
2007/09 (80)

Augusta tçmas:

 Avenu un kazeņu stādi ar visām 
ogām, piparkūkas un putraimu 
desas. Lāpāmās adatiņas un paši 
asākie virtuves nazīši, siltas zeķes 
un deķi ziemai. Āboli un bumbieri, 
dzērvenes un medus, mārtiņrožu 
stādi un gaiļi, kuri bija iemanīju-
šies izsprukt un doties patstāvīgā 
pastaigā pa tirgu

 Lielā liepa rāda ceļu uz mājas 
pagalmu, kas te pat vien ir – gar 
akmeņu sienu, kurai pāri ziņkārīgi 
pārliekušies košie salviju un zilie 
lobēliju deguntiņi. Kas tur nāk?

 ... es veselu dienu pavadīju domā-
jot – kā tas ir, ka katrs redz savā-
dāk, jo man pat logi vecās mājās 
liekas skaisti, kad tie ir mazliet it 
kā speciāli nevīžīgi nokrāsoti. Ir 
tāda sajūta, ka tie ir uzgleznoti un 
labi iederas apkārtējā vidē

 Mālpils 800 gadi nākamajā vasarā 
sagaidīsim ar dziesmu, kas veltīta 
mūsu pagastam. Lai varētu tapt 
dziesma ir vajadzīgi vārdi, par ku-
ru autoru var kļūt ikviens
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Izskatīja 18 jautājumus
NOLĒMA:
• Detālplānojuma „Kalnavēni” izstrādes 

vadītājam apkopot institūciju izsniegtos 
nosacījumus un saņemtos priekšlikumus, 
un, ja nepieciešams iesniegt pagasta pa-
domei precizētu darba uzdevumu.

 Lūgt Vides ministrijai izvērtēt iespējamās 
rūpnīcas un karjera izveides ietekmi uz 
vidi.

• Ņemt papildus aizņēmumu Valsts kasē 
193000,- LVL uz 20 gadiem ERAF projek-
ta „Mālpils siltumapgādes sistēmas efekti-
vitātes paaugstināšana” līguma Nr.VPD1/
ERAF/CFLA/05/APK/1.1.4.2/000067/019 
realizācijai ar atlikto maksājumu un Valsts 
kasē noteikto procentu likmi.

 Apstiprināt aizņēmuma atmaksas 
grafiku.

 Aizņēmuma 193000,- LVL atmaksu ar 
noteiktajiem aizņēmuma procentu mak-
sājumiem garantējam ar Mālpils pagasta 
padomes budžetu.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 
<< Par grozījumiem saistošajos noteiku-
mos Nr.2 „Par Mālpils pagasta padomes 
budžetu 2007.gadam”>>

• Apstiprināt ēdināšanas maksu ar š.g. 
1.oktobri:

 Mālpils vidusskolā kompleksās pusdie-
nas (trīs ēdieni) 0,80 Ls/dienā

 Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē:
– Dienas grupā (brokastis, pusdienas, 

launags) 1,40 Ls/ dienā

– Diennakts grupā (brokastis, pusdie-
nas, launags, vakariņas) 
 1,60 Ls/ dienā

– Sidgundas pamatskolā:
 pusdienas 0,40 Ls/dienā
 launags 0,20 Ls/dienā

• Apstiprināt Mālpils mūzikas un mākslas 
skolā mācību maksu ar š.g.1.oktobri:
- no valsts budžeta līdzekļiem finan-

sētiem audzēknim 7,-Ls/mēnesī
- pašapmaksas grupas audzēknim 

10,- Ls/mēnesī
• Uzdot izpildinstitūcijai organizēt skolēnu 

pārvadājumus maršrutā Mālpils-Kniediņš-
Vite-Mālpils, izvirzot un izskatot jebkādus 
piedāvājumus.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
- „Jaundeņģi 1” 19,0 ha kopplatībā, 

sadalot divās vienādās daļās un 
izstrādājot zemes ierīcības projektu 
pēc Mālpils būvvaldes izsniegtajiem 
zemes sadalīšanas noteikumiem,

- „Lejas Ozoli” 16,9 ha kopplatībā, at-
dalot zemes gabalu 3,8 ha platībā.

• Piešķirt juridiskās adreses „Edžiņi”, „Saul-
griezes”.

• Anulēt zemes nomas līgumu par zemes 
gabala nomu „Laimītes” zemes nogaba-
lā.

• Nekustamā īpašuma „Alti” zemes gaba-
lam noteikt apgrūtinājumu – servitūta 
ceļš, par labu nekustamajiem īpašumiem 
„Velgas” un „Jaunlīči”,

• Nekustamā īpašuma „Jaunbiķeri” ze-
mes gabalam noteikt apgrūtinājumu 
– servitūta ceļš, par labu nekustamajiem 
īpašumiem „Vecniedrītes un „Kalna Nied-
rītes”.

• Reģistrēt individuālo darbu – celtniecības 
un remontdarbu veikšana, nosakot patent-
maksu 50,- Ls līdz gada beigām.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ad-
resē: Krasta iela 4 dz.50, Mālpils pagasts, 
Rīgas rajons.

• Pieņemt zināšanai izpilddirektora ziņoju-
mu par nodarīto kaitējumu pašvaldības 
operatīvai automašīnai KIS Sorento un 
noslēgto Apliecinājumu ar SIA „Mustangs 
Apsardze” darbinieku par radīto zaudēju-
mu atlīdzību.

• Uzdot izpildinstitūcijai veikt pašvaldības 
ceļa Kniediņi-Putraimi-Spaļļi ceļmalu at-
brīvošanu no aizauguma un veikt 3 (trīs) 
caurteku izbūvi, tā atjaunojot gruntsūde-
ņu un nokrišņu teci.

Piekrist ceļu būvdarbu uzsākšanai, slēdzot 
divpusēju vienošanos ar VAS „Latvijas 
valsts meži”, kurā paredzēt :
– visu ceļa būvdarbu veikšanas laiku 

nodrošināt ceļa stāvokli līdzšinējā 
tehniskā stāvoklī,

– par šā līguma punktu neievērošanu 
paredzēt materiālu atbildību.

• Apstiprināt nekustamā īpašuma „Knie-
diņkrogs” atsavināšanas, to pārdodot, 
nolikumu.

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 22.08.2007. SĒDE Nr. 11

Izskatīja 19 jautājumus
NOLĒMA:
• Lūgt Rīgas rajona padomi atklāt pama-

ta maršrutu pasažieru pārvadājumiem 
maršrutā Mālpils – Kniediņš – Vite – Māl-
pils

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 
„Par Mālpils pagasta simboliku”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 
<<Par grozījumiem saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Par pašvaldību node-
vām”>>.

• Izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu at-
bildību “BZV”, reģ. Nr. 40003943688, 
juridiskā adrese „Krasti” – 6, Suntažu 
pagasts, Ogres rajons, tirdzniecības 
vietas atļauju tirdzniecībai ar rūpniecības 
precēm veikalā, kas atrodas Rīgas rajo-
nā, Mālpils pagastā, Kastaņu ielā 2a.

• Apstiprināt Mālpils pagasta bāriņtiesas 
nolikumu (sk. pielikumā).

• Apstiprināt Mālpils pagasta bāriņtiesas 
locekļu darba apliecības paraugu.

• Pieņemt zināšanai, ka p/a „Mālpils sociā-
lais dienests” izveidos dienestu Aprūpe 
mājās.

• Piekrist nodot Mālpils pagasta padomes 
īpašumā esošo mikroautobusu „VW 
Transporter” lietošanā pašvaldības aģen-
tūrai „Mālpils sociālais dienests” .

• Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju dar-
ba samaksu 2007/2008.mācību gadam 
atbilstoši tarifikācijai.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
- „Ārītes” 2,84 ha kopplatībā, atdalot 

trešo zemes gabalu 1,24 ha platībā. 
Atdalītajam zemes gabalam noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve.

- „Kaijas” 5,6 ha kopplatībā, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu pēc Mālpils 
pagasta būvvaldes izsniegtajiem ze-
mes sadalīšanas noteikumiem.

- „Teteri” 4,5 ha kopplatībā, atdalot 
2,0 ha un izstrādājot zemes ierīcības 
projektu pēc Mālpils pagasta būvval-
des izsniegtajiem zemes sadalīšanas 
noteikumiem.

• Piešķirt juridiskās adreses „Lejas”, „Kar-
menas”, „Uksti”.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu „Ruikaskalns” 56,7 

ha kopplatībā.
• Apstiprināt valsts SIA „Latvijas valsts 

mērnieks” izstrādātos zemes ierīcības 
projektus:
- nekustamā īpašuma „Spruksti” ze-

mes vienībai,
- nekustamam īpašumam „Danč-

kalns”,
- nekustamam īpašumam „Jaunā mā-

ja”,
- nekustamam īpašumam „Ennītes”,
- nekustamam īpašumam „Vāveres”.

• Apstiprināt par Mālpils pagasta adminis-
tratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnie-
ci KRISTĪNI CIMERMANI.

• Anulēt zemes nomas līgumu par zemes 
nomu „Centra fermas nogabalā”.

• Apstiprināt Pārvaldes štatu sarakstu uz 
01.09.2007.

• Apstiprināt amatalgas noteikšanas kritē-
rijus uz 01.09.2007.

• Reģistrēt individuālo darbu – autotrans-
porta noma, nosakot patentmaksu 
35,-Ls līdz gada beigām.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI
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3. septembris Pagasta padomes priekšsēdētājs pie-
dalās Zinību dienas pasākumos Mālpils 
vidusskolā, Pirmsskolas izglītības iestādē 
un Mūzikas un mākslas skolā
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja piedalās Zinību 
dienas pasākumos Sidgundas pamat-
skolā

4.–8. septembris Ieva Pauloviča kā Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības pārstāve piedalās ar 
citiem biedrības biedriem starptautiskajā 
seminārā FROM OLD TO NEW LEADER 
Ziemeļkarēlijā, Somijā. Tika iegūta vērtīga 
un praktiska pieredze par programmas 
LEADER būtību

4. septembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Latvi-
jas Pašvaldību savienības (LPS) valdes 
sēdē, kurā apstiprināja un iesniedza 
Ministru kabinetā (MK) LPS viedokli „Par 
novadu veidošanu”
Padomes priekšsēdētājs piedalās Minis-
tru kabineta sēdē, kurā izskatīja Vietējo 
pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalī-
juma jaunās kartes projektu

5. septembris Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Latvi-
jas valsts ceļu Rīgas rajona pārstāvjiem 
par iespējamā pasažieru pārvadājumu 
pamatmaršruta Mālpils-Kniediņš-Vite-Māl-
pils atvēršanu

7. septembris Novadpētniecības muzeja vadītāja, kultūr-
vides attīstības daļas vadītāja, teritorijas 
plānotāja un labiekārtošanas dienesta 
vadītāja piedalās konferencē „Vēsturiskie 
dārzi un parki Rīgas rajonā”, Daugavas 
muzejā, Dolē 
Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS un 
Finanšu ministrijas sarunās par 2008. ga-
da pašvaldību iespējamo finansējumu

10. septembris Padomes priekšsēdētājs sniedz Neatka-
rīgās Rīta avīzes žurnālistam V. Avotiņam 
interviju par novadu veidošanu

11. septembris akmens restauratore Inese Sidraba veic 
Gustava Vilhelma fon Taubes obeliska 
pirmsrestaurācijas izpēti Mālpils muižas 
parkā
Padomes priekšsēdētājs Finanšu minis-
trijā iesniedz dokumentus par papildus 
aizdevuma piešķiršanu siltumprojekta 
realizācijai

12. septembris Kultūras nama telpās notiek Zemkopības 
ministrijas Lauku attīstības departamenta 
rīkotā sanāksme par projekta „Profesionā-
lās apmācības 2005.–2006.” gaitu

13. septembris Notiek Mālpils 800 darba grupas sēde
14. septembris Mālpils pagasta represēto nodaļas eks-

kursija uz Api, Alūksni, Ates dzirnavām 
un Liteni
Padomes priekšsēdētājs piedalās Pa-
gastu apvienības valdes sēdē, Sējas 
novadā, kurā izskatīja jautājumus par 
pasažieru, t.sk. skolēnu pārvadājumiem 
un par lauku, t.sk. otrās šķiras autoceļu 
stāvokli un to uzlabošanas iespējām. 
Sēdē piedalījās arī Satiksmes ministrijas, 
RAPLM, LPS un Pārvadātāju asociācijas 
atbildīgās amatpersonas.

