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Neslauki otra durvju 
priekšu, 

ka tev  
pašai  
netīra

Justies kā savā valstiņā!

Kāpēc mēs 
nākam arī uz 
Mālpili?

Plecs pie pleca kā 
agrākos laikos...
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Redakcijā dažādos veidos gan ar vēs-
tulītēm, gan modernajiem e-pastiem, gan 
intervējot cilvēkus sāk krāties labo vārdu 
krājums, kuru tad arī iespēju robežās pub-
licēsim. Neviena netiks aizmirsta!

Vēlreiz atgādinām, ka labos vārdus 

gaidām no mūsu pagasta iedzīvotājiem, 
viesiem, iestāžu vadītājiem, darbiniekiem. 
Stāstiet par sevi, par vietu, ar kuru jums 
vispirms saistās Mālpils vārds, par vietu, 
kuru jūs parādītu ciemiņiem. Kas būtu 
laba dāvana mūsu pagastam jubilejas 

gadā (kopīgi paveikts darbs, sakārtota 
vieta, interesants notikums utt.)?

Un visbeidzot – novēlējums mālpi-
liešiem un Mālpilij sagaidot 800gades 
jubileju.

Paldies par atsaucību!

LABIE VĀRDI MĀLPILIJ

REDAKCIJAS SLEJA

Par savējiem saucu 28 gadus no Mālpils 
astoņiem simtiem. Mana Mālpils aizsākās 
tālajā 1980. gada pavasarī, kad vēl būdama 
Latvijas Valsts Universitātes studente braucu 
uz Mālpili lūkot savu prakses un iespējamo 
darba vietu. Ceļš likās nebeidzami garš, jo 
LAZ autobuss vēl līkumoja pa veco Kangaru 
ceļu. Pirmais iespaids par Mālpili bija, ka te 
viss notiek – gaisā slējās celtņu strēles, jo tai 
laikā notika intensīva paraugciemata celtnie-
cība, gājiens cauri parkam uz toreizējo tehni-
kumu – putnu dziesmu un vizbuļu pilns.

Paldies manām pirmajām kolēģēm Āri-
jai un jau aizsaulē aizgājušajai Irai un viņu 
ģimenēm, kuras mani uzņēma, iedrošināja 
un ievadīja tehnikuma dzīves peripētijās. 
Spilgtākie iespaidi no pirmajiem darba ga-
diem saistās ar nebeidzamajām kartupeļu un 
biešu vagām rudens talkās, kad visi strādāja 
un neprasīja, kas man par to būs, ar Puteņu 

ballēm, noslēpumaino gatavošanos Sieviešu 
un Vīriešu dienas svinībām un pārējām kolē-
ģu humora pilnajām izdarībām, kas, gadiem 
ejot, apaugušas ar nostāstiem un kļuvušas 
par leģendām.

Sagaidot Mālpils 800 gadu jubileju, 
gribētos redzēt sakoptu parku ar iztīrītiem 
dīķiem un atjaunotu tiltiņu. Te daudz līdzēt 
varētu mēs paši, ja pavasarī paņemtu rokās 
cirvjus, zāģus, grābekļus un vienotos kopīgā 
talkā. Tad varbūt nevienam negribētos plēst 
un postīt.

Mainoties gadsimtiem, varām un refor-
mām izdzīvojusi gan Mālpils, gan tagadējā 
profesionālā vidusskola. Lai viss turpinās un 
jaunā paaudze varētu teikt – tas bija tad, kad 
Mālpilij svinēja 800 gadus.

Ausma Čīma,  
Mālpils profesionālās vidusskolas bibliotekāre

Jau 47 gadus Mālpils ir mana dzī-
ves vieta. Šeit kopā ar vīru esam uzcē-
luši māju, šeit dzimis un uzaudzis mans 
dēls. Pati esmu bijusi lieciniece Mālpils 
paraugciemata tapšanai.

Manas darba gaitas sākās 
Mālpils tehnikuma mācību 
saimniecībā, pēc tam tehniku-
mā, vēlāk sovhozā un muzejā. 
Pie kam visus 34 gadus Māl-
pilī. Te esmu ar mālpiliešiem 
kopā apēdusi savu pudu sāls. 
Par Mālpils ļaudīm varu teikt 
tikai labus vārdus. Viņi ir bijuši 
kopā ar mani gan saulainās, gan pelē-
kās dienās. Paldies viņiem par to!

Pēdējos desmit gadus esmu gan-
darīta par kopā pavadītiem priecīgiem 
brīžiem ar “Rezēdu” vecmāmiņām. 
Mīļš paldies pagasta vadībai un mūsu 
Dzintai par iespēju apceļot mūsu Latvi-
jas skaistākās vietas. Atgriežoties mā-
jās vienmēr saku: “Nekur nav tik skaisti 
un labi kā mājās – manā Mālpilī!”

Savus ciemiņus vedu pa savu eks-
kursiju maršrutu, un viņi ir sajūsmā 
par redzēto. Rādu Mālpils panorāmu 
no Torņkalna un Sauleskalna, Mālpils 

muižu un parku, Sibīrijas dīķa ūdens-
rozes un “Putras” saliņu, Vīnkalniņu 
pie “Klabažām”, Mālpils baznīcu, 
estrādi, kapliču un Pundurkalnus, 
kā arī kultūras namu. Šo maršrutu 

var izstaigāt kājām, baudot 
Mālpils skaistos skatus.

Manuprāt, Mālpils lielajai 
800 gadu jubilejai lieliska 
dāvana būtu parka un baz-
nīcas apkārtnes apkopšana. 
Soliņu ierīkošana gan pie 
baznīcas, gan parkā. Iesaku 
to veikt vidusskolas, profe-

sionālās vidusskolas un internātp-
amatskolas skolniekiem. Tas būtu 
skaists ieguldījums Mālpils jubilejai 
un priecētu gan pašus darba veicē-
jus, gan vecākus, gan ciemiņus. Vai 
nebūtu laks atjaunot sen aizmirstās 
talku tradīcijas?

Ko novēlēt Mālpilij? Augt un piln-
veidoties arī turpmākajos 100 gados! 
Lai jaunā paaudze var lepoties ar 
savu ieguldījumu Mālpils pagasta 
izaugsmē un ziedotu tai savas zinā-
šanas un praktisko darbu!

Biruta Veckunga, pensionāre

Justies kā savā valstiņā!
Arī ģimene zinā-

mā mērā ir maza 
valsts. Padomju 
laikā mēs uzcēlām 
māju un darbnīcas, 
kas bija kā iespēja 
norobežoties no 
visa, kas bija ar 
zināmu spiedienu 
no padomju varas. 
Mēs varējām būt 
savā “valstī”, savā 
mājā, dabā. Kopt 
to, kā mēs to vēlē-
jāmies.

Katram pagastam, katrai mazākai vietai ir 
jājūtas kā valstiņai, pašiem jādara vislabākais, 
visizcilākais, un jābūt tai pašapziņai, lai visi ap-
zinātos, ka esam tie labākie, ka esam vērtīgi. 
Kā vārdā esmu arī savu mākslas ceļu gājusi, 
mēģinot uzrunāt tautu. Jebkuram, kuram ir tās 
spējas ietekmēt, iespaidot, darīt labo – dari to! 
Dzīve ir ļoti īsa. Savas dzīves laikā tev ir jādomā 
par to, ka katru dienu tu kaut ko radi, kaut kas 
rodas labāks! Tādā veidā jādzīvo.

Džemma Skulme,  
māksliniece

Mana Mālpils

Vai es esmu mālpiliete?
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Izskatīja 18 jautājumus
NOLĒMA:
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu par 2008.gadu:
- 50 % apmērā politiski represētajām 

personām, I un II grupas invalī-
diem,

- 90 % apmērā Mālpils evaņģēliski 
luteriskajai draudzei.

• Anulēt zemes nodokļa parādu un aprēķi-
nāto soda naudu saimniecībai “Celmi” 
un saimniecībai “Ziedoņi”.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: Lielvārdes šoseja 15–3, Up-
malas, Mālpils pagasts, Rīgas rajons, 
LV 2152.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu:
- “Jaunbēršas”, kas sastāv no zemes 

gabala ar kopējo platību 30,0 ha,
- “Uksti” 12,0 ha platībā, kas ir daļa no 

nekustamā īpašuma “Spruksti”.
• Nekustamajam īpašumam “Garkalnes 

iela 10”, 0,6 ha kopplatībā noteikt ap-
grūtinājumu – servitūta ceļš, par labu 
nekustamajam īpašumam “Zīlēni”.

• Piešķirt adresi Jaunā iela 5.
• Daudzdzīvokļu mājai “Jaunā iela 5” no-

teikt sekojošu dzīvokļu numerāciju:
- dzīvoklim ar kopējo platību 71,8 m2 

– dzīvoklis Nr. 1
- dzīvoklim ar kopējo platību 56,3 m2 

– dzīvoklis Nr. 2
- dzīvoklim ar kopējo platību 68,8 m2 

– dzīvoklis Nr. 3
- dzīvoklim ar kopējo platību 53,3 m2 

– dzīvoklis Nr. 4

- dzīvoklim ar kopējo platību 70,0 m2 
– dzīvoklis Nr. 5

- dzīvoklim ar kopējo platību 56,1 m2 
– dzīvoklis Nr. 6

- dzīvoklim ar kopējo platību 67,8 m2 
– dzīvoklis Nr. 7

- dzīvoklim ar kopējo platību 54,8 m2 
– dzīvoklis Nr. 8

- dzīvoklim ar kopējo platību 70,0 m2 
– dzīvoklis Nr. 9

- dzīvoklim ar kopējo platību 54,7 m2 
– dzīvoklis Nr. 10

- dzīvoklim ar kopējo platību 70,5 m2 
– dzīvoklis Nr. 11

- dzīvoklim ar kopējo platību 55,1 m2 
– dzīvoklis Nr. 12

• Pastāvīgā lietošanā piešķirtajai zemei 
“Mergupes iela 23” mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi, nosakot to:
- 0,12 ha – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, kods – 0601;
- 0,21 ha – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, kods – 0101.

• Atļaut zemnieku saimniecībai “Mālpils 
maize”, reģ. Nr. LV40001001342, juridis-
kā adrese Rīgas rajons, Mālpils pagasts, 
Ceriņu iela 2, turpināt mazumtirdzniecī-
bu ar tabakas izstrādājumiem veikalā, 
Mālpils pagasta Pirts ielā 6.

• Atļaut zemnieku saimniecībai “Mālpils 
maize”, reģ. Nr. LV40001001342, juridis-
kā adrese Rīgas rajons, Mālpils pagasts, 
Ceriņu iela 2, uzsākt mazumtirdzniecību 
ar tabakas izstrādājumiem veikalā, Māl-
pils pagasta Nākotnes ielā 8.

• Pieņemt zināšanai, ka līdz brīdim, kamēr 
tiek atrisināts jautājums par pasažieru 

pārvadājumu pamatmaršrutu izveidi, 
kas atrisinātu satiksmi Sidgundas ciema 
iedzīvotājiem saistībā ar valsts pakal-
pojumu slēgšanu Sidgundas ciemā, 
būs iespējams izmantot pašvaldības 
transportu, lai Sidgundas ciema iedzī-
votāji varētu saņemt Valsts pārvaldes 
pakalpojumus.

• Piešķirt finanšu līdzekļus no Atbalsta 
fonda Sidgundas vokālā ansambļa dar-
bības atjaunošanai, paredzot ansambļa 
vadītājas darba samaksu 70,- LVL mē-
nesī.

• Piešķirt 50,- LVL no Atbalsta fonda 
līdzekļiem Rīgas apriņķa pensionāru ap-
vienības, reģistrācijas Nr.40008006001, 
15 gadu jubilejas pasākumam, naudu 
pārskaitot uz kontu Hansabankā.

• Ievēlēt RAIMONDU TARANDU par 
pašvaldības SIA “NORMA K”, reģ.nr. 
LV 40003312216, juridiskā adrese Nākot-
nes iela 1, Mālpils, Rīgas rajons, valdes 
locekli ar paraksta tiesībām.

• Pilnvarot Raimondu Tarandu iesniegt, 
saņemt un parakstīt visus nepiecieša-
mos dokumentus, t.sk., reģistrācijas 
pieteikumu, kas saistīti ar šo izmaiņu 
reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā.

• SIA “Norma K” valdes loceklim R.Taran-
dam līdz marta padomes sēdei saga-
tavot finanšu atskaiti ES Kohēzijas fonda 
projekta “Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība aglomerācijās ar cilvēka 
ekvivalentu lielāku par 2000” realizācijai, 
ievērojot jaunos noteikumus.

