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Oktobra tçmas:

 Personīgi spilgtākais iespaids  
bija redzēt dabā, kā darbojas  
šāda rūpnīca. Pieņemot,  
ka kaut kas līdzīgs varētu būt arī 
šeit Mālpilī, mēs guvām pārliecī-
bu, ka apkārtējai videi netiek  
nodarīts būtisks kaitējums

 Latvijas muižu parku un dārzu  
sākums attiecināms uz  
16. gadsimta beigām, kad pēc  
Livonijas ordeņa sabrukuma  
Latvijā sāka veidoties muižu  
centru apbūve tradicionālajā  
izpratnē

 Trīs lietas, labas lietas! Laikam 
tā saimnieks skaitījis, kad mājas 
priekšā trīs skaistus pakaviņus 
piesita. Vai vēja kumeļš līkločus 
skrējis? Gan pakavi līku loču,  
gan jumta lubiņas tām līdzi  
draiskā rakstā laidušās

 Aizrautība, radoša pieeja,  
intensīva svešvalodu apguve  
un pielietošana raksturo šo  
kolektīvu. Projekta rakstītājs var 
uzrakstīt nez cik skaistu projektu, 
bet, ja nebūs, kas to īsteno, visas 
greznās idejas tā arī paliks mapītē
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Pagasta padomes notikumi oktobrī

PAGASTA PADOMES LĒMUMI

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 26.09.2007. SĒDE Nr.13

Izskatīja 16 jautājumus
NOLĒMA:
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz ne-

kustamo īpašumu “Avotiņi-Ķirši” 0,3228 
ha kopplatībā,

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Kabatiņas” 8,2 ha kopplatībā, atda-

lot otro zemes gabalu 6,8 ha platībā. 
Atdalītajam zemes gabalam noteikt 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība,

– “Jaundeņģi 1” 19,0 ha kopplatībā, 
sadalot to divās daļās un izstrādājot 
zemes ierīcības projektu pēc Māl-
pils pagasta padomes būvvaldes 
izsniegtajiem zemes sadalīšanas 
noteikumiem.

• Piešķirt juridiskās adreses “Ķīseļu pļa-
va”,”Kniediņu pļava”, “Lejas Kabatiņas”.

• Apstiprināt SIA “Amellus” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma “Grantiņu Elkšņi”pirmajai zemes 
vienībai:
– Atdalītajai zemes vienībai B noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mēr-

ķi –zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība;

– Zemes vienībai B piešķirt juridisko 
adresi “Novadiņi”.

• Samazināt patentmaksu par individuālo 
darbu – reklāmas pakalpojumu sniegša-
na.

• Reģistrēt individuālo darbu – celtnie-
cības darbi, kosmētiskais remonts un 
santehnikas pakalpojumi, nosakot pa-
tentmaksu 15,- Ls līdz gada beigām.

• Izdarīt grozījumus 18.01.2007.Līguma 
Nr.3 “Par skolnieku pārvadājumiem” 
2.nodaļas 2.1.punktā, nosakot samaksu 
0,52 Ls/km.

• Apstiprināt Mālpils pagasta dzimtsarak-
stu nodaļas nolikumu.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 
<< Par grozījumiem saistošajos notei-
kumos Nr.8 “Par Mālpils pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināša-
nā”>>.

• Izveidot darba grupu sabiedriskā trans-
porta pārvadājumu maršrutu tīkla izvei-
dei Mālpils administratīvajā teritorijā 
šādā sastāvā:

1) Agris Bukovskis
2) Valentīns Svikšs
3) Mārīte Nīgrande
4) Laima Balode
5) Vladislavs Komarovs
6) Anita Sārna

• Piešķirt padomes priekšsēdētājam 
Aleksandram Lielmežam daļu ikgadē-
jā atvaļinājuma par nostrādāto laika 
posmu no 19.05.2007.-22.07.2007. 
– 5 (piecas) kalendārās dienas ar š.g. 
1.oktobri līdz 5.oktobrim, ieskaitot.  
Atvaļinājuma laikā padomes priekšsē-
dētāja pienākumus veikt vietniekam Pē-
terim Kurmam, nosakot priekšsēdētāja 
amatalgu par šo laiku.

• Piešķirt Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrībai Ls 200,-, lai nodrošinātu Integ-
rēto lauku attīstības stratēģiju Mālpils, 
Allažu, Inčukalna pagastu un Siguldas 
un Sējas novadu administratīvajai terito-
rijai.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS 
2007. gada NOVEMBRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

7.novembrī
28.novembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

8.novembrī
29.novembrī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 8.novembrī
29.novembrī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 14.novembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 26.novembrī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 14.novembrī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

2. oktobris Mālpils Novadpētniecības muzeja darbinieki dodas uz Turai-
das muzejrezervātu, kur iepazīstas ar fondiem Mālpils baznīcas 
vēstures izstādes vajadzībām (E.Tāle, B.Lippe un I.Pauloviča). 
Izstādi plānots atklāt 2008.gada martā.
Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Ilgspējīgas attīstī-
bas komisijas 9. sanāksmē Briselē 

5. oktobris Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētā-
ja sveic Mālpils vidusskolas, Sidgundas pamatskolas, Mūzikas 
un mākslas skolas un Pirmsskolas Izglītības iestādes pedagogu 
kolektīvus Skolotāju dienā

8. oktobris Mālpilī bija ieradies Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis Latvijā 
Nicko Opdam. Fonds jau dažus gadus darbojas Latvijā, atbal-
stot pasākumus un aktivitātes, kas veicina iedzīvotāju dzīves 
fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu, izmantojot 
iedzīvotāju privāto iniciatīvu. Investīciju un ārējo sakaru daļas 
vadītāja pārrunāja ar viesi sadarbības iespējas un dažādu ap-
tauju gaitā iegūtās mālpiliešu idejas un priekšlikumus dzīves 
vides uzlabošanai. Nākamajā gadā tiks uzsākta šo projektu 
sagatavošana. Ar brošūru, kurā ir apkopota fonda līdzšinējā 
darbība Latvijā, var iepazīties pagasta padomes 311.kabinetā
Pagasta padomes priekšsēdētājs tiekas ar uzņēmuma “Saint-
Gobain” pārstāvi, kurš informē par darbu pie ceļa Siksnas-
Kalnavēni paplašināšanu
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10.-11.  
oktobris

Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komitejas (RK) 
plenārsēdē Briselē, kurā piedalījās arī trīs ES komisāri: ES 
finanšu un budžeta komisārs, zvejniecības un jūrniecības lietu 
komisārs un daudzvalodības komisārs 

12. oktobris Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu apvienības valdes 
sēdē Kārķu pagastā par energoresursu piegādi un pakalpo-
jumu regulēšanu laukos, kurā tika uzaicinātas piedalīties 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un LPS 
atbildīgās amatpersonas

15. oktobris Padomes priekšsēdētājs tiekas ar biedrības “IUGTE” pārstā-
vi par starptautiskā teātra festivāla rīkošanu Mālpilī no 2008. 
gada 7. līdz 13. jūlijam

16. oktobris Padomes priekšsēdētājs slēdz līgumu ar Valsts Kasi par papil-
dus finansējuma piešķiršanu siltumprojekta realizācijai
Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona finanšu ko-
mitejas sēdē

18. oktobris Ieva Pauloviča kā Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības pār-
stāve piedalās Latvijas Lauku foruma sanāksmē Mālpilī

19. oktobris Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki no Rīgas iepazīstas 
ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Notici sev” rea-
lizācijas gaitu, kā arī ar radošajām darbnīcām, kurās piedalās 
ap 30 projekta dalībnieku
N.Andrukele, I.Pauloviča, I.Šaboha un M.Čīma piedalās Rīgas ra-
jona Lauku attīstības biedrības sanāksmē, ar kuru tiek noslēgts 
semināru cikls par Attīstības stratēģijas izstrādāšanu. Minētās 
biedrības Attīstības stratēģija, kas tika izstrādāta semināru cikla 
laikā, tiks iesniegta vērtēšanai Zemkopības ministrijā 

23. oktobris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes sēdē
30. oktobris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS finanšu un 

ekonomikas komitejas sēdē 
31. oktobris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Reģionālās attīstī-

bas un pašvaldību lietu ministrijas organizētajā Rīgas rajona 
vietējo pašvaldību vadītāju sanāksmē par aktuāliem ar pašvaldī-
bu darbību saistītiem jautājumiem un pašvaldību problēmām, 
kuru risināšanā iesaistītas valsts pārvaldes institūcijas

Biedrības “Mālpils tautskola” jaunumi
2. oktobris darbu atsāka vācu valodas sarunu klubiņš, kura nodarbības 

jau otro mācību gadu notiek otrdienās pl.17.00 Mālpils pagasta 
padomes 311.kab.

8. oktobris noslēgts līgums ar Akadēmisko programmu aģentūru par pie-
augušo izglītības projekta īstenošanu Grundtvig programmā 
2007.-2009.gadā. Plašāk par projekta saturu – nākamajās 
“Mālpils vēstīs”.

13. oktobris sākās angļu valodas sarunu kluba nodarbības. Uz 20 vietām 
sākotnēji plānotajās divās grupās ir pieteikušies 65 dalībnieki, 
tādēļ ir atrasts vēl viens skolotājs ar angļu valodu kā dzimto. 
Nodarbības notiek 3 grupām sestdienās un 2 grupām svēt-
dienās.

19. oktobris sākās foto pamatkursu nodarbības Māras Ārentes vadībā. Fi-
nansējums iegūts Rīgas rajona padomes projektu konkursā.

22.-26.  
oktobris

Oldenburgā (Vācija) notika starptautiskas izglītības apvienības 
dibināšanas sanāksme. “Mālpils tautskola” kopā ar partneriem 
no Vācijas, Slovākijas un Ungārijas uzsāk plaša sadarbības 
tīkla veidošanu pieaugušo un starpkultūru izglītības jomā. 
Plašāk – nākamajā numurā.

Mālpils novadpētniecības muzejs
Oktobra mēnesī muzejs uzņēmis 65 apmeklētājus, tajā skaitā 2 grupu eks-
kursijas no Rīgas.
Notika divas ekspedīcijas pie kolēģiem uz Turaidas muzejrezervātu ar nolūku 
iepazīties ar tur esošo krājumu par Mālpils novadu, nofotografēt interesantā-
kos no Mālpils savāktos priekšmetus un ieskenēt fotogrāfijas.
Muzeja krājums papildinājās ar interesantām vēsturiskām lietām, kuras 
piedāvāja Ināra Skulme, Viktors Avotiņš un “Rumpju” īpašnieces Ziedīte 
Kurme un Brigita Šleicere, kopskaitā 80 vienības.

Biedrības Mālpils tautskola projekts “Apturētais laiks” ir saņēmis finan-
siālu atbalstu no Rīgas rajona padomes.

PA Mālpils sociālā dienesta projekts ”Saskarsme un sadarbība ar 
gados veciem cilvēkiem” ir saņēmis finansiālu atbalstu no Rīgas rajona 
padomes.

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

Informācijas centra vadītāja –   
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

4. oktobris Notiek lielās darba grupas  
sanāksme, kurā visi darba grupas 
locekļi tiek sadalīti pa nozaru 
grupām

5. oktobris Mākslinieciskā darba grupa 
strādā pie 2008. gada kalendāra 
koncepcijas

11. oktobris Mākslinieciskā darba grupa  
sastāda 2008. gada 8. un  
9. augusta galveno notikumu 
kalendāru un nosaka atbildīgās 
personas

12. oktobris Rīgas rajona policijas pārvaldei 
tiek nosūtīta informatīva vēstule 
par Mālpils 800gades plānotajiem 
svētku pasākumiem

15. oktobris Darba grupa strādā pie  
2008. gada kalendāra  
informatīvā materiāla 

18. oktobris Notiek vides un ārējā vizuālā  
noformējuma darba grupas  
sanāksme, kurā tiek izstrādāta  
pagasta svētku ainavu  
arhitektūras koncepcija

25. oktobris M. Ārente tipogrāfijā izstrādā 
2008. gada kalendāra maketu 

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

Mālpils 800gadi gaidot

Mālpils 800 gades svētku sagatavo-
šanas darba grupa ir pateicīga par māl-
piliešu atsaucību aicinājumam rakstīt 
dzejoļus par Mālpili. Dzejoļu tematika ir 
dažāda. Arī rindu raitums ir dažāds, taču 

visos dzejoļos ir pausta mīlestība mūsu 
dzimtajam pagastam – Mālpilij. Biblotekā-
re Dace Krilovska laipni gaidīs vēl citus 
autorus, kuri līdz 15. novembrim vēl var 
iesniegt savus dzejoļus. 18. novembra 

sarīkojumā Mālpils kultūras namā pulci-
nāsim visus dzejoļu autorus un sveiksim 
viņus ar piemiņas veltēm.

Dzinta Krastiņa
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Augustā “Mālpils Vēstīs” varējāt iepazīties ar plašu informāci-
ju par pasaulē vadošā franču ģipškartona ražošanas uzņēmuma 
“Saint-Gobain” rūpnīcas celtniecības plāniem Mālpils pagastā 
un “Saint-Gobain” delegācijas dalībnieku stāstīto par plānotās 
rūpnīcas ietekmi uz vidi, infrastruktūru un nodarbinātību.

Lai klātienē iepazītos ar līdzīgu uzņēmumu darbību Francijā, 
to ietekmi uz apkārtējo vidi un saikni ar sabiedrību, 27. – 29. 
septembrī pēc uzņēmuma vadības ielūguma Mālpils pagasta 
delegācija (P. Kurms, L. Mukāne, I. Krieviņa, J. Galviņš) devās 
darba vizītē uz Parīzi. Mūs uzņēma un vi-
su ražotņu apskati vadīja “Saint-Gobain” 
ģipša segmenta direktors Žans-Pjērs 
Klavēls.

28. septembra rīts sākās ar pieņemša-
nu Latvijas vēstniecībā Francijā. Sarunu 
dalībnieki vēlreiz apstiprināja projekta 
nozīmīgumu: Latvijai tās būs investīcijas 
ražošanā un eksporta palielināšana, Māl-
pilij – jaunas darba vietas, sakārtota infra-
struktūra un papildus ieņēmumi budžetā. 
Savukārt pagasta padomes priekšsēdētā-
ja vietnieks P. Kurms, pasniedzot Latvijas 
vēstniekam Francijā “Mālpils Vēstis” 
augusta numuru, pastāstīja, ka Mālpils 
iedzīvotāji ar vietējās televīzijas un infor-
matīvā izdevuma starpniecību tiek regu-
lāri informēti par projekta norisi un visām 
aktivitātēm. Bijām patīkami pārsteigti, ka 
Mālpils vārds vēstniecībā nebija svešs. To 
atpazina pēc “Mālpils siera”, ko bijām aiz-
veduši ciemakukulī gan “Saint–Gobain” 
vadībai, gan uz Latvijas vēstniecību.

Pēc pieņemšanas vēstniecībā devāmies uz Kormelles (Cor-
meilles) karjeru. Lai gan laika apstākļi mūs nemaz nelutināja, 
visa grupa “varonīgi” sagaidīja lielo sprādzienu. Tā redzējām 
pirmos soļus ģipša ieguvē.

Vaujoras (Vaujours) fabrikā iepazināmies ar ražošanas pro-
cesu, kas ir pilnībā automatizēts, tā vadīšana un kontrole notiek 
pārsvarā datorizēti. Apskates laikā mūsu uzmanību piesaistīja 
telpu tīrība un darba drošības pasākumi gan darbiniekiem, 
gan viesiem.

Jānis Galviņš, TV “Spektrs”:
“Mans uzdevums brauciena laikā bi-

ja atspoguļot redzēto videomateriālā, ar 
kuru mālpilieši jau varēja iepazīties divos 
Mālpils TV sižetos. Tuvāko mēnešu laikā 
materiāli par šo braucienu būs redzami 
arī Latvijas TV Novadu ziņās un raidījumā 
“Labrīt, Latvija!”.

Savukārt Mālpils TV plāno parādīt 
interviju ar P. Kurmu, kurš šajā vizītē pār-
stāvēja Mālpils pagasta padomi.

Personīgi spilgtākais iespaids bija 
redzēt dabā, kā darbojas šāda rūpnīca. 
Pieņemot, ka kaut kas līdzīgs varētu būt 
arī šeit Mālpilī, mēs guvām pārliecību, ka 
apkārtējai videi netiek nodarīts būtisks 
kaitējums. Visas ražotnes (karjers, rūpnī-
ca) atrodas blīvi apdzīvotās vietās vai to 
tuvumā (Parīzes priekšpilsētā), un nav 
jūtami ne putekļi, ne troksnis. Ļoti augsti 
attīstītas tehnoloģijas. Raksturīga ūdens 
klātbūtne visā ražošanas procesā, netiek 
pārvadātas atklātas kravas.

Par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 
pirmo posmu

Saskaņā ar LR MK 19.10.2004. notei-
kumu Nr. 883 Vietējās pašvaldības terito-
rijas plānošanas noteikumi 32.1. punktu 
un Mālpils pagasta padomes 25.04.2007. 
sēdes lēmumu Nr. 6/3. Par teritorijas 
plānojuma jaunas redakcijas uzsākšanu, 
Mālpils pagasta padome 2007.gada 
19.septembrī organizēja sabiedriskās 
apspriešanas pirmā posma noslēguma 
sanāksmi, un paziņojumi tika ievietoti laik-
rakstos “Latvijas Vēstnesis” (publicēts 18. 
05. 2007.), Rīgas rajona laikrakstā “Rīgas 
Apriņķa Avīze” (publicēts 12. 05. 2007.) 
un vietējā izdevumā “Mālpils Vēstis” (pub-
licēts 30. 05. 2007.).