18. septembris Kultūrvides attīstības daļas vadītāja tiekas 
ar arhitekti Ināru Heinrihsoni par Mālpils 
luterāņu baznīcas restaurācijas projekta 
izveidi
Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas 
rajona padomes finanšu komitejas sēdē

20. septembris Padomes priekšsēdētājs, kultūrvides attīs-
tības daļas vadītāja, sabiedrisko attiecību 
speciāliste un kultūras nama direktore 
apmeklē Skulmju muzeju, kuram augusta 
mēnesī svinēja 25 gadu jubileju
Ieva Pauloviča kā Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības pārstāve piedalās Lat-
vijas Lauku foruma sanāksmē Bauskā.

21. septembris pagasta padomes priekšsēdētāja viet-
nieks, izpilddirektors un investīciju un 
ārējo sakaru daļas vadītāja piedalījās 
publiskās un privātās partnerības jautāju-
miem veltītā konferencē Rīgā
Padomes priekšsēdētājs piedalās Valsts 
Probācijas dienesta sēdē
Padomes priekšsēdētājs piedalās A/S 
„Hansabanka” Siguldas filiāles 15 gadu 
jubilejas svinībās

24. septembris Kultūrvides attīstības daļas vadītāja pie-
dalās Siguldas reģiona tūrisma biedrības 
sapulce, Siguldā

24., 25. sep-
tembris

Investīciju un ārējo sakaru daļas darbi-
nieki piedalās Eiropas Komisijas jaunās 
finanšu programmas INTERREG starptau-
tiskajā konferencē Rīgā.

25. septembris Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītā-
ja un projektu koordinatore piedalījās 
INTRREG programmas konferencē Rīgā
Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS 
finanšu komitejas un Rīgas rajona pado-
mes sēdēs

27., 28., 29. sep-
tembris

Padomes priekšsēdētāja vietnieks, In-
vestīciju un ārējo sakaru koordinatore, 
sabiedrisko attiecību speciāliste un SIA 
„TV Spektrs” pārstāvis piedalās piere-
dzes apmaiņas braucienā uz Franciju, 
lai iepazītos ar firmas „Saint-Gobain” 
darbību

28. septembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Daugav-
pils rajona Višķu pagasta Latgales sakop-
tākā pagasta noslēguma pasākumā 

Sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi Rīgas rajo-
na padomes pieaugušo izglītības projektu konkursam: mājas 
aprūpētāju apmācība un foto kursu turpinājums.

Sagatavots, iesniegts un atbalstīts Leonardo da Vinci pro-
grammas projekta sagatavošanas brauciena pieteikums.

Mālpils mūzikas un mākslas skola iesniedz projekta „Foto-
tehnikas iegāde mācību procesa nodrošināšanai mācību priekš-
metā „Darbs materiālā”” pieteikumu Kultūrkapitāla fondā.

Administratīvā komisija fiziskai personai uzliek naudas sodu
100LVL apmērā par atkritumu izgāšanu mežā.

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

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Pagasta padomes notikumi septembrī
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Jau iepriekš esam jūs informējuši 
par aktivitātēm, kas saistītas ar projektu 
“Profesionālās apmācības 2005–2006”. 
Tas ir ZM izstrādātais projekts Nacionāla-
jā Programmā “Atbalsts profesionālajai 
izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mež-
saimnieku un pārējo lauksaimniecības 
un mežsaimniecības darbībā un pārvaldē 
iesaistīto personu profesionālās iemaņas 
un kompetenci”. Projekta mērķis ir sek-
mēt profesionālo prasmju un zināšanu 
apguvi. Galvenais uzsvars ir sagatavot 
lauksaimniekus kvalitatīvai ražošanas 
pārorientācijai.

Piedaloties atklātajā konkursā, tie-
sības realizēt projektu “Profesionālās 
apmācības 2005–2006” tika SIA “Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centram”. Projekta realizācijā piedalās 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra Tālākizglītības nodaļa un 26 rajonu 
Lauku konsultāciju biroji. Projektā ir izda-
līti trīs moduļi – lauksaim-
niecība, mežsaimniecība 
un uzņēmējdarbība, no 
kuriem SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centrs” realizē divus – lauk-
saimniecības un mežsaim-
niecības.

12. septembrī Mālpilī 
notika sanāksme, lai iz-
vērtētu projekta gaitu. To 
atklāja ZM Lauku attīstības 
departamenta direktore 
Ņ. Riekstiņa, bet pārskatu 
par projekta gaitu sniedza 
vecākā referente A. Klie-
če. Mācības ir notikušas 
314 grupās, un sertifikātus
par veiksmīgu kursu ap-

gūšanu ir saņēmuši 6928 zemnieki. Par 
kursu reālo norisi, ieguvumiem un problē-
mām runāja Latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centra valdes priekšsēdētajs 
M. Cimermanis un tālākizglītības nodaļas 
vadītājs I. Kalnītis, kā arī SIA „Lando ap-
mācība” vadītāja I. Lando. Kursu vadītāji 
atzina, ka būtu nepieciešama visaptvero-
ša klausītāju datu bāze, kas ļautu piedā-
vāt aktuālāko un konkrētajam reģionam 
atbilstošāko tēmu klāstu.

Pēc nolasītajiem ziņojumiem, sanāk-
smes dalībnieki iesaistījās diskusijās. 
Mūsu avīzes lasītājiem piedāvājam Mālpils 
zemnieku saimniecības „Vanagi” pārstāvja 
A. Ligera kunga teikto: „Mālpilī divu gadu 
laikā ir veiktas divas apmācības – nitrātu 
programma un profesionālas izglītības, 
pirmā līmeņa apmācības, kurās piedalījās 
visa mana ģimene, es, sieva un abi dēli, 
kas strādā saimniecībā. Apmācības bija 
ļoti apmeklētas, pieteikušies bija vairāk, 

kā iespējams uzņemt. Lai arī apmācības 
ir ļoti pieprasītas, tomēr ir jāskatās, kas 

pagastos pamatā tiek ražots, 
ar ko nodarbojas zemnieki. Tad 
apmācību programmas būtu 
jāveido atbilstoši šo zemnieku 
interesēm. Mālpils pagastā un 
tuvākajos pagastos pamatā 
nodarbojas ar piena lopkopību, 
kurus noteikti interesētu tēmas 
par slaukšanu, par ciltslietām. Si-
guldas pusē ir vairāk zemnieku, 
kas nodarbojas ar graudkopību. 
Tāds būtu mans vēlējums, lai 
skatītos uz tiem zemniekiem, ko 
viņi katrā pagastā dara. Apmācī-
bas noteikti ir vajadzīgas un arī 
regulāri vajadzētu atkārtot!”

Redaktore   
Daiga Frīdberga

Zemkopības ministrijas sanāksme Mālpilī

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS 
2007.gada OKTOBRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

17.oktobrī
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

18.oktobrī
pl.16.00 

Mazajā sēžu
zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 18.oktobrī
pl.17.00 

Mazajā sēžu
zālē

ALEKSANDRS
LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 24.oktobrī
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē

ALEKSANDRS
LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas
sēde

29.oktobrī
pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS

LIELMEŽS
Administratīvās komisijas
sēde

24.oktobrī
pl.14.00

 Mazajā sēžu
zālē 

VLADISLAVS
KOMAROVS
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Aizvadīts pirmais mēnesis jaunajā mācību gadā. Skolēni 
pēc vasaras brīvdienām pamazām pierod pie skolas ritma un 
iepazīst jaunos skolas biedrus. Sakārtojas stundu saraksti un 
uzsāktas nodarbības interešu pulciņos.

Mālpils vidusskolā mācības uzsākuši 369 skolēni. Divās 
pirmajās klasēs mācās 39 bērni. Devīto klašu eksāmeniem ko-
pā ar audzinātājām Dailu Klinsoni un Antu Kaukuli gatavojas 
40 zēni un meitenes. Audzinātājas Inas Turkinas audzināšanā 
ir divpadsmitā klase, kurā mācās divdesmit trīs jaunieši. Skolā 
uzsākusi darbu jauna dziedāšanas skolotāja Iveta Brikmene. 
Mālpils vidusskolā iespēju mācīties vakarskolā izmanto 44 
jaunieši. Mācības notiek no 7. līdz 12. klasei. Astoņi audzēkņi 
šajā mācību gadā uzsākuši mācības devītajā klasē un pieci 
divpadsmitajā. Veiksmi viņiem!

Pirmsskolas izglītības iestādē „Māllēpīte” šā gada sep-
tembrī ir pieteikušies 196 bērni, no tiem 96 apmeklēs obligāto 
sagatavošanu skolai. Pavisam iestādē ir 11 grupas, tai skaitā 
5 grupas veiks obligāto sagatavošanu skolai, 1 diennakts gru-
pa, 1 rotaļu grupa – tā ļoti skumst pēc bērniem. „Mīļie vecāki 
izmantojiet, lūdzu, rotaļu grupas pakalpojumus, bērniem tur 
būs interesanti!”, aicina „Māllēpītes” vadītāja Malda Čelnova. 
Šogad ļoti kupli pārstāvētas divas vismazāko bērnu grupas 
(2–3 gadi), katrā pa 17 bērniem.

Iestādē strādā 44 darbinieki, no tiem 23 pedagogi. Otro 
gadu labiekārtotā, speciāli aprīkotā kabinetā strādā skolotājs 
logopēds. Kā jau katru gadu mazie „māllēpeni” turpinās attīstīt 
savas dotības ārpus nodarbību laika – tautisko deju pulciņā un 
angļu valodas apmācības pulciņā.

Noslēgumam tuvojas Comenius „Eiropas pļavas” projekts, 
oktobrī tiek gaidīti ciemos ārzemju partneri, lai kopīgi piedalītos 
dažādās aktivitātēs. Bet pats galvenais, saka Malda Čelnova, 
jau šā gada septembrī sākām gatavoties un izstrādāt pasākumu 
plānu ļoti svarīgam notikumam – bērnu dārza 40 gadu jubilejas 
svinībām, kurā piedalīsies lieli un mazi, veci un jauni!

