinātajiem cirsmu izsoles notei-
kumiem un to papildinājumiem un šo 
lēmumu.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamiem īpašumiem:
– “Bendzemnieki”, kas sastāv no ze-

mes gabala 101,1 ha kopplatībā;
– “Meža Zvejnieki”, kas sastāv no ze-

mes gabala 1,3 ha platībā un zemes 
gabala 0,3 ha platībā;

– “Ozolāji”, kas sastāv no zemes ga-
bala 11,1 ha kopplatībā un uz tā 
esošas dzīvojamās ēkas un piecām 
palīgceltnēm.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Pļavgaļi”16,0 ha kopplatībā, sadalot 

to astoņos zemes gabalos katru pa 
2 ha un izstrādājot zemes ierīcības 
projektu pēc Mālpils pagasta pado-
mes Būvvaldes izsniegtajiem zemes 
sadalīšanas noteikumiem, ievērojot 
2006. gada 08. novembrī apstiprinātā 
Mālpils pagasta teritorijas plānoju-
ma prasības un apstiprinot zemes 
ierīcības projektu Mālpils pagasta 
padomē.

– “Strazdi” 10,2 ha kopplatībā, atda-
lot zemes gabalu 3,9 ha un 0,4 ha 
platībā un apvienojot tos vienā īpa-
šumā.

• Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tie-
sības uz nekustamā īpašuma “Podiņi” 
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Izskatīja 15 jautājumus
NOLĒMA:
• Pieņemt Mālpils pagasta padomes īpa-

šumā bez atlīdzības no Rīgas rajona 
padomes nekustamā īpašuma, kas 
atrodas Lāčplēša ielā 24, Rīgā un sa-
stāv no zemes gabala 757 m2 platībā 
ar kadastra nr.01000210085, vienas 
5-stāvu administratīvās ēkas ar man-
sardu (būves kadastra apzīmējums 
01000210085001), un garāžas (kadastra 
apzīmējums 01000210085002), 1/23 do-
mājamo daļu.
– Pilnvarot Mālpils pagasta padomes 

priekšsēdētāju Aleksandru Lielme-
žu, Mālpils pagasta padomes vārdā 
parakstīt 1.punktā norādītā nekusta-
mā īpašuma nodošanas-pieņemša-
nas aktu un nostiprinājuma lūgumu 
Zemesgrāmatā.

– Pilnvarot Ievu Sakoviču, kārtot visas 
formalitātes, kas nepieciešamas 
īpašuma tiesību nostiprināšanai 
Zemesgrāmatā uz Mālpils pagasta 
padomes vārda un saņemt Zemes-
grāmatas aktu.

– Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti 
ar īpašuma tiesību nostiprināšanu 
Zemesgrāmatā sedz Mālpils pagasta 
padome, atmaksājot no Rīgas rajona 
padomes saņemtos rēķinus.

– Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stā-
šanos, zaudē spēku Mālpils pagas-
ta padomes 11.02.2004. lēmums 
Nr.4/21 “Par Rīgas rajona padomes 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24 
pārņemšanu”.

– Šo lēmumu nosūtīt Rīgas rajona pa-
domei.

• Lūgt Rīgas rajona padomi izveidot 2 (di-
vus) pārvadājumu pamatmaršrutus:
1.maršruts: Sigulda – Kalējbūņas 

–Jaunbūņas – Bukas –Dravantas 
–Sauleskalns – Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestāde – Mālpils autoos-
ta – Doktorāts – Tūžas – Upmalas 
– Sidgundas pamatskola – Sidgunda 
– Ropažu ceļa gals – Sidgundas sta-
cija – Kardes stacija –Sidgundas sta-
cija – Ropažu ceļa gals – Sidgunda 
– Sidgundas pamatskola – Upmalas 
– Tūžas – Doktorāts – Mālpils auto-
osta – Mālpils pirmsskolas izglītības 

iestāde – Sauleskalns – Dravantas 
– Bukas – Jaunbūņas – Kalējbūņas 
– Sigulda.

2.maršruts: Mālpils autoosta – Bukas 
– Burtnieki – Bramaņi – Salasrudiņi 
– Sidrabiņas – Lejaszirņu ceļa gals 
– Pilskalnu ceļa gals – Tuņķi – Eglāju 
ceļa gals – Vēveru ceļa gals – Vadze-
les – Mālpils vidusskola – Mālpils 
pirmsskolas izglītības iestāde – Māl-
pils autoosta.

• Samazināt samaksas apmēru 50 % 
apmērā par izpērkamo saimniecības 
“Robiņi” zemi 2,55 ha kopplatībā.

• Noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
“Tunķi”, būves kadastra apzīmējums 
8074 004 0236 001, kura atrodas uz 
zemes gabala 2,76 ha kopplatībā, 
kadastra Nr.8074 004 0235, dzīvokļu 
numerāciju :
– dzīvoklim ar kopējo platību 41,00 

kv.m. – dzīvoklis Nr.1
– dzīvoklim ar kopējo platību 41,20 

kv.m. – dzīvoklis Nr.2
– dzīvoklim ar kopējo platību 46,60 

kv.m. – dzīvoklis Nr.3
– dzīvoklim ar kopējo platību 46,30 

kv.m. – dzīvoklis Nr.4
– dzīvoklim ar kopējo platību 47,20 

kv.m. – dzīvoklis Nr.5
– dzīvoklim ar kopējo platību 46,80 

kv.m. – dzīvoklis Nr.6
– dzīvoklim ar kopējo platību 41,20 

kv.m. – dzīvoklis Nr.7
– dzīvoklim ar kopējo platību 41,70 

kv.m. – dzīvoklis Nr.8
• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ģer-

ķēni” 91,5 ha kopplatībā, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu pēc Mālpils pa-
gasta padomes Būvvaldes izsniegtajiem 
zemes sadalīšanas noteikumiem, ievēro-
jot 2006. gada 08. novembrī apstiprinātā 
Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 
prasības un apstiprinot zemes ierīcības 
projektu Mālpils pagasta padomē.

• Nekustamā īpašuma “Laimītes” zemes 
gabalam noteikt apgrūtinājumu – servi-
tūta ceļš, par labu nekustamajam īpašu-
mam “Kumpiņi”.

• Apstiprināt zemes nomas līgumu par 
mazdārziņa nomu nekustamajā īpašu-
mā “Enerģētikas iela 3”.

•Atcelt 2003.gada 15.oktobra sēdes 
Nr.16 lēmumu Nr.17 “Par dzīvokļa sta-
tusa maiņu “Ādmiņos”, (dzīvoklim Nr.4 
“Ādmiņos” tika noteikts lietošanas mēr-
ķis – nedzīvojamās telpas, rezervējot 
tās Novadpētniecības muzeja vai citām 
sabiedriski nozīmīgām vajadzībām).

 Noteikt dzīvoklim Nr.4 dzīvojamā mājā 
“Ādmiņi” dzīvojamās telpas statusu.

• Apstiprināt gultas dienas izcenojumu 
2008.gadam Mālpils sociālās aprūpes 
centrā – Ls 8,90 diennaktī/vienai per-
sonai.

• Apstiprināt Sidgundas pamatskolas inte-
rešu izglītības programmas:
Kultūrizglītības programma:
1.-2.klašu tautisko deju pulciņa apakš-

programma,
3. – 5.klašu tautisko deju pulciņa apakš-

programma,
6. – 9.klašu tautisko deju pulciņa apakš-

programma,
2. – 5.klašu teātra pulciņa program-

ma,
5. – 9.klašu noformēšanas pulciņa pro-

gramma,
1. – 9.klašu vokālais ansamblis,
Bērnu un jauniešu sporta izglītības 

programma:
Tūrisma pulciņa apakšprogramma,
Bērnu un jauniešu sporta izglītības 

interešu programma:
1.–4.klašu Vispārējās fiziskās saga-

tavotības (sporta) pulciņa apakšpro-
gramma

5.–9.klašu Vispārējās fiziskās saga-
tavotības (sporta) pulciņa apakšpro-
gramma.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10. 
”Nodeva par Mālpils pagasta simbolikas 
izmantošanu”.

• Samaksāt no Atbalsta fonda līdzekļiem 
zemnieku saimniecībai “Lazdukalns” Ls 
74,93 par autobusa pakalpojumu snieg-
šanu š.g. 8.novembrī.

Sagatavoja:  
kancelejas vadītāja  

Dzidra Bembere
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trešo zemes gabalu 0,9 ha un ceturto 
zemes gabalu 0,4 ha platībā.

• Anulēt zemes nomas līgumu par zemes 
nomu “Centra fermas un darbnīcu noga-
balā” 0,05 ha platībā.

• Piešķirt no Atbalsta fonda līdzekļiem, 
iesniedzot atskaiti par finanšu līdzekļu

izlietojumu:
– biedrībai “Radošo senioru nams” 

300,- LVL,
– pensionāru vakara rīkošanai līdz LVL 

800,-
– lekciju cikla “Kā man bija to zināt kā 

laimīgai būt” (10 lekcijas) organizē-

šanai 300,- LVL.
• Izvirzīt apbalvošanai ar Rīgas rajona 

padomes Atzinības rakstu pašvaldības 
aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
direktori Olgu Volosatovu par nozīmīgu 
ieguldījumu sociālo pakalpojumu orga-
nizēšanā un sniegšanā.
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2. novembris Projektu koordinatore piedalās Zemkopības 
ministrijas organizētajā programmas LEA-
DER+ konferencē Lielvārdē. Konferences 
laikā dalībnieki tika informēti par RRLAB un 
tās aktivitātēm 2007.gadā 

5. novembris Pagasta padomes priekšsēdētājs sniedz 
interviju laikrakstam “Siguldas elpa”
Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki 
Ingrīda Muraško un Jānis Feldmanis ap-
meklē kursus “Muzeja ABC” Muzeju valsts 
pārvaldē

6. novembris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās 
LPS valdes sēdē, kurā izskatīja jautājumus 
par mērķdotācijām pašvaldību ceļiem un 
ielām, koncepciju par “Par nodokļu, nodevu 
un citu maksājumu atvieglojumu sistēmas 
pilnveidošanu sociālās atstumtības riskam 
pakļautiem iedzīvotājiem”

8. novembris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās 
projekta “Notici sev!” pasākumā

9. novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu 
Apvienības valdes sēdē Snēpeles pagas-
tā. Darba kārtībā tika izskatīti jautājumi par 
energoresursu piegādi un pakalpojumu re-
gulēšanu laukos, energoefektivitāti, adminis-
tratīvi teritoriālās reformas gaitu, lauku ceļu 
programmu u.c.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, sekretā-
re un komisijas locekle piedalās Iepirkumu 
uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas 
komisijas sēdē par rīkoto konkursu “Mālpils 
vidusskolas sporta bāzes ar sporta zāli un 
peldbaseinu būvniecību”
Padomes priekšsēdētāja vietnieks un 
sabiedrisko attiecību speciāliste piedalās 
Mālpils profesionālās vidusskolas trenažieru 
zāles atklāšanā

10. novembris Izpilddirektors un izglītības, kultūras un 
sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
piedalās projekta “Notici sev!” noslēguma 
pasākumā

14. novembris Kultūrvides attīstības daļas vadītāja un Māl-
pils novadpētniecības muzeja vadītāja kopā 
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas darbiniekiem apseko Mālpils 
muižas kungu māju