• Apstiprināt Nolikumu “Kārtība, kādā atlī-
dzināmi deputātu izdevumi”

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 30.01.2008. SĒDE Nr.2

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS 
2008. gada MARTA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 12.martā
pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  
komitejas sēde

13.martā
pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 13.martā
pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 19.martā
pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 31.martā
pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 19.martā
pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās
Pl.17.00 229. kab. VLADISLAVS KOMAROVS

PAGASTA PADOMES LĒMUMI
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1. februāris Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komitejas 
Baltijas valstu pārstāvju tikšanās sanāksmē Siguldā 

3.–8. 
februāris

Investīciju un ārējo sakaru daļas vadītāja piedalās seminārā 
“ES projektu menedžments pieaugušo izglītībā, starpkultūru 
kompetences un ES fondu apguve”.

4. februāris Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Siguldas kārtības policijas 
priekšnieku A.Popovu par sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanas jautājumiem Mālpils 800gades svinību laikā

5. februāris Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes sēdē, kurā 
tika skatīti jautājumi par pašvaldību savstarpējiem norēķi-
niem, par sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju, par 
LPS 18.kongresa organizēšanu, par priekšlikumiem grozī-
jumiem likumā “Par pašvaldībām” un citi.

6. februāris Sporta kompleksa darba grupas sēde
Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komitejas 
(RK) plenārsēdē par Eiropas uzņēmējdarbības un inovāciju 
tīklu, kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) “veselības 
pārbaudi” u.c.
Izpilddirektors piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru 
sanāksmē, kurā tika skatīti jautājumi par enerģijas (elektrība, 
gāze, siltums) izmaksu prognozēm

7. februāris Padomes priekšsēdētājs piedalās ES Reģionu komitejas 
(RK) plenārsēdē

8. februāris Sporta kompleksa vadītājs V.Mihelsons piedalās Saulkrastu 
Sporta halles atklāšanas svētkos
Padomes priekšsēdētājs piedalās PAV sēdē Valmieras 
rajona Kauguru pagastā, kurā tika izskatīts jautājums par 
“Latvijas Pasta” pakalpojumiem un kopā ar VUGD priekšnie-
ku A.Penci apspriesti ugunsdzēsības jautājumi 
Mālpils novadpētniecības muzeja vadītāja un Kultūrvides 
attīstības daļas vadītāja piedalās BALTTOUR 2008 Rīgas 
rajona Mālpils pašvaldības stendā

11. februāris Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki Ingrīda Mu-
raško un Jānis Feldmanis apmeklē kursus “Muzeja ABC” 
MUZEJU VALSTS PĀRVALDĒ
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Rīgas Reģiona Attīstības 
aģentūras pārstāvi D.Bērtuli par Koģenerācijas projekta gaitu

12. februāris Izglītības konsultatīvās padomes un biedrības “Mālpils 
Tautskola” sēde 
Padomes priekšsēdētājs, firmas “Saint–Gobain” pārstāvji tie-
kas ar Saeimas vadošās partijas priekšsēdētāju par problē-
mām, kas radušas Latvijai nozīmīga projekta realizācijā

13. februāris Sporta kompleksa darba grupas sēde
Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS rīkotajā sanāksmē 
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu

15. februāris Pēc vairāku iedzīvotāju sūdzībām, padomes priekšsēdētājs 
iepazīstas ar reālo situāciju Mālpils pagasta daudzdzīvokļu 
māju renovētajos siltummezglos un iespējamo temperatū-
ras regulāciju

16. februāris Padomes priekšsēdētājs un deputāti piedalās kultūras nama 
20 gadu jubilejas pasākumā

18. februāris Padomes priekšsēdētājs sniedz interviju LTV–7 žurnālistei 
L.Grīnbergai par projektu realizāciju Mālpils pašvaldībā
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar firmas “Eko energo” pār-
stāvjiem par koģenerācijas projekta iespējām

18.–22. 
februāris

Mālpils vidusskolas delegācija piedalās Comenius pro-
grammas projekta “Eiropas pilsētu grafiti” sanāksmē Ljēžā, 
Beļģijā

19. februāris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes 
finanšu komitejas sēdē

20. februāris Sporta kompleksa darba grupas sēde
21. februāris Projektu koordinatore kā Rīgas rajona Lauku attīstības 

biedrības pārstāve piedalās Zemkopības ministrijas Latvijas 
Lauku foruma organizētajā sanāksmē. Darba kārtībā – jau-
numi par Eiropas Komisijas programmas LEADER+ ievie-
šanu Latvijā, par Valsts lauku tīkla izveidi un par ciematu 
asociācijas izveides iespējām Latvijā

22. februāris Rīgas rajona Izglītības un kultūras pārvaldē iesniegts 
projekts “Intensīvie vietējo gidu apmācības kursi” Mālpils 
novadpētniecības muzejā

25. februāris Iesniegts projekts “Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā izpē-
te” Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas kul-
tūras pieminekļu un kultūrvēsturisku objektu glābšanas pro-
gramma” konkursam. Rezultāti būs zināmi pēc 25.marta

26. februāris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes 
sēdē

27. februāris P/A Mālpils sociālā dienesta direktore un projektu koor-
dinatore piedalās Ekonomikas ministrijas organizētajā 
seminārā , Ķekavā
Sporta kompleksa darba grupas sēde

28. februāris Projektu koordinatore piedalās Igaunijas – Latvijas pro-
grammas sekretariāta organizētajā seminārā par jauno 
Igaunijas – Latvijas programmu periodā no 2007.gada līdz 
2013.gadam, Valgā (Igaunijā). Jaunā programma paredz 
finansēt dažāda rakstura pārrobežu sadarbības projektus 
gan valsts, gan privātajā sektorā

29. februāris Pašvaldību darbinieki piedalās Rīgas rajona pašvaldības 
darbinieku 11. ziemas sporta spēlēs Inčukalna novada 
Rāmkalnos

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

Pagasta padome ir izstrādājusi “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
Mālpils parks” projektu, kurš paredz meliorācijas sistēmas atjaunošanu, par-
ka celiņu labiekārtošanu, mazo arhitektūras formu izbūvi, kā arī pāraugušo, 
bīstamo, nokaltušo un “slimo” koku un krūmu izciršanu. Lai noskaidrotu, kuri 
koki ir izcērtami, pašvaldība konsultācijai uzaicināja profesori, speciālisti par 
Latvijas muižu parkiem Ilzi Māru Janelis, kas kopā ar pašvaldības komisiju 
iezīmēja cērtamos kokus. Šo koku izciršanu, saskaņā ar izstrādāto projektu 
un iesniegtajiem aktiem, akceptēja Valsts pieminekļu aizsardzības inspek-
cija. Saskaņā ar projektu, pašvaldība veic ne tikai bīstamo koku izciršanu, 
bet arī jauno koku stādīšanu.

Pašvaldības Iepirkumu komisija veic iepirkumu procedūru šādiem 
projektiem:

- Mālpils muižas parka rekonstrukcijas ietvaros – gājēju celiņu atjauno-
šana, parka soliņu izgatavošana un uzstādīšana;

- Ielu infrastruktūras ārējā elektroapgaismojuma sistēmas izbūve Mer-
gupes ielai, no Nākotnes ielas līdz Sauleskalnam, Garkalnes ielai līdz 
Sociālās aprūpes centram, daļai Siguldas ielai, Lielvārdes šosejai līdz 
Tīnes ielai, Līvānkalna šķērsielām, kā arī baznīcas izgaismošanai;

- Mālpils pagasta padomes administrācijas ēkas pagalma un tirdznie-
cības centra laukuma labiekārtošanas darbu veikšana;

- Jauna ceļu autogreidera iegāde;
- Vienotas ielu nosaukumu un norāžu sistēmas ar un bez apgaismojuma 

izgatavošana un uzstādīšana.
Ārējo sakaru un investīcijas daļas vadītāja izstrādājusi un iesniegusi sep-

tiņus jaunus projektus 2008. gada Comenius un  programmu konkursiem 
Mālpils mācību iestādēm. Rezultāti būs zināmi jūnijā.

Pagasta padomes notikumi februārī

Mālpils 800gadi gaidot
3. februāris Dž.Skulmes izstādes “Kariatīdes” atklāšana kultūras nama izstāžu zālē
8.–10. februāris Darba grupas pārstāvji ierīko stendu un pārstāv Mālpils pagasta padomi 15. 

starptautiskajā tūrisma gadatirgū BALTTOUR 2008, kurā tiek sniegta informācija 
par Mālpils 800gades svinībām

14. februāris Sagatavota un nosūtīta vēstule par Mālpils 800gades un Siera svētku svinībām 
Prezidenta kancelejai
Darba grupas pārstāvji tiekas ar Siera kluba prezidenti par 9. augusta svētku norisi

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Iveta Krieviņa
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Mālpils – Balttour 2008  
gadatirgus dalībnieki

No 8. līdz 10. februārim Ķīpsalā 20367 ceļot gribētāji ap-
meklēja tūrisma gadatirgu Balttour 2008, kas šogad atzīmēja 
15. gadskārtu. Par godu jubilejai izstādes rīkotāji sagatavojuši 
jaunumu – 
izstāde pir-
mo reizi no-
tika divās 
hallēs. Vie-
nā hallē se-
vi prezentē-
ja Latvijas 
pilsētas un 
novadi, sa-
vukārt otrā 

hallē atradās tūroperatoru, aģen-
tūru, viesnīcu, kā arī ārvalstu 
nacionālie stendi.

Izstādē piedalījās arī mālpilie-
ši, sniedzot informāciju par mūsu 
pagastu un reklamējot Mālpils 
800gades svētkus, kas tiks svinē-
ti kopā ar Latvijas novadu siera 
svētkiem. Pirmajā izstādes dienā 
Rīgas rajona prezentācijā Mālpils 
Piensaimnieka direktors Rolands 
Jomerts uzrunāja izstādes dalībniekus, aicinot ieplānot laiku 
nākamā gada augusta sākumā, lai dotos ceļojumā uz Mālpili 
un piedalītos svētkos, kur ritēs siera rituļi, deju soļi un ziņģes. 
Klātesošajiem bija arī iespēja degustēt Mālpils sieru.

Tāli ciemiņi
13. februārī mālpilieši uzņēma ciemiņus no Preiļu rajona 

Vārkavas novada, kas pagājušā gadā izveidojies apvienojoties 
Rožkalnu un Upmaļu pagastiem. Lai gan situācija novadā nav 
sevišķi iepriecinoša, kā daudzās vietās Latvijā, – vāji attīstīta 
uzņēmējdarbība, zems dzimstības līmenis  (pagājušajā gadā 
piedzimuši 10 mazuļi), novada ļaudis turas godam attīstot tū-
rismu, nodarbojoties ar bioloģisko lauksaimniecību, rūpējoties 
par skolām, piesaistot naudu ar projektu palīdzību, cenšoties 
iesaistīt iedzīvotājus sabiedriskajā dzīvē un mākslinieciskajā 
pašdarbībā. Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” sirsnīgi aplaudēja 
Vārkavas novada dāmu klubiņa dejotājām, kas neskatoties uz 
cienījamo vecumu, tērpušās košos modernos tērpos ieprie-
cināja ar dejām mūsdienīgos ritmos. Kā teica kāda no dejo-
tājām – “pagasts mums apmaksā transportu, lai mēs varētu 

doties ceļojumos. Ja nepieciešams sajožam ciešāk vēderus, 
bet tērpus sašujam pašas, par prieku sev un citiem.” Vokālā 
ansambļa dalībnieki dziedāja latviešu komponistu dziesmas, 
bet noslēgumā tika sadziedāts kopā jau latgaliešu valodā.

Dzinta Krastiņa

ZIŅAS

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

būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums

Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

11.01.2008. Maruta Bērziņa Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā “Palmaņi” Atbalstīt būvniecības ieceri un 
izsniegt plānošanas un arhitek-
tūras uzdevumu

25.01.2008. Jevdokija Matuševica Pirts, dīķis nekustamajā īpašumā “Kalna Zemnieki”
25.01.2008. Arnis Dambītis Pagrabs nekustamajā īpašumā “Zemarāji”



2008. gada februāris6 mÂLpILS VÇSTIS 

Hansa Banka nāk pie klientiem
31. janvārī Mālpils informācijas centrā 

darbu uzsāka Hansa Bankas klientu infor-
mācijas centrs. “Kāpēc mēs nākam arī 
uz Mālpili? Mālpilī ir daudzi mūsu draugi, 
kas aicināja šurp” tā ar prieku sanākušos 
uzrunāja Hansa Bankas Siguldas filiāles 
vadītāja Daina Dalke.

Hansa Banka ir lielākā komercbanka 
Latvijā. Klientu skaits ir tuvu 900 tūksto-

šiem, tādēļ tieši pēdējā laikā ļoti daudzās Latvijas vietās banka atver jaunus klientu 
informācijas centrus. Klientu centrs nedaudz atšķiras no tradicionālām filiālēm un no-
rēķinu grupām ar to, ka šeit netiks veikti norēķini ar naudu, bet gan sniegta visa iespē-
jamā informācija, kā arī klienti varēs izmantot interneta bankas datoru. Tomēr lielākais 
ieguvums mālpiliešiem būs iespēja gūt atbildes uz visiem jautājumiem no profesionāla 
konsultanta, kas pieņems vienreiz nedēļā, ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00. Klientu 
menedžere Laura Saulīte zinās stāstīt par visiem bankas pakalpojumiem, kā arī lielāku 
projektu gadījumos palīdzēs uzņēmējiem rast ātrākos risinājumus. Iedzīvotāji šeit varēs 
pasūtīt un saņemt jaunas norēķinu kartes, noskaidrot visu par kredītiem un līzingiem. 
Ja no klientu puses būs pieprasījums, darba laiks tiks pagarināts. Tiek gaidīts jebkurš 
Mālpils iedzīvotājs, kuram būtu nepieciešama finansiāla palīdzība.

