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2008. gada novembris� mÂLpILS VÇSTIS 

Pagasta PadoMes lēMuMi

izskatīja 17 jautājumus
NolēMa:
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 “Māl

pils pagasta administratīvās atbildības notei
kumi”.

• Piekrist pieņemt dāvinājumu – sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “SAINTGOBAIN Celt
niecības produkti” piederošos nekustamos 
īpašumus:
– 65/2320 domājamās daļas no nekustamā 

īpašuma “Jaunburtnieki”, Mālpils pag., 
Rīgas raj., kas sastāv no zemes gabala 
11,9 ha platībā un zemes gabala 11,3 ha 
platībā;

– 4/366 domājamās daļas no nekustamā īpa
šuma “BukasRudiņi”, Mālpils pag., Rīgas 
raj., kas sastāv no zemes gabala 18,9 ha 
platībā un zemes gabala 17,7 ha platībā;

– 12/2160 domājamās daļas no nekustamā 
īpašuma “Dīdas”, Mālpils pag., Rīgas raj., 
kas sastāv no zemes gabala 18 ha platībā 
un zemes gabala 3,6 ha platībā;

– 38/438 domājamās daļas no nekustamā 
īpašuma “Lejasjaunzemi”, Mālpils pag., 
Rīgas raj., kas sastāv no zemes gabala 3,2 
ha platībā un zemes gabala 1,18 ha platībā, 
dzīvojamās mājas un divām palīgēkām;

– 70/6367 domājamās daļas no nekustamā 
īpašuma “Upesjaunzemi”, Mālpils pag., Rī
gas raj., kas sastāv no zemes gabala 34,5 
ha platībā, no zemes gabala 8,3 ha platībā, 
zemes gabala 13,9 ha platībā un zemes 
gabala 6,97 ha platībā, uz zemes esošas 
dzīvojamās mājas un četrām palīgceltnēm.

– 84/920 domājamās daļas no Nekustamā 
īpašuma “Priežavoti”, Mālpils pag., Rīgas 
raj., kas sastāv no zemes gabala 9,2 ha 
platībā,

– 1/560 domājamās daļas no nekustamā 
īpašuma “Lakstīgalas”, Mālpils pag., Rīgas 
raj., kas sastāv no zemes gabala 5,6 ha 
platībā.

– Nekustamie īpašumi ir nepieciešami paš
valdībai tās autonomās funkcijas (ielu, ceļu 
un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 
uzturēšana) izpildes nodrošināšanai un tiks 
izmantoti autoceļa Nr. 4 BurtniekiSiksnas 
paplašināšanai un rekonstruēšanai.

– Pilnvarot izpilddirektoru Vladislavu Komaro
vu Mālpils pagasta padomes vārdā parak
stīt dāvinājuma līgumu un nostiprinājuma 
lūgumus.

• Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo 
saimniecības “Dailes” zemi 15,8 ha kopplatībā 
par 62 % vai 3618,94 LVL, nosakot samaksas 
apmēru 79,22 privatizācijas sertifikāti.

• Izsludināt izsoli uz cirsmu nekustamā īpašuma 
“Lūši” 3. meža kvartāla 14. un 16. nogabalā 2,9 
ha kopplatībā un noteikt sākuma cenu 15 000 
Ls. Kopējais pārdodamais apjoms –714,17m3, 
cirtes paņēmiens – kailcirte.
– Noteikt izsoles vietu – Mālpils pagasta pado

mes mazajā zālē, un laiku – 2008. gada 12. 
novembrī plkst. 10.00. Izsoles dalībniekiem 
pieteikties rakstiski pagasta padomē līdz 
š.g. 12. novembrim, plkst. 9.30.

– Noteikt izsoles dalības maksu 15 Ls, par 
cirsmu.

– Sludinājumu par cirsmu izsoli:
– izlikt publiski apskatāmā vietā pagasta ēkā 

un uz ziņojumu dēļa
– ievietot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
– ievietot laikrakstā “Latvijas Avīze”
– ievietot pagasta padomes informatīvajā 

izdevumā “Mālpils Vēstis”
– izziņot Mālpils TV.
– Mālpils pagasta padomes Iepirkuma komi

sija organizē un veic cirsmu izsoli saskaņā 
ar 2001. gada 27.decembra padomes sē
des Nr.26 apstiprinātajiem cirsmu izsoles 
noteikumiem un to papapildinājumiem un 
šo lēmumu.

• Apstiprināt, ka saskaņā ar Siguldas tiesas 
spriedumu valstij piederošo ēku uzturēšanas 
vajadzībām ir piesaistīta zeme 1,70 ha koppla
tībā ar adresi “Gravas 1”,

• Apstiprināt, ka saskaņā ar Siguldas tiesas sprie
dumu valstij piederošajām ēkām ar nosaukumu 
“Vibrokas ferma – Robežnieki”, to uzturēšanas 
vajadzībām piesaistīta zeme 1,60 ha kopplatī
bā,

• Noteikt AS “Latvenergo piederošajai būvei, 
kas atrodas uz Mālpils pagasta padomei, pa
stāvīgajā lietošanā piešķirtās zemes gabala 
“Tehnikuma mazdārziņi”, funkcionāli piesaistīto 
zemes platību 0,02 ha, atbilstoši zemes robežu 
plānam:
– Piesaistītajam zemes gabalam noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve, kods – 1201.

• Noteikt AS “Latvenergo”, piederošajai būvei kas 
atrodas uz Mālpils pagasta padomei, pastāvīga
jā lietošanā piešķirtās zemes gabala “Tehnikuma 
mazdārziņi”, funkcionāli piesaistīto zemes platī
bu 0,05 ha, atbilstoši zemes robežu plānam:
– Piesaistītajam zemes gabalam noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve, kods – 1201.

• Lūgt nekustamā īpašuma “Lāčplēši” īpašnie
kam iesniegt pagasta padomē priekšlikumus 
nekustamā īpašuma izmantošanas mērķu 
izmaiņai atbilstoši 2006.gada 20.jūnija LR MK 
noteikumiem nr. 496 “Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība”.

• Noteikt dzīvokļu numerāciju daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām “Lielvārdes šosejā 15, 
“Ausmas”,”Bukas3”, Nākotnes iela 13.

• Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 
SIA “Lattelecom” uz zemes gabalu 0,01 ha 
platībā, kurš ar Mālpils pagasta padomes 
06.07.2005. sēdes lēmumu Nr. 16/6 tika pie
šķirts SIA “Lattelecom” pastāvīgā lietošanā 
sakaru torņa uzturēšanai.
– Zemes gabalu 0,01 ha platībā, uz kuru SIA 

“Lattelecom” anulētas zemes lietošanas 
tiesības, atzīt par starpgabalu.

• Piedalīties ERAF darbības programmas (2007 
– 2013) “Infrastruktūra un pakalpojumi” pa
pildinājuma 3.2.1.3.1. aktivitātes “Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus 
Rīgas” izsludinātajā projektu konkursā ar pro
jektu “Satiksmes drošības uzlabojumi Mālpils 
pagastā”.
– Projekta budžeta tāmē paredzēt nepiecieša

mo pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmē
rā no attiecināmajām projekta izmaksām, 
summu precizējot projekta pieteikuma 
izstrādes gaitā.

– Uzdot iepirkumu komisijai sagatavot ne
pieciešamo iepirkumu dokumentāciju kon
kursam par būvdarbu veikšanu, kā arī par 
sertificēto būvinženieri un projekta vadītāju 

ar 3 gadu pieredzi transporta infrastruktū
ras projektu vadīšanā.

• Piedalīties ERAF darbības programmas (2007 
– 2013) “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildi
nājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” izsludinātajā pro
jektu konkursā ar projektu “Ūdenssaimniecības 
attīstība Mālpils pagasta Sidgundas ciemā”.
– Projekta budžeta tāmē paredzēt nepiecieša

mo pašvaldības līdzfinansējumu 5% apmē
rā no attiecināmajām projekta izmaksām, 
summu precizējot projekta pieteikuma 
izstrādes gaitā.

– Uzdot SIA “Norma K” sagatavot projekta 
pieteikumu un līdz decembra sēdei iesniegt 
to saskaņošanai Mālpils pagasta padomes 
sēdē.

– Aktualizēt SIA “Vides projekti” 2006.gadā 
izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatoju
mu un sagatavot to iesniegšanai akceptam 
Vides ministrijā.

• Piedalīties LVAF izsludinātajā projektu konkur
sā “Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
infrastruktūras uzlabošanas pasākumi” ar pro
jektu “Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
infrastruktūras uzlabošanas pasākumi Mālpils 
pagasta Upmalu ciemā”
– Projekta budžeta tāmē paredzēt nepiecieša

mo pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmē
rā no attiecināmajām projekta izmaksām, 
summu precizējot projekta pieteikuma 
izstrādes gaitā.

– Izveidot darba grupu projekta īstenošanai 
un nepieciešamo papilddokumentu sagat
avošanā šādā sastāvā:

 Pašvaldības SIA “Norma K” valdes loceklis 
Raimonds Taranda,

 Pašvaldības SIA “Norma K” ūdensapgādes 
speciālists Broņislavs Karpovičs,

 Mālpils pagasta padomes projektu koordi
natore Ieva Pauloviča.

– Uzdot iepirkumu komisijai sagatavot ne
pieciešamo iepirkumu dokumentāciju 
konkursam par TEP un tehniskā projekta 
izstrādāšanu.

• Samaksāt Mālpils ev.luteriskai draudzei trans
porta izdevumus ekskursijai uz Viru š.g.9. 
oktobrī līdz 300, Ls.

• Iesniegt projekta “Sociālās dzīvojamās mājas 
“Smiltnieki” siltumnoturības uzlabošanas pasā
kumi” pieteikumu ar kopējo projekta summu 
Ls 201 937,88
– Garantēt Mālpils pašvaldības līdzfinansē

jumu Ls 51 640,36 apmērā no projekta 
kopējām (attiecināmajām) izmaksām.

– Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfi
nansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt 
no Mālpils pašvaldības līdzekļiem.

• Risināt jautājumu par siltumtrases atzara izbūvi 
sporta kompleksam pie Mālpils vidusskolas, 
(atslēdzot siltumapgādi virzienā uz vidussko
lu) pēc iespējas ātrāk, saskaņojot ar iestāžu 
vadītājiem un brīdinot iedzīvotājus.

• Piešķirt ģimenei Ls 300, dzīvojamās telpas 
remontam pēc ugunsgrēka nodarītajiem pos
tījumiem,

• Apstiprināt keramikas studijas nosaukumu 
“MĀLPILS”.

• Apstiprināt dalības maksu keramikas studijā 
“MĀLPILS”:
– pieaugušajiem 3,Ls mēnesī,
– bērniem 2,Ls mēnesī.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekus
tamo īpašumu Skolas iela 12, kas sastāv no 
zemes gabala 0,3836 ha kopplatībā un saim
niecības ēkas.

MĀlPils Pagasta PadoMes 15.10.2008 sēde Nr.16



2008. gada novembris �mÂLpILS VÇSTIS 

izskatīja 20 jautājumus
NolēMa:
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 

<<Par grozījumiem 11.06.2008.saisto
šajos noteikumos Nr.7 “Par grozījumiem 
09.01.2008 saistošajos noteikumos Nr.2 
“Par Mālpils pagasta padomes budžetu 
2008.gadam”>>

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 
“Par Mālpils pagasta pašvaldības pa
balstiem”

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 
“Par Mālpils pagasta sociālās palīdzības 
pabalstiem”

• Apstiprināt gultas dienas izcenojumu 
ar 01.01.2009.gadu Mālpils sociālās 
aprūpes centrā – LVL 9,60/ diennaktī 
vienai personai.

• Piekrist, ka pagasta padome maina 
dzīvokli Nr.5 Lielvārdes šosejā Nr.10 ar 
kopējo platību 14,3 m2 pret dzīvokli Nr.4 
Lielvārdes šosejā Nr.10 ar kopējo platību 
19,5 m2.

• Samazināt samaksas apmēru par iz
pērkamo saimniecības “Ieviņas” zemi 
0,27 ha kopplatībā, par 50 %, nosakot 
samaksas apmēru Ls 1072,00 LVL vai 
38,29 privatizācijas sertifikāti.

• Atteikt samazināt samaksas apmēru par 
izpērkamo saimniecības “Priežkalni” 
zemi 3,24 ha kopplatībā, jo 10.02.1993. 
LR MP lēmuma Nr. 66 pielikums “Aprēķi
nātās samaksas par īpašumā piešķirto 
zemi samazināšanas normatīvi” to nepa
redz.

• Piekrist pieņemt dāvinājumu – sabiedrī
bai ar ierobežotu atbildību “SAINTGO
BAIN Celtniecības produkti” piederošos 
nekustamos īpašumus:
– 98/22300 domājamās daļas no ne

kustamā īpašuma “Vecbramaņi”, 
Mālpils pag., Rīgas raj., kas sastāv 
no zemes gabala 22,3 ha

– 1901/245000 domājamās daļas no 
nekustamā īpašuma “Kalnabrama
ņi”, Mālpils pag., Rīgas raj., kas sa
stāv no zemes gabala 2,8 ha platībā, 

zemes gabala 1,8 ha platībā, zemes 
gabala 10,1 ha platībā un zemes ga
bala 9,8 ha platībā,

– Nekustamie īpašumi ir nepieciešami 
pašvaldībai tās autonomās funkcijas 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 
rekonstruēšana un uzturēšana) izpil
des nodrošināšanai un tiks izmantoti 
autoceļa Nr. 4 BurtniekiSiksnas pa
plašināšanai un rekonstruēšanai.

