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Varētu teikt, ka esmu mālpilietis kopš dzimšanas, jo 
visu savu bērnību esmu pavadījis un arī tagad dzīvoju 
Mālpilī. Sešu gadu vecumā sāku iet bērnudārzā, Zīļuka 
grupiņā. Arī turpmāko izglītību ieguvu tieši šeit – Mālpils 
vidusskolā. Šogad beidzu 9. klasi. Manuprāt, ar labiem 
sasniegumiem, par ko liecina saņemtā “Pūces” balva, 
tomēr zinu, ka vienmēr visu var izdarīt vēl labāk. Paralēli 
skolai apmeklēju arī mākslas skolu, kuru arī, domāju, bei-
dzu ar labām sekmēm.

Mālpilieši ir ļoti sabiedriski un savstarpēji labi pazīstami 
cilvēki, tāpēc esmu drošs, ka nekur citur pasaulē informā-
cija neizplatās straujāk, kā starp Mālpils iedzīvotājiem.

Tā kā šogad ir arī Mālpils 800 gadu jubileja, tiek arī gran-
diozi darbi. Man vislielākais prieks ir par spora kompleksa 
celtniecību, jo to jau sen gaidu ar nepacietību. Vēlu, lai 
svinības izdotos tik krāšņas un iespaidīgas, kā plānots

Ceru, ka nākotnē ar savu darbību varēšu palīdzēt Māl-
pilij un tās iedzīvotājiem.

Edgars Kaņepējs

Mālpils pēdējā laikā attīstās 
ļoti strauji, sevišķi gatavojoties 
800 gadadienas svinībām. Es 
gribētu novēlēt šo attīstību 
ne tikai šovasar, lai sapostos 
svētkiem, bet arī turpmāk, lai 
padarītu Mālpili vēl skaistāku, 
interesantāku un iespējām ba-
gātāku. Gribētu vēlēt, lai Mālpils 
kļūst par vietu, kura cilvēkiem 
asociējas ar mieru, harmoniju, 
skaistumu, un šeit tie vienmēr 
varētu justies gaidīti.

Mālpils ir vieta starp divām 
upēm, cieši saistīta ar dabu un 
tās norisēm, gribētos, lai tā pa-
liek arī turpmāk, jo tieši dabas 
skaistums ir tas, kas padara šo 
vietu īpašu, cilvēkiem tuvu.

Mālpiliešiem gribētu novēlēt 
attīstīties līdzi šai vietai, pieņemt 
pārmaiņas un aktīvi piedalīties 
to īstenošanā, iesaistīties orga-

nizētajos pasākumos, jo tieši mēs, Mālpils iedzīvotāji, veidojam ciematu 
un pagastu tādu, kādu vēlētos to redzēt. Mēs esam Mālpils seja, un to 
nevajadzētu aizmirst. Tikai mēs kopā varam padarīt Mālpili par vietu, kur 
vienmēr vēlēsimies atgriezties – par mājām.

Renāte Tuče

LABIE VĀRDI MĀLPILIJ

Veltījums Mālpilij 800
Lai mūsu skolu absolventi atgriežas dzimtajā pusē 

kā labi speciālisti un kuplina Mālpils pagasta aktīvo ie-
dzīvotāju skaitu!

Lai veidojas jauni un attīstās esošie uzņēmumi, kas 
piesaistītu jaunos darbiniekus!

Saules mūžu Mālpils pagastam!
 

Skolotāja  
Valda Zviedre
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 21 jautājumu
NOLĒMA:
• Apstiprināt konkursa “Skaistākais un 

sakoptākais Mālpils īpašums–2008” noli-
kumu.

• Izveidot komisiju, kas apzinātu, vērtētu, 
un rīkotu noslēguma pasākumu, šādā 
sastāvā:
– Kristīne Cimermane
– Ilze Vanaga
– Iveta Krieviņa
– Esmeralda Tāle
– Agris Bukovskis
– Dzintra Grolle
– Vladislavs Komarovs

• Konkursa realizācijai piešķirt finanšu 
līdzekļus 1500,- LVL no Atbalsta fonda 
līdzekļiem.

• Pieņemt zināšanai SIA “Norma K” ceļu 
dienesta vadītājas ziņojumu.

• Apstiprināt izsoles protokolu par ilgtermi-
ņa zemes nomas tiesībām.

• Apstiprināt ilgtermiņa zemes nomas līgu-
mu uz Mālpils pagasta padomei piedero-
šo nekustamo īpašumu “Enerģētikas ielā 
3” 0,82 ha platībā ar SIA “First Malpils Po-
wer” ar nomas maksu 452,- LVL gadā.

• Apstiprināt AS “Merko MC” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Teteri”, kadastra numurs 8074 
006 0047.
– Zemes vienībai “A” piešķirt nosauku-

mu “Jaunteteri”,
– Zemes vienībai “B” piešķirt nosauku-

mu”Teteri”.
• Anulēt Mālpi ls pagasta padomes 

20.02.2008. sēdes Nr. 3 lēmumu 3/3-1 
par nekustamo īpašumu sadalīšanu.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Straut-
kalni”, izstrādājot zemes ierīcības projektu 
pirmajai zemes vienībai.

• Mālpils pagasta padomes Būvvaldei 
sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei.

• Atļaut atdalīt otro zemes vienību 8,9 ha 
kopplatībā.

• Atdalītajai otrajai zemes vienībai 8,9 ha 
kopplatībā, piešķirt nosaukumu “Meža 
Strautkalni”.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vite-
nieki”, atdalot no otrā zemes gabala 4,7 
ha kopplatībā, zemes gabalu 2,3 ha kop-
platībā.

• Izstrādāt zemes ierīcības projektu – ze-
mes gabalam “Podiņi”, Pagasta ceļam 
Nr. 7 Sidrabiņas – Podiņi un īpašumam 
“Podiņi”, sadalīšanai.

• Mālpils pagasta padomes Būvvaldei 
sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Riekstiņi”, 4,0 ha 
kopplatībā.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Karmenas”, 1,24 
ha kopplatībā.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz ne-
dzīvojamajām telpām Nākotnes ielā 1–2.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Noriņas”.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Lejas Kabatiņas”, 
6,8 ha kopplatībā.

• Mainīt nekustamajam īpašumam “Sakar-
nieki” 0,04 ha kopplatībā, nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi nosakot to – kods 
1201 – ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naf-
tas, naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve.

• Nekustamajam īpašumam Enerģētikas 
iela 3, mainīt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi atbilstoši īpašuma reālajai 
izmantošanai:
– 1,9 ha – kods 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve;
– 4,0 ha – kods 0502 – pagaidu atļautā 

zemes izmantošana sakņu dārziem;
– 6,0 ha – kods 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

• Mainīt nekustamajam īpašumam “Karme-
nas” 1,24 ha kopplatībā, nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi nosakot to – kods 0601 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.

• Precizēt Mālpils pagasta padomes 2008. 
gada 19. marta lēmumu nr. 4/12–1

 Korpusā esošajām garāžām piešķirt adre-
ses:
– ar telpu grupas numuru 004, adresi 

– “Centrs GK”k-2-44,
– ar telpu grupas numuru 016, adresi 

– “Centrs GK”k-2-57,
– ar telpu grupas numuru 026, adresi 

– “Centrs GK”k-2-68,
– ar telpu grupas numuru 030, adre-

si–”Centrs GK”k-2-73,
– ar telpu grupas numuru 031, adresi 

– “Centrs GK”k-2-75,
– ar telpu grupas numuru 001, adresi 

– “Centrs GK”k-3-81,
– ar telpu grupas numuru 003, adresi 

– “Centrs GK”k-3-84,
– ar telpu grupas numuru 013, adresi 

– “Centrs GK”k-3-95,
– ar telpu grupas numuru 014, adresi 

– “Centrs GK”k-3-97,
– ar telpu grupas numuru 017, adresi 

– “Centrs GK”k-3-101,
– ar telpu grupas numuru 018, adresi 

– “Centrs GK”k-3-103,
– ar telpu grupas numuru 027, adresi 

– “Centrs GK”k-3-114,
– ar telpu grupas numuru 030, adresi 

– “Centrs GK”k-3-118,
• Precizēt Mālpils pagasta padomes 2008. 

gada 30. aprīļa lēmumu nr. 8/4-4
 Atdalītajai zemes vienībai “B” piešķirt adre-

si Pīpeņu iela 2, Mālpils, Mālpils pagasts, 
Rīgas rajons.

• Pastāvīgā lietošanā piešķirtajai zemei 0,27 
ha kopplatībā un uz tās esošajām ēkām 
piešķirt adresi “Ieviņas”, Sidgunda, Māl-
pils pagasts, Rīgas rajons.

• Īpašuma “Vitenieki” no otrā zemes gaba-
la 4,7 ha kopplatībā, atdalītajam zemes 
gabalam 2,3 ha kopplatībā, piešķirt no-
saukumu “Debeši”.

• Apstiprināt 14 zemes nomas līgumus.
• Apstiprināt licencētās makšķerēšanas 

Nolikumu.
• Uzsākt nekustamā īpašuma “Upeslīči” 

atsavināšanu, pārdodot izsolē.
• Uzdot izpildinstitūcijai noteikt objekta no-

sacīto sākuma cenu un izstrādāt izsoles 
noteikumus.

• Atbalstīt piedalīšanos projektā “Velotūrisma 
attīstība Vidzemē un Dienvidigaunijā”.

• Paredzēt 2009. gada budžetā nepiecie-
šamo priekšfinansējumu 17 177 LVL un 
līdzfinansējumu 2576,55 LVL (15% no 
priekšfinansējuma).

• Izsniegt rakstisku apliecinājumu katram 
skolēnam, kurš ieguvis godalgotu vie-
tu vai Atzinību olimpiādē vai konkursā 
2007./2008.m.g., un viņa skolotājam 
monētas “Mālpils 800” saņemšanai no 
Atbalsta fonda.

• Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju un viņu 
skolotāju uzvārdus publicēt informatīvajā 
izdevumā “Mālpils Vēstis”.

• Pasniegt 11.klases skolēnam Miķelim Vu-
ļam dāvanu karti “Jāņa Rozes grāmatnīcā” 
30,- LVL vērtībā no Atbalsta fonda, par iegū-
to 3.vietu matemātikas Valsts olimpiādē.

• Piešķirt finansējumu transporta izdevu-
miem – divu dienu ekskursijai pa Latviju 
Mālpils pensionāriem no Atbalsta fonda 
pēc rēķina iesniegšanas.

• Apmaksāt pieredzes apmaiņas braucienu 
Laumai Krastiņai, piešķirot finansējumu 
500,- LVL no Atbalsta fonda.

• Piešķirt deju kopai “Māra” 1000,- LVL no 
Atbalsta fonda līdzekļiem – braucienam 
uz Starptautisko tautas deju festivālu Tur-
cijā – Alaplino pilsētā.

• Lūgt Rīgas rajona padomi atbalstīt deju 
kopas “Māra” braucienu uz Starptautisko 
tautas deju festivālu.

• Turpināt viedokļu noskaidrošanu par vieno-
ta ansambļa (tērpu) iegādes lietderību.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: “Bukas 1” dz.8, Bukas, Mālpils 
pagasts, Rīgas rajons, LV–2152.

• Piedalīties konkursā “Sakoptākais Latvi-
jas pagasts”.

• Apstiprināt darba grupu konkursam “Sakop-
tākais Latvijas pagasts”, sekojošā sastāvā:
1. Vladislavs Komarovs
2. Agris Bukovskis
3. Aivars Skroderis
4. Ilze Vanaga
5. Raimonds Taranda
6. Esmeralda Tāle
7. Baiba Lippe
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Turpinājums 4. lpp.
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Izskatīja 25 jautājumus
NOLĒMA:
• Slēgt līgumu ar Mālpils vidusskolas direk-

tori par darba tiesisko attiecību izbeigša-
nu no 25.06.2008.

• Izsludināt konkursu uz Mālpils vidussko-
las direktora amatu.

• Apstiprināt Mālpils vidusskolas direktora 
amata konkursa nolikumu.

• Izskatot Mūzikas un mākslas skolas sko-
lēnu vecāku iesniegumu:
– pieņemt zināšanai, ka kompromiss 

nav panākts.
– veikt analīzi par Mūzikas un mākslas 

skolas darbību.
• Noteikt izstrādāto Mālpils pagasta terito-

rijas plānojuma redakciju (2008. – 2020.) 
par galīgo redakciju.

• Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņem-
šanas brīža teritorijas plānojuma galīgo 
redakciju nosūtīt Rīgas plānošanas reģio-
nam atzinuma saņemšanai.

• Apstiprināt Mālpils pagasta Attīstības pro-
grammu 2008.–2020.gadam.

• Akceptēt paredzamo darbību ģipšak-
mens ieguves derīgo izrakteņu atradnē 
“Zvejnieki” Rīgas rajona Mālpils pagastā, 
atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 
ieteiktajai 1.alternatīvai.

• Nosūtīt lēmumu ierosinātājiem un Valsts 
vides pārraudzības valsts birojam.

• Publicēt laikrakstos informāciju par vietu 
un laiku, kur var iepazīties ar lēmumu un 
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma 
ziņojumu.

• Atlikt jautājuma “Par detālplānojuma īpa-
šumā “KALNAVĒNI” pirmās redakcijas 
apstiprināšanu par galīgo redakciju” iz-
skatīšanu līdz brīdim, kad tiks saņemti visi 
atzinumi no darba uzdevumā minētajām 
institūcijām.