15. novembris Pagasta padomes darbinieki piedalās Rī-
gas rajona padomes organizētajā Latvijas 
Republikas proklamēšanas 89. gadadienas 
svinīgajā pasākumā
Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja 
piedalās grāmatas “Aizvestie – 1941.gada 
14.jūnijs un 1949.gada 25.marts” prezentā-
cijas pasākumā Latviešu biedrības namā. 
Mālpils politiski represēto nodaļa saņem 
dāvanā šīs grāmatas eksemplāru

16. novembris Mālpils pagasta iestāžu darbinieku Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltītais 
svētku pasākums

19., 20.,  
21. novembris

M.Ārente un L.Mukāne piedalījās Leonardo 
da Vinci programmas projektu sagatavoša-
nas vizītē pieaugušo izglītības centrā Malort 
un Steislingenas pašvaldībā Vācijā

20. novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona 
padomes finanšu komitejas sēdē
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Siera 
kluba prezidenti par 2008. gada 9. augusta 
pasākuma norisi
Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja 
un Kultūrvides attīstības daļas vadītāja do-
das ekspedīcijā uz Turaidas muzejrezervāta 
krājumu, lai vāktu materiālus izstādei par 
Mālpils baznīcas vēsturi

22. novembris Padomes telpās notiek Izglītības konsultatī-
vās padomes sēde, kurā tika izskatīti aktuāli 
pagasta izglītības attīstības jautājumi

23. novembris Padomes priekšsēdētājs tiekas RAPLM E.Za-
lānu par lielāka Siguldas novada izveidi
Padomes priekšsēdētājs piedalās konkursa 
“Skaistākais un sakoptākais Mālpils īpa-
šums-2007” noslēguma pasākumā

26. novembris Aizsardzības ministrijā tiek atkārtoti ie-
sniegts aktualizēts projekta “Mālpils vi-
dusskolas Sporta komplekss” pieteikums 
2008.gada valsts budžetam
Pagasta padomes priekšsēdētājs uzņem 
Allažu pagasta padomes deputātus

27. novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS finan-
šu un ekonomikas komitejas sēdē, kā arī 
Rīgas rajona padomes sēdē
Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja 
piedalās Rīgas rajona mūžizglītības koordi-
natoru sanāksmē

28.,  
29. novembris

Padomes priekšsēdētājs piedalās Reģionu 
komitejas plenārsēdē Briselē

29. novembris Projektu koordinatore piedalās Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras organizētajā 
seminārā “Pašvaldību infrastruktūras projek-
tu sagatavošanas aktualitātes”, kas notiek 
Ķekavā

29.,  
30. novembris

Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja 
piedalās Comenius programmas kontaktse-
minārā Rīgā

30. novembris Veiksmīgi noslēdzas ESF projekta “Notici 
sev” īstenošana sešu mēnešu garumā, kas 
tika uzsākta šī gada 2.maijā. Finansējums 
tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 
Latvijas valsts budžeta
Veiksmīgi noslēdzas projekta “Barona V. fon 
Taubes pieminekļa rekonstrukcija” pirmā 
kārta “Tehniskā izpēte”. Finansējums tika 
piešķirts no Valsts Kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas un Mālpils pagasta pado-
mes. 2008.gadā tiek plānota projekta otrās 
kārtas “Rekonstrukcijas darbi” īstenošana
Veiksmīgi noslēdzas projekta “Dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošana Sidgundas 
pamatskolā” īstenošana, kuru finansējis 
Latvijas Vides aizsardzības fonds un Mālpils 
pagasta padome

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

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību  
speciāliste Iveta Krieviņa

Pagasta padomes notikumi oktobrī
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS 
2007. gada DECEMBRA mēnesim

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

komitejas sēde
12.decembrī

pl.15.00
Mazajā sēžu

zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

13.decembrī
pl.16.00 

Mazajā sēžu
zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 13.decembrī
pl.17.00 

Mazajā sēžu
zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE
5.decembrī
19.decembrī

pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 17.decembrī
pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde
5.decembrī

19.decembrī
pl.14.00

Mazajā sēžu
zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Informācija par 2007. gada oktobrī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un Mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

05.10.2007. Andra Bīriņa pilnvarotā per-
sona Ainārs Štops

Dzīvojamā māja, pirts, saimniecības 
ēka, dīķis nekustamajā īpašumā  

“Lejasgrīvnieki”

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

26.10.2007. Garāžu īpašnieku kooperatī-
vā sabiedrība “Centrs GK”

Žogs nekustamajā īpašumā  
“Centrs GK”

Turpinājums 6. lpp.

Mālpilī, 23.10.2007
Būves nosaukums: Vīnkalna ielas slēgšana  
 un rekonstrukcija ar  
 apgriešanās apļa izbūvi  
 “AS Mālpils piensaimnieks” 
 komerctransporta vajadzībām.;
Būves adrese: Mālpils, Rīgas rajons;
Zemes īpašnieks: Mālpils pagasta pašvaldība;
Būvniecības ierosinātājs: Juris Jonaitis.

Publiskā apspriešana uzsākta 03.05.2007 ar paziņojumu “Rī-
gas Apriņķa avīzē” un ar Mālpils pagasta padomes lēmumu par 
papildus materiālu iesniegšanu un apspriešanas pagarināšanu 
turpināta ar 15.09.2007 ar paziņojumu “Rīgas Apriņķa avīzē”, 
pašvaldības interneta mājas lapā un paziņojuma izvietošanu 
pašvaldības un būvvaldes telpās Nākotnes ielā 1, Mālpilī.

Apskates materiāli (rekonstrukcijas iecere) un aptaujas anke-
tas publiskās apspriešanas laikā no 03.05.2007. līdz 30.05.2007 
un laikā no 15.09.2007 līdz 18.10.2007 bija apskatāmi Mālpils 
pagasta Būvvaldē.

Publiskās apspriešanas laikā (līdz 18.10.2007 plkst.18.00) 
būvvaldē ir saņemtas 10 anketas-aptaujas lapas. 8 aptaujas 

lapas saņemtas no dzīvojamās mājas “Pienotavas mājas” 
iedzīvotājiem, 1 aptaujas lapa ar 14 parakstiem no “AS Mālpils 
piensaimnieks” darbiniekiem un 1 aptaujas lapa ar 1 parakstu 
no “AS Mālpils piensaimnieks”.

Aptaujas anketās paustais atbalsts rekonstrukcijas iece-
rei vai tās noraidījums:

Iesniegtās 
aptaujas 
lapas*

Iecere
norai-
dīta

Iecere
atbalstīta

Nav no-
rādīts

Pienotavas mājas 
iedzīvotāji 8 8 -

“AS Mālpils pien-
saimnieks” darbi-
nieki 14 paraksti

1 14 -

“AS Mālpils pien-
saimnieks” 1 1

Kopā 10 23 - -

* Aptaujas lapas kopā

BŪVVALDES GALA ZIŅOJUMS
Par Vīnkalna ielas slēgšanas un rekonstrukcijas ar apgriešanās apļa izbūvi  

“AS Mālpils piensaimnieks” komerctransporta vajadzībām būvniecības ieceri

ATGRIEŽOTIES PIE PUBLICĒTĀ
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LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS  
GADADIENA MŪSU PAGASTĀ

Ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem pie namiem, TV ekrā-
nos, ar svētku sajūtu ģimenēs, pagastā un valstī aizritējuši paši 
nozīmīgākie mūsu svētki – Latvijas Republikas proklamēšanas 
89. gadadiena.

Svētkiem ir jāatver durvis, tie jāielaiž mājās pie saposta 
galda. Runas par nepadarīto, par neveiksmēm un blēdībām, 
lai paliek citām reizēm.

Aizvien vairāk ir ģimenes, kuras kopā ar bērniem cenšas 
sajust šo piederības sajūtu valstij un dodas kopā iededzināt 
svecīti Latvijai, kopā aiziet līdz Brīvības piemineklim, kopā svi-
nību reizē uzsākt dziesmu – Dievs svētī Latviju!

ZIŅAS

Aptaujas anketā, ko iesnieguši “SIA Mālpils piensaimnieks” 
14 darbinieki, kurā noraidīta rekonstrukcijas iecere, norādīts, ka 
noraida tapēc, ka tiek slēgta Vīnkalna un Torņa iela, un ir jāmēro 
daudz lielāks ceļa gabals, un vidēji 50 darbiniekiem katru dienu 
būs apgrūtināta nokļūšana darbā. Aptaujas anketās, ko iesnie-
guši dzīvojamās mājas “Pienotavas māja” iedzīvotāji, kopskaitā 
8, norādīts, ka noraida tapēc, ka gar mājas durvīm Upes ielā, 
kura ir šaura (uz tās nevar izmainīties divas mašīnas), sliktā teh-
niskā stāvoklī, putekļaina un ziemā grūti izbraucama, intensīvi 
kursēs smagās automašīnas, apdraudot bērnu drošību, ka tiek 
slēgta Vīnkalna un Torņa iela, ka Dzirnavu iela ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, un ziemā pa to ir ļoti apgrūtināta uzbraukšana, “slidenā 
laikā nemaz nevar uzbraukt Dzirnavu kalnā”. Aptaujas anketā, 
ko iesniegusi SIA “Mālpils piensaimnieks”, kurā noraidīta rekon-
strukcijas iecere, norādīts, ka iecere principiāli rada neērtības 
SIA “Mālpils piensaimniekam”, jo tiks traucēta normāla trans-
porta kustība ārā uz Torņa ielu vai Vīnkalna ielu, un līdz ar to 
transports būs spiests braukt atpakaļ uz Upes ielu, kura ir sliktā 
tehniskā stāvoklī, un Dzirnavu ielu. Projekta realizācijas beigās 
lielāks noslogojums būs SIA “Mālpils piensaimnieks” teritorijai 
un gada materiālie zaudējumi sastādīs 500 Ls, jo transports būs 
spiests nobraukt liekus 700 m, kā arī apgrūtināta darbinieku 
kustība uz un no darba. Ieceres realizācijas gaitā Pienotavas 

mājas iedzīvotāji, kas brauks ar personīgo transportu traucēs 
SIA “Mālpils piensaimnieks” autotransportu un iespējamas būs 
biežas avārijas situācijas.

Laikā no 03.05.2007. līdz 30.05.2007 saņemts viens ie-
sniegums, kuru parakstījuši 14 “Pagrabmājas” un “Gundegu” 
iedzīvotāji kuri iebilst pret to, ka slēdzot Vīnkalna ielu satiksme 
tiek novirzīta gar “Gundegām” un “Pagrabmāju” pa Torņa ielu. 
Iesniegumā ierosināts veidot ielu plānotā gājēju celiņa vietā.

21. jūnijā saņemts viens iesniegums, kuru parakstījuši deviņi 
Mālpils iedzīvotāji, kuri atbalsta “Klabažu “teritorijas labiekārto-
šanu un ar to saistīto Vīnkalna ielas rekonstrukciju.

18. jūlijā saņemta viena iedzīvotāju atsauksme, kuru parak-
stījuši 12 “Pagrabmājas” un “Gundegu” iedzīvotāji kuri iebilst 
pret to, ka slēdzot Vīnkalna ielu satiksme tiek novirzīta gar “Gun-
degām” un “Pagrabmāju” pa Torņa ielu. Iedzīvotāji atbalsta Vīn-
kalna ielas slēgšanu tikai tad, ja tiek slēgta satiksmei arī Torņa 
iela, atstājot piekļuvi “Pagrabmājai” un ūdenstornim, uzliekot 
ceļa zīmi “Strupceļš” un izveidojot slēdzamas barjeras.