Pamatojoties uz LR MK 19.10.2004. 
noteikumu Nr. 883. Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi 13. punk-
tu un apstiprināto Darba uzdevumu, no 
18 darba uzdevumā minētajām institūci-
jām tika pieprasīti un saņemti visi nosa-
cījumi teritorijas plānojuma izstrādei, kā 
arī tika nosūtīta informācija kaimiņu paš-
valdībām par Mālpils pagasta teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu.

Ar izsludināto teritorijas plānojuma 
izstrādi, Mālpils pagasta padomē tika 
iesniegti 12 iesniegumi, no kuriem trīs 
iesniegumos lūgts mainīt zemes lietoša-
nas mērķi par Ieguves rūpniecību un kar-
jeru izstrādes teritoriju, trīs iesniegumos 
lūgts mainīt zemes lietošanas mērķi par 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, 
divos iesniegumos par Rūpnieciskās ra-
žošanas objektu apbūves teritoriju, vienā 
iesniegumā par Darījumu un rekreācijas 
apbūves teritoriju, viens iesniegums ar 
lūgumu atļaut uz lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes izveidot zirgu fermu, kas 
sevī ietver ganības, stalli, kā arī zirgu spor-
ta sacensībām aprīkotu teritoriju, vienā 
lūgums zemes lietošanas mērķi mainīt 
par Dabas pamatnes teritoriju, un vienā 
lūgums atcelt apgrūtinājumu par pārplūs-
tošajām teritorijām, jo esošajā plānojumā 
iezīmētās pārplūstošās platības neatbilst 
reālajam stāvoklim dabā.

Apstiprinātā darba grupa ir izskatī-
jusi, izvērtējusi un pieņēmusi lēmumus 
atbilstoši likumdošanai, kas reglamentē 

teritorijas plānojuma izstrādi. Saskaņā 
ar spēkā esošajiem Mālpils pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, viens iesniegumā minē-
tais priekšlikums ir iestrādāts daļēji, jo 
zemes gabals atrodas Mergupes upes 
aizsargjoslā. Bet vēl divi priekšlikumi 
tiek izvērtēti, jo nepieciešama papildus 
informācijas apkopošana līdz galējā lē-
muma pieņemšanai. Pārējie iesniegumos 
minētie priekšlikumi tiks iestrādāti Mālpils 
pagasta teritorijas plānojumā.

Pašlaik tiek apkopoti institūciju nosacī-
jumi, tiek izstrādāts teritorijas plānojuma 
pirmā redakcija, un vēl turpinām pieņemt 
iedzīvotāju priekšlikumus teritorijas plā-
nojumam. Turpmāka informācija par 
Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādi tiks publicēta laikrakstos “Latvi-
jas Vēstnesis”, “Rīgas Apriņķa Avīze” un 
“Mālpils Vēstis”.

Kristīne Cimermane 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste

Ceļojuma piezīmes uz biznesa plāna malām

Tikšanās vēstniecībā 
(foto – Romāns Baumanis)
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Jaunceļamā rūpnīca Mālpilī plānota pietiekami tālu no centra 
un dzīvojamām mājām, un domāju, ka arī, būvējot līdzīgu rūpnī-
cu Latvijā, šī firma gribēs saglabāt savu visā pasaulē pazīstamo 
vārdu tādu, kāds tas ir šobrīd, un nepieļaus nekādas atkāpes 
no tām normām, par kurām stāstīja Klavēla kungs.

Runājot TV, Klavēla kungs izteica atbalstu plašākai sadarbībai 
ar TV “Spektrs”, kas varētu izpausties projekta video dokumentē-
šanā, šeit Mālpils pagastā. Līdz šim viņiem nav filmas par šādu 
projektu no tā sākuma līdz beigām, un šāds materiāls varētu būt 
noderīgs arī, būvējot līdzīgas rūpnīcas citās Eiropas vietās.”

Mēs abas savukārt skatījāmies uz karjeru un rūpnīcu ar 
“vienkāršo iedzīvotāju acīm” un pie svarīgākajiem iespaidiem 
noteikti pieder pārliecinošie pasākumi vides atjaunošanā pēc 
rūpnieciskās darbības. Redzējām, kā izskatās apkārtne 3, 5, 11 
gadus pēc karjera darbības beigām: atjaunots reljefs, iestādīti 
koki un krūmi, kas agrāk atjaunotajā zonā nu jau krietni paau-
gušies. Jāsaka, ja nezinātu, ka tur ir bijis karjers, tad nevarētu 
to iedomāties. Šajā vidē labi jūtas ne tikai augi, bet arī dzīvnie-
ki. Savām acīm redzējām kādu omulīgu trusi, kas nesteidzīgi 
ļepatoja gar ceļa malu. Klavēla kungs mums pastāstīja, ka tur 
mīt arī citi mazie dzīvnieki, ligzdo vairākas putnu sugas. Dažus 
no tiem arī dzirdējām.

Vēl uzzinājām, ka, tāpat kā Francijā un citās valstīs, kur 
“Saint-Gobain” ceļ šādas rūpnīcas, arī Mālpilī ir paredzēti re-
gulāri pasākumi iedzīvotāju informēšanā par šī lielā projekta 
realizācijas gaitu.

Sekojiet informācijai!

Iespaidus apkopoja  
I. Krieviņa, L. Mukāne

Rekultivētās teritorijas  
(foto – Iveta Krieviņa)

Sprādziens karjerā 
(foto – Romāns Baumanis)

Rūpnīcas apskate 
(foto – Romāns Baumanis)

• 22. augustā Mālpils pagasta padomes sēdē tika pieņemti 
sekojoši lēmumi: Detālplānojuma „Kalnavēni” izstrādes 
vadītājam apkopot institūciju izsniegto nosacījumus un 
saņemtos priekšlikumus, un, ja nepieciešams, precizēt darba 
uzdevumu. Lūgt Vides ministrijai izvērtēt iespējamās rūpnīcas 
un karjera ietekmi uz vidi.

• 11. septembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri-
jai nosūtīta Mālpils pagasta padomes vēstule Par detālplānojuma 
izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalnavēni”.

• 11. septembrī LR Vides ministrijai nosūtīta Mālpils pagasta 
padomes vēstule ar lūgumu atbilstoši normatīvajos aktos note-
iktajam sniegt rekomendācijas un izvērtējumu par iespējamās 
rūpnīcas un karjera ietekmes uz vidi Rīgas rajona Mālpils 
pagastā. Uz to ir saņemta atbilde, ka IVN netiek izvirzīti 
nekādi papildus nosacījumi, izņemot to, kas noteikts Vides 
pārraudzības biroja vēstulē.

• 10. oktobrī saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule 
par lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 
ģipšakmens ieguvei ģipšakmens atradnē „Zvejnieki” Mālpils 
pagastā, SIA „Mālpils minerāls” piederošajā zemes gabalā ar 
kadastra  Nr. 8074001 0069.

• Saskaņā ar šo lēmumu uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums 
(IVN) ģipšakmens ieguvei atradnē „Zvejnieki”. Paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana 
notiks 31. oktobrī Mālpils pagasta padomē pl.15.00. Ar 
informāciju par projektu var iepazīties Mālpils pagasta padomē 
no 18. oktobra līdz 7. novembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus 
priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts 
birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 7321173, 
www.vidm.gov.lv/vnvb/)  

      (Teritorijas plānotājas –  
vides speciālistes K. Cimermanes informācija)

Projekta attīstība augustā – oktobrī
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Pēc vasaras brīvdienām aktīvu darbību atsākusi Mālpils pen-
sionāru padome. Tiek plānoti notikumi tuvākajiem mēnešiem un 
gadam. Jau novembrī klausītājas tiks aicinātas uz lekciju cikla 
ievadnodarbību par tēmu “Kā man bija zināt, kā laimīgai būt?”. 
Lekcijas vadīs Rūjienas tautskolas vadītāja, radio programmas 
vadītāja Anita Vīksna. Šo lekciju ciklu dažāda vecuma sievietes 
ar vislabākajām atsauksmēm ir klausījušās vairākos Latvijas 

novados, tai skaitā Jaunpiebalgas tautskolā, pēc kuras vadī-
tājas ieteikuma pagasta pensionāru padomes vadītāja Edīte 
Saleniece ir uzaicinājusi lektori uz Mālpili.

Saistībā ar pensionāru padomi vēl viens interesants noti-
kums – 7. oktobrī, kamēr vēl saule un rudens rotājas koku lapās, 
pensionāri tika aicināti doties kopīgā izbraukumā pa Mālpili 
ar velosipēdiem. Norunātajā laikā, sapulcējušies pie akmens, 
neliela pensionāru grupa devās uz Sidgundas pusi. Lai arī die-
nas sākums baidīja ar lietu, pamazām vien laiks uzlabojās un 
parādījās saulīte. Ļoti laipni ceļotājus uzņēma Svilpes kungs. 
Iepazīstināja ar jaunumiem senlietu kolekcijā un interesantiem 
mājdzīvniekiem – ēzelīti un kumeliņu. Tikšanos vainagoja garšī-
gas pusdienas, ar kurām uzcienāja mājas saimnieks. Ceļotāji 
vēl apskatīja Rūķīšu kapus, kas iepriecināja ar sakoptību un pār-
skatāmību, pabija pie makšķerniekiem zināmās Rūķīšu bedres 
Lielajā Juglā. Vēroja Aivara Skrodera jaunās ieceres – saules 
pulksteņa tapšanu viņa mājas pagalmā. Vēl pabija Sidgundas 
parkā, kas raisīja pārdomas par sakopšanas nepieciešamību 
un, padzērušies spēcinošo avota ūdeni, atgriezās mājup.

Aktīvajiem pensionāriem, braukt gribētājiem ir pietiekoši 
daudz laika sakārtot velosipēdus un noskaņoties citiem līdzīgiem 
ceļojumiem, jo uz pavasara pusi braucieni, kuru mērķis ir iepazīt 
mūsu pagastu un sportiski aktīvi atpūsties, tiks atkārtoti.

Jaunumi pensionāru padomes darbā

Jau vasaras sākumu Mālpils amatierteātris pieņēma lē-
mumu ar izrādi pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem “Kura ir 
visskaistākā?” piedalīties Latvijas amatierteātru parādē “Gada 
izrāde 2007”. Pateicoties Mālpils TV atsaucībai tapa teātra 
izrādes ieraksts, kuru izvērtēja Tautas mākslas centra žūrija 
un oktobra sākumā tika saņemta priecīga ziņa – Mālpils ama-
tierteātris ir izvirzīts “Gada izrādes 2007”zonas skatei. Skate 
notiks Mālpils kultūras namā š.g. 8. decembrī. Tajā kopā ar 
mālpiliešiem piedalīsies Mores amatierteātris “Oga”, kura reži-
sore tāpat kā Mālpils amatierteātrim ir Liene Cimža un amatier-
teātris no Tērvetes.

Mālpils amatierteātris piedalās  
zonas skatē

Pļaujas svētki baznīcā

14. oktobrī Mālpils baznīcā tika svinēti Pļaujas svēt-
ki. Pļaujas svētku būtība ir pateicība Dievam par dāsno 
ražu. Ar lielu atsaucību draudzes locekļi bija atnesuši 
dārza izaudzētās bagātības uz baznīcu. Izstādes vei-
došanā piedalījās arī svētdienas skolas audzēkņi, pie-
vienojot groziņos noformētus retus dārzeņus ar visiem 
nosaukumiem. Īpaša pateicība diakonijas darbiniekiem 
gan par rudens veltēm, gan par rūpīgo darbu iekārtojot, 
noformējot izstādi (attēlā). Pēc dievkalpojuma, kā tas 
Pļaujas svētkos tradicionāli pieņemts, notika kopīga 
pasēdēšana, kurā tika baudīta uz altāra svētīta rudzu 
maize. Daloties ar tiem, kuriem nav iespējas izaudzēt 
rudens veltes savā dārzā, pēc dievkalpojuma diakoni-
jas darbinieki aizveda sarūpētos dārzeņus un augļus 
vientuļajiem Mālpils cilvēkiem.

ZIŅAS
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Grāmatas atvēršanas svētki  
bibliotēkā

17. oktobrī Mālpils pagasta bibliotēkā notika svētki. Tika 
atvērta jauna grāmata, kuras autors ir mālpilietis Ivars Pod-
nieks. Apjomīgā romānā “Vecais bārdas nazis” attēlota kādas 

latviešu dzimtas dzīve trijās paaudzēs. Nesteidzīgais, rimtais 
stāstījums vecākās paaudzes lasītājiem raisīs patīkamas atmi-
ņas par zināmajiem lauku darbiem, bet jaunākajai paaudzei 
sniegs noderīgu informāciju par dzīvi Latvijas laukos ilgā laika 
periodā. Grāmatas autors dalījās atmiņās par grāmatas tap-
šanu, izteica pateicību Inārai Bahmanei par palīdzību tekstu 
korektūrā, savai ģimenei par atbalstu un sapratni. Pasākuma 
apmeklētāji, starp kuriem bija Ivara Podnieka bijušie kolēģi, 
kaimiņi un citi interesenti sveica autoru ar ziediem un vēlēja 
veiksmi turpmākajā literārajā darbībā, un, kas zina, varbūt pēc 
dažiem gadiem mums būs iespēja lasīt vēl kādu Ivara Podnie-
ka sarakstītu romānu.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa

Ar skolotājas Ināras Bahmanes izvēlētajiem fragmentiem 
no jauniznākušā romāna lappusēm klausītājus iepazīstināja 
Mālpils vidusskolas skolnieces – Līga Mukāne, Renāte Tuče, 
Baiba Bruzgule un autora mazmeita Aija Sebre.

Savukārt patīkamu muzikālo noskaņu radīja Mālpils Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņu Elīzas Rulles un Alvīnes 
Bērziņas ģitāras spele. Iejusties grāmatā aprakstīto notikumu 
gaisotnē palīdzēja arī visu sarīkojuma dalībnieku kopīgi dzie-
dātas dziesmas.

Bibliotekāre  Dace Krilovska

Mājas tiek pieslēgtas apkurei
Lielākā daļa māju pagasta centrā ir pieslēgtas apkurei un 

izbaudījuši patīkamo siltumu, sāk nodarboties ar dzīvokļu vē-
dināšanu, jo temperatūra dzīvokļos ir krietni pāri 20 grādiem 
(pat 27.0) Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi, kurus veic SIA 
“Wesemann”, notiek atbilstoši paredzētajam grafikam. Tiek
veikti viss nepieciešamais, lai varētu pieslēgt apkurei atlikušās 
mājas (Ķiršu ielā, Krasta 2,4, Jaunā 5, Nākotnes 10). Darbi 
Ķiršu ielā aizkavējas sakarā ar nepieciešamo saskaņojumu ar 
Valsts ceļu dienestu.

“Norma K” brīdina dzīvokļu īpašniekus būt gataviem saņemt 
siltumu tiklīdz tas būs iespējams, jo ir jau bēdīga pieredze ar 
nopludinātiem dzīvokļiem nesakārtotu radiatoru pēc. Tāpat arī 
katras mājas pienākums ir nogādāt katlu mājā to pagrabu at-
slēgas, kuros ir siltuma mezgli, lai nepieciešamības gadījumā 
netiktu kavēta operatīva piekļūšana. Siltummezglu darbība au-
tomātiskā režīmā tiks nodrošināta tad, kad būs LATVENERGO 
elektrības pieslēgums.

Ivars Podnieks (foto – Ivars Brencis)

Konkursa  
“Skaistākais un sakoptākais  

Mālpils īpašums – 2007”  
noslēguma pasākums

notiks 2007. gada 23. novembrī 
plkst. 19.00

Mālpils pagasta administratīvās ēkas Lielajā zālē.

Pasākumā paredzēts:

1. Apbalvošana;
2. Seminārs Apstādījumu veidošana un augu 

sortimenta izvēle (vieslektore Antra Bērziņa 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dārz-
kopības nodaļas speciāliste);

3. Pieredzes apmaiņa.

Visus mīļi aicinām šī gada  
10. novembrī plkst.15.00  
uz labdarības koncertu,  

kurā piedalīsies

čigānu  
ansamblis 

“Klints”
no Ventspils

Biedrības “Notici sev”  
valdes locekle  

Ingrīda Muraško
Par transporta nepieciešamību 
zvanīt: 

darba laikā 29510876  
Jānim Feldmanim,

vakarpusē 7925378  
Ingrīdai Muraško.

TLMS „Urga” dalībnieces 
Dace Siliniece, Inguna 

Sīmansone un Elita Vizule 
piedalās tautas lietišķās mākslas 
izstādē „Sveču gaismā”, kuru 
organizē V/A „Tautas mākslas 

centrs” sadarbībā ar V/A „Latvijas 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”.

Izstādē ir eksponēti dažādu for-
mu, izmēru un glazūru keramikas 
svečturi, kā arī lielie austie lakati, 
kas ar savu krāsainību, faktūru 

un materiālu dažādību ir kā 
dekoratīvs papildinājums izstādei. 

Kopumā izstādē ar saviem dar-
biem piedalās 41 tautas lietišķās 

mākslas studijas un pulciņu 
dalībnieki.
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2007. gada 28. septembrī Mālpilī pie 
“Klabažu” mājām notika būvniecības iece-
res apspriešana, kas , lai arī nebija kupli 
apmeklēta, tomēr tieši vai netieši varētu 
skart daudzu mālpiliešu intereses.

Būvniecības iecere ir saistīta ar Vīn-
kalna ielas slēgšanu un rekonstrukciju 
ar apgriešanās apļa izbūvi “AS MĀLPILS 
PIENSAIMNIEKS” komerctransporta vaja-
dzībām un transporta kustības ierobežoša-
nu Torņa ielā tikai iedzīvotāju un ūdenstor-
ņa apsaimniekotāju vajadzībām.