Kariatīdes spēks – Mālpilij!
3. februārī Mālpils kultūras nama izstāžu zālē tika atklāta mākslinieces Džem-

mas Skulmes darbu izstāde. Kā atgādināja izstādes kuratore un visu Mālpils 
800gades izstāžu iekārtotāja Māra Ārente, šī nav pirmā mākslinieces izstāde 
Mālpilī, bet jau piektā tikšanās reize.

Džemma Skulme atzina, ka varbūt tas ir liktenīgi un varbūt arī likumsakarīgi, 
ka pa priekšu izstāde ir te, Mālpilī, pirms lielās izstādes 10. martā jaunajā Rīgas 
izstāžu zālē zem Rātslaukuma. Māksliniecei tas esot zināms pārbaudījums, jo 
mākslinieks jau ienākot telpā, kur ir viņa darbi, jūt zināmu nedrošību, blakus tam 
arī zināmu pārliecību, vēl vairāk jaunas iespējas, kā arī novērtē un domā, kā tas 
ir iznācis? Tomēr šeit, Mālpils izstāžu zālē māksliniece jūtoties ļoti labi.

Māksliniece atklāja klātesošajiem, ka viņa nespējot radīt darbus ar gaišām 
debesīm, lai gan vienā no pēdējiem darbiem esot to mēģinājusi. Tas esot grūti. 
Runājot par Kariatīdēm māksliniece deva gan vēsturisko skaidrojumu, gan ide-
jisko, kas abos gadījumos ir balsts. Balsts, kādu, visu mūžu dzīvojot, izjutusi arī 
pati sevi – kā Kariatīdi. Vēl joprojām.

No akvareļiem kā vēstījums nāk pavedienu tēma, kas savā ziņā ir kā sasais-
te ar padomju laiku , kad mākslinieki juta lielu plaisu starp mākslu un mākslas 
saprašanu. Tādēļ mākslinieki devās tautā, lai skaidrotu gan mākslu, gan dzīvi, 
dzīves patiesības. Tie pavedieni ir tādi – es tev dodu – ņem un nes tālāk, kā se-
najā spēlē, ko katrs bērnībā spēlējis turot diegu pavedienus uz rokām.

Džemma Skulme vēlēja skatītājiem darbus aplūkot ne tikai pa gabalu, bet arī 
tuvumā, jo katrā darbā parādās māksliniecei tik svarīgie sīkumi, veiksmes, kas ir 
kā atradumi – skrāpējumi, pēdas nospiedumi, asi un ātri vilktas švīkas ar pasteli, 
skalojumi un daudzās vietās arī mākslinieces pirksti. Bet tiem, kas varbūt dzīvē 
vēl nav atraduši savu vietu dzīvē, izskanēja aicinājums sākt gleznot.

Deju nometne
Mālpils kultūras namā 9. un 10. februārī cie-

miņi no Rīgas Tehniskās koledžas un vietējās 
profesionālās vidusskolas jaunieši vienojās, 
ka deja būs darbs. Tā, protams, abiem deju 
kolektīviem ir saprotama lieta, jo bez piepūles 
nerodas ne vieglais deju solis, ne saskaņa ko-
lektīvā, ne pat smaids. Pasākuma iniciatori un 
organizētāji bija paši, un paši arī domāja par 
to, lai pavadītais laiks Mālpilī “Deju nometnē” 
paliktu atmiņā ne tikai ar stundām garajiem 
mēģinājumiem, slīpējot deju rakstus, bet arī 
nometnes noslēgumā atrādītu tās atbraukuša-
jiem vecākiem un viesiem.

Deju kolektīvs no Rīgas Tehniskās kole-
džas “Mazais ritenītis” un tā vadītāja Ilze Mažā-
ne, kas ir arī Rīgas rajona un Republikas Deju 
svētku virsvadītāja, kopā ar mālpiliešiem uz 
deju grīdas pavadīja lielāko dienas daļu, mē-
ģinājumi tika pārtraukti tikai, lai paēstu. Darbs 
bija smags. Bet kāda tad balva? Protams, 
noslēgumā notika jauniešiem tik nozīmīgā 
diskotēka, kuras laikā veidojās ne viena vien 
draudzība. Un pavisam drīz jaunie draugi atkal 
varēs tikties, nu jau Tehniskās koledžas telpās 
uz kārtējo skati 14 aprīlī. Raitu soli!

Daiga Frīdberga

Sveicam Mālpils astoņsimtgades jubilejas gada  
pirmos jaundzimušos un viņu vecākus

Amandu Esteri Pavloviču (dzimusi 17. janvārī), Gustavu Pīķi (dzimis 21. janvārī), 
Valentīnu Seļivanovu (dzimusi 25.janvārī), Martu Rihteri (dzimusi 27.janvārī),  

Sintiju Mierkalni (dzimusi 28. janvārī).

Īpaši sveicam MARKU SUTĪRINU, kurš dzimis 2007. gada 15. novembrī,  
un viņa vecākus Oļesju un Nauri Sutīrinus.

/Atvainojos par iepriekšējā laikraksta numurā pieļauto kļūdu./

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
Viktorija Kalniņa
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Pēdējā laikā, pateicoties nu jau mums 
visiem pazīstamās Alda Plauža ģimenes 
aktivitātēm, valsts un privātlīdzekļu in-
vestīcijām, sāk atdzimt Mālpils muižas 
kompleksa apbūve, it īpaši cerīgs skats 
veidojas uz Mālpils muižas galveno, t.s. 
kungu mājas restaurāciju, muižas dīķu 
atjaunošanu, parka sakopšanu, teritorijas 
labiekārtošanu. Ir izstrādāts apjomīgs teh-
niskais projekts “Dārza mājas” atjaunoša-
nai, tiek strādāts pie, t.s. “stallis-vāgūzis” 
un “klēts” būvju atjaunošanas projekta. 
Pašos sākumos par šādu visa vienota 
kompleksa atjaunošanas iespējām va-
rējām tikai sapņot, jo vēsturiski pēc visa 
kompleksa nacionalizācijas, tas viss tika 
sadalīts un nodots dažādu personu un 
institūciju pārziņā. Piemēram, kungu 
māja – privātpersonai, stallis-vāgūzis, 
smēde un Dārza māja – Zemkopības 
ministrijai, klēts, staļļi – Rīgas rajona pa-
domei, Pārvaldnieka māja, pagrabmāja, 
kalpu mājas – LR mājokļu aģentūrai. Vēl 
jo vairāk pesimismu radīja tas apstāklis, 
ka vairākas ēkas un būves bija tik nolais-
tas, ka jau bija bīstamas cilvēkiem (Dārza 
māja, smēde, pārvaldnieka māja) un, 
kaut gan pašvaldība un LR pieminekļu 
aizsardzības inspekcija aicināja būvju 
īpašniekus veikt pasākumus būvju sagla-
bāšanā, nekas šajā jomā netika sagaidīts, 
neskatoties uz Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas jau 1992. gadā 
izskanējušo aicinājumu visām ieintere-
sētām pusēm, nesadalīt valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa kompleksu (norādot 
arī LR likumdošanas normas, kas aizliedz 
to darīt) ēkas, būves, zeme tiek sadalīti 
jau daudziem īpašniekiem. Vēl jo vairāk 
– 1999. gadā LR Zemkopības ministrija 
paraksta aktu ar “Mājokļu aģentūru” 
par dzīvojamā fonda, t.sk. “Darbinieku 
mājas” (bijusī “Pārvaldnieku māja”) no-
došanu privatizācijai, t.i. Valsts nozīmes 
kultūrvēsturiskas būves sadalīšanu jau 
sīkākās vienībās – dzīvokļos, un nevienā 
dokumentā neatrodam norādi, ka šī ēka 
ir avārijas stāvoklī un dzīvošanai nede-
rīga un bīstama. To apliecina arī fakts, 

ka līdz pēdējam termiņam, kad dzīvokļu 
privatizācija varēja notikt (31.08.2006.), to 
izdara tikai viena ģimene, kas šajā ēkā ir 
deklarējusi savu dzīves vietu.

Pašvaldība, apzinoties to, ka šāda 
Mālpilij tik nozīmīga valsts nozīmes ar-
hitektūras pieminekļa – Mālpils muižas 
kompleksa sadrumstalotība un neapsaim-
niekošana var novest pie ļoti bēdīgām 
sekām – tā pazaudēšanai vispār, jau 2000. 
gada sākumā uzsāk aktivitātes, lai vismaz 
daļu no kompleksa būvēm pārņemtu sa-
vā īpašumā, organizētu un nodrošinātu 
to pienācīgu apsaimniekošanu, sākumā 
– Dārza mājas, smēdes, staļļa-vāgūža, 
pēc tam – pārvaldnieka mājas dažu dzī-
vokļu pārņemšanu. Šis laiks sakrīt arī ar 
to brīdi, kad Alda Plauža ģimene izpērk 
ieķīlāto centrālo muižas ēku (kungu māju) 
un veic darbības, lai to restaurētu, tam 
nolūkam investējot gan savus personīgos 
līdzekļus, gan ES fondu līdzekļus. Līdz ar 
to arī pašvaldībai rodas iespēja, sadarbo-
joties ar īpašnieku, iesaistīt restaurācijas 
procesā arī šos objektus, kas, pateicoties 
Rīgas rajona padomes atbalstam, ir izde-
vies. Vienīgā problēma, kas uz šo brīdi 
draud operatīvu darbību organizēšanai, 
“Pārvaldnieka mājas” sabrukšanas no-
vēršanai ir tā, ka daļa no tās ir privatizēta, 
daļa tiek pieprasīta privatizācijai, daļā ir 
deklarēti iedzīvotāji, kaut gan reāli nedzī-
vo, daļa jau ir sabrukusi.

Atsaucoties uz Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
07.08.2006. vēstuli “Par valsts nozīmes 
kultūras pieminekļa Mālpils muižas apbū-
ves saglabāšanu”, citēju: “Ēka ir avārijas 
stāvoklī un apdraud iedzīvotāju drošību. 
24.07.2006. Inspekcija Valsts aģentūrai 
“Mājokļu aģentūra” nosūtīja norādījumus 
par arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnie-
ka māja” izmantošanu un saglabāšanu, 
apsaimniekošanas aktu par kultūras 
pieminekļa stāvokli ar lūgumu – saskaņā 
ar pastāvošo likumdošanu, izslēgt “Pār-
valdnieka māju” (kā avārijas māju) no 
privatizējamo māju saraksta. Nodot to 
privatizācijā, kā Mālpils muižas apbūves 

kompleksa neatdalāmu objektu. Pašvaldī-
ba, pārņemot ēku savā īpašumā, tikai vei-
cinātu Mālpils muižas apbūves ēku atkal 
apvienošanu nedalāmā kompleksā viena 
īpašnieka valdījumā....”(citāta beigas), 
pašvaldība 2007. gadā oktobrī pieņēma 
lēmumu, ar kuru no privatizācijas atsau-
ca neprivatizētos dzīvokļus un noteica 
to lietošanas mērķi – “kultūrvēsturiskais 
objekts”. Šādu lēmumu viena no dzīvokli 
īrējušām personām uz šo brīdi ir apstrīdē-
jusi Administratīvā rajona tiesā, pieprasot 
to atcelt un nodot īrējamo dzīvokli viņas 
privātīpašumā. Šis apstrīdējums draud 
apturēt pašvaldības ieceri glābt visiem 
mums zināmo ēku no sabrukšanas un 
restaurācijas uzsākšanu, jo uz šo brīdi 
esam noslēguši līgumu ar biedrību “Kul-
tūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības 
un attīstības biedrība” par pārvaldnieka 
mājas apsaimniekošanu un esam gatavi 
kopā ar to, saskaņā ar pastāvošo likumdo-
šanu, par saviem un biedrības līdzekļiem 
piedalīties ēkas saglābšanas pasākumos, 
taču tas izdarāms tikai tad, ja piedalās 
arī citi dzīvokļu īpašnieki. Par dzīvokļu 
īpašnieku spēju ar saviem līdzekļiem pie-
dalīties mājas atjaunošanas darbos stipri 
jāšaubās, jo, pārņemot to, konstatējām, 
ka gan īpašniekiem, gan īrniekiem ir lieli 
maksājumu parādi. Acīmredzot ēkas 
restaurācijas darbi var prasīt daudzus 
desmitus tūkstošus latu, un investoram, 
kuram būtu jāiegulda savi līdzekļi svešu 
īpašumu apsaimniekošanā, var pazust 
jebkura interese saglābt šo kultūras pie-
minekli. Ko tad?