Sagatavoja R. Bete

15. NOVEMBRĪ

Baložu kultūras namā notika svinīgs Rīgas rajona pašvaldību vadī-
tāju sarīkojums, kurā ar Rīgas rajona atzinības rakstiem par īpašiem 
nopelniem sava novada un mūsu rajona labā tika apbalvoti Rīgas 
rajona iedzīvotāji. Mēs pievienojamies apsveikumiem, kurus saņēma 
Rīgas rajona mūsdienu dejas un ritmikas deju kolektīvu metodiskās 
apvienības metodiķe, Mālpils vidusskolas mūsdienu deju grupu vadī-
tāja Ivetta Jakovļeva – par radošu un nozīmīgu ieguldījumu interešu 
izglītībā un mūsdienu dejas mākslas attīstībā.

Pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktore Olga 
Volosatova – par nozīmīgu ieguldījumu sociālo pakalpojumu organi-
zēšanā un sniegšanā.

Turpinājums no 5. lpp.
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Sidgundas pamatskola
Skolotāju Ligitu Odziņu – skolā par 

ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāju un au-
dzinātāju nostrādāti 19 gadi. Jau sešus 
gadus skolotāja veic arī bibliotekāres 
pienākumus un vada tūrisma pulciņu. 
Savu darbu veic profesionāli un apzinīgi, 
ar augstu pienākuma izjūtu. Skolotājai 
veidojas labs kontakts ar audzināmās kla-
ses skolēniem, pozitīva vērsta sadarbība 
ar skolēnu vecākiem.

Skolotāju un deju kolektīvu vadītāju 
Māru Gaili – Dišereiti. Sidgundas pamat-
skolā nostrādāti 10 gadi. Deju kolektīvi 
piedalījušies gan skolas, gan Mālpils kul-
tūras nama, gan rajona, gan republikas 
mēroga pasākumos. Pateicoties skolotā-
jas enerģijai un radošajam garam, palieli-
nājies dejotāju skaits – skolā darbojas trīs 
tautisko deju kolektīvi. M. Gaile-Dišereite 

ļoti radoši, atbildīgi un profesionāli veic 
sākumskolas skolotājas darbu, organizē 
un vada skolas Klašu audzinātāju meto-
diskās komisijas darbu.

Skolotāju Gunāru Štrauhu – par 
mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. 
Skolotāja pedagoģiskā darba stāžs Sid-
gundas skolā ir 55 gadi. Šajos gados ma-
temātikas un fizikas skolotājs ir mācījis arī
rasēšanu, fizkultūru, darbmācību zēniem,
mācījis sākumskolas skolēnus, 6 gadus 
strādājis par skolas direktoru, 20 gadus 
vadījis skolēnu pūtēju orķestri, 33 gadus 
vadījis rajona 5.-9. klašu matemātikas sko-
lotāju Metodisko apvienību, piedalījies 
rajona skolu inspicēšanā, vairakkārt ir ap-
balvots ar Goda rakstiem, skolotājam pie-
šķirts skolotāja – metodiķa nosaukums. 
Skolotājam ir radoša un profesionāla 
pieeja mācību priekšmeta pasniegšanā. 
Skolotājs vienmēr ir augstu turējis peda-

goga profesijas prestižu un vienmēr ir 
bijis un ir savas skolas patriots.

16. NOVEMBRĪ
Mālpils kultūras namā uz svinīgu sarīkojumu pulcējās Mālpils pašvaldības iestāžu dalībnieki. Mālpils pašvaldības atzinī-

bas rakstus un apbalvojumus, saņēma darbinieki, kurus bija izvirzījuši iestāžu vadītāji un kolēģi, sveicot ar krāšņiem puķu 
pušķiem un veltot svētkos labus vārdus:

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde  
“Māllēpīte”

Pirmsskolas skolotājai Andai Brokai – iestādē nostrādājusi 33 gadus. Neska-
toties uz nopietnām veselības problēmām, visu savu enerģiju un mīlestību atdod 
iestādes vismazākajiem bērniem. Ir atsaucīga, izpalīdzīga, ar labu humora izjūtu un 
radošu pieeju darbam.

Pavārei Modrītei Ķešānei – iestādē nostrādājusi 21 gadu. Īsts darba rūķis – izcila 
pavāre. Bērnu ēdināšana nav iedomājama bez viņas.

Skolotājas palīdzei Intai Maļutkinai – iestādē nostrādājusi 36 gadus. Ir ļoti, ļoti 
mīļa auklīte pašiem mazākajiem bērniem. Čakli un apzinīgi veic savus darba pienā-
kumus.

Naktsauklei Skaidrītei Keisterei – iestādē nostrādājusi 38 gadus, lielāko daļu no 
tiem par pirmsskolas skolotāju mazāko bērnu grupiņās.Ar augstu pienākuma apziņu, 
čakla, izpalīdzīga, atsaucīga. Aktīvi piedalās iestādes rīkotajos pasākumos.

Medmāsai Ilgai Bērtulei – iestādē nostrādājusi 39 gadus. Viņa ir cilvēks, uz kuru 
vienmēr var paļauties, zinot, ka darba pienākumi tiks izpildīti pēc labākās sirdsapzi-
ņas. Ir laba pasākumu organizatore.

Mālpils vidusskola
Direktora vietniecei izglītības jo-

mā Laimai Balodei – par ilggadīgu, 
profesionālu darbu Mālpils vidusskolā, 
vadot skolēnu mācību un audzināšanas 
darbu, kā arī veicot pienākumus Mālpils 
vidusskolas neklātienē. Erudīta, atsaucī-
ga, saprotoša, labestīga saskarsmē ar 
skolēniem un kolēģiem.

Skolotājai Svetlanai Čelnovai – par 
ilggadīgu, profesionālu darbu, veicot 
skolēnu mācību un audzināšanas darbu, 
kā arī ilgus gadus apzinīgi pildot Mālpils 
vidusskolas darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājas pienākumus. Izdomas 
bagāta, radoša, sirsnīga, saprotoša sa-
skarsmē ar skolniekiem un kolēģiem.

Mālpils profesionālās  
vidusskolas un Mālpils  
internātpamatskolas  
kolektīvs

Skolas direktori Frančesku Ģēveli – 
par neatlaidību, mērķtiecību, atvērtību 
inovācijām, kas nodrošina līdzsvaru starp 
pārmaiņām un stabilitāti skolas attīstībā

Dienesta viesnīcas komendanti Vitu 
Ozoliņu – par izglītības veicinošas vides 
radīšanu dienesta viesnīcā

Aukli Veroniku Laizāni – par izpratni, 
iejūtību, pašaizliedzīgu darbu internāt-
pamatskolas skolēnu audzināšanā

Mālpils sociālais dienests
Sociālo darbinieci darbam ar ģi-

menēm Lūciju Vaivari – par aktivitāti 
projektu realizēšanā 2007. gadā, ar kuru 
palīdzību apmācībās tiek iesaistīti gan cil-
vēki ar īpašām vajadzībām, gan bērni no 
sociālā riska ģimenēm, gan arī no citām 
sociāli atstumtām grupām

SIA Norma – K
Sētnieci Dainu Petrovu – par kārtīgu, 

godprātīgu attieksmi pret savu darbu

Mālpils  
mūzikas un mākslas skola

Elmāru Rudzīti – par veiksmīgu sak-
sofona klases audzēkņa Silvestra Bajāra 
sagatavošanu starptautiskam konkur-
sam-festivālam “Saxophonia 2007”

Diānu Dzelvīti – par ieguldīto darbu 
klavieru nodaļas attīstībā

Māru Ārenti – par ieguldīto darbu 
mākslas nodaļas attīstībā

Mālpils kultūras nams
Deju kolektīvu vadītāju Julijanu But-

keviču– sakarā ar dzīves un darba jubile-
ju – 30 gadi kopā ar Mālpils dejotājiem

Mālpils pagasta padome
Par ilggadīgu, godprātīgu un atbildī-

gu darbu:
Kancelejas vadītāju Dzidru Bem-

beri;
Finansisti Dainu Silu;
Iedzīvotāju reģistratori un nodokļu 

administratori Mārīti Nīgrandi;
Šoferi Aivaru Melceri.
Lidiju Stuci – par precīzu, godprātī-

gu darbu un sakarā ar nozīmīgu dzīves 
jubileju.

Turpinājums 8. lpp.
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MĀLPILS KULTŪRAS NAMAM – 20

1950. – 1960.

Piecdesmitajos gados Mālpils Tautas namā darbojās jauniešu deju 
kolektīvs, kas piedalījās Siguldas rajona svētkos Siguldas estrādē. Deju 
kolektīvs kopā ar dramatisko kolektīvu iestudēja etnogrāfisku uzvedumu
“Pulkā eju, pulkā nāku”. Režisore Aglaida Čakša.

“Vilksim košu zelta jostu”

“Tuvojas 2008. gads. Zemei, kurā tu dzīvo, būs 
90 gadu jubileja. Lai tā varētu notikt, jānoauž Zelta 
josta”, ar šiem vārdiem sākās Rīgas rajona deju 
kolektīvu koncerts Mālpils kultūras namā pašās 
oktobra beigās. Tas bija pirmais koncerts no dau-
dzajiem iecerētajiem. Piedaloties visiem Latvijas 
robežu rajoniem, gada laikā notiks koncertu virkne, 
kuras laikā jaunie amatu meistari audīs jostu Latvi-
jai – garu, jo garu.

Idejas autori un organizatori ir Valsts jaunatnes 
iniciatīvu centrs. Stafeti no Rīgas rajona pārņēma 
Limbažu rajons. Koncertā piedalījās arī Mālpils vi-
dusskolas mūsdienu deju kolektīvi.

Un, lūk, noslēguma vārdi: “Tādi nu esam tie mazie 
latvju bērni – draiski, kā dzīpariņi, rotaļīgi kā kamoli-
ņi. Un lielā Latvija mums ir kā mamma, kura mums 
saka – Tavas mājas manā azotē! Tik mīļi un vienkārši 
jau arī sākas tā lielā mīlestība uz savu.”

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

18. NOVEMBRĪ
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs svinīgajā sarīkojumā teica īsu 

uzrunu, kurā iepazīstināja klātesošos ar pagasta dzīves aktualitātēm un sa-
sniegumiem, un Mālpils 800 gades darba grupas vārdā pasniedza pateicības 
veltes tiem mālpiliešiem, kuri atsaucās aicinājumam uzrakstīt dzejoli par 

Mālpili. Paldies 
par atsaucību Vali-
jai Bērziņai, Ilonai 
Raupai, Skaidrītei 
Misiņai, Mārtiņam 
Nunguram, Līvijai 
Rogulei, Edai Vilci-
ņai, Elitai Miezei, 
Kristīnei Cimerma-
nei, Inārai Bahma-
nei, Ārijai Grasei, 
Jānim Zuteram!

Turpinājums no 7. lpp.

Turpinājums 17. lpp.

Pagājušajā avīzītē, kurā atcerējāmies Mālpils koru dzīvi, ieviesu-
sies kļūda, starp rindiņām pazudis laiks, kad Mālpils kori vadīja 
Sarmīte Brīdaka – Pastare (1981. – 1987. gads). Diriģente ar lielu 
iekšējo sirds siltumu, aizrautību, nopietnu attieksmi pret darbu un 
ļoti izteiksmīgām rokām. Saviem bijušajiem koristiem Sarmīte sūta 
siltus sveicienus un laba vēlējumus, šobrīd strādājot savā dzimta-
jā Alūksnes pusē.