– Pilnvarot izpilddirektoru Vladislavu 
Komarovu Mālpils pagasta padomes 
vārdā parakstīt dāvinājuma līgumu 
un nostiprinājuma lūgumus.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Dzirkstele”, kas sa
stāv no zemes gabala 0,34 ha platībā.

• Uz zemes gabala “Kliesmetes” 5,0 ha 
kopplatībā esošajām būvēm “Sūkņu 
māja un “Artēziskā aka”, piešķirt adresi 
Lielvārdes šoseja 9A, Upmalas, Mālpils 
pagasts, Rīgas rajons.

• Apstiprināt noslēgtos zemes nomas līgu
mus ar fiziskām personām nekustamā 
īpašumā “Enerģētikas iela”, “Līdumi”.

• Saskaņot Nolikumu “Par licencēto mak
šķerēšanu Rīgas rajona Mālpils pagasta 
Mergupes ūdenskrātuvēs un ūdenste
cēs.

• Saskaņot Nolikumu “Par licencēto mak
šķerēšanu Rīgas rajona Mālpils pagasta 
Sudas upes ūdenskrātuvēs un ūdenste
cēs”.

• Piekrist līdzfinansēt Mālpils makšķernie
ku biedrības “Mālpils zivīm” iesniegto 
projekta pieteikumu Latvijas vides 
aizsardzības fonda izsludinātajā 2009.
gada projektu konkursā – vadlīnijas 
“Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība”, aktivitātes “Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas pasāku
mu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā”, 
programmas “Vides aizsardzības fonds” 
apakšprogrammā “Vides aizsardzības 
projekti”, projektā “Zivju resursu aizsar
dzības pasākumu materiāli tehniskais 
nodrošinājums Mālpilī”.

– Līdzfinansējumam paredzēt līdzekļus 
2009.gada budžetā 5% no projektā 
paredzētā finansējuma – līdz 600 
LVL.

• Anulēt Ojāram Čamam 20.07.2007. iz
sniegto apliecību Nr.12, kā pašvaldības 
pilnvarotajai personai vides uzraudzības 
jautājumos.

• Apstiprināt tehniski ekonomisko pama
tojumu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Mālpils pagasta Sidgundas ciemā” un 
iesniegt akceptēšanai Vides ministrijas 
Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 
projektu vērtēšanas komisijā.

• Atzīmējot LR Proklamēšanas 90. gada
dienu par nozīmīgu un ilggadīgu darbu 
lauksaimniecības nozarē un Mālpils 
pašvaldības teritorijas attīstībā, piešķirt 
balvu, pasniedzot dāvanu karti zem
nieku saimniecības “Arāji” īpašniekam 
Jānim Živam.

• Atzīt 2008.gada 12.novembra izsoli ar 
augšupejošu soli uz cirsmu nekustamā 
īpašumā “Lūši”, kadastra Nr.8074001
0080, kas atrodas Rīgas rajona Mālpils 
pagastā, par nenotikušu, jo uz izsoli 
nebija ieradies neviens pretendents.

• Precizēt 15.10.2008.padomes lēmumu 
Nr.16/11 “Par piedalīšanos projektu kon
kursos”:
– punktu 1.2, izsakot šādā redakcijā:
 “Nodrošināt projekta īstenošanai 

priekšfinansējumu 307 703,61 LVL 
apjomā, kā arī paredzēt projekta 
budžeta tāmē nepieciešamo paš
valdības kopējo līdzfinansējumu 
138 480,16 LVL, tai skaitā 68 449,93 
LVL attiecināmo izmaksu samaksai 
un 70 030,23 LVL neattiecināmo iz
maksu (PVN) samaksai”.

– Papildināt ar punktu 1.4., izsakot to 
šādā redakcijā:

 1.4. “Projekta realizācijai ņemt aizņē
mumu Valsts kasē LVL 300 000 uz 30 
gadiem”.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
dzidra Bembere

MĀlPils Pagasta PadoMes 12.11.2008 sēde Nr.17

informācija par 2008. gada oktobrī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un Mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

03.10.2008. Laimonis Ņemudrovs Malkas šķūņi nekustamajā īpašumā “Ozoliņi”
Atbalstīt būvniecības 

ieceri un izsniegt  
plānošanas un  

arhitektūras uzdevumu

24.10.2008. Alvīne Gruznova,  
z/s “Dublīšu ferma” īpašniece Mēslu krātuve nekustamajā īpašumā “Dublīšu ferma”

24.10.2008. Armands Čauns Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā “Medaiņi”



2008. gada novembris� mÂLpILS VÇSTIS 

MĀlPils Pagasta PadoMes sēŽu gRaFiKs 
2008.gada deCeMBRa mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs
tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde 10.decembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde 11.decembrī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 11.decembrī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PadoMes sēde  3.decembrī,  
17.decembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē aleKsaNdRs lielMeŽs

Privatizācijas komisijas sēde 29.decembrī pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
administratīvās komisijas sēde 12.novembrī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS

2.novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Mālpils plenēristu darbu 
izstādes atklāšanā

3.novembris Padomes priekšsēdētājs sveic deputāti S.Strausu nozīmīgā 
dzīves jubilejā

4.novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes sēdē, kurā 
izskatīja jautājumus par 2009.gada valsts budžeta projekta 
virzību Saeimā; par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likumprojektu; par grozījumiem Būvniecības likumā; 
par Būvniecības nozares attīstības pamatnostādņu projektu 
2009.2013.gadam; par elektroenerģijas tarifiem un norēķinu 
kārtību; par grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

5.novembris Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja un Kultūrvides 
attīstības daļas vadītāja piedalās Latvijas Muzeju padomes 
sēdē, kur tika izskatīts jautājums par Mālpils novadpētniecī
bas muzeja sākotnējo akreditāciju
Izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sa
nāksmē par valdības un pašvaldību rīcību ekonomiskās 
krīzes un paaugstinātas inflācijas apstākļos
Būvobjektā Mālpils sporta komplekss notiek kārtējā sporta 
kompleksa būvniecības darba grupas sēde, kuras laikā 
tiekas pagasta padomes un būvuzņēmēja pārstāvji, projek
ta autore un būvuzraugs. Tiek veikta objekta apskate un 
apspriestas nedēļā padarīto darbu izpildes. Tiek norādīts 
risinājums basketbola grozu rāmju stiprinājumiem lielās 
zāles sānos

7.novembris Projektu koordinatore piedalās Vides ministrijas organizētajā 
seminārā par ERAF programmas aktivitāti “Ūdenssaimniecī
bas infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000”, kā ietvaros šobrīd norisinās darbs pie 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mālpils pagasta Sid
gundas ciemā” izstrādāšanas
Padomes priekšsēdētājs piedalās Hansabankas gada no
slēguma pasākumā 

8.novembris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalījās Latvijas Repub
likas proklamēšanas 90. gadadienas svinībās Vidzemes 
novadā – Cēsīs, kur notika tradicionālie svētku pasākumi 
– ekumēniskais dievkalpojums, militārā parāde un svētku 
koncerts
Padomes priekšsēdētājs Latvijas Radio1 raidījumā “Pagastu 
stāsti” stāsta par Mālpils pagastu

11.novembris Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Saeimas frakcijas Jaunais 
laiks pārstāvjiem par novadu reformu un pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmu

12.novembris Būvobjektā Mālpils sporta komplekss notiek kārtējā sporta 
kompleksa būvniecības darba grupas sēde, kuras laikā tie
kas pagasta padomes un būvuzņēmēja pārstāvji, projekta 
autore un būvuzraugs. Uz sēdi ierodas apakšuzņēmēji un 
ziņo par darbu izpildi, kvalitāti un tempiem. Tiek precizētā 
mazā baseina slidkalniņa un dekoratīvā elementa atraša
nās vieta

14.novembris ERAF izsludinātajam darbības programmas “Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2. aktivitātes “Sociālo 
dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 
projektu konkursam iesniegts projekta “Sociāli dzīvojamās 
mājas “Smiltnieki” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 
pieteikums, kas paredz ēkas rekonstrukcijas darbus. Kon
kursa rezultāti būs zināmi 2009. gada pavasarī
Padomes priekšsēdētājs piedalās vidusskolas svinīgajā 
pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 
90. gadadienai
Padomes priekšsēdētājs, deputāte L.Amerika un sabiedrisko 
attiecību speciāliste piedalās Rīgas rajona padomes organi
zētajā svinīgajā sarīkojumā, kas veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90. gadadienai un kurā Z/S “Arāji” īpašnie
kam J.Živam tika pasniegts Rīgas rajona padomes Atzinības 
raksts par nozīmīgu un ilggadīgu darbu lauksaimniecības 
nozarē un Mālpils pašvaldības teritorijas attīstībā

15.novembris Mālpils pašvaldības un Rīgas rajona padomes izglītības 
iestāžu darbinieku Latvijas Republikas proklamēšanas 90. 
gadadienai veltītais svētku sarīkojums. Turpinot iesāktās 
tradīcijas, apbalvošanai ar pašvaldības Atzinības rakstiem 
izvirzīti 27 darbinieki

18.novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Republikas 90. 
gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā

19.novembris Projektu koordinatore piedalās Rīgas rajona Lauku attīstī
bas biedrības kopsapulcē, kurā apstiprina Vietējo attīstības 
stratēģiju. Tā izstrādāta, lai iesniegtu vērtēšanai Zemkopības 
ministrijā Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam 
pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
Padomes priekšsēdētājs sniedz interviju Latvijas Avīzes žur
nālistam par novadu un reģionālo reformu
Būvobjektā Mālpils sporta komplekss notiek kārtējā sporta 
kompleksa būvniecības darba grupas sēde, kuras laikā tie
kas pagasta padomes un būvuzņēmēja pārstāvji, projekta 
autore un būvuzraugs. Sporta kompleksa projekta autore 
norāda flīzējamo un krāsojamo sienu krāsu toņus

25.novembris Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS finanšu un ekonomi
kas komitejas un Rīgas rajona padomes sēdēs

26.,  
27. novembris

Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu Komitejas 
plenārsēdē Briselē

30.novembris ERAF izsludinātajam darbības programmas “Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes 
“Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus 
Rīgas” projektu konkursam iesniegts projekta “Satiksmes 
drošības uzlabošana Mālpils pagastā” pieteikums, kas 
paredz Pils ielas rekonstrukcijas darbus. Konkursa rezultāti 
būs zināmi 2009. gada pavasarī

Pagasta padomes notikumi novembrī

7.12.novembrim Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja piedalījās Co
menius programmas projekta “Eiropas komandas veidošana” sanāksmē 
Rumānijā kopā ar partnerskolu kolēģiem no Polijas, Portugāles, Spānijas, 
Bulgārijas, Turcijas.

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.

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste 
iveta Krieviņa
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Piektdien, 7.novembrī, viesnīcā 
Reval Hotel Latvija norisinājās lūgšanu 
brokastu pasākums, kas šogad veltīts 
Latvijas Valsts neatkarības atgūšanas 90. 
gadadienai. Brokastīm šajā laikā izvēlēts 
nosaukums Dievam Tēvzemei Brīvībai, 
un tajās valsts vadītāji, baznīcas un sa
biedrības pārstāvji pateicās Dievam un 
aizlūdza par Latvijas tautas atgūto brīvību 
un mūsu valsts neatkarību.

Latvijas valsts lūgšanu brokastis ir 

daļa no vēsturiskas, starptautiskas kustī
bas, kas 1952. gadā aizsākās Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Ielūgumu piedalīties 
lūgšanu brokastīs saņēma un uz to atsau
cās arī Mālpils pagasta priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs. Kā atzīmēja pagas
ta priekšsēdētājs, pārsteidza tas, ka starp 
zināmiem cilvēkiem bija daudzi gados 
jauni un vidēju gadu cilvēki. Pašvaldību 
vadītāji tikās pie viena galda un neizpali
ka sarunas par pagastu dzīves aktualitā

tēm – visvairāk par reformas noslēguma 
gaitu. Aleksandrs Lielmežs augstu vērtē 
Jura Rubeņa uzrunu un domu par to, ka 
arī Latvijai būtu vajadzīgs kāds svētais 
politiķis, līdzīgi kā Indira Gandija savā val
stī. Kā lūgšanu brokastīs klātesošajiem 
uzsvēra mācītājs Juris Rubenis – nav 
labākas dāvanas Latvijai svētkos par vēl 
vienu mīlošāku, čaklāku, atbildīgāku un 
iecietīgāku Latvijas iedzīvotāju, un tas ir 
atkarīgs no mums ikviena.

Ziņas

Latvijas neatkarības atgūšanas 90.ga
dadienas svinības šogad tradicionāli 
18.novembrī notika Rīgā, bet pirms tam 
arī Latvijas četros novados: Cēsīs – 8.no
vembrī, Liepājā – 9.novembrī, Jelgavā – 
15.novembrī un Rēzeknē – 16.novembrī. 
Svētki reģionos tika organizēti, lai valsts 
dibināšanas jubileju svinētu pēc iespējas 
plašāk un lai šādi dotu iespēju pēc iespē
jas lielākam Latvijas iedzīvotāju skaitam 
apmeklēt svētku pasākumus.

Sestdien, 8.novembrī, Valsts pre
zidents piedalījās Latvijas Republikas 
proklamēšanas 90. gadadienas svinībās 
Vidzemes novadā – Cēsīs, kur notika 

tradicionālie svētku pasākumi – ekumē
niskais dievkalpojums, militārā parāde 
un svētku koncerts.

Cēsu nozīmīgākie vēstures notikumi 
saistībā ar Latvijas valsts dibināšanu 
saistās ar Cēsu rotas dibināšanu 1918. 
gadā, kas bija viena no pirmajām Latvijas 
armijas vienībām.