• Ņemt papildus aizņēmumu Valsts kasē 
150 000,- LVL uz 30 gadiem sporta kom-
pleksa celtniecībai pie Mālpils vidussko-
las ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un 
Valsts kasē noteikto procentu likmi.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 
<<Par grozījumiem 09.01.2008. saistoša-
jos noteikumos Nr.2 “Par Mālpils pagasta 
padomes budžetu 2008.gadam”>>.

• Atlikt jautājuma “Par nekustamā īpašuma 
“Upeslīči” atsavināšanas to pārdodot 
izsoles nolikuma apstiprināšanu” izskatī-
šanu, jo nav saņemts nekustamā īpašuma 
“Upeslīči” vērtējums.

• Pārdot kustamo mantu – vieglo pasažieru 
automašīnu VW Passat, valsts reģistrāci-
jas Nr. DV 4607, par brīvu cenu, ne mazā-
ku par bilances vērtību.

• Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 
2007.gada publisko pārskatu.

• Publicēt informāciju laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis” un informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām ne-
kustamo īpašumu Kalna iela 7, 0,1702 ha 
kopplatībā.

• Samazināt samaksas apmēru par izpērka-
mo saimniecības “Robiņi” zemi 2,55 ha 
kopplatībā, par 50 %, nosakot samaksas 
apmēru 4603,50 LVL vai 164,41 privatizā-
cijas Sertifikāti.

• Apstiprināt 10 zemes nomas līgumus.
• Apstiprināt VAS “Latvijas Valsts mērnieks” 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekus-
tamajam īpašumam “Mežmalas”.

• Zemes vienībai “A” piešķirt nosaukumu 
“Vidi”,

• Zemes vienībai “B” saglabāt adresi “Mež-
malas”, Mālpils pagasts, Rīgas rajons.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Danč-
kalns”, 9,84 ha kopplatībā, izstrādājot 
zemes ierīcības projektu.

• Mālpils pagasta padomes Būvvaldei 
sagatavot nosacījumus zemes ierīcības 
projekta izstrādei.

• Precizēt Mālpils pagasta padomes 
09.01.2008. lēmumus Nr. 1/5 un. Nr. 1/6, 
nosakot no Mālpils pagasta padomei 
piederošā nekustamā īpašuma “Salas Ru-
diņi”, atdalāmo zemes platību 2,15 ha.

• Piešķirt adreses:
– Vīzēnu iela 3, Upmalas, Mālpils pag. 

Rīgas raj.
– Lielvārdes šoseja 9A, Upmalas, Māl-

pils pag. Rīgas raj.
– nosaukumu “Kalnāji”.

• Atbalstīt paredzētās projekta “Mālpils baz-
nīcas elektroapgaismojums” izmaiņas.

• Nodot Rīgas rajona padomei bezatlīdzī-
bas lietošanā (patapinājumā) Mālpils 
pagasta padomes īpašumā esošās 1/23 
domājamās daļas no nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, likumā “Par pašval-
dībām” rajona padomei noteikto funkciju 
izpildei.

• Piešķirt finansējumu Ivettas Jakovļevas 
pieredzes apmaiņas braucienam uz Bos-
niju un Hercegovinu 367,- LVL no Atbalsta 
fonda līdzekļiem.

• Piešķirt finansēju E.Salenieces dalībai 
pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepa-
zītos ar Grieķijas pašvaldību pieredzi 
darba tiesisko attiecību nodrošināšanā, 
darba devēju un darbinieku sociālā dialo-
ga veidošanā un personāla kapacitātes 
paaugstināšanā, kā arī ar pasākumiem 
nodarbinātības veicināšanā pašvaldību 

teritorijās, uz Grieķiju 395,- LVL no Atbal-
sta fonda.

• Apstiprināt izbraukuma tirdzniecības 
vietas naudu Mālpils 800gades svētku 
laikā:
– Ielu kafejnīcām – 50,- Ls
– Pārtikas tirgotavām – 20,- Ls
– Amatnieku tirgotavām – 20,- Ls
– Saldējuma tirgotavām – 10,- Ls
– Medus, piparkūku un bezalkoholisko 

dzērienu tirgotavām – 10,- Ls
• Apstiprināt laukuma īres maksu Mālpils 

800gades svētku laikā:
– Laukuma īre automašīnu dīleriem (1 

automašīnas izstādīšanai) – 100,- Ls
– Laukuma īre prezentācijām – 20,- Ls
– Laukuma īre atrakciju rīkotājiem (vie-

nai atrakcijai) – 20,- Ls
• Apstiprināt 2008.gada 9.augusta izbrauku-

ma tirdzniecības – ēdināšanas pieteikuma 
veidlapu.

• Mālpils 800gades svētku laikā atļaut iz-
braukuma tirdzniecībā tirgot alkoholiskos 
dzērienus ar alkohola saturu līdz 13% 
tilpuma.

• Apstiprināt nominācijas balvu pasniegša-
nai Mālpils 800gades noslēguma pasāku-
mā:
– Mālpils dižģimene vai ģimene, ar kuru 

mēs lepojamies;
– Par ieguldījumu izglītībā;
– Par ieguldījumu mākslā un tautas māk-

slā;
– Par ieguldījumu ekonomiskā izaug-

smē;
– Par ieguldījumu Mālpils tēla veidošanā 

un atpazīstamībā;
– Par sabiedrisko aktivitāti vai nomi-

nācija – daru vairāk, kā pienākums 
prasa;

– Par ieguldījumu lauku vides veidošanā 
un attīstībā;

– Mālpils dāsnā sirds.
• Mālpils pagasta padomes deputātiem 

un 800gades darba grupas locekļiem 
iesniegt izvirzītās kandidatūras slēgtā ap-
loksnē pagasta padomes kancelejā līdz 
š.g. 2.jūlijam.

• Izstrādāt 800gades svinību nomināciju 
individuālās specbalvas.

• Uzņemt bilancē projekta “Mālpils siltu-
mapgādes sistēmas efektivitātes paaug-
stināšana” ietvaros rekonstruēto siltum-
trasi 602620,80 LVL un siltummezglus 
153 774,47 LVL vērtībā.

Sagatavoja: 
Lietvede Ingrīda Kajaka
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8. Olga Volosatova
9. Lūcija Vaivare
10. Ineta Endele
11. Iveta Krieviņa
12. Laima Balode
13. Līvija Mukāne
14. Kristīne Cimermane

15. Anna Višķere
16. Viktorija Kalniņa
17. Nellija Andrukele
18. Oksana Smirnova
19. Ģirts Lielmežs
20. Valts Mihelsons
21. Anita Sārna
22. Māra Ārente
23. Edīte Priekule

24. Daina Sila
25. Ieva Pauloviča
26. Sandis Graudiņš
27. Dace Krilovska
28. Irēne Zutere
29. Laima Balode
30. Ināra Bahmane
31. Juris Vītums

32. Frančeska Ģēvele
33. Lauma Krastiņa
34. Kārlis Lejnieks
35. Broņislavs Karpovičs
36. Leontina Amerika
37. Solvita Strausa

Sagatavoja: 
Lietvede Ingrīda Kajaka

Turpinājums no 3. lpp.
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11.06.2008. Mālpils pagasta padomes sēdē tika apstiprināts 
Mālpils pagasta padomes 2007. gada publiskais pārskats, kas 
sagatavots ar mērķi sniegt vispusīgu, objektīvu un saprotamu 
informāciju iedzīvotājiem par pašvaldības paveikto.

Šajā dokumentā ir dots ieskats par 2007. gada budžetu, 
sniegta informācija par realizētajiem un iesniegtajiem projektiem 
kultūras un dabas mantojuma, infrastruktūras, izglītības, sociālās 

politikas un tūrisma jomās. Izdevumā atrodama informācija par 
pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību darbu.

Ar pilnu tā tekstu ir iespēja iepazīties Mālpils pagasta pado-
mes kancelejā, Informācijas centrā un mājas lapā www.malpils.
lv sadaļā Padomes dokumenti.

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Par Mālpils pagasta padomes 2007. gada publisko pārskatu

Sveicam jaundzimušos  
mālpiliešus  

un viņu vecākus
Emīls JANSONS (dzimis 7. maijā),

Kristaps Mārtiņš APIKĀTS  
(dzimis 12. maijā),

Matīss BOGDANS  
(dzimis 15. maijā), 

Jānis DĒRICS (dzimis 19. maijā).

Mālpils pagasta padome, 
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

Informācija par 2008. gada maijā saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un Mālpils pagasta  

būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
Iesniegu-

ma datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

23.05.2008. Aina Cīrule Malkas šķūnis nekustamajā īpašumā “Gaidziņas”
Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu

30.05.2008. Arnis Kargans Pirts rekonstrukcija, saimniecības ēka nekustamajā īpašumā “Noriņas”

30.05.2008. SIA “First  
Mālpils Power”

Koģenerācijas stacija nekustamajā īpašumā Enerģētikas iela 3

MĀLPILS PAGASTA PADOMES  
SĒŽU GRAFIKS 

2008. gada JŪLIJA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde 2.jūlijā, 30.jūlijā  pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde 3.jūlijā pl.16.00, 30.jūlijā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 3.jūlijā pl.17.00, 30.jūlijā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

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

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

Administratīvās komisijas sēde 9.jūlijā, 30.jūlijā  pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS
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1.–8. jūnijs Pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” delegācija 
piedalās Comenius programmas projekta “Eiropas 
pļavas” noslēguma seminārā Vācijā

3. jūnijs Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes sēdē
4. jūnijs Sporta kompleksa darba grupas sēde
5. jūnijs Padomes priekšsēdētājs uzņem Latvijas TV6 korespon-

dentus, lai veidotu sižetu par Mālpils pagasta attīstības 
projektiem un par Mālpils 800gadi

6. jūnijs Padomes priekšsēdētājs un Mālpils 800gades darba 
grupas vadītāja uzņem LTV 1 žurnālisti Viju Ķenavu, lai 
veidotu sižetu par Jāņu siera siešanas tradīcijām, par 
kurām stāsta I.Saukuma un par moderno siera ražo-
šanu šodien SIA “Mālpils Piensaimnieks”. Sižets LTV1 
redzams 22. jūnijā plkst.19.00 raidījumā “Sieru sēju”
Padomes priekšsēdētājs uzņem LTV 1 žurnālistu Ansi 
Bogustovu, lai veidotu sižetu kā ar ES līdzfinansējumu 
tiek atjaunots Mālpils muižas komplekss, kas ir arhi-
tektūras piemineklis. Sižets LTV1 redzams 25. jūnijā 
raidījumā “Eirobusiņš”

8.–12.jūnijs Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja piedalās 
GRUNDTVIG programmas projektu vadīšanas semi-
nārā

10. jūnijs Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki vieso-
jas Melānijas Vanagas muzejā “Drabešos”, Amatas 
novadā
Pagasta padomes priekšsēdētājs sveic Sidgundas pa-
matskolas ilggadīgu darbinieci viņas dzīves jubilejā

11. jūnijs Sporta kompleksa darba grupas sēde
12. jūnijs Pagasta padomes priekšsēdētājs izlaidumā sveic 

Sidgundas pamatskolas 9. klases absolventus un 
viņu skolotājus

13. jūnijs Latvijas Pagastu apvienības valdes sēde
Radio 1, pl. 15.00, Ineses Mačas raidījums par Mālpili, 
par Mālpili stāstīja Baiba Lippe un Esmeralda Tāle
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja izlaidumā sveic Mālpils vidusskolas 9. 
klašu absolventus un viņu skolotājus

Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja piedalās 
Īpašu uzdevumu ministrijas rīkotajā seminārā NVO 
un pašvaldību sadarbība

13.–15.jūnijs Sidgundas pamatskolas pārstāvji piedalās program-
mas Jaunatne sagatavošanas vizītē Francijā

16. jūnijs Mālpilī viesojas LTV 1 raidījuma “Dzīvīte” radošā gru-
pa, kas uzņem sižetu par mūžizglītību. Sižets LTV 1 
redzams 26. jūnijā.

17. jūnijs Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona pa-
domes Finanšu komitejas sēdē un LPS finanšu un 
ekonomikas komitejas sēde
Padomes priekšsēdētājs Valsts Kasē slēdz līgumu 
par aizņēmuma ņemšanu papildu būvdarbu veikša-
nai Mālpils vidusskolas sporta bāzes ar sporta zāli un 
peldbaseinu būvniecībai

18. jūnijs Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komite-
jas 75. plenārsēdē Briselē, kurā izskatīja jautājumu par 
sociālās aizsardzības modernizēšanu. Plenārsēdes 
ietvaros norisinājās arī strukturālais dialogs ar EK Re-
ģionālās politikas komisāri Danutu Hībneri
Sporta kompleksa darba grupas sēde

17.–18.jūnijs Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja vada nodarbī-
bas Starptautiskā Comenius kontaktseminārā

20. jūnijs Pagasta padomes priekšsēdētājs izlaidumā sveic 
Mālpils vidusskolas 12. klases absolventus un viņu 
skolotājus
Sporta kompleksa vadītājs piedalās Allažu sporta zāles 
atklāšanas svinībās

25. jūnijs Sporta kompleksa darba grupas sēde
Padomes priekšsēdētājs piedalās ES RK DEVE komi-
sijas sanāksmē

27. jūnijs Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Salaspils 
stadiona atklāšanas svētkos

9. – 22. jūnijs – notiek Kultūrvides attīstības daļas projekts “Vecrubenīšu 
senkapu arheoloģiskā izpēte”.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils būvvalde informā-
ciju par būvniecības iecerēm un būvvaldes lēmumiem publicē arī Mālpils 
pagasta padomes mājas lapā: www.malpils.lv.