Būvniecības ierosinātājs ir māju “Kla-
bažas” īpašnieks Juris Jonaitis, kurš gan 
publiskajā apspriešanā nepiedalījās. 
Sākotnējā iecere, kas izklāstīta paskaid-
rojošā rakstā pagasta padomei ir minēts: 
“Vīnkalna ielas posms gar “Klabažu” mā-
jām ir padomju laikā izbūvēts uz vēsturiskā 
muižas parka dīķa dambja. Tas sadala 
“Klabažu” zemes īpašumu un faktiski 
iet caur māju pagalmu. “Klabažu” māju 
īpašnieks jau 2005. gadā griezās pagasta 
padomē lūdzot rast risinājumu Vīnkalna 
ielas slēgšanai:
1. dambja konstrukcija nav piemērota un 

pat bīstama intensīvai transporta kustī-
bai, kas jau vairākkārtīgi ir norādīts hid-
robūvju eksperta izteiktajā slēdzienā;

2. slēgt kustību Vīnkalna un Torņu ielās ir 
ieteikusi Valsts Kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcija, norādot uz transporta 
kustības negatīvo ietekmi uz kultūrvēstu-
risko Mālpils muižas parka daļu;

3. Vīnkalna un Torņa ielas praktiski iet cauri 
dzīvojamo māju pagalmiem un rada bīsta-
mību iedzīvotāju, īpaši bērnu, dzīvībai;

4. transporta kustība Vīnkalna un Torņa 
ielās nav nepieciešama, jo vienīgais tās 
noslogotājs – AS Mālpils Piensaimnieks 
piekļuvei izmanto Dzirnavu ielu.”

Publiskās apspriešanās laikā savu vie-
dokli pauda arī kaimiņu māju iedzīvotāji, 
kuri ir situācijas ķīlnieki, jo ieilgušā dambja 
remonta laikā, visa satiksme novirzījusies 
pa Torņa ielu, un bīstami apdraud vietējos 
iedzīvotāju drošību, kā arī mieru, kas ne-
būt nav mazsvarīgi nakts maiņā strādājo-

šajiem, ja ņem vērā Mālpils Piensaimnieka 
transporta aktīvāko darba laika specifiku
tieši agrajos rītos.

Anna Jansone bija visai pesimistiska: 
“ Vienalga, kas šeit notiks, arī ar apgrieša-
nās iespējām, visa smagā tehnika kā brau-
ca tā arī brauks gar mūsu mājām.”

Pamatotas ir iedzīvotāju bažas, ka 
apgriešanās laukums būs tikai papildus 
priekšrocība mašīnām, tomēr, ja netiks 
fiziski ierobežota kustība, piemēram, ar 
barjeru, tiks izmantots īsākais ceļš gar mā-
jām. Izskanēja viedoklis, ka ar barjeras un 
ierobežojošo ceļa zīmju palīdzību, varētu 
pieradināt cilvēkus pie jaunās kārtības, ka 
ceļš nav caurbraucams.

Vēl pirms 18. oktobra, kas bija pēdējais 
termiņš atsauksmju iesniegšanai Mālpils 
pagasta padomē, kur arī bija apskatāmi 
ar būvniecības ieceri saistītie informatīvie 
materiāli, tikos ar Mālpils Piensaimnieka 
direktoru Rolandu Jomertu.
– Kā iespējamā rekonstrukcija varētu 

ietekmēt uzņēmuma saimniecisko 
darbību?

R. Jomerts: Mūsu darbību tas varētu 
ietekmēt negatīvi. Pāris aspekti un novē-
rojumi – izbūvējot apgriešanās apli visa 
transporta kustība nonāks atpakaļ mūsu 
teritorijā, veidojas zināms saspīlējums, 
jo pa vienu ceļu nāks piena mašīnu plūs-
ma, tai pretī transporta mašīnas. Otrkārt, 
slēdzot šo kustību, uzņēmumam veidojas 
400 LVL lieli zaudējumi gadā, tikai saistībā 
ar ceļa maršruta pagarināšanos. Neērtības 
būs arī pārvietoties pa sliktā stāvoklī esošo 
Upes ielu, gan uzņēmuma transportam, 
gan iedzīvotājiem. Ir zināmas bažas par 
apgriešanās apļa būvniecības gaitas ter-
miņiem, jo līdzšinējā dambja remontdarbu 
ieilgšanas piemērs ir visai negatīvs.
– Kādu risinājumu Jūs redzat?

R. Jomerts: Vienīgais risinājums ir 
atstāt visu kā ir bijis līdz šim.

Par turpmāko notikumu gaitu infor-
mēsim nākošajā numurā.

Redaktore Daiga Frīdberga

Publiskā apspriešana

G.V fon Taubes obeliska  
pirmsrestaurācijas izpētes darbu  
uzsākšana š. g. 11. septembrī, akmens  
restauratore Inese Sidraba (1. no labās)  
pie pieminekļa Mālpils muižas parkā

2006. gada 16. martā Valsts kultū-
ras pieminekļu aizsardzības inspekcijā 
Mālpils pagasta padomes Kultūrvides 
attīstības daļa iesniedza projektu par 
G.V. fon Taubes obeliska restaurāciju. 
2007. gada 7. martā saņēmām atbildi, 
ka projektam piešķirts finansējums
790 Ls apmērā. Šī summa tiks izlietota 
pirmsrestaurācijas izpētei – kartēšanai, 
uzmērīšanai, akmens materiālu litoloģis-
kā tipa noteikšanai u.c. un restaurācijas 
darbu dokumentācijai. Š. g. vasarā tika 
noslēgts līgums ar SIA “Slēgakmens” ak-
mens restauratori Inesi Sidrabu par šo 
darbu veikšanu. Līdz 30. novembrim dar-
bi tiks veikti un būs noslēgusies projekta 
pirmā kārta. Nākošā gada maijā plānoti 
restaurācijas darbi un tad jau būs redza-
mas arī pieminekļa vizuālās izmaiņas. 
Restaurācijas veikšanai, atkarībā no tā 
kādu restaurācijas variantu izvēlas – at-
jaunot pieminekļa augšējo trūkstošo 
daļu vai nē, nepieciešami apmēram 4 
līdz 9 tūkstoši latu. Tiek izskatīti varianti 
par finansējuma piesaisti.

Par Gustava  
Vilhelma fon Taubes 
obeliska restaurāciju  

Mālpils  
muižas parkā
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Īsās ziņas
9. klasēm novēlam godam sevi parādīt laikraksta “Diena” orga-

nizētajā konkursā
“Kas notiek?” Konkursa diena – 19. oktobris.
Skolas bibliotēkā uzsākusi darbu Bērnu žūrija 2007. Aicinājums 

1. – 9. klašu skolēnu vecākiem: rosiniet bērnus brīvos brīžus izman-
tot lasīšanai.

Skolas Novadpētniecības pulciņš oktobra beigās un novem-
bra sākumā organizēs aptauju “Mālpils personības”. Šo aktivitāti 
ierosināja balsojums “100 Latvijas personības”. Būsim pateicīgi ja 
balsojumā piedalīsies un Mālpilij nozīmīgākās personības izvēlēsies 
visa skolēna ģimene.

Anketas skolēni saņems 29. oktobrī, balsojums ilgs līdz 9. no-
vembrim.

Liekas, ka pirmā skolas diena vēl ar 
roku aizsniedzama, bet, tavu brīnumu, 
jau aizvadīts pirmais darba posms un, 
kad iznāks oktobra “Mālpils Vēstis”, arī 
rudens brīvdienas jau būs beigušās.

Tuvojas tumšākie gada mēneši, un 
tad jau cits nekas neatliek kā cītīgi mā-
cīties un brīvos brīžos rūpīgāk izlasīt 
Mālpils avīzi.

Šajā mācību gadā mūsu redakcijā 

izmaiņas: par skolas lappusi rūpēsies 
Santa Barkēviča un Ieva Zunde. Lai uz-
ņēmīgajām meitenēm veicas 26. skolas 
darba gadā!

Redkolēģija

Viens no Drošības dienas pasākumiem

12. klases apsveikums skolotājiem

Dzejas dienu pasākums skolas bibliotēkā

Aptaujāju 35 vecāko klašu skolēnus, lai noskaidrotu, kādas 
bijušas darba iespējas. Izrādās, no aptaujāto skolēnu skaita 
strādājuši 29. Trešā daļa no viņiem nopelnīto naudiņu tērējuši, 
pērkot sev sen kārotas lietas, bet pārēji strādājuši, lai ietaupītu 

vecāku naudu, un skolai visu sagādājuši par savu pelnīto.
Populārākās darba vietas: ģimenēs par auklītēm, privātās 

saimniecībās, “Mālpils piensaimniekā”, SIA “Laiko”.
Klinta Raupa

Pašu pelnītais

Jau tradīcija!
24. septembrī Drošības diena aizritēja draudzīgā noskaņā, 

jo policijas darbinieki jau pazīst skolu, skolotājus un pat skolē-
nus, bet mēs, savukārt, pazīstam viņus.

Ciemiņu stāstītais vērtīgs, jo veselība un dzīvība katram ir ti-
kai viena un tāpēc jāsargā. Dažiem skolēniem nācās pārdomāt, 
ka skolēnam ir ne tikai tiesības, bet arī nopietni pienākumi.

Lektori ar prieku izmantoja mūsu jauno interaktīvo tāfe-
li – Mālpils pagasta padomes dāvanu skolai 25 gadu jubilejā.

Rudens ziedi skolotājiem
Pasaules Skolotāju dienā skolotāji saņem apsveikumus 

no Izglītības ministres, no Izglītības darbinieku arodbiedrības, 
no savas arodbiedrības skolā, no pagasta padomes, tomēr 
vismīļākie, protams, ir skolēnu sveicieni.

Arī šogad skolotāji tika jauki sagaidīti ar darba dienas rīta 
sveicienu jau ienākot skolā, ar izrotātu skolotāju istabu, skais-
tām dzejas rindām un rudens ziediem.

Par to visu skolotāji teica sirsnīgu paldies!

Jauka Dzejas diena
Šīgada Dzejas dienā mūsu dzejas mīļotājiem bija sirsnīga 

tikšanās ar Druvienas pamatskolas jaunajiem literātiem un sko-
lotāju Anitu Graumani. Viņi ciema kukulim atveda savu dzejas 
žurnālu “Domiņa”, no kura skolēni lasīja savus darbus, un brīnu-
maini skanīgas dziesmas, jo vairākas meitenes un arī pati sko-
lotāja dzied folkloras ansamblī “Pērlis”. Mūsu dāvana – dzejoļi 
un I. Kalniņa dziesmas, ko dziedāja 9.b klases skolēni.

Norunājām 2008. gada Dzejas dienās tikties Druvienā.

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums
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Kādā saulainā 17. septembra rītā mēs 
devāmies uz Daugavas muzeju Dolē, 
Salaspils novadā. Uz semināru braucu 
ar patīkamu satraukumu – uzzināt kaut 
ko vairāk par vēsturiskajiem parkiem 
Rīgas rajonā, un satikt arī savu pasnie-
dzēju – viszinošāko speciālisti Latvijā 
par vecajiem muižu parkiem – arhitekti 
Ilzi Māru Janeli.

Konferenci atklāja Salaspils novada 
domes priekšsēdētājs Juris Putniņš.

Manuprāt, viena no interesantākajām 
lekcijām bija par mazajām arhitektūras 
formām dārzos un parkos, kuru vadīja 
Rīgas pilsētas domes kultūras piemi-
nekļu inspektors Gunārs Armans. Ar 
vēsturiskajām fotogrāfijām tika attēloti,
un uzburtas ainas par Rīgas dārziem un 
parkiem. Nemaz nevarēju iedomāties, cik 
skaisti un sakopti tie ir bijuši 19.gadsimta 
beigās un 20.gadsimtā.

Taču man vissaistošākā un noderīgā-
kā likās lekcija par Doles muižas parka 
rekonstrukciju, kuru vadīja Ilze Māra Ja-
nelis. Ievadā klausītāji tika iepazīstināti ar 
to, kā radušies dārzi un parki.

Latvijas muižu parku un dārzu sā-
kums attiecināms uz 16.gadsimta bei-
gām, kad pēc Livonijas ordeņa sabruku-
ma Latvijā sāka veidoties muižu centru 
apbūve tradicionālajā izpratnē. Agrākā 
dārzu un parku mode tikai vēlāk kļuva par 
atzītu vēsturisku stilu. Ar dzīvojamo mā-
ju kompozicionāli un funkcionāli saistīts 
dārzs varēja rasties tad, kad māja kļuva 
brīvstāvoša bez nocietināju mūriem vai 
žoga. Lēni un mokoši visa 17.gadsimta 
garumā veidojās muižu centru apbūve. 
Paraugu izvēle pirmo muižu centriem 
un dārziem bija plaša. Tajā laikā Rietum-
eiropā modē nāca stils, ko tagad sauc 
par baroku. Baroka dārzam bija jābūt 
plašam, reprezentablam un simetriskam, 
taču dārzs nedrīkstēja būt garlaicīgs. 
Nereti simetrisks bija ne tikai dārzs, bet 
viss muižas centra apbūves sakārtojums. 
Simetriskā un klajā parādes pagalmā ie-
veda pret pili simetrisks ceļš, bet aiz pils 

uz tās pašas ass atradās dārzs. Tradicio-
nāli dārzs sākās ar parteru, tas atradās 
uz zemas terases, un tam bija jābūt šķie-
tami simetriskam. Baroka dārzos bija ļoti 
plaši ceļi, un tie kalpoja gan pastaigām, 
gan izjādēm un pat braukšanai pajūgā. 
Dārza ceļus ietvēra augsti un cirpti dzīv-
žogi – sienas. Dzīvžogu ietvertās platības 
sauca par bosketiem, laukumus ceļu 
krustojumos – par saloniem. Bosketos 
varēja atrasties atpūtas un atrakciju lauku-
mi, putnu un zvēru būri, dīķi, strūklakas, 
augļu un sakņu dārzi, lūgšanu vietas. 
Spilgts baroka dārza piemērs ir Rundā-
les pils parks.

18.gadsimta sākumā Anglijā – Britu 
salās radās ainavu dārzu, jeb parku stils, 
kas bija pilnīgi pretējs baroka ģeometrizē-
tajiem dārziem. Galvenā ainavu dārzu de-
vīze bija – nekādas dabas kropļošanas. 
Pirmām kārtām tas nozīmēja necirptus 
kokus un krūmus. Reljefu drīkstēja pārvei-
dot tikai tā, lai tas izskatītos cilvēka darbī-
bas neskarts. Arī visiem dārza ūdeņiem 
vajadzēja izskatīties kā dabas veidotiem, 
bet pastaigu ceļi, kuri bija tikai 2 – 3 metru 
plati, vijās tā, it kā kopš pasaules pirmsā-
kuma būtu iestaigāti pa ezera malu, caur 
mežu vai gravu. Dārzā vajadzēja parādīt 
dabas daudzveidību un krāšņumu.

Pēc Latvijas pirmās agrārreformas 

muiža kā zemes īpašums beidza pa-
stāvēt. Pilīs un kungu namos iekārtoja 
skolas, pagastnamus, pat pienotavas. 
To rīcībā nonāca arī dārzi un parki. Trūka 
stilistikas pētījumu, bet informācijas par 
dārziem smēlās citu zemju grāmatās. Ie-
spējams trūka sapratnes, ka jebkurš stils 
ārpus savas izcelsmes zemes modificē-
jas jauno dabas, kultūras, amatnieku un 
dārznieku mentalitātes iespaidā. Veidojās 
savdabīgs kultūras mantojuma neizprat-
nes, mazvērtības, un vēlāk arī muižas 
nolieguma apvienojums, kā radītas pro-
blēmas ir aktuālas vēl aizvien.

Sīkāk tika analizēts Doles muižas 
parka rekonstrukcijas plāns, un pastaiga 
pa parku.

Doles muiža (Dahlen)
Doles pilsmuižas parks atrodas starp 

1898.gadā celto Jauno pili – tagad Dau-
gavas muzeju un muižas vējdzirnavu un 
kaļķu cepļa vietu. Dienvidrietumu malā 
vietumis ir pat astoņus metrus augstais 
Daugavas krasts. Parkā atrodas akmens 
obelisks (1802.gadā darinātā akmens 
vāze) ar Lēvisu dzimtas vēstures datiem, 
kura atvesta no appludinātās Jaunlīves 
muižas. Gandrīz no jebkuras vietas pa-
veras skati uz un pār Daugavu. Labākie 
skati redzami Rīgas virzienā no vējdzir-

navu vietas un no 
krantes starp vēj-
dzirnavām un vār-
tiem. Ar šķietami 
mežonīgi priekšplā-
nu kontrastē Rīgas 
ēku silueti tālumā, 
bet ainavu grezno 
gulbju, meža pīļu 
un citu ūdensput-
nu ģimenes Dau-
gavā.

Doles pilsmui-
žas dārza sākumi 
meklējami 18.gad-
simta vidū, kad 
muiža piederējusi 
O.H. fon Fītingho-
fam. Pēc viņa ieros-
mes dārza parkā ir 
veidots brīvdabas 
teātris ar cirptām 
liepām aizmugurē 
un velēnu soliem 
skatītājiem. Šis dār-
za iekārtojums bijis 
noskatīts Veimāras 
galma dārzā. Ve-
cā, jeb tagadējā 
“teātra dārza” vietā 

Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā 
Vēsturiskie parki un dārzi Rīgas rajonā
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tagad ir plašs pagalms ar zālienu, bet 
par “teātra vietu” liecina apaļš paugu-
riņš, uz kura semināra dalībniekiem bija 
iespējams uzkāpt, un iejusties aktieru 
lomā. Var tikai minēt, vai tas bijis uzbērts 
teātra vajadzībām, vai nocietinātās pils 
fragments, kas 18.gadsimtā uztverts kā 
romantiska instalācija un laba skatuves 
vieta.