Ir arī raizes – trūkst darbinieku. Lai varētu labi nodrošināt 
pirmsskolas iestādes darbu – vajadzīgi vismaz trīs pedagogi. Tiek 
meklēts arī labs pavārs, virtuves un ēdamtelpas strādnieks.

Mālpils mūzikas un mākslas skolas
Mūzikas nodaļā klavieru, vijoles, čello, sitaminstrumentu, 

flautas, saksofona, ģitāras un akordeona spēli apgūst vairāk 
kā 50 bērni no Mālpils un tuvākās apkārtnes. Skolas beigšanas 
eksāmeniem gatavosies 8 audzēkņi.

Mākslas nodaļā 4 zinošu pedagogu vadībā interešu izglītī-
bas klasēs mācās 24 skolēni un profesionālās ievirzes izglītības 
programmu „Vizuāli plastiskā māksla” no I – V kursam apgūst 
47 audzēkņi. Diplomdarbus izstrādās 7 piektā kursa audzēk-
ņi, kuri kopā ar iepriekšējo gadu mākslas nodaļas beidzējiem 
tiksies pirmajā absolventu salidojumā augustā.

Mālpils internātpamatskolā mācības uzsākuši 139 skolē-
ni no Rīgas rajona pasšvaldībām. Skola īsteno divas izglītības 
programmas:
• Pamatizglītības programmu, kas akreditēta līdz 2009. gada 

30.decembrim;
• Profesionālās pamatizglītības programmu ar pedagoģisko ko-

rekciju (kvalifikācija – pavāra palīgs). Programmu īsteno pēc
7. klases (ar 15 gadu vecumu), kas akreditēta līdz 2010. gada 
21. decembrim.; 

Pirmajā klasē mācās 8 skolēni. Pēc profesionālās pamatiz-
glītības programmas mācības uzsāk 8 skolēni. Līdz pavasara 
izlaidumiem garais ceļš jāmēro 13 devītklasniekiem un 8 jau-
najiem pavāru palīgiem. Izturību un darba prieku var novēlēt 
34 skolotājiem.

Mālpils profesionālā 
vidusskola realizē 3 prog-
rammas:
• Siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģija – 4 gadi
 Kvalifikācija: ēku inže-

niertīklu tehniķis, kur 
mācības pirmajā kursā 
ir uzsākuši 30 jaunieši;

• Ēdināšanas serviss – 
4 gadi

 Kvalifikācija: ēdināša-
nas servisa speciālists, 
kur viesu apkalpošanas, 
ēdienu gatavošanas un 
konditorejas izstrādāju-
mu gatavošanas pras-
mes apgūt sāks 26 jaunieši;

• Kokizstrādājumu izgatavošana – 4 gadi, kur kvalifikācija – mē-
beļu galdnieks un mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas 
iemaņas un prasmes uzsāks apgūt 25 jaunieši.

Kopā Mālpils profesionālajā vidusskolā mācās 260 jaunieši.

ZIŅAS NO MĀLPILS SKOLĀM

ZIŅAS
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16. septembrī Mālpilī notika kultūras nama organizētais ru-
dens gadatirgus. Vēsais un mazliet lietainais laiks salīdzinājumā 
ar iepriekšējo dienu, kad gāza kā ar spaiņiem likās kā dāvana, 
tomēr nemudināja ilgi kavēties ne pircējus, ne pārdevējus. Lie-
lākā piekrišana kūpinājumiem un ēdamām lietām. Lai arī pār-
devēju bija mazāk kā citus gadus(96), motivēts pircējs varēja 
atrast meklēto. Un uz izteicienu – ne kā jau tur nav! – gribas 
pajautāt – ko tad Jūs meklējāt?

Aveņu un kazeņu stādi ar visām ogām, piparkūkas un put-
raimu desas. Lāpāmās adatiņas un paši asākie virtuves nazīši, 
siltas zeķes un deķi ziemai. Āboli un bumbieri, dzērvenes un 
medus, mārtiņrožu stādi un gaiļi, kuri bija iemanījušies izsprukt 
un doties patstāvīgā pastaigā pa tirgu. Nevarēja ieraudzīt kar-
tupeļus, burkānus un citus dārzeņus – tie jau sevi cienošam 
lauciniekam laikam jāaudzē pašam. Protams, varēja nopirkt arī 
nopietnākas lietas – jakas, bikses, mēteļus un cepures, somas 
ikdienas vajadzībām un ceļojumam uz siltākām zemēm, galu 
galā arī jaunu maku, kur neiztērēto naudu glabāt. Kāda dāma 
meklējusi un mērījusi tirgū kurpes, tik ilgi, ka nosalusi, un nolē-
musi labāk pirkt zābakus, ja jau reiz tik auksts...

Bērni tika mudināti gatavot dažādas lietas no rudens veltām 
un kā atalgojumu saņēma gardu tikko ceptu pankūku. Mazo 
mālpiliešu priekam un vecāku naudas makam arī lēkāšana uz 
batuta, vizināšanās karuselī un bikšu slapināšana pielijušajā 
piepūšamajā pilī.

Tirgu pārskanēja dziedātājas Sandras balss – Līst, lai rude-
nīgs lietus...Vīri baudot Piebalgas alu un garšojot desiņas, tikai 
noklausījās Tirgus veča aicinājumu piedalīties ķirbja celšanas sa-
censībās – tāda ampelēšnās lai paliek citam – siltākam laikam.

TRADICIONĀLAIS  
RUDENS GADATIRGUS
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Annas Jurisones dārzā šogad izauguši 117 dažādi ķirbji – lieli, 
mazi un tā pa vidam, oranži, dzelteni, zaļi, svītraini, apļi un gareni. 
Daži no tiem bija atceļojuši uz Mālpils rudens gadatirgu – kā tir-
gus rota, spēka mērošanas rīki un garšīgu pankūku sastāvdaļa.

Ziņas apkopoja Dzinta Krastiņa
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Tad, kad citiem gads virzās uz beigu pusi, skolā tas tikai 
sākas. Un tā tas notiek nemainīgi, gadu no gada. Šis mācību 
gada sākums nedaudz atšķiras, jo pirmā skolas diena bija 3. 
septembrī. Tas, protams, neko īpaši nemainīja, tikai datuma 
cipars tāds apaļīgāks. Kā allaž, neatkarīgi no šī cipara, pirmā 
skolas diena vissvarīgākā bijusi un būs tieši pirmklasniekiem, 
kas šogad mums vesels ducis, tātad – 12.

Pavisam šogad mūsu skolā mācās 96 skolēni.

Tiek piedāvāts plašs pulciņu  
un fakultatīvu skaits

Tie ir:

teātra pulciņš 2.–5.kl.(sk. A.Lazdiņa),

ansamblis l.–4.kl.(sk. L.Skudra),

noformēšanas pulciņš 5.–9.kI.(sk. A.Lazdiņa),

tautisko deju pulciņš l.–2.kl.(sk. M.Gaile-Dišereite),

tautisko deju pulciņš 3.–5.kl.(sk. M.Gaile-Dišereite),

tautisko deju pulciņš 6.–9.kl.(sk. M.Gaile-Dišereite),

sporta pulciņš l.–4.kl.,5.–9.kl.(sk. I.Andževs),

tūrisma pulciņš 4.–7.kl.(sk. L.Odziņa),

datorzinību fakultatīvs 3.–4.kl.(sk. V.Zviedre),

vizuālās mākslas fakultatīvs l.–4.kl.,5.–9.kl.(sk I.Kazinika),

mājturība un tehnoloģijas zēniem 5.–9.kl.(sk. Dz.Andževs),

rokdarbi 2.–4.kl.(sk. A.Lazdiņa),

satiksmes drošība l.–2.kl.(sk. L.Ozoliņa),

ritmika l.–2.kl.(sk. M.Gaile-Dišereite).

Kā redzat, saraksts pietiekami garš, katrs var atrast sev no-
darbi ārpus mācību laika, ja vien ir vēlēšanās.

Šogad skolā strādā arī logopēde Anita Vīksne (ceturtdienās 
no plkst.12.00–16.00) un psiholoģe Olita Pauniņa (ceturtdienās 
no plkst.9.00 – 15.30).

Vēl noteikti gribētos piebilst, ka visi 2006./2007.m.g. absol-
venti ir iestājušies kādā mācību iestādē (l – vidusskoIā, l – ko-
ledžā, 4 – prof. vidusskolās, 2 – ģimnāzijā, l – arodskolā). Tas, 
protams, priecē. Un varam viņiem tikai novēlēt, lai nepadodas 
pirmo grūtību priekšā un pabeidz iesākto.

Lai atvasaras saulīte mums atgādina par neseno vasaru, lai 
rudens zelta mirdzums silda mums sirdis, lai visiem skolēniem 
un skolas darbiniekiem daudz spēka un izturības!

I. Andersone

No kreisās puses: Kitija Kļaviņa, Roberts Bīriņš, Madara Dāvida, Kitija Seļivanova, Krista Bernāne, Marta Dišereite, 
Ērika Kalniņa, Megija Gagare, Elvita Gavre, Niks Poika, Leo Lukačs, Endija Stūrīte. Klases audzinātāja Lūcija Ozoliņa.

Sidgundas pamatskolā
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Kārtējais ziņojums uz redakcijas 
galda – pārmaiņas pasta sistēmā. Īsi, 
konkrēti, melns uz balta... Sidgundas 
pasta nodaļa tiks pievienota Mālpils 
pasta nodaļai.

...Sakarā ar pasta nodaļas pievie-
nošanu mainās Jūsu pasta nodaļas 
indekss... pakalpojumus Jūs varēsiet 
saņemt pie pastnieka, kā arī Mālpils 
pasta nodaļā... Būsiet laipni gaidīti! Ar 
cieņu, Jūsu Latvijas Pasts...

Laipni, bet sausi. Kādā noskaņā 
strādā pasta darbinieki Sidgundā nav 
grūti iedomāties. Braucu uzzināt kāda 
ir situācija, kā jūtas pastnieki, kas pēk-
šņi vairs nav vajadzīgi. Mani sagaida 
Sidgundas pasta priekšniece Liesma 
Meijere un operatore Svetlana Bugina. 
Ir priekšpusdiena. Dzeltenie velosipēdi 
kārtīgi nolikti pie sienas – rīta maršru-
ti izbraukti. Turpat pie pasta galda, 
kur sidgundieši ne vienu vien vēstuli 
rakstījuši un rīta avīzīti pārlapojuši, ap-
sēžamies arī mēs ar Meijeres kundzi. 
Vaicāju par viņas darba gaitām Sidgun-
das pastā, kad tās sākušās.

Nodaļas priekšniece 
Liesma Meijere – sāku 
strādāt 1970. gada sep-
tembrī, tad pēc pārtrau-
kuma atsāku 1981. gada 
septembrī. Ilgus gadus 
nodaļa bija slēgta, jo 
nebija kas strādā. Tā 
strādāju līdz šai dienai. 
Šovasar, vēl pirms atva-
ļinājuma, mūsu instruk-
tore brīdināja, ka rudenī 
Sidgundas pasta nodaļu 
likvidēs. Teicu, ka nav 
satiksmes ar Mālpili – ko 
gan darīs cilvēki – pensi-
jas un prese?