Pagasta padomes notikumi jūnijā

2. jūnijā Tipogrāfijā tiek pasūtītas 10 000 etiķetes – uzlīmes ar 
svētku logo un datumu

4. jūnijā Darba grupas pārstāvji piedalās Mākslas nodaļas 
audzēkņu diplomdarbu aizstāvēšanā – balvas siera 
ražotājiem

6. jūnijā LTV – 1 raidījuma “Sieru sēju” – ieskaņa svētkiem 9. 
augustā filmēšana Mālpilī

7. jūnijā Darba grupas locekļi piedalās raidījuma “Sieru sēju” 
filmēšanā Jaunraunā

9. jūnijā SIA “EMU PRIM” apņemas izgatavot svētku galvenās 
ielas noformējuma karogu turētājus

11. jūnijā Pagasta padomes sēdē tiek apstiprināti noteikumi un 
izmaksas par tirdzniecības – ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu svētku laikā

11. jūnijā SIA “”Kabatiņas” sagatavo kokmateriālu Mālpils 
800gades logo izgatavošanai, ko materiālā atrisi-

na Modris Hapanioneks kopā 
ar profesionālās vidusskolas 
audzēkņiem

12. jūnijā EKO nams atvēl kokmateriālus 
soliņu izgatavošanai ieskaņu 
koncertu norises vietai

13. jūnijā Svētku salūta norises vietas un izvietojuma precizē-
šana, ko nodrošina uzņēmums “UPK”

17.jūnijā Paplašinātā Mālpils 800gades darba grupas sa-
nāksme

 Mākslinieciskās darba grupas sanāksme
18. jūnijā Darba grupas sanāksme par reklāmu un vizuālās in-

formācijas izgatavošanu un izvietošanu
19. jūnijā Pirmo reizi Mālpils piensaimnieka sierus greznos svēt-

ku logo uzlīmes
20. jūnijā Mālpils 800gades pirmais ieskaņu koncerts – Mālpils 

pilskalnā, grupa “Dzelzs Vilks”
22. jūnijā Plkst. 19.00 LTV1 raidījums “Sieru sēju”
23. jūnijā Plkst. 15.50 LTV1 raidījuma “Sieru sēju” atkārtojums

Mālpils 800gades darba grupas vadītāja  
Edīte Priekule

Mālpils 800gadi gaidot

Mālpils 800gades viesiem 
8. un 9. augustā būs iespēja  

pārnakšņot Mālpils profesionālās vidusskolas DIENESTA 
VIESNĪCĀ, Pils ielā 8. Gultas vietas cena 4.50 Ls par nakti. 

Iepriekš var pieteikties pa tālr. 28316693

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa
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Jau tradicionālas ir kļuvušas speciali-
zētās vācu aitu suņu izstādes un kucēnu 
skates Mālpilī. Ogres kinoloģiskais klubs 
veic lielu darbu, propagandējot ekoloģis-
ko kultūru Latvijas iedzīvotāju vidū, veici-
not humānu attieksmi pret visu dzīvo. Kā 
vienu no mērķiem klubs akcentē iespēju 
demonstrēt jaunākos sasniegumus kinolo-
ģijā, kā arī noteikt labākos šķirņu pārstāv-
jus. Tādēļ ringā strādāja FCI kategorijas 
eksperts Antonas Butkus no Lietuvas.

Pasākumā viss notiek 
pēc stingriem noteiku-
miem, gan kucēnu un 
pusaudžu klasē, gan dar-
ba, atklātajā, starpklasē 
un junioru klasē. Atšķirī-
ba tikai tā, ka jaunuļu 
saimniekiem netiek dots 
vērtējums, bet gan reko-
mendācijas. Savukārt 
pārējiem piecas novēr-
tējuma kategorijas – no 
neapmierinoši, kad suņi 
baidās no šāvieniem vai 
arī ir bailīgi, ar eksterjera 
trūkumiem, līdz – ļoti la-
bi – augstākai atzīmei ju-
nioru, jaunsuņu un darba 
suņu klasēs – suņiem, kas pilnībā atbilst 
šķirnes standartam, anatomiski pareizi vei-
dotiem suņiem. Suņiem noteikti jābūt iztu-
rīgiem pret šāvienu troksni. Darba klases 
suņiem, kas pilnībā atbilst standartiem, 

ar stabilu nervu sis-
tēmu un attieksmi 
pret šāvienu un vēl 
dažiem specifiskiem 
nosacījumiem, tiek 
dots pat vērtējums – 
teicami.

Karstā 7. jūnija 
saule bija īsts pār-
baud ī jums,  gan 
saimniekiem, gan tre-
neriem, gan pašiem 
suņiem. Sabraukuši 
bija pārstāvji gan 
no Latvijas – Rīgas, 
Jūrmalas, Garkalnes 
novada, Ķekavas, 
Baldones, Baložiem, 

Jelgavas, Ogres, Jēkabpils, Limbažiem, 
Siguldas, un Mālpils, gan kaimiņvalsts 
Lietuvas un pat no Vācijas.

Daiga Frīdberga

Pagājušā gada rudenī, kad kopā sanāca 
“Mālpils – 800” svētku organizēšanas darba 
grupa, radās doma par pasākuma organizē-
šanu ģimenēm un jauniešiem. Visiem iepati-
kās ideja par orientēšanās sacensībām.

Tika apzinātas Mālpilij raksturīgās vie-
tas un objekti, izgatavotas fotogrāfijas un 
izveidoti divi maršruti – jauniešiem 4 km un 
ģimenēm 2,5 km garumā.

Dalībai sacensībās pieteicās 11 jauniešu 
(komandā 3 dalībnieki) un 2 ģimeņu koman-
das. Un tā 31. maija rītā tika dots starts. Katra 
komanda saņēma aploksni, kur jauktā secī-
bā bija izvietotas visu objektu fotogrāfijas. 
Dalībnieku uzdevums bija izdomāt skrējiena 
loģisku secību, savākt visas atzīmes kontrol-
punktos un pēc iespējas ātrāk finišēt.

Ģimeņu konkurencē uzvarēja Artis, Da-
ce un Ilvars Kursīši, uzrādot laiku – 15 min. 
Viņu uzvaras trumpis bija loģiska maršruta 

plānošana. Nedaudz atpalika Rakuzovu ģi-
mene – Andris un Adriāns.

Sīva konkurence izvērtās jauniešiem. Arī 
šeit uzvarēja prāts un ātrums.

1. vieta – Dainim Pudelim, Ivaram Bren-
cim, Valteram Brūnam (38 min.)

2. vieta – Kristai Voiceščukai, Angelikai 
Grāvelsiņai, Elīnai Ardavai. (50 min.)

3. vieta – Tomam Bičkovskim, Anetei 
Veicai, Lindai Tobotai. (53 min.)

Pārsteiguma balvas saņēma arī ko-
manda, kas pieteicās pirmā, komandā, ko 
diskvalificēja par noteikumu pārkāpšanu un 
komanda, kura visvairāk nomaldījās.

Paldies par balvām pasākuma atbalstītā-
jiem – Mālpils pagasta padomei, SIA “EMU” 
un SIA “EMU PRIM”.

Ausma Čīma 
/Mālpils 800 darba grupa/

13. jūnijā Mālpils pagastā notika Latvijas Pagastu apvienības val-
des sēde, uz kuru sabrauca pašvaldību priekšsēdētāji no tuvākiem 
un tālākiem Latvijas pagastiem.

Rīta cēliens paskrēja spraigā darbā. Par projekta platjoslu inter-
neta ieviešanas gaitu, problēmām un aktualitātēm sēdes dalībniekus 
un pagasta padomes darbiniekus informēja Satiksmes ministrijas 
Sakaru departamenta direktors I. Tukris un TRIATEL pārstāvji. Lat-
vijas Jauno Zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs M. Šņickovskis 
klātesošos iepazīstināja ar LJZ kluba darbību un tā veidotajiem 
pasākumiem. Spraiga diskusija izvērtās skatot jautājumu par izvei-
doto un plānoto novadu praktiskās darbības uzsākšanas plusiem 
un mīnusiem. Pašvaldību vadītāji uzklausīja gan RAPLM pārstāves 
V. Jurčas argumentus, gan LPS padomnieces S. Sproģes viedokli. 
Mālpils pagasta padomes Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja 
L. Mukāne sēdes dalībniekiem prezentēja projektu realizāciju Mālpils 
pašvaldībā un tās izglītības iestādēs, savukārt padomes priekšsēdē-
tājs A. Lielmežs iepazīstināja ar pagasta padomes struktūru.

Pēcpusdienā sēdes dalībnieki iepazinās ar Mālpils pagastu un 
apmeklēja klātienē SIA “Mālpils Piensaimnieks”, guļbūvju ražotni SIA 
“Eko Nams”, kultūras namu un izstādi Mālpils Luterāņu baznīcā.

Iveta Krieviņa

ZIŅAS

Tiekas pašvaldību priekšsēdētāji

Vai tu pazīsti Mālpili?

Spēku salīdzināšana
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Mālpils PII “Māllēpīte” 2008. gada izlaidums

Grupa “Zīļuki”
Audzinātāja Modra Žukovska  
un audzinātājas palīdze  
Ligita Ošiņa

1. Leo Vītols
2. Nils Vītols
3. Alise Pētersone
4. Jānis Mauriņš
5. Kristofers Voitjuks
6. Roberts Pelšs
7. Sergejs Lukačs
8. Jana Petrovska

 1. Stefānija Rebeka Bačuka
 2. Sanita Broka
 3. Kristīne Višķere
 4. Laura Ozoliņa
 5. Justīne Ozoliņa
 6. Sofija Rebeka Kadiķe
 7. Baiba Grantiņa
 8. Viktorija Volkova
 9. Esija Mona Stepanoviča
 10. Alise Dreimane
 11. Maksis Pozņaks
 12. Arvis Krickis
 13. Emīls Pozņaks
 14. Eduards Ozoliņš
 15. Renārs Reinis Gulbis
 16. Kristians Cīrulis
 17. Dans Svens Meņģelis
 18. Katrīne Priekule
 19. Diāna Beņķe

Grupa “Cālēni”
Audzinātājas Daiga Jansone, Inita Krilovska un audzinātājas palīdze Inga Cīrule

 1. Kristīne Janberga
 2. Madara Liene Ligere
 3. Samanta Voroņuka
 4. Karīna Elīna Guste
 5. Liāna Signija Strazde
 6. Aija Lauva
 7. Una Juškāne
 8. Evita Evelīna Rozenšteine
 9. Krista Kristiāna Osīte
 10. Tomass Turks
 11. Oskars Ermansons
 12. Ginters Zālītis
 13. Dāvis Ritvars Zēmelis
 14. Mikus Graudiņš
 15. Kristers Rancāns
 16. Matīss Graudiņš
 17. Raivo Elvis Bite
 18. Raivis Seļivanovs
 19. Aleksandrs Lukačs

Grupa “Bitītes”
Audzinātājas Gunta Millere, Ilga Fjodorova un audzinātājas palīdze Inta Bērziņa
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9. a klase

1.rinda no kreisās:  
Zane Matuzeviča, Sindija Tralle,  
Laima Leitāne, Ilva Priede,  
Linda Kargane, Rūta Laizāne,  
Kristīne Boško, Madara Muraško

2.no kreisās: Artūrs Mališevs,  
Jurijs Turkins, Kristīne Inģiste,  
Juta Radziņa, Ralfs Mišins,  
Anita Mārtinsone

3.rinda no kreisās: Edgars Kaņepējs,  
Mārtiņš Nungurs, Ernests Austriņš,  
Jānis Krastiņš, Rainers Maršavs

Audzinātāja Daila Klinsone

Mālpils vidusskolas izlaidums

9. b klase

I rinda no kreisās: Santa Vodzinska,  
Agnese Balode, Klinta Raupa,  
Signe Purviņa, Līva Rubene,  
Sanita Atruškeviča, klases 
audzinātāja Antonija Kaukule,  
Kintija Krūmiņa, Madara Estrika, 
Ineta Melnalksne, Zane Stabulniece, 
Ulla Vārava

II rinda no kreisās: Jānis Grope,  
Kristaps Rubenis, Kristaps Sola,  
Mārtiņš Taranda, Krists Krieviņš,  
Lauris Gailums, Alans Birčs,  
Mārtiņš Lietavietis, Valdis Lūkins

9. klase

No kreisās:

 Klases audzinātāja Valda Zviedre, 
Rita Meidrope, Kristaps Brālītis,  
Jana Zandberga, Toms Karlsons, 
Rihards Hablovs, Sandis Stepiņš, 
Kristaps Caune, Gatis Puriņš.