Parks ar liepu rindām un grupām 
stādīts ap Jaunās pils celšanas laiku 
eklektiskā manierē. Parkā vēl atrodami 
19. un 20. gadsimta mijai raksturīgie 
dārzu elementi – rindas, alejas, pusloka 
lapenes un apaļi “saloni” parka celiņos. 
Gadu laikā pilsmuižas parks vairākkārt 
ir papildināts ar kokiem un krūmiem, 
mainīts ceļu tīkls, diemžēl bez jebkāda 
plānojuma un telpiskās struktūras, izpē-
tes un ievērtējuma.

Parkā arī ar savu praktisko pieredzi 
par Fridriha Georga Līvena piemiņas 
urnas restaurācijas procesu dalījās 
Daugavas muzeja speciālists Mārtiņš 
Mintaurs.

Par vēsturisko akmens kalumu sagla-
bāšanu parku vidē iepazīstināja Edgars 
Purviņš un Inese Sidraba no SIA “Slēg-
akmens”.

Pavisam Rīgas rajonā ir 43 dažāda 
lieluma un pēc kompozicionālās struktū-
ras un uzbūves atšķirīgi muižu dārzi un 
parki. Par kultūras mantojumu ir uzska-
tāms jebkurš kaut cik saglabājies muižas 
dārzs vai parks, neatkarīgi no tā, vai tas ir 
ieskaitīts kultūras pieminekļu kategorijā. 
Nedaudz par dažiem skaistākajiem un ie-
vērojamākajiem parkiem Rīgas rajonā:

Mālpils muiža  
(Schloß Lemburg)

Mālpils ir viena no senākajām Latvijas 
muižām, iespējams, ar sākotnēji nocieti-
nātu apbūvi. Parku pie Mālpils muižas 
sāka veidot jau 18.gadsimta beigās. 
19.gadsimta sākumā parks tika pārvei-
dots par ainavu parku, un parku grezno 
vairāki dīķi. Pašreizējā muižas kompleksa 
apbūve veidojusies 18.gadsimta. 2.pusē. 
Parādes pagalma abās malās saimnie-
cības un kalpu mājas, bet noslēgumā 
kungu māja. Kungu māja celta Gustavam 
Vilhelmam fon Taubem 18.gadsimta. 
2.pusē – beigās klasicisma stilā. Parks 
vairākkārt ir pārveidots.

Turaidas muiža  
un Krimuldas muiža  
(Schloß Kremon)

Turaidas muižas centrs ar dārziem 
veidojies lēnām un sarežģīti. Vecākais 
un nepārprotami baroka laika dārzs ir ļoti 
mazs un atrodas nocietinātās pils tiešā 
tuvumā starp ceļu un kalna nogāzi. Ir sa-
glabājušās dažas ļoti vecas liepas, kuras, 

visticamāk, ataugušas no 18.gadsimtā 
cirptajiem kokiem.

Tikpat neparasts ir bijis Krimuldas 
muižas dārzs, jo pašreizējais “parks” 
muižas pils priekšā ir sākotnējā parādes 
pagalma pārveidojums, kombinējoties 

ar krietni jaunākiem saimniecības un kal-
pu māju apstādījumiem. Vecais muižas 
dārzs visdrošāk būtu pieskaitāms tā sauk-
tajam “izpriecu mežiņam” – savdabīgam 
ainavu parku priekšvēstnesim, jo izcili 
krāšņi un monumentāli skati paveras no 
pašas pils, bet sākotnēji pastaigu maršru-
ti veduši pa Gaujas senlejas nogāzi lejup 
caur tikpat kā nepārveidotu vidi. Muižas 
apbūve veidojusies Gaujas senlejas malā 
netālu no pilsdrupām. Pašreizējās ēkas 
tapušas 19.gadsimta vidū un veido divas 
zonas – saimniecisko un parādes. Saim-
nieciskajā ir stallis, ratnīca un laidars ar 
arkādes veidā celtu mūra sētu, klēts un 
kalpu mājas, aiz tām – šķūņi un, tuvāk 
pilij, pārvaldnieka māja. Greznākās no 
tām ir stallis un pārvaldnieka māja – ne-
apmestu laukakmeņu ēkas gleznainiem 
siluetiem. Pils celta atstatu, vecās kungu 
mājas vietā, Gaujas senlejas malā, pēc 
1848.g. vēlā klasicisma formās firstam
Paulam fon Līvenam. Līvenu laikā, 19.gs.
b., pils parka malā, pie pilsdrupām, 
uzcelta «Šveices māja» viesiem. Parka 
malā atrodas arī muižas siltumnīcas ar 
sarga mājiņu.

Depkina muiža (Depkinshof)

Katlakalna Depkina muižas pirmsāku-
mi meklējami jau 15.gadsimtā. Spriežot 
pēc Broces zīmējuma un 1770.gada mui-
žas plāna, apbūvi veidoja 10 ēkas, lielāko-
ties guļbūves. Līdz mūsdienām saglabāju-
sies 19.gs. celtā koka dzīvojamā ēka.

Depkina muižai ap 1925.gadu ir pie-
vienots tautiski pieņemami pārveidots 

kaimiņu Ramma muižas vārds, nosaucot 
abas muižas par Rāmavu. Senais Depki-
na muižas dārziņš atradies tikai mājas ga-
lā, bet platība ap dīķi līdz vārtiem ir daudz 
jaunāka un veidota eklektiskā manierē. 
Taču visskaistākās skatu perspektīvas 
pārvērušās pār Daugavas senlejas pār-
mitrajām pļavām Katlakalna baznīcas vir-
zienā. Parks ir raksturīgs vairākām Rīgas 
apkārtnes mazajām muižiņām, kā arī tām 
muižām, kuru apbūve atradusies mazā, 
reljefa vai ūdeņu ierobežotā platībā. Ap 
ēku bija plašs regulāra plānojuma dārzs. 
Ramma muiža izveidojās 17.gadsimta 
beigās, tagadējā Katlakalnā. Ziemeļu ka-
ra laikā (1700. – 1710.) tā tika nopostīta, 
bet 1726. gadā uzcelta no jauna. 18.gad-
simta vidū tika uzcelta jauna baroka stila 
dzīvojamā ēka un izveidoja dārzu ap to. 
Muižas kungu māja bija divstāvu ēka ar 
divslīpju jumtu un piebūvēm galos. Mui-
žas ēkas nav saglabājušās (tās nodega 
1. pasaules kara laikā), kopš 1920. gada 
muižas vietā atrodas mācību un pētījumu 
saimniecība “Rāmava”.

Carnikavas muiža
Carnikavas muižas pils celta ap 

1800. gadu. Tas ir visīstākais klasicisma 
un ainavu parku laiks. Taču muižas dārzs 
veido diezgan dīvainu parka un regulāra 
dārza sajaukumu ar lielām, liriskām lau-
cēm un garām liepu alejām, kas Rīgas 
apkārtnes muižās nebija raksturīgi.

2004. gadā SIA “Arhitekta L. Šmita 
darbnīca” izstrādāja Carnikavas muižas 
parka rekonstrukcijas projektu, un kuru 
pēc gada īstenoja Carnikavas novada 
pašvaldība.

Iegūtās zināšanas un redzētais dod 
pamudinājumu, un rosina idejas, lai 
arī Mālpils parks būtu vēl skaistāks, sa-
koptāks un pievilcīgāks, jo nekas nav 
neiespējams.

Pašlaik tiek izstrādāts Mālpils parka 
meliorācijas un rekonstrukcijas projekts, 
kuru izstrādā Latvijas valsts meliorācijas 
projektēšanas institūts “Meliorpojekts”.

Oktobra beigās notiks pirmā darba 
grupas sanāksme, uz kuru esmu aici-
nājusi piedalīties arī parku speciālisti 
I. M. Janeli.

Aicinu visus Mālpils pagasta iedzīvotā-
jus izteikt savus priekšlikumus un vīzijas, 
kāds varētu izskatīties, un kāds varētu 
būt Mālpils parks.

Avots:
• Buklets “Eiropas kultūras mantoju-

ma dienas Latvijā”;
• www.pilis.lv

Kristīne Cimermane 
Teritorijas plānotāja –  

vides speciāliste
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“Vēveri”
Māja pie krustcelēm, kur kādreiz divas bižainas kaimiņu meitenes 

skrēja satikties, lai lemtu kurā mājā spēlēties...sen gan tas bija. Vai lielās 
tūjas to vēl atceras? Varbūt vecās ābeles, kas dārzā katru gadu briedināja 
tik gardus ābolus. Tagad pagalms pieklusis zem zālāja mīkstās seģenes. 
Tikai dziļi, dziļi apakšā vēl iespiedušās traktoru risas, saimnieku ikdienas 
taciņas uz kūti, klēti. Kā liecinieki pagātnes notikumiem klēts priekšā izlik-
tas to laiku lietas – vecais arkls, sakas, dzirnakmeņi un tukšas kara laika 
lādiņu čaulas. Katrai mājai šajā pusē kādreiz varēja atrast rētas.

Tagad tā savu logu acis pret dienvidiem pavērusi brīnās, vai tiešām 
jau atkal rudens? Jā, laikam gan, jo pojeņu dobe mājas galā klusi šūpo 
tikai lapas, visi ziedi palikuši tur tālajā maijā. Toties samtenes sētmalē par 
to tikai smej. Vēl saule rotājas ceļmalā, vēl sakņu dārza malā, aizstājušās 
priekšā runkuļiem, savus mēļos ziedus izrāda dāliju rinda. Par ko bēdā-
ties? Jo katru rītu spoža saule lec pār mežu galiem, mezdama lieku loku 
pār kalnu, tā atkal noriet šīs mājas ābeļdārzā.

“Vītiņi”
Viens pa augšu, otrs pa apakšu, kas tas ir? Audējas teiktu – audekla pi-

nums. Gandrīz jau trāpīts, tikai skaistā “pītene” te veidota no dēļiem. Sētas 
vijums līdz pat mežam... kā pelēka linu josta, tā seko ceļa līkumam.

Māja iegrimusi ābeļu kupenās, knapi pamanāma. Toties aiz tās plašs 
pagalms, ar skaistu saimniecības ēku, pirtiņu, uz kuru ved koka ripu celiņš. 
Vakarā, kad iedegtas dārza lampas, uz pirti var aizskriet pat basām kājām.

Atstājot no celiņa platāku vietu zālājam, tālāk veidots dekoratīvo krūmu 
stādījums un ļoti koša puķu dobe, kuras krāsas labi izceļas uz meža koku 
fona.

Pie saimniecības ēkas sienas pakārts tītavu krusts un laimes pakavs. 
Durvju rokturis arī īpašs, no liekta koka zara. Tā vien gribās domāt, kā māju 
nosaukumam tomēr ir kāda saistība ar vīšanu, tīšanu...vai sagadīšanās?

“Kroņi”
Šovasar mājas pastkastītei jauna draudzene, sarkanu asti līdz pašai zemei 

izstiepusi! Dikti lielīga, bet ko padarīsi, jāsadzīvo vien ir. Ne jau nu šī vienīgā tik 
koša. Viss pagalma vidus ziedu ziedos! Te dāliju galvas lēni šūpojas vējā, te no-
trīs kohiju smalkās lapiņas, te lepnās saulespuķes pastiepušās uz pirkstgaliem, 
lai labāk saskatītu, kas notiek pagalma otrā pusē.

Vienmēr esmu apbrīnojusi tās saimnieces, kam dārzi vienās dālijās. Kā lai 
ziemas aukstumā saglabā to dārgumu, kā nesajaukt šķirnes, kā paspēt rudens 
beigās to visu gumu lērumu sagatavot ziemas guļai. Vasarā gan labi, staigā tik 
un priecājies par katru uzplaukušo ziedu. Bet cik darba, lai līdz tam tiktu!

Mājas priekšā mazs soliņš, kur apsēsties, kājas atpūtināt, kur brīvā brīdi pavēr-
ties košajās puķēs. Interesanti akcenti turpat blakus – puķu podi satupuši kā uz 
izstādes postamentiem. Ziediem ir kur izplesties un visu savu krāšņumu izrādīt. 
Stīgu stīgām vīnerājs aptinis mājas priekšu, tad gar jumta malu uzšāvies līdz pat 
korei. Skaists savā rudens rotā.

“Vildeni”
Klik-klak...skan papēdīši pa flīzēto taciņu. Kā Rīgā... Tomēr tā

vien gribas ielēkt zālājā, kas mīksts un zaļš pat rudens gaidās. 
Zeltaina puķu dobe sveicina ciemiņus. Rīcins paslējis savas brū-
nas lapas pāri dzeltenajām kaimiņienēm – skatieties es esmu tik 
pat košs, kā lielās mājas jumts! Mēs esam stilā!

Mājas priekšā glīti sakopts lievenis, pie kura piesliets ritenis, 
nē vairāki...te laikam mīl sportot. Tepat blakus lielais darba rūķis, 
zāles pļāvējs, kas tiek galā ar plašo teritoriju visapkārt mājai. Spēj 
tik lavierēt starp krāšņajām puķu dobēm, rožu stādiem, dažāda-
jiem dekoratīvajiem krūmiņiem. Katrā dārza pusē uzmirdz cits 
krāsu tonis, te zils triepiens, te oranžs, te sudrabains! Pliukšķ! 
Kas tas? Ak, jā šogad ābolu gads, laikam atkal kāds draisks 
rožābolēns mēģina trāpīt pa akas vāku. Gards gan!

Atvadoties saulesstars ielec elegantās mājas logos, tad mā-
jas galā augošā koka zaros, no lapas uz lapu, tad tālāk debesīs! 

Līdzi putniem? Uz dienvidiem? Domāju, diez vai, jo te ir tik skaisti, 
vienkārši un mājīgi.

KONKURSS

Ceļojums pa skaistākajiem Mālpils dārziem

Turpinājums 17. lpp.

Sākums augusta un septembra numuros.
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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi nosaka Mālpils pagasta 

simbolikas lietošanas, izgatavošanas un 
izmantošanas kārtību.

1.2. Mālpils pagasta simbolika ir Mālpils 
pagasta ģerbonis, Mālpils pagasta 800 
gadu jubilejas apzīmējums – logo un 
Sidgundas ciema Sidegunde 800 gadu 
jubilejas apzīmējums – logo.

2. SIMBOLIKAS APRAKSTS
2.1. Ģerboņa apraksts
2.1.1.Heraldiskais apraksts
Sarkanā laukā savrups sudraba šķērs-

krusts, tā stūros zelta šķērskrustiņi.
2.1.2. Ģerboņa skaidrojums
 Mālpils ģerbonī attēlots etnogrāfisks

motīvs no Mālpils novada jostas. Motīvu 
veido senbaltu zīmes – simetriski slīpi 
krusti. Krusts simbolizē gaismu, arī garīgo 
gaismu, un uguni. Tas ir sarga, svētības 
un laimes nesēja simbols. Slīps zelta 
krusts apvienojumā ar taisnu, simbolizē 
saules kustību gada garumā, tātad laika 
ritējumu – mūžību. Ģerboņa pamatnes 
sarkanā krāsa simbolizē mālu.

2.2. Mālpils pagasta 800 gadu jubilejas 
apzīmējuma – logo apraksts

 Mālpils 800 logo sasaucas ar Mālpils 
ģerbonī attēloto etnogrāfisko motīvu no
Mālpils novada jostas, ko veido senbaltu 
zīmes – simetriski slīpi krusti. Trīs reizes 
attēlotais kvadrāts veido ciparu astoņi 
simti, kā arī seno Māras ūdeņu zīmi.

 Krāsu simboliskā nozīme: zelts simbolizē 
– Sauli, Zemi; tumši zilā krāsa simbolizē 
upes, arī senbaltu un lībiešu apģērbam 
raksturīgo tumši zilo toni.

2.3. Sidgundas ciema Sidegunde 800 
gadu jubilejas apzīmējuma – logo ap-
raksts

Logo Sidegunde 800 stilizēti attēlots Sidgun-
das pilskalns, ar vienu stāvu nogāzi pret 
Mergupi un otru lēzenāku pret Sudas upi. 
Pilskalna siluetā kā astoņas dažādu krāsu 
svītras guļ astoņi gadsimti, ar savu daudz-
krāsainību simbolizēdamas vēstures mai-
nību. Krāsas ņemtas no Laumas Krastiņas 
austā Sidgundas karoga.

3. SIMBOLIKAS LIETOŠANA
3.1. Ģerboņa lietošana
3.1.1. Mālpils pagasta padomei ir Mālpils 

pagasta ģerboņa lietošanas ekskluzīvas 
tiesības uz veidlapām, zīmogā, pašvaldī-
bas policijas zīmotnēs un uz automašīnas 
(atšķirības zīmēs pie formas tērpa un že-
tonos), apliecībās, vizītkartēs, iespieddar-
bos, uz izdevumu vākiem un titullapām, 
Mālpils pagasta padomes atzinības un 
goda rakstos, diplomos un citos oficiā-
lajos dokumentos, reprezentācijas ma-
teriālos, padomes informatīvā izdevuma 
“Mālpils Vēstis” titullapas un uz padomei 
piederošajiem transporta līdzekļiem, kā 
arī pagasta padomei ir tiesības izvietot 

ģerboņa attēlu pie pašvaldības iestāžu un 
uzņēmumu ēkām un dienesta telpām.