Cēsis ir arī Latvijas valsts karoga 
dzimtene, jo 13.gadsimta Livonijas 
Atskaņu hronikā saistībā ar Cēsīm pie
minētais latviešu sarkanbaltsarkanais 
karogs 19. gadsimta beigās kļuva par 
prototipu Latvijas nacionālajām krāsām, 
un pēc Latvijas Republikas proklamēša

nas 1918. gada18.novembrī – par valsts 
karogu.

Pēcpusdienā koncertuzvedumā “Pa
liec balta un pasargāta” Valsts prezidenta 
lūgtajiem viesiem, tai skaitā arī Mālpils 
pagasta pārstāvjiem – Aleksandram Liel
mežam ar kundzi, kultūras nama direkto
rei Edītei Priekulei, profesionālās vidus
skolas un inernātpamatskolas direktorei 
Frančeskai Ģēvelei uzstājās vairāk kā 600 
Cēsu un Vidzemes mākslinieki.

Koncerta programma tika veidota, lai 
uzsvērtu katra Vidzemes rajona unikālo 
un vērtīgo devumu Latvijai.

Vairāk nekā 2000 dejotāji, to vidū arī Mālpils profesionālās 
vidusskolas deju kopas “Madara” dalībnieki, sadevušies rokās 
no Latvijas Universitātes līdz RTU cauri Vecrīgai nodejoja Gatves 
deju. Šis pasaules rekorda uzstādīšanas mēģinājums bija tautas 
deju kolektīvu sveiciens Latvijas neatkarības 90. gadadienā. Dejo
tāji centās pārspēt pašreizējo rekordu, kas sasniegts 2007. gadā 
Honkongā, piedaloties 1048 dalībniekiem. Kritēriji ir izpildīti, vēl 
tikai jāsagaida apstiprinājums no Ginesa rekorda organizācijas.

lūgšanu brokastis dievam, tēvzemei, Brīvībai

Vidzemes novada svinības Cēsīs

gatves deja latvijai

Katram no mums ir brīži, kad ilgoja
mies un domājam par savu Tēvzemi.

Skaties zvaigznēs vai smilšainā lie
dagā – tas ir tik skaisti, tas saistās ar 
mājām – Latviju....

Lielajā, plašajā pasaulē mēs esam 
katrs viens kā tādi smilšu graudiņi, zvaigz
nītes.Tikai visi kopā vienā saimē, vienā 
zvaigznājā, vienā liedagā mēs esam tie, 
kas mēs esam.

Mūsu skolā mācās bērni no visa Rī
gas rajona. Katrs nāk no sava pagasta, 
no savām mājām. Domājot par mūsu 
valsts dzimšanas dienu, vēlējāmies atrast 
savu vietu un ieguldījumu tās nākotnē jau 
šodien. Mēs vadījāmies pēc atziņas – DO

MU SPĒKS MATERIALIZĒJĀS! Mājas 
lapa www.zime.lv deva mums iespēju 
realizēt šo ieceri. Katrs mūsu skolas sko
lēns, skolotājs un darbinieks uzrakstīja 
savu novēlējumu Latvijai. No katra vārda, 
dzimšanas datiem veidojās individuālā zī

me. Kad visi dati tika apstrādāti,veidojām 
savu skolas jostu. Nu katrs varēja redzēt 
gan savu un cita zīmi, gan novēlējumu. 
Bērni un pieaugušie katru dienu lasīja 
un lasa novēlējumus skaļi. Ir gan prieks, 
gan izbrīns, cik līdzīgas ir mūsu domas 
un vēlmes. Dažas pieticīgas un mazas, 
citas šķiet nereālas, bet visas vajadzīgas 
un svarīgas mūsu zemei. Katra zīme sa
vijās ar iepriekšējo un nākošo, tāpat kā 
mūsu likteņi šajā zemē!

Vēlēsim labu savai zemei un tautai!
Lai mums izdodas visiem kopā!
Lai mūsu Latvija kļūst par sakārtotu, 

plaukstošu un pārtikušu valsti!

dace Brūna

internātpamatskolas sveiciens latvijai lielvārdes jostas rakstos
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Ceturtdien, 6.novembrī, skolā notika 
tikšanās ar Ziemeļvidzemes Lauku izglītī
bas konsultācijas biroja vadītāju Linardu 
Ligeri, mūsu pagasta padomes saimnie
ciskās darbības sekmēšanas daļas vadī
tāju Nelliju Andrukeli, pagasta vetārstu 
Ati Aigaru un mūsu pagasta iedzīvotāju 
Annu Jurisoni.

Tikšanās mērķis bija rosināt skolēnus 
uz dzīvošanu un darbošanos laukos, snie
dzot ieskatu par savas zemes izmantoša
nas iespējām, iespēju strādāt lauksaim
niecībā un ar to saistītās jomās, izglītības 
un karjeras iespējām šajās nozarēs.

Ļoti kvalitatīvu un auditorijai saprota
mu prezentāciju par lauksaimniecības 
nozari rādīja un uz jautājumiem atbildēja 
mūsu skolas absolvents Linards. Viņš pa
stāstīja par lauksaimniecības tradicionāla
jām nozarēm, kā arī par mazāk izplatītā
kajām: strausu, savvaļas dzīvnieku, zivju 
un vēžu audzēšanu. Īpaši nozīmīga bija 

informācija par bioener
ģētiku un bioloģisko 
lauksaimniecību, kas 
pamatojas uz dabas 
procesu izpratni.

Ar lielu pārliecību, 
slavējot mūsu pagasta 
zemniekus, viņu sasnie
gumus, runāja Nelli
ja Andrukele, aicinot 
jauniešus uzdrīkstēties 
būt lepniem, ka viņi nāk 
no laukiem un būt šīs 
zemes saimniekiem. 
Jauniešiem tika dota ie
spēja degustēt “Mālpils 
piensaimnieka” dažādās sieru šķirnes. 
Ļoti mīļi par savu kazu saimi stāstīja An
na Jurisone, cienājot visus klātesošos ar 
savu pašas gatavoto kazas sieru. Izvēlē
ties vetārsta profesiju aicināja pagasta 
vetārsts Atis Aivars.

Tikšanās noslēdzās ar devīzi “Būsim 
drosmīgi – dzīvosim un saimniekosim 
Latvijas laukos!”

Mālpils vidusskolas DVAD  
laima Balode

Mālpils un Mārupes skolas audzēk
ņu tikšanās iespējams aizsāks jaunu 
draudzību. Mālpils internātpamatsko
las dažādos pasākumos, kas saistās 
ar drošību, bieži viesojas Valsts polici
jas Rīgas reģiona pārvaldes, Kārtības 
policijas pārvaldes, Nepilngadīgo 
prevencijas nodaļas vecākā inspekto
re Jeļena Prišpetjeva, taču šoreiz tiek 
uzsākta pavisam jauna lieta. Mārupes 
pagasta izglītības iestādēs tiek realizēts 
pilotprojekts “Policists skolā”. Mārupes 
vidusskolas skolotājām, ar kurām jau iz
veidojies labs kontakts, radusies doma 
rudens ekskursiju izmantot lietderīgi. 
Prišpetjevas kundze, labi pazīstot Māl
pils internātpamatskolas dzīvi, ieteikusi 
doties vizītē uz Rīgas rajona otru pusi, 
skaisto Mālpili.

Mālpils internātpamatskolā ciemiņiem 
bija iespēja iepazīties ar internātskolas 

dzīves ritmu, tās prasībām. Skolas psiho
loģe iesaistīja ciemiņus spēlē, savukārt 
kopā ar Mālpils internātpamatskolas 
5. klases skolēniem tika zīmēts katras 
skolas labākais skolēns, skolotājs, kā 
arī kādu bērni redz savu skolu tagad un 
kādu gribētu redzēt nākotnē.

Mārupes skolas 5. klases audzinātāja 
Ilze Kupča izteica gan savu, gan bērnu 
viedokli, ka šeit ir ļoti patīkami. Galvenais 
mērķis braucot šurp, bijis iepazīt skolu, 
Mālpils pagastu pēc 800gades jubilejas, 
apskatīt muižu un praktiski paskatīties 
kādas iespējas dod Mālpils profesionālā 
skola. Lidija Lipaja, kas ciemos atvedusi 
savu 6. klases, vēlējusies apskatīt Mālpili, 
jo līdz šim te neesot būts. Prieks par ie
spēju redzēt atjaunoto muižu. Nekad vēl 
nav bijis tādas pieredzes, ka var aizvest 
bērnus uz citu skolu. Abas skolotājas 
gandarītas par interesanto iespēju skolē

niem kopā darboties, pašiem gatavojot 
pusdienu sviestmaizes.

Jeļena Prišpetjeva atzinīgi vērtē bērnu 
ieinteresētību. Lielākais ieguvums būs zi
nāšanas par Mālpils profesionālajā vidus
skolā un internātpamatskolā apgūstama
jām profesijām. Svarīgi, lai bērni aptvertu, 
cik svarīgas ir zināšanas un iemaņas, lai 
iestātos profesionālā mācību iestādē, kā 
arī zinātu par iespējām pēc tam ar savu 
roku darbu labi nopelnīt.

Pāri Rīgas rajonam loku metis krā
sains varavīksnes tilts – jauns aizsākums 
draudzībai, kas, iespējams, rosinās bēr
nus domāt par tālāko nākotni, profesiju 
izvēli, kā arī ļaus labāk izprast, kā bērni 
dzīvo, mācās un, protams, arī izklaidējas 
skolā, kur visu dienu visi ir kopā. Kopā 
draudzīgā saimē.

daiga Frīdberga

lauksaimniecības nozares popularizēšana Mālpils vidusskolā

draudzības tilts



2008. gada novembris �mÂLpILS VÇSTIS 

Latvijas jubileja Mālpils vidusskolā ar 
dažādiem pasākumiem tika atzīmēta visas 
nedēļas garumā.

Lāčplēša dienā 12.klases skolēni ar pa
šu veidotām prezentācijām pārējām klasēm 
vadīja vēstures stundu “Latvijai 90”, stāstot 
par Latvijas valsts vēsturi no tapšanas līdz 
mūsdienām, īpaši uzsverot notikumus1918.
gada 18.novembrī.

Pamatskolēni savas zināšanas parādīja 
erudītu konkursā “Mana Latvija”, bet des
mitie un divpadsmitie savas domas izteica 
esejā “Kas mūs vieno Latvijā?”.

Vērojot ar kādu cieņu un mīlestību cilvēki 
dažādos novados raksta savus novēlēju

mus Latvijai, abām 7.klasēm radās ideja 
izveidot savu Vienotības jostu un uzrakstīt 
savus sirdsvārdus. Tā tapa 36 novēlējumi. 
Visi rakstīti ar godbijību pret savu Dzimteni. 
Varbūt Latvijas 100.dzimšanas dienā kādam 
gribēsies atnākt uz skolu, izlasīt savu bērnī
bā rakstīto un pārdomāt, ko aizvadītajos 10 
gados pats devis Latvijai.

Ar mūsu vēstures traģiskākajām lappu
sēm vecāko klašu skolēni iepazinās, skato
ties filmu “Padomju stāsts”, bet emocionālu 
baudījumu visiem sagādāja “Mazās Ģildes” 
muzikālā vēstures stunda “Piemini Latviju”.

“Dzimtene ir tikai viena” – tāds bija Latvi
jas 90. dzimšanas dienai veltītā skolas svinī

gā pasākuma nosaukums. Vai skolēni spēja 
parādīt, ka izprot šā Jāņa Jaunsudrabiņa atzi
ņu? Vērojot četru galveno pasākuma runātāju 
pārliecību, klausoties, cik aizrautīgi skanēja 
kopīgi dziedātās dziesmas, dzirdot sirsnīgos 
aplausus pēc filmas par Mālpili, secinājums 
gandarī: ir mūsu skolēniem lepnums gan 
par savu Mālpili, gan par Latviju, un, kad va
jadzēs, viņi spēs gan to aizstāvēt, gan par to 
pastāvēt. Pagasta padomes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs savā uzrunā atzinīgi 
novērtēja tieši skolēnu attieksmi.

Paldies visiem pasākumu veidotājiem!