Šis raksts tapis tāpēc, lai mālpilieši 
būtu lietas kursā par tām problēmām, kas 
saistītas ar Mālpils galvenās valsts nozīmes 
kultūrvēsturiskās vērtības – Mālpils muižas 
kompleksa saglābšanas un atjaunošanas 
risinājumiem. Vēl jo vairāk iedzīvotājiem 
varētu būt interese par kompleksa sakār-
tošanu arī saistībā ar Mālpils 800gadu 
jubilejas pasākumiem šajā gadā.

Ar cerību, ka viss izdosies, 
izpilddirektors V. Komarovs

Par Mālpils muižas pārvaldnieka māju
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Kadrs aiz kadra, mirklis aiz mirkļa... uz lielā kultūras nama 
ekrāna rit zemnieku Laiks. Ieskanas pa smieklam, pa replikai, 
jo tur taču rāda savējos! Saimnieki stāsta par savām rūpēm, 
par veiksmēm un arī par mūžīgi mainīgo Latvijas dabu.

Tā – gluži kā tālajos laikos pirms pusgadsimta – ar kino ska-
tīšanos, kam sekos ilgi gaidītie danči, sākās Mālpils pagasta 
Lauksaimnieku balle. Kultūras nama vadītāja Edīte Priekule at-
klājot balli atgādināja, ka laikā, kad satiekas pagājušā gadsimta 
celtniecības, lauksaimniecības speciālisti un vadītāji, arī pagas-
tam gads ir sācies ar zīmīgu 
ciparu – Mālpils 800gadi.

Jānis Galviņš, stāstot par 
videofilmas “Mālpils zemnie-
ki”, cerams, pirmo sēriju, kas 
pagājušajā gadā tika nominēta 
Radio un televīzijas padomes 
Gada balvai, kas ir augstākais 
novērtējums, ko Latvijā televī-
zijas jomā var sasniegt, teica: 
“Tā bija arī jūsu nominācija! 
Liels paldies jums visiem, ka 
jūs esat, jo, ja jūs nebūtu, ko 
tad mēs darītu?”

Atis Aigars atgādināja zem-
niekiem: “Mēs tiešām esam 
unikāli! Par spīti visām grūtī-
bām lauksaimniecība tomēr 
pastāv!” To apstiprināja arī 
Zemnieku konsultante Nellija 
Andrukele, sakot lielu paldies 

visiem sanākuša-
jiem: “Ikkatrs cilvēks 
ir pelnījis uzslavu!” 
Ne jau visus var ielikt 
filmā, tādēļ īpaši pal-
dies tika teikts gan 
lielākajiem zemju 
apsaimniekotājiem 
SIA “Sidgunda” un 
Igoram Šaboham, 
kuri apstrādā tuvu 
tūkstotim hektāru, 
kā arī citiem strādīga-
jiem vīriem, it īpaši 
daudzajiem, pazīsta-
majiem Jāņiem, kas 
kopā apsaimnieko 
trešo daļu no pagas-
ta zemēm.

Ar labu vārdu tika pieminēta “Lazdukalns” saimnieku Gintas 
un Andra Apsīšu uzņēmība un uzdrīkstēšanās nodarbojoties ar 
“saldo” zemeņu audzēšanas biznesu jau 10 hektāru platībā un 
pakalpojumu sniegšanu šobrīd vienīgajā sertificētajā dzīvnieku 
kautuvē Mālpils pagastā.

Vai tie bija piena lopkopības, vai gandrīz iznīcinātās, bet to-
mēr izturējušās cūkkopības pārstāvji, visi tika uzteikti kā savas 

nozares entuziasti, kas neskatoties uz grūtībām, 
tomēr strādā. Tāpat kā aktuālā un svarīgā nozare 
Sidgundā – putnkopība, kurā gan palikusi šobrīd 
tikai viena ferma ar 15 tūkstošiem dējējvistu. Ce-
rams, ka tā attīstīsies, lai arī ES regulu prasības ir 
ļoti augstas gan būriem, gan iekārtām.

N. Andrukle cerīgi solīja nākošajā filmā parādīt 
īpašos kazu ganāmpulkus, par kuriem būs sajūsmi-
nāti visi. Ar kazkopību Mālpils pagastā nodarbojas 
divi saimnieki. Igora Dārziņa ganāmpulks regulāri 
tiek pārraudzīts, kā arī izslaukumi ir ļoti labi. Allažu 
puses saimnieks Valdis Ozoliņš audzē gan vietējās, 
gan īpaši skaistās Būru kaziņas. Savukārt kazu 
fane Anna Jurisone zināma visiem, gan ar intere-
santajiem stāstiem par savām mīlulēm, gan gardo 
paštaisīto sieru.

Vai zināt lopkopības nozari, par kuru ir ieintere-
sējies aizsardzības ministrs? Jā, jātnieku gvardes 
izveide nebūs iespējam, ja Latvijā neaudzēs brašus 
zirgus. Tādi ir arī Mālpilī, lai arī tikai 46 pa visu pa-
gastu. Visu cieņu to kopējiem, kas neskatoties uz 
dokumentu kalniem, vakcinācijas problēmām, asins 

Atgriežoties pie publicētā “Sidgundieši cīnās”

Lēnis...Simfonija...Mālpils...2008

Sākums “Mālpils Vēstis” 2008/1
Mālpils pagasta padomes 19.12.2007. 

lēmumā Nr.18/6. tika izteikti priekšlikumi 
attiecībā uz feldšerpunkta saglabāšanu. 

2008. gada 2. janvārī Mālpils pagasta 
padomes izpilddirektors V. Komarovs: “Par 
Jūsu 27.11.2007. reģistrētajā iesniegumā 
norādītajām problēmām, kas būtiski skar 
Sidgundas iedzīvotāju intereses, Mālpils 
pašvaldības darbinieki ir veikuši situācijas 
izpēti un izstrādājuši priekšlikumus, kā 
palīdzēt tās risināt. 

Par medicīnisko palīdzību: 
...ņemot vērā Sidgundas iedzīvotājiem 

tik būtisku interesi par „feldšerpunkta” sa-
glabāšanu, Mālpils pašvaldība ir gatava no 

01.01.2008. izdalīt nepieciešamos līdzekļus, 
lai: 
1) Iznomātu bijušās Sidgundas pasta noda-

ļas telpas Sidgundas „feldšerpunkta” 
vajadzībām; 

2) Sakārtotu iznomātās telpas, atbilstoši 
visām sertifikācijas normatīvām prasībām 
(remonts, ūdensvads, visa nepieciešamā 
aprīkojuma iegāde); 

3) Algotu uz ½ slodzi „feldšerpunkta” vadītāju 
Sidgundas pamatskolas bērnu medicī-
niskai aprūpei (medmāsas pienākumi); 

4) Aicināt Mālpils ģimenes ārstus, kuru 
pacienti dzīvo arī Sidgundā un tās ap-
kārtnē, iesaistīties ar savu finansējumu 
feldšerpunkta vadītājas algošanā. 

Lūdzam arī Sidgundas iedzīvotājus griez-
ties pie saviem ģimenes ārstiem ar lūgumu 
atbalstīt M.Graudiņas tālāko palikšanu darbā 
Sidgundas feldšerpunktā un izdalīt šim 
nolūkam nepieciešamos papildus līdzekļus, 
jo arī VOAVA ir gatava katru mēnesi vienam 
no ģimenes ārstiem pārskaitīt Ls 100.-.” 

2008. gada janvārī redakcijā tiekos ar 
Mudīti Graudiņu. Mūsu saruna ir cerīga. 
Tomēr drīz vien saņemu atteikumu interviju 
publicēt, jo situācija ir atkal mainījusies. 
Par tālāko notikumu gaitu stāstīsim arī 
turpmāk.

Redaktore  
Daiga Frīdberga
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pārbaužu testiem un milzīgajām uzturēšanas izmaksām, tomēr 
audzē zirgus – Jānim Ligeram, Evijai Bīriņai un īpaši Mārai Lū-
kinai, kas svinīgos pasākumos iejūdz zirgu un baltos cimdos 
izbrauc cauri Mālpils centram!

Mālpilī pie daudzām mājam ir bišu stropi, bet noteikti jāpie-
min Andris Paukšins, kurš ļoti rūpējas par savām 40 saimēm, 
regulāri veic izmeklējumus.

Bez kuras nozares produkcijas nevar notikt nevieni svētki? 
Saimniecības “Imantas” ziedi un krāšņie pušķi priecē mūs visus. 
Paldies arī Anitai Kļaviņai un Imantam Siliņam, kuru audzētie 
stādi rotā visu Mālpils pagastu.

Kā īpašu dārgumu mūsu pagastā vērtējam Māras Gulbes 
vietējo Botānisko dārzu “Rencēnos”, kuru rādām gan tuviem, 
gan tāliem ciemiņiem.

Viktorija Kalniņa: “Šis pasākums nav nejaušs. Ja Rīga, Cē-
sis, Sigulda savas astoņsimtgades saistīja ar vecpilsētas dibinā-
šanas gadu vai pils celtniecības gadskārtu, tad mēs to saistām 
ar pirmo lēni Vidzemē, kas tika pirms 800gadiem dots kādam 
vietējam Mālpils iedzīvotājam. Kas tad ir lēnis? Tas ir zemes 
gabals, kas nodots lietošanā. Mēs jau arī esam tikai lietotāji. 
Tāpēc sakām paldies tiem, kas līdz šim šo zemi kopuši, paldies 
jums, kas to kopj tagad domājot, ka to kops arī citi!”

No pagātnes, kuru var skaitīt tikai gadu desmitos, sveicie-
nu no “Simfonijas” visiem klātesošajiem nodeva kādreizējā 
agrofirmas galvenā dispečere Edīte Ģērmane un aicināja zāles 
vidū uz lielo ražošanas sanāksmi visu iecirkņu darbiniekus. Ar 
lieliem aplausiem tika sagaidīti gan mehāniķi, gan šoferi, ie-
cirkņu priekšnieki, agronomi, dārzniecības ļaudis, zootehniķi, 
veterināro un energo dienestu pārstāvji, celtnieki, ekonomisti, 
grāmatveži un kadru daļa, Tehnikuma pasniedzēji. Plecs pie ple-
ca kā agrākos laikos...un pašā vidū agrofirmas priekšsēdētājs 
Kazimirs Anspoks: “Novērtēsim, kā jūs strādājat! Bet vispirms 
apsveiksim Mālpils zemniekus, jo viņi visvairāk ir pelnījuši labus 
vārdus un atzinību par savu darbu! Prieks redzēt visus smaidī-
gus, enerģijas pilnus.”

Kā katros svētkos, tika teiktas daudzas apsveikuma runas, 
sniegti ziedi un uzmundrinājumi nākotnes darbam. Katrs šīs 
balles dalībnieks saņēma piemiņas suvenīru – Mālpils 800gades 
krūzīti, kas iezīmēs zemnieku agros rīta cēlienus ar kafijas uz-
mundrinošo smaržu vai vakara rimtumu ar silta piena malku.

Bet kur tad dejas? Jā, protams, kā tad bez tām, ja spēlē tik 
aizrautīgi muzikanti. Tā smaids pie smaida, deja pie dejas – lai 
ripo svētki Mālpilī! Kā, uzsaucot tostu, teica Mālpils pagasta 
padomes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs: “Par jums, māl-
piliešiem, par stiprām ģimenēm un Mālpili!”

Redaktore Daiga Frīdberga
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Ieskaitot nedēļas atklāšanu, kurā piedalījās 
viešņas no Mālpils 800 gadu jubilejas darba 
grupas – vadītāja Edīte Priekule un mākslinie-
ces Māra Ārente un Esmeralda Tāle, notika 8 
pasākumi, katram gadsimtam viens.

3 konkursi, kurus vadīja novadpētniecības 
pulciņa meitenes, notika 2.–4. klasēm, bet 
12. klase tikās ar TV “Spektrs” vadību.

Daudz lielāku dalībnieku skaitu gaidījām 
oratoru konkursā. Kas kavēja? Bailes uzstāties? 

Neuzņēmība? Slinkums domāt, veidot savu ru-
nu? Trīs puiši – Dāvis Putriņš, Artūrs Aivars un 
Regijs Lūkins – tomēr nenobijās, tāpēc viņiem 
īpaša uzslava.

Pārsteigumu sagādāja populārākās atbil-
des spēlei “Zelta komanda” par to, kura jau-
niešiem šķiet skaistākā, sakoptākā, mīļākā un 
mājīgākā atpūtas vieta Mālpilī.

Ļoti sirsnīgā, jaukā, azartiskā gaisotnē 
noritēja mūsu “mazie dziedāšanas svētki”, 

kuros sveicām mūsu 
bijušo kolēģi Arni Ba-
lodi skaistā jubilejā. 
Tas bija redzams arī 
TV sižetā. Absolventi 
un skolotāji pēc pasā-
kuma vēl ilgi kavējās 
atmiņās.