Lai arī latviešiem tautas dziesma cieši saistīta ar deju, tomēr mūsdie-
nu izpratnē deju kopas un kolektīvi radās tikai 20. gadsimta otrajā pusē. 
Arī mūsu pagastā pirmie deju kolektīvi veidojās šajā laikā. Atsaucoties 
uz dejotāju atmiņām un grāmatas Mālpils sniegto informāciju, ieskicējas 

ar tautisko deju saistītie notikumi Mālpilī. Protams, ziņas nav pilnīgas, 
tāpēc priecāsimies, ja bijušie un esošie dejotāji dalīsies savās atmiņās 
un sniegs vairāk informācijas par kolektīviem un notikumiem.

Mālpils – dejojošais pagasts

8. XI Notiek tehniskās darba grupas sanāksme, kurā 
tiek skatīti jautājumi par svētku pasākuma saim-
nieciskajām problēmām (stāvlaukumu izveide, 
skatītāju sēdvietu ierīkošana u.c.). 

15. XI Tehniskā darba grupa izstrādā izmaksu tāmes
23. XI Mākslinieciskā darba grupa saskaņo 2008. ga-

da kalendāra galīgo maketu, kas tiek nodots 
iespiešanai.

2. XII Ar izstādi “Vairāk gaismas” sākas 800gades 
izstāžu cikls.

Mālpils  
800gadi gaidot

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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Mālpils profesionālajā vidusskolā pēc 
rekonstrukcijas tika atvērta jaunā trenažieru 
zāle, fitnesa zāle un relaksācijas telpas.

Svētku brīdī Sporta bāzes vadītājs 
T. Ģēvele veltīja labus vārdus, nu jau ne-
laiķim Edgaram Rubenim, kā arī atcerējās 
savu darba gaitu sākumu vairāk kā pirms 
30 gadiem vecajā cīņas zālē, kura bija 
tikai 6X6 metrus liela. Skolas direktore 
F. Ģēvele atzīmēja Mālpils profesionālās 
vidusskolas Sporta bāzes attīstību, sportis-
tu sasniegumus rajona un valsts līmenī un 
teica lielu paldies sponsoriem – A. Plauža 
kungam, Rīgas rajona padomei, SIA “Lai-
ko”, SIA “EMU”, bez kuru sapratnes un 
dāsnuma tik modernu trenažieru zāli, fit-
nesa zāli meitenēm un relaksācijas telpas 
nebūtu iespējams izveidot.

Mālpils profesionālās vidusskolas 
direktore F. Ģēvele: “Audzēkņi, kas grib, 
gan mācās, gan trenējas un vairo mūsu 
skolas labo slavu, jo par otro vietu kop-
vērtējumā jauniešiem Vidzemes reģionā 
un pirmo vietu smagatlētikā mēs varam 
tikai lepoties. Šodien ir īpašs brīdis – tas ir 
sapņu piepildījums, par vienu noteiktu lie-

tu – par sporta dzīvi, kas gan spārno, gan 
dod spēku, gan papildina enerģiju. Sap-
nis, kas gaidīts daudzu gadu garumā, ir 
piepildījies. Par to paldies sponsoriem!”

Rīgas rajona padomes izpilddirektors 
I. Šteinbergs savā apsveikuma runā 
atzīmēja, ka investējot izglītībā, zinātnē, 
tās atdeve ir desmitkārtīga, tāpēc arī nā-
košgad Rīgas rajona padome netaupīs 
līdzekļus šajā virzienā.

Sveicienus no SIA “Laiko” nodeva, arī 
ilggadēja skolas atbalstītāja L. Amerika: 
“Man ir ļoti patīkami sadarboties, tādēļ 

noteikti apskatīšos kāda ir lielā zāle, jo ir 
prieks sponsorēt ar mērķi, ko arī “Laiko” 
vienmēr dara.”

Sporta iniciatīvu centra vadītājs 
Ē. Goba atzīmēja, ka skolotājs T. Ģēvele 
šajā mazajā zālītē ir izaudzinājis, olimpieti, 
kas Atlantā startēja Olimpiskajās spēlēs, 
un pašreiz trenē Zviedrijā. Ē. Goba: “Pro-
tams, liels prieks par šo skaisto zāli, jo 
nav daudz tādas atsevišķas vingrošanas 
un atlētikas zālītes. Lai tāda pat enerģija 
direktorei un sporta skolotājam arī nāka-
majos 30 gados!”

Klātesot galvenajiem sponsoriem no 
RRP, SIA “Laiko”, kā arī viesiem no Māl-
pils pagasta padomes, Sporta iniciatīvu 
centra, Rīgas rajona bērnu un jaunatnes 
sporta skolas, kā arī skolas darbinieku 
kolektīvam, skolas direktore un RRP iz-
pilddirektors I. Šteinbergs grieza lentu 
ar simboliskām “Pirmās dienas” ieejas 
biļetēm. Sporta bāzes vadītājs T. Ģēvele 
visiem klātesošajiem izrādīja jaunās telpas 
un modernos trenažierus.

Redaktore Daiga Frīdberga

Vērienīgas pārmaiņas Mālpils profesionālajā vidusskolā

Mālpils profesionālā vidusskola tradi-
cionālās “Uzņēmēju dienas”, kas parasti 
notika pavasarī , pārcēlusi uz rudeni, lai 
tajās varētu piedalīties arī ceturto kursu 
audzēkņi, kuriem tūlīt, tūlīt sāksies lielās 
prakses. Tā, jau skolas telpās, var satikties 
ar potenciālajiem darba devējiem, izzināt 
to vēlmes, prasības. Gadu no gada, tiek 
veidots šis savstarpējās sapratnes un 
izziņas tilts, kas palīdz jaunajiem speciālis-
tiem atrast savu vietu darba tirgū.

No plašā sadarbības partneru pulka, 
skolā bija ieradušies pārstāvji 17 no tuvā-
kiem un tālākiem Latvijas uzņēmumiem, 
kā arī Izglītības ministrijas un Probācijas 
dienesta. Protams, visplašāk bija pārstāvē-
ti Rīgas rajona uzņēmumi, kuros prakses 
iziet skolas izglītojamie.

Pēc skolas direktores F. Ģēveles uzru-
nas tika dots vārds viesiem. Vilnis Kazāks, 
Amatniecības kameras vadītājs, Tehniskās 
universitātes profesors, stāstīja par univer-
sitātē apgūstamo programmu – “Materiālu 
tehnoloģijas un dizains”, kur jaunajiem 

speciālistiem no arodskolām mēģina ie-
mācīt konstruktīvo domāšanu un dizainu. 
Tālākā pasākuma gaitā skolas direktore 
F. Ģēvele sniedza aktuālāko informāciju 
par skolas profesionālās izglītības apguvi, 
par problēmām, jauninājumiem un tālā-
kām attīstības iespējām, īpaši atzīmējot 
plašo sadarbību ar skolām starptautisko 
projektu ietvaros, kas dod iespēju izglī-
tojamajiem apgūt jaunākās tehnoloģijas 
prakšu laikā ārzemēs.

Klātesošie atbilstoši mācību program-
mu specialitātēm sadalījās darba grupās, 
kurām tika izrādītas jaunākās izmaiņas 
skolas materiālajā bāzē. Siltuma, gāzes 
un ūdens tehnoloģijas specialitātes sko-
lotāja V. Mihejeva īpaši atzīmēja jaunās 
projektēšanas klases priekšrocības, kas 
ļaus izglītojamajiem strādāt gan apgūstot 
rasēšanas pamatus, gan datorprojektēša-
nas programmu iespējas.

Ēdināšanas servisa specialitātes gru-
pa, apskatot laboratorijas, sprieda gan 
par ļoti praktiskām lietām, kā darba instru-
mentiem, to nodrošinājumu darba vietās, 
gan par datorprogrammu ieviešanu teorē-
tiskajā apmācībā. Skolotājas E. Kļaviņa 
un G. Jēkabsone ar īpašu lepnumu rādīja 
jauno ēdienu gatavošanas laboratoriju, kā 
arī stāstīja par izglītojamo uzvaru startējot 
Latvijas mēroga sacensībās starp profesio-
nālajām skolām.

Kokizstrādājumu izgatavošanas spe-
ciālisti drīz darbus uzsāks jaunajās darb-
nīcās, kur lielu klātesošo pārstāvju no 
SIA “Laiko”, SIA “Swedwood Latvija” , 
SIA “Kokapstrāde 98” un “ĒdelveisEG” 
interesi izraisīja plašās telpas, kā arī jau-

nie modernie darbagaldi, kas iegādāti 
īstenojot ES struktūrfondu Nacionālās 
programmas projektu “Mālpils profesio-
nālās vidusskolas kokapstrādes mācību 
darbnīcu renovācija un aprīkojuma mo-
dernizācija”.

Pēc skolas apskates uzņēmēji prezen-
tēja savas firmas attiecīgo specialitāšu 
izglītojamiem, kā arī atbildēja uz klātesošo 
jautājumiem. Siltuma, gāzes un ūdens spe-
cialitātes izglītojamie ar interesi uzņēma 
AS “Siguldas Būvmeistars” mārketinga 
jomas speciālistu Ievas Libkovskas un 
Mārtiņa Pošeikas piedāvāto firmas pre-
zentāciju, uzdeva jautājumus pārstāvjiem 
no AS “Rīgas siltums” V. Vāravam un SIA 
“Reģions D.L.” E. Lācim.

Skolas lielajā zālē bija pulcējušies ēdi-
nāšanas servisa specialitātes izglītojamie, 
kurus uzrunāja Viesu nama “Nītaures Dzir-
navas” pārstāve Gunta Rozenberga, stās-
tot par sava uzņēmuma specifiku, par tā 
piedāvātajām iespējām gan klientiem, gan 
potenciālajiem viesu nama darbiniekiem. 
Arī skolas sadarbības partneru SIA “Sege-
volde” pārstāvēm A. Soldānei un N. Eglei 
nācās atbildēt uz daudziem jautājumiem.

Noslēgumā visas darba grupas atkal 
pulcējās kopā, lai izvērtētu skolas profesio-
nālās izglītības programmas un materiālās 
bāzes atbilstību jaunākājām tendencēm 
šajā jomā, tās spēju pielāgoties darba tir-
gus prasībām, vērtētu skolas konkurētspē-
ju un tālākās attīstības virzienus, meklētu 
jaunus risinājumus uzņēmēju un skolas 
turpmākās sadarbības jomā.

Redaktore Daiga Frīdberga

Uzņēmēju dienas 2007

Uzņēmēji apskata jaunās kokapstrādes 
darbnīcas
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Šīgada konkursa rīkošana man bija pirmā un patīkamā 
pieredze, kas deva iespēju Mālpilī iepazīt un vērtēt skaistākos 
dārzus.

Vienīgais, ko varu nešaubīgi apgalvot, ka katrs dārzs ir dzīvs. 
Tas jūtas labi vai slikti ar mūsu palīdzību. Dārzs izdzīvo un izjūt 
gadalaikus, tas dāvā visu – gan puķu burvīgo aromātu, ziedu 
krāšņumu, visdažādākās krāsas un krāsu nianses. Dārzs liek 
mums izdzīvot līdzi, sākot jau ar mazo sēkliņu, asniņu, ziedu, 
augli un ziemas mieru. Dārzā ir kas maģisks, tas sevī iemieso 
attīstību, enerģiju un auglību.