3.1.2. Mālpils pagasta ģerboni drīkst lietot 
Mālpils pagasta padomes iestādes un 
uzņēmumi.

3.1.3. Lietojot ģerboni, neatkarīgi no izmē-
riem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst ap-
stiprinātajam ģerboņa etalonparaugam. 
(pielikums Nr.1)

3.1.4. Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 
lēmumu var atļaut lietot Mālpils pagasta 
ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas 
nav paredzēti šajos noteikumos.

3.2. Mālpils pagasta 800 gadu jubilejas 
apzīmējuma – logo lietošana

3.2.1. Mālpils pagasta 800 gadu jubilejas 
apzīmējums – logo ar Mālpils pagasta 
padomes lēmumu tiek piešķirts lietošanai 
atbilstoši Mālpils pagasta astoņsimtga-
des koncepcijai un noteiktiem kvalitātes 
kritērijiem – pasākumu, izdevumu, ob-
jektu augstajam saturiskajam, mākslinie-
ciskajam un estētiskajam līmenim, kā 
arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un 
iesaiņojumam.

3.2.2. Logo var būt lietojams gan ar paskaid-
rojošo uzrakstu Mālpils 800, gan bez tā. 
Kopā ar Mālpils ģerboni vai bez tā.

3.2.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo gra-
fisko attēlu. (pielikums Nr.2)

3.2.4. Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 
lēmumu var atļaut lietot Mālpils pagasta 
800 gadu jubilejas apzīmējuma – logo at-
tēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti 
šajos noteikumos.

3.3. Sidgundas ciema Sidegunde 800 
gadu jubilejas apzīmējuma – logo lie-
tošana

3.3.1. Sidgundas ciema Sidegunde 800 ga-
du jubilejas apzīmējums – logo ar Mālpils 
pagasta padomes lēmumu tiek piešķirts 
lietošanai atbilstoši Mālpils pagasta Sid-
gundas ciema astoņsimtgades koncepci-
jai un noteiktiem kvalitātes kritērijiem – pa-
sākumu, izdevumu, objektu augstajam 
saturiskajam, mākslinieciskajam un 
estētiskajam līmenim, kā arī kvalitatīvām 
precēm, suvenīriem un iesaiņojumam.

3.3.2. Logo var būt lietojams gan ar paskaid-
rojošo uzrakstu Sidegunde 800, gan bez 
jubilejas gadu apzīmējuma 800. Kopā ar 
Mālpils ģerboni vai bez tā.

3.3.3. Aizliegts izmantot izmainītu logo gra-
fisko attēlu. (pielikums Nr.3)

3.3.4. Saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 
lēmumu var atļaut lietot Sidgundas ciema 
Sidegunde 800 gadu jubilejas apzīmēju-
ma – logo attēlu arī citos gadījumos, kas 
nav paredzēti šajos noteikumos.

4. MĀLPILS PAGASTA SIMBOLIKAS IZ-
GATAVOŠANA UN IZMANTOŠANA

4.1. Mālpils pagasta ģerboņa un Mālpils 
pagasta 800 gadu jubilejas apzīmē-
juma – logo attēlus vai to elementus 

drīkst izmantot uzņēmumi (uzņēmējsa-
biedrības), kopdarbības (kooperatīvās) 
sabiedrības, sabiedriskās organizācijas 
un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, 
rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 
preču noformēšanā un ražošanā tikai ar 
Mālpils pagasta padomes atļauju, izņe-
mot gadījumus, kad simboliku atveido 
ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, 
t.i. personiskām vajadzībām, mācību no-
lūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, 
kā arī informatīviem mērķiem, piemēram 
veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, 
kurā izmantota simbolika

4.2. Standartus un kvalitātes prasības pro-
dukcijai, uz kuras drīkst atveidot Mālpils 
pagasta simboliku un tās elementus, no-
saka Mālpils pagasta padome.

4.3. Tirdzniecības uzņēmumiem vai indivi-
duālajiem tirgotājiem, pieņemot realizēša-
nai jebkura veida izstrādājumus ar Mālpils 
pagasta simboliku, jāpieprasa no ražotāja 
simbolikas izmantošanas atļaujas no-
raksts, kam jāatrodas šo izstrādājumu 
realizēšanas vietā.

5. ATĻAUJAS SAŅEMŠANA
5.1. Mālpils pagasta simbolikas lietošanas 

atļaujas saņemšanai fiziskām un juridis-
kām personām jāiesniedz:

5.1.1. iesniegums (pielikums Nr.4, Nr.5);
5.1.2. juridiskām personām reģistrācijas 

apliecības kopija;
5.1.3. izstrādājuma skice vai etalona par-

augs;
5.1.4. izmantošanas mērķis un formas 

apraksts;
5.1.5. ziņas par plānotajiem ražošanas (iz-

gatavošanas) apjomiem un ziņas par laika 
periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) 
izstrādājumu.

5.2. Simbolikas izmantošanas atļauja saņe-
mama, ja simbolikas lietotājs ir Mālpils 
pagasta padomes budžetā samaksājis 
nodevu par Mālpils pagasta simbolikas 
izmantošanu.

5.3. Atļauju sagatavo Mālpils pagasta pado-
me un paraksta padomes priekšsēdētājs 
vai izpilddirektors. (pielikums Nr.6)

6. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA
6.1. Kontroli pār šo saistošo noteikumu 

izpildi nodrošina Mālpils pagasta pašval-
dības policija.

6.2. Par necieņas izrādīšanu pret Mālpils 
pagasta simboliku uzliek administratīvo 
sodu no 5 līdz 50 latiem.

6.3. Par Mālpils pagasta simbolikas vai tās 
elementu izmantošanu, izgatavošanu 
un/vai tirdzniecību bez simbolikas izman-
tošanas atļaujas, uzliek administratīvo 
sodu līdz 50,- LVL.

Padomes priekšsēdētājs A. Lielmežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
APSTIPRINĀTS Ar Mālpils pagasta padomes 12.09.2007. sēdes lēmumu Nr12/2

“PAR MĀLPILS PAGASTA SIMBOLIKU”
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 7.punktu, 43.pantu, Ģerboņu likumu.

Turpinājums 14. lpp.
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Turpinājums no 13. lpp.

Mālpils pagasta padomes 2007.gada 12.septembra
Saistošo noteikumu Nr.7

PIELIKUMS Nr. 4

Mālpils pagasta padomei 
 

_______________________________ 
(pieprasītāja – uzņēmuma nosaukums) 

 
________________________________ 

(reģistrācijas numurs) 
 

________________________________ 
(pasta adrese) 

iesniegums  

Lūdzu piešķirt Mālpils pagasta simbolikas lietošanas atļauju (norādot, 
kuru simboliku pielieto )  
______________________________________________________________ 
 (izstrādājuma veids) 
 
ražošanas laika periodā no _________. gada līdz __________ gadam 
 
Ar Saistošajiem noteikumiem Nr.7 ‘’Par Mālpils pagasta simboliku’’ 
esmu iepazinies
(-usies) 
Pielikumā: 1.izstrādājuma skice; 
 2.simbolikas izmantošanas formas apraksts; 
 3.izziņa par lietošanas veidu un apjomu; 
 4. reģistrācijas apliecības kopija. 
 
____________________________________________ 
(ieņemamais amats) ( paraksts) (vārds, uzvārds) 
 
Kontaktpersona _______________________________ 
(ieņemamais amats) (vārds, uzvārds) 
 
_____________ _______________  
(telefona nr.) (faksa nr.) 
 
Iesnieguma iesniegšanas vieta un datums:

Mālpils pagasta padomes 2007.gada 12.septembra
Saistošo noteikumu Nr.7

PIELIKUMS Nr. 6

Mālpils pagasta padomes

ATĻAUJA Nr. _____

Mālpils pagasta simbolikas izmantošanai

Izsniegts: ________________________________________________

Adrese: __________________________________________________

Izmantošanas veids: ______________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Atļauja izsniegta:

Atļauja derīga līdz:
Mālpils pagasta padomes

Priekšsēdētājs/izpilddirektors

_________________________

           Z.V.

Redakcijas piebilde: Ar visiem saistošo noteikumu pieliku-
miem varat iepazīties Pagasta padomes kancelejā un informā-
cijas centrā.

1. Grozīt 2006.gada 31.maija Saistošos noteikumus Nr.8 
“Par Mālpils pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”:
· 7.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Izziņas par ienāku-

miem pēdējo 6 mēnešu laikā”;
· Papildināt ar 13.1.1punktu : “Ja persona ir reģistrēta 

pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
saņemšanai un gada laikā šo palīdzību nav saņēmusi, 
pēc Aģentūras uzaicinājuma mēneša laikā iesniegtie 
dokumenti jāaktualizē”;

· 22.8.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Izziņas par ienā-
kumiem pēdējo 6 mēnešu laikā”;

· 32.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Dzīvokļa pabalstus 
Aģentūra piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, 
vai bez vecāku gādības palikušam jaunietim pēc pilnga-
dības sasniegšanas”;

· 33.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Izziņas par ienā-
kumiem pēdējo 6 mēnešu laikā”;

· Papildināt ar 33.5.punktu : “Vai Mālpils bāriņtiesas lēmu-
ma par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē kopiju.”;

· 34.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Dzīvokļa pabalsta 
apmērs ir līdz Ls 200.00 (divi simti lati 00 santīmi) ga-
dā”;

· 37.4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Izziņas par ienā-
kumiem pēdējo 6 mēnešu laikā”;

· 45.punktu izteikt sekojoša redakcijā: “Atbrīvošanas pa-
balsta apmērs ir Ls 4000,00 Ls (četri tūkstoši lati 00 
santīmi).”

· 52.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā: “Izziņas par ienā-
kumiem pēdējo 6 mēnešu laikā”.

Padomes priekšsēdētājs A. Liemežs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Apstiprināti ar 26.09.2007. sēdes lēmumu Nr. 13/12

Par grozījumiem 31.05.2006. saistošajos noteikumos Nr.8 
“Par Mālpils pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 
14.panta pirmās daļas 1.punkta “c” apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu, 17.panta pirmo daļu, 
24.panta pirmo daļu, 25.pantu, 26.pantu, 26.1 pantu, 27.panta otro daļu, , 27.1 panta otro daļu; “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro un trešo daļu.
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Informācija par 2007. gada septembrī saņemtajiem būvniecības 
iesniegumiem – uzskaites kartēm un Mālpils pagasta būvvaldes 

pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

07.09.2007. z/s “Upesjaunzemi” īpašnieks 
Jānis Žīgurs

Kūts rekonstrukcija par tehnikas novietni 
nekustamajā īpašumā “Upesjaunzemi”

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu

07.09.2007. Romans Kozļakovskis Dzīvojamā māja, pirts  
nekustamajā īpašumā “Romkalni”

07.09.2007. z/s “Kannenieki” īpašniece  
Ilze Sebre

Dziļurbums  
nekustamajā īpašumā “Kannenieki”

21.09.2007.
Nikolaja Dvorjaņikova  

pilnvarotā persona  
Igors Dvorjaņikovs

Garāža  
nekustamajā īpašumā “Lībenītes”

21.09.2007. A/s “Latvijas Gāze” Augsta spiediena gāzes vads  
Mālpils pagastā

28.09.2007.
Unas Plaudes pilnvarotā  

persona Ludmila  
Leite – Plaude

Dzīvojamā māja  
nekustamajā īpašumā “Leitītes”

Mālpils pagasta padome atgādina, 
ka 15. novembrī ir noteiktais termiņš 
veikt nekustamā īpašuma nodokļa par 
3. ceturksni maksājumu.

Par termiņa nokavējumu tiek aprēķi-
nāta nokavējuma nauda – no laikā neno-
maksātā pamatparāda 0.05 % par katru 
nokavēto dienu.

Pēc stāvokla uz 09.10.2007. nekusta-
mā īpašuma nodoklis ar tam aprēķināto 
soda naudu nav samaksāts par 427 īpa-
šumiem Ls 20760.50 kopsummā.

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem 
un nodevām 18. panta 8. punktu nodok-

ļu administrācijai ir pienākums publicēt 
informāciju par nodokļu maksātājiem, 
kuriem ir lielākie nodokļu parādi.

Vairāk kā 300 latu parādā Mālpils 
pagasta padomei nekustamā īpašuma 
nodokli:
1. Elmārs Miķelsons (mant.) Ls 1440.95
2. SIA “Savle” Ls 1350.16
3. Austra Bernere (mant) Ls 1078.36
4. Inese Siliņšmite Ls 741.38
5. Dzintra Trauciņa Ls 387.71
6. Mairita Ivanova Ls 384.95
7. Biruta Līdaka Ls 369.86

No 2006. gada 1. janvāra ir spēkā 
izmaiņas likumdošanā attiecībā un nekus-
tamā īpašuma nodokli, konkrēti, nodokļa 
likme ir noteikta 1% no īpašuma kadastrā-
lās vērtības (iepriekš 1.5 %). Tikai jāņem 
vērā, ka pati kadastrālā vērtība katru 
gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri tiek pre-
cizēta Valsts zemes dienestā.

Nodokļu administratore  
Mārīte Nīgrande

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Parakstu vākšanas likuma “Par valsts pensijām” grozījuma 
ierosināšanai norise un rezultāti

Parakstu vākšanas Darba grupa izsaka Jums visiem, ak-
tīviem pašvaldību un Bāriņtiesu darbiniekiem un vadītājiem, 
masu mediju darbiniekiem pateicību un atzinību par to aktīvo 
atbalstu, kādu izrādiet mūsu ierosinātajam pasākumam!

Aktīvā pensionāru un citu Latvijas pilsoņu iesaistīšanās 
šinī darbā, visos Latvijas novados, nostiprina pārliecību, ka 
kopīgiem spēkiem mēs panāksim labus rezultātus un Jūsu pa-
gasta, novada un pilsētas veco ļaužu dzīves apstākļi ievērojami 
uzlabosies un šie cilvēki būs Jums pateicīgi. Vecie ļaudis, viņu 
ģimeņu locekļi jau tagad jūt Jūsu izrādīto labestību un esiet 
droši – tā paliks ļaužu atmiņā.

Izmantojot gadījumu pasvītrojam, ka Darba grupai nav lie-
lāka personīgā ieinteresētība darba sekmīgai pabeigšanai, kā 
ikvienam, jebkuram Latvijas pensionāram. Mēs ļoti ceram, ka 
Latvijas pilsoņi grib un prot juridiski korekti, demokrātiskā ceļā, 
aizstāvēt savas Satversmē nostiprinātās tiesības. Viss ir Jūsu 
pašu rokās. Jau A. Pumpurs Tautas eposā “Lāčplēsis” rakstīja, 
ka: “Tautas prāts ir Dieva prāts. Viņai ir tiesības pašai

Tādēļ vadoņus savus un arī valdoņus iecelt;
Bet, ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu

Un dēļ sava labuma dažās kārtas vai visu
Tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara
Itin kā nederīgus kalpus, vadoņus atcelt.”
Liekas, ka no šī eposa būtu rakstītas arī Satversmē tautai 

garantētās tiesības lemt arī pašai, ja mūsu centrālā vara apsola 
minimālo pensiju 200 latu un ne tikai nepilda solījumu, bet pat 
paredzēto nabadzības grašu pielikumu uz 2008.gadu atvirza 
nākotnē.

Izrādās, ka uz vietējām pašvaldībām tiek uzlikts aizvien 
lielāks slogs iedzīvotāju sociālajai aprūpei, tādēļ pensijas ie-
vērojama paaugstināšana no 85 līdz 123,7 latiem (atkarībā no 
darba stāža) būs ievērojams atbalsts šajā dzīves dārdzības 
perioda pieaugumā.

Daudzu pašvaldību deputāti, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 14. panta 3. punktu un “Bāriņtiesu likuma” 
79. panta 2. daļu, maksu par parakstu apliecināšanu ir atraduši 
par iespējamu samazināt vai pat atbrīvot no samaksas.

Esam centušies informāciju un Likumprojektu nosūtīt visiem 

Turpinājums 16. lpp.
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“Aniņi”
Trīs lietas, labas lietas! Laikam tā saimnieks skaitījis, kad mājas priekšā trīs 

skaistus pakaviņus piesita. Vai vēja kumeļš līkločus skrējis? Gan pakavi līku loču, 
gan jumta lubiņas tām līdzi draiskā rakstā laidušās.

Aiz priedīšu rindas paslēpusies jaunbūve, kuras pamatu skaistais laukakmeņu 
mūrējums vieš stabilitātes sajūtu. Spāru galā vainags. Te tradīcijas godā tur!

Pagalmā otrā pusē vecais šķūnis, kam laika zobs atstājis savas pēdas... 
katrs baļķis dabūjis piemiņu no Laika veča. Vai vecais vilnas suseklis to arī zina, 
cik daudz te ziemu, vasaru ir bijis? Ko sienas baļķi redzējuši, to jaunais Sakārņa 
kungs ar lielo ģīmi pat sapņos nav redzējis!

Tā draiskā noskaņa, kas šķūņa galā aizsākās, pa piekalnīti aizripo garām Glie-
meža jaunskungam, tad tālāk līdz jaunajam dīķim. Ir, ir te kāds draiskojies – pat 
dīķis līkumu līkumiem, bet vidū izveidota skaista sala.