Sagaidot LR Proklamēšanas 90. gadadienu, Mālpils pagasta padome 
15. novembrī pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un struktūrvienību un Rīgas 
rajona padomes izglītības iestāžu darbiniekiem rīkoja pasākumu. Turpinot 
iesāktās tradīcijas, katras iestādes vadītājs no sava darba kolektīva izvirzīja 
apbalvošanai darbiniekus. Atzinība tika izteikta un piešķirta balva – dāvanu 
kartes 25,00 latu apmērā sekojošiem darbiniekiem:
1. Mālpils pagasta padomes zemes ierīkotājam Agrim Bukovskim
2. Mālpils pagasta padomes juristei, bāriņtiesas priekšsēdētājai Annai 

Višķerei
3. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” skolotājai Lolitai Bērziņai
4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” skolotājas palīdzei Lūcijai Indrānei
5. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” veļas pārzinei Ausmai Ragozinai
6. Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”skolotājas palīdzei Intai Purviņai
7. Sidgundas pamatskolas direktora vietniecei Norai Pavlovai
8. Sidgundas pamatskolas skolotājai Intai Dreimanei
9. Sidgundas pamatskolas skolotājai Pārslai Lietavietei
10. Mālpils vidusskolas skolotājai Inai Turkinai
11. Mālpils vidusskolas skolotājai Ērikai Caunei
12. Mālpils vidusskolas diennakts dežurantei Liānai Menģelei
13. Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Svetlanai Lucevičai
14. Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Diānai Ulasei
15. Kultūras nama mākslinieceinoformētājai Indrai Zvīgulei
16. Kultūras nama deju kolektīva vadītājai Maijai Orlovai
17. Vokālā trio “Es nezinu” dalībniecei Sanitai Vītumai
18. Vokālā trio “Es nezinu” dalībniecei Santai Mihelsonei
19. Vokālā trio “Es nezinu” dalībniecei Ilzei Vācietei
20. P/A “Mālpils sociālais dienests” sociālai darbiniecei Baibai Poišai
21. P/A “Mālpils sociālais dienests” direktora vietniecei aprūpes jautājumos 

Sarmai Feldmanei
22. SIA “Norma K” ceļu un apzaļumošanas dienesta vadītājai Ilzei Vanagai
23. SIA “Norma K” sētniecei Maijai Bīriņai
24. Mālpils internātpamatskolas skolotājai Ingai Reķei

25. Mālpils internātpamatskolas mantzinei Jeļenai Serebrjakovai
26. Mālpils profesionālās vidusskolas skolotājam Ilmāram Priedem
27. Mālpils profesionālās vidusskolas skolotājai Ainai Lindei

18. novembrī Mālpils kultūras namā pagasta iedzīvotāji kopīgi svinēja 
valsts dzimšanas dienu, noskatoties TV Spektrs veidoto filmu par Mālpili, 
ieklausoties pagasta priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža uzrunā un sirsnīgi 
aplaudējot apsveikumus saņemošajiem Mālpils pagasta iedzīvotājiem.

Pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes lēmumu “Par nomināciju 
apstiprināšanu 800 gades svinību pasākumam” un apkopojot iesniegtos 
priekšlikumus Mālpils svētkos 9. augustā tika pasniegtas balvas astoņās 
nominācijās, bet svinot mūsu valsts 90. gadadienu II un III vietu ieguvējiem 
tika pasniegtas Sidgundas pilskalnā atrastās rotas (krustiņa) kopija sudrabā. 
Balvas Mālpils svētkos un 18. novembrī saņēma:

Mālpils dižģimene vai ģimene ar kuru mēs lepojamies – Kaukuļu ģime
ne, II un III vieta Zuteru un Jomertu ģimenes

Par ieguldījumu izglītībā – Ināra Bahmane, II un III vieta Līvija Mukāne 
un Antonija Kaukule

Par ieguldījumu mākslā un tautas mākslā – Lauma Krastiņa, II un III 
vieta Māra Ārente, Džemma Skulme

Par ieguldījumu ekonomiskā izaugsmē – Kazimirs Anspoks, II un III vieta 
Leontīne Amerika un SIA “Laiko”

Par ieguldījumu Mālpils tēla veidošanā un atpazīstamībā – SIA “Mālpils 
piensaimnieks”, II un III vieta Līvija Mukāne un Viktorija Kalniņa

Par sabiedrisko aktivitāti vai nominācija – daru vairāk, kā pienākums 
prasa – Māra Ārente, II un III vieta Ināra Bahmane un Edīte Priekule

Par ieguldījumu laiku vides veidošanā un atpazīstamībā – Igors Šaboha, 
II un III vieta Andris Apsītis un Nellija Andrukele

Mālpils dāsnā sirds – Leontīne Amerika, II un III vieta Aldis Plaudis, 
Lauma Krastiņa

Sarīkojuma noslēgumā bija skatāms uzvedums “Teiku mistērijas”.

Manai latvijai 90

Mālpilieši svin svētkus 



2008. gada novembris� mÂLpILS VÇSTIS 

Ar šādu moto norisinājās svētku ne
dēļas pasākumi Mālpils profesionālajā 
vidusskolā. Svētku nedēļu ievadīja SIA 
“Mazā ģilde” mākslinieku Intas Palejas 
un Andra Gailīša priekšnesums “Piemini 
Latviju”. Tā bija muzikāla vēstures stunda 
ar stāstījumu, dziesmām un saksofona 
solo. Visiem bija pārsteigums, ka arī tā 
var mācīties vēsturi.

Vecāko kursu audzēkņi vēstures un 
literatūras stundās pētīja Latvijas tēla 
atspoguļojumu literatūrā un mākslā, bet 
pirmkursnieki rakstīja patstāvīgos darbus 
“Mans dzimtais novads”. Lielajā Latvijas 
kartē katrs varēja iezīmēt savu dzimto 
vietu. Tematiskajā pēcpusdienā skolas 
bibliotēkā notika labāko darbu lasījumi. 
Audzēkņi stāstīja gan par sava pagasta 
vēsturi, par skolu, kur kādreiz mācījās 
un par to, kas interesants tur notiek mūs
dienās. Tādejādi katrs varēja salīdzināt, 
kas labs notiek citur un ko ieviest pie 
sevis. Arī vairāki Mālpils vidusskolas de
vītās klases absolventi turpina mācības 

Mālpils profesionālajā vidusskolā. Lūk, 
neliels citāts no viena darbiņa: “Mālpils 
lēnām un pamazām sāk attīstīties par 
mazpilsētu. Šeit milzums daudz aktivitā
šu. Viena no tādām, kas bija ievērības 
cienīga un uz kuru sabrauca ciemiņi no 
tālienes, bija Mālpils 800 jubileja. Visas 
lietas – koncerti, izrādes, uguņošana bija 
smalki izplānotas un kārtīgi novadītas līdz 
galam. Pasākums tiešām bija grandiozs 
un par to dzirdēju tikai labas atsauksmes. 
Pie manas bijušās skolas top arī sporta 
komplekss, jo tas ir tas, kas vajadzīgs, 
lai jaunatne varētu pilnvērtīgi attīstīties.” 
Nobeigumā tika demonstrēta TV Spektrs 
veidotā filma par Mālpili. To ar interesi 
noskatījās visi audzēkņi, jo turpmākos čet
rus gadus Mālpils būs arī viņu mājas.

Jau tradicionāli Lāčplēša dienā no
tiek “Vīru spēles”, kur jaunieši sacenšas 
dažādās sporta disciplīnās – krosā, 
svaru bumbu celšanā, basketbola soda 
metienos, spēka vingrinājumos. Šoreiz 
uzvarēja vecāko kursu audzēkņi – Nau

ris Korklišs, Druvis Bisnieks un Mārtiņš 
Ronis. Arī pirmkursnieki izrādījās sīvi 
konkurenti, un līderi noskaidrojās tikai 
ar dažu punktu starpību.

Svētku nedēļas noslēguma direktore 
Frančeska Ģēvele, uzrunājot skolotāju 
un darbinieku kolektīvu, novēlēja, lai 
cilvēku gudrie prāti un mīlestība caurvij 
Latviju ik mirkli.

Nākošai – 2009. gads būs skolas 
jubilejas gads. Pirms 60 gadiem tāla
jā – 1949. gadā tika dibināts Mālpils hid
romeliorācijas tehnikums. Gatavošanās 
svētkiem turpinās.

ausma Čīma 
Mālpils profesionālā vidusskola

Vīru spēļu uzvarētāji savus darbus prezentē mālpilieši  
Krists Krieviņš

artūrs Mališevs

Mana skola, mans pagasts, mana latvija

2009.gadā tiks uzsākta Mālpils 
pagasta padomes sadarbība ar Nī
derlandes fondu KNHM (Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij), 
organizējot projektu konkursu “iedzī
votāji veido savu vidi”. tā mērķis ir 
uzlabot dzīves fizisko un sociālo kva
litāti, balstoties uz pašu iedzīvotāju 
iniciatīvu.

Kāpēc tiek rīkots konkurss “Iedzīvo
tāji veido savu vidi”?

Koninklijke Nederlandsche Heide
maatschappij līdzīgus konkursus orga
nizē Nīderlandē. Fondam pieder akcijas 
inženiertehniskajā firmā ARCADIS, kas 
piedāvā savus pakalpojumus vides, infra
struktūras un būvniecības jomās visā pa
saulē. Atbilstoši statūtiem, Koninklijke Ne

derlandsche Heidemaatschappij fondam 
kā bezpeļņas organizācijai dividendes ir 
jāiztērē, “ziedojot dzīves kvalitātes uzlabo
šanai Nīderlandē un ārzemēs”. Vairākas 
Latvijas pašvaldības pēdējos gados ir 
veiksmīgi sadarbojušās ar šo fondu, rea
lizējot daudzveidīgus projektus.

Kā tas notiks?
Jebkura iedzīvotāju grupa (gan fizis

kas personas, gan sabiedriskās organizā
cijas) varēs pieteikt projektu, kas saistīts 
ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un kas ir 
īstenojams pašu spēkiem.

Projektu piemēri: sabiedrībai svarī
gas teritorijas labiekārtošana, bērnu rota
ļu laukuma ierīkošana, kādas visiem nozī
mīgas ēkas remontdarbi, sporta laukuma 
labiekārtošana, utt., dodot lielāku labumu 

pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem. 
Žūrija pārbaudīs, vai projekts atbilst 

konkursa mērķiem un vērtēšanas kritēri
jiem. Ja tas tā būs – grupa saņems finan
sējumu projekta īstenošanai līdz 1000 
EUR apmērā. Projektus varēs pieteikt arī 
nākamajos divos gados, taču tie būs attie
cīgi 50 un 40% no šīs summas, līdz ar to 
būs nepieciešams līdzfiansējums.

Nākamajās “Mālpils Vēstīs” tiks pub
licēti konkrēti termiņi darbībai nākamajā 
gadā.

Plašāku informāciju par šo projektu 
konkursu varat saņemt pagasta padomes 
311.kabinetā vai piezvanot 26836192 vai 
67970893.

līvija Mukāne

Veidosim savu dzīves vidi!

PRoJeKti
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CoMeNius projektu uzsāk Mālpils internātpamatskola

No 26. – 31. oktobrim Vācijā, Minhenē, no
tika projekta pirmā sanāksme, kurā piedalījās 
projekta darba grupu pārstāvji no 9 valstīm: 
Vācijas, Portugāles, Grieķijas, Spānijas, Tur
cijas, Francijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas. 
Projekts turpināsies līdz 2010. gada pavasa
rim ar noslēguma pasākumu – dziesmu un 
pasaku uzvedumu – pie mums Mālpilī.

Šis ir ļoti interesants un radošs projekts, 
kura gala produkts būs jauna bērnu grāmata, 
ko kopīgi izstrādās, noformēs un prezentēs 
sabiedrībai partnerskolu skolēni. Šajā grāma
tā būs iekļauti raksturīgākie bērnu literatūras 

varoņi no partnerskolu valstīm. Grāmatu rak
stīs trijās valodās, katras partnerskolas valsts 
valodā ar tulkojumu angļu un vācu valodās.

Projekts tiks realizēts sekojošā veidā: 
tiks izveidots stāsts ar turpinājumiem. Viena 
partnerskola sāks šo grāmatu, un pārējās 
turpinās. Katrs partneris izvēlēsies vienu sa
vā valstī labi pazīstamu pasaku varoni. Šie 
varoņi darbosies tādā veidā un nokļūs tādās 
situācijās, ka, lasot jau gatavo grāmatu, part
nerskolu skolēni un skolotāji varēs iepazīt 
partnervalstu tradīcijas, uzskatus, kultūru 
un citas īpatnības.

Lasot grāmatas turpinājumus, bērni iepa
zīs partnervalstu bērnu literatūru. Tajā pašā 
laikā viņi apzināsies savu identitāti, paradu
mus, vidi un raksturīgo dzīves veidu, rakstot 
un tulkojot savu teksta daļu.

Vācija, koordinējošā valsts, veidos stāsta 
sākumu, līdz ar to arī šāds projekta nosau
kums. Bērnu grāmata sāksies ar Ansīša un 
Grietiņas piedzīvojumiem un turpināsies, 
viņiem dodoties ceļā un satiekot citu Eiropas 
valstu pasaku varoņus.

Šī bija interesanta un iespaidiem bagāta 
nedēļa. Es iepazinos ar ļoti dažādiem un inte
resantiem cilvēkiem. Apmainoties pieredzē 
ar citiem pedagogiem, nedaudz iepazinos 
ar atšķirībām katras valsts izglītības sistēmā. 
Liels pārsteigums bija par to, ka Portugālē 
vienā mazā ciematiņā pastāv skola, kurā mā
cās tikai 8 bērni. Darba nedēļas plānā bija arī 
Minhenes Internacionālās bērnu bibliotēkas 
apmeklējums, kurā atrodas grāmatas dažā
dās pasaules valodās. Vācijas partnerskolas 
pedagogi sarīkoja viesiem Bavārijas vakaru 
ar tradicionālo mūziku un ēdieniem.

Nākamās projekta sanāksmes šajā mācī
bu gadā notiks Polijā, Spānijā un Grieķijā.

diāna ulase
Projekta partneri Kopā ar Portugāles un spānijas kolēģiem 

darba grupā

Mūzikas un mākslas skolas CoMeNius projekts  
“ar ansīti un grietiņu cauri eiropai”

Skola uz
sākusi jaunu COMENIUS projektu Mūžizglī
tības programmas ietvaros. Tā tēma saistīta 
ar zemes dzīļu naftas vēsturi un nākotnes 
perspektīvām. Jaunieši pirmajā posmā veica 
izpētes darbu par situāciju Latvijā. 7. klases 
audzēkņi zīmēja par mums, kā naftas tranzī
ta valstij, tik ļoti aktuālo vides aizsardzības 
tēmu – naftas noplūdes katastrofālajām se
kām. 8. klase veica materiālu izpēti izmantojot 
interneta resursus, pētīja naftas īpašības, kā 
arī sagatavoja prezentāciju. 9. klase skolas 
bibliotēkā pētīja bibliogrāfiskos resursus 
un veidoja plakātus par tēmām, ko apgūst 
ģeogrāfijas stundās. Savukārt Mālpils tika 
aplūkota vēsturiskajā aspektā, jo izrādās jau 
pagājušā gadsimta beigās Mālpils un Sidgun
das apkaimē veikti ģeoloģiskie pētījumi, kas 
gan nav vainagojušies ar panākumiem.