Sidgundas pamatskolas izlaidums
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Mālpils 800gades apaļais skaitlis 
liek meklēt tā pirmsākumus. Vēsturē 
meklējam liecības pagasta aizsāku-
miem, ziņas par ļaudīm, kas klāt stā-
vējuši seniem notikumiem. Cilvēkiem, 
kas veidojuši to. Bet būtībā mēs visi 
to darām, gan piedzimstot, gan uzau-
got, gan sasaistot savu mūžu ciešām 
saitēm kādā noteiktā vietā. Un šoreiz 
tieši par tiem, kas Mālpili atraduši kā 
vienīgo, labāko un drošāko vietu vissvē-
tākajam – savai ģimenei. Stāstīsim par 
stiprajām ģimenēm, kas šogad svinēs 
apaļas kāzu jubilejas.

Tuvojas Jāņu laiks, kas brīžam ir sau-
lains, tad atkal uzšauj stipru lietus šalti. Tik 
pat pārsteigumu pilns tas bija arī pirms 
50 gadiem, kad gredzenus mija Vija un 
Imants Audriņi. 1958. gada 
20. jūnijs atnācis ar lietu. 
Pēc divu gadu cerēšanās 
laika, kas aizsācies Vijas 
kundzes dzimšanas dienā, 
viņa teikusi jā-vārdu. Laiki 
nebija tie vieglākie, pat 
plīvuru nevarējuši dabūt, 
tomēr baltums uzmirdzējis 
līgavai šūdinātajā kleitā. 
Skaistajā Vijciemā Valkas 
pusē aizsācies ģimenes 
kopīgais ceļš. Un izrādās 
tieši agronoma darba gai-
tas stalto zemgalieti Imantu 
bija atvedušas Vidzemē. 
Darba takas jauno ģimeni 
izvadājušas pa daudziem 
pagastiem – Vijciemu, Lī-
gatni, Amatu, kur astoņus 
gadus Audriņa kungs va-
dījis saimniecību. Jaunajai 
sieviņai atlicis vien sekot līdzi. Ģimenīte 
sakuplojusi, prieku nesušas divas meitas. 
Bet tagad par trijiem staltiem puišiem Vijas 
kundze saka – Es esmu ļoti bagāta un ļoti 
laimīga, jo man ir labi mazdēli izauguši.

– Kuras ir tās vietas Latvijā, kuras ir 
palikušas visspilgtāk atmiņā? Kāda nozī-
me ir Mālpilij? – jautāju Audriņu pārim. 

Imanta kungs uz to ļoti 
noteikti atbild – Manā 
darba mūžā, uzskatu, 
visvairāk esmu varējis dot, un man, perso-
nīgi, visvērtīgākais periods ir bijis Mālpilī 
no 1980. līdz 2001. gadam, strādājot gan 
par agronomu, gan par zemnieku konsul-
tantu. Savukārt Vijas kundze ar gandarī-
jumu atzīmē sekretāres darbu, kas bijis 
ļoti interesants, bet Mālpils saistās ar 
pienotavu, kur nostrādāti divdesmit gadi. 
Mālpilī nodzīvoti jau 27 gadi, tāpēc jautāju, 
vai viegli bija iedzīvoties Mālpilī? – Mālpils 
ļaudis diezgan grūti pieņēma – atzīst Vija, 
bet Imants turpinot kundzes teikto, piezī-
mē, ka atnākšanas laiks uz Mālpili iekritis 
sējas laikā, kas ierāvis tik ātri tajā “ritenī”, 
ka problēmu neesot bijis. Tomēr abi atzīst, 

ka ļaudis ir rezervēti, kamēr iepazīst, kas 
pavisam nav raksturīgi bijis citos ciemos, 
pat esot atklājuši sakarību, jo tālāk no Rī-
gas – jo sirsnīgāki, vienkāršāki cilvēki. Arī 
bērni savas dzīves ir saistījuši ar Mālpili, 
ko gan vēl īsti nevar pateikt par jaunāko 
paaudzi, mazdēliem. Imanta kungs atce-
ras, ka vienam no mazdēliem senāk ļoti 

paticis braukāt līdzi, iepazīstot 
gan kombainus, gan citu tehni-
ku, cits, savukārt, mērķtiecīgi 
jau no mazuma domājot tikai 
un vienīgi par dzelzceļu. Bet 
tagad visi jau uz to Rīgu...

– Vai tas ir raksturīgi jūsu 
dzimtai – iet uz noteiktu mērķi? 
Kā parādās jūsu ģimeniskās 
tradīcijas, kas izvijas cauri jūsu 
bērniem, mazbērniem? – Kas 
no mums? Lai būtu visi kopā, 
ģimeniski, emocionāli tuvi. – tā 
Vijas kundze, un Imanta kungs 
piebilst, ka kopīgas svinēšanas 
ir ļoti tradicionālas. Sestdie-
nas, svētdienas, māja vienmēr 
pilna, tikai pa darba dienām 
paši vien.

– Kādi ir jūsu vaļasprieki, vai 
kopā tik ilgus gadus dzīvojot 
arī ir līdzīgi palikuši? – Mēs jau 

cenšamies mājas ārpusi sakopt, cik jau nu 
paši savām rokām varam. Un aizsākot runu 
par sakopšanu, Imanta kungs ar skumjām 
piemin, kā aiziet postā lielie lauki – Ir grūti 
to redzēt...tas, kas ir bijis iekopts, kas ir 
devis ražu – dažnedažādas kultūras, tagad 
nekopti, aizauguši krūmiem.

Imanta kungs priecājas, ka kustēties 
vēl var, pa dienu ārā, vakarā paskatās te-
levizoru. Tāda ir pensionāru dzīve. Krikas, 
jau visiem ir, bet tās ir pārejošas.

Vaicāju mazliet provokatoriski – Vai 
varētu dzīvot Rīgā? Uz to saņemu striktu 
atbildi no abiem – Nē! Vijas kundze gan pie-
metina, ka nekas nebūtu pret mazpilsētu, 
ļoti patīkot Cēsis, Smiltene, jo netīkot lielā 
steiga un drūzma. Varbūt tieši tāpēc, te, 
Mālpilī, Audriņu pāris ir iedzīvojušies? Jo te 
ir zaļi, klusi, te smaržo puķes un briest ķirši, 
te pagalmā brīvi draiskuļo balts retrīvers.

Te kopā sanāk visi savējie. Novēlam 
kopā sanākt vēl pēc desmit gadiem – di-
manta kāzās!

Daiga Frīdberga

Stipra valsts – stipra ģimene

Draugs, mīlulis un palaidnis

Rubīna kāzās – pirms desmit gadiem

Plecu pie pleca jau 50 gadus

Audriņu pāra vaļasprieks – dārzs
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Comenius projekta “Eiropas pļavas”  
noslēgums Vācijā

No 2.jūnija līdz 6.jūnijam Vācijas pilsē-
tā Kēnigsbrunnā notika Comenius projek-
ta “Eiropas pļavas”noslēguma dalībvalstu 
tikšanās, kurā piedalījās arī Mālpils PII 
“Māllēpīte” vadītāja Malda Čelnova, meto-
diķe Agnese Kantiševa, fizisko aktivitāšu 
skolotāja Inese Grīnberga un pirmsskolas 
skolotājas Gunta Millere, Daiga Jansone 
un Vija Melgaile.

Vācu kolēģu sagatavotā nedēļas pro-
gramma bija spraiga un interesanta:

Pirmdien apmeklējām trīs bērnudār-
zus, no kuriem visneparastākais šķita 
“Waldkindergarten”, kurā visas nodar-
bības un ikdienas dzīve tiek pavadītas 
mežā, svaigā gaisā (no astoņiem rītā līdz 
diviem pēcpusdienā). Šajā bērnudārzā 
bērni rotaļājās ar čiekuriem, kociņiem u.c 
dabas materiāliem –nekādu bārbiju un rū-
cambriesmoņu! Lietus laikā visi pulcējās 
vienā lielā vigvamā. Meža bērnudārzā 
strādājošie pedagogi atzina, ka bērni reti 
slimo, jo lielāko dienas daļu pavada zem 

klajas debess.
Pirmdienas vakarā mums bija 

omulīgs pikniks Ammersee ezera 
krastā, kurā vācu draugi mūs cie-
nāja ar Bavārijas nacionālajiem 
ēdieniem.

Otrdien Fritz-Felzenstein – 
Haus skolā, kurā mācās bērni ar 
īpašām vajadzībām mūs sagaidīja 
ar svētku koncertu, kurā dzirdē-
jām arī sveicienu latviešu valodā. 
Tad sekoja delegāciju prezentāci-
jas. Bijām sagatavojuši multfilmu 
vācu valodā ”Notikums pļavā”, 
kuru veidoja PII “Māllēpīte” biju-
šie audzēkņi Līna Millere un Arvis 
Kantiševs. Tā kā Fritz –Felzenstein 
–Haus skola jūnijā svin 40 gadu ju-
bileju, pasniedzām dāvanu – segu 
“Latvijas pļava”, kuru no maziem 
gabaliņiem (20x20cm) adījušas un 
tamborējušas Latvijas “Musturklu-
ba” rokdarbnieces.

Pēc tam sekoja gājiens 
uz Rātsnamu, kur bija pie-
ņemšana pie Kēnigsbrunnas 
mēra Ludviga Fruhlika.

Pēcpusdienā bija skolē-
nu darināto koka skulptūru 
atklāšana FFH skolas dārzā. 
Vakara noslēgumā visi kopā 
līksmojām diskotēkā.

Trešdien kopā ar bēr-
niem devāmies ekskursijā 
uz Alpiem, kā arī apmeklē-
jām krāšņo Linderhofa pili.

Ceturtdien FFH skolā 
piedalījāmies mācību stun-
dā, kurā vācu skolniekiem 
stāstījām par Latviju. Pēc 
tam apmeklējām “Heide” 
dabas parku.

Piektdien braucām eks-
kursijā uz Dahovas koncen-
trācijas nometni. Jāteic, ka 
šī ekskursija bija emocionāli 
smaga un iespaidīga.

Trīs gadus strādājot šajā 
projektā, esam guvuši ļoti 
daudz –jaunus iespaidus, 
radošas idejas un pats gal-
venais –labus draugus ar 
kuriem ceram sadarboties 
vēl citos jaunos projektos!

Agnese Kantiševa

PROJEKTI

Dahovas koncentrācijas nometne

Meža bērnudārzā

Latvijas deķis

Rātsnamā

Diskotēka
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Projekts “Dziedot dziedināt” ir izska-
nējis.

Projekta realizācija deva tā dalībnie-
kiem iespēju apgūt jaunas prasmes –dzie-
dāšanas iemaņas, relaksējošu vingrojumu 
kompleksu, attīstīt aktieriskās dotības, 
izmēģināt dikcijas vingrinājumus, kā arī 
iepazīties ar mūzikas terapijas vēsturi un 
nozīmi. Projekta dalībnieki kā balvu par uz-
cītību saņēma disku ar mūzikas terapijas 
klasiskās mūzikas ierakstiem.

Daļa projekta dalībnieku pirmo reizi 
noslēguma pasākumā kāpa uz skatu-
ves – tas viņiem bija ne tikai emocionāls 
pārdzīvojums, bet arī pakāpiens pašapzi-
ņas celšanā.

Nodarbību programma tika izveidota 
tā, lai tajā tiktu iekļautas visdažādākā rak-
stura un mentalitātes dziesmas – kristīgās, 
tautasdziesmas un R. Paula dziesmas, lai 
tās varētu apmierināt jebkura nodarbību 
dalībnieka vēlmes un intereses.

Dziedāšanas nodarbību pasniedzējas 
Ivitas Porietes ilgstošais pedagoģes darba 

stāžs un dziedātmācīšanas prasme palī-
dzēja vieglāk apgūt dziedāšanas iemaņas 
tiem projekta dalībniekiem, kas nebija 
agrāk dziedājuši, kā arī viņas spēja uzturēt 

enerģiju un dzīvesprieku nodarbību laikā, 
radīja vēlēšanos projekta dalībniekiem 
meklēt iespēju turpmākām dziedāšanas 
nodarbībām, paplašināt zināšanas par 
klasisko mūziku, tās nozīmi un ietekmi.

Noslēguma pasākumā pavadījumu 
spēlēja koncertmeistare Daiga Štube.

Projekta mērķi un uzdevumi tika īs-
tenoti, jo projekta dalībnieki sasniedza 
daudz vairāk nekā bija cerēts un plānots 
– atraisītība, mīlestība pret dziesmu, tāda 
dziedāšanas patika, ka nevarējām vien 
beigt nodarbības un šķirties.

Tika apgūtas daudz dziesmas un 
priecēja to dziedājums noslēguma pa-
sākumā.

Šis projekts vēlreiz apliecināja – vajag 
tikai sev noticēt, un tad viss izdosies!

Pateicamies:
Pagasta padomei – par atbalstu projekta 

realizēšanā.
Personīgi Solvitai Strausai – par zie-

dojumu projekta “Dziedot dziedināt” 
atbalstīšanai.

Dainim Lazdiņam – par CD sagatavo-
šanu ar mūzikas terapijas rekomendā-
cijām.

Visiem, kas ar savu darbošanos un atbal-
stu palīdzēja projekta realizēšanā.

Projekta dalībniekiem – par izturību ap-
meklējot nodarbības un par jauko dzie-
dājumu noslēguma pasākumā.

Biedrības “Notici sev!” valde

Dziedot dziedināt...