Kopumā nedēļa 
noritēja veiksmīgi, 
un par to liels paldies 
manām novadpētnie-
cēm, skolotājai Unai 
Tobotai un cit iem 
atsaucīgajiem kolē-
ģiem, skolas vadībai 
un, protams, dalībnie-
kiem – skolēniem.

Vēl priekšā lielās 
Mālpils jubilejas svinības, bet ideju kladē jau 
atvērta jauna lappuse ar uzrakstu – Mālpils 
nedēļa 2009.

Novadpētniecības pulciņa vadītāja  
Ināra Bahmane

• 9.b klase kopā ar savu audzinātāju 
A. Kaukuli sarīkoja īpašu pasāku-
mu – mīļu, sirsnīgu, interesantu 
“Žetoniņu vakaru”, kas iepriecinā-
ja gan vecākus, gan skolotājus.

• Izremontētā skolas bibliotēka 
gaida jaunas mēbeles. Mainīts 
arī telpas iekārtojums un noformē-
jums. Bibliotekāre Anda Vecroze 
savā 25. darba gadā jutīsies daudz 
mājīgāk.

• Pie vidusskolas top ilgi gaidītais 
sporta komplekss. Drīzumā notiks 
pamatakmens likšanas svinības.

• 14. februārī, Valentīntīndienā, sko-
lā bija redzami sirsniņu simti – tel-
pu noformējumā, pie tērpiem, uz 
vaigiem un pat ēdnīcā uz deserta 
putukrējuma. Vairākām klasēm 
bija arī klases vakari. Jauki!

• 5. aprīlī gaidām savus absolven-
tus uz balli “Aprīļa pilieni”.

Skolotājs  
Arnis Balodis  
ciemos pie mums

“Sanākam, sadziedam...“2. – 4.klašu konkurss

Dažas pārdomas pēc Mālpils nedēļas 2008 vidusskolā

6. februārī abas sestās klases devās uz izstādi ar lapām un 
pildspalvām. Uzdevums visai grūts – censties izzināt, kā māk-
slas darbs uzrunā katru no skolēniem. Ieskatam interesantākās 
domas no skolēnu darbiem. Tās sakārtoja Ilanda Brežinska un 
Niklāvs Putriņš.
– Es pirmo reizi redzēju Džemmas Skulmes gleznas. Pats biju 

pārsteigts, ka man tās patika un lika domāt (Pauls).
– 15 gleznas – kopā iznāk vesels stāsts par sievietes mūžu 

(Anna).
– Ir brīnišķīgi, ka tik slavena un interesanta māksliniece ir Māl-

pilij piederīga (Diāna).
– Liekas, ka ikvienā gleznā ir arī kāda maza daļiņa, maza atmiņa 

no Mālpils (Artūrs).
– Sievietes dzīves daudzveidība un skaistums ir gleznu galvenā 

doma (Niklāvs).
– Katrā gleznā ir kaut kas īpašs, tās it kā pievelk cilvēku (Kris-

taps).
– Glezna ir kā brīnums, tā piepilda cilvēku ar jūtām (Dmitrijs).
– Te ir gaišas, labas emocijas, jādomā, ko tu pats esi labu izda-

rījis (Toms).
– Jādomā, kas mēs katrs esam, kur būs mūsu vieta dzīvē (Sin-

tija).
– Gleznu toņi dzīvības pilni, kaut arī daudz tumšā (Klinta)
– Šajā izstādē ir krāsu siltums un jūtu siltums (Regijs).
– Vienā gleznā saskaitīju ap 40 krāsu toņu. Sievietes ir it kā da-

bā, bet nekur nesaplūst ar to. Tās ir ļoti patstāvīgas, stipras 
(Edgars).

– Baltas, slaikas rokas tura pavedienu. Aiz muguras saule lej 
skumju asaras. Gabaliņš zemes zem saules... Skaista, bet 
arī skumja glezna (Evija).

– Man šķiet, ka mākslinieki vēlas pārsteigt vai arī grib, lai tie, kas 
gleznas skatās, justu to pašu, ko viņi. Tomēr es saku paldies 
(Roberts)!

Vairāki skolēni novēl Džemmai Skulmei spēku un jaunas 
ieceres, jo uzzinājuši daudz laba, skaista, vērtīga, bet Mālpils 
kultūras namam saka paldies par iespēju apskatīt interesantas 
izstādes.

Mācību stunda Džemmas Skulmes 
gleznu izstādē 12. februārī notika Rīgas rajona lite-

rāro uzvedumu skate “Tu esi Latvija”, 
kas bija veltīta Latvijas 90. gadadienai. 
Uzvedumi bija jāveido ar Ojāra Vācieša 
vai Imanta Ziedoņa dzeju.

Mūsu skolas literārās jaunrades 
pulciņš darbojas skolā pirmo gadu, ta-
ču nebaidījās sacensties ar šajā jomā 
daudz pieredzējušākām skolām, devās 
uz konkursu ar uzvedumu “Dzīvībai 
brīvību!” un ieguva stingrās žūrijas 
Atzinību.

Kā stāsta pulciņa vadītāja skolo-
tāja Daila Klintsone, vislielāko darbu 
paveikušas 12. klases meitenes – Ag-
nija Graudiņa, Baiba Bruzgule un Ieva 
Rimicāne, bet godam turējušies arī visi 
pārējie dalībnieki Toms Cīrulis, Alise Iva-
nova un Sinduja Jansone no 5. klases, 
7.b klases skolēni Valters Kargans un 
Alvils Bērziņš, 9.a klases skolēni Juta 
Radziņa un Ernests Austriņš un Ēriks 
Savrasevičs no 11. klases. Novēlam, 
lai top jauni uzvedumi!

9.b klases “Žetoniņu vakars”

Mūsējos novērtē atzinīgi

Īsās ziņas

Neskatoties, ka laika apstākļi ir 
mainīgi kā pati dzīve, avīzītes 
redakcija visiem novēl īstu zie-
mu ar baltu, mīkstu, pūkainu 
sniegu!Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums
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Būs svētki: dziesmas, dejas, runas, 
mūzika, gaismas, sveču liesmas, atmi-
ņas, apsveikumi, aplausi.

Atkal, vēlreiz. Mostas šaubas, vilša-
nās. Atkal, vēlreiz – nebeidzama rosība, 
laika trūkums, nogurums?

Nē, nē. Nemanāmi ir pienācis brīdis, 
kad tu ne tikai zini, ka būs, bet jau jūti, 
ka ir – tuvumā, sasniedzami.

Tuvu, tuvu ir svētki: prieks, saviļņo-
jums, brīvība, gaisma...

Mēs bieži sakām – tuvojas svētki. 
Sakām arī – svētki aiziet. Tātad kaut kur 
tiem ir mājvieta, kaut kur tie aug, briest, 
līdz ir gatavi.

Nu jau 20 gadus svētki aug, veidojas 
un top arī visu mūsu kopīgajā mājā – kul-
tūras namā.

Šos svētkus veidoja, veido un veidos 
cilvēki, kuri strādā kultūras namā un, 
protams, kopā ar kultūras nama lielāko 
bagātību – pašdarbniekiem un viņu va-
dītājiem.

Svētki katrā mājā ienāk ar rosību, 
tīrību, sakārtotām, izgreznotām telpām, 
skaisti klātu galdu, dziesmām un dejām. 
Arī šovakar. Un par to visu dienu no die-
nas rūpējas un gādā daudzi neredzami 
rūķīši.

Pirmie, kas satiekas ar ikvienu kultū-
ras nama apmeklētāju ir dežuranti Lūcija 
Lapšāne, Elita Vizule, Līga Bičkovska, 
Julijana Butkeviča. Par kārtību un tīrību 
mūsu mājā rūpējas Anita Siliņa, agrākos 
gados Genovefa Skudra, Irēna Dišereite, 
Ingūna Sīmansone, Aija Gurjanova, Gatis 
Zariņš, Iveta Krūmiņa.

Uz svētkiem aicina plakāti, afišas... 
Noskaņojumu svētkiem piešķir telpu no-

formējums un par to 18 gadus jau gādā 
Indra Zvīgule, bet šo darbu pirmsākumos 
veica Gundega Vanaga – Janberga

Reklāmu izplata, katru uzrunā un 
biļetes piegādā un pārdod visus 20 
gadus kultūras nama kasiere Anita Ko-
renkeviča.

Tumsas un gaismas spēli svētkos 
un arī ikdienā radīja daudzus gadus 
Jānis Mūrnieks un pēdējos gados Ivars 
Akeldams

Svētki, koncerti nav iedomājami arī 
bez mūzikas, skaņas un mikrofona, ar 
kura palīdzību uzrunāt skatītāju, lai visu 
teikto sadzirdētu. Par to kultūras namā 
gādājuši: Imants Paukšte, Ritvars Plešs 
un nu jau daudzus gadus Voldemārs 
Cērps.

Visiem darbiniekiem neiztrūkstošs 
palīgs vienmēr ir bijis kultūras nama saim-
nieks. Mūsu stiprie balsti – Jānis Tešs, 
Jānis Magdaļenoks, Andris Pelēkzirnis, 

Kultūras nama 20. gadu jubilejas mozaīkas
16. februārī Mālpils kultūras nams 

svinēja 20 gadu jubileju. Uz tikšanos 
tika aicināti esošie un bijušie darbinie-
ki, pašdarbnieki, atbalstītāji, draugi un 
kultūras nama apmeklētāji, kuru labvēlī-

bu, uzticību un mīlestību ir sajutis katrs 
kultūras nama mākslinieciskās pašdarbī-
bas kolektīva dalībnieks un pasākumu 
organizators.

Ar fotogrāfiju un jubilejas vakarā izska-

nējušo vārdu palīdzību avīzes lasītājiem 
piedāvājam veidot katram savu iespaidu 
mozaīku.

Dzinta Krastiņa, 

MĀLPILS KULTŪRAS NAMAM – 20

Sākumā tu tikai zini, ka būs...

Turpinājums 12. lpp.
Anita

Indra

Valdis
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Šī ir tā vieta,
 Kur gaidīti tiekam arvien
  Kur vecumu nosviest no pleca
   Un skumjas, kas dvēseli sien

Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”

Vārdi kultūras namam
Cik ļoti mēs cenšamies
Cik ļoti es cenšos
Cik ļoti jūs cenšaties
iespēt neiespējamo un padarīt nepadarāmo – lai tikai prieks mūsos bangotu 
nenoplacis, lai tikai negaistu vārdi, ko vieglītēm pasaulei sacīt un lai maiguma 
sauleszaķi neizcilpo no sirds, bet spēlējas acīs...

Mākslinieciskās daļas vadītāja  
Sandra Rogule

Ainis Brūns, Juris Zvīgulis, Juris Višķers, 
Ivars Akeldams un Juris Straume.

Un svētkus, koncertus organizējuši, 
veidojuši un radījuši šajos 20 gados 
ir – Spodris Melecis, Viktorija Kalniņa, 
Baiba Duņēna, Dzinta Krastiņa, Valda 
Nagle, Sandra Rogule, Santa Zālamane, 
Maija Orlova, Ieva Viļuma.

Un viņiem palīdzējuši pašdarbības 
kolektīvu vadītāji: Kora diriģenti Einārs 
Lorencs, Sanita Vītuma, Juris Vītums, 
Austris Kalniņš, deju kolektīvu vadītāji 
Ilona Šime, Māra Pakule, Julijana Butke-
viča, Maija Orlova, Māra Gaile Dišereite, 
koncertmeisteri Dace Hemmele, Skaid-
rīte Krūkle, Dace Kalniņa, Iveta Kalniņa, 
Ingrīda Bartkeviča, Jūlija Ņikitina, vokālo 
un instrumentālo grupu vadītāji Ināra 

Daukste, Ēvalds Pastars, Atis Priedītis, TLM “Urga” 
vadītāja Lauma Krastiņa, amatierteātra vadītāji Elvīra 
Rimicāne, Liene Cimže.

Un lai mums būtu tāda mājas, kur strādāt un 
veidot pagasta kultūras dzīvi, tālajos 80jos neatlai-
dīgi cīnījās daudzi enerģiski, uzņēmīgi cilvēki. Ju-
bilejas reizē sakām paldies Kazimiram Anspokam, 
Heinim Jurisonam, Mārai Steķei, Imantam Ārentam 
un daudziem, jo daudziem mālpiliešiem, kuri tīrīja 
būvgružus, iekārtoja stādījumus, nesa un skrūvēja 
mēbeles, lai ilgi celtais un tik ļoti gaidītais kultūras 
nams beidzot būtu gatavs.

Paldies svētku reizē sakām arī mūsu atbalstītājiem 
visu šo gadu garumā – Mālpils pagasta padomei, 
Rīgas rajona kultūras un izglītības pārvaldei, firmām 
Laiko, EMU, Mālpils mūzikas un mākslas skolai un 
citiem labajiem cilvēkiem.