No 17. līdz 21. novembrim seši pārstāvji 
no skolas devās uz Aleksandra Humbolda 
ģimnāziju Vācijā Neuss pilsētā, kur prezen
tēja savu veikumu projekta pirmajā posmā. 
Projektā kopā piedalās trīs valstis – Vācija, 
Polija un Latvija. Mūsu partnerskolu audzēkņi 

gan ir nedaudz vecāki, tomēr kontakts jaunie
šu starpā ir nodibinājies labs. Pirmajā dienā 
bija jūtams apmulsums, taču vizītes beigās 
secinājums viens, nevajag baidīties runāt, jo 
visi tikai mācās svešvalodas. Poļu skolēni ap
gūst vācu valodu tikai otro gadu, tāpēc vairāk 
sarunas risinājās angļu valodā.

Vācijas kolēģi bija sagatavojuši ekskursi
jas uz Ķelni un Āheni. Kopā ar audzēkņiem 
“iekarojām” Ķelnes Doma vītņkāpnes 100 
metru augstumā. Kā lielākā balva grūtajam kā
pienam bija skaistā ainava, kas pavērās uz vi
sām pusēm no Doma torņa smailes – skaistā 
vecpilsēta, Reinas līkumi ar neiztrūkstošajiem 
kuģīšiem un Ziemasssvētku gadatirdziņu kios
ku krāsainajiem jumtiņiem. Vēlāk apskatījām 
arī vecpilsētu, un gar Reinas krastu skaitījām 
tiltus, kas pavisam ir 8. Pārsteidza to līdzī
ba ar Rīgas tiltiem, jo viens aiz otra sekoja 
līdzinieki gan Vanšu, gan Dzelzceļa tiltam. 
Vissmaržīgākā un garšīgākā ekskursija bija 
Šokolādes muzejā. Modernā ēka uzbūvēta 
uz veca mola, kas kā pussala iestiepusies 
Reinas ūdeņos. Bija iespēja izpētīt interak
tīvos stendus, kur parādīta kakao pupiņu 

iegūšanas vēsture, gadsimtu gaitā ražotās 
konfektes un šokolādes, kā arī vērot slave
nās firmas Lind moderno ražošanas līniju. 
Noslēgumā, protams, slavenās šokolādes 
kūkas baudīšana kafejnīcā, aiz kuras logiem 
pavērās brīnišķīga pilsētas ainava.

Vizītes priekšpēdējā dienā apmeklējām 
Āheni – senu pilsētu, kuras vēsture īpaši sla
vena ar Kārļa Lielā laiku, kad uzplauka pilsēta, 
attīstījās vilnas ražošana un tirdzniecība, kā arī 
ar slavenajiem karstajiem minerālūdeņu avo
tiem. Tiem par godu pilsētā joprojām veidotas 
īpašas skulpturālas kompozīcijas, pie kurām 
labprāt fotografējas tūristi, protams, arī mēs. 
Neaprakstāmi skaists ir marmorā un zeltā 
celtais Doms, kurš tapis ar Pāvesta svētību, 
pārvedot kādas Itālijā nojauktas katedrāles 
materiālus. Pilsēta mūs sagaidīja jau Ziemas
svētku noskaņās, ar rotātām ielām, tirdziņiem 
un saldo piparkūku smaržu. Izrādās mēs 
bijām nokļuvuši to dzimtenē, jo tieši Āhenē 
daudzus gadsimtus atpakaļ šie īpašie cepumi 
izmantoti kā svētbildes, kurās ar formu palīdzī
bu tika iecepti reliģisko tēmu attēli.

Noslēdzies pirmais posms projektam, tā
lāk paredzams liels izpētes 
darbs par alternatīvajām 
enerģijas ieguves iespējām, 
kā bioenerģijas izmanto
šana, vēja rotoru izplatība 
Latvijā un mums vēl tik ne
pazīstamo saules bateriju 
izmantošanu. Līdz nākošai 
tikšanās reizei Polijā vēl 
priekšā saspringts darba 
posms, tomēr audzēkņi ir 
apņēmības pilni turēt līdzi 
Vācijas ģimnāzistiem un Po
lijas licejistiem. Veiksmi!

daiga Frīdberga
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Bibliotēka skaitļos
Mālpils bibliotēka šobrīd apkalpo pagasta centru, mikrorajonu, 

kurā ir ap 2000 iedzīvotāju. Krājumā kopā ar žurnāliem – 15730 
vienības. Grāmatas – 12604. Lasītāji – 465. Grāmatu fonds papildinās 
vidēji par 250 – 300 grāmatām gadā, arī lasītāju skaitam šobrīd ir 
tendence palielināties. Lasītājiem tiek piedāvāti 36 dažādu nosauku
mu preses izdevumi, kas tiek izsniegti arī lasīšanai mājās. Lasītāju 
analīze apliecina, ka nebūt nav tā, ka lasītāju lielāko vairumu sastāda 
pensionāri, kā pieņemts uzskatīt: lielākā bibliotēkas lietotāju daļa ir 
iestāžu darbinieki, otra lielākā grupa ir skolēni līdz 16 gadu vecu
mam. Tālāk seko pensionāri, strādnieki, vidusskolēni un studenti, 
mājsaimnieces un bezdarbnieki.

No vēstures
Bibliotēkas aizsākumi meklējami 1883. gadā, kad Mālpils labdarī

bas biedrība nodibināja bibliotēku. Pirmā pasaules kara laikā bibliotē
ka tika iznīcināta kopā ar labdarības biedrības namu. Pēckara periodā 
tās darbība atjaunojās. Bibliotēka atradās Mālpils muižas telpās un 
bija atvērta tikai svētdienās. 1935. gadā iestāde pārgāja jaunajās 
telpās – uzceltajā biedrības namā Mālpils centrā. Otrā pasaules karā 
un tam sekojošā politiskā režīma rezultātā bibliotēka zaudēja visu 
grāmatu fondu. 1945. gadā bibliotēka atkal atsāka darbu. Grāmatu 
fonds nemitīgi pieauga un 1975. gadā sasniedza 7000 eksemplāru. 
1988. gada 29. novembrī bibliotēka no vecā Tautas nama pārcēlās 
uz plašajām telpām jaunajā kultūras namā. Kopš 1991. gada Mālpils 
bibliotēka ir Mālpils pagasta padomes iestāde, kas tiek finansēta no 
pašvaldības budžeta. Valsts veic metodiskās funkcijas.

Bibliotēkā ir saglabājušās divas grāmatas ar Mālpils Labdarības 
biedrības zīmogu – J. Rainis Nemierīgā sirds – dziesmas no visas 
pasaules un K. Skalbes Pasakas, tēlojumi un dzejas.

Bibliotekāri Mālpils bibliotēkā
Karlīne liepiņa – Mālpils labdarības biedrības bibliotekāre, 

Džemmas Skulmes vecmāmiņa, Zenta Balode /Liepa/ 1941.g. Skaid
rīte Bērziņa 1944.–1945.g. Biruta Bruce /Bernharde/ 1945.–1947.g. 
Āboliņš Kārlis 1947.–1949.g. Guna Zalcmane /Liepiņa/ 1949.g. Klei
na, Pušņakova, Vija Ieviņa 1956.–1958.g. Edīte Gaile, Marta Medne 
1958.g.–1964.g. Valentīna Mauriņa 1964.–1971.g. Indra Bērstele 
1971.–1972. Irēna Krieviņa 1972.–1973. Regīna Astašova 1973.–1976. 
Mārīte Žuravļeva 1989.–1994.g.

dace Krilovska (bibliotekāre no 1976.g) ir vākusi ziņas par 
pagasta bibliotekāriem un albumā ar fotogrāfijām varam lasīt arī 
atmiņu stāstījumus. Lūk, daži mazi fragmenti:

skaidrīte Bērziņa. Tolaik ciema jauniešus pulcina Mālpils pirmais 
komsorgs Jānis Ūdris (Skaidrītes Bērziņas brālis). Viņš arī palīdz 
māsai bibliotēkas darbā gan ar grāmatu sagādi, gan ar sienas avīžu 
izveidošanu. Bibliotēka kļūs par iecienītu jauniešu pulcēšanās vietu. 
Skaidrītei ar padomu palīdz skolotāja Čakša. Ciema padomē strādā 
Rītere Elvīra, kas arī ņem dalību bibliotēkas darbā.

Āboliņš Kārlis. Mālpils bibliotēkā tika izveidota sienas avīze. To 
sagatavoja kopā ar tautas namu. Sienas avīzē atspoguļo notikumus 
no ciema dzīves, kā arī materiālus par rakstnieku jubilejām. Piemē
ram – Puškina 150. dzimšanas diena. Organizē lasītāju konferences 
par grāmatām: Anna Sakse “Pret kalnu”, Vilis Lācis “Vētra”.

Marta Medne. Marta Medne ļoti aktīvi sadarbojās ar kultūras 
namu un veidoja sarīkojumus bērniem un viņu vecākiem. Atcero
ties Martas Mednes darbu un atzīmējot 100. gadu dzimšanas dienu 
bibliotēkā notika sarīkojums, kurā piedalījās viņas bērni un bijušie 
lasītāji – tajā laikā bērni, Martas Medenes un kultūras nama vadītājas 
Laumas Balodes veidoto sarīkojumu dalībnieki, kuri ar lielu sirsnību 
atcerējās to laiku.

Regīna astašova. Izveidoja jauno literātu pulciņu. Daudz laika 
veltīja tehniskajam darbam: katalogu, kartotēku veidošanai, orga
nizēja jauniešu, komjauniešu vakarus, tikšanās ar politiskajiem 
darbiniekiem, literātiem, ceļotājiem.

 Valentīna Mauriņa. Ilglaicīga Mālpils bibliotēkas vadītāja. Ar 
bibliotekāra izglītību. Kultūras cilvēks, kas neaprobežojās ar grāma
tu izsniegšanu, bet rīkoja arī sarīkojumus. Saglabājušās fotogrāfijas 
no tikšanās reizēm ar Zigmundu Skujiņu, Andri Vējānu, Jeronīmu 
Stulpānu, Dainu Avotiņu, Laimoni Kamaru, jaunajiem Mālpils literā
tiem.1966.g Mālpilī viesojās arī jaunais dzejnieks Imants Ziedonis. 
Viņa atgriešanās Mālpilī notika 2000. gadā jau jaunajā bibliotēkā. 
Dace Krilovska augstu vērtē Valentīnas Mauriņas vārdus, kad viņa 
jau slimības nomākta, iegriezusies bibliotēkā, brīdi vērojusi Daces 
darbu, tad teikusi – Jūs labi strādājat. Tā kā jāstrādā bibliotekāram.

imants Ziedonis sniedz autogrāfus

Bibliotekāru pulciņš vecajā bibliotēkā

tikšanās ar andu līci

Jaunās bibliotēkas atklāšana
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Ierasti veru bibliotēkas durvis. Mani 
sagaida siltums un kluss mājīgums. Lielās 
papardes, kurām ir gandrīz tik pat gadu kā 
bibliotēkai pastiprina miera sajūtu. Avīzes, 
žurnāli skatās uz mani ar slavenību acīm un 
pasaules notikumu atspulgiem. No tālākās 
telpas, kur izvietoti datori, atskan bērnu 
balsis.

“Sveika, Dace!”, saku un aicinu 
Mālpils bibliotekāri Daci Krilovsku 
uzsākt sarunu par bibliotēku un dar
bu tajā. Sarunai pamatots iemesls 
– Mālpils bibliotēka šajā gadā svin 
125 gadu jubileju un mūsu bibliote
kāre Dace ir bibliotēkas dvēsele jau 
daudzus gadus.

Pēc kultūras darbinieku tehniku
ma beigšanas nostrādājusi dažus 
gadus dzimtajā Cesvaines pusē 
Dace nokļūst Mālpilī un uzsāk dar
bu Sidgundas Tautas namā. Dažus 
gadus vēlāk, jau auklējot mazo dēli
ņu Mārci, tiek saņemt piedāvājums 
strādāt Mālpils bibliotēkā un Dace 
pieņem to, pēc dažiem gadiem vēl
reiz mācoties kultūras darbinieku tehnikumā 
– šoreiz par bibliotekāri.

“Pašai par lielu pārsteigumu esmu nostrā
dājusi Mālpils bibliotēkā vairāk kā 30 gadus. 
Nedomāju kļūt par bibliotekāri – esmu. Ne
domāju nostrādāt ilgi – esmu nostrādājusi 
daudzus gadus. Esmu iemīļojusi šo darbu 
un nevaru sevi iedomāties darām ko citu,” 
tā uzsāk sarunu Dace.

Mālpilī nodzīvoti jau gandrīz četrdesmit 
gadi, izaudzināti divi dēli – pietiekošs laiks, 
lai sajustu šo pusi kā dzimto.

Esmu Mālpili iepazinusi caur cilvēkiem. 
Caur labiem cilvēkiem, vecajiem mālpilie
šiem. Sākuma gados Mālpilī tā bija Lauma 
Balode. 80. gadu sākumā, ietekmējusies no 
Imanta Ziedoņa darbības, devos pie Mālpils 
ilggadīgajiem iedzīvotājiem, lai pierakstītu 
viņu dzīves stāstījumus.