Arī šogad Mālpils pagasta padome rī-
ko konkursu par skaistāko un sakoptāko 
Mālpils īpašumu – 2008. Konkursa mērķis 
ir popularizēt sakārtotu vidi, ainavu, un 
ēkas tajā, stimulēt Mālpils pagasta iedzīvo-
tājus un uzņēmumu vadītājus rūpēties par 
sakārtotu vidi, veicināt labāko īpašumu 
apsaimniekotāju pieredzes pārņemšanu, 
sakopt savus īpašumus, un padarīt ziedo-
šāku mūsu pagastu gatavojoties Mālpils 
800-gades svētkiem.

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā komisija 
vērtēs:
• Balkonus un lodžijas;
• Daudzdzīvokļu mājas;
• Privātmājas;
• Lauku viensētas (lauku teritorijā zemnie-

ku saimniecības);
• Sabiedriskos uzņēmumus (tirdzniecības 

un pakalpojumu objekti, ražošanas ob-
jekti, mācību iestādes u.c.).

Konkursā ir aicināti piedalīties visi Māl-
pils pagasta teritorijā esošie nekustāmā 
īpašuma īpašnieki, jo konkursā piedalās 
Mālpils pagasta teritorijā esošie nekustā-
mā īpašuma objekti, kas sastāv no ēkas 

(ēkām) un piekrītošās zemes, kurus 
konkursam ir pieteikuši Mālpils pagasta 
iedzīvotāji un speciālisti ar apsaimnieko-
tāja atļauju. Konkursa pretendenti var 
pieteikties paši, tos var pieteikt jebkurš 
pagasta iedzīvotājs ar apsaimniekotāja 
atļauju, un apsekošanas gaitā ar īpašnie-
ka piekrišanu komisija var vērtēt arī nepie-
teiktus objektus. Tāpēc aicinām pieteikt 
savu dalību uz konkursu “Skaistākais un 
sakoptākais Mālpils īpašums – 2008” līdz 
27.jūnijam Mālpils pagasta padomes kan-
celejā, vai zvanot pa tālruņiem – 7970888 
vai 7970889.

Komisija apseko īpašumus jūlija 
un augusta mēnešos, un izvērtē 2008. 
gada skaistāko un sakoptāko Mālpils 
īpašumu – 2008. Vērtēšana notiek pēc 
10 punktu sistēmas atsevišķi pa grupām. 
Saskaitot kopā visus piešķirtos punktus, 
iegūst punktu skaitu, ar kādu novērtēts 
konkrētais objekts. Komisijai ir tiesības 
piešķirt līdz 5 papildpunktiem vienādā 
novērtējuma gadījumā, par netradicionālu 
(savdabīgu) pieeju apstādījumu un kopē-
jās ainavas izveidē.

Nosakot konkursa uzvarētājus, kon-
kursa vērtēšanas komisija vērtē – pirmo 
iespaidu par tīrību un kārtību objektā un 
tām pieguļošā teritorijā, apstādījumu sa-
koptību, kopskaitu, tā iekļaušanos ainavā 
un augu kvalitāti, plānojuma funkcionālo 
lietderīgumu, teritorijas zonējumu – priekš-
dārzs, atpūtas zona, saimniecības zona 
u.c., savdabīgu ainavu – taciņas, celiņi, 
sporta laukumi, mazās arhitektūras for-
mas (soliņi, sētas, žogi, lapenes, pergo-
las, skulptūras). Uz godalgotu vietu var 
pretendēt arī tie īpašumi, kurās svētkos 
plīvo valsts karogs, redzams mājas no-
saukums vai adrese, noslēgts līgums par 
atkritumu izvešanu.

Protams, uzvarētājiem ir paredzētas 
arī godalgas, balvas un atzinumu raksti.

Apsekošanas gaitā komisija gatavos 
fotogrāfijas pagasta sakoptības dokumen-
tēšanai, un kuras kopīgi varēs aplūkot 
noslēguma pasākumā.

Tāpat mīļi aicinām ikvienu Mālpils 
pagasta iedzīvotāju sakopt savu vidi, īpa-
šumu un apkārtni.

Kristīne Cimermane

Konkurss  
“Skaistākais un sakoptākais Mālpils īpašums – 2008”
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Saules nometne Mālpils internātpamatskolā 
28. – 29.05.2008.

Skolotāja Ilze Liepa

Saules nometnes – 2008 dalībnieki ar sko-
las direktori F. Ģēveli

Pārgājiens uz “ Pundurīti”. Saulaina un 
skaista diena, lai atpūstos pie dabas.

Skolotājas Ilzes Lielmanes vadībā notika 
“ Ēdienu gatavošana”. Atrodamies ēdienu 
gatavošanas laboratorijā. Gatavosim bis-
kvīta ruleti ar zemenēm un putukrējumu.

Skolotāja Leona Koskeviča vadībā notiek “ Vizināšanās ar ve-
losipēdiem”. Sākumā, lai iesildītos, skolēni veic apļus apkārt 
stadionam. Tālāk tiek rīkotas sacensības, kurš būs veiklāks un 
uzmanīgāks, lai izbrauktu šķēršļus. Daugavas muzeja apmeklējums, kas atrodas Doles salā.

Radošā darbnīca. Skolotājas Ilzes Liepas 
vadībā skolēni divās grupās veidoja plakā-
tu ar saules nometnes simboliku. Materiā-
lu brīvā izvēlē skolēni veidoja darbu, katrs 
uzlīmēja savu vārdu.

Līvu akvaparka apmeklējums, par ko visi 
bija sajūsmā, arī skolotāji.

Pie divsimtgadīga ozola, kas cietis no 
zibens. Uzkāpjot uz ozola var pārredzēt 
plašo Daugavas krastu.
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Kā katru gadu, arī šajā gadā mēs savā izlai-
dumā padzīvojāmies citos laikos. Kādreiz tie 
bija Latvijas laiki Sinevillā, pagājušajā gadā tie 
bija gandrīz vai viduslaiki Cēsu pilī, bet šogad 
atkāpāmies vēl tālāk atpakaļ laikā un nonācām 
XI un XII gadsimtā Āraišu pilī. Diena bija vienkārši 
lieliska! Saule un vējš, kas neļāva pārāk pārkarst 
visu laiku atrodoties brīvā dabā. Sākām visu, kā 
pienākas, ar iepazīšanos. Pati pils mums mālpi-
liešiem jau nu galīgi nav sveša. Viens tās paksis 
ilgus gadus bija Mālpils meliorācijas un zemko-
pības muzeja lepnums un greznoja tā saukto 
“Āraišu istabu”. Ticamākais, ka tā bija mīļākā 
istaba visā muzejā daudziem tā pastāvīgajiem 
apmeklētājiem. Tagad mēs uz vietas varējām 
apskatīt un aptaustīt visus pakšus.

Pēc vizītes pilī, sekoja pasākuma labākā daļa 
turpat blakus pilskalnā. Kā pēc visiem labiem dar-
biem, pienākas arī goda mielasts. Šoreiz rosīties 
varēja pilnīgi visi – tēvi kurināja ugunskuru – rū-
pējās par uguni un ūdeni, mātes un bērni bariņā 
grieza, mizoja, rīvēja, smalcināja, tina un ietina kartupeļus, saga-
tavojot cepšanai ugunskurā. Ja strādā tik daudz roku, viss veicas 

ļoti veikli. Tomēr zupa vārās tik ātri, cik ātri tā vārās. Kamēr viss 
notiek, varu padalīties ar recepti – ūdens, vistu šķiņķīši, jaunie 
kartupeļi, gailenes, burkāni, sīpoli, nūdeles, sāls, pipari un vēl 

dažas izvēlētajam laikmetam neatbilsto-
šas piedevas. Tikmēr visi jau bija nogribē-
jušies ēst un patiesībā apēstu gandrīz vai 
jebko, kas nekustas. Taču zupa bija kaut 
kas īpašs! Ar svaigiem lociņiem un dillēm 
un Mālpils krējumu! Bet otrais ēdiens ne-
atpalika no pirmā – oglēs cepti kartupeļi 
ar biezpienu, krējumu, lociņiem un dillēm. 
Kas var būt labāks par to!!! Kaut ko tādu 
taču ēda arī mūsu senči. Vienīgais, kas 
viņiem noteikti nebija – tā ir Modrītes cep-
tā Napoleona Kūka. Tāpēc lielais paldies 
Modrītei un arī Rolandam Jomertam par 
Mālpils piensaimnieka gardumiem! Un, 
lai arī pašiem absolventiem tā arī nekļuva 
skaidrs, kāpēc vispār visā tajā vajadzēja 
tautas tērpus, ceru, ka tikai pēc dažiem 
gadiem viņi sapratīs to, ka viņu izlaidums 
bija tāds vienīgais, kamēr citi izlaidumi ir 
līdzīgi kā ūdens lāses atšķiroties tikai ar 
montāžas ilgumu un tērpu modi.

Māra Ārente 
Mākslas nodaļas vadītāja

Pirmā prove

Cic izlaidums

Te nu viņi visi ir: (no kreisās)
Evija Balode, Sanita Atruškeviča, Arvis Kantiševs, Sandra Zālamane,  
Madara Zemīte, Edgars Kaņepējs un Rūta Akeldama

Gaidīšanas svētki

Top zupa! Laba gan!
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Rakņājoties un pārkārtojot 
skapi pirms kāda mēneša, 
atradu tajā Mālpils Mākslas 
skolas liecības. Pati senākā, 
kuru atradu, bija no 1995. ga-
da. Tas bija gads pirms pirmās 
klases. Pat tagad atceros, kā 
mamma mani veda uz nodarbī-
bām. Pašā pirmajā stundā es 
sēdēju klasē, kura bija pilna 
ar cilvēkiem un gleznoju ar 
guaša krāsām puķes. Mamma 
mani gaidīja līdz pat nodar-
bības beigām, kad nācās iet 
mājup ar jauniem iespaidiem. 
No sākuma man tā likās pavi-
sam bezjēdzīga nodarbe, līdz, 
laikam ejot, sapratu, ka tas ir 
viens no labākajiem veidiem, 
kā sevi izteikt, pilnveidot un pa-
rādīt gan savas emocijas, gan 
iespaidus un arī profesionalitā-

ti. Vislielāko paldies gribu teikt 
savai mammai, kura saprata to 
ātrāk par mani un ļāva man brī-
vi strādāt šajā jomā – mākslā, 
kura izpaudās krāsu, grafikas, 
līniju harmonijā.

Mālpils mākslas skolas 
dzīve un pavadītais laiks visas 
pamatskolas laikā, kad mācī-
jos MVS, šķiet nenovērtējams, 
neskatoties uz to, ka brīvā 
laika nebija nemaz. Tas tomēr 
ļāva man labāk sagatavoties 
brīdim, kad nācās izdarīt izvē-
li, pieņemt sev piemērotāko 
lēmumu. Tam vajadzēja būt 
ceļam uz sevis pilnveidoša-
nu, un šobrīd varu teikt, ka 
neapšaubāmi esmu izvēlējies 
labāko iespējamo variantu 
nākotnes profesijai. Mākslas 
skolas dzīve un pieredze gan 
gleznošanā, gan zīmēšana, kā 
arī kompozīcijā, ļāva man patie-
šām izprast krāsu un laukumu 
savstarpējo mijiedarbību – kas 
pret ko izskatītos labāk, kādas 
krāsas vai faktūras īpašības 
iederētos labāk konkrētajā 
situācijā. Būtiski, ka tas noder 
ne tikai mākslā, bet arī dzīvē. 
Tas palīdz komunicēt ar cilvēk-
iem, tas palīdz izprast laiku 
un telpu man apkārt. Mākslas 
skola man deva jaunu skatīju-
mu uz priekšmetiem, es tos 
vairs neuzlūkoju tikai kā lietas. 
Man zuda šo lietu mantiskā vēr-
tība. Rodoties šai attieksmei, 
es visu uzlūkoju kā ar jaunām 
acīm –senlaicīgs gludeklis vai 
pavisam nevērtīgs, vecs grozs 
ar sakaltušām rozēm – tā bija 
iespēja uzzīmēt kaut ko skais-
tu, smalku un interesantu. Tā 
es sāku pētīt un attēlot gaismu 
un ēnu attiecības, atrast vietas, 
kas prasījās pēc maksimālā 

kontrasta, lai darbs būtu ne 
tikai parasts zīmējums, bet 
jau mākslas darbs, kurā var 
redzēt, ka cilvēks nav vienkār-
ši vilcis līnijas ar zīmuli, bet ir 
redzama cilvēka attieksme, 
būtība un stils. Bet tas katram 

māksliniekam veidojas savs.
Mālpils mākslās skola man 

deva arī iespēju ceļot uz citu 
zemju skolām, vērot viņu mā-
cību sistēmu un arī salīdzināt 
līmeni. Šī skola man deva 
iespēju piedalīties dažādos 
konkursos visā pasaulē. Spilg-
tākās atmiņas palikušas no 
dalības vispasaules bērnu 
mākslas konkursā CHILD ART 
2000 ASV, kad man bija tikai 
11 gadu. Bet tas deva jaunu 
pieredzi, un izpratni par to, cik 
milzīga nozīme mākslā ir kon-
kurencei. Ir neskaitāmi daudz 
jauniešu, bērnu, pieaugušo 
cilvēku, kuri cenšas ielauzties 
šajā jomā, tāpēc konkursi ir 
subjektīvs mākslas salīdzinā-
jums, mākslinieka prasmju 
novērtēšana un kritika, kas 
neizpaliek nevienā jomā. Cik 
cilvēku tik viedokļu. Nenolie-
dzami mākslu katrs izprot sa-
vādāk. Ir skeptiķi, kuri pavisam 
noniecina šo brīvdomātāju 

izpausmes veidu, jo cenšas 
savus uzskatus ne tikai skaļi 
paust, bet uzspiest sabiedrī-
bai, tomēr katrs mēs esam 
indivīds un katrs izvēlamies 
savu pašizpausmes veidu. 
Man pats spilgtākais MMS lai-

ka piedzīvojums bija audzēkņu 
apmaiņas brauciens uz Itāliju. 
Tā bija iespēja ne tikai pavērot 
un iejusties itāļu ikdienas dzī-
vē, bet arī apmeklēt vietējos 
un arī ievērojamākos muzejus 
Prāgā, Milānā un Vīnē. Itāļiem 
mēs rādījām šovu “Nāc līdzi 
laikā!” Kaut arī tas nebija pir-
mais mākslas skolas horeo-
grāfiskais uzvedums, kurā 
piedalījos, tomēr tas bija pats 
krāšņākais un interesantākais, 
jo itāļu skatītāji mūs uzņēma ar 
nerimstošiem aplausiem, un 
tas deva impulsu un motivāciju 
priekšnesumu katru reizi izpil-
dīt ar degsmi un smaidu sejā.