Kultūras nama direktore  
Edīte Priekule

Reizēm mēs iespējam neiespējamo un 
padarām nepadarāmo, reizēm mēs uz akme-
ņa malku cērtam, strautā kuram uguntiņu un 
mums izdodas iekurt bez sērkociņiem – varbūt 
tāpēc, ka liktenis redz

Turpinājums no 11. lpp.

Jana

Dežurantes
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Kultūras nama pašdarbnieku saimē jaunākajam pašdarbnie-
kam ir 5 gadi, bet vecākajam 85 gadi. Katram no viņiem ir sava 
deja, dziesma, vai prasmīgu roku darināts rokdarbs.

Jubilejas reizē sveicam pašdarbniekus, ar 15 un vairāk gadu 
stāžu. Ir mainījušies kolektīvi – jauniešu deju kopas dejotāji uz-
sākuši dejot vidējās paaudzes deju kopā, spēlē teātri, dziedātāji 
atrod sev atbilstošu kolektīvu – bijušie bērnu vokālā ansambļa da-
lībnieki jau dzied jauktajā korī un gatavojas Dziesmu svētkiem.

Uzticība dziesmai, dejai, aktierspēlei, tautas lietišķajai 
mākslai paliek – paldies par to Ilgai Fjodorovai, Baibai Poišai, 
Baibai Lippei, Lijai Preisai, Dacei Purviņai, Līgai Vērsei, Liesmai 
Meijerei, Borisam Krīgeram, Rolandam Jomertam, Inetai Laukai, 
Lidijai Stašānei, Ilzei Apsītei, Uvim Roštokam, Inārai Voronovai, 
Indari Zvīgulei, Mārtiņam Dišereitam, Gatim Lācim, Guntaram 
Kļaviņam, Antrai Rauskai, Dacei Reinbakai, Alīnai Vaivodei, Ju-
rim Straumem, Jurim Zvīgulim, Inesei Tarandai, Unai Isajevai, 
Rutai Misiņai, Ilgai Eglei, Annai Jurisonei, Annai Smeilei, Irēnai 

Saukumai, Pēterim Liepiņam, Jolantai Dinkai, Modrim Hapanio-
nekam, Ingūnai Sīmansonei, Aldim Opmanim, Lienei Cērpai, 
Kasparam Amerikam.

Vairāku mēnešu garumā kultūras nama pašdarbnieki darināja au-
dumu. Arī ciemiņi savu roku pielikuši. Tuvākie – no Vecpiebalgas un 
Rīgas, tālākie no Polijas un Portugāles.

Koristi paši pirmie atnesa lupatu strēmelītes, “Kniediņš” bija vis-
jautrākais, “Sidgunda” – centīgi, “Māra” saulaini, “Rezēdas” krāsainu 
zīda blūžu un kaprona zeķu izmantotājas. Aktieri – nopietni, ieradās 
vairākas reizes un uzmanīgi izvēlējās materiālus. “Urgai” laimējās, jo 
“neklātnieki” sagrieza skaistus štāpeļa lakatiņus. Tie labi noderēja kul-
tūras nama darbiniekiem. Par aušanu padzirdējuši bijušie dejotāji no 
“Mārītēm”. Atlidoja un auda.

Jaunieši no jauniešu apvienības MJA. U un kultūras nama 1. stāva 
soliņiem cītīgi mina paminas, bet mazo dziedātāju deguntiņi tik tikko 
sniedzās līdz steļļu auduma kokam. Toties viņi bija viscentīgākie – celiņa 
sākumā, vidū un beigās ieraugāmas skanīgas svītriņas, Pat “Latvijas 
Pasts” piedalījās šajā “svētās svītras” notikumā.

TLM studijas “Urga” vadītāja  
Lauma Krastiņa

Paldies par uzticību!

Gudrs ir tas vecais,  
kas veco ieauž jaunajā. 
Sagriež un ieauž. 
Vecāsmātes jaunā lupatu sega  
ir testaments. 
Mācies tik lasīt.

/ Imants Ziedonis/

Edīte un Dzinta
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Bija vakars... pirms 20 gadiem es pir-
mo reizi atvēru kultūras nama durvis un 
atceros savas pirmās izjūtas... Vai mani 
apavi ir pietiekoši tīri? Tā bija sajūta, ka 
pa šo plašumu jāstaigā čībās.

Es jūtos kā izbraukusi uz Jaltu – stikla 
jumts un zaļie augi, kas sagaida ieejot kultū-
ras namā, skaistās trepes un apaļā zāle...

Kāds plašums! Un ziemas dārzs... 
Milzīgs entuziasms, ar kādu gatavotas 
telpas un tīrīti būvgruži! Deju virpuļi apa-
ļajā zālē!

Lepnums par to, ka nav pārbūvēts 
veikalos!

Liela ēka, kur viegli apmaldīties.

Es te piederu, man tas pieder – esmu 
savējā!

Kultūras nams – tas ir kā ar narko-
tikām – vienu reizi pamēģini un gribas 
vēl... Bet labākais, ka tas nav kaitīgs 
veselībai, drīzāk to uzlabo.

Tā ir satikšanās ar gaišākiem, inte-
resantākiem, un labākiem cilvēkiem, 
satikšanās ar draugiem, tā ir relaksācija 
pēc darba, tas asociējas galvenokārt ar 
cilvēkiem un trepēm, kas ved uz augšu.

Tā ir brīnišķīga iespēja baudīt dzīvi tās 
dažādībā un krāsainībā.

Ja kultūras namam nebūtu Urgas 
un darbīgo urdziņu, īpaši Laumas, mēs 
neizjustu to kopības sajūtu, kas piemīt 
teicienam – visi kultūras nama ceļi ved 
caur stellēm.

Te tiek organizēti kolosāli pasākumi, 
kuros tiek ieguldīts daudz darba, radošas 
enerģijas, mīlestības. Tādos piedaloties 
gribas atgriezties vēl un vēl!

No kultūras nama apmeklētāju anketām

Baiba un Spodris

Sandra un Santa

Direktori Skaņu operatori Saimnieki

Deju kolektīvu vadītājas Amatierteātris

Mākslinieciskās daļas vadītājas
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2008. gada pavasaris visos Latvijas novados skanēs svei-
ciens: “Tiekamies dejā!” Mālpilij atkal tas gods uzsākt jauno 
projektu, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Rīgas rajona padomes 
izglītības un kultūras pārvaldi, Mālpils profesionālo vidusskolu 
un Mālpils pagasta kultūras namu. Vispārējās izglītības iestāžu, 
interešu izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu 
deju kolektīvu radošā pasākuma cikls notiek jau trešo gadu. 
2007. gadā 4 novados piedalījās 820 jaunie dejotāji. Galve-
nais nodoms ir radīt jauniešos interesi par tautas deju un sava 
novada kultūru.

25. janvārī Mālpils Kultūras namā pulcējās 10.–12. klašu 
deju kolektīvi uz radošo pasākumu “Tiekamies dejā”, kura lai-
kā jauniešiem tika dota iespēja sevi izteikt dažādās mākslas 
un amata jomās. Divpadsmit radošās darbnīcās jaunie dejotāji 
auda pie Laumas Krastiņas, zīmēja, veidoja traukus pie Mālpils 
mūzikas un mākslas skolas zinošākajiem pedagogiem – Mā-
ras Ārentes, Gunas Petrēvicas, Indras Zvīgules, dziedāja 

Darbs māca strādāt, aukstums – tecēt.
Viens dieviem un kungiem nevar  

kalpot.
Bērns rāda, kāds vīram tikums.
Jo kaķi glauda, jo kupri ceļ.
Divi kaķi vienā maisā nesatiek.
Kad pele paēdusi, tad miltums rūgts.
Ēd kā zirgs, bet strādā kā gailis.

Pierakstījis Edgars Liepiņš, 14 g.v.,  
Mālpils pamatskola (1928.)

Kas otram nelaimi novēl, pašam būs.
Izlietu ūdeni nevar sasmelt.
Kā suni baro, tā tas klausa.
Kā vējš pūš, tā mākoņi skrien.
Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka  

deguntiņu.
Stāstījusi māte Berta Navaro, 46 g.v..  

Pierakstījusi Vera Navaro, 11 g.v.,   
Sidgundas pamatskolā (1930.)

Kad vilks ir ēdis zirgu, lai ēd arī  
ragavas.

Pavasarī derīgs zirgs, bet rudenī  
kažoks.

Āzis jau neies pie sausa koka grauzt.
Neliec runci piena podam par sargu.
Zvērini vepri trīs reiz dienā, kartupeļos 

iet un iet.
Neliec āzi par dārznieku.

Stāstījis M. Miķelsons, 55 g.v.  
Pierakstījis Kārlis Švalbe, 14 g.v.,  
Sidgundas Līdumniekos (1930.)

Dieva dzirnas maļ lēni, bet smalki.
Dieva rīkste, paša griezta.
Dievs augstu, ķeizars tālu, kur lai  

nabags taisnību ņem.
Ēd veca cilvēka kumosu, klaus` veca 

padomu.
Gals labs, viss labs.
Gudram gudra nelaime.

Pierakstījusi Emīlija Lasis, 34 g.v.,  
Sidgundas Vildēnos (1928.).

Neskati otra acī skabargu, ka tava paša 
acī ir baļķis, papriekš izvelc to baļķi, 
tad palīdzi savam tuvākam.

Neskati vīru no cepures.
Neslauki otra durvju priekšu, ka tev 

pašai netīra.
Teikusi Anna Brauna, 96 g.v.,  

Mālpils Līčupēs.  
Pierakstījusi Māra Vīksna (1986.)

Ieva Pauloviča

Sakāmvārdi un parunas, dzirdētas Mālpils novadā

Tiekamies dejā

Turpinājums 18. lpp.
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Tā saucas biedrības “Mālpils tautskola” Grundtvig program-
mas projekts, kura īstenošana faktiski uzsākta jau oktobrī ar 
pirmo angļu valodas kursu grupu apmācību.

Janvārī projekta realizācija kļuva intensīvāka un konkrētāka, 
jo Mālpilī notika projekta koordinatoru sanāksme, kurā pieda-
lījās mūsu partneri no Dānijas (projekta koordinējošā valsts), 
Luksemburgas, Polijas un Portugāles.

Tā kā no projekta pieteikuma rakstīšanas pagājis gandrīz 
gads, bija nepieciešama tā pasākumu plānošana, lai līdzīgi 
darbi saskaņoti tiktu veikti visās partneru organizācijās: Centre 
of Studies and Formation Aquiles Estaco (Portugāle), Huset 
Venture (Dānija), Centrum Kształcenia Ustawicznego (Polija), 
Club Senior Hiirzebierg (Luksemburga) un Mālpils tautskolā.

Kas tad tie īsti ir par pasākumiem?
Atšķirībā no visiem iepriekšējiem izglītojošiem projektiem, 

kas jau īstenoti Mālpilī, šis ir īpašs ar to, ka līdztekus pieredzes 
apmaiņas braucieniem, kādos mālpilieši jau daudzreiz ir pieda-
lījušies, projekta noteikumi pieļauj arī apmācību finansēšanu, 
un līdz ar to ir iespēja apmeklēt angļu valodas kursus un apgūt 
pirmās iemaņas darbā ar datoru.

Šāda apmācība notiek arī pie mūsu partneriem. Viņi gan to 
nav izvērsuši tik plaši, pārsvarā ir izveidotas 1–2 mācību grupas 

(mums ir piecas angļu valodas grupas klausītājiem ar priekšzi-
nāšanām un trīs datorapmācības grupas).

Projekts paredz arī apmācību dalībnieku starptautiskas 
tikšanās, organizējot pa vienai sanāksmei katrā valstī. Turklāt 
šo sanāksmju dalībnieki iesaistīsies partnervalstu kultūras un 
tradīciju iepazīšanā, savstarpējos e-pasta kontaktos, lai vingrinā-
tos angļu valodas un datoriemaņu praktiskā pielietošanā. Šādu 
iespēju projekts paredz 12 dalībniekiem no katras valsts, turklāt 
priekšroku dodot tieši gados vecākiem cilvēkiem.

Koordinatoru sanāksmē tika lemts par šo tikšanos laikiem, 
un attiecīgā informācija tika izvietota mācību vietās angļu valo-
das grupas klausītājiem ar priekšzināšanām un datorkursos.

Ir izstrādāta pieteikuma veidlapa dalībai šajās sanāk-
smēs.

Līdz 15. martam iepriekš minēto kursu gados vecākie da-
lībnieki, kas ir ne tikai gatavi piedalīties projekta braucienos 
uz partnervalstīm, bet arī mazliet padarboties to starplaikos, 
informācijas centrā un pagasta padomes 311. kabinetā var 
saņemt un aizpildīt šo veidlapu.