Pateicoties tam, ka man ciema padomes 
uzdevumā bija jāpiedalās iedzīvotāju un 
saimniecību ikgadējā uzskaitē, esmu izstaigā
jusi kājām vistālākos pagasta nostūrus.

Cita veida pieredze, kas arī deva iespēju 
iepazīt cilvēkus, bija avīzes Mālpils Vēstis re
daktores darbs, ko paralēli darbam bibliotēkā 
veicu piecus gadus (2000.–2005.g.) Reizēm 
tas bija grūti, reizēm ļoti radoši. Vislielāko gan
darījumu guvu, tuvāk iepazīstot iedzīvotājus 
ārpus Mālpils centra un ierastā dzīves ritma.

Darbs bibliotēkā cieši saistīts ar notiku
miem sabiedrībā. Katrs laiks ienes savu elpu, 
korekciju.

Septiņdesmitie, astoņdesmitie gadi bija 
bibliotēku centralizācijas laiks. Par bibliotē
ku rūpējās valsts. Grāmatas komplektēja 
un apstrādāja rajona bibliotēka. Šajā laikā 
aktīvi darbojās arī jauno bibliotekāru pulciņš. 
Priecājos, ka vairākas meitenes, kas darbo
jās šajā pulciņā, vēlākajos gados kļuva par 
bibliotekārēm. Kad 90. gadu sākumā biblio
tēka nonāca pašvaldības pārraudzībā papil
dinājās bibliotekāra pienākumi – grāmatu, 
preses izdevumu izvēle un iegāde. Sākumā 
bija lielas finansiālas grūtības. Trūka līdzekļu 
žurnālu un grāmatu iegādei. Tika vākti ziedo
jumi. Vēlāk ar katru gadu ir klājies labāk.

Šajā laikā pie bibliotēkas darbojās dze

jas draugu kopa. Bibliotēkā visos gados un 
laikos notikuši sarīkojumi, kuros gadu gaitā 
ir viesojušies gandrīz visi populārākie mūsu 
valsts dzejnieki un rakstnieki. Atmiņā palikuši 
atmodas laika sarīkojumi – Romāns Pussārs, 
Jānis Brikmanis. No senākajiem – tikšanās ar 
Māru Zālīti, Imantu Ziedoni, Mariju Kosteņec

ku. Īpaši plašu auditoriju 1982.gadā pulcināja 
tikšanās ar dzejnieci Āriju Elksni Meliorācijas 
muzeja telpās. Vairāki sarīkojumi tika veidoti 
kopā ar grāmatu apgāda Likteņstāsti izdevē
ju Anitu Mellupi. Esmu pateicīga par labo 
sadarbību ar kultūras namu darbiniecēm 
un skolām, tai skaitā Mūzikas un mākslas 
skolu, jo vienai veidot sarīkojumus nebūtu 
pa spēkam.

Tradicionāli vienreiz gadā vasaras no
galē dodamies ekskursijā. Sākām braukt 
ar literārā pulciņa dalībniekiem, bet nu jau 
ilgāku laiku tie ir pieaugušie, ar kuriem kopā 
iepazīstam kādu Latvijas novadu, literātu 
dzīves vietas.

Dzīves ritms šodien kļuvis pavisam 
straujš. Arī bibliotēkā ienākušas jaunās teh
noloģijas.

Jaunais laiks bibliotēkā – tā ir kā vidutājs 
starp rakstīto vārdu un informācijas tehnolo
ģijām. Pozitīvais – informācijas pieejamība. 
Tas ir palielinājis interesi par bibliotēku. Jau
tājums – cik lietderīgi šīs iespējas izmanto 
lietotājs.

Šobrīd bibliotēkā ir seši bezmaksas da
tori ar interneta pieslēgumu un viens dators 
bibliotekāres darba nodrošināšanai. Datorus 
rīta pusē vairāk izmanto pieaugušie – darba 
meklējumiem, sarakstei ar bērniem, radiem 
ārzemēs, maksājumu veikšanai internetban
kā. Pēcpusdiena ir bērnu un jauniešu laiks. 
Tad vairāk tiek spēlētas spēles, apciemoti 
Draugi, taču arī strādāts pie projektiem un 
meklēta konkrēta informācija.

2008. gadā visā valstī notika plašs biblio
tekāru apmācības darbs jauno tehnoloģiju 
lietošanai un inovācijām bibliotēkas darbā. 
Saspringts laiks. It īpaši kā Mālpils bibliotē
kai, kurā ir tikai viens darbinieks. Jācenšas 
paspēt uz apmācībām, ievērot darba laiku, 
lai nesarūgtinātu lasītājus. Jaunās zināšanas 
palīdzēs sagatavoties bibliotēku akreditācijai, 
kas notiks nākamajā gadā. Akreditācija – ne
bijis notikums bibliotēkas vēsturē. Kritēriji 
ir ļoti augsti. Nav slikti – tas liek pārdomāt 
darbu un darbošanās misiju. Tiks vērtēts 
viss – dokumentācija, grāmatu fonds un 
komplektēšanas politika, telpas iekārtojums 

un vizuālais noformējums. Bibliotekāra darbs 
ar dažāda vecuma un interešu grupu lasītā
jiem, jauno tehnoloģiju pielietojums, darba 
publicitāte.

Arī novadpētniecības darbs. Bibliotēka 
vāc un apkopo visu drukāto informāciju par 
pagasta dzīvi un ļaudīm. Mālpils bibliotēkā 

gadu gaitā sakrājušās daudzas 
mapes.

Bibliotēku tagad aizvien vairāk 
apmeklē datoru lietotāji. Vai nav tā, ka 
interese par grāmatām samazinās?

Lai kādas būtu modernās teh
noloģijas – grāmata saglabāsies kā 
klasiska vērtība. Kas gan var atsvērt 
sajūtu, kas pārņem, atverot svaigu, 
no tipogrāfijas nākušu grāmatu, no
vērtēt vizuālo noformējumu un iztēlē 
nonākt grāmatas radītajā pasaulē, 
kas ļauj pašam iztēloties autora ap
rakstīto notikumu gaitu! Pie tam tu 
to vari darīt vienatnē. Nav vajadzīgi 
nekādi papildus līdzekļi – kāds teh
nisks aprīkojums... grezna kleita. Ne
atsverams pasākums, kā daudziem 

lasītājiem – tāpat man – katru dienu jāizlasa 
kādas rindas no grāmatas.

Ja vienu brīdi bija zināmas bažas, vai 
jaunatne uzskatīs grāmatu par vērtību – es
mu pārliecināta, ka ir bērni, jaunieši, kuri 
vienmēr atradīs laiku gan ieskatīties datorā, 
gan izbaudīt, iepazīt grāmatu. Literatūra ir 
tā, kas saglabā valodu, atspoguļo nacionā
lās vērtības. Skolas laikā varbūt arī kādam 
šķiet garlaicīgi, taču kaut vai nedaudz uzzi
not par Skalbi, Virzu, Brigadieri – tas paliek 
kā bagātība vēlākajā dzīvē. Bez nacionālās 
literatūras zināšanas nevar skatīties uz pa
saules literatūru.

Jauniešiem kas apmeklē bibliotēku, sko
las vai citā ietekmē, ir laba literārā gaume, 
un, ja ģimenē ir lasīšanas tradīcijas, tās bieži 
vien pārņem arī bērni.

Bibliotekāra diena aizrit domājot un rū
pējoties par lasītājiem. Bet diezin ko lasītāji 
domā par bibliotekāru?

Lasītāji manā bibliotēkā ir mīļi un gaidīti. 
Priecājos par ikvienu, kurš ver bibliotēkas 
durvis. Jaunie lasītāji, vai tie, kurus zinu jau 
sen. Ilggadīgie lasītāji ir Mārīte Bubete, Vija 
Čufistova, Vija Ozola, Grišjāne Biruta, Skaid
rīte Misiņa, Modris Barnhards, Erna Pakere, 
Aleksandrs Tomiņš, Rita Eglīte, Maija Mel
gaile, Lauma Krastiņa un Līga Liepa. Esmu 
iepazinusi savus lasītājus – zinu viņu gaumi, 
intereses. Daži paļaujas uz manu izvēli, ir la
sītāju grupa, kas lasa tikai noteiktu literatūru. 
Ir lasītāji, pēc kuru gaumes un ieteikumiem 
es izvēlos grāmatas bibliotēkai. Literatūra 
mainās pēc satura. Arī man ir jāpiemērojas 
laikam, apmeklētājiem, lasītājiem.

Kā literatūras gardēžus varu nosaukt 
Imantu Audriņu, Ināru Skulmi, Pēteri Isājevu, 
Viju Azandi un Jāni Kalniņu.

Ko bibliotēkas apmeklētāji domā par ma
ni? Tas jājautā viņiem pašiem. Pieņemu, ka 
ir arī kāda kritiska doma. Taču vairāk esmu 
izjutusi gandarījuma brīžus par uzmanības 
apliecinājumiem. Kāds bērns man ir uzdāvinā
jis paša rokām gatavotu Āraišu pils maketu, 
cits gliemežvāku, vēl kāds baltās vizbules no 
parka, ziedošus pūpola zarus.

dzinta Krastiņa

Bibliotēka mainās līdzi laikam
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Novembrī no akreditācijas komisijas tika saņemts noslēguma ziņojums 
par Sidgundas pamatskolas darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātiem, tādēļ 
šoreiz nedaudz informācijas par akreditācijas norisi un rezultātiem.

Akreditācijas procesā skolas darbības kvalitāte tiek vērtēta septiņās 
pamatjomās, kuras sīkāk iedalās deviņpadsmit kvalitātes rādītājos, kuros 
akreditācijas komisija pēc detalizētas skolas darba izvērtēšanas sniedz 
savu vērtējumu. Tā kā pēc valstī pastāvošās skolu akreditēšanas kārtības, 
visas skolas, kuras tiek akreditētas, tiek akreditētas uz sešiem gadiem, tad 
par ļoti būtisku kvalitātes novērtējumu tiek uzskatīts tieši vērtējuma līmenis 
katrā no kvalitātes rādītājiem. Kvalitātes vērtēšanā ir četri līmeņi: ļoti labi (4), 
labi (3), pietiekami (2), nepietiekami (1). Ar vērtēšanas līmeni netiek vērtēti 
skolēnu sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Esam pa
tiesi gandarīti par mūsu skolas izcilajiem akreditācijas rezultātiem skolas 
darba kvalitātes vērtēšanā.

1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas Ļoti labi (4)
2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi (4)
2.2. Mācīšanās kvalitāte Ļoti labi (4)
2.3. Vērtēšanas kā mācību procesa sastāvdaļa Labi (3)
2.4. Sadarbība ar vecākiem Ļoti labi (4)
3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos
4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un 
sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšana

Ļoti labi (4)

4.2. Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi (4)
4.3. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē Ļoti labi (4)
4.4. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai Ļoti labi (4)
5.1. Skolas mikroklimats Ļoti labi (4)
5.2. Skolas fiziskā vide Ļoti labi (4)
6.1. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi (3)
6.2. Finanšu resursi Ļoti labi (4)
6.3. Cilvēkresursi Ļoti labi (4)
6.4. Personāla pārvaldība Ļoti labi (4)
6.5. Personāla tālākizglītība Labi (3)
7.1. Skolas darba pašvērtēšana Ļoti labi (4)
7.2. Skolas attīstības plāns Ļoti labi (4)
7.3. Skolas vadības darbs Ļoti labi (4)

Akreditācijas laikā akreditācijas komisija intervēja skolas vadību, sko
lotājus, metodisko komisiju vadītājus, atbalsta pedagogus – logopēdu un 
psihologu, vecākus un skolēnus, tikās ar Rīgas rajona Izglītības un kultūras 

pārvaldes vadītāju O. Lejnieku un Mālpils pagasta padomes izpilddirektoru 
V. Komarovu, uzklausīja viņu viedokli par skolas darbu rajona un pašvaldī
bas līmenī. Anketēja skolēnus, skolēnu vecākus, skolotājus, vēroja skolēnu 
un skolotāju darbu mācību stundās, iepazinās ar skolas dokumentāciju un 
pārbaudīja tās atbilstību normatīvo aktu prasībām. Kopumā tika vērotas 
sešpadsmit mācību stundas pie astoņiem skolotājiem. Bija prieks dzirdēt 
komisijas viedokli par skolotāju darbu stundās, par prasmi pielietot daudzvei
dīgas mācību metodes, nodrošināt starppriekšmetu saikni, efektīvi izmantot 
laiku, vadīt pārdomātas, dinamiskas un interesantas mācību stundas. Akre
ditācijas komisija noteica arī skolas darba stiprās puses:
· Kvalitatīvi skolēnu zināšanu vērtēšanai nepiecieciešamie reglamentējošie 

dokumenti;
· Skolā ieviests pārdomāts un sistemātisks audzināšanas darba plāno

jums;
· Plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, kuru izmanto gandrīz 

visi skolēni;
· Skolā darbojas mērķtiecīga profesionālās orientācijas darba sistēma;
· Skolēnu dalība konkursos, projektos un sporta sacensībās;
· Skolā izveidots un ikdienā vērojams lielisks mikroklimats, kur valda labvē

lība, savstarpēja cieņa, izpalīdzība un noteikta kārtība;
· Kolektīva saliedētība un vienotība;
· Sakārtota un estētiski noformēta skolas fiziskā vide;
· Racionāls finanšu līdzekļu izlietojums;
· Veiksmīga skolas sadarbība ar pagasta pašvaldību;
· Vienota, skolas attīstību virzoša skolas vadības komanda.

skolas darba uzlabošanai komisija rekomendēja:
· Pilnveidot un modernizēt skolas bibliotēkas darbu, izveidojot mūsdienu 

prasībām atbilstošas darba vietas lasītājiem;
· Izremontēt sanitāros mezglus atbilstoši sanitārtehniskām normām;

Akreditācijas process ir noslēdzies. Neapšaubāmi, ka tik augsts skolas 
darba kvalitātes vērtējums no ārējo ekspertu puses ir apliecinājums skolas 
darbinieku profesionalitātei un augstajai atbildības sajūtai. Gribu teikt lielu 
paldies visiem skolotājiem, īpaši, latviešu valodas, krievu valodas, ģeogrā
fijas, sporta un matemātikas skolotājiem, kuru vadītās stundas apmeklēja 
ekspertu komisijas locekļi, paldies Skolas padomes vecāku pārstāvjiem 
Vivitai Narnickai un imantam andersonam, kuri tikās ar akreditācijas 
komisiju un pauda vecāku viedokli par skolas darba organizāciju, paldies 
Skolēnu domei un tās vadītājai evai ieviņai par aktivitāti iesaistoties sko
las dzīves veidošanā un prasmi par to pastāstīt, paldies Mālpils pagasta 
padomes izpilddirektoram Vladislavam Komarovam par pozitīvo skolas 
un pašvaldības sadarbības atspoguļojumu.