“Mežandri”
Meža ieskauta veca māja, kuras dārzs iznirst savā krāšņumā, 

kā tajās pasakās, kur nekurienes vidū nonāc skaistā pļaviņā. 
Tā te, katrs solis nes jaunus atklājumus. Puķu pārpilnas dobes, 
kuru nosaukumus pierakstot visa lapa būtu vajadzīga, dažādie 
koki, kas saplūst vienā veselumā ar apkārtējā meža vecajām, 
apsūnojušām eglēm. Pat vīnerājs atradis sev jaunu draugu, uz 
kura pleca atspiesties – skaists klūgu pinums mirdz sārti brūnos 
toņos. Tam pāri deguntiņus snaiksta dzeltenās kreses no puķu 
kastes pie mājas sienas. Nekas te nav viens, te visi zaļie draugi 
cieši blakus viens otram iespiedušies saplūst vienā veselumā, 
kā akvarelī, kad krāsas plūst un apvienojoties veido neiedomāj-
amākās nianses.

Te pēkšņi saules stars nomirdz ūdens spogulī! Tur lielā meža 
malā, klusi burbuļo upīte, aicinādama panākt tuvāk. Zem veca 
nolīkuša koka stumbra, kas savus sānus paguvis apaudzēt ar sū-
nu bārdu, stāv pasaku cienīga mājiņa, kur ir gan galdiņš, pie kā 
apsēsties, gan uguns vieta. Te gaidīts katrs, kam patīk klusums, 
romantika, ar dūmu smaržu un uguns sprakstēšanu kamīnā. 
Pie sijas pakārts Jāņu vainags... te latvieši svētkus svin...

Latvijas zvērinātiem notāriem un visām Latvijas Bāriņtiesām, 
kuriem ir elektroniskais pasts, visām pagastu padomēm, pil-
sētu un novadu domēm, bibliotēkām un visām ieinteresētām 
personām, kas lūgušas attiecīgos dokumentus: veidlapas, kas 
jāparaksta un likumu izvilkumus, kas nosaka kā rīkoties. Tomēr 
nākas secināt, ka ar to vien ir par maz, trūkst dažos pagastos 
informācijas par šī darba norisi, noteikumiem, tempiem un no-
beiguma termiņiem.

Vēl joprojām pa laikam dzirdam kritiku, ka ļaudis dažkārt 
nav pietiekami informēti par šo pasākumu, nav skaidrības par 
parakstu vākšanas beigu termiņu. Mums laiku pa laikam zva-
na un jautā, vai parakstu vākšanas kampaņa ir beigusies. Šinī 
sakarībā paskaidrojam – juridiskais kampaņas beigu termiņš 
ir līdz nākošā gada Jāņiem.

Par parakstu vākšanas akcijas pabeigšanu visas ieinte-
resētās personas un masu medijus informēsim atsevišķi un 
savlaicīgi. Jo ātrāk savāksism parakstus, jo ātrāk saņemsim 
paaugstinātas pensijas.

12 mēnešu laikā jāsavāc 10 000 parakstu. Uz oktobra 
sākumu ir savākta vairāk kā puse no nepieciešamā parakstu 
daudzuma. Paldies visiem masu medijiem un pašvaldībām, 
kas ievietoja savos izdevumos attiecīgus informatīvos rakstus 
par parakstu vākšanas noteikumiem! Tai pašā laikā – vēlreiz 
vēršamies pie visiem masu medijiem un pašvaldībām, 
kurām ir savi periodiskie izdevumi – atkārtoti publicējiet 
informāciju par šo Satversmē noteikto tiesību izmantošanas 
iespējām. Atgādinām, ka tā tiešā nozīmē nav politiska akcija, 

bet gan Satversmē noteikto tautas tiesību realizācija. Mēs jau 
rakstījām, ka šo likumprojektu pēc 10 000 parakstu savākšanas 
pieņems tauta referendumā, nevis Saeima, kas vēlas ekonomēt 
uz nabadzīgākās tautas masas rēķina.

Kā manījāt, aktivitāte nav tik augsta tā iemesla dēļ, ka par 
paraksta apliecināšanu ir jāmaksā. Lai iekrātu akcijai 2 latus, 
ir vajadzīgs laiks arī, tādēļ aicinām šo darbu turpināt, kāpinot 
tempu, lai līdz ziemas un sala iestāšanās laikam mēs kopīgiem 
spēkiem būtu savākuši nepieciešamo daudzumu parakstu 
Mums nav vajadzīgs krasi apturēt parakstu vākšanas gaitu, arī 
gadījumā, ja viens vai otrs simts parakstu būs virs vajadzīgās 
normas. Tie neies zudumā – tos varēs pievienot parakstiem, 
kurus vēlāk būs jāsavāc Centrālajai vēlēšanu Komisijai.

Gatavās Likumprojekta veidlapas ar apstiprinātajiem parak-
stiem tiek savāktas un dati tiek apkopoti darba grupu centros, 
Rīgā, Nometņu ielā 32-9, LV-1002 un Advokātu birojā, Brīvības 
ielā 167, Rīga, LV-1012, tel. birojā – 6 7379537.

Aicinām uz aktīvu darba turpināšanu!
Darba grupas vārdā: 

Jānis Kleinbergs, e-pasts: tauta@apollo.lv  
tel. 26190614 

Jānis Leja, e-pasts: janis.leja@gmail.com, tel. 29209678 
Klementijs Rancāns, e-pasts: imantsran@apollo.lv 

tel. 29435580

Turpinājums no 15. lpp.

Turpinājums no 12. lpp.

Ceļojums pa skaistākajiem Mālpils dārziem
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“Madaras”
Zied viss, gan vasaras skaistules balzamīnes, 

begonijas, neļķes un gazānijas, gan rudens miķelīši, 
ehinācijas un mombrēcijas. Te uzmirdz krāsas , formas 
un smaržas, krāsu kontrasti! Tiek izmantots laiks, kad 
jaunie skujeņi vēl tikai saņemas spēkā un kuplumā, 
to vidū stādot vasaras puķes, kas papildina ar savu 
krāsu spožumu. Interesanti veidoti stādījumi vairākos 
līmeņos, lai augu augstums būtu pakāpenisks. Lieliski 
izmantoti dabiskie foni, kā vecās ābeles, vīnerājiem 
apaugusi sēta, mājas gaiši brūnā ķieģeļa mūris. Kat-
rai vietai pieskaņoti augi. Tie veido krāšņu, bagātīgu 
iespaidu.

Redaktore  
Daiga Frīdberga

“Rencēni”
Dārzs, kas sagaida ar pasakainu adatainu un dur-

stīgu, mīkstu un pūkainu, asu zobiņu un dzelonīšu 
parādi. Tas uzmirdz savā zaļo krāsu pārpilnībā, ar 
jūras zilgano, sūnu silto, salātu maigo... Cik bagāta ir 
zaļā krāsa! Ja zelts un saules mirdzums paliek vasarai 
un rudenim, tad šis māju dārzs pārtrumpos visus pat 
ziemas spelgonī, kad katra skujiņa piebirs ar sniega 
pārsliņām un ledus pērlītēm, radot īstu zaļās krāsas 
simfoniju.

Pie mājas saulītē izlikti ģerāniju podi. Gozējas kā 
kaitinādami zaļo dārzu – vai gribi sacensties ar mūsu 
košumu?

Esmu redzējusi dārzu pavasarī un vasaras krāšņu-
mā, tomēr vienmēr atmiņā paliek lielā koku dažādība, 
ko saimniece veidojusi garu gadu garumā, mērķtiecīgi 
vācot savu kolekciju no daudzām valstīm. Pa sēkliņai, 
pa stādiņam, pa mazam nočieptam spraudenītim. 
Skaistais dārzs ir pierādījums cilvēka neiedomājamai 
pacietībai un neatlaidībai.

“Smilgas”
Te joki mazi... pie mājas nosaukuma zīmes briesmonis ar 

lieliem, baltiem zobiem, drošības pēc piesiets ar lielām ķēdēm, 
ka nenoraujas...tālāk brīdinājuma zīme ar miroņgalvu, tad suņa 
būda ar lielu zīmi – “Nikns suns”! Tikai Čakārņa jaunskungs ar 
sakņu matiem ir pietiekoši labsirdīgu seju, kas nomierina nācē-
jus – tas tikai joks un spēle. Par visu gardi nosmej Āža kungs 
no birztalas malas un mazais velnēns no mežrozīšu krūma. 
Plato muti pavēris, tas izrāda savus jaunos sprunguļu zobus. 
Interesanti, kas nolīdzis tik labu zobu dakteri šiem visiem meža 
mošķīšiem?

Katra vieta noslēpumainajā meža dārzā saskaņota ar tuvā-
kajiem augiem, te tūja, lazda, te etiķkoks vai paparde ir papildi-
nājums jocīgajām skulptūrām no dabas materiāliem. Dažbrīd 
tie ir tik biedinoši un kļūst tik ticami “dzīvi”, ka bail iedomāties 
miglainu rītu, kad pār dīķīti sāk celties migla un tu pēkšņi ieraugi 
krokodila baltos zobus...
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Pa lielam mācos Mākslas akadēmijā, tagad sākas otrais mācī-
bu gads. Esmu kārtīgs students un apmeklēju visas nodarbības. 
Piecas reizes nedēļā ir veidošana, kur ņemos ar metāla karkasiem 
un māliem, lai dabūtu puslīdz māksliniecisku figūras atveidojumu.
Modeļi vienmēr ir pliki. Arī zīmēšanas ir daudz. No trešā kursa zīmē-
sim uz lielajiem formātiem, ar audeklu apvilktiem apakšrāmjiem ar 
ogli. Aigars Bikše ir mīļākais bārdainais skolotājs ar vislaikmetīgāko 

izpratni par mākslas procesiem. Pie viņa kompozīcijā arī var taisīt 
multimedialus darbus. Uz ziemas skatēm man bija objekts ar mul-
teni un kustību detektoru, un Mocarta mūziku. Mans draugs Artūrs 
Arnis no scenogrāfu nodaļas ir mans tehniskais direktors, viņam 
patīk zāģēt un skrūvēt, un pa datoriem saprot. Māsa Maija Mackus 
ir mans garīgais skolotājs, kas palīdz manī uzturēt mieru un pašpār-
liecinātību. Akadēmijā ir daudz dažādu nodaļu un, ja ir entuziasms 

Katrs kurss ir bijis atšķirīgs. Katrs laiks atstājis uz mums un vi-
siem savu zīmogu. Katrs gads bijis visīstākā dzīves skola, kas devusi 
mācību, par pamatu ņemot mūsu kļūdas. Lielākas vai mazākas. Un 
tad mēs ieraudzījām, ka mūsu kļūdas var mainīt cilvēka dzīvi – var 
radīt mīlestību uz mākslu, bet var veidot arī bailes un riebumu pret 
to. Tā visa, patiesībā, ir mūsu atbildība. Kaut arī jebko, ko darījām, 
mēs darījām no visas sirds. Mūsu pārziņā ir arī bērnu vissarežģītākie 
dzīves gadi – tīņa vecums, kas rada papildus spriedzi attiecībās, 
kad vieniem gribas par katru cenu darīt visu otrādi, nedomājot nedz 
par savas iegribas motīviem, nedz par savas darbības sekām. Ja 
pavisam godīgi – savā dziļākajā būtībā mēs neesam pedagogi, bet 
gan mākslinieki un mācību procesam vairāk pieejam no emociju 
viedokļa. Tāpēc arī mēs kļūdāmies, taču rezultāts ir tendēts uz māk-
slinieciskās izpratnes radīšanu un pilnveidošanu, mazāk domājot 
par metodisko pamatotību un atbilstību gudrām grāmatām, kas, 
patiesībā, sen jau atpalikušas no reālās dzīves.

2002. gadā Mākslas nodaļu beidza septiņi audzēkņi – Ieva 
Brakovska, Līva Grīnberga, Egija Kļaviņa, Liene Mackus, Elīna 
Mierkalne, Sandis Mukāns un Santa Slica. Šim kursam daudzējādā 
ziņā laimējās – mācību programmā klāt nāca vairāki būtiski priekš-
meti – keramika, jo skolā sāka strādāt keramiķe Guna Petrevica, kas 
visus šos gadus mācību procesu ir vadījusi tik filigrāni, ka spējusi no
katras klases un katra kursa izdabūt to labāko, uz ko vien šie bērni 
ir spējīgi. Tas valsts mēroga konkursos parasti ļauj atpazīt mūsējo 
darbus kā ļoti interesanti risinātus un tehniski perfekti izpildītus. Šim 
kursam bija iespējas apgūt arī fotografēšanas pamatus, kas šodien 
ir nepieciešami katram cilvēkam, jo diezin vai Mālpilī būs daudzas 
tādas ģimenes, kurām nebūtu kaut vai viens fotoaparāts. Arī plašās 
iespējas izmantot foto mūsdienu visa veida reklāmās, grāmatu nofor-
mējumos un citās sfērās, lika šai tehnikai pievērsties īpaši. Lai arī tas 
bija tikai pusgads, bet Santa Slica savam diplomdarbam izvēlējās 
tieši fotogrāfiju. Pusi no gada audzēkņiem bija iespējas apgūt arī
video pamatus – filmēšanas tehnoloģiju, kadru kultūru, scenārija
tapšanas ābeci un visvienkāršākās montāžas paņēmienus. Tas viss, 

protams, strādājot ar WHS tehnikām, jo digitālās videokameras 
Latvijā vēl tikko parādījās. Tas viss rosināja Sandi izvēlēties studijas 
jauno Multimediju un mākslas programmu.

Šis kurss mūsu atmiņā palicis kā kaut kas citādāks, jo citu – no-
pietnāku attieksmi pret skolu – tajā ienesa divi vidusskolas vecuma 
audzēkņi – Liene un Sandis. Tas ne tikai ievērojami pacēla kursa 
vispārējo līmeni, bet palīdzēja arī gandrīz nemanāmi pārdzīvot “bīs-
tamo” vecumu. Par to, ka kurss kopumā bija ļoti spējīgs, liecina kaut 
vai fakts, ka Liene savu mākslas izglītību turpināja Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolā un patlaban mācās Latvijas Mākslas akadēmijas 
Tēlniecības nodaļā, bet Sandis pabeidzis Liepājas pedagoģijas akadē-
mijas Multimediju un mākslas programmu un veiksmīgi uzsācis darbu 
datordizaina sfērā. Varbūt viņa veikumu drīzumā varēsim redzēt arī 
mēs. Taču par to visu tuvāk – mūsu septītajā – Lienes stāstā.

Māra Ārente 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāja

JUBILEJU GAIDOT

Vai mēs esam kādam vajadzīgi? 
MŪSU TREŠIE

1. rindā no kreisās – Egija Kļaviņa, Ieva Brakovska, Liene Mackus
2. rindā no kreisās – Santa Slica, Sandis Mukāns, Līva Grīnberga, 
Elīna Mierkalne

septītais stāsts 
Ja ir entuziasms un vēlēšanās

Diplomdarbs Darbā
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Par visvecāko pašdarbības kolektīvu Mālpils pagastā ir uzska-
tāms jauktais koris.

Mālpils ko ru di ri ģen ti: Hen rihs Treimanis, Pē te-
ris Bal gal vis, Fri cis Kas pars, Er hards Ei cens (1919.  
 1940.), Artūrs Āķis (piecdesmitie gadi), Lauma Balode, Alfrēds 
Neimanis (60. gadi), Biruta Lūkina, Aija Putniņa (sešdesmito gadu 
beigas), A. Krūmiņliepa (? – 1973.), Oļģerts Cintiņš, reizēm arī Āri-
ja Aņēna (1985. – 1987.), Einārs Lorencs (1987. – 1996.), Sanita 
Vītuma (1996. – 2002.), Austris Kalniņš (no 2002. gada).

1872. gadā nodibinājās Mālpils dziedātāju biedrība. Mēģināju-
mi sākumā notika draudzes skolas telpās un pirmais diriģents, kā 
tajos laikos parasts, bija draudzes skolotājs Heinrihs Treimanis. 

Koris ar 26 dziedātājiem 1873. gadā piedalījās Pirmajos Vislatvijas 
dziesmu svētkos. Arī otrajos dziesmu svētkos 1880. gada jūnijā 
starp 70 koriem bija Mālpils novada koris, bet III Vispārējos dzies-
mu svētkos, kas notika 1888. gadā Esplanādes laukumā piedalījās 
mūsu pagasta dziedātāji diriģenta Pētera Baltgalvja vadībā.

Dziesmu svētku starplaikos bija populāri novadu mazie 
dziesmu svētki. Ir saglabājies materiāls par Mālpils apkārtnes 
Jaunatnes Dziesmu svētkiem, kas notika 1927. gada 17. jūlijā. Lai 
noorganizētu šo pasākumu tika iecelta pat speciāla Svētku rīcības 
komiteja, kas par priekšnieku izvirzīja Mālpils pagasta apvienotā 
kora diriģentu Erhardu Eicenu. Pasākumā piedalījās astoņi kori, 
ar 480 dziedātājiem.

Divdesmitā gadsimta sākumā pašreizējā 
pagasta teritorijā darbojās četri(!!!) kori: Lab-
darības biedrības koris, Pretalkohola biedrī-
bas koris, Kniediņu jauktais un Sidgundas 
pagasta koris. Pēc Otrā pasaules kara kori 
savu darbību atsāka no jauna, vien nedaudz 
mainījās kolektīvu nosaukumi. Tagad tie bija 
kolhozu nevis biedrību kori. Dziedātāju skaits 
koros nebija liels, tomēr, piedaloties dažā-
dos Siguldas rajona rīkotajos konkursos un 
skatēs, mūsu kori allaž izpelnījās atzinību. 
Tā kopsaimniecība Spartaks piecdesmitajos 
gados savā sarkanajā stūrītī glabāja kolhoza 
korim piešķirto Ceļojošo karogu Siguldas 
rajona labākajam korim. Kora diriģents bija 
skolotājs Artūrs Āķis.