Ar dārza veidošanu un augu kopšanu ir tāpat kā ar bērna 
audzināšanu un lološanu – ir jāieliek rūpes, zināšanas, un, 
manuprāt, pats svarīgākais – mīlestību. Dārzs par ieguldīto sa-
maksā dubultīgi – tas dāvā prieku un iepriecina sirdis.

Esmu ļoti pateicīga visiem saimniekiem, kas ir aicinājuši 
mūs ciemos, vai arī atļāvuši ieiet savā dārzā, jo tieši visu dārzu 
īpašnieku kopējā jaunrade sniedz iedvesmu un zināšanas arī 
pārējiem Mālpils dārzu kopējiem.

Lai gan pēc konkursa nolikuma bija paredzēts dārzus vērtēt, 
un sadalīt tos pa vietām, tad sākot tos skatīt, šī doma atkrita 
uzreiz pirmā, jo katrs dārzs ir īpašs, un ikkatrā dārzā ir kaut kas 
burvīgs, neatkārtojams, oriģināls un pievilcīgs. Katram savs 
dārzs ir visskaistākais un vismīļākais, tāpēc centos katram dār-
zam atrast to raksturīgāko, neatkārtojamāko un savdabīgāko.

Dārzu vērtēšanu mēs sākām no dārza ielas puses vai iebrau-
camā ceļa. Vērtējums tika likts par pirmo iespaidu, kāds radās 
ienākot dārzā. Ļoti liela nozīme ir labam dārza zonējumam, 
veiksmīgi atrisinātiem kājnieku un braucēju kustības virzieniem 

un plānojumiem, ne mazāk svarīgs ir arī labi plānots dārza telpis-
kums. Ļoti nozīmīga ir dārza augu kompozīcija, to ekoloģiskais 
kārtojums, apkoptība un zāliena kvalitāte. Papildus skatījāmies 
uz dārza atpūtas vietām, mazajām arhitektūras formām, dārza 
dekoriem un ūdens elementiem dārzā.

Sapratām, ka lauku sētas pagalms, kur ikdienas rūpes tiek 
veltītas un dalītas vairākām lietām, atšķirsies no rūpīgi kopta 
centra dārziņa nelielā pagalma izmēriem.

Visvairāk atmiņā man ir palikuši paši – skaistāko dārzu 
īpašnieki – gudri, čakli un labestīgi cilvēki, kuriem padodas 
visas lietas.

Lielu paldies gribu teikt visiem, kas atsaucās gan Mālpils 
Vēstīs, gan Mālpils TV izsludinātajam konkursam un pieteica 
savus dārzus, kā arī tiem labajiem ļaudīm, kas ieraudzīja skaistu-
mu kaimiņa vai drauga dārzā un tos pieteica konkursam. Tāpat 
lielu paldies gribu teikt komisijas locekļiem, kas atrada savu 
laiku, deva vērtējumus un dalījās padomos – Dzintrai Grollei, 
Ilzei Vanagai, Ivetai Krieviņai, Esmeraldai Tālei, Nellijai Andru-
kelei un īpašu paldies Daigai Frīdbergai, kas attēloja, uzbūra 
vispatiesākās ainas par dārzu burvību, un izcēla katru dārzu, 
dodot tam pašu trāpīgāko raksturojumu.

Konkursa noslēguma vakarā tika pateikts mīļš paldies 
visiem, kas ar savu mīlestību un rūpēm ir kopuši un lolojuši sa-
vus dārzus, kas ir nenovērtējams un liels ieguldījums Mālpils 
pagasta tēla veidošanā.

Aicinu arī nākošgad mālpiliešus būt atsaucīgiem, un piedalī-
ties konkursā “Skaistākais un sakoptākais Mālpils īpašums”, jo sa-
kopta vide mums visapkārt rada harmoniju un dvēseles mieru.

Paldies Jums visiem!

Par skaistāko un sakoptāko Mālpils īpašumu – 2007
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SPORTS

N. 
p. 
k.

ĪPAŠUMA  
NOSAU-
KUMS

ĪPAŠNIEKS Atzinība ...

1 Aniņi Dundurs Nor-
munds

Par Jūrmalas no-
skaņu dārzu

2 Ceriņu iela 8 Miķelsons Ilmārs Par Skaistāko daiļ-
dārzu

3 Cīrulīši – 1 Kaupužs Vilis Par Saskaņotāko 
dārzu

4 Gaidziņas Cīrule Aina Par Sarkano rožu 
dārzu

5 Induļi Kalniņš Jānis Par Skaistāko ābeļ-
dārzu

6 Jaunā māja Paurs Vladislavs Par Ziedošāko 
akmens mūri

7 Jaunžīburti Ābele Atis Par Rūpīgāko 
dārzu

8 Kalna iela 10 Ošenieks Ivars Par dārzu “Bērna 
Sapnis”

9 Kalna iela 6 Karīna Dombrov-
ska

Par Gaumīgāko 
dārzu

10 Kalnrasiņi Tālivaldis Zagor-
skis

Par Viesmīlīgāko 
dārzu

11 Klabažas Juris Jonaitis Par Modernāko 
dārzu

12 Kroņi Vanaga Marta Par Skaistāko dāli-
ju dārzu

13 Lemburg Jānis Zilberts
Par Skaistāko – Su-
ņiem draudzīgāko 
dārzu

14 Madaras Bukovska Velta Par Skaistāko ak-
mens dārzu

15 Mežandri Anspoka Violeta, 
Vidase Māra

Par Mājīgāko 
dārzu

16 Palmaņi Bērziņa Maruta Par Skaistāko ba-
seina dārzu

17 Rencēni Gulbe Māra
Par Dendroloģis-
kās kolekcijas 
dārzu

18 Rodes Veics Dailis Par Interesantāko 
priekšdārzu

19 Smilgas Bēcs Valdis Par Atraktīvāko un 
Dzīvīgāko dārzu

20 Tāles Tālivaldis Ģēvele Par Skaistāko 
ūdensrožu dārzu

21 Veckalns Fogelis Māris Par Zaļāko mauri-
ņu dārzā

22 Vēveri Beļavskis Gun-
dars

Par Skaistāko lau-
ku sētu

23 Vildēni Beņķe Inga Par Skaistāko Kā-
postu dārzu

24 Vītiņi Sola Gints Par Orģinālāko 
dārzu

25 Mazdārziņš Baiba Poiša

Par Skaistāko un 
rūpīgāk kopto maz-
dārziņu  
(ziedošāko)

26 Balkons  
Nākotnes 2 Ineta Lauka Par Skaistāko un 

gaumīgāko lodžiju

Teritorijas plānotāja –  vides speciāliste  
Kristīne Cimermane

Aicinām piedalīties biedrības  
“Notici sev!” 

Starptautiskajai invalīdu dienai un Adventa laika  
ieskaņai veltītajā pasākumā

2007.gada 1.decembrī plkst. 11.00
Mālpils k/n apaļajā zālē

Piedalīsies dienas aprūpes centrs “Cerību tilts” ar Zie-
massvētkiem veltītu roku darbu izstādi-pārdošanu.

Dziedās ansamblis “Zvaigžņu dzirksts”.

Mālpils k/n
Stundu pirms pasākuma no plkst.10.00 būs apskatāma 

izstāde, kā arī varēsiet iegādāties lielogu dzērveņu  
audzētāja A.Špata k-ga saimniecībā “Gundegas”  

(no Bīriņiem) ražotos produktus (dzērveņu, cidoniju, 
smiltsērkšķu, pīlādžu u.c.)

 
Par piedalīšanos pasākumā, lai precizētu dalībnieku  

skaitu, kā arī par transporta nepieciešamību,  
zvanīt:

Ingrīdai Muraško – 7925378
Lūcijai Vaivarei – 7185873

Jānim Feldmanim – 29510876

Nominācijas konkursā  
SKAISTĀKAIS UN SAKOPTĀKAIS MĀLPILS ĪPAŠUMS – 2007

Jaunumi sportā
Savu dalību Rīgas Rajona sporta spēlēs ir noslēgusi Mālpils 

volejbola komanda, kura 16 pagastu konkurencē izcīnija augsto 
septīto vietu. Mālpils pagasts kopā aizvadīja 6 spēles, kurās tika 
pārspēti Siguldas, Mārupes un Sējas volejbollisti, bet zaudēja 
attiecīgi Salaspils, Saulkrastu un Ropažu pagastam. Lielu no-
pelnu Mālpils volejbolistu uzvarās deva bijušais profesionālais 
volejbolists Valts Mihelsons , kurš palīdzēja netikai kā spēlētājs, 
bet arī kā treneris. Vēl Mālpils pagasta godu aizstāvēja Gatis 
Ozoliņš, Māris Čīma, Justs Mihelsons, Ansis Stikāns, Arnis 
Staško, Kristaps Miders, Andrejs Furstats.

Turpmākās sacensības
1.12.2007. Mālpils pagasta čempionāts volejbolā pl. 11.00  
Mālpils profesionālajā vidusskolā.

1.12.2007. Decembrī Rīgas rajona sporta spēles roku cīņās

Sporta darba organizators  
Māris Čīma
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Svinīgā un reizē sirsnīgā noskaņā 
aizvadīta Latvijas Valsts 89. dzimšanas 
diena mūsu pagastā. Arī skola bija 
svētku rotā, un sarīkojumos pulcē-
jās gan 1. – 4. kl., gan 5. – 12. kl. 
skolēni.

Vecāko klašu pasākums bija 
veidots kā goda atdošana tiem 10 
izcilajiem cilvēkiem, kurus skolēni 
izvēlējās savā balsojumā “Mālpils 
zieds”, anketā viņus ierakstot pašu 
izvēlētajā secībā.

Šīs ieceres pamatā, kā jau mi-
nējām iepriekšējā “Skolas dzīvē”, 
bija 3 vidusskolas puišu 2005. ga-
dā izstrādātais projekta darbs.

Pasākumā par izvēlētajām per-
sonībām stāstīja skolēni Agnija Graudiņa, 
Ilze Vilciņa, Ēriks Savrasēvičs, Ulla Vārava, 

Mārtiņš Taranda un Kristaps Dinka. Ilustrā-
cijai prezentācijas materiālu sagatavoja 

vienmēr atsaucīgā Informācijas centra 
vadītāja Iveta Krieviņa, bet emocionāli 

pasākumu bagātināja Ilonas Haņinas un 
viņas draugu muzikālie priekšnesumi, kas 

izpelnījās sirsnīgus aplausus.

Varbūt kādā sirdī atbalsojās Ērika 
Savrasēviča skolēniem uzdotie jautāju-
mi: cik vēl ir tādu cilvēku, kuri Mālpils 
vārdu aiznesuši pasaulē vai bijuši mī-
lēti un cienīti tepat, mūsu pagastā, un 
kādas pēdas Mālpils zemē spēs atstāt 
pašreizējie skolēni.

Sarīkojuma noslēgumā skolotāja 
Baiba Kriviša apbalvoja labākos skolas 
sportistus, bet mācību pārzine Laima 
Balode – Mūzikas un mākslas festivāla 
Bildes laureātus.

Ceram, ka arī māpiliešiem būs 
interesanti uzzināt skolēnu balsojuma 
rezultātus.

Mālpils vidusskolā

Pavisam balsojumā piedalījās 132 dalīb-
nieki – 9.–12. klašu skolēni un novadpētnie-
ki, un viņiem visiem paldies par nopietnu 
attieksmi.