Atvadoties no skolas kolektīva, akreditācijas komisijas vadītājs atzina, ka 
jau pirmo reizi ienākot mūsu skolā ir sajutis skolas labvēlīgo gaisotni, pozitīvo 
auru, un šī sajūta viņam nav zudusi arī akreditācijas norises dienās.

Direktore anita sārna

2008. gads Mālpilij bagāts ar notiku
miem, un brīžam liekas, ka jubilejas gads ir 
pārpilns ar kultūras notikumiem, ar svētku 
pasākumiem, ka nejūtam ikdienu. Tās rim
tās vajadzības kā paēst, izgulēties, sakārtot 
domas. Tomēr ir brīži, kad gribās ko īpašu. 
Brokastu kafiju uz sudraba paplātes, vakara 
blāzmas rotaļas aiz loga, pa kuru tālumā re
dzama meža robotā līnija. To mieru, ko var 
iegūt laukos.

Kur to meklēt? Mālpilī skaistu vietu ne
trūkst, tomēr ir kas īpašs, ko mālpiliešiem 
un arī viesiem grib piedāvāt kāda jauna, 
uzņēmēju ģimene. Arnis un Ilze Kargani 
izsapņojuši, izlolojuši un nu jau arī realizē
juši interesantu projektu – Viesību māju, ar 
skanīgu nosaukumu “Silarozes”.

Skaista, pamatīgi būvēta guļbūve ar pla
šam terasēm, kur izbaudīt vakara cēlienu 
vēroties zvaigznēs vai to atspulgā lielajos 
dīķos. Augšstāvā paredzētas plašas telpas 
semināru un konferenču vajadzībām. Bet 
īpaši domāts par svētku sajūtu radīšanu no

zīmīgu svētku viesiem – jaunlaulātajiem, kā 
arī lielo jubileju gaviļniekiem – Baltā zāle. Lai 
viesības varētu svinēt, kā īsteniem latviešiem 
pieklājas – vismaz trīs dienas, otrā stāvā izvei
doti komfortabli numuriņi. Viss koncentrēts 
vienam mērķim – viesu labsajūtai, lai būtu 
ērti, mājīgi, mierīgi. Ar klusiem stūrīšiem 
sarunām konferenču starplaikos, ar piknika 
vietu, kas dabīgi iekļaujas sakoptajā priežu 
sila malā, sporta laukumiem, aktīvās atpūtas 

laukumu atrakciju mīļotājiem.
Arnis gan atzīst, ka jau iesākot būvnie

cību, ir apzinājies, ka viesību nams nav 
bizness, ne tagad, ne arī agrāk. – Mēs stei
dzamies, pelnām naudu, jo dzīve ir tāda kāda 
viņa ir, bet mēs aizmirstam to, kas mūs dara 
laimīgus. Ne jau nauda dara laimīgu, vai kaut 
kādas lietas. Es gribu šajā nama, kas pamatā 
domāts kā kāzu nams, radīt emocionālo gai
sotni, kas jo īpaši svarīga sievietei, izbaudot 
kāzu dienu kā savu, īpašo dienu. Es gribu, 
lai viņa tajā dienā sēžot īpašajā kokgriezu
miem rotātajā karalienes krēslā Baltajā zālē, 
arī justos īpaši.

Decembra sākumā durvis vērs jaunais 
viesību nams. Var novēlēt veiksmīgi pabeigt 
sagatavošanās darbus pirmo svinību uzņem
šanai, un Adventes laiku jau sagaidīt gaiši 
izgaismotajās “Silarozēs”, kas ir kā kārtējā 
800gades dāvana, mālpiliešiem, skaista sa
kārtota vide, vieta, kur var teikt – LATVIETIS 
SVĒTKUS SVIN!

daiga Frīdberga

Viesību māja

apliecinājums sidgundas pamatskolas darbības kvalitātei
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KultūRa

Mālpils tā ir īpaša vieta mums visiem 
– tā bijusi iedvesmas avots daudziem ar 
šo vietu cieši vai mazāk cieši saistītiem 
māksliniekiem. Te tapuši simtiem darbu, 
bet tikai nedaudzi 
ir redzami šajā iz
stādē, kas nebūtu 
pilnīga bez Oto, 
Ugas, Džemmas 
un Jurģa Skulm
ju gleznām, kuru 
tēmas smeltas vie
tās un notikumos 
tepat līdzās, tikai 
nedaudz citā lai
kā – tā rakstīts iz
stādes veidotāju 
uzrunā izstādes 
apmeklētājiem.

Mālpils kultū
ras nama vadītā
ja Edīte Priekule 
sveica viesus nu 
jau vienpadsmito 
reizi skaistajā iz
stāžu zālē, kur iz
stādes mainās kā 
kalendāra lapas, 
par godu Mālpils 
800gadei. Pirmo paldies teica Dainim 
Lazdiņam, kurš kopā ar Sandra Roguli 
izpildīja paša sacerēto dziesmu Mālpilij. 
Dziesmu, kā sveicienu Mālpils ilggadīga
jiem plenēristiem un Skulmju dzimtai, 
kuru darbi apskatāmi novembra mēnesī. 
Izstādes “galvenā vaininiece”, kā viņu, 
aicinot izteikties, nosauca kultūras nama 
vadītāja, ir Helēna Medne, kura šos māk
sliniekus ir pulcinājusi ik gadu Mālpilī. 
Šogad jau sesto reizi. Pateicoties viņas 
neatlaidībai, sirdsdegsmei un mīlestībai 
pret Mālpili, mēs to ieraugām dažādu 
mākslinieku acīm.

Helēna Medne – tas ir bijis ļoti, ļoti 
liels gods uzsākt 800gadi ar kalendāru un 
nobeigt ar izstādi. No Mālpils pašvaldības 
puses tā ir ļoti liela cieņas izrādīšana. Pal
dies Mārai Ārentei un Edīte Priekulei, kas 
radīja šo ideju, ka vajag izdot kalendāru 
ar plenēra darbiem. Runājot par izstādi, ir 
liels prieks par to otru pusi, kas ir vēsture, 
un mazāk tieši par plenēra darbiem, jo te 
ir tikai daži no autoriem. Mēs izvēlējāmies 
darbus, lai būtu atpazīstamākas vietas, lai 
mālpilieši vairāk ieskatītos. Bet īstenībā 
plenērs nav tikai, lai fiksētu vietas, bet vai
rāk izliktu sajūtas uz audekla. Ir ļoti daudz 
veiksmīgu darbu, bet telpu ierobežoto 
iespēju dēļ izvēlējāmies šādu – Mālpils 
pazīstamāko vietu skatījumu. Paldies 
plenēra “kaimiņiem” un iedzīvotājiem, 

kuri mūs ir pabalstījuši ar atsaucību un 
sirsnību.

džemma skulme – Plenēra darbi ir 
katrs ar savu vērtību. Katru darbu aplūko

jot iesaku, un kā vienmēr esmu teikusi, 
ar katru darbu “nodibināt savu mazu 
kontaktu”, jo katram ir savi profesionāli 
atradumi, savs personīgais rokraksts, lat
viešu glezniecības, un man gribas teikt, 
izzūdošas glezniecības daļas, t.i. – ai
navu glezniecības brīnišķīgas iezīmes. 
Šogad trešo reizi esmu Mālpilī – vispirms 
800gades jubilejas reizē, kurā arī bija 
māksla – daļa plenēra izstādes. Varbūt 
cilvēkus tas mazāk uzrunāja, kā dziesma 
vai deja, un tomēr... Otrs notikums ir mui
žas atjaunošana. Tā ir brīnišķīga lieta. Arī 
tagad apstaigājām pils apkārtni – tik skai
ta ir Mālpils ainava! Latvija var lepoties 
ar visu, kas kultūrā tiek darīts un mākslas 
visās jomās. Tas, ka daba un vide tiek 
sakārtota, tas, ka šis pagasts ir kā maza 
valsts valstī, tas ir brīnišķīgs gandarījums 
un tā ir viena laimes sajūta, laimes sajūta 
par Latviju.

Valsts Mākslas muzeja vadošā spe
ciāliste, mākslas vēsturniece edvarda 
Šmite – Izejot izstādi, pamani, ka darbi 
ir vienā toņkārtā, bet, protams, tas tā arī 
ir, jo tai pilsētas burzmā mocītie un nesa
kārtotie cilvēki, gan vecākas paaudzes 
mākslinieki, gan jaunie, atbrauc te Mālpilī, 
paskatās uz tiem kokiem un ūdeņiem, un 
viņi sevi sakārto un rod sevī mieru. Tā ir 
ārkārtīgi liela lieta, un par to Helēnai Med
nei īpašs paldies.

Mālpils pagasta padomes priekšsēdē
tājs aleksandrs lielmežs – Katrs māk
slinieks ir devis un arī guvis. Tas ir nepār
protami. Tieši novembrī, latviešu tautai tik 

nozīmīgā mēnesī, 
mēs varam parādīt, 
ka mēs esam ar 
īpašu auru. Neiz
dzēšamas pēdas 
Mālpils vēsturē ir at
stājuši cilvēki, kas 
dažādu likteņu dēļ 
te ir ieradušies, ko 
esam aprakstījuši 
grāmatās, un ar 
to mēs varam visi 
lepoties. Ja mālpi
lieši labi jūtas un 
spēj saredzēt, kas 
mums ir, un, kas 
nav maz, tad tas 
priecē.

N o s l ē g u m ā 
kultūras nama va
dītāja vārdu deva 
Mārai Ārentei , 
kura ir iekārtojusi 
visas 800gades 
izstādes – Tā nav 

nejaušība, ka novembrī rādām visus mūsu 
māksliniekus. Jo, lai to pilnībā izbaudītu, 
speciāli domājām par to, ka visvairāk 
piemērots laiks, kad Latvija svinēs savu 
90. jubileju, kad ārā būs jau pelēks, kad 
krāsas šajā telpā varētu ienākt ar mūsu 
mākslinieku darbiem. Man ir bijušas 
īpašas iespējas, esmu stāvējusi tuvu
mā lielai daļai no šiem darbiem. Tās ir 
bijušas vasaras, kuras man ir dāvinājusi 
Helēna. Kuras esmu pavadījusi kopā ar 
fantastiskiem māksliniekiem, redzējusi kā 
top viņu darbi, esmu bijusi tuvumā viņu 
mākslas “virtuvei”. Šīs vakara sarunas 
un pārdomas par to, kā top viņu darbi, 
tā ir neatņemama vērtība. Šie plenēri 
jau nebija pēdējie, jo ir atrasta sava īstā 
vieta, koncepcija, sava iespēja mainīties. 
Ja sākumā tā bija iespēja pulcēties kopā 
vecākās paaudzes māksliniekiem, tad lai
ka gaitā saprotot to, ka viņi jāuzmundrina, 
tika paņemti klāt studenti. Sajūta, ka ir, 
kas viņos klausās, ka viņi var nodot savu 
pieredzi, ir tā lielākā dāvana mākslinie
kiem. Jaunajiem tā ir iespēja būt kopā ar 
izzūdošās pamatīgās glezniecības skolas 
pārstāvjiem. Mēs patiesībā esam kā tāda 
oāze, kur šīs mūsu vērtības, kuras Helēna 
ir ļoti rūpīgi kopusi, un kops arī tālāk, ir tik 
neaprakstāma bagātība.

daiga Frīdberga

Mālpils – acumirklīgais un mūžīgais
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Mārtiņdiena
esam gandarīti par padarītiem 

darbiem. esam ražu ievākuši, lopus 
izaudzējuši, zemi aparuši... stipri vārdi 
no latviešu vīru mutēm Mārtiņdienā ska
nēja pāri kultūras nama plāna vidum. Kā 
suminājums tiem 28 Mālpilī dzīvojošajiem 
Mārtiņiem, kas sasēduši goda vietās.

Mārtiņš bija labs vīriņš
Pa visiem vīriņiem,
I ruden’, pavasar’,
Pašā maizes laiciņā.

Mutīgās Mālpils sievas gan slavēja 
Mārtiņa tikumu, gan pēla dažu sliņķi, 
savukārt vīri zināja ticējumus par lauku 
darbiem.

Mārtiņiem gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tek mans kumeliņš
Deviņiem celiņiem.