Mālpils Mākslas skola man 
deva arī atspēriena soli tālākai 
dzīvei. Pēc pamatskolas beig-
šanas iestājos Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskolā. Mālpilī 
iegūtās zināšanas un prasmes 
vēl plus sagatavošanas kursi 
man ļāva teicami nokārtot 
iestājeksāmenus, sasniedzot 
gandrīz maksimālo punktu 
skaitu – 56 no 60. Tas man 
deva iespēju izvēlēties labāko 
un, manam skatījumam, patī-
kamāko nodaļu. Mana izvēle 
krita juvelierizstrādājumu, me-
tālapstrādes un metāla apda-
res virzienā. Respektīvi – es ie-
stājos Metālapstrādes dizaina 
nodaļa, kurā apgūst rotaslietu 
izgatavošanu un citu dizaina 

JUBILEJU GAIDOT

Emīls Salmiņš – Mālpils Mākslas skolas absolvents

RDMV – metālizstrādājumu dizaina 3. kurss [nu jau 4.]

Zīmēšana norisinās ne tikai 
skolas apstākļos, bet pašdar-
bībā – mājās, tā gūstot sava 
veida jaunu pieredzi un iespēju 
mācīties no savām kļūdām.

Aiz gara laika tupot mājās spē-
ju uzgleznot arī šādu mākslu

Turpinājums 16. lpp.
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TAGAD VISS IR LĪDZĪGI,  
TIKAI CITĀ VIDĒ...

Tagad ir palikušas tikai atmiņas, kas 
katru reizi uzvirmo ieejot Mālpils Mākslas 
skolas telpās, sajūtot to specifisko smar-
žu, īpašo atmosfēru, kas tām piemīt. Tur 
tika pavadīti pieci gadi. Tur, kur tika būvēti 
pamati tam, kas ir tagad. Pamati jaunam 
sākumam, pamati jaunai domāšanai, uz-
tverei un uzskatiem. Pamati tam, ko vēl jo-
projām turpinu Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolā. Un ne brīdi nenožēlojusi savu 
izvēli, es turpinu kāpt pa bezgalīgajām 
kāpnēm un augšu.

1999.gadā es ar trīcošām kājām pirmo 
reizi iegāju MMS telpās, kā jaunā neiepa-
zītā pasaulē, sajutos kā no citas planētas 

nokritusi. Jauni draugi, jaunas intereses 
un pirmā mīlestība. Tad sekoja jauni pro-
jekti, kuros mēs ieguvām ievērojamus re-
zultātus, mākslu papildinājām ar šoviem, 
horeogrāfiju, tikām pat uz Dailes teātra 
skatuves. Katru gadu gaidītie vasaras za-
ļie plenēri, iespēja tikt brīvībā un sadarīt 

ne mazums muļķību, ko atcerēties. Tāpat 
arī lielais brauciens uz Itāliju, par ko jau 
ir atsevišķs stāsts. Laiks paskrēja nenor-
mālā ātrumā.

Tagad viss ir līdzīgi, tikai jaunā vidē un 
nāca klāt vēl atbildības sajūta, neviens tevi 
nebiksta, kā gribi, tā dari. Dažkārt pat ilgo-
jos pēc nelielas disciplīnas. Bet neesmu 
viena, ar mani kopa cīnās Elvis un Emīls. 
Es atbalstu viņus, savukārt viņi – mani. 
Piemēram, divus gadus pēc kārtas es 
prezentēju Elvja skolas projekta tērpus, 
kas arī redzami bildēs.

Ar atvieglotu nopūtu varu paziņot, 
ka šogad tika pabeigts 3. kurss RDMV 
Dekoratīvājā tēlniecībā un tas nozīmē, ka 
diplomdarbs vairs nav aiz kalniem. Un 
tikpat ātri arī paskries 4. kurss, un tad jau 
nāksies pieņemt nākamo grūto izvēli, bet 
zinu, ka nekļūdīšos. Nav svarīgi cik tālu, 
nav svarīgi cik ilgi, svarīgi ir “kāpēc?”. 
Un par atbildi es varu pateikties tikai mū-
su pasniedzējiem un galvenokārt Mārai 
Ārentei.

Es no visas sirds ceru, ka jaunā pa-
audze turpinās tikpat veiksmīgi un aktīvi 
darboties šajā iestādē, jo tas ir tā vērts.

Natālija Lepina 
Mākslas nodaļas 5. izlaidums

objektu veidošanu gan amatieru, gan 
profesionālā līmenī. Grūti apgalvot, ka 
mana izvēle bija tā pareizākā, bet par to 
gan negribu žēloties. Tagad varu no vien-
kāršas sudraba plāksnes izveidot skaistu 
gredzenu vai auskaru, vienkāršu kapara 
loksni pārvērst lieliskā tējkannā vai kādā 
citā sadzīves priekšmetā. Mani fascinē tā 
fantastiskā sajūta, ka uzzīmējot interesan-
tu skici, es spēju to arī realizēt materiālā. 
Dizaina skola attīsta manas organizatora 
spējas, nostiprina ticību saviem spēkiem 
un dod pieredzi, piemēram, sadarbībā 
ar firmām, saņemt un realizēt ļoti intere-
santus pasūtījumus. Skola piespiež mani 
mācīties organizēt savu laiku un lietderīgi 
izmantot ik minūti, jo man reizēm ir jāpa-
gūst ne tikai realizēt kārtējo projektu, bet 
arī parādīt pasniedzējiem savus ikdienas 
uzdevumus gan starpskatēs, gan, pats 
galvenais, gala skatēs.

Šī nemitīgā koncentrēšanās un pat-
stāvīgā darbošanās attīsta spējas dzīvē 
neapjukt, laikus rēķināties ar neveiksmēm 
un pieļautajām kļūdām, taču mūsu peda-
gogi ir ļoti cilvēcīgi un saprotoši. Tā nu 
katra neveiksme kaut ko iemāca – kaut vai 
pacelt galvu un doties uz priekšu. Ar skolu 
esmu vairāk kā apmierināts, kaut arī presē 
un mēdijos dzirdamas replikas par to, ka 
RDMV laika gaitā ir krietni degradējusies, 
un tās līmenis spēcīgi krities, taču manas 
domas ir, ka līmeni var celt tikai un vienīgi 

audzēkņi, bet kopā ar pasniedzējiem. Un 
tas jau ir individuāls darbs.

Ļoti patīkamas asociācijas man sais-
tās ar vārdu PLENĒRS. Jau Mālpils 
mākslas skolas laikā devos šādos dabas 
izpētes pasākumos, bet RDMV plenērs 
Vecpiebalgā deva patiešām patīkamas 
un neatņemamas atmiņas. Dienu dienā 
strādāju ārā – zīmēju un gleznoju pilnīgi 
visu, kas gadījās pa rokai. Man patika tā 
sajūta, ka nu es spēju iekadrēt jebkuru 
skatu, ka manās rokās ir kompozicionālā 
risinājuma izvēle, ka tas ir MANS skatījums 
uz dabu, vasaras krāsu kolorīta kopumu. 
Mani suģestēja iespējas paletē izmantot 
pilnīgi visas krāsas. Strādājot no paša rīta 
tā bija viena krāsu gamma, tuvojoties saul-
rietam jau cita – daba ietinās rozīgā sēpijā 
līdz tam brīdim kad saule norietēja. Visam 
paralēli, protams, ja cilvēkam ir apņēmība 
un vēlme kaut ko darīt, es darbojos mā-
jās. Kad skolas darbi ir nolikti pie malas, 
cenšos sevi pilnveidot patstāvīgi. Esmu 
atklājis daudzus sev tuvus netradicionālās 
mākslas izpausmes veidus, piemēram, kā 
body art (pret kuru gan vairums cilvēku 
attiecas skeptiski, taču manā skatījumā 
tā ir viena no interesantākajām mākslas 
izpausmēm ar ļoti senu vēsturi. Jau aiz-
vēsturiskie indiāņi un aborigēni veidoja 
sev uz ķermeņa dažādu stilu ornamentus, 
kas lielāko tiesu parādīja viņu piederību kā-
dai noteiktai ciltijs vaui sabiedrības šķirai). 
Otra no lietām, kas man ir ieinteresējusi ir 
aeirogrāfijas māksla. Aeirogrāfs ir līdzīgs 

miniatūrai pildspalvai, ar kuru tiek pūsta 
krās. Ar šo instrumentu es savā mākslas 
darbā spēju radīt smalkākās krāsu nian-
ses, perfektākās toņu pārejas. Tas man 
palīdz skolā radīt tādas mācību uzdevumu 
planšetes, kuras novērtē kā augsti profe-
sionālu roku darbu. Šinī mākslas nozarē 
ir nepieciešama liela roku veiklība un ta-
lants, bet tas nozīmē arī ilgus treniņus un 
darbu pašam ar sevi.

Brīvā laika nodarbes ir tik neierobežoti 
daudz, ka izvēlos sev noderīgākās un sais-
tošākās. Protams – var nedarīt arī neko, 
bet vai tas ir tā vērts? Sēdēt pie TV vai da-
torspēlēm? Man šīs lietas patiesībā vairs 
neeksistē! Sākumā sevi ļoti piespiežot, 
nu jau esmu izvēlējies sev tīkamāko ceļu 
dzīvei, un esmu ar to apmierināts, kas ir 
pats galvenais. Ja vēl pirms vidusskolas 
nevarēju sevi apjaust kā personību, tad 
tagad droši varu teikt, ka esmu to izveido-
jis vai vismaz ielicis pamatakmeni tās vei-
došanā, un laikam ritot tā izveidosies vēl 
spēcīgāka un kolorītāka. Apkārtējo kritiskā 
attieksme pret mani kā mākslinieku reizēm 
var arī sagraut daudzus lolotos sapņus. 
Tad gribas pamest visu un ieslīgt pelēkajā 
ikdienas dzīvē. Tomēr es kā cilvēks, kuram 
māksla ir vijusies cauri dzīvei teju ¾ tās 
garuma, varu teikt – tā ir mana izvēle un 
to tikai retais spētu mainīt. Citu viedokli es 
uzklausu, nevis izpildu.

Emīls Salmiņš 
Mākslas nodaļas 5. izlaidums

Četrpadsmitais stāsts

Turpinājums no 15. lpp.
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Jau vairāk kā mēnesi Mālpils vārds ik pa mirklim pama-
nāms gan laikrakstos, gan dzirdams radio, gan arī vairākos 
televīziju ziņu raidījumos. Arī jubilejas sakarā, tomēr tas, kas 
piesaistījis masu mēdiju uzmanību šoreiz meklējams EMU 
PRIM darbnīcās. Un tas ir putuplasta cūķis, kurš tik tiešām 
rīdziniekiem ietaupīja 30.000 latu. Patiesībā runa te nav nedz 
par cūku, nedz arī par tēlniecību, vai par Teodoru Zaļkalnu, 
kurš radīja šo bērnu mīlēto mākslas darbu ar tik nošmurgā-
to šņukuru, kas liecina vienīgi par to, ka tā ir cūkas miesas 
daļa, kas visiem ļoooti patīk. Šeit runa ir par dzīrēm mēra 
laikā, par prātam grūti aptveramu izšķērdību, radot šajos 
apstākļos mākslas darba imitāciju bez noteiktas funkcijas 
un idejas. Pie tam jau pat doma novietot to tirgus laukumā 
nemaz nav oriģināla.

Tā nu radās alternatīvais protesta risinājums, kuru piedāvā-
ja trīs puiši (mālpilietis Gatis Ārents un divi rīdzinieki – Kristaps 
Kūlis un Raitis Bārbals), tā mēģinot pierādīt, ka šie skices 
aprēķini ir tālu no reālajām izmaksām. Neviens no viņiem 

nav mākslinieks un pat ar to 
nav saistīti. Viņi visi ir datorspe-
ciālisti, kurus kopā savedusi šī 
ideja par alternatīvo cūku. Tuvāk 
par to visu varat uzzināt un arī 
sekot līdzi darbu gaitai adresē 
www.putuplastaruksis.lv. Tā kā 
tas ir darbs, kas tiek realizēts 
ar ziedojumu palīdzību, tad arī 
mālpilieši var droši pievienoties 
atbalstītājiem un ziedotājiem, jo 
nauda, kas paliks pāri pēc pro-
jekta realizācijas, tiks izlietota 
labdarīgiem mērķiem, par ko vēl 
tiks lemts. Par to, kas notiks tālāk 
ar cūķi, varēsiet lasīt nākamajā 
Mālpils vēstis izdevumā.