Pasts veic reorganizā-
ciju, tiek likvidētas vairā-

kas pasta nodaļas. Kāpēc arī Sidgunda 
ir šai skaitā?

- Praktiski jau tā bija, ka pirms gadiem 
diviem, trijiem plāns pildījās labāk, tagad 
sliktāk. Daudziem ir internets, citi strādā 
Rīgā, kur var nokārtot maksājumus.

Tad, iznāk, ka Latvijas Pasts skatījās 
tikai pēc tā kā jūs pelnāt, nevis cik izdevīgi 
iedzīvotājiem. Cik šobrīd strādā pastnie-
ku, kas būs spiesti aiziet? Kā šī reorgani-
zācija skars jūsu darbiniekus?

- Bija trīs, tagad jau divi, jo viena past-
niece jau darbu atrada. Vadība mums 
piedāvāja darbu. Konkrēti man – pusslo-
dzi Mālpilī. Bet tas nav izdevīgi, jo nav 
ilgi līdz pensijai. Pastniecēm situācijas 
dažādas, viena paliek mājā, cita strādās 
saimniecībā.

Vai Latvijas Pasts ir noorganizējis klien-
tu apkalpošanu?

- Pasta nodaļa šeit nebūs. Ar maksā-
jumiem būs ļoti lielas problēmas. Tieši 
vecāka gada gājuma iedzīvotājiem – vai 
viņi varēs noķert to pastnieku, kas skrien 
ar mašīnu? Viņam nebūs laika pie cilvēka 
piestāt. Mēs gribējām atbalsta punktu 

vismaz šeit. Markas, aploksnes, avīzītes 
varēs nopirkt pie pastnieka.

Varbūt ir domāts, kāda izbraukuma 
tirdzniecība šeit uz vietas? Varbūt Mālpils 
pasts ko tādu varētu piedāvāt?

- Tas jāprasa tad Mālpils pastam. 
Labi jau būtu, vismaz vienreiz 
nedēļā.

Septembris atkal kļuvis 
par zīmīgu laiku Sidgundas 
pastam, tomēr šoreiz visai bē-
dīgās noskaņās, jo uz Miķeļiem 
pastnieces varēs apmest tikai 
goda apli ap skaisti sakopto 
Sidgundas pasta nodaļu. Kā 
darbosies jaunā kārtība, ko, zie-
mai nākot, „sarūpējis” Latvijas 
Pasts, to rādīs laiks.

Redaktore  
Daiga Frīdberga

Sidgundas pasta darbinieki – situācijas ķīlnieki

Vairākus gadus Sidgundas pamatskolā un apkārtējās 
mājās nācās izmantot sliktas kvalitātes dzeramo ūdeni ar aug-
stu dzelzs saturu, kas radīja draudus skolas apmeklētāju un 
iedzīvotāju veselībai. Ūdenssaimniecības sistēma šajā apvidū 
ir tehniski un morāli novecojusi, un tās atjaunošanai ir nepiec-
iešams ieguldīt lielus līdzekļus.

Lai risinātu šo gadiem ieilgušo problēmu, 2006.gada no-
galē Mālpils pagasta padome iesniedza projekta pieteikumu 
“Dzeramās ūdens kvalitātes uzlabošana Sidgundas pamatsko-
lā” Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā programmā 
“Vides aizsardzības projekti” un ir ieguvusi valsts finansējumu
projektam (50% no kopējās summas).

Tas ir jauns, bet sabiedriski nozīmīgs projekts, jo jau šī ga-
da rudenī tiks nodrošināta augsta dzeramā ūdens kvalitāte ne 
tikai Sidgundas pamatskolas skolēniem, skolotājiem un citiem 
darbiniekiem, bet arī apkārtējo māju („Eglītes”, „Čiekuriņi”, 
„Saulieši” un „Liepkalni”) iedzīvotājiem. Tiks uzstādīta pilnīgi 
jauna ūdens atdzelžošanas stacija pie Sidgundas pamatsko-
las un izbūvētas jaunas ūdens trases līdz pat skolai. Projekta 
īstenošanā tiek ieguldīti 33 162 Ls.

Šis raksts ir veidots ar 50% Latvijas Vides aizsardzības fon-
da un 50% Mālpils pagasta padomes finansiālu atbalstu. Par
šī raksta saturu atbild Mālpils pagasta padome.

Projekta vadītāja Ieva Pauloviča

Sidgundas pamatskolā beidzot būs kvalitatīvs dzeramais ūdens
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„Tāles”

Mājas nosaukums goda vietā, lai katram garāmbraucējam 
skaidrs, kur esi nonācis. Tādā ainavā, kur acu skatiens var 
klīst pāri plašajiem laukiem no viena padebeša uz otru, cits 
nosaukums nebūtu pat iedomājams. Vilinoša puķu dobe tā 
vien aicina panākties uz māju pusi. Tur augstu paceltiem zie-
du kroņiem mūs sveicina krāšņās lielziedu lilijas. Pie mājas uz 
akas vāka mazu akmentiņu klājumā, it kā slēpdamies satupuši 
keramikas gliemezēni.

Saimniecības ēkas galā pieglaudušies sienai vijās vīn-
ogulāji, kas sacenšas ražas briedināšanas sacensībā. Kurš 
uzvarēs – zaļais vīnogķekars vai tie sārtvaidzīši tomāti, kas 
satupuši lielajam vīnogulājam pie pašām kājām? Garām šiem 
censoņiem taciņa aizvijas gar sakņu dārza malu, kur reibinoši 
nosmaržo bazilika sarkanvioletā rinda. Krāsu un smaržu taka 
ved pāri kalnam. Te nomirdz asinszāles dzeltenums, te noskan 
margrietiņu – mīl, nemīl, te zils vanagzirnis apvijies madaras 
mežģīņu kupenai aicina saziedēt kopā...

Taka novijusies līdz pašam dīķim, nē dīķu kaskādei, kur aiz 
katra līkuma kāds jauns pārsteigums, gan aktīviem sportotā-
jiem, gan dīkdienīgiem saulmīļiem. Tomēr visvilinošāk te, pie 
pirts, būtu pavadīt rēnu vakaru, kad migla lēnām kāpj no dīķa 
augstāk un augstāk, līdz mājai kalna galā, līdz pat debesīm...

„Kalnrasiņas”
Jau iztālēm redzams plašais pagalms, kur priekšdārziņš 

ar akmeņu interesantiem kārtojumiem, smilgām un kokiem 
pieved pie pagalma. Noskan skanīgas suņu rejas, un tur jau 
nāk arī pati saimniece.

Ēku mūri izstaro stabilitāti, mieru, kā laika ritumu ripojot 
līdzās savu vietu atraduši ratu riteņi. Turpat blakus skaists ak-
meņu sētas paraugs, gandrīz kā Sāremā, tikai skaistais miežu 
vārpu klājums liecina – esam te, Mālpilī.

Skaists spēļu namiņš apaudzēts ar kāršu pupām. Koka 
šūpoles un slidkalniņš bērnu priekam. Veci , lieli betona bloki 
sagūluši pagalmā, ne celt, ne velt, tomēr... vai jūrmalā akmen-

tiņu trūkst? Vai Jūras māte maz zina, kur viņas bērni rotaļājas? 
Te, skaisti sabērti , gozējas saulītē!

Pāri zālājam dodamies uz pirts pusi. Īsts puķu ceļš! Stāds 
pie stāda, krūms pie krūma... un visi pašas saimnieces audzēti, 
jo to taču piepirkt nevarētu! Veca piena pudeļu kaste piepildīta 
ar skaistiem oļiem un lielu keramikas gliemežvāku, no kura vijas 
sarkanās ģerānijas kuplā ziedu aste. Puķu dobes līdz pat upei, 

kas klusi burbuļo graviņā aiz pirts. Sakņu dārzs nemanāmi sa-
plūst ar puķēm. Skats aizklīst pāri zemenēm, kartupeļiem, līdz 
pat liegi zīdainajam miežu laukam.

Sidgunda, „Jaunā māja”
Krustceļš. Skaists akmeņu mūris, kas satur zāliena pakāji, 

kas aicina pacelt acis uz māju – tur kalniņā, kas liek piebrem-
zēt trakam braucējam. Tikai ziemā lielais sniega šķūris no tā 
nebaidoties, gribot vienmēr pieķert pie sāna...sak’, kā tad iet? 
Vēl turies?

KONKURSS

Sākums augusta nummurā

CEĻOJUMS PA SKAISTĀKAJIEM MĀLPILS DĀRZIEM
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Lielā liepa rāda ceļu uz mājas pagalmu, kas te pat vien 
ir – gar akmeņu sienu, kurai pāri ziņkārīgi pārliekušies košie 
salviju un zilie lobēliju deguntiņi. Kas tur nāk? Pagalma iekš-
pusē skaists skats ar veco kūts sienu un akmeni ar ratu riteni. 
Noskan vēju zvanu šķindoņa. Jau atkal norūc garāmbraucoša 
mašīna. Kā kontrasts tam pāri pagalmam redz dīķu mierīgo 
ūdens klājienu, kuru iedrošinās traucēt vien rets pludiņa plunk-
šķis. Izjūtu krustceļš...

Vite, „Cīrulīši”
Sārts krāsas vilnis pāršalc man pāri! Klēts, šķūnis, jumtiņi, 

celiņi... kā saulriets, kā nogatavojies jāņogu krūms, kā biešu va-
gas brūni violetais rūsganums. Šķūņa galā vēl gaišāki dārznieka 
otas triepieni – rūsganās dienziedes. Viss pārdomāts! Pat ratu 
riteņi un lielā atslēga pie klēts ietonēta zeltītā saulrieta krāsā.

Tehnika kārtīgi nolikta dārza tālākajā stūrī, bet zālājā goda 
vietā izlikti improvizēti rati, kuriem dažādie riteņi piešķir vēl 
lielāku šarmu.

Pagalma vidū viltīga aka. Saimniece smej, ka garāmgājēji 
brīnās par sarkano ķieģeļu mūrējumu, bet, nē tas ir tikai pašas 
rūpīgi veidots zīmējums, kas turpina sarkanās krāsas uzvaras 
gājienu. Sarkanu krāsu saimnieki izvēlējušie ar nodomu, lai 
pieskaņotos jumtu tonim. Bet varbūt ķiršiem, kas spīdina savus 
vaidziņus? Vitē ķirši aug griezdamies!

„Gaidziņas”
Izrādās, ne tikai Vitē labi padodas ķirši, bet arī te, pavisam 

otrā pagasta pusē, sārtās ogas priecē gan saimniekus, gan 
putnus. Mājas priekšā veca tūja, kuras stumbrs saliecies līku-
mu līkumos. Tās pakājē , cieši piekļāvušās vecajai draudzenei, 

zied vasaras puķes.
Daudz ābeļu. Saliktas stutes. Te darba daudz. Spēj tik lasīt. 

Zālājs glīti izpļauts. Saimnieki smejoties saka, ka katram sava 
zona kopjama – vīram, kur tehnika, bet sievai mājas priekša.