Robertam Rozem,  
ilggadējam Mālpils  
8-g. skolas direktoram, –  
72 balsis

Valentīnam Skulmem, 
aktierim, – 69 balsis

Augustam Ķešānam, 
ievērojamam  
zinātniekam,  
ķīmiķim, – 77 balsis

Emmai Birģelei,  
visu cienītai un mīlētai 
ārstei, – 124 balsis

Martai Skulmei,  
izcilai tēlniecei, –  
107 balsis

Laumai Balodei,  
mālpiliešiem kādreiz 
labi pazīstamai  
kultūras darbiniecei, – 
98 balsis

Oto Skulmem, glezno-
tājam, scenogrāfam, – 
81 balss

Jānim Mednim,  
Meliorācijas un  
zemkopības muzeja  
vadītājam, – 83 balsis

Pēterim Upītim,  grafiķim,  
ex libris  meistaram, –   

58 balsis

Rūdolfam Klinsonam, 
militāram darbiniekam, 
ģenerālim, – 96 balsis
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Tagad, tumšajā laikā, gribas atcerēties notikumus, kas liek 
pakavēties jaukās atmiņās. Šoreiz pastāstīšu par lielākajiem pasā-
kumiem septembra, oktobra un novembra mēnesī mūsu skolā.

Laba tradīcija – katru rudeni doties ekskursijā. Šogad marš-
ruti veda uz trīs dažādām debespusēm. 1.-4.kl. kolektīvs devās 
uz Āraišu ezerpili, Āraišu dzirnavām un Cēsīm; 5.-7.kl. kolektīvs 
pabija Blaumaņa ,,Brakos” un Gaiziņkalnā; 8.kl.skolēni apskatī-
ja N.Skauģa ceptuvi ,,Lāči” un kino pilsētiņu Tukuma pusē. Pati 
biju ,,Brakos”, par ko varu teikt: ,,Bija vērts turp aizbraukt, jo 
izjutām šo māju īpašo auru, uz brīdi ,,pārvērtāmies’’ par nerātna-
jiem velniņiem”. Arī skolotāji oktobrī brauca ekskursijā. Šogad 
maršruts bija N.Skauģa ceptuve ,,Lāči” – Džūkstes pasaku mu-
zejs – Dobeles sveču ražotne. Tā bija jauka diena, kad varējām 
ne tikai daudz ko apskatīt, bet arī iejusties pasaku tēlu lomās, 
kas sagādāja lielu jautrību un daudz pozitīvu emociju.

Kā vēl viens jauks pasākums oktobrī bija erudīcijas konkurss 
3.-4.kl. skolēniem kopā ar Mālpils internātpamatskolas audzēk-
ņiem. Un nav varbūt šoreiz svarīgi, kas uzvarēja, bet svarīga ir 
kopābūšana, pati darbošanās, komandas biedra pleca atbalsts. 
Paldies skolotājai Dacei Brūnai, kas atveda savus audzēkņus, 
un es domāju, ka mēs visi bijām tikai ieguvēji.

9. novembrī bija tradicionālais, skolēnu ļoti gaidītais Mār-
tiņdienas tirdziņš, kas sākās ar ļoti atraktīvu teātra pulciņa 
uzvedumu ,,Sakņu dārzs” un jautrām rotaļām. Vēlāk, protams, 
tirgošanās, iepirkšanās...

12. novembrī klases stundu tēma bija saistīta ar Lāčplēša 
dienu. Visi skolēni un skolotāji izgatavoja sarkanbaltsarkanu 
lentīti, ko piespraustu nēsāja visu dienu. Tas bija kā cieņas 
apliecinājums mūsu karavīriem.

16.novembrī – svinīgais pasākums veltīts Latvijas 89. dzim-

šanas dienai. Gājām arī skolas pagalmā, kur bija izveidota 
Latvijas kontūra, gar kuras malām – svecītes un karodziņi. 
Skolēni aizdedzināja svecītes, skaitīja dzejoļus, dziedāja dzies-
mu. Kā atzina daudzi skolēni, tad tieši iešana ārā un svecīšu 
dedzināšana viņiem ļoti patikusi. ,,Līnija bija ļoti jauka un daudz 
savādāka nekā citās reizēs. Svecīšu dedzināšana ārā man lika 
aizdomāties par tiem, kas ir gājuši bojā, lai mēs citi varētu brīvi 
staigāt un ilgi dzīvot ”(Anete, 6.kl.); ,,Man liekas, ka šīs dienas 
līnija bija ļoti aizkustinoša” (Sandija, 8.kl.); ,,Pati piedalījos Lat-
vijas kontūras veidošanā un biju lepna par to” (Linda, 8.kl.); 
,,Man šī līnija patika. Īpaši jauka bija svecīšu dedzināšana, jo 
citus gadus tā nebija. Manuprāt, tie bija īpaši svētki” (Rober-
ta, 5.kl.). Vēl tikai jāpiebilst, ka gandrīz visi aptaujātie atzina, 

ka vajadzētu uz šo pasākumu visiem skolēniem nākt svētku 
drēbēs. Es tikai varu pievienoties šai domai, jo arī ar apģērbu 
mēs izrādām cieņu .

Visi šeit pieminētie pasākumi bija kā krāsainas rudens 
lapas, kas virpuļoja Sidgundas pamatskolā.

I. Andersone

Sidgundas pamatskolā
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PROJEKTI

Izglītība. Jaunatne
Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kop-

summa 
Pa-

gasta 
līdzfin.

Komentāri

Apturētais laiks Biedrība “Mālpils tautskola” Rīgas rajona padome 230 Notiek projekta īstenošana 

Digitālās fototehnikas iegāde
mācību procesa nodrošināšanai
mācību priekšmetā “Darbs materiālā”

Mūzikas un mākslas skola Kultūrkapitāla fonds 1 114 514
Mākslas 

skola

Atbalstīts

Eiropas pļavas III PII “Māllēpīte” SOCRATES /Comenius 3500 0 Notiek projekta īstenošana 

Eiropas pilsētu grafiti III Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 3500 0 Notiek projekta īstenošana 

Veselība un kultūra jauniešiem: tas ir sports! Francijas jauniešu organi-
zācija

YOUTH
(programma Jaunatne)

11 000 30% 
no ceļa 

izd.

Īstenots 2007.gada jūlijā

Neķer kreņķi: stresa menedžments darbā un sadzīvē Biedrība “Mālpils tautskola” Rīgas rajona padome 200 0 Īstenots 2007.gada maijā

Eiropas pļavas II PII “Māllēpīte” SOCRATES /Comenius 10 029 0 Īstenots 2007.gada maijā

Eiropas pilsētu grafiti II Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 7 947 0 Īstenots 2007.gada maijā

Vecmāmiņas virtuvē Profesionālā vidusskola SOCRATES /Comenius 12 147 0 Īstenots 2007.gada maijā

Eiropas darba tirgus Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 11200 0 Īstenots 2007.gada aprīlī

Mūžizglītības pieredze Zviedrijas un Vācijas lauku 
pašvaldībās

Biedrība “Mālpils tautskola” Leonardo da Vinci 3 092 0 Projekts noslēdzies 2007.gada janvārī.

Tālākizglītības iespēju nodrošinājuma modeļa un tā 
ieviešanas rīcības plāna izstrāde Mālpils pagastā

Biedrība “Mālpils tautskola” Eiropas Sociālais fonds 8 479 2 124 Projekts noslēdzies 2007.gada martā.

Leonardo da Vinci projekta sagatavošanas vizīte Mālpils pagasta padome Leonardo da Vinci 422 0 Projekts tiek īstenots 2007.gada 
novembrī

LLL55+... aiming for future Biedrība “Mālpils tautskola” GRUNDTVIG 11 667 0 Projekts uzsākts oktobrī

Enerģiskas, aktīvas rīcības inficēšanas pasākums Biedrība “Mālpils tautskola” 
(Mālpils jauniešu apvienība)

Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrība

300 0 Projekts tika īstenots 2007.gada jūlijā

Dabas un kultūras mantojums
Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsum-

ma 
Pagasta 
līdzfin.

Komentāri

Barona V. fon Taubes pieminekļa rekonstrukcija 
– tehniskā izpēte

Kultūrvides attīstī-
bas daļa

Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcija 

4 578 862 Projekts noslēdzas 2007.gada 
novembrī

Skiču un maketu izstrāde papildinājumam pie rep-
resēto pieminekļiem Mālpilī un Sidgundā

Mālpils pagasta 
represēto nodaļa

Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrība

300 0 Projekts noslēdzas 2007.gada 
novembrī

Sociālā politika
Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsum-

ma LVL
Pagasta 
līdzfin.

Komentāri

Saskarsme un sadarbība ar gados veciem cilvēkiem PA Mālpils sociālais 
dienests

Rīgas rajona padome 230 100 Projekts ir noslēdzies 2007.
gada oktobrī

Invalīda – bezdarbnieka darba vietas labiekārtošana Mālpils pagasta padome Valsts nodarbinātības dienests 3 569 480 Notiek projekta īstenošana

Notici sev Mālpils pagasta padome Eiropas Sociālais fonds (ESF) 22 183 0 Projekts noslēdzas 2007.gada 
novembrī

Zini, vari, dari Biedrība “Notici sev” ĪUMSILS 2 765 1 003 Īstenots 2007.gada jūlijā

Klints (labdarības koncerts) Biedrība “Notici sev” Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība 290 0 Īstenots 2007.gada novembrī

Infrastruktūras attīstība
Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsumma Pagasta 

līdzfin.
Komentāri

Mālpils vidusskolas sporta komplekss Mālpils pagasta padome Aizsardzības ministrija 3 457 729 1 728 865 Iesniegts atkārtoti 
26.11.2007.

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Mālpils pagasta padome Eiropas reģionālās attīstības 
fonds (ERAF)

537 225 263 492 Projektu īsteno līdz 
2008.gada februārim

Ūdenssaimniecības attīstība A-Latvijas upju baseinu 
pašvaldībās / Mālpils pagasts

Mālpils pagasta padome ISPA un Kohēzijas fonds 828 000
(2004.gada 

summa)

124 200
(2004.gada 

summa)

Notiek tehniskā pro-
jekta izstrādāšanas 
darbi.

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Sidgundas 
pamatskolā

Mālpils pagasta padome Latvijas Vides aizsardzības fonds 33 161 16 818 Projekts noslēdzas 
2007.gada novembrī

Mālpils vidusskolas renovācija – tehniskais projekts 
un būvniecība

Mālpils pagasta padome VIP, Izglītības un zinātnes mi-
nistrija

379 591 Iesniegts iekļaušanai 
2007.gada budžetā

Mālpils ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Mālpils pagasta padome VIP, Ekonomikas ministrija 872 000 218 000 Iesniegts 1.05.2005. 
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Tā nu bija sanācis, ka ESF atbalstītajam un Mālpils pagasta padomes 
priekšfinansētajam projektam “Notici sev” un invalīdu un viņu atbalstītāju
biedrībai ir viens un tas pats nosaukums – “Notici sev”, kas intervijās, 
preses izdevumos radīja nesapratni un neprecīzu informāciju.

10. novembrī ar darba svētkiem – konferenci, koncertu un gaismas 
gājienu noslēdzās 7 mēnešus ilgušais sociālais projekts “Notici sev”, 
un gribas runāt par projekta rezultātiem un domāt par projektā iesais-
tīto cilvēku nākotni.

Projekta taustāmie rezultāti:
· 47 apliecības projekta dalībniekiem par piedalīšanos kādā no projekta 

aktivitātēm; 20 dalībnieki piedalījās visās 4 projekta aktivitātēs, 17 pro-
jekta dalībnieki kādā vienā vai divās aktivitātēs;

· Projektā iesaistījās 13 cilvēki ar invaliditāti; 2 invalīdu mātes, 8 jaunie-
ši, 4 pensionāres, 3 bezdarbnieces; vairākas zema atalgojuma darba 
strādnieces.