Jauktais koris jaunā sastāvā sāka darbo-
ties 1973. gada oktobrī. Kora diriģenta pie-
nākumus uzņēmās pazīstamais ērģelnieks 

un vēlēšanās, var pievienoties citiem kursiem un izmantot Latvijas 
labākos mākslas pasniedzējus. Pirms akadēmijas mācījos lietišķajos 
četrus gadus. Tur programma bija vairāk orientēta uz dizainu, tehnis-
kām zināšanām, turpretī akadēmijā ir liela radoša brīvība materiālu 
un izpausmju ziņā. Vēl pirms tam gāju Mālpils Mākslas skolā un 
Mūzikas skolā. No lietišķajiem man ir labas draudzenītes Armandiņš 
un Puķīte. Puķīte tagad dzīvo skvotā Londonā, bet Armandiņš dzīvo 
pa siltām zemēm. Iestājoties akadēmijā, jau no pirmā kursa piedalos 
dažādos simpozijos: alumīnija liešanas, čuguna liešanas un smilšu 

skulptūru veidošanas. Rīt braukšu uz Kaseli un Minsteri, kur Kaselē ir 
Eiropā nozīmīgākā konceptuālas mākslas izstāde “Dokumenta” ik pa 
pieciem gadiem un Minsterē ir tēlniecības ekspozīcija pilsētvidē.

Savu kabatas naudu pelnu ar sienu un griestu apgleznošanu. 
Bučas mammai! un brālim ..

Liene Mackus 
2002. gada absolvente

MĀLPILS KULTŪRAS NAMAM – 20

Liene Māsas Liene un Maija

Sagaidot Mālpils kultūras nama 20. gadadienu, ko svinēsim 2008. gada februārī, uzsākam stāstus par 
Mālpils kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem.

MĀLPILS PAGASTA JAUKTAIS KORIS

Turpinājums 20. lpp.
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Oļģerts Cintiņš. Tā kā abu pagastu kori bija apvienojušies, mēģinā-
jumi notika reizi nedēļā Sidgundas vai Mālpils kultūras namos.

1987. gadā ar Mālpils ciema jaukto kori sāka strādāt diriģents 
Einārs Lorencs, kormeistera darbu veica Olafs Freimanis. Tas 
bija interesants un zīmīgiem notikumiem bagāts laiks visas tau-
tas vēsturē, arī Mālpils kora dzīvē. Vispirms jau tik gaidītais noti-
kums – jauna kultūras nama atklāšana mūsu pagastā. Atklāšanas 
svētkos piedalījās arī koris. Liels pārdzīvojums kora dalībniekiem 
bija Tautas Frontes organizētā manifestācija Par tiesisku valsti 
1988. gada 7. oktobrī Mežaparkā. Visas Latvijas kopkorī skanēja 
arī Mālpils dziedātāju balsis.

(No grāmatas Mālpils)

Vadot kori no 1996. – 2002. gadam, diriģente Sanita Vītuma, 
kopā ar kormeisteru Juri Vītumu, ieguldīja Mālpils kora attīstībā 
un pilnveidošanā lielu enerģiju, sirds degsmi un, kaut gan ir ienācē-
ji Mālpilī no Kurzemes puses, ar īstu mālpiliešu un kora dziedāša-
nas patriotismu uzrunāja katru iespējamo kora dziedātāju. Rezultāti 
neizpalika – korī uzsāka darboties jauni dziedātāji, papildinājās 
vīru rindas. Tika sagatavotas interesantas programmas ( piemē-
ram, kopīgs koncerts ar Mālpils uzņēmējiem). Populāri kļuva koru 
draudzības koncerti gan Mālpils kultūras namā, gan citur.

Koris ir XXII Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku dalībnieks 
1998. gadā. 2000. gadā Mālpils koris piedalījās Ziemeļvalstu dzies-
mu svētkos Norvēģijā, 2001. gadā pabija Slovākijā.

“Dziedam dziesmas, kuras mums patīk, gan garīgās, klasiskās, 
tautas dziesmas, arī manā aranžējumā. Īpašas programmas tiek 
veidotas latviskajiem svētkiem – Jāņiem un Ziemassvētkiem”, aiz-
pildot kora anketu, raksta diriģente Sanita Vītuma 2002. gadā.

Ar 2002. gada rudeni par Mālpils kora diriģentu sāk strādāt 
Austris Kalniņš. Mūzikas akadēmijas kompozīcijas nodaļas stu-
dents, kora “Kamēr” dziedātājs. Austra krustmāte korī ir Sanita 
Vītuma. Aizejot no kora viņa ir vēlējusies atstāt dziedātājus “dro-
šās rokās”. Sākums ir grūts. Dziedātāji ne uzreiz pieņem jaunā 
diriģenta prasības un darba stilu. Pieradis pie profesionālas dzie-
dāšanas, Austris negrib dot atlaides arī amatieriem. Tomēr koris 

apgūst XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētku repertuāru un ir 
svētku dalībnieks 2003. gada vasarā.

Nākamajā darba gadā tika pārvarēts lūzuma punkts, un korim 
pievienojas jauni dziedātāji. Diriģents ir mācējis atrast un izvēlē-
ties savdabīgu, interesantu repertuāru. Vēl joprojām netiek dotas 
atlaides un tiek pieprasīts intensīvs darbs mēģinājumos, taču ir 
gūta darba pieredze un dziedātājus savaldzinājusi diriģenta humo-
ra izjūta. Ar labiem panākumiem Mālpils jauktais koris piedalās 
Rīgas rajona koru skatēs. 2005. gadā koris saņem Rīgas rajona 
padomes speciālo balvu – naudas prēmiju par izaugsmi, kas pa-
tiesi iepriecina un stimulē kora dziedātājus. Visus gadus darbā ar 
kori diriģentam palīdz kormeistars Juris Vītums.

Šajā gadā uzsākta nopietna gatavošanās nākamajiem lielajiem 
dziesmu svētkiem, kas notiks 2008. gada jūlija sākumā Rīgā. Tiek 
domāts par draudzības koncertu ar citiem koriem un tradicionālo 
uzstāšanos Ziemassvētku laikā. Iepriecina tas, ka korim pievieno-
jas aizvien jauni dziedātāji. Te arī Mālpils mūzikas skolas skolotājas 
Ināras Daukstes nopelni – dziesmas mīlestība tiek veidota dziedot 
mūzikas skolas meiteņu korī un ansambļos.

Protams, nekad nav tik labi, ka nevarētu būt vēl labāk. Kur jūs 
esat Mālpils dziedošie, dziedāt varošie vīri? Vai teicienam “latvieši 
ir dziedātāju tauta” jātaisa piebilde – dziedoša ir tikai tautas sieviš-
ķīgā daļa. Vai tas vīru godam kantes nerīvē?

19. oktobrī Mālpils jauktā kora dalībnieki kopā ar diriģentu aici-
nāja mālpiliešus uz sadziedāšanās vakaru. Koris iesāka vakaru ar 
tautas dziesmu apdarēm, kas radīja mazo dziesmu svētku sajūtu, 
bet turpinājumā sveču gaismā kopā dziedot, nemanot gāja laiks 
un rudenīgi skumjās dziesmas mijās ar drastiski jautrām.

“Dziesma ir tas spogulis, kurā mēs visskaidrāk varam 
saskatīt savu tēvu tēvu skumjas un prieku, laimi un nelaimi, 
viņu mieru un nemieru.”

(No apskata Jaunais talavietis, kas izdots 1927. gadā un ir vel-
tīts Mālpils apkārtnes Jaunatnes Dziesmu svētkiem)

Kora dziedāšanas tradīcijas 135 gadu garumā mūsu pagasta 
iedzīvotājus dara bagātus. Lai lepojamies ar šo vērtību, spodrinām 
un saglabājam!

Mālpils kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja
Dzinta Krastiņa

Turpinājums no 19. lpp.

Kopš šī gada 2. maija norisinās Ei-
ropas Sociālā fonda un Latvijas valsts 
līdzfinansētā projekta “Notici sev” (līgums
nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/ 
0158/77) īstenošana, un nu tas tuvojas 
noslēgumam. Ir daudz kas paveikts: 
vasaras mēnešos projekta 30 dalībnieki 
ir apguvuši datorzinību pamatus un ap-
meklējuši arī psiholoģijas nodarbības. 
Šoruden (laikā no 3. septembra līdz 
27. oktobrim) Mālpils kultūras nama 
telpās darbadienu rītos 30 projekta dalīb-
nieki ieguvuši sveču liešanas, tekstīliju, 
keramikas, ādas apstrādes un floristikas
pamatu prasmes. Tās palīdzēja apgūt 
darbnīcu vadītāji – I. Egle, G. Lorence-

Bajāre kopā ar L. Krastiņu, G. Petrevica, 
J. Feldmanis un I. Krūmiņa.

Tagad, oktobra beigās, notiek intensī-
va gatavošanās projekta pēdējam pasā-
kumam, kura ietvaros projekta dalībnieki 
un viņu tuvākie draugi un radi darbosies 
radošajā nometnē “Amats – pamats” lai-
kā no 5. līdz 10. novembrim. Nometnes 
laikā katra diena būs veltīta kādai no ra-
došajām darbnīcām, kuras laikā projekta 
dalībnieki dalīsies ar saviem draugiem 
un radiem apgūtajās prasmēs un kopā 
veidos skaistas lietas. Būs mālu, sveču, 
ādu, ziedu, dziju dienas, kas noslēgsies 
ar darba svētkiem – radošo darbu izstādi 
10. novembrī. Šajā nometnes noslēguma 

dienā čigānu mūzikas grupa “Klints” no 
Ventspils sniegs mums jauku koncertu. 
Pēc tam paredzēts Gaismas gājiens no 
kultūras nama līdz Mālpils evaņģēliski lu-
teriskajai baznīcai, kur notiks svētbrīdis. 
Gaismas ceļu esam paredzējuši kā reālu 
un simbolisku katra cilvēka iekšēju cīņu 
starp tumsu un gaismu.

Aicinām arī jūs 10. novembrī uz rado-
šās nometnes “Amats – pamats” noslē-
guma pasākumu un piedzīvot Gaismas 
uzvaras gājienu.

Precīzāku informāciju var saņemt pie 
Lūcijas Vaivares (tālrunis 7185873).

Projekta koordinatore Lūcija Vaivare

Projekts “Notici sev” tuvojas noslēgumam

PROJEKTI
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Kas notiek Mālpilī tik rudenīgā laikā? 
Jūs domājat, ka visi jau pieklusuši ziemas 
gaidās? Nebūt nē! Te tiek dziedātas dzies-
mas, spēlētas spēles un meistaroti dažādi 
mākslas darbi no dabas materiāliem. 
Visapkārt skan svešas valodas, tomēr 
saprotas visi!

Līvija Mukāne: “Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Māllēpīte” projekts 
“Eiropas pļavas” sākās jau 2005. gadā, un 
šogad, tā trešajā gadā, Mālpilī ir ieradušies 
viesi no Vācijas un ilggadīgie sadarbības 
partneri no Polijas, kā arī iespējamie nāka-
mā projekta partneri no Spānijas.

Projekta “Eiropas pļavas” tēma ir ļoti 
pateicīga dažāda veida sadarbībai, lai arī 
Mālpils bērnudārza bērni ir visjaunākie 
sadarbības partneri, tomēr tas neliedz sa-
darboties kopā ar ārzemju skolu bērniem 
ar īpašajām vajadzībām, jo projekta pamat 
saturs ir dabas materiālu izmantošana ap-
mācībā, pirkstiņu attīstība, mākslinieciskās 
izjūtas attīstība. Tā ekskursijā uz jūru tika 

salasīti akmentiņi, kas tagad tiek apglezno-
ti. Spāņu viesiem, kuri ir pirmo reizi ir Latvi-
jā, ļoti interesants bija Rīgas apmeklējums. 
Tātad kopīgs darbs un atpūta!

Jau 2008. gada 30. janvārī jāiesniedz 
jaunais projekta pieteikums 2008./2009. 
mācību gadam, pie kā šīs nedēļas laikā 
strādās darba grupa. Jaunais projekts 
būs saistīts ar agrīnu profesio-
nālu orientāciju, kas Mālpils 
pirmsskolas iestādei būs īsti 
piemērots.

Vaicājot projekta dalībnie-
cei Kristīnei no Vācijas, kas 
kopā ar mazajiem bērniem 
apgleznoja akmeņus, kā viņai 
patīk šie pasākumi, meitene 
atbildēja pārliecinoši – Kopī-
gais darbs ar bērniem un 
pasākumi ir ļoti jauki!

Sagatavošanas grupa un 
audzinātāja Ivita ar ārzemju 
partneriem kopā darīja da-
žādas lietas – sasveicinājās, 
izpildīja dažādas kustības, ie-

pazīstināja ar krāsām, dziedāja dziesmas, 
skaitīja, spēlēja spēles, atvadījās un to visu 
darīja angļu valodā.

Grupiņā “Sienāzītis” tika izgreznoti 
jūras izskalotie kociņi, kurus kopā ar 
ciemiņiem bija salasīti ekskursijas laikā. 
Audzinātāja Vija, kas ir projekta grupā, 
pastāstīja, ka kopā ar bērniem ir piedalī-
jušies arī citās aktivitātēs, bet īpaši jauka 
bijusi Tārpiņa veidošana, kuram savus 
mazos zābaciņus “aizdevuši” grupiņas 
bērni. Tagad tas priecē visus nu jau no-
ziedējušajā Eiropas pļavā pie bērnudārza. 
Audzinātāja arī savā ikdienas darbā ar bēr-
niem izmanto dabas materiālus, sēkliņas, 
lapas, speciāli pat tiek žāvēti āboli. Vecāki 
labprāt atbalsta bērnus, ko var redzēt arī 
tradicionālajā rudens izstādē, kas veidota 
no dabas materiāliem.

Audzinātāja Vija: – Ir ļoti svarīgi iepazīt 
dabas norises, visos gada laikos. Caur da-
bu mēs audzinām bērnu!

Mālpils pirms-
skolas izglī tības 
iestādes vadītāja 
Malda Čelnova: 
“Iespaidu ir ļo ti 
daudz un ļoti po-
zitīvi. Vislielākais 
prieks bērniem un 
viesiem par braucie-
nu uz Rīgas jūrma-
lu, Balto kāpu, Tūju 
ar lielajiem akme-
ņiem, kā arī Siguldu 
un Turaidu. Mani 
ļoti priecēja, kad vā-
cu kolēģi teica, cik 
mums ir pasakaini 
bērni, cik viņi ir dis-
ciplinēti, atvērti un 

ļoti labi mākot komunicēt, kā arī cenšas to 
darīt angliski.”

Līvija Mukāne: “Trešdien viesiem 
bija iespēja piedalīties angļu valodas 
stundās Mālpils vidusskolā. Viņi bija ļoti 
pārsteigti par mūsu skolēnu augsto valo-
das prasmes līmeni un, viņuprāt, sarežģīto 
programmu.

Sirsnīgs paldies Lidijai Stašānei un 
Laimai Balodei par atsaucību angļu valo-
das nodarbību un vidusskolas apskates 
organizēšanā, skolotājām Antonijai Kau-
kulei, Inai Turkinai un Lilitai Jomertei 
par atraktīvām un radošām angļu valodas 
stundām kopā ar ārzemju kolēģiem un 
skolēniem!

Nākot uz pusdienām ka fejnīcā 
“Augusts” (paldies Jums par operatīvo 
sadarbību!), viesi iepazinās arī ar vestibilā 
izvietotajām gleznām un izteica vēlēšanos 
iepazīt tuvāk arī mākslas jomu Mālpilī. Pal-
dies Mārai Ārentei par iespēju arī šiem ār-
zemju viesiem iepazīties ar Mālpils mākslas 
bagātībām un radošajiem cilvēkiem!

Šis projekts, tāpat kā vairāki iepriekšē-
jie, man deva lielu prieku un gandarījumu 
par to, ka Mālpilī arvien vairāk cilvēku ie-
saistās aktivitātēs, kas pilda ne vien naudas 
maku, bet arī sirdi. Turklāt šī iesaistīšanās 
ir ne vien skatītāju, bet gan aktīvu dalībnie-
ku jomā. Labs piemērs tam ir pirmsskolas 
izglītības iestādes “Māllēpītes” projekta ko-
mandas darbs Maldas Čelnovas vadībā. 
Aizrautība, radoša pieeja, intensīva svešva-
lodu apguve un pielietošana raksturo šo 

kolektīvu. Projekta rakstītājs var 
uzrakstīt nez cik skaistu projek-
tu, bet, ja nebūs, kas to īsteno, 
visas greznās idejas tā arī paliks 
mapītē. Prieks, ka Mālpilī tā 
nav: idejas īstenojas, attīstās, 
padarītie darbi dod pamatu nā-
kamajiem projektiem.

Paldies visiem, kas šajā ne-
dēļā neteica “Nē” arī pēkšņiem 
un neparastiem lūgumiem!“

Līvija Mukāne  
un redaktore  

Daiga Frīdberga

Nāk rudens izgreznot ...Eiropas pļavu!
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22. septembrī notika ikgadējais Mālpils čempionāts strītbolā. Lai 
gan visu iepriekšējo nedēļu bija lijis, tieši šajā sestdienā pārstāja līt 
lietus, kas bija labas ziņas visiem basketbola cienītājiem. Salīdzinā-
jumā ar pagājušo gadu, krasi bija mazinājies komandu skaits un 
šogad Mālpils čempionātā piedalījās tikai 7 komandas. Tika izspē-
lēta apļa sistēma, kur katra komanda spēlēja savā starpā un četrām 
labākajām bija iespēja tikt izslēgšanas kārtā. Tā pirmajā pusfinālā
tikās komandas RR pret Bumerangs, kur pārāki ar rezultātu 30:20 
izrādījās viesi no Raganas komanda RR. Otrajā tikās EMU pret Čan-
gaļiem, kur pārāki bija pagājušā gada čempioni EMU ar 30:17 . Cīņā 
par trešo vietu tikās Čangaļi pret Bumerangu, kur ar rezultātu 30:13 

pārāki bija Bumerangs, bet finālā savu čempionu godu neizdevās
aizstāvēt komandai EMU, kas ar rezultātu 22:26 kapitulēja viesiem 
no raganas RR.