Sīkāka informācija pa tālr. 26836192. 
Līvija Mukāne

“LLL 55+...aiming for future”

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības 
Mazo projektu konkurss

NOLIKUMS
1. Mērķis – veicināt attīstību Rīgas rajona lauku teritorijās, paaug-

stināt Rīgas rajona lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
infrastruktūras un sociālajā jomā, iesaistot vietējos iedzīvotājus 
sabiedriskā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, 
pašvaldību un uzņēmējiem, tādējādi stiprinot Rīgas rajona iedzī-
votāju grupu un organizāciju piederību savai dzīvesvidei.

2. Konkursa organizators – Rīgas rajona Lauku attīstības biedrī-
ba (RRLAB)

3. Konkursa dalībnieki – Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība 
(RRLAB) aptver Mālpils, Allažu, Sējas, Inčukalna, Krimuldas, 
Siguldas novadu un Saulkrastu pilsētas lauku teritoriju. Līdz ar 
to konkursā var piedalīties ikviena minētajā teritorijā reģistrēta 
biedrība vai nodibinājums.

4. Projektam ir jāatbilst RRLAB noteiktajiem mērķiem.

5. Projekta norises vieta: RRLAB darbības teritorijas robežās 
(Siguldas, Mālpils, Allažu, Inčukalna, Sējas, Saulkrastu un Kri-
muldas pašvaldību lauku teritorijas).

6. Konkursa kārtība: Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu iz-
strādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu 
savā novadā / pagastā un ko viņi paši spēj īstenot.
6.1. Projektu konkurss tiek izsludināts vietējā presē, ”Rīgas 

apriņķa avīzē” un “Siguldas elpā”, kā arī pašvaldību mā-
jas lapās www.allazi.lv , www.malpils.lv , www.sigulda.lv , 
www.incukalns.lv, www.saulkrasti.lv , www.sejasnovads.
lv, www.krimulda.lv

6.2. Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties savā paš-
valdībā pie RRLAB pārstāvja, pie kura var iegūt plašāku 
informāciju par projektu konkursu

PROJEKTI
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6.3. Projektu pieteikumi iesniedzami aizlīmētās aploksnēs ar 
norādi  Tie jāiesniedz pašvaldībā pie RRLAB pārstāvja līdz 
2008.gada 1.aprīlim vai arī nosūtīt pa pastu. Rīgas rajona 
Lauku attīstības biedrībai, Birzes iela 4, Allaži, LV–2154. 
Tālrunis plašākai informācijai: 67970897 (RRLAB Mazo 
projektu konkursa vadītāja) vai 67970250 vai (RRLAB 
Koordinatore Inese Pikaļova).

6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2008.gada 15.aprīlim.
6.5. Projekta īstenošanas periods – no 2008.gada 1.maija 

līdz 2008.gada 31.augustam.
6.6. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš – 2008.gada 

30.septembris.
7. Konkursa projekta pieteikuma saturs

7.1. Projektam jābūt skaidri aprakstītam, lai novērstu pārpratu-
mus un iespējamu vilšanos. Projekta pieteikumu sagatavo 
latviešu valodā drukātā formā 1 eksemplārā;

7.2. Projekta pieteikumā īsi jāapraksta projekta iesniedzējs: 
jānorāda projekta īstenotāju nosaukums, kā arī kontakt-
personas vārds, adrese un tālrunis;

7.3. Projekta aprakstā jāatspoguļo sekojoša informācija: mēr-
ķi, uzdevumi, nepieciešamības pamatojums, mērķaudi-
torija, dalībnieki, projekta īstenošanas gaita, budžets un 
nepieciešamie līdzekļi projekta īstenošanai, paredzamais 
rezultāts;

7.4. Projekta pieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecības 
kopija;

7.5. Ja projekta ietvaros plānots veikt būvniecību vai labiekār-
tošanu, piem., rotaļu laukuma izveidošana, dabas takas 
izveidošana, projekta pieteikumam jāpievieno skice, gra-
fisks zīmējums vai fotogrāfija;

7.6. Ja projekta ietvaros plānots rīkot semināru vai nodarbības, 
jāpievieno mācību programma;

7.7. Projekta pieteikumam jāpievieno saskaņojums ar attie-
cīgās zemes vai ēkas īpašnieku/-iem vai par piekrišanu 
īstenot projektu (ja tas ir attiecināms);

7.8. Svarīga ir ne tikai projekta kvalitāte, bet arī tas, kā projekts 
tiks realizēts. Šajā gadījumā ļoti liela vērība tiks pievērsta 
principam “darīsim paši”. Jo vairāk organizācijas pārstāvji 
darīs paši, lai projektu īstenotu, jo labākas ir izredzes, ka 
projekts gūs atbalstu;

7.9. Projekta īstenotājs ir pilnībā atbildīgs par projekta īsteno-
šanu un finansiālo līdzekļu izlietojumu saskaņā ar projekta 
tāmi un pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu.

8. Projektu vērtēšana
8.1. Projektus vērtē RRLAB apstiprināta konkursa vērtēšanas 

komisija trīs cilvēku sastāvā, kas darbojas saskaņā ar šo 
Nolikumu. Pie projektu konkursa izvērtēšanas var pieaici-
nāt speciālistus;

8.2. Projekti tiks izvērtēti 15 dienu laikā pēc konkursa noslēgu-
ma. Konkursa projektu izvērtēšana notiks divos posmos:
8.2.1. Pirmais posms: konkursa komisijas sekretāre pār-

bauda, vai pieteikumā ir iekļauta visa nepieciešamā 
informācija un pielikumi. Gadījumā, ja trūkst kādas 
ziņas vai dokumenti, konkursa vadībai ir tiesības 
pieprasīt nepieciešamos dokumentus vai iztrūksto-
šo informāciju. Ja 5 dienu laikā prasītā informācija 
netiek iesniegta, projekta iesniedzējs tiek izslēgts 
no turpmākās piedalīšanās konkursā, par ko tiek 
rakstiski informēts;

8.2.2. Otrais posms: turpmāko projekta izvērtējumu veic 
konkursa vērtēšanas komisija. Tā iepazīstas ar 
projektu, izvērtē tā lietderīgumu. Tiks ņemts vērā 
pašu ieguldītie resursi, kas tiks izmantoti projekta 
īstenošanai, kā arī potenciālie projekta sadarbības 
partneri, kuri tieši iesaistīti projekta īstenošanā. 
Atbalstītie projekti tiks noteikti konkursa komisijas 
balsojuma rezultātā;

8.3. Priekšroka tiks dota projektiem, kuriem ir nodrošināts 
līdzfinansējums un kas tiek īstenots lauku teritorijā;

8.4. Komisijas lēmums un piešķirtā finansiālā atbalsta summa 
tiek fiksēta sanāksmes protokolā;

8.5. Pēc projektu izvērtēšanas RRLAB 5 dienu laikā rakstiski 
paziņo konkursa rezultātus;

8.6. Projektu vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšanas  
kritērijs

Apraksts Vērtē-
juma 
skala

Sabiedriskais nozī-
mīgums

Projekta rezultāti un labums brīvi 
pieejams plašākai sabiedrības 
daļai (ciems, novads). Projekts bū-
tiski uzlabo noteiktas sabiedrības 
daļas dzīves kvalitāti.

5–10

Projekta efektivitāte Risināmās problēmas nozīmī-
gums. Projekta dalībnieku aktivitā-
te un skaits projekta īstenošanā.

3–7

Radošā pieeja Projekta idejas vai izpildījuma ori-
ģinalitāte, novatorisms.

1–5

Projekta izstrādes 
kvalitāte

Projekta mērķu, uzdevumu un 
rezultātu precīzs apraksts, projek-
ta īstenošanai ieplānotā laika un 
finansu resursu atbilstība noteikto 
uzdevumu sasniegšanai 

1–3

8.7. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek atgriezti 
atpakaļ.

9. Projektu finansēšana
9.1. Projektus finansē no šiem mērķiem paredzētajiem RRLAB 

budžeta līdzekļiem. Projektu kopējo finansējuma summu 
nosaka RRLAB Padome;

9.2. Katru atbalstīto projektu RRLAB fonds finansēs ar naudas 
summu līdz 300 Ls apmērā;

9.3. Projektu konkursa līdzekļi nevar tikt piešķirti šādiem mēr-
ķiem vai izdevumiem:
9.3.1. nekustamā īpašuma iegādei;
9.3.2. ārvalstu braucieniem;
9.3.3. pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privāt-

personām (piemēram, biļetes, dāvanas u.tml.);
9.3.4. peļņas pasākumiem;
9.3.5. darba algām, stipendijām, pasākumu dalībnieku 

ēdināšanai, telpu īrei un to uzturēšanas izdevumu 
segšanai;

9.3.6. projektiem, kurus plānots īstenot ārpus RRLAB dar-
bības teritorijas;

9.3.7. jau pabeigtiem darbiem/projektiem.
10. Ar visiem atbalstītajiem projektiem tiks slēgts līgums par finan-

sējuma saņemšanu.
11. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma un 

projekta sagatavošanas izmaksas. Organizētāji neuzņemas 
saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultā-
tiem.

12. Piešķirtā naudas summa tiks ieskaitīta projekta īstenotāja no-
rēķinu kontā kā mērķieskaitījums 5 dienu laikā pēc projekta 
atskaites iesniegšanas.

13. Projektu atskaites kārtība
13.1.  Projekta īstenošanas laikā iegūtie izpētes materiāli vai 

rezultātu apkopojums jāiesniedz savā pašvaldībā pie 
RRLAB pārstāvja līdz 2008.gada 30.septembrim.

13.2.  Projekta atskaitē projekta īstenotājs izvērtē sasniegtos 
rezultātus. Atskaitei var pievienot projekta īstenošanas 
procesā apkopotos fotoattēlus, kartes utt.

Veiksmi un drosmīgas idejas!
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kopā ar Andri Liniņu un Ināru Dauksti. Mālpils profesionālās 
vidusskolas laboratorijās cepa gardum gardas kūkas Evijas 
Kļaviņas uzraudzībā un apguva koka apstrādes smalkumus 
pie Modra Hapanioneka. Santas Zālamanes vadībā iestudēja 
modernās mūsdienu dejas, un iemācījās veidot ļoti romantiskas 
lietas – sveču liešanu pie Ilgas Egles kundzes, bet floristikas 
trauslo mākslu pie Ivetas Krūmiņas. Pasākumā piedalījās 
260 dalībnieku no 13 Vidzemes novada deju kolektīviem. 
Katrs dalībnieks iesaistījās kādā radošajā darbnīcā, iemācījās 
ko jaunu un prezentēja paveikto. Pasākuma noslēgumā bija 
svētku koncerts un sadancošanās. “Tiekamies dejā” notiks 
visos 4 Latvijas novados. Nākošais pasākums būs 29. februārī 
Saldus rajona Kalnu vidusskolā.

Daiga Frīdberga

Turpinājums no 15. lpp.

15. martā 
Mālpils kultūras namā

Jauniešu apvienība MJA.U
Aicina jaunos un sirdī jaunos mālpiliešus 

/arī tos, kuri šobrīd nedzīvo Mālpilī/

uz tikšanos 
JAUNIEŠU DIENĀ

18.00   Mēs esam iepazinuši mālpiliešus, kuri interesanti 
pavada savu brīvo  laiku un gribam, lai par to uzzini arī tu!

· Sportisti, mūziķi, mākslinieki dzīvē un filmā
· Plakātu izstāde „Ceļazīmes ezītim miglā” un tikšanās ar tās 

dalībniekiem
· Dziedās, dejos un teātri spēlēs ARĪ mālpilieši.

22.00   BALLE kopā ar grupu „Vēja radītie”
Ieeja 2 Ls

Informācija, pieteikumi e-pastā:  
mja.u@inbox.lv
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JUBILEJU GAIDOT

Sākumā Mākslas skola mani neintere-
sēja, es vēlējos apgūt vienīgi keramiku. 
Vēlāk sapratu, ka esmu daudz talantīgā-
ka, radot darbus plaknē, ne telpiski.

Piecu Mākslas skolā pavadīto gadu 
laikā kļuvu par fanātisku tās skolnieci, 
pat brīvdienas gribēju aizvadīt skolā, ra-
dot aizvien jaunus un jaunus darbus un 
atklājot sevī jaunas izpausmes iespējas. 
Mākslas skolas laikā varēju izbaudīt ne 
vien radīšanas prieku, bet arī gūt pozi-
tīvas emocijas par laiku, kas pavadīts 
ar vienaudžiem gan skolas telpās, gan 
izbraucienos uz izstādēm, kā arī vasaras 
nometnēs.

2002. gada projekta ietvaros četriem 
audzēkņiem, tajā skaitā arī man, tika dota 
iespēja aizbraukt uz Vāciju. Šī zeme man 
palikusi atmiņā ar savu sakoptību. Vizītes 
laikā tur satikām Vācijas latvieti Spīskes kundzi un viņas kaimiņu 
Hilmaru Žimčaku, kurš kļuva par mūsu mecenātu un vairāku 
gadu garumā arī man bija iespēja saņemt viņa finansēto stipen-
diju, kas ļoti atviegloja mācību maksas problēmas.