Pie mājas ieejas divi lieli koka toveri ar dzeltenām atrait-
nītēm. Aiz mājas krustaiņu un sarkano ledenīšu rinda iezīmē 
vizuālo robežu un aicina apbrīnot aku, kas aplikta ar daudziem 
puķu podiņiem. Cēli zied pildītās balzamīnes, kā sacenzdamās 
ar jāņogu ķekaru ugunīgi sarkano mirdzumu.

Vai ieraudzīju pasaku dārzu? Jā, katrā no šiem strādīgo, 
izdomas bagāto, apbrīnojami pacietīgo saimnieku dārziem!

Redaktore  
Daiga Frīdberga

sestais stāsts
Ja visa tā nebūtu, es droši 
vien būtu izaugusi par pavi-
sam jocīgu cilvēku...

Es nekad neaizmirsīšu savu pirmo dienu 
Mālpils mākslas skolā. Tā bija gleznošanas 
stunda. Mana pasniedzēja Mārīte Ārente 
bija uzlikusi uzstādījumu ar mazu puķu puš-
ķīti. Tad, protams, es vēl gleznoju ar guaša 
krāsām uz negruntēta kartona J. Un tā ar to 
visu aizrāvos, ka pulksten desmitos vakarā 
mans tēvs „mazliet” pārskaities atnāca man 
pakaļ – mājās aizejot izvērsās ļoti nopietna 
saruna – par ko es domājot?!!! Ja tā taisos 
turpināt (ja nemaldos, es skolā gāju 5. kla-

sē), tad tā nu vis nebūšot un nekāda māk-
slas skola man nespīdot. Bet pats labākais 
ir tas, ka tā arī viss turpinājās, neskatoties 
uz to, ka jāpabeidz pamatskola, jāiet uz 
mūzikas skolu un n-tajām dejošanām... 
Un, ziniet, es nenožēloju ne mirkli, ko tur 
pavadīju, jo, ja visa tā nebūtu, es droši vien 
būtu izaugusi par pavisam jocīgu cilvēku, 
vismaz manā tagadējā izpratnē.

Pēc Mālpils mākslas skolas pabeigša-
nas biju domājusi iet uz Lietišķajiem. Lai 
būtu pārliecināta, ka es tur iestāšos, mēs 
kopā ar Signi Zembergu mākslas skolas 

Turpinājums 12. lpp.

JUBILEJU GAIDOT
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pēdējā gadā braucām uz 
Lietišķās skolas sagatavo-
šanas kursiem (gan jau 
Signe atceras, kā dažreiz 
ar 3. trolejbusu netīšām pa-
braucām garām Ēveles ielai 
un tad kāpām ārā nākošajā 
pieturā un gājām uz kafej-
nīcu, taču arī tā bija daļa 
no sagatavošanas kursiem 
). Bet nezinu, kas tā bija 
par mistiku – Signe iestā-
jās Lietišķajos (tajā laikā 
Rīgas Lietišķās mākslas ko-
ledžā), bet es Rožos (Rīgas 
Jaņa Rozentāla mākslas 
vidusskolā) un nu jau mācos Mākslas 
akadēmijā restauratoros – ķēpājos ar ve-
cām gleznām. Reizēm dažas restaurējot 
mēģinu sev iestāstīt, ka šis mākslinieks 
tiešām to ir pelnījis, jo kā restauratore 
nevaru saprast, kā var paņemt kaut kā-
du skrandu, ar nenosakāmas izcelsmes 
grunti to nogruntēt un sazin ar kādām 
krāsām kaut ko uzķēpāt un tad vēl ar 
mistisku laku to nolakot un beigās iedo-
māties, ka to vēl vajag sarullēt un iemest 
kaktā. Bet kā gleznotājai man, protams, 
šķiet pilnīgi saprotami, ja īstajā mirklī, kad 
radās sajūtas, blakus ir veca tapete, tad 
arī to var izmantot.

Šovasar guvu nenoliedzami intere-
santu pieredzi strādājot Rundāles pilī, 
kur restaurējām barona kabineta sienas 
gleznojumus. Arī Siguldas pilī pastrādāju 
pie monumentālās sienas gleznas sēžu 
zālē. Dilemmas priekšā biju Sāremā, kad 
pēc ugunsgrēka kafejnīcā, mani uzaici-
nāja tur restaurēt trīs lielformāta sienu 
gleznojumus, kuri liesmās bija pamatīgi 
cietuši. Sākumā gribēju visu darīt pēc 
restauratora labākās sirdsapziņas, bet 
kad kafejnīcas īpašnieks, pēc dažu dienu 
darba, teica – es jūtu, ka Tu glezno daudz 
labāk par iepriekšējo mākslinieku, laid 
visam pāri pēc savas saprašanas! Un nu 
es biju šokā – no vienas puses – kā es to 
varu! Bet no otras puses – kādēļ nē?!!! Es 
atradu sev vienu attaisnojumu – uztaisot 

pārgleznojumu, es apakšējo bildi rūpīgi 
iekonservēju . Tas ir tāpat kā Rundāles 
pilī – ja tie gudrinieki, kas vēlākos laikos 
tur dzīvoja, nebūtu pārlaiduši Martini Cu-
kini gleznojumiem 5 krāsu kārtas, līdz 
mūsdienām tie nebūtu saglabājušies.

Nu, bet kopumā viss ir baigi forši! 
Šovasar izmakšķerēju savu pirmo līdaku. 
Un izvārīju zupu no tās.

Sākumā es runāju par tiem jocīga-
jiem cilvēkiem. Tad nu lūk, arī viens labs 
piemērs – šovasar, kad Omei remontēju 
māju, viņas istabā krāsni nokrāsoju baltā 
krāsā. Pirms tam tā bija zaļgani pelēcīga. 
Un ko jūs domājat?! Viņa no rīta ienāk 
istabā un saka – vai tad tu to krāsni ne-
krāsosi?! Es saku – tā jau ir gatava, jo, 
manuprāt, izskatās ļoti labi, jo baltais nav 
tīri balts, bet ir tāda sajūta, ka tas viegli 
pārlazēts un apakštonis viegli, patīkami 
spīd cauri. Nu viņa mani nesaprata un 
es veselu dienu pavadīju domājot – kā 
tas ir, ka katrs redz savādāk, jo man pat 
logi vecās mājās liekas skaisti, kad tie ir 
mazliet it kā speciāli nevīžīgi nokrāsoti. 
Ir tāda sajūta, ka tie ir uzgleznoti un labi 
iederas apkārtējā vidē. Nu un, protams, 
mīļā miera labad, beigās es to krāsni 
nokrāsoju baltu, jo nevar jau cilvēkam 
uzspiest to, ko viņš neredz.

Šeit es uzskatu, arī parādās atšķirība 
starp cilvēkiem, kas iet mākslas skolā un 
kas nē. Ne jau viņi ir ar kaut ko labāki vai 

sliktāki. Viņi ir vienkārši redz 
savādāk.

Pagaidām man Oskaru 
neviens vēl nav pasniedzis (ja 
kādam ir vēlēšanās, protams, 
to var droši darīt – zvaniet, nā-
ciet ciemos un nesiet), bet kā 
cilvēks, kurš nokļuvis saziņu 
līdzeklī, es atļaušos teikt pal-
dies vārdus:

Pirmo paldies es gribu 
teikt saviem vecākiem Vikto-
rijai un Edgaram un māsai 
Martai, kas apbrīnojamā kārtā 
nav izrakstījuši mani no Mājas 
grāmatas. Tas ir liels pluss, jo 
vienmēr, kad man prasa tele-
fona numuru vai mājas adresi 

(neskatoties uz to, ka dzīvoju Rīgā un 
man ir telefons), es vienmēr rakstu Māl-
pils adresi un parasto telefonu.

Otrais paldies Ingūnai Lindei, kas 
man deva pirmo dzirksteli visā šai māk-
slas būšanā.

Trešais paldies manai klases au-
dzinātājai Antonijai Kaukulei, bez kuras 
sapratnes man, protams, nebūtu izde-
vies tik daudz laika veltīt savām mākslas 
skolas nodarbībām. Skolotāj, starp citu, 
tas, ka es mūžīgi centos norakstīt angļu 
valodas mājas darbus no Zanes, Elīnas 
vai Baibas, protams, man ir atspēlējies, 
bet nu ar angļu valodu man nav vairāk 
kā uz Jūs .

Ceturtais paldies manām akadēmi-
jas draudzenēm no Rožu laikiem Kikai 
un Kurmim!

Piektais paldies manam Rupucim !
Un sestais paldies Mārītei, kura 

pašos pamatos izmanīja manu dzī-
vi – uz labu.

P.S. Ziniet, ja nu jums tā patīk lasīt, ka 
esat izlasījuši šo visu līdz galam, es jums 
varu ieteikt vēl labāku literatūru – Artūra 
Skrodera grāmatu „Iespaidu kolekcio-
nārs”. Tā ļooooti uzlabo garastāvokli un 
liek sākt dzīvot.

Anete Kalniņa 
2000. gada absolvente

Turpinājums no 11. lpp.
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Pēdējā laikā Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB) 
aktīvi piedalās dažādās apmācībās, semināros un pieredzes 
apmaiņas braucienos, ko organizē Zemkopības ministrija un 
biedrība „Latvijas Lauku forums”. Šobrīd notiek aktīvs darbs 
pie teritorijas attīstības stratēģijas izstrādāšanas, ko varētu 
īstenot Mālpils, Allažu, Inčukalna, Sējas un Siguldas novadu 
teritorijās, sākot ar 2008. gadu. Iespējams, ka tuvākajā laikā 
biedrības darbības teritorija paplašināsies, kad pievienosies 
vēl citi tuvākie pagasti.

Tajā pašā laikā RRLAB aktīvi apgūst arī citu valstu pieredzi 
programmas LEADER apgūšanā. Tā, piemēram, RRLAB Koordi-
natore Ieva Pauloviča ir piedalījusies starptautiskajā konferencē 
„LEADER+Zviedrijā”, kas notika 11.–12.jūlijā Gotlandē. Šajā 
pasākumā bija iespēja iepazīties ne tikai ar zviedru Vietējām 
rīcības grupām (VRG)1, bet arī ar VRG no Lietuvas, Polijas un 
Igaunijas (kopā 10 ārzemju viesi). Zviedri izrādīja īpašu interesi 
par sadarbību ar ārzemju viesiem un centās ar visiem iepazīties. 
Zviedrijas iedzīvotāju idejas ir visdažādākās, un tās pārsvarā skar 
uzņēmumu, tūrisma, lauksaimniecības, ēdināšanas, jauniešu 
un ciematu attīstību jomu. Konferences laikā tika izrunāti teo-
rētiski jautājumi par starptautiskās sadarbības lauku attīstībā 
nepieciešamību. Taču pats interesantākais šajā pasākumā 
bija četru 2006. gada veiksmīgāko projektu prezentācijas. Pie-
mēram, govs pirmpiena pudiņa gatavošana un tirdzniecība, 
arhitektūras pieminekļa – bākas glābšana un restaurēšana, 
kas izpelnījās Latvijas pārstāvju simpātijas. Tomēr LEADER+ 
Gada balvu ieguva projekts par viesu mājas pārveidošanu un 
viesu apkalpošanu 19. gadsimta stilā.