Māra Ārente

Mālpils Cūķis,  
kas rīdziniekiem ietaupīja 30 000 Ls

Top karkass

Cūķa skelets

Putu slīpēšanaZelta prototips
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Vasarā labprāt atpūšamies pie ūdens-
krātuvēm – peldoties, vizinoties ar 
laivām un nodarbojoties ar dažādiem 
ūdens sporta veidiem. Tomēr vienmēr, 
vajadzētu atcerēties par to, kā pasaudzēt 
sevi un citus, lai jaukā atpūta nepārvēr-
stos par traģēdiju.
• Peldēšanās sezonu ieteicams uzsākt, kad 

ūdens temperatūra ir sasniegusi +18C. 
Parādoties pirmajām aukstuma sajūtām, 
peldēšanās jāpārtrauc. Sezonas sākumā 
peldēšanas laikam vajadzētu būt īsākam, 
bet pēc tam, kad organisms ir jau pieradis, 
peldes var kļūt ilgākas.

• Pareizi izvēlies peldvietu! Visdrošāk ir 
peldēties īpaši šim mērķim paredzētās 
vietās. Ja tādas nav, atceries, ka peld-
vietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar 
cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta, kur ir 
vismazākā straume, tuvumā nav atvaru 
vai citu bīstamu vietu.

• Nepeldi aiz bojām, kas ierobežo peldvie-
tu! Nepeldies ūdens tilpnēs, kur tas ir 
aizliegts!

• Nav ieteicams vienam doties peldēties. 
Ja uz ūdens radīsies problēmas, līdzās 
var nebūt citu cilvēku, kas spētu ekstre-
mālā situācijā palīdzēt.

• Pirms peldēšanās vai vizināšanās ar laivu 
savlaicīgi brīdini savus biedrus, ja neproti 
labi peldēt. Pirms vizināšanās ar laivu 
neaizmirsti uzvilkt glābšanas vesti.

• Nepārvērtē savus spēkus! Dižošanās ar 
to, ka vari aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt 
pāri upei, nav tā vērta, lai riskētu ar savu 
dzīvību. Turklāt, ja iepriekšējā sezonā 
varēji pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, 
ka fiziskā sagatavotība ir tāda, ka vari to 
izdarīt arī šobrīd.

• Pirms ieej ūdenī, brīdini krastā palikušos 
par to, cik ilgi un tālu esi plānojis peldēt, 
vai esi paredzējies nirt zem ūdens.

• Nepazīstamā vietā uzreiz nedrīkst lēkt 
ūdenī! Vispirms pārliecinies, vai ūdens 
tilpnes gultnē nav kādi akmeņi, nogrimu-
ši asi priekšmeti, pret kuriem, lecot no 
augstuma, vari gūt savainojumus.

• Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, 
lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras 
maiņa, jo var sākties krampji.

• Peldēties alkohola reibumā ir ne mazāk 
riskanti kā vadīt automašīnu, jo sekas nav 
prognozējamas.

• Ja esi iekļuvis straumē, jāsaglabā miers, 
jāpeld pa straumi uz priekšu, cenšoties 
nokļūt tuvāk krastam.

• Peldēties stipra vēja vai negaisa laikā ir 
bīstami! Nakts nav labākais peldēšanās 
laiks, jo aizpeldot tālāk no krasta, var ap-
jukt un zaudēt orientēšanās spējas, lai 
atgrieztos atpakaļ.

• Atrodoties uz matrača vai peldriņķa neva-
jadzētu peldēt tālu no krasta, jo negaidot 
piepūšamais peldlīdzeklis var saplīst vai 
arī vējš var iepūst dziļumā, aiznest pa 
straumi.

• Pirms nodarbojies ar kādu no ūdens 
sporta veidiem vai vienkārši vizinies ar 
laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, 
neaizmirsti uzvilkt glābšanas vesti!

• Pirms ļaut bērniem baudīt ūdens priekus, 
vecākiem vajadzētu pārbaudīt izvēlētās 
peldvietas, vai ūdenstilpnes gultne nav 
bedraina vai dūņaina. Pārbaude jaunās 
sezonas sākumā nenāktu par ļaunu pat 
zināmā vietā.

• Kad bērns dodas ūdenī, pieaugušajam 
noteikti jābūt tuvumā un modram. Visdro-
šāk, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp 
krastu un dziļumu. Bērniem drīkst ļaut 
plunčāties un peldēties tik tālu, cik pieau-
gušais var labi redzēt un nepieciešamības 
gadījumā var ātri piesteigties palīgā.

• Ūdenī pieaugušajiem jāpieskata arī bērni, 
kuri jau labi prot peldēt. Bērni var pārvēr-
tēt savas spējas. No krampjiem ūdenī 
neviens nav pasargāts, turklāt bērns 
šādā situācijā izbīstas daudz vairāk nekā 
pieaugušais un zaudē paškontroli.

• Peldēt nepratējiem uz ūdens palīdzēs no-
turēties tikai speciālā peldveste. Savukārt 
piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, 
bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, 
turklāt – pieaugušo uzraudzībā.

• Bērni jāuzmana no viļņiem, kas var no-
gāzt no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli, 
ka mazulis no tā vien zaudē līdzsvaru. 
Turklāt vilkmes straume nemanot peldē-
tāju var ienest dziļāk jūrā.

• Ja bērns dodas līdzi izbraukumā ar laivu 
vai plostu, obligāti jāvelk drošības veste, 
jo tā vislabāk pasargā, ja mazais iekrīt 
ūdenī. Taču peldlīdzekļos neizmantojiet 
“drošības jostas”, lai bērns nepārkristu 
pāri malai. Ja gadījumā laiva apgāzīsies, 
bērns atradīsies zem ūdens.

• Ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas, tie jāno-
robežo tā, lai bērni vieni paši klāt netiktu 
un mazulis obligāti ir nepārtraukti jāuzrau-
ga. Piemājas baseinos nevajadzētu atstāt 
peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa 
uzmanību. Bērns, sniedzoties pēc tām, 
var iekrist ūdenī.

• Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt «Palī-
gā! Slīkstu!», jo situācijā, kad tiešām būs 
vajadzīga palīdzība, neviens vairs nepie-
vērsīs uzmanību.

• Slīcēja glābšana var apdraudēt pašu glā-
bēju, tādēļ, pirms glābšanas uz ūdens 
jānovērtē situācija un savas iespējas. 
Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi 
apguvis peldēšanas tehniku un zina pa-
ņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt to 
krastā.

• Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē 
nonākušajam pametot virvē iesietu glāb-
šanas riņķi. Noderēs arī bumba vai kādi 
citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam 
palīdzētu noturēties virs ūdens.

• Ja esi nelaimes aculiecinieks, centies pēc 
iespējas labāk iegaumēt notikuma vietu, 
izmantojot orientierus gan uz ūdens, gan 
krastā, lai varētu glābējiem precīzāk norā-
dīt vietu, kur notikusi nelaime.

• Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauc 
glābējus pa tālruni 112. Pēc iespējas 
precīzāk norādi nelaimes vietas koordi-
nātes un piebraukšanas iespējas. Glābēji 
jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās 
vieta. 

Informācija no http://www2.112.lv

Par drošību uz ūdens

Mālpils pašvaldības SIA “Norma K” 
reģ. nr. LV 40003312216, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Rīgas rajonā, 2008.gada 6.jūnijā 
Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pa-
kalpojumu Regulatoram iesniedza ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpojuma 
tarifa izmaiņu projektu:

1) ar skaitītāju:
1.1. 1 m3 = 0.90 Ls + PVN 5% (gan 

ūdens piegāde, gan kanalizācijas 
novadīšanas pakalpojums);

1.2. 1 m3 = 0.40 Ls + PVN 5% (tikai 
ūdens piegāde);

1.3. 1m3 = 0.50 Ls + PVN 5% (tikai kana-
lizācijas novadīšanas pakalpojums).

2) bez skaitītāja:

2.1. 4.86 Ls + PVN 5% 1 iedzīvotājam 
mēnesī, ja ir gan ūdens piegāde, 
gan kanalizācijas novadīšanas pa-
kalpojums;

2.2. 2.16 Ls + PVN 5% 1 iedzīvotājam 
mēnesī, ja ir tikai ūdens piegāde;

2.3. 2.70 Ls + PVN 5% 1 iedzīvotājam 
mēnesī, ja ir tikai kanalizācijas nova-
dīšanas pakalpojums;

3) Asenizācijas mašīnas pakalpojumu:
10.00 Ls /1 muca + 0.75 Ls par 1 km 

+ PVN 5%

Jaunie tarifi varētu stāties spēkā ar 
01.09.2008. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar visu 
izdevumu posteņu palielināšanos (dīzeļdeg-
vielas, elektrības, minimālās algas utt.).

Lietotāji ar tarifa projekta kopsavilkumu 
var iepazīties SIA ‘Norma K’ grāmatvedī-
bā vai pie dienesta vadītāja B.Karpoviča 
(tālr.28358840), kā arī pie Rīgas rajona 
pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Re-
gulatora.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa 
projektu var iesniegt Nākotnes ielā 1, Māl-
pilī, Rīgas rajonā, fakss 7925741, e-pasts: 
normak@apollo.lv, kā arī pie Sabiedrisko 
pakalpojumu Regulatora Rīgā, Lāčplēša 
ielā 24, fakss 7282666, e-pasts: regula-
tors@rrp.lv rakstveidā vai elektroniskā 
veidā 20 dienu laikā no šī paziņojuma 
publicēšanas dienas.

Paziņojums par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma  
izcenojumu maiņu
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POLICIJA ZIŅO

 Laika posmā no 2008. gada 15. maija līdz 
2008. gada 16. jūnijam. Rīgas rajona Māl-
pils pagastā reģistrēti 17 notikumi. Tajā 
skaitā reģistrēti: 3 noziedzīgi nodarījumi 
pret personas īpašumu; 2 ceļu satiksmes 
negadījums; 1 ugunsgrēks.
 15/06/2008 19:59 Mālpilī uz ceļa P3 

1943. gadā dzimušais vīrietis nenoval-
dīja automašīnu OPEL un nobrauca no 
ceļa.
 11/06/2008 17:00 Mālpilī, Mežgravās tika 

atrasts priekšmets, kas līdzinās zenītliel-
gabala lādiņam.
 12/06/2008 11:30 Mālpilī atrasts kara 

laika aviācijas lādiņš.
 15/05/2008 22:22 Ceļā Sigulda – Mālpils 

1973. gadā dzimusi sieviete ar automašī-
nu TOYOTA uzbrauca stirnai.
 30/05/2008 13:15 – 30/05/2008 14:33 

Sidgundā pie mehāniskajām darbnīcām 
dega atkritumi 0.7 ha platībā.
 30/05/2008 00:00 – 30/05/2008 04:00 

Mālpilī Krasta ielas mājas pagalmā no 
automašīnas OPEL nozagtas 4 autorie-
pas ar vieglmetāla diskiem. Sākotnējais 
zaudējums virs 700 LVL. Automašīna 
aprīkota ar signalizāciju. Ierosināts kri-
minālprocess
 09/06/2008 00:00 Upmalās tika nozagts 

motorzāģis STIHL 360. Lietas apstākļi un 
zaudējums tiek noskaidrots. Ierosināts 
kriminālprocess

 31/05/2008 17:20 Mālpilī, Kastaņu ielas 
autobusa pieturā 1989. gadā dzimis 
jaunietis, būdams alkohola reibumā, 
traucēja autobusa pasažieriem.
 31/05/2008 17:20 Mālpilī, Kastaņu ielas 

autobusa pieturā 1990. gadā dzimusi 
jauniete, būdama alkohola reibumā, 
traucējas autobusa pasažieriem.
 14/06/2008 12:05 Sidgundā 1969. gadā 

dzimis vīrietis atradās sabiedriskā vietā 
cilvēka cieņu apkaunojošā izskatā.

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības  
policijas pārvaldes priekšnieka palīdze 

Inita Dzelme

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
 Kārtības policijas pārvalde informē

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaim-
niekošanas organizācija” (SIA “ZAAO”) 
paziņo, ka plāno no 2008. gada 1. jūlija 
manīt atkritumu apsaimniekošanas tarifu 
Mālpils pašvaldības teritorijā esošajiem 
SIA “ZAAO” klientiem no 5,55LVL par kat-
ru 1 savākto m3 atkritumu uz 6,25LVL par 

katru 1 savākto m3 (neieskaitot Pievienotās 
vērtības nodokli).

SIA “ZAAO” informē, ka tarifa maiņa 
ir saistīta ar pakalpojumu sniegšanas iz-
maksu pieaugumu (izmaksas degvielai 
un automašīnu uzturēšanai) un inflāciju. 
Kvalitatīvu pakalpojumu SIA “ZAAO” var 

turpmāk nodrošināt pārtraucot piemērot 
atlaides atkritumu savākšanai un atkritumu 
apglabāšanai poligonā “Daibe”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, 
sazināties ar SIA “ZAAO” Līgumu nodaļu 
pa tālr. 64281250.