Rezultāti, kas atklājās projekta gaitā:
· Lielāka ticība saviem spēkiem;
· Savu māksliniecisko spēju un apdāvinātības apzināšana, atklāšana, 

attīstīšana;
· Sava ierastā dzīves veida, ieradumu, prioritāšu maiņa;
· Atbrīvošanās no kaitīgiem ieradumiem, savu iekšējo resursu, spēka 

apzināšana;
· Savas varēšana pierādīšana sev un citiem;
· Kopā būšana, ticība labajam, savstarpējā bagātināšanās, uzticēšanās, 

draudzīga atmosfēra un prieks, tie ir projekta rezultāti, ko nevar izmērīt 
un izskaitļot.

Noslēdzies 7 mēnešus ilgais projekts “Notici sev”
Esmu bezgala gandarīta, ka projekta dalībnieki bi-

ja tik pretimnākoši, atvērti pārmaiņām, jaunajam. Viņi 
paveica vairāk, kā biju cerējusi un plānojusi, viņi mani 
daudzreiz tik vienkārši un patiesi pārsteidza, iepriecinā-
ja, sajūsmināja, ka jūtos pozitīvi uzlādēta un laimīga.

Paldies projekta komandai, kas praktiski realizēja 
idejas, kas virmoja Mālpilī jau vairākus gadus, bet iece-
ru mums vēl tik daudz. Ticu, ka kopā mēs vēl daudz 
paveiksim. Īpašu paldies gribu teikt Līvijai Mukānei, 
kura uzreiz atbalstīja manu ideju rakstīt, un Ievai Paulo-
vičai, kura stiprināja mani un sekoja, lai projektā tiktu 
ievērotas ESF vadlīnijas un norādes, Dainai Silai, kura 
rūpējās par projekta finansiālo pusi. Mani fascinēja
komandas darbs kopā ar uzticamajiem draugiem, palī-
giem – Baibu Poišu, Ingrīdu Muraško, Laumu Krastiņu, 
Gunu Petrevicu, Ilgu Egli, Jāni Feldmani, Ivetu Krūmiņu, 
Dzintu Krastiņu, Olitu Pauniņu un tiem daudzajiem ne-
redzamajiem, bet sajūtamajiem atbalstītājiem, kuri bija 
īstajā reizē, īstajā vietā un darīja pašus vajadzīgākos 
darbus. Paldies Elita, Ināra, Dzintra, Līga, Māra, Ilga, 
Sarma, Aivar, Ilona, Esmeralda!

Projekta iesaistīto cilvēku nākotni es saistu ar kopē-
ju darbu un rūpēm vienam par otru, jo es nonācu pie 
secinājuma, ka pagastā ir daudz sociālo darbinieku 
pēc savas sūtības un aicinājuma un man bija prieks ar 
tiem tuvāk iepazīties. Domāsim un darbosimies kopā 
arī turpmāk!

Projekta koordinatore Lūcija Vaivare

Laikā no 5. līdz 10. decembrim kultūras 
namā notika radošā nometne “Amats – pa-
mats”, kas tika realizēta pateicoties sociālā 
dienesta darbinieces Lūcijas Vaivares un 
projektu koordinatores Ievas Viļumas iz-
strādātajam un atbalstītajam projektam.

Tajā piedalījās iepriekšējo sociālā 
dienesta projekta “Notici sev” dalībnie-
ki – cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar 
nodarbinātības problēmām, pensionāri, 

kā arī mālpilieši, kurus bija ieinteresējusi 
iespēja apgūt jaunas prasmes un iema-
ņas. Nometnes darbā piedalījās arī cilvēki 
no aprūpes centra. Tā viņiem bija laba 
iespēja dažādot, padarīt interesantāku 
savu dzīvi. Radošās nometnes galvenais 
mērķis bija, uzzinot par piecu dažādu 
darbnīcu darbu (tās kultūras nama telpās 
darbojās divu mēnešu garumā) un paš-
iem iemēģinot roku dažādās prasmēs, 

labāk iepazīt vienam otru, veidot savstar-
pējus kontaktus, atrast domubiedrus. 
Šajā laikā kultūras nama pirmajā stāvā 
bija apskatāma projekta dalībnieku “No-
tici sev” darbu izstāde.

Kopā pavadītais laiks tuvināja un vei-
doja apziņu – mēs visi – veselāki, stiprāki, 
veiksmīgāki vai mazāk veiksmīgi – esam 
vienādi un kopā varam paveikt daudzas in-
teresantas lietas, tikai vajag noticēt sev.

Radošā nometne “Amats – pamats”

Turpinājums 16. lpp.



2007. gada novembris16 mÂLpILS VÇSTIS 

Mālu diena
Sveču diena
Ziedu diena
Dziju diena
Ādas diena

Turpinājums no 15. lpp.

Dzinta Krastiņa
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MĀLPILS KULTŪRAS NAMAM – 20

1960. – 1970. gadi

Vecākās paaudzes deju kolektīvs. 60. – 70. gadi

Jauniešu deju kolektīvu vadīja Ilga Elksne. Kolektīvā bija tikai 
seši pāri, tomēr tas apguva visas svētkos paredzētās dejas un 
piedalījās deju svētkos Siguldā. Tika dejotas ļoti daudzas cittau-
tu dejas – igauņu, lietuviešu, krievu, moldāvu, baltkrievu.

1970. – 1980. gadi

Vidējās paaudzes dejotāji svētkos. 70. gadi

Mālpils tautas namā darbojās visu paaudžu deju kolektīvi. 
Deju kolektīvi piedalījās rajona svētkos Saulkrastos, zonas de-
ju svētkos Ogrē. Nodibinājās vidējās paaudzes deju kolektīvs. 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs koncertē apkārtējos kultūras 
namos, arī Rīgā Ziemeļblāzmas kultūras namā. Vidējās paau-
dzes deju kolektīva repertuārā bija senās balles dejas, tādas 
kā Lambetvoks, Diksītis, Padespaņ, Figurālais valsis. Deju kolek-
tīvus vada Baļuta Celmiņa, Ilona Šime, Dzinta Krastiņa, bērnu 
deju kolektīvus Māra Pakule, Baiba Duņēna.

Jauniešu deju kolektīvs zonas svētkos. Ogre 70. gadi

Vidējās paaudzes deju kolektīvs astoņdesmitie gadi.  
Vadītāja Baņuta Celniņa

1977. gadā Mālpils profesionālajā vidusskolā tiek nodibināts 
jauniešu deju kolektīvs. Vadītāja Julijana Butkeviča. Tajā dejo 
ne tikai tehnikuma audzēkņi, bet arī pagasta jaunieši. Līdz ar 
deju kolektīvu vadītājas Julijanas Butkevičas darba gaitu uz-
sākšanu Mālpilī – Julijana atbrauc uz Mālpili no Preiļu puses, 
sākas daudzu mālpiliešu, sidgundiešu aizrautība ar deju 30 
gadu garumā. Jo vadītāja, pieprasot no dejotājiem nopietnu 
darbu un emocionālu līdzdalību, spēj panākt arī nopietnus, 
atzinīgi vērtējamus rezultātus, kas kā gandarījums atgriežas 
pie dejotājiem.

Astoņdesmito gadu beigās, deviņdesmito gadu sākumā 
tehnikuma deju kolektīvs ir starp pašiem labākajiem Latvijas 
jauniešu deju kolektīviem un gūst panākumus skatēs un konkur-
sos. No šī laika dejotājiem izaug jauni deju kolektīvu vadītāji, kas 
izvēlas tautisko deju kā savu specialitāti – Maija Orlova, Māra 
Gaile Dišereite, Jana Baranovska, Rafiks Mamedovs.

Turpinājums 18. lpp.

Turpinājums no 8. lpp.
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1980. – 1990. gadi

Vecākas paaudzes deju kolektīvs. 90. gadi

Deju kolektīvu vadītāji Rafiks Mamedovs, Dzinta Krastiņa,
Julijana Butkeviča, Maija Orlova.

Atjaunojas vecākās paaudzes deju kolektīvs, kurā apvieno-
jas dejotāji no dažādiem iepriekšējo gadu kolektīviem. Rezul-
tāti neizpaliek un kolektīvs kļūst par 1990. un 1993. gada deju 
svētku dalībniekiem.

1984. gadā Sidgundas kultūras namā tiek nodibināta vidējās 
paaudzes deju kopa “Sidgunda”. Pirmā vadītāja bija Zigrīda 
Damberga, no 1985. gada deju kopu vada Julijana Butkeviča. 
Vairāk kā 20 darbības gados notikušas vairākas būtiskas pārmai-
ņas kolektīva dzīvē: tagad deju kopa apvieno gan Sidgundas, 
gan Mālpils dejotājus, mēģinājumi notiek Mālpils kultūras namā, 
dejotāju varēšana no pāris dejām ir izaugusi līdz nopietnai un 
sarežģītai programmai.

1990. – 2006. gadi

Māra. 90. gadi

Deju kolektīvus vada Julijana Butkeviča, Maija Orlova, Māra 
Gaile Dišereite

1991. gadā uz Mālpils profesionālās vidusskolas, Mālpils 
vidusskolas dejotāju bāzes izveidojas Mālpils pagasta jauniešu 
deju kolektīvs ar nosaukumu “Māra”. Vadītāja Julijana Butkevi-
ča. No 1999. gada – Maija Orlova.

2002. gada rudenī nodibinās deju kolektīvs “Kniediņš”. Va-
dītāja Julijana Butkeviča. Tā ir iespēja dejot mālpiliešiem, kuru 
dejošanas prasme un pieredze nav tik liela, lai varētu iekļauties 
jau esošo kolektīvu sastāvā. Jaunizveidotā deju grupa apguva 
senioru repertuāru un piedalījās lielajos deju svētkos. Tomēr 
dejotāju vecums neatbilda senioru grupas vecuma standartam 

(virs 50 gadiem), tāpēc kopš 2004. gada kolektīvs apgūst vidē-
jās paaudzes deju repertuāru.

2003. gada Vislatvijas dziesmu svētkos piedalījās pieci deju 
kolektīvi no Mālpils pagasta, ar vairāk kā 100 dejotājiem: deju 
kopa Māra un Mālpils vidusskolas 1. – 2. klases deju kolektīvs 
(vadītāja Maija Orlova), deju kopa Sidgunda, Kniediņš un Māl-
pils vidusskolas deju kolektīvs(vadītāja Julijana Butkeviča)

2007. gads

Šis gads sācies Dziesmu un deju svētku gaidās. Tiek apgūts 
repertuārs. Precizētas dejas. Jau drīz pēc jaunā gada sāksies 
skates, kurās Latvijas tautiskās dejas korifeji un deju svētku 
virsvadītāji izvērtēs dejotāju sniegumu un to, vai kolektīvs ir 
pienācīgi sagatavojies, lai varētu piedalīties Lielajos svētkos.