Vēl RRLAB 7 biedri piedalījās starptautiskā seminārā „No 
vecā uz jauno LEADER”, kas notika laikā no 4. līdz 7. septem-
brim Somijā, Ziemeļkarēlijas pilsētā Joensū. Šajā seminārā 
piedalījās ap 90 dalībnieku, kuru vidū bija arī viesi no citām val-
stīm – Latvijas, Igaunijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas, Serbijas 
un Slovēnijas. Programmā tika izvērtēta LEADER programmas 
gaita Somijā, labākie piemēri, kā arī VRG un reģionālo/valsts 
iestāžu sadarbības iespējas nākotnē. Semināra noslēgumā bija 
iespēja iepazīties ar somu iedzīvotāju aktivitātes rezultātiem. Kā 

interesantākais projekta īstenojums šķita vecās vara raktuves 
un to izveidošana par veselu muzeja kompleksu, kurā viena 
telpa tika iekārtota kā kinozāle. Toties Karēlijas ciemats Moh-
ko savulaik bija īsta dzelzsrūdas ieguves vieta, par ko šodien 
stāsta saglabājušās industriālās ēkas, kā arī vietējais muzejs, 
kas izveidots, pateicoties LEADER finansējumam.

Ja jūs esiet ieinteresēti par LEADER programmas gaitu un 
finansējuma iespējām Latvijā, uz jūsu jautājumiem atbildēs
RRLAB koordinatore Ieva Pauloviča. Bet varbūt jūs interesē 
pieredzes apmaiņa ar ārzemju organizācijām? Te būs daži 
piedāvājumi:

 Lietuvieši no Ignalinas novada meklē partnerus dabas un kul-
tūras mantojuma un vides jomā.
 Zviedru privātmuzejs nākamgad plāno organizēt izstādi 

„Tekstīliju vasara” un meklē sadarbības partnerus no Latvi-
jas – sieviešu klubus vai organizācijas, kas darbojas ar tekstila 
izstrādājumiem, rokdarbiem.
 Divas somu organizācijas no Karēlijas reģiona vēlas apgūt 

kaut ko jaunu un nebijušu tautas amatniecības jomā.
 Ziemeļkarēlijas tautas deju cienītāji labprāt aicinātu kādu lat-

viešu deju kopu vai tautas muzikantus uz savu Tautas mūzikas 
festivālu Neitivirtafolk nākamajā vasarā.
 Somijas leļļu meistari un Leļļu muzejs meklē sadarbības part-

nerus leļļu gatavošanas tradīciju apgūšanā.
 Un vēl ir vairākas iespējas sadarboties ar biedrībām Ungā-

rijā, Polijā un Igaunijā.

Plašāku informāciju un kontaktus ar minētajām organizāci-
jām var saņemt pie RRLAB Koordinatores Ievas Paulovičas, 
Mālpils pagasta padomes ēkā, 3. stāvā, 311. kabinetā. Tālrunis 
67970893. E-pasta adrese: rrlab@inbox.lv.

 1 Vietējās rīcības grupa ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju ap-
vienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāv šīs teritorijas 
iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem 
vietējā līmenī.

Somija un Zviedrija vēlas sadarboties

Vasaras restorāns vecajā dzelzsrūdas ieguves kuģī,  
Mohku ciemats.

RRLAB biedri Somijā.

PROJEKTI
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Rīgas rajona Lauku attīstības biedrī-
bas (RRLAB) organizētajā projektu kon-
kursā „Veidosim paši savu pagastu” tika 
saņemti 13 projektu pieteikumi no 4 iedzī-
votāju grupām, 2 jauniešu grupām un 6 
nevalstiskajām organizācijām. Konkursa 
komisijā trīs vērtētāji izskatīja projektus 
un atzina visus par atbalstāmiem.

Kopumā nelielie projekti tiks īstenoti 
līdz šī gada 15. novembrim gandrīz visā 
RRLAB darbības teritorijā.

Allažu pagastā:
 tiks iekārtots pludmales volejbola lau-

kums Allažu centrā;
 veikti latvāņu apkarošanas darbi Tumš-

upes ielejā.

Sējas novadā:
 tiks lab iekār tots spor ta laukums 

Pabažos;
 tiks labiekārtots Sējas ainaviskais 

parks.

Mālpils pagastā:
 jaunieši mēģinās iesaistīt savā apvienī-

bā vēl vairāk domubiedru, organizējot 
semināru, kurā apgūs dažādas zināša-
nas un prasmes komandas darbā;
 tiks organizēts labdarības koncerts cil-

vēkiem ar īpašām vajadzībām;
 tiks izstrādātas skices un sagatavoti 

maketi papildinājumam represēto pie-
minekļiem Mālpilī un Sidgundā.

Inčukalna novadā:
 tiks labiekārtota mednieku kluba šau-

tuve;
 tiks izremontētas integrācijas un mācību 

centra „Mūsmājas” telpas;
 tiks uzlabota vides pieejamība integrā-

cijas un mācību centram „Mūsmājas”.

Siguldas novadā:
 tiks uzbūvēta nojume Mores muzeja 

atpūtas stūrītim;

 Siguldas pagasta maznodrošinātiem 
pensionāriem būs iespēja uzlabot savu 
dzīves kvalitāti, rūpējoties par savu vese-
lību un aktīvi vingrojot;
 taps Siguldas pagastam veltīta dzies-

ma „Siguldai” Siguldas jauniešu izpil-
dījumā.

Jāatgādina, ka saskaņā ar nolikumu 
konkursa komisija savu darbu vēl turpi-
nās un apmeklēs katru projekta īstenoša-
nas vietu tā darbības laikā, lai izvērtētu, 
vai projekti ir īstenoti saskaņā ar plānoto, 
kā arī, lai noteiktu, kurš ir veiksmīgākais 
īstenotais projekts.

Paldies projektu iesniedzējiem par 
drosmi un vēlam veiksmi projektu īste-
nošanā!

Ieva Pauloviča 
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība

NOSLĒDZIES PROJEKTU KONKURSS  
“VEIDOSIM PAŠI SAVU PAGASTU”

„ATPŪTA DVĒSELEI,–”
šādiem vārdiem viesošanos Mālpilī un Latvijā augusta pēdējā 
nedēļā raksturoja Aurihas (Vācija) Sieviešu apvienības dele-
gācija.

Kontakti tika aizsākti 2006. gada pavasarī, Mālpils pagasta 
izpilddirektoram V. Komarovam piedaloties Leonardo da Vinci 
programmas mūžizglītības pieredzes apmaiņas projektā un pa-
sākumu programmas ietvaros apmeklējot arī Aurihas Sieviešu 
apvienības sanāksmi, iepazīstoties ar vācu lauku sieviešu aktivi-
tātēm izglītības jomā. Latvijas un Mālpils, tai skaitā vecmāmiņu 
klubiņa „Rezēdas” prezentēšana šajā pasākumā bija izdevusies 

tik veiksmīgi, ka apvienības vadītāja Kelmas kundze ierosināja 
nodibināt ciešākus kontaktus.

2006. gada rudenī vairākas drosmīgas omītes no „Rezēdām” 
atsaucās sarakstes piedāvājumam, un nu jau apmēram gadu 
notiek vēstuļu apmaiņa un sarakstes partneru iepazīšana.

Augusta beigās delegācija no Aurihas viesojās Latvijā, tajā 
skaitā vienu dienu Mālpilī.

Šis dienas galvenais notikums bija tikšanās ar „Rezēdu” da-
lībniecēm: savstarpēja iepazīšanās, dziedāšana, kopīga „Tūda-
liņ tagadiņ” dejošana, Mālpils omīšu sieto sieru izgaršošana; 

PROJEKTI
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pastaiga pa Mālpili, sapostās baznīcas apskate (paldies Ilonai 
Haņinai par aizkustinošo dziedājumu!), vēstuļu draudzeņu Dzin-
tras Grolles un Ritas Graubiņas skaisto dārzu apskate, rokdarbi 
kultūras namā (paldies Laumai Krastiņai un Daigai Frīdbergai 
par darbiņa ierādīšanu!).

Viesošanās noslēgumā ciemiņi atstāja arī rakstiskas atsauk-
smes par šajā nedēļā Latvijā piedzīvoto. Lūk, daži fragmenti: 
„Latvijā ir brīnumskaista ainava un debesis pār to kā gleznā, vien-
mēr mainīgas. Lieliski dārzi, ziedu krāšņums. Tik daudz augļu 
koku! Ēdiens vienmēr svaigs un labi pagatavots.”„Man sevišķi 
paliks atmiņā sirsnīgā uzņemšana omīšu klubā, ciemošanās 

manas vēstuļu draudzenes Dzintras mājās un mālpiliešu skais-
tie dārzi.” ”Sirsnīgs paldies Ritai, kas mūs ar Ingrīdu tik sirsnīgi 
uzņēma savā mājā.” ”Es ļoti priecājos par sirsnīgo uzņemšanu 
Mālpilī un gribu pateikties visiem, kas mums parādīja tik daudz 
interesanta. Bija ļoti jauki satikt mūsu vēstuļu partneres, un mēs 
ceram, ka drīz varēsim tikties Aurihā.” „Iepriekš jau biju viesoju-
sies Latvijā, bet šis brauciens man ļāva iepazīt cilvēku sirsnību 
un viesmīlību. Šis laiks ir bagātinājis manu dzīvi.” „Lielu iespaidu 
uz mani atstāja Mālpils kultūras nams ar tā daudzveidīgajiem 
piedāvājumiem, tai skaitā mākslas izglītības iespējām. Ļoti pa-
tika omīšu dziedātās dziesmas un mūsu iesaistīšana kopīgā 

dejā. Mēs labprāt dejojām līdzi un varējām saprasties arī bez 
vārdiem.” „Omītes mūs tik jauki uzņēma, sajūsmināja ar savu 
dziedāšanu. Mēs esam viņas uzaicinājušas pie sevis un ceram, 
ka ielūgums tiks pieņemts.”

Savukārt, man pašai Vācijas viešņas palika atmiņā ar savu 
patieso ieinteresētību pret visu, ko redzēja Latvijā. Šo interesi 
nespēja traucēt pat stiprais lietus un aukstums, kas uznāca 
tieši Turaidas un Cēsu apskates dienā. Ik pa brīdim ienāca 
prātā ķecerīga doma: „Ja tie būtu mūsu vai ārzemju skolēni, 

tad jau droši vien pēc pirmajām lietus lāsēm joztu uz autobu-
su, bet šeit spēj tik stāstīt par Dainu kalnu, Turaidas Rozi un 
daudz ko citu!”

Tā, lūk, kopīgiem spēkiem esam atkal bagātinājuši ne ofi-
ciālo, bet „tautas politiku”, kas attīstās nevis caur prezidentu 

vizītēm, bet caur šādām tikšanās reizēm. Par to, kā šīs tālās 
draudzības stāsts veidosies tālāk, ceru rakstīt jau pavisam drīz. 
Bet šodien liels paldies visām „Rezēdu” kluba dalībniecēm, 
sevišķi ansamblim un gardo sieru un citu cienastu autorēm, 
par atsaucību ciemiņu uzņemšanā, Ivetai Krieviņai par prezen-
tācijas materiāliem, Inārai Daukstei par ansambļa pavadījumu, 

Edītei Priekulei par organizatorisko atbalstu un, protams, Dzintai 
Krastiņai par lielo sagatavošanas darbu, jaukajām idejām un 
kopā būšanu ar ciemiņiem visas dienas garumā!