Trīspunktu metienu precīzākais no visiem izrādījās viesis no Rīgas 
Lauris Kindzulis, kas finālā pārspēja mālpilieti Sergeju Drobiku.

Rezultāti
1. RR (Andis Cīrulis, Roberts Caucis, Mārcis Grīnbergs)
2. EMU (Māris Čīma, Armands Sirmais, Artūrs Šķesters, Mārtiņš 

Mālnieks)
3. Bumerangs (Lauris Kindzulis, Agris Indričevs, Artis Čonka, 

Dailis Veics)
4. Čangaļi (Ainārs Bērziņš, Edgars Kapūns, Andris Ragozins, 

Jānis Pudelis)

No 17. līdz 23. septembrim Rīgā notika Rīgas čempionāta pusfi-
nāls šahā, kur piedalījās 35 dalībnieki, tajā skaitā arī mālpilietis Ģirts 
Lielmežs. Iegūstot 6,5 punktus no 9, tika izcīnīta 5. vieta. Jāatzīmē, 
ka 6,5 punkti bija arī 2. vietas ieguvējam, taču sliktāka koeficienta
dēļ jāsamierinās bija ar 5. vietu, kas, ņemot vērā dalībnieku sastāvu, 
vērtējams kā ļoti labs sniegums. Tika iegūta arī ceļazīme uz Rīgas 
čempionāta šahā finālu, kurā iekļuva 10 dalībnieki no pusfināla.
1. vietu ar 7,5 punktiem ieguva Guntis Apinis. Finālam automātiski 
kvalificējās vēl viens mālpilietis Anatolijs Seļivanovs, kurš finālā
iekļuva pateicoties iegūtajai meistarkandidāta normai. Jāpiebilst, ka 
pagājušajā gadā Anatolijs Seļivanovs Rīgas čempionāta pusfinālā
šahā ieguva 2. vietu, bet Ģirts Lielmežs – 3. vietu.

Sporta darba organizators Māris Čīma

Ivars Podnieks, kuru lielākā daļa mālpiliešu pazīst kā bijušās 
agrofirmas ”Mālpils” ekonomistu, sagādāja patīkamu pārsteigu-
mu. Klajā nākusi viņa grāmata “Vecais bārdas nazis”.

“Mālpilī dzīvo dažādi cilvēki. Citi rušinās dārzā, citi lamā val-
dību vai nodzeras, bet citi raksta grāmatu”. Tā Ivara Podnieka 
grāmatas “Vecais bārdas nazis” atvēršanas svētkos teica sko-
lotāja Ināra Bahmane. Viņa ir arī grāmatas korektore.

Uz grāmatas atvēršanas svētkiem Mālpils pagasta bibliotē-
kā bija pulcējušies autora tuvinieki, bijušie darba kolēģi un citi 
interesenti. Līdz šim par viņa aizraušanos ar rakstīšanu zināja 
tikai tuvākie ģimenes locekļi, kas sniedza arī materiālu atbalstu 
grāmatas iznākšanā.

Visus interesēja, vai grāmatas varoņiem ir prototipi – 

mālpilieši. Izrādās, nē. Tās sižets aptver triju paaudžu likteņus, 
un visi aprakstītie notikumi ir dzīvē noklausīti pastāsti. Grāmatu 
autors rakstījis 10 gadu garumā. Izrādās, ka mājās viņam glabā-
jas vēl vairāki manuskrtipti, kuri vēl tikai gaida savu iznākšanu. 
Klātesošos interesēja, vai kādā no grāmatām būs rakstīts par 
Mālpili un mālpiliešiem. Autors ar humoru atbildēja, ka trešajā, 
bet cik tas ir nopietni, lai paliek viņa paša ziņā.

Divi grāmatas eksemplāri tika dāvināti pagasta bibliotēkai, 
kur tos varēs izlasīt visi interesenti.

Pasākuma dalībniece Ausma Čīma

SPORTS

MUMS RAKSTA

Dažādie cilvēki

Ivara Podnieka ģimene (foto Ivars Brencis) Autors dāvina grāmatas Pagasta bibliotēkas vadītājai 
Dacei Krilovskai (foto Ivars Brencis)

Sporta ziņas



2007. gada oktobris 23mÂLpILS VÇSTIS 

 Laika posmā no 2007.gada 15. sep-
tembra līdz 2007. gada 14. oktobrim. 
Rīgas rajona Mālpils pagastā reģistrēti 
14 notikumi. Tajā skaitā reģistrēti: 2 nozie-
dzīgi nodarījumi pret personas īpašumu; 
5 ceļu satiksmes negadījumi (no tiem 1 
ar cietušajiem); 1 ugunsgrēks.

 TURAIDA-MĀLPILS ceļa 31. km 
26. septembrī plkst. 09:55 1971. g. 
dzimis vīrietis vadot transporta līdzekli 
RENAULT MASTER ATRODOTIES AL-
KOHOLA REIBUMĀ, NOBRAUCA NO 
BRAUKTUVES UN APGĀZĀS.

INCIEMS-SIGULDA-MĀLPILS ceļa 

26. km, 30. septembrī plkst. 18:30 trans-
porta līdzekļa AUDI vadītājs 1961. g. dz. 
vīrietis NOBRAUCA NO BRAUKTUVES, 
KUR TRANSPORTLĪDZEKLIS APGĀ-
ZĀS. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 
transportlīdzekļa vadītājs.

MĀLPILS-MORE ceļa pagriezienā 
uz ZAUBI, 30. septembrī plkst. 15.10 
transportlīdzekļa PEUGEOT vadītāja 
1963. g. dzimusi sieviete NOBRAUCA 
NO BRAUKTUVES, KUR TRANSPORT-
LĪDZEKLIS APGĀZĀS.

MĀLPILĪ, KASTAŅU ielā 5. oktobrī 
plkst. 11.28 NOTIKA SADURSME 

STARP A/M VW GOLF UN A/M BMW 
320. AUTOMAŠĪNA VW GOLF NO NO-
TIKUMA VIETAS AIZBRAUCA.

MĀLPILĪ, 3. septembrī plkst. 20.08 
PIE NENOSKAIDROTIEM APSTĀK-
ĻIEM NODEGA NEAPDZĪVOTA, PA-
MESTA, PUSSAGRUVUSI KOKA KON-
STRUKCIJAS ĒKA.

Rīgas rajona policijas pārvaldes  
uzticības telefons 7219799  

(autoatbildētājs)

Rīgas rajona policijas pārvaldes  
priekšnieka palīdze Inita Dzelme

Rīgas rajona policijas pārvalde informē

Leikozes brīva ganāmpulka statusa 
apliecību var saņemt PVD Rīgas rajona 
pārvaldē Rīgā Kraujas ielā 21/23 (Ber-
ģos). Pēc manā rīcībā esošās informāci-
jas visām Mālpils pagasta saimniecībām 
ir piešķirts šis statuss. Lai saņemtu aplie-
cību, brīvā formā jāuzraksta iesniegums 
pārvaldei, jāsazinās ar veterinārajiem 
inspektoriem pa tālruni 7994390 un jādo-
das pēc apliecības. Tās cena ir 1 Ls un 
apliecība ir beztermiņa līdz brīdim kamēr 
parādās jauns saslimšanas gadījums. 

Iesniegumus var atstāt arī pie pagasta 
veterinārārsta.

Iesaku visiem ganāmpulku īpašnie-
kiem izņemt šīs apliecības, jo tad jūs 
varēsiet brīvi pirkt un pārdot dzīvniekus 
starp leikozes brīvām saimniecībām bez 
veterinārārsta izziņas, vienīgi uzrādot šo 
apliecību.

Uzmanību! Līdz gada beigām tiks 
noņemti asins paraugi 33% saimniecību 
un veiktas pārbaudes uz tuberkulozi 
20% saimniecību kā to paredz attiecīgie 

normatīvie akti.Ar īpašniekiem sazināšos 
telefoniski. Visi izmeklējumi ir valsts 
apmaksāti.

Mednieki! PVD joprojām iepērk 
nomedītās lapsas par 7 Ls gabalā. Pēc 
infekcijas slimību valsts uzraudzības plā-
na šogad Latvijā 500 nomedītajām meža 
cūkām jāveic izmeklējumi uz klasisko cū-
ku mēri, tādēļ ziņojiet par nomedītajām cū-
kām, asins stobriņus var dabūt pie manis. 
Neskaidrību gadījumā zvaniet 7970898

A. Aigars

INFORMĀCIJA GANĀMPULKU ĪPAŠNIEKIEM

Par ugunsdrošību,  
gatavojoties apkures sezonai

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rī-
gas rajona brigāde atgādina, ka rudenī, iestājoties 
vēsākam laikam, strauji pieaug ugunsgrēku un tajos 
bojā gājušo cilvēku skaits. Viens no pamatiemesliem 
ir ugunsdrošības normu pārkāpšana izmantojot apku-
res un apsildes ierīces.

Pirms apkures sezonas sākuma namsaimniekiem 
jāparūpējas par apkures ierīču drošību, jāiztīra dūm-
vadi un ventilācijas kanāli. Skursteņslaucītājam arī 
jāuztic dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaude reizi 
trijos gados.

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, kurās atro-
das dūmkanāli, jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar 
gaišu ugunsdrošu krāsu. Tas nepieciešams tādēļ, lai 
gadījumā, ja dūmenī radušās plaisas, tas uzreiz būtu 
labi pamanāms.

Kurtuves priekšā grīdu pārklāj ar nedegošu mate-
riālu, piemēram, metāla plāksni 50x70 cm. Tas nepiec-
iešams tādēļ, lai gadījumā, ja no krāsns nejauši izkrīt 
kvēlojoša ogle, nenotiktu aizdegšanās. Šī paša iemesla 
dēļ arī nevajadzētu novietot malku kurtuves tuvumā.

Iestājoties aukstākam un tumšākam laikam, cilvēki 
biežāk uzturas telpās. Tādēļ vairāk ugunsgrēku izceļas 
no neuzmanīgas smēķēšanas, bez uzraudzības atstā-
tām svecēm, nestandarta elektroierīču lietošanas.

VUGD Rīgas rajona brigāde

No 2007. gada 1. aprīļa līdz 30. septembrim 
mūžībā aizgājuši sekojoši mālpilieši

Aleksandra Strelkova (6.aprīlī, 80 gadu vecumā), Edgars Skad-
manis (18.aprīlī, 68 gadu vecumā), Regīna Baltace (30.aprīlī, 73 gadu 
vecumā), Marta Malinovska (10.maijā, 88 gadu vecumā), Nikolajs Pet-
rovs (10.maijā, 69 gadu vecumā), Smaida Jankuna (16.maijā, 64 gadu 
vecumā), Veronika Zutere (26.maijā, 85 gadu vecumā), Jānis Zemītis 
(24.jūnijā, 67 gadu vecumā), Varvara Seļivanova (26.jūnijā, 82 gadu 
vecumā), Aivars Mikulis (27.jūnijā, 45 gadu vecumā), Jānis Kavass 
(29.jūnijā, 59 gadu vecumā), Vera Graudiņa (4.jūlijā, 91 gada vecumā), 
Kārlis Gailītis (6.jūlijā, 78 gadu vecumā), Amālija Lepina (19.jūlijā, 89 
gadu vecumā), Modris Logins (24.jūlijā, 40 gadu vecumā), Vilnis Melde-
ris-Millers (3.augustā, 62 gadu vecumā), Česlavs Čabrickis (4.augustā, 
73 gadu vecumā), Anna Vaivade (15.augustā, 91 gada vecumā), Edīte 
Gāže (17.augustā, 86 gadu vecumā), Artūrs Zalamanis (3.septembrī, 
72 gadu vecumā), Ivans Martinovs (8.septembrī, 66 gadu vecumā), 
Vilis Juris Petaks (11.septembrī, 65 gadu vecumā), Vija Ņemudrova 
(14.septembrī, 65 gadu vecumā), Artis Veta (15.septembrī, 31 gada vecu-
mā) Ņina Rozenfelde (18.septembrī, 77 gadu vecumā), Modris Vilčaks, 
(19.septembrī, 76 gadu vecumā), Raimonds Marins (22.septembrī, 33 
gadu vecumā), Elmārs Striks (27.septembrī, 77 gadu vecumā).

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

Mālpils pagasta padome,
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

POLICIJA ZIŅO
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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
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 novembrī

Projekts “Notici sev”
5.-10. novembrī  Radošā nometne “Amats – pamats”
 10.00 – 14.00 projekta dalībniekiem, radiem un draugiem 
  – Māla, sveču, ziedu, dziju, ādas apstrādes  
  darbnīcu prezentācijas, 
  – kopīga darbošanās, spēles un viktorīnas 
  – Projekta dalībnieku darbu izstāde.
10. novembrī 12.00 Darba svētki – aicināti piedalīties visi pagasta  
  iedzīvotāji 
  – Konference” Darba nozīme cilvēka dzīvē” 
  Piedalās: Nodarbinātības Valsts Aģentūras  
  pārstāve Aina Kuzmane 
  Brāļu draudzes misija, lektors Gundars Ceipe 
  – Projekta prezentācija. Apbalvošana
 15.00 Čigānu ansambļa “Klints” koncerts
 16.30 Gaismas ceļš uz baznīcu. Svētbrīdis baznīcā.
15. novembrī 17.00 Anitas Vīksnas lekcija  
  “Kā man bija zināt, kā laimīgai būt?”
Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
16. novembrī. 20.00 Mālpils pašvaldības iestāžu darbinieku  
  svētku sarīkojums
18. novembrī 15.00 Mālpils pagasta padomes priekšsēdētāja uzruna.  
  Apsveikumi. Dziedātāja Igo koncerts
 16.30 Svecīšu iedegšana Latvijai svētkos  
  /laukumā pie kultūras nama/ 
  Piedalās Mālpils jauktais koris
23. novembrī  Diskotēka “Melomix”
  19.00 – 22.30 līdz 16 gadu vecumam 
  23.00 – 04.00 visiem pārējiem
28. novembrī 17.00 Izstādes “Plenērs 2007” izstādes slēgšana  
  un tikšanās ar māksliniekiem

Sveicam novembra  
jubilārus!

85 – Vladislavam Brokam

80 –  Venerandai Vuļai 
Pjotram Korsakam 
Vasilijam Agapovam

75 –  Venerai Balodei

70 –  Jānim Prikulim

Es atkal pilns visbrīnišķāko ceru 
 Kā bērns, kas lapu jaunu vaļā šķir. 
 Ar mieru pat uz savu galvu derēt, 
 Ka dzīve tomēr, tomēr skaista ir.

/A.Čaks/
Sveicam Mālpils pagasta padomes  

priekšsēdētāju ALEKSANDRU LIELMEŽU 
55. gadu jubilejā!

Mālpils pagasta padomes darbinieki

Sludinājumi

Pārdodu melnraibu teli, lecināta 
17. augustā. Tālr. 26885060

Pārdod apkures katlu. Cena 
250 LVL. Tālr. 26392183

15. novembrī plkst. 17.00 KULTŪRAS NAMĀ
Mālpils pensionāru padome aicina uz

Anitas Vīksnes lekciju cikla

“Kā man bija zināt, kā laimīgai būt?”
ievadnodarbībuSveicam jaunos mālpiliešus  

un viņu vecākus!
Nauris Kļaviņš (dzimis 5.aprīlī), Iveta Grolle (dzimusi 27.ap-

rīlī), Elizabete Aktanaroviča (dzimusi 6.maijā), Mārtiņš Jaņķe-
vics (dzimis 12.maijā), Daniels Krūmiņliepa (dzimis 18.maijā), 
Daniels Vilciņš (dzimis 25.maijā), Jānis Fjodorovs (dzimis 
26.maijā), Karina Kondratoviča (dzimusi 1.jūnijā), Daniels 
Vasiļjevihs (dzimis 12.jūnijā), Markuss Krūmiņliepa (dzimis 
13.jūnijā), Adriāns Kokins (dzimis 24.jūnijā), Ēvalds Veta (dzimis 
10.jūlijā), Sabīne Kuriņa (dzimusi 11.jūlijā), Kristers Seņkāns 
(dzimis 26.jūlijā), Santa Grigorjeva (dzimusi 29.jūlijā), Elīna Elisa 
Vecroze (dzimusi 29.jūlijā), Adriāns Gulbis (dzimis 29.jūlijā), Os-
kars Ivanovskis (dzimis 30. jūlijā), Tālivaldis Folkmanis (dzimis 
18.augustā), Ketlīna Cīrule (dzimusi 29.augustā), Amanta Kris-
tiāna Kaupuža (dzimusi 30.augustā), Andrejs Smirnovs (dzimis 
11.septembrī), Toms Steķis (dzimis 20.septembrī).

Mālpils pagasta padome,
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

Līdzjūtība

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara meža malu, 
Tā mūsu mīļie aiziet 
Uz kluso mūžības salu. 
Paliek vien dvēseles gaisma...

Skumju brīdī  
esam kopā ar mūsu kolēģi  

Annu Maļinovsku,  
māti mūžībā aizvadot.

Sidgundas  
pamatskolas kolektīvs

Ūdens aerobika  
Inčukalna baseinā notiek:

Pirmdienās 20.00
Ceturdienās 21.00
Piektdienās 20.00

Trenere Baiba. Tālr. 29285500

2007. gada oktobris