Visos deju kolektīvos ir uzsākuši dejot jauni dejotāji, kas 
paralēli deju zīmējumiem mācās pareizi izdejot soļus. Vēl jau 
Mālpils turas un teicienu – dejojošais pagasts attaisno. Bet kā 
būs pēc gadiem? Sidgundas skoliņa dejo. Te bērnos dejas mī-
lestību un prieku ieaudzina skolotāja, deju kolektīvu vadītāja 
Māra Gaile Dišereite. Mālpils skolas vidusskolas vecuma jau-
nieši dejo Mālpils profesionālās vidusskolas, vadītāja Julijana 
Butkeviča, un jauniešu deju kopas “Māra”, vadītāja Maija Orlo-
va, sastāvā. Vai šodienas pamatskolas skolniekiem, kuri izaugs 
bez latviešu tautas dejas, jauniešu, pieauguša cilvēka vecumā 
šī interese radīsies? Var jau būt, tad deju kolektīvu vadītājiem 
atkal nāksies sākt ar pamatsoļu mācīšanu. Polka – tas ir solis, 
solis, palēciens! Vadītāji to izdarīs. Viņi pie tā ir pieraduši, bet 
vai būs kam mācīt? Šis jautājums lai paliek pārdomām.

P. S. Dziesmu svētki tuvojas. Nākamajā vasarā tautas tērpos 
saposušies dziedātāji un dejotāji dosies uz Rīgu. Lai arī Mālpils 
pagasta pašdarbnieki varētu saposties tautas tērpos – lūdzam 
kora dziedātājus un deju kolektīvu dalībniekus, kuri šobrīd vairs 
nedzied, nedejo, atnest uz kultūras namu tērpus. Brunči, vestes, 
blūzes un bikses, lai arī saistās ar daudzām patīkamām atmiņām, 
tomēr nav jūsu privātīpašums, un ļoti noderēs šī brīža mākslinie-
ciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem.

Mālpils kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja  

Dzinta Krastiņa

Turpinājums no 17. lpp.
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JUBILEJU GAIDOT

Uzlieku uz ausīm drum’n’base un pa-
griežu skaļāk. Tā es parasti rīkojos, kad 
esmu saņēmies kaut ko darīt. Un tagad 
beeeidzot esmu apņēmies uzrakstīt to, 
ko jūs lasīsiet. Starp citu, laba metode, kā 
neaizmigt sesijas laikā – tajās dažās die-
nās, kad studenti patiešām mācās. Bet 

arī tad, kad liekas, ka neko nepaspēsi, 
nevajag satraukties. Biju viens no tiem, 
kuriem vienmēr ir izdarīts mazāk nekā 
pārējiem, jādara vairāk kā pārējiem un, 
protams, pēdējā brīdī, īsti studentiskā 
garā. Taču pat tādos brīžos mācējām 
atpūsties – vienā no pavasara sesijām, 
brīdī, kad jādara visvairāk, ar kursa bied-
ru Andersonu gājām uz Liepājas pludmali 
spēlēt volejbolu, ar ko arī mūs kursa bied-
ri vienmēr atcerēsies. Vēl viens ieteikums 
tādiem sliņķiem kā man, kuriem neko 
negribas darīt pat sesijā – mēs, sešu 
cilvēku sastāvā, savedām savus mājas 
datorus vienā dzīvoklī un “rāvām” mājas-
darbus un noslēguma darbus kopā. No 
rītiem ēdām siermaizes, un vakaros katrs 
no mums gatavoja vakariņas. Es taisīju 
gaļas mērci ar daudz ketčupu. Izēdām 
Edijam un Agatei visu ledusskapi, arī 

rēķinu par elektrību maksāja viņi paši. 
Interesanti apzināties, ka ir kursa biedri, 
kuri atceras mūsu dullības, jo paši to vien 
darīja, kā mācījās. Protams, protams, pa-
saule ir tik interesanta tāpēc, ka cilvēki ir 
tik dažādi. Mans mīļākais teiciens!

Mazliet jau arī pamācījos: tajos priekš-
metos, kuri man patika, viss vienmēr bija 
laikā un kārtībā. Garlaicīgas likās tādas 
grafiskās apstrādes datorprogrammas
kā Photoshop un Illustrator, taču ļoti 
iepatikās Flash (animaaciju, maajas la-
pu, spēļu, baneru veidošanai domāta 
datorprogramma), 3DS Max (3D vizua-
lizāciju veidošanas datorprogramma) 
un Adobe Premiere (videomontāžas 
datorprogrmma). Izmācījos par datordi-
zaineru. Sveiciens Liepājai!

Bet tas viss sākās Mālpilī, mākslas 
skolā. Protams, tur nebija ledusskapja, 
ko izēst tukšu, bet citādi zināma līdzība 
bija: to, kas patika, mācījos labprāt, un 

tas noderēja gan Liepājā, gan arī tagad, 
strādājot. Par to arī paldies!

Šobrīd mans dienas ritms ir tāds – 
06:45 pie sevis nodomāt – brrr! Jau jāce-
ļas!? Tad viss pārējais, droši vien līdzīgi, 
kā jums. Ap 08:15 sveicinu savus Juglas 
sastrēguma biedrus. Ap 09:00 sveicinu 
darba kolēģus. Strādāju SIA “Digibrand” 
par datordizaineru. Pārsvarā taisām visus 
tos raustīgos un jūs traucējošos bane-
rus, ko redzat, ieejot kādā no interneta 
mājas lapām. Ar vienu datorspēli šogad 

ieguvām “Golden Hammer” balvu, kas 
skaitās ļoti prestiži. Tagad noder liela 
daļa datorprogrammu, kuras apguvu 
akadēmijā. Darbs beidzas 18:00, un 
trešdienu un ceturtdienu vakaros sākas 
nākamais – strādāju par pasniedzēju 
studiju centrā “Alternatīva”. Pasniedzu 
3DS Max datorprogrammas pamatus. 
Ne-trešdienās un ne-ceturtdienās pēc 
darba apmeklēju sporta zāli. Pacilāju sva-
rus un tad, mmm... pasēžu saunā. Jā, un 
tad atkal rallijposms Rīga – Mālpils!

Gandrīz katras dienas kārtības jautā-
jumos man ietilpst vismaz vienas mašī-
nītes uzzīmēšana. Vienalga, ar roku vai 
uz digitālās planšetes (nezinu kā to īsti 
pareizi sauc). Tā ir mana aizraušanās. To 
var redzēt arī pievienotajās bildēs. Žēl, ka 
Latvijā tam vēl īsti nav pielietojuma, taču 
nekad nevar zināt, kā būs vēlāk. Es iedo-
mājos sajūtu, kad manis radīta mašīna 
brauc pie ielu. O jā!

Reklāmas pauze!
Jums neveicas biznesā?
Jūsu uzņēmuma reitingi krītas?
Varbūt ir pienācis laiks pamainīt jū-

su uzņēmuma stilu vai atjaunot mājas 
lapu?

Zvaniet, un es jums palīdzēšu! Pro-
tams, ar ne tik jēliem tekstiem, bet, ja jums 
vajag radīt reklāmu internetam, vai televīzi-
jai, rakstiet uz sandismukans@inbox.lv

Paldies!

astotais stāsts 
VAR BŪT ARĪ TĀ

Sandis Mukāns
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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 
2007. gada decembrī

1. 12. 11.00 Starptautiskās Invalīdu dienas pasākums
2. 12. 16.00 Keramikas izstādes atklāšana
8. 12. 11.00 “Gada izrādes 2007” zonas skate. Piedalās:
 11.00 Tērvetes amatierteātris “Preilenīte”
 13.00 Mores amatierteātris “Trīs bet ne māsas”
 14.30 Grunzāles amatierteātris
 17.00 Strenču amatierteātris “Kamīnā klusi dzied vējš”
 19.00 Mālpils amatierteātris “Kura ir visskaistākā?”
9.12. 16.00 “7 reiz 7 vecmāmiņas” 

Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” 10. gadu darbības 
jubilejai veltīts sarīkojums ar dziesmām, pasakām  
un dejām. Piedalās “Rezēdas” un bērnu vokālie ansambļi

16.12. 16.00 Tautisko deju kolektīvu 
Ziemassvētku ieskaņu koncerts “Es atnācu uguntiņu” 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

21.12. 19.00 Diskotēka “Melomix”
22. 12. 16.00 Koncertuzvedums “Kā baltā pasakā” 

Ziemassvētku eglīte pagasta iestāžu pirmsskolas 
vecuma bērniem. Piedalās dziedātāji CHILLY, CHASH, 
KRISTAPS, ansamblis “MOMO” un dejotāji – Tautas deju 
ansamblis “Zelta sietiņš” 
Individuāli bērnus uz eglīti var pieteikt līdz 15. decembrim 
(Maksa ar paciņu 4 Ls, bez paciņas 2 Ls)

23. 12. 16.00 Vokālo ansambļu un koru ziemassvētku ieskaņu 
koncerts “Klusa, klusa dziesma”

26. 12. 12.00 Mālpils pagasta pensionāru Ziemassvētku sarīkojums 
Sāksim ar kopīgu vakarēšanu, atceroties 70. – 90. gadus 
kopā ar Sidgundas un Mālpils tā laika vokālajiem 
ansambļiem un uzdejosim kopā ar “Latgales dāmu popu”

31.12. 24.00 Mālpils 800 gadi vēstošs salūts
01.01. 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!)

Izstādes
No 17. līdz 21. decembrim otrā stāva foajē Mākslas skolas darbu skate
no 2. decembra 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 decembra  
jubilārus!

85 – Ārijai Ivanovai

80 – Jeļenai Basarabai

75 – Martai Puriņai 
Varvarai Spiridonovai

70 – Sergejam Stepanovam 
Albertam Cīrulim

Pērku lauksaimniecības zemi Mālpils apkārtnē 15 – 50 ha 
vai lauku mājas ar zemi. Tālrunis 29 235 928

Sludinājumi

Steidzami pārdod 2 istabu 
dzīvokli Mālpils centrā. 
Interesēties pa tālruni 
26822712

Mazs pūkains runčuks mek-
lē sev tīkamu saimnieku. 
Tālrunis 26587961

Projekts “Klints” ir noticis
Viņi savā ticībā – stipri kā klints... 

Viņi savā dzīves redzējumā – stipri kā klints...
10. novembra pēcpusdienā – Mārtiņa dienā pie mums viesojās 

Ventspils čigānu ansamblis
“Jēzus Kristus mīlestības draudze”.

“Par to, ka mēs šobrīd esam, varam pateikties vienīgi Dievam,  
jo Viņš ir tas , kas veidojis mūsu dzīves. Viss, kas mums ir –  

ģimene, draudze, kalpošana – viss ir Viņa dots.” 
 Tā R. Kraučs – ansambļa vadītājs...

Tas mums bija jauns un dvēseliski bagāts pārdzīvojums –  
skanīgās, daudzbalsīgās dziesmas, ansambļa dalībnieču  

stāstījumi par savu dzīves gājumu, kopīgā lūgšana koncerta  
beigās – tik vienojoša ..

Visi kopā mēs varam vairāk – vajag tikai ticēt...
I. Muraško, “Notici sev”

UZMANĪBU VECĀKIEM!
3. decembrī Mālpils pagastā  
pie Sidgundas skolas darbu 
uzsāks ZOBĀRSTNIECĪBAS 

AUTOBUSS
Bērni bez maksas varēs saņemt 

zobu higiēnas un labošanas  
pakalpojumus

KAFEJNĪCA/BĀRS VECRĪGĀ 
PIEDĀVĀ DARBU  

TRAUKU MAZGĀTĀJAI(-AM).
Samaksa 1.25 Ls/stundā

Ēdināšana darba vietā garantēta.
Apmaksāts transports uz Rīgu un atpakaļ.

Zvanīt 29478126
Aldaru iela 9-1, Rīga

www.iloveyou.lv
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