L. Mukāne
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Kas piedāvā Ko piedāvā Laiks Komentāri /plānotie pasākumi,  
kam tiek meklēts finansējums

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Māllēpīte”

Individuālās konsultācijas un pārrunas 
ar vecākiem, Vecāku grupu sanāksmes, 
Atvērto durvju dienas, Svētki kopā ar 
vecākiem
Izbraukumi, ekskursijas kopā ar 
vecākiem, Rotaļu grupas pakalpojumi

regulāri Kursi apsveikumu kartiņu gatavošanā, 
rotaļlietu gatavošanā

„Ķiparu skoliņa”

Relaksācijas pēcpusdienas
Sidgundas pamatskola Interešu izglītība 1. – 9. kl. skolēniem septembris-

maijs
Angļu valodas kursi
Datorkursi

Mālpils vidusskola Interešu izglītība 1. – 12. kl. skolēniem
Konsultācijas skolēniem karjeras jautā-
jumos
Neklātienes programmas pamat- un vidē-
jās izglītības iegūšanai 

septembris-
maijs

Pieejamas arī citiem interesentiem, 
iepriekš sazinoties 

Sociālais dienests,  
biedrība „Notici sev”

ESF projekta ietvaros: radošās darbnīcas 
floristikā, ādas apstrādē, keramikā, tekstil-
darbos

septembris-
oktobris

Grupas jau nokomplektētas.
Iesniegts projekts mājas aprūpētāju 
apmācībai oktobrī-novembrī
Psihologa nodarbības skolas vecuma 
bērnu vecākiem
Ģimeņu sporta svētki

Informācijas centrs Kursi „Pirmie soļi pie datora” septembris-
maijs

Muzejs - Mālpils gidu kursi
Kultūras nams Tautisko deju kolektīvi „Māra”,  

„Sidgunda”, „Kniediņš”. Jauktais koris.  
Senioru vokālais ansamblis.
TLM „Urga”. Amatierteātris.
Interešu klubs „Rezēdas”.

regulāri Daiļdārzu iekārtošana
Folkloras kopa

Biedrība  
„Mālpils tautskola”

Angļu valodas kursi (2 grupas) 

Vācu valodas sarunu klubiņš

oktobris-
maijs

oktobris-
maijs

Sestdienās no 12:00 līdz 14:00 un 
14:30 līdz 16:30 (pagaidām par maksu)
Otrdienās 17:00 – 18.30 pagasta pado-
mes 311.kabinetā (bezmaksas)
Iesniegts projekts foto kursu turpināju-
mam oktobrī-novembrī
Finansējuma ieguves gadījumā tiks 
piedāvāti vairāki citi kursi, t.sk. arī no 
šīs tabulas.

Informāciju apkopoja L.Mukāne

JŪSU PERSONĪBAS PILNVEIDEI 
Neformālās izglītības piedāvājums 2007./2008. mācību gadā

Lasot „Mālpils Vēstis”, droši vien esat 
pamanījuši, ka blakus dažādu izglītojošu 
projektu un kursu nosaukumiem kā šo 
pasākumu organizators ir minēta biedrība 
„Mālpils tautskola”.

Kas tad īsti ir šī tautskola? Tā ir Mālpils 
pagasta izglītības un kultūras iestāžu ap-
vienība, kas izveidota ar mērķi dažādot 
izglītības piedāvājumu visu vecumu cil-
vēkiem, veicināt izglītību un personības 
attīstību mūža garumā.

Esam apzinājuši iedzīvotāju vēlmes pēc 
dažādiem kursiem un semināriem un pārdo-
mājuši, ko varētu piedāvāt mālpiliešiem ar 
mūsu pašu skolotāju un meistaru spēkiem, 
kam būtu jāpieaicina citi kursu vadītāji.

Protams, mēs vēlētos, lai Jums par 
šiem kursiem nav jāmaksā. Tādēļ esam 

nokārtojuši nepieciešamās formalitātes un 
ieguvuši sabiedriskā labuma organizāci-
jas statusu, kas dod lielākas ziedojumu 
piesaistes iespējas. Saskaņā ar likuma 
“Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 
20. pantā veiktajiem grozījumiem ziedotā-
jiem nodokli samazina par 85 procentiem 
no summām, kuras ziedotas Latvijas 
Republikā reģistrētām biedrībām, kurām 
piešķirts sabiedriskā labuma organizāci-
jas statuss.

Vēloties veidot Mālpils pagastu par 
vietu, kur dzīvo aktīvi, izglītoti un turīgi 
cilvēki, vēloties tuvināt lauku cilvēku izglī-
tošanās un personības attīstības iespējas 
pilsētnieku iespējām, aicinām atsaukties 
uzņēmējus, kam ir iespējas ziedot līdzek-
ļus šim mērķim.

Biedrības „Mālpils tautskola” bankas 
informācija:

Baltic Trust Bank
Siguldas filiāles Mālpils NG
BATR LV 2X
Konta Nr.: LV79 BATR 0051 J017 8100 0

Pilna informācija par vēlamo kursu kon-
krētajām izmaksām, kā arī informācija par 
ziedoto līdzekļu izlietojumu ziedotājiem 
ir pieejama, sazinoties pa tālr. 7970893 
vai 26836192 un iepazīstoties ar mācību 
dokumentāciju pagasta padomes ēkas 
311. kabinetā.

Biedrības „Mālpils tautskola”  
valdes priekšsēdētāja  

Līvija Mukāne

Cienījamie pagasta iedzīvotāji!



2007. gada septembris 17mÂLpILS VÇSTIS 

Atsāk darbu un aicina savā pulkā dziedātājus un dejotājus, kuri vē-
lētos apgūt svētku repertuāru, piedalīties koncertos, skatēs, izstādēs 
un XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos 2008. gada 
vasarā.

Svētkiem gatavosies jauktais koris, jauniešu deju kopa „Māra”, 
„Sidgunda” un „Kniediņš” – divi vidējās paaudzes deju kolektīvi, kas 
apgūst dažādu grūtības pakāpju repertuāru, tautas lietišķās mākslas 
studija „Urga”.

Mazie mālpilieši var apgūt dziedāt prasmi pirmsskolas vecuma bērnu 
vokālajā ansamblī. Dziedātājas, kuras dzied savam un citu priekam tiek 
gaidītas senioru vokālajā ansamblī „Rezēdas”. Savukārt, darbojoties 
amatierteātrī, varēsiet piepildīt sapni par teātra spēlēšanu, kas vienmēr 
Mālpilī ir bijusi populāra.

2008. gads mūsu pagastā ir lielu notikumu gads – Mālpils kultūras 
nama 20 gadu jubileja februārī, tajā pulcināsim visus, arī iepriekšējo 
gadu pašdarbības kolektīvu dalībniekus, „Mālpils dziesma 2008” aprīlī, 
kas šoreiz notiks ar devīzi – 100 gadu populāras melodijas, Mālpils 800 
gades svētki augustā. Visos šajos svētkos skatītājus iepriecinās mālpilie-
šu raitie dejas soļi un skanīgas dziesmas. Vēl ir laiks pievienoties!

Ir arī jaunas ieceres – mēs priecātos, ja atsauktos dziedātāji, kuri 
vēlētos izveidot vokālo ansambli (jaunieši, dāmas, kungi), kā arī teātra 
jauniešu grupa, kurā aicināti piedalīties jaunieši no 15. gadu vecuma. Var-
būt Mālpilī ir ļaudis, kuri varētu kļūt par folkloras ansambļa kodolu?

Zvaniet 7925339, nāciet! Jūs vienmēr esat gaidīti.

Kultūras nama direktore Edīte Priekule
Mākslinieciskās daļas vadītāja Dzinta Krastiņa

MĀLPILS KULTŪRAS NAMA
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību dienas laiks Uzsāk darbu Vieta
Jauktais koris A.Kalniņš, J.Vītums otrdiena 19.00 18. septembrī 302.t.
Bērnu vokālais ansamblis I. Daukste trešdiena 17.40 19. septembrī 313.t.
Senioru vokālais ansamblis ”Rezēdas” I. Daukste ceturtdiena 13.00 20. septembrī 321.t

Jauniešu deju kopa „Māra” M. Orlova piektdiena 
sestdiena

20.00 
10.00 14. septembrī skatuve

Vidējās paaudzes deju kopa „Sidgunda” J. Butkeviča pirmdiena 
trešdiena 20.00 26. septembrī skatuve

Vidējās paaudzes deju kopa „Kniediņš” J. Butkeviča svētdiena 18.00 23. septembrī skatuve

Amatierteātris L. Cimža piektdiena 18.00 12. oktobrī 305.t/ 
skatuve

TLM „Urga” L. Krastiņa
piektdiena 14.00

119.t.pirmdiena 10.00
ceturtdiena 10.00

Vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas” katra mēneša  
pirmā trešdiena 13.00 321.

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu nodarbību laiki 
2007./2008. gada sezonā

Kultūras nama telpās darbojas
Sporta deju klubs „Zīle” I. Zīle otrdiena 

ceturtdiena
15.00 no septembra deju 

zāle 
Veselības vingrošanas grupa I. Grīnberga pirmdiena 

trešdiena
18.00 oktobrī deju 

zāle

KULTŪRAS ZIŅAS
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Iestājoties rudenim, Mālpils pagasta sportisti 28. au-
gustā piedalījās ikgadējās Rīgas rajona sporta spēlēs 
rudens krosā, kas šogad norisinājās Baložos un bija pul-
cējušas 13 dažādus pagastus ar vairāk kā simts dažāda 
vecuma skrējējiem. Mālpils pagasta komandu pārstāvēja 
septiņi skrējēji – M. Čīma, G. Ozoliņš, V. Brikšķe, B. Poi-
ša, K. Cimermane, O. Smirnova, O. Volosatova. Lai gan 
nevienam no mūsu skrējējiem neizdevās iekļūt labāko trij-
niekā, Mālpils sportisti parādīja labu cīņas sparu un sīvā 
konkurencē ierindojās 10 vietā.

15. septembrī notika ikgadējās un 
principiālās futbola sacensības „Vecie 
pret Jaunajiem“. „Veco“ komadā varēja 
piedalīties dalībnieki, kuru vecums pār-
sniedz 30 gadus, savukārt „Jauno“ koman-
dā – dalībnieki, kuru vecums nepārsniedz 
30 gadus. Spītējot sliktajiem laika apstāk-
ļiem, uz futbola maču bija ieradies prāvs 
līdzjūtēju pulks, kuri atbalstīja sev tīka-
māko komandu. Iepriekšējā gadā pārāki 
pēc spēles sodasitienos izrādījās Jaunie, 
tāpēc Vecie šogad bija īpaši motivēti pa-
rādīt Jaunajiem, kā jāspēlē futbols. Spēle 
ritēja spraigi un abām komandām bija 
daudz vārtu gūšanas iespējas, bet pirmie 
rezultātu tomēr spēja atklāt Jaunie. Taču 
Jauno prieki bija īsi, jo drīz pēc tam Vecie 
rezultātu izlīdzināja. Otro puslaiku Jaunie 
iesāka un aizvadīja daudz aktīvāk, kas arī 
atspoguļojās rezultātā spēles beigās. Ar 

rezultātu 3:1 uzvarēja Jaunie. Par labāko spēlētāju tika 
atzīts Ainārs Bērziņš, kurš nevienu reizi vien glāba Jauno 
vārtus no vārtu zaudējuma.