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu

Kopš pienotavas puses ūdenskrātuvē 
parādījās zīme – makšķerēt aizliegts, virmo 
kaislības ap Mālpils ūdenskrātuves izman-
tošanas tiesībām. Šajā lietā ticis iesaistīts 
pat raidījums Bez tabu.

Vai Mālpils makšķernieku biedrība var 
izvirzīt šādu prasību? Uz šo un citiem ar 
makšķerēšanu saistītiem jautājumiem Māl-
pils Vēstis devās meklēt atbildes.

No sarunas ar pagasta padomes iz-
pilddirektoru Vladislavu Komorovu.

Deviņdesmitajos gados netika kontrolē-
tas ūdenskrātuves un visā Latvijā, tai skaitā 
arī Mālpilī plaši sazēla malu zvejniecība. 
Tīkli tika tirgoti uz nebēdu, nevienu nerū-
pēja zivju saglabāšana.

Vairāk kā desmit makšķerēšanas en-
tuziastu Mālpilī apvienojās biedrībā, lai 
uzsāktu ūdenskrātuvju apsaimniekošanu, 
sakopšanu, kā arī lai ierobežotu malu 
zvejniecību mūsu pagastā. Tika izstrādāti 
makšķerēšanas noteikumi, likts pamats ziv-
ju resursu aizsardzībai. Makšķernieku bied-
rības biedri nodarbojas ar ūdenskrātuvju 
apkārtnes sakopšanu un labiekārtošanu. 
Gada laikā notiek 2–3 talkas, kuru laikā 
ir ieraktas mucas atkritumiem, uzstādīti 
soliņi un laipas.

Šobrīd biedrībā jau ir ap 60 dalībnie-
kiem. Līdzekļi darbībai tik iegūti piedaloties 
dažādos projektos, biedrības darbību at-
balsta arī Mālpils pagasta padome. Katru 
gadu ūdenskrātuvēs tiek ielaisti zivju mazu-
ļi. Šogad pateicoties Rīgas rajona un Zivju 
fonda piešķirtajam finansējumam Mergupē 
tika ielaisti 20 000 foreļu mazuļi.

Lai pasargātu zivju mazuļus un ļautu 
tiem paaugties, tika pieņemt lēmums 
lielāko ūdens tilpnes daļu Mālpils centra 
ūdenskrātuvē atstāt publiskai lietošanai, 
bet mazākajā pienotavas pusē – izlikt iero-
bežojumu līdz 1. jūlijam. (Ne aizliegumu, 
bet ierobežojumu!)

Protams, tas radīja neapmierinātību 
kādā mālpliešu daļā, kas tad arī uzsāka 
musināšanu par šī ierobežojuma neievēro-
šanu, uzaicināja TV, kuru galvenais mērķis 
ir sensācija, nevis būtība. Notika aģitācija, 
ka visiem jādodas makšķerēt tieši uz šo 
ūdenskrātuves daļu. Vai zivis ķeras? Ķe-
ras, protams! Zivju mazuļu ūdens krātuvē 
ielaisti arī šajā pavasarī.

Kas notiks tālāk? Lēmums jāpieņem 
pašiem mālpiliešiem. Vai atbalstīt mak-
šķernieku biedrības centienus sakopt un 
bagātināt ūdenskrātuvju zivju resursus, 
varbūt arī pašiem iesaistīties šajā darbā. 
Vai arī atmest visam ar roku – lai iet uz vel-
na paraušanu! Makšķerēšanas biedrība 
neredz citu risinājumu, kā ieviest Mālpils 
ūdenskrātuvēs licenzēto, maksas mak-
šķerēšanu. Tāds nebija mērķis – bet, ja 
vēlamies turpināt iesākto, nav cita likumīga 
risinājuma. Ir izstrādāti noteikumi. Pašlaik 
notiek saskaņošana daudzajās instancēs 
(to ir bez gala). Vairāk kā desmit makšķe-
rēšanas biedrības biedri ir apmācīti vides 
aizsardzības jautājumos un ir tiesīgi sastā-
dīt administratīvos protokolus.

Kārlis Lejnieks – Mālpils makšķernie-
ku biedrības priekšnieks. Tā jau nevarēs, 
ka vieni centīsies ieaudzēt, papildināt zivis, 

otri tikai makšķerēs. Ierobežojums bija do-
māts uz laiku – lai no jauna ielaistās zivis 
aklimatizētos. Bet nu būs savādāk. Mālpils 
pagasta padomes sēdē jau apstiprināts 
lēmums par licenzēto makšķerēšanu. Tas 
skars Sudu no Buku ūdenskrātuves līdz 
pienotavas HES un Mergupi no Nītaures 
pagasta līdz Brūnu HES. Turpināsim arī 
cīnīties ar malu zvejniekiem. Naktī no 14. 
uz 15. jūniju aizturējām zvejnieku, kas bija 
izlicis tīklus pretī Vibrokai. Tiek risināts jau-
tājums par krimināllietas ierosināšanu.

Makšķernieks Jānis – Kādu viedokli 
gribat dzirdēt? Zinu par aizliegumu mak-
šķerēt tiltam otrā pusē. Nu, es tur neeju, 
kaut gan taisnība par to cauri tekošo upi 
jau ir. Par licenzēto makšķerēšanu – nav 
pārāk nopietni. Nav jau to lomu tādu, lai 
būtu vērts maksāt. Šodienas loms – sešas 
nelielas raudiņas. Cik par tām būtu vērts 
maksāt? Arī makšķerēšanas apstākļi. Kurš 
varēs tos nodrošināt atbilstoši licenzētai 
makšķerēšanai? Vēl jau var, bet pēc mē-
neša viss būs tādās zālēs, ka vairs nekā. 
Kādas jau ir upē zivis, tādas te arī ķeras, 
tas notiek dabiski, nav jau nekādi zivju dīķu 
lomi vai laši Salacā.

Māris Višķers – Zivis ķeras labi. Pagā-
jušajā nedēļā dīķa otrā pusē noķēru 1,5 
kg līni un vēl otru mazliet mazāku. Tad vēl 
breksi. Šodien esmu atnācis uz līdakām. 
Pienotavas pusē makšķerēt neeju – ne jau 
tāpēc, ka zīme par aizliegumu, vienkārši 
man tas nepatīk. Kāds ielaiž zivju mazuļus, 
bet citi nāk un velk ārā.

Dzinta Krastiņa

Drīkst vai nedrīkst makšķerēt?
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 SLUDINĀJUMI INFORMĀCIJA REKLĀMA

Sarīkojumi Mālpils kultūras namā  
2008. gada jūlija mēnesī

No 06.07. – 12.07 Kultūras nama pašdarbības kolektīvi piedalās XXIV 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā

MĀLPILS 800GADE
Līdz 02.06.  Izstāžu zālē apskatāma mākslinieces  

Solveigas Vasiļjevas grafikas un tēlniecības  
darbu izstāde “Burbuļi”

04.07. plkst. 19.00 Jāņa Brenča fotoizstādes “Reportāža  
par citiem laikiem” atklāšana izstāžu zālē

04.07. plkst. 21.00 Koncertu cikla “Vakara impresijas”  
3.koncerts uz muižas dīķa saliņas

  Koklētāju ansamblis “Austriņa” –  
“Saules kokles skandināja”

11.07. plkst. 21.00 Koncertu cikla “Vakara impresijas”  
4. koncerts uz muižas dīķa saliņas

  Aktieris Pauls Butkēvičs un mūziķe  
Elīna Cileviča ar koncertprogrammu  
“Jūs bijāt, jūs esiet jūs būsiet...”

18.07. plkst.21.00 Koncertu cikla “Vakara impresijas”  
5.koncerts uz muižas dīķa saliņas

Torņu mūzika
Ansamblis “5 – ATĀ!” – tradicionāls klasisks brass quintet sastāvs,  

kurā spēlē atzīstamas kvalitātes profesionāļi: Jānis Porieti (trompete),  
Edgars Švembergs (trompete), Andris Ādamsons (mežrags),  

Sandis Bārdiņš (trombons), Roberts Brants(tūba)
Programmā:

Renesanses laika mūzika spožiem ragiem, eksaltētam noskaņojumam,  
tīrai līksmībai un arhaiskai apcerei – Johans Pecels, Samjuels Šeids, 
Georgs Frīdrihs Hendelis, Johans Sebastians Bahs, Vilnis Salaks u.c.

25.07. plkst.19.00 Mālpils novada folkloras krājuma  
“Trīs sidraba avotiņi” atvēršanas svētki  
kopā ar folkloras kopu “Baļķi” kultūras namā

 plkst. 21.00 Konceru cikla “Vakara impresijas”  
6.koncerts uz muižas dīķa saliņas

  Folkloras kopa “Baļķi” no Liepājas –  
“Te man tika, te dziedāju”

No 25.07.   – 01.08. Biedrības “Sidegunde” organizētais  
Mālpils plenērs “Acumirklīgais un mūžīgais”

Sveicam jūlija  
jubilārus!

90 – Arnoldam Poišam

80 – Alfredam Stiram 
Nikolajam Martuļevam

75 – Ivanam Sergejevam 
Dzidrai Laimundai Grigorjevai

70 – Jānim Lietavietim 
Martai Stepanovai

Sludinājumi
10. Latvijas Politiski represēto salidojums notiks Ikšķilē, 19.jūlijā plkst.13.00. 
Lūdzu līdz 5.jūlijam braukt gribētājus pieteikties pie Mālpils novadpēt-
niecības muzeja vadītājas Baibas Lippes, zvanot pa tālruni 28711078 
vai 67185876

Sirsnīga, jauka un mīļa ģimene, divi jauni cilvēki, vēlamies apmesties uz dzīvi 
pie vientuļa pensionāra, lai par viņu rūpētos, palīdzētu un kopā laimīgi dzīvotu. 
Ar iespēju nākotnē mantot esošo dzīves vietu. Jānis un Līga, tālr. 26551244

Ar kompaktekskavatoru bobcat 3t veicu rakšanas darbu pakalpojumus 
tranšeju rakšanu kabeļiem, ūdensvadiem, kanalizācijai, ēku pamatiem, 
dekoratīvo dīķu rakšana, baseinu uzstādīšana. Cena sākot no 12.00 Ls. 
Piedāvāju pašizgāzēja pakalpojumus, maksa - 0.35 San./Km. Telefons – 
26426892; 29356976

Sniedzu pļaujmašīnas, smalcinātāja – mulčera pakalpojumus. Telefons – 
29408583

Mālpils pagasta Z/S „Lazdukalns” aicina pieteikties darbā uz zemeņu ražas 
novākšanu no 15 gadu vecuma. Ar transportu nodrošinām. Interesentiem 
pieteikties pa telefoniem 29618017, 26176020 vai 28653237

PAZIŅOJUMS
“IKVIENAM IR TIESĪBAS ZINĀT SAVAS TIESĪBAS” 
(Latvijas Republikas Satversmes 90.pants)

Pirmo reizi Latvijā privātā juridiskā konsultāciju biroja juristi 
sniedz bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem. Savas problēmas 
aprakstu formulējiet rakstveidā, nosūtiet pēc adreses: SIA “Juri-
disko konsultāciju birojs” a/k 4, Rīga, LV–1014.

Savā aploksnē ievietojiet otru aploksni ar pastmarku un 
savu adresi.

SIA “Juridisko konsultāciju birojs”  
Valdes priekšsēdētāja S. Madarāja-Zaķe

Mālpils pagasta padome izsludina konkursu uz  
MĀLPILS VIDUSSKOLAS DIREKTORA AMATU

Prasības pretendentam:
- augstākā pedagoģiskā izglītība 

un  nepieciešamā  profesionālā  
kvalifikācija vai augstākā izglītība 
un apgūta akreditēta programma 
pedagoģijā ar nepieciešamo  kvali-
fikāciju,  kā arī  persona ar augstāko 
izglītību,  kura apgūst akreditētu 
programmu pedagoģijā;

- praktiskā darba  pieredze  vispārē-
jās izglītības jomā ne mazāka  par 
3 gadiem;

- svešvalodas zināšanas un ie-
maņas darbā ar datoru;

- kā priekšrocība tiks uzskatīta pie-
redze izglītības vadības darbā;

- vēlamas zināšanas izglītības ie-
stāžu finansēšanas jautājumos.

Konkursa amata pretendentiem jāie-
sniedz sekojoši dokumenti:
- iesniegums;

- motivācijas vēstule;
- dzīves un iepriekšējās darba pie-

redzes apraksts (CV);
- izglītību un kvalifikāciju apliecino-

šu dokumentu kopijas;
- Mālpils vidusskolas ilgtermiņa 

attīstības vīzija;
- vēlamas rekomendācijas vai citi 

personību un kvalifikāciju  rakstu-
rojuši dokumenti.

Piedāvājumi iesniedzami Māl-
pils pagasta padomes kancelejā, 
Nākotnes ielā 1,   Mālpilī, līdz 2008.
gada 21.jūlijam. 

Pretendentu uzklausīšana par 
izglītību, kvalifikāciju, tālākizglītību, 
darba pieredzi, Mālpils vidusskolas 
ilgtermiņa attīstības vīziju u.c. 2008. 
gada 24. jūlijā plkst. 16:00 Mālpils pa-
gasta padomes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejā.

2008. gada jūnijs