Bērnu vokālais ansamblis kā sveicie
nu visiem Mārtiņiem, un it īpaši pašiem 
mazākajiem, dziedāja dziesmu par āzīti. 
Bet kas, gan tie būtu par svētkiem, bez 
svētku dančiem, rotaļām un īpašajiem 
Mārtiņdienas kliņģeriem. Kopības sajūta 
šajos rudenīgajos svētkos vienoja gan 
lielus, gan mazus. Paldies visiem Mālpils 
un Sidgundas radošajiem, atraktīvajiem, 
smaidīgajiem, draiskajiem un radošajiem 
kolektīviem, kas svētdienas pēcpusdie
nu pārvērta īsteni latviskās svinībās. Kā 
brūnā pupa māla bļodā, kā rupjmaizes 
rieciens, kā sārts ābolītis var būt tik 
gards? To zināja gan vecākais Mārtiņš, 
kam sirmot jau sākuši mati, gan mazais 
pusotrgadnieks, kas katru priekšnesu
mu sagaidīja ar lustīgu līdzi dejošanu. 
Lai enerģija un spēks, ko smēlāmies 
atceroties stipros vārdus, pietiek līdz pat 
Ziemassvētkiem un Lieldienām!

daiga Frīdberga
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sPoRts

2.novembrī, Mālpils pagasta pado
mes lielajā zālē, notika Mālpils pagasta 
čempionāts šahā. Piedalījās 11 dalīb
nieki. Tika izspēlēta Šveices sistēma 
7 kārtās ar apdomas laiku – 20 minūtes 
katram dalībniekam.

Cīņas bija ļoti sīvas. Visinteresantākie 
notikumi risinājās pēdējā kārtā. Pirms 
pēdējās kārtas 3 dalībniekiem (Anatolijs 
Seļivanovs, Jānis Podračiks un Ģirts Liel
mežs) bija vienāds punktu skaits – 5 punk
ti, katram bija pa vienam zaudējumam. 
Tālāk ar 3 punktiem sekoja 6 dalībnieki. 
Pēdējā kārtā A.Seļivanovs tikās ar B.Muš
keju no Allažiem, kurš, droši zaudētā 
pozīcijā, negodīgā veidā piemānīja A.Seļi
vanovu un izcīnīja neizšķirtu. J.Podračiks 
pēdējā kārtā sensacionāli zaudēja Mārim 
Bērziņam, bet Ģ.Lielmežs, cīnoties ar 
I sporta klases šahistu A.Bautri no Sigul
das, spēles sākumā neuzmanības pēc 
paliekot bez figūras, tomēr spēja izraut 
neizšķirtu, ievilinot pretinieku lamatās. 
Līdz ar to 5,5 punktus no 7 iespējamiem 
ieguva A.Seļivanovs un Ģ.Lielmežs. La
bāks koeficients izrādījās Ģ.lielmežam 
un līdz ar to – 1.vieta. 2.vieta pagājušā 
gada uzvarētājam a.seļivanovam. 
5 punkti no 7 un 3.vieta – J.Podračikam, 
kurš, neskaitot pēdējo kārtu, spēlēja ļoti 
pārliecinoši. 4.vietu starp kungiem un 
1.vietu starp dāmām ieguva Mālpils labā
kā šahiste esmeralda BalodeBuraka. 
5.6.vietu dalīja Mālpils šahistu treneris 
Pāvels Jakovļevs un pārsteiguma īpaš
nieks, aktīvs sportists un sporta līdzjutējs 
Māris Bērziņš.

8.novembrī, Mālpils profesionālās 
vidusskolas sporta zālē, notika Mālpils 
kausa izcīņa volejbolā. Sacensībās pie
dalījās 8 komandas. Bija pat atbraukuši 
ciemiņi no Madonas un Bauskas rajona 
Brunavas pagasta. Komandas tika salo
zētas 2 grupās pa 4 komandām katrā 
grupā. Pirmās 2 labākās komandas no 
katras grupas cīnījās tālāk par iekļūšanu 
finālā. Skatīt tabulu.

Tātad, 1.vietu ieguva komanda LMT 
(Ivars Masāns, Intars Palameiks, Andrejs 
Furtats un Ģirts Lielmežs), 2.vietu izcīnīja 
komanda stažieri (Jānis Kalniņš, Jānis 
Dišereits, Sandris Kalniņš un Edgars 
Millers), bet 3.vietā ierindojās koman
da Brunava (Gedimins, Jānis, Aivis un 
Oskars).

 sporta pasākumu plāns:
29. novembrī Rīgas rajona sporta 

spēles šahā un šautriņu mešanā saul
krastos.

Ģirts lielmežs

sporta ziņas

Mālpils kausa izcīņa VoleJBolĀ, 2008.gada 8.novembrī
1.grupa

NPK KOMANDA 1 2 3 4 Punkti Setu attiec. Vieta
1 XXX  2 2 1 5 64 61 2

26 24 25 12 13 25
2 ČBK 1  2 1 4 68 58 3

24 26 25 7 19 25
3 Apelsīns 1 1  1 3 25 75 4

12 25 7 25 6 25
4 Brunava 2 2 2  6 75 38 1

25 13 25 19 25 6

2.grupa
NPK KOMANDA 5 6 7 8 Punkti Setu attiec. Vieta

5 LMT  2 2 2 6 75 50 1
25 10 25 17 25 23

6 Cepums 1  1 1 3 36 75 4
10 25 13 25 13 25

7 Komanda – L 1 2  1 4 55 63 3
17 25 25 13 13 25

8 Stažieri 1 2 2  5 73 51 2
23 25 25 13 25 13

PusFiNĀls

Brunava Stažieri 0:2

1.gr. 1. vieta 2. gr. 2. vieta

LMT XXX 2:0

2.gr. 1. vieta 1. gr. 2. vieta

PaR 3. Vietu
BRUNAVA XXX 2:0

FiNĀls
LMT STAŽIERI 2:1

godalgoto vietu ieguvēji šahā

godalgoto vietu ieguvēji volejbolā
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sveicam decembra jubilārus!
85 – Elzai Brakovskai
80 – Līvijai Rogulei 

Leontinai Krūmiņai 
Dzidrai Prūsei

75 – Antoņinai Mitrofanovai
70 – Valentīnai Kapkovai

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, t. 67970901
Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv

þurnâliste: Dzinta Krastiòa
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
“Mâlpils Vçstis” elektroniski http://www.laikraksti.lv
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

 sludiNĀJuMi iNFoRMĀCiJa ReKlĀMa

sarīkojumi Mālpils kultūras namā 
2008. gada decembra mēnesī

Visu mēnesi kultūras nama izstāžu zālē apskatāma izstāde  
“Mālpils – acumirklīgais un mūžīgais”, kurā izstādīti Mālpils plenēra  

2003. – 2008. gada dalībnieku darbi
06.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts 

Ziemassvētki naudu skaita 
Saules kalna galiņā, 
Tekat, bērni, kalniņā, 
Vedat svētkus lejiņā.

Piedalās bērnu vokālais ansamblis un dziedātāji, bērnudārza un Sidgundas 
skolas tautisko deju kolektīvi, Ivettas deju studija, sporta deju klubs “Zīle” un 
mūsdienu deju grupa “HardCandy”
Pēc koncerta lielās pagasta egles iedegšana
10.12. plkst.13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets
13.12. plkst. 9.00 Ziemassvētku tirdziņš kultūras namā
 16.00 Vilku mēneša danču koncerts Ziemassvētku noskaņās
Piedalās kultūras nama deju kopas “Māra”, “Sidgunda”, “Kniediņš”, profesionā
lās vidusskolas deju kolektīvs “Madara” un vieskolektīvs “Vektors”
18.12. plkst. 18.00 grupas “Putnu balle” Ziemassvētku koncerts 

(Biļetes cena skolēniem – 3Ls, pieaugušajiem – 4Ls,  
ģimenes biļete četriem cilvēkiem – 10Ls) 
diskotēka

20.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts  
“Pirms veras zieds un sirds”

Piedalās jauktais koris, vokālais trio un sekstets, dziedātāji, “Rezēdas”, Sidgun
das sievas un sporta deju kluba “ Zīle” dejotāji
26.12. plkst. 10.00 Ziemassvētku eglīte –  

BRĪNuMs pirmsskolas vecuma bērniem
Ziemassvētku vecītis kopā ar muzikālajiem ruksīšiem – lielajām lellēm dosies 
ciemos pie Jums, lai priecātos, ietu rotaļās, dejotu, kopīgi atcerētos, kas tad ir 
Ziemassvētki. Individuāli bērnus uz pasākumu var pieteikt līdz 20. decembrim 
(Maksa ar dāvaniņu 5Ls, bez – 2Ls) 
 plkst.14.00 Mālpils pagasta pensionāru Ziemassvētku sarīkojums
Kopīga vakarēšana ar jautrajām “atštaukām” no Liepājas un dejas virpuli iegrie
zīs muzikants andris Priedītis. Transportu lūdzam pieteikt kultūras namā pie 
dežuranta vai pa tālruni 67925836
27.12. plkst. 19.00 2008. gada galĀ Balle  

kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu un grupu “Bet Bet” 
(Ieejas maksa 7 Ls, biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu 
rezervēšana)

01.01. plkst. 00.20 Priekšsēdētāja a. lielmeža uzruna un svētku salūts 
Jaungada nakts diskotēka kultūras nama pagalmā 
(Ieeja brīva)

gaismas svētki Mālpilī
Jau piecpadsmito gadu Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas 

skolas bērni un jaunieši dienu pirms Adventa ir piedalījušies Laternu svētkos dažā
dās Latvijas pilsētās un ciemos. Esam bijuši Raunā, Ropažos, Ikšķilē, Krimuldā, 
Ogrē, Baldonē un citur. Šogad 29. novembrī laternu – gaismas svētki būs 
Mālpilī. Aicinām lielus un mazus, vecus un jaunus mālpiliešus piedalīties šajā 
pasākumā – nest gaismu tumsā, sargāt to no rudens vējiem. Lūdzam svētku 
dalībniekus ņemt līdzi lāpas, laternas vai svecītes.

Programmā:
· plkst.14.00 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts Haralda Sīmaņa labdarības 

koncerts Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
· ap plkst.15.00 – Laternu svētku dievkalpojums baznīcā;
· ap plkst.16.00 – Gaismas gājiens ar 7 stacijām;
· ap plkst.17.00 – Sadraudzības mielasts, kopdziedāšana Mālpils kultūras namā.

gaismas gājiena maršruts:
1. stacija – baznīcas pagalms;
2. stacija – vidusskola;
3. stacija – profesionālā vidusskola;
4. stacija – Mālpils pils muiža;
5. stacija – “Mālpils piensaimnieks”
6. stacija – “Mālpils maize”
7. stacija – pagasta padome, kultūras nams, uzņēmumi

Ikvienu mālpilieti aicinām iesaistīties Gospeļkora gg choir tūrē “Ziemas
svētki – ikvienam no mums” līdz pasākuma dienai izgatavojot un paņemot līdzi 
Ziemassvētku dāvaniņu(rotaļlietu, apsveikuma kartiņu, grāmatu), ko tālāk nogā
dās Latvijas bērnu namos, pansionātos, sociālās aprūpes centros. Sarūpētās 
dāvanas var nest uz baznīcu vai atstāt pie kultūras nama dežuranta. Pagasta 
iedzīvotājus, kuriem būtu nepieciešams pagasta transports nokļūšanai un pasā
kumu, līdz 27. novembrim lūdzam zvanīt pa telefonu 67185873 darba laikā.

Starosim kopā mūsu Mālpilī! Mālpils ev. lut. baznīcas padome

Paziņojums par atkritumu izvešanas izcenojumu maiņu
Mālpils pašvaldības SIA “Norma K” reģ. nr. LV 40003312216, Nākotnes ielā 1, Māl
pilī, Rīgas rajonā, 2008.gada 12.novembrī Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko 
pakalpojumu Regulatoram iesniedza atkritumu izvešanas tarifa izmaiņu projektu: 
1,16 ls/ no 1 cilvēka mēnesī + 5%PVN. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar visu izde
vumu posteņu palielināšanos (dīzeļdegvielas, minimālās algas utt.). Lietotāji ar 
tarifa projekta kopsavilkumu var iepazīties SIA ‘Norma K’ grāmatvedībā vai pie 
dienesta vadītāja I.Vanagas (tālr.22302121), kā arī pie Rīgas rajona pašvaldību 
Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa pro
jektu var iesniegt Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Rīgas rajonā, fakss 7925741, epasts: 
normak@apollo.lv, kā arī pie Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora Rīgā, Lāčplēša 
ielā 24, fakss 67282666, epasts: regulators@rrp.lv rakstveidā vai elektroniskā 
veidā 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.

sveicam jaunos mālpiliešus un viņu vecākus!
agnese grigorjeva (dzimusi 13. septembrī),  

Miks tomijs Kazakovs (dzimis 26. septembrī),  
Ralfs lukačs (dzimis 1. oktobrī),  

sindija Raupa (dzimusi 10. oktobrī),  
Verners Heidens (dzimis 16. oktobrī).

Mālpils pagasta padome, Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

Pateicības
Izsaku pateicību Mālpils vidusskolas 4. klases vecākiem un īpaši Dombrovsku 
ģimenei par oktobra brīvdienās veikto klases kosmētisko remontu.

Klases audzinātāja Mairita

Vēlēt nav nekad par vēlu,
Lai gājums būtu ilgs un labs. /J.Osmanis/

solvitai strausai
Jums par cīruļiem ilgāk šajās debesīs dziedāt.

Jums par pienenēm ilgāk šajos krastos te ziedēt.
Klubiņa “Rezēdas” dalībnieces

2008. gada novembris