Sporta pasākumu plāns: Vieta

Oktobris Rīgas rajona sporta spēles  
volejbolā

Rajona sporta zāles

SPORTA ZIŅAS

Pašvaldības policija kopā ar apsardzes darbiniekiem 
veic regulāras patrulēšanas Mālpils pagastā, kuru laikā 
no 15. jūlija līdz 15.septembrim ir bijuši 13 izsaukumi uz 
ģimenes skandāliem, kad vīrs sit sievu. 52 izsaukumi no 
Mālpils pagasta iedzīvotājiem par dažādiem likumpārkāpu-
miem, kā piem., naktsmiera traucēšanu un personām, kas 
atrodas sabiedriskā vietā alkohola reibumā u.c. Sastādīti 
24 administratīvo pārkāpuma protokoli un uzlikti naudas 
sodi par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 
par nepiedienīgu uzvešanos un par naktsmiera traucē-
šanu,10 personas nogādātas Siguldas policijas iecirknī. 
Kopā ar valsts policiju atklāti 3 noziedzīgi nodarījumi. Sigul-
das nepilngadīgo lietu inspektorei un Mālpils Sociālā die-
nesta darbiniekiem nodota informācija par 7 nelabvēlīgām 
ģimenēm un 12 nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

Mālpils pašvaldības policija Jūs informē  
vēlreiz par savu darba laiku:

Pieņemamās dienas:
Otrdiena: 9.00 – 12.00
Trešdiena: 9.00 – 12.00
Pārējās darba dienas mēs strādājam no 9.00 – 17.00, 

izņemot piektdienas no 9.00 – 11.00. Sestdienas un svēt-
dienas ir brīvas, šajā laikā Jūs visu informāciju varat nodot 
caur apsardzes firmas „MUSTANG” darbiniekiem.

Mūsu tālruņa Nr. Pašvaldības policijas priekšniece  
Oksana Smirnova 29737040

Pašvaldības policijas kārtībnieks  
Edgars Kašmers 29169993

Apsardze „MUSTANG” visu diennakti 7925271

NOTIKUMI VASARAS MĒNEŠOS

SPORTS

POLICIJA ZIŅO
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Ar 2007. gada 1. septembri Rīgas rajona pašvaldību Sabied-
risko pakalpojumu Regulators ir apstiprinājis jauno siltumenerģi-
jas tarifu – 26,56 Ls/MWh + PVN. Informējam, ka pēc „Mālpils 
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas” projek-
ta pabeigšanas, visās daudzdzīvokļu mājās siltumpatēriņa uz-

skaite notiks ar siltumskaitītājiem (tāda ir ERAF prasība piešķirot 
projekta finansējumu). Lūgums visiem iedzīvotājiem nākot veikt
maksājumus, vai atrodot savā komunālo maksājumu aploksnē, 
pielikumu līgumam par izmaiņām, to parakstīt un nogādāt SIA 

„Norma K” grāmatvedībā.
Darbu veicējs SIA „Wesemann” ir sniedzis aptuveno darbu 

pabeigšanas grafiku:
uz 1.oktobri darbi varētu tikt pabeigti un , ja nepieciešams 

pie apkures pieslēgtas sekojošas mājas:
- Nākotnes iela;
- Kultūras nams;
- Pagasta padomes ēka;
- Vidusskola;
- Tehnikums, internātskola;
- Dārza iela.

uz 15.oktobri:
- Kastaņu iela;
- Celtnieku iela;
- Jaunā iela;
- Krasta 1, 3;
- Bērnudārzs.

līdz 20. novembrim ir prognoze pabeigt visas atlikušās 
mājas:

- Ķiršu ielu;
- Krasta 2, 4, 5;
- Jaunā 5;
- Nākotnes 10

Uzsveram, ka tās ir prognozes un darbu gaitā var rasties 
dažādas korekcijas.

SIA „Norma K” administrācija

Informācija no SIA „Norma K” visiem siltumenerģijas lietotājiem!

Siltumenerģijas tarifi 
2007./2008. gada apkures sezonā 

salīdzinoši Latvijā
Nr. 
P.k.

Uzņēmuma nosaukums Apstiprinātais 
tarifs Ls/MWh 

+PVN
1. SIA „Wesemann-Sigulda” 38.70
2. SIA „Kuldīgas siltumtīkli 32.00
3. SIA „Liepājas Enerģija” 29.16
4. SIA „Saldus Siltums” 28.95
5. SIA „Jelgavas Kokģenerācija” 28.64
6. SIA „CB” 28.44
7. SIA „Ventspils Siltums” 28.22
8. SIA „Latgales Enerģija” 27.60
9. SIA „Vangažu Namsaimnieks” 27.31
10. AS „Simone – Alūksne” 27.26
11. SIA „Jēkabpils Siltums” 27.13
12. SIA „Limbažu Siltums” 27.05
13. SIA „Norma K” 26.56
14. SIA „Rūjienas Siltums” 26.48
15. AS „Olaines ūdens un Siltums” 26.16
16. SIA „Krāslavas Nami” 26.00
17. SIA „Tukuma Siltums” 25.92
18. SIA „BIO –Enerģija”, Talsi 25.85
19. SIA ‘Iecavas Siltums” 25.84
20. Ogres – p/a „Mālkalne” 25.51
21. SIA „Lielvārdes Remte” 25.30
22. SIA „Salaspils Siltums” 24.44
23. SIA „Babītes Siltums” 24.24

Dati ir ņemti no LSUA aptaujas anketām uz 
01.05.2007., tāpēc daudzi tarifi jau ar 01.09.2007.
var būt mainīti.

ILGI GAIDĪTIE 
ANGĻU VALODAS KURSI 

IR KLĀT!
Biedrība „Mālpils tautskola” piedāvā  

angļu valodas kursus sarunu kluba formā  
(ar gramatikas elementiem).

Plānotais nodarbību sākums sestdien, 6. oktobrī.

Pirmajā grupā tiek aicināti pieteikties tie,  
kas maz un/vai sen mācījušies angļu valodu  

un domā, ka visu aizmirsuši.

Otrajā grupā aicinām tos, kas angļu valodā  
jūtas drošāk.

Atcerēties aizmirsto (pirmajai grupai) un attīstīt 
zināmo (otrajai grupai) palīdzēs  
skolotājs Christopher Ejugbo,  

kam angļu valoda ir dzimtā. 
Darba pieredze – biznesa augstskolā „Turība.”

Sīkāka informācija un pieteikšanās  
pa tālr. 26836192 (Līvija Mukāne)
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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 oktobrī

3. oktobrī 12.30 Teātra TT izrāde bērniem „Ķipars Pipars”
10. oktobrī 13.00 Vecmāmiņu klubiņa „Rezēdas” saiets
14. oktobrī 17.30 Izklaidējoša programma 
 „Precies ar zvaigzni” 
 Dainis Porgants, Zigurds Nemanis  
 un dziedātāja Sandra
19. oktobrī 19.00 Dziesmu draugu klubs 
 Rudens dziesmas izdziedāsim  
 kopā ar Mālpils jauktā kora dalībniekiem
30. oktobrī 14.00 Rīgas rajona skolu kolektīvu koncerts 
 „Vilksim košu zelta jostu”Sveicam oktobra  

jubilārus!

70 – Annai Jurisonei 
Helmāram Bergam 
Jānim Lūkinam 
Lidijai Stucei

75 – Ainai Vācietei

80 – Annai Mudeniecei

85 – Jānim Lazdiņam 
Vilmai Līcei

Teātra TT izrāde bērniem  
„ĶIPARS PIPARS”

Izrādes pamatā ir īpaši šim iestudējumam vei-
dota luga – četrgadīgais zēns Klāvs savā istabā 
sastop iepriekš neredzētu būtni ķiparu Piparu, 
kurš izrādās esam nomaldījies no savas grāma-
tas. Atklājas, ka Klāvs nemaz savas daudzās 
košās grāmatas labi nepārzina, turklāt tikai tagad 
viņš sācis apgūt pirmos burtus. Lai palīdzētu ķipa-
ram Piparam, nekas cits neatliek kā saukt palīgos 
Mammu. Tā sākas trijotnes ceļojums pa dažādām 
grāmatām – ceļā ir gan prieki, gan bēdas, gan 
bailes, gan laime. Līdzās sekošanai sižetam ma-
teriālā ir vairāku, iestudējumam būtisku kvalitāšu 
apliecinājums – zināšanu vērtība (burtu prasme), 
grāmatu vieta mūsu dzīvē, kā arī vecāku un bēr-
nu saskaņa arī itin kā gluži ikdienišķās ģimenēs. 
Uzskatām to par izrādes īpašu virsvērtību

Biļetes cena 1, – Ls

Sludinājumi

Sakarā ar uzņēmuma tīkla paplašināšanu SIA “Žaks – 2”  
aicina darbā:  
· Pavārus      ·  Virtuves strādniekus  
Interesēties pa tālr. 28228728

Mālpils profesionālā vidusskola aicina darbā sētnieku 
Informācija pa tālruni 7925267, mob. 25933674

Mālpils internātpamatskola aicina darbā apkopējas 
Informācija pa tālruni 7925131, vai mob. 25933674

Pārdošanā pienīga Latvijas brūnā grūsna tele, atnesīsies februārī, 
un slaucama govs, atnesīsies aprīlī. Tālrunis 7925857

Mālpils 800gades  
sagatavošanas darba grupa aicina

Uzraksti dzejoli par Mālpili
un varbūt tieši tavs darbs kļūs par
Mālpilij veltītās dziesmas tekstu

Mālpils 800gadi nākamajā vasarā sagaidīsim ar dziesmu, 
kas veltīta mūsu pagastam. Lai varētu tapt dziesma,  

ir vajadzīgi vārdi, par kuru autoru var kļūt ikviens.  
Dziesmu vārdus lūdzam iesniegt līdz š.g. 1. novembrim 

Mālpils pagasta bibliotēkā.
Pēc rezultātu apkopošanas, balvas veiksmīgākā teksta 
autoram un visiem dalībniekiem tiks pasniegtas valsts 

svētku sarīkojumā kultūras namā.

Informējam, ka sākot ar 2007. gada 
1. oktobri Sidgundas pasta nodaļa 

tiks pievienota Mālpils pasta nodaļai.
Sakarā ar pasta nodaļas 

pievienošanu mainās  
Jūsu pasta nodaļas indekss. 

Pēc pasta nodaļas pievienošanas 
pasta indekss būs LV- 2152.

Pasta pakalpojumus Jūs varēsiet 
saņemt pie pastnieka,  

kā arī Mālpils pasta nodaļā.

MĀLPILS  PASTA  NODAĻAS  
DARBA  LAIKS:

Darba dienās 9.00 – 17.00
Sestdienās 9.00 – 14.00
Svētdienās  slēgts

Pasta nodaļas adrese:  
Nākotnes iela 8, Mālpilī,  

LV- 2152
Tālrunis: 7925337

Cienījamais klient!