Kad apliecība par Mākslas skolas beigšanu bija tikpat kā 
kabatā, es vēlējos izstāties. Biju pārgurusi, un kāds gan tur 
brīnums – bija jābeidz 9. klase, kas šķita daudz svarīgāk. Tikai 
pateicoties skolotājai Mārai paliku, viņa mani atbalstīja pat ļau-
jot sevi izmēģināt strādājot ar akvareli, jo pārējās tehnikas man 

jau bija zināmā mērā apnikušas. Izlaiduma dienā raudāju, jo 
biju laimīga, ka rokās turu savu beigšanas apliecību. Tad arī 
saņēmu diplomu par iegūto 3. vietu Latvijas mākslas skolu 
darbu konkursā “Krāsa”, tas priecēja, jo doma, ka Latvijā ir pa-
manīta mana skola un arī mans talants, sniedza neizsakāmu 
gandarījumu.

Aptuveni gadu pēc skolas beigšanas Māra man piedāvāja 
veidot ilustrācijas grāmatai “Mālpils”. Tā bija lieliska iespēja 
izpausties, radot zīmējumus deviņām nodaļām, kā arī atsvaidzi-

nāt savas prasmes un gūt apliecinājumu tam, ka spēju 
strādāt patstāvīgi.

Vidusskolas gados iestājos Mūzikas nodaļā, bet 
kad vidējā izglītība bija apgūta, pagāja tikai mēnesis 
un sāku mācības frizieru kursos, iegūstot profesionālās 
kvalifikācijas apliecību, taču sapratu, ka friziera darbs 
mani nemaz nesaista.

Tagad strādāju. Pagaidām tas mani apmierina, bet 
ceru, ka kādu dienu sapratīšu kādu tieši ceļu gribu savā 
dzīvē iet un kādu darbu darīt.

Mākslas skola mani ir veidojusi kā personību. Paldies 
par 5 kopā lietderīgi pavadītajiem gadiem, kas ir gan 
prasījuši daudz pacietības un spēka, gan devuši daudz 
zināšanu, iespēju izpausties un vēl vairāk emociju!

Kristīne Nikandrova 
Mākslas skolas 4. izlaidums

desmitais stāsts
PIECI GADI SEVIS ATKLĀSMEI
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Mēs katrs kādreiz esam ieradušies jaunā 
darba vietā un kolektīvā. Cits ienāk un uzreiz 
atklāj savu “es”, cits – klusi, it kā nemanāmi... 
bet katrs mēs nākam ar jaunām idejām un 
ar vēlmi mācīties no jau pieredzējušiem dar-
biniekiem. Tas neļauj ieiet rutīnā ne vieniem, 
ne otriem. Katras grupas darbinieki domā 
par to, lai ienākot grupā bērni justos kā 
mājās, būtu aprūpēti, pasargāti un drošībā 
visā dienas garumā. Bieži vien gandrīz no 
nekā kopā ar bērniem tiek radītas kolosālas 
lietas. Var tikai pabrīnīties par to, ka idejas 
neapsīkst, kolēģi dalās pieredzē, savu reizi 

arī bērni ir kādas idejas ierosinātāji, dzīve 
bērnudārzā rit raiti un interesanti. Nav divu 
vienādu dienu.

Protams, neizpaliek arī rotaļas ar bēr-
niem un nodarbības (kas varbūt ne visiem 
patīk). Var jau mūsu lolojumus saprast, viņi 
taču tikai bērni un vēlas izbaudīt to, ar ko 
mums asociējas bērnība – spēlēm, rotaļām, 
nebēdnību, draiskulību, bezrūpību. Bet 
reizēm mēs tik ļoti vēlamies, lai bērni ātrāk 
paaugtos un kļūtu patstāvīgi. Arī bērni, pro-
tams, sapņo par to, kas būs, kad izaugs lieli. 
Lai vai kā, visi mēs zinām, ka spožākā saule, 
zaļākā zālē un zilākās debesis ir bērnībā... 
un mēs esam daļiņa no viņu bērnu dienām, 
kas viņus uzmana, lolo, sargā un rūpējas, 
vēlot vislabāko.

Lieliem un maziem novēlu:
Vairāk smaidu,
Vairāk laimes
Mazāk nopūtu un raizes
Viss ko darāt, lai jums sokas
Un lai nepagurtu rokas!

Skolotāja Daiga Jansone

“Dārzs. Puķu dārzs. Bērnu dārzs. Dār-
ziņš. Ar ko asociējas šie vārdi? Ar kaut ko 
skaistu, mīļu, gaišu, daudzsološu un mainī-
gu, mīlamu un saudzējamu.

Šeit tiek iepazīta pasaule, gūta sākotnējā 
pieredze, veidojas pirmās atmiņas. Kādas 
tās ir? Tas ir tik sarežģīti un atbildīgi.

Manas bērnības atmiņas par bērnu dārzu 
nav tās labākās. Kā pirmdienas rītos aizveda 
uz Rīgas bērnudārzu, tā sestdienas vakaros 
pārveda mājās. Jutos apdalīta. Bet tāds toreiz 
bija laiks... Mani bērni apmeklēja Mālpils dār-
ziņu. Cits biežāk, cits retāk. Guva dažādu 
pieredzi, šobrīd ir palikušas atmiņas gan par 
blēņām, gan dažādām viltībiņām.

Nu jau 10 gadus pati strādāju bērnu 
dārzā, vadu vingrošanas nodarbības, ko 
saucam par fiziskām aktivitātēm, jo notiek 
ne tikai vingrošana, bet arī aktīva darboša-
nās uz dažādiem rīkiem. Tādā veidā bērnos 
attīstās kustību koordinācija, līdzsvara izjūta. 
Tiek radīta kustību pieredze, neatlaidība un 
pozitīvas emocijas.

Mans uzdevums ir ieaudzināt bērnos prie-
ku par mērķtiecīgām kustībām, vēlmi vingrot 
un pārvarēt grūtības. Lielākais gandarījums, 
ja bērni stāsta, ka arī mājās vingrojot.

Tāda ir mana pieredze par bērnu dār-
ziem, ko tagad oficiāli sauc par Pirmsskolas 
izglītības iestādēm.

Ceru, ka bērni gūs labu pieredzi, vingro-
jot un sportojot, kā arī darīs to ar patiesu 
prieku un azartu arī turpmāk! To arī novēlu 
visiem – kustību prieku, pozitīvu azartu un 
veselīgu attieksmi pret dzīvi!

Fizisko aktivitāšu skolotāja  
Inese Grīnberga

Laime ir sirdi pret sirdi dot
Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” šogad 19. martā svinēs savu 40 gadu jubileju. Svinību gatavošanas 

steigā daži pedagogi atrada brīvu brītiņu un labprāt veltīja labus vārdus savai darba vietai.

Darbu PII “Māllēpīte” uzsāku pirms 
29 gadiem – 1979. gada augustā, kad 
dārziņš pamazām atjaunojās pēc baigās 
ziemas nedarbiem (aukstajā ziemā sabojā-
jās siltumpiegādes sistēma un aizsala visi 
iestādes radiatori). Tika piedzīvoti dažādi lai-
ki, bet dārziņš varonīgi izturēja visas pārmai-
ņas. Sākot strādāt, iestādē bija 12 grupas, 
pāri par 20 bērniem katrā grupā.

Tad sāka pūst “atmodas” laiku vēji un 

tie aizpūta no iestādes ļoti daudz bērnu un 
darbinieku. Palika tie, kuri šīm pārmaiņām 
spēja turēties pretī. Kad vecāki saprata, ka 
bērnam labāk ir “dārziņā”, nekā palikt mā-
jās, atkal pamazām atvērās grupas un arvien 
vairāk bija dzirdamas bērnu čalas.

Daudz kas pa šiem gadiem ir mainījies. 
Bērni tolaik bija nedrošāki, bailīgāki, it se-
višķi tie, kuri palika diennakts grupā. Tagad 
bērni ir daudz atraktīvāki, pieņem visu jauno, 
ātrāk sadraudzējas. Arī pedagogam jābūt at-
raktīvam, lai bērnu enerģiju izmantotu jaunu 
zināšanu apguvei.

“Lai ar kādi vēji pūš, visi pūš tie pāri”. 
Domāju, ka mēs vienmēr būsim vajadzīgi 
mazajiem mālpiliešiem, jo bērni šeit apgūst 
vajadzīgās iemaņas un zināšanas, lai veik-
smīgi uzsāktu mācības skolā.

Skolotāja Vineta Saulīte

Mālpils bērnudārzā es strādāju piecus 
gadus pie pašiem mazākajiem bērniem. 
Lai gan liekas, ka tie ir tikai pieci gadi, bet 
faktiski es Mālpilī esmu uzaugusi un arī ar 

bērnudārzu esmu saistīta jau no 1975. ga-
da, kad mana māmiņa nāca uz bērnudārzu 
pieteikties darbā (man vēl nebija gadiņš), 
viņa paņēma mani līdz. Tā bija mana pirmā 
tikšanās ar bērnudārzu.

Kad man bija četri gadi, es pati sāku 
iet “dārziņā”. Lai atzīmētu manu ierašanos 
bērnudārzā, es ar tēti un mammu vēlu va-
karā pa caurumu sētā ielīdām bērnudārzā 
un iestādījām manas grupas laukumā mazu 
kastanīti (tagad dārziņam ir jauna sēta un bez 
caurumiem).

Tā kā mana māmiņa bija muzikālā au-
dzinātāja, arī mana dzīve bija saistīta ar 

bērnudārzu: palīdzēju viņai gatavot rotā-
jumus svētkiem, uzstājos citās grupās ar 
priekšnesumiem.

2002. gada rudenī nolēmu pati pamē-
ģināt strādāt pie mazajiem bērniem. Darbs 
man patīk, žēl tikai, ka katru gadu jāšķiras 
no mīluļiem, kuri jau ir paaugušies un aiziet 
uz lielāku grupu, toties paliek tas lielais gods 
būt pirmajai skolotājai.

Apaļajā jubilejā sveicu bērnudārza dar-
biniekus, bērnus, bērnu vecākus un visus, 
kas “dārziņā” kaut mazu mirkli jutušies 
laimīgi.

”Rūķīšu” grupas skolotāja Dace Brieze
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SPORTS

19.janvārī Mālpils profesionālās vidusskolas sporta zālē notika 
Mālpils pagasta čempionāts Galda Tenisā. Atsaucība bija diezgan 
liela, sacensībās piedalījās 22 dalībnieki – 14 vīrieši, 6 sievietes un 
2 jaunieši.

Vīrieši tika sadalīti 2 grupās un 4 labākie iekļuva nākošajā kārtā. 
Spēles bija spraigas un intriga saglabājās līdz pat čempionāta bei-
gām. Ceturtdaļfinālos zaudējumus piedzīvoja pagājušā gada 2.vietas 
ieguvējs Armīns Fjodorovs (Armīns, ar rezultātu 3:1, zaudēja Mare-
kam Cimuram) un 3.vietas ieguvējs Ģirts Lielmežs (Ģirts, ar rezultātu 
3:1, zaudēja pagājušā gada uzvarētājam Gustam Norkārklam). Vēl 
pusfinālā iekļuva Adrians Fjodorovs, kurš, ar rezultātu 3:1, pieveica 
Māri Čīmu un Staņislavs Kaptars, kurš, ar rezultātu 3:0, uzvarēja 
Intaru Palameiku. Abi pusfināli beidzās ar rezultātu 3:1. Gusts Nor-
kārkls pārspēja Mareku Cimuru, bet Adrians Fjodorovs – Staņislavu 
Kaptaru. Cīņā par 3.vietu pārāks izrādījās Staņislavs Kaptars, kurš, 
ar rezultātu 3:0, pieveica Mareku Cimuru (Mareks jau otro gadu pēc 
kārtas ierindojās uzreiz aiz godalgoto trijnieka – 4.vietā). Finālā Gusts 
Norkārkls, ar rezultātu 3:1, uzvarēja Adrianu Fjodorovu un otro gadu 
pēc kārtas kļuva par Mālpils pagasta čempionu. Jāpiebilst, ka Ad-
rians šogad nodemonstrēja ļoti labu un stabilu spēli. Par pārsteigumu 
nevarētu nosaukt Staņislava Kaptara iekļūšanu trijniekā, jo Staņislavs 
jau divus gadus ir bijis ļoti tuvu šim sasniegumam un ar trešo reizi 
beidzot tas izdevās. Kā vienmēr prieks par vecāko kungu, vienmēr 
sportisko, Māri Bērziņu, kurš krietni lika jaunākajiem pasvīst.

Sievietes cīnījās vienā grupā un izpēlēja katra ar katru. Sievietēm 
piebiedrojās arī 2 jaunieši. 1. vietu, zaudējot tikai vienā setā, diezgan 
pārliecinoši ieguva pagājušā gada uzvarētāja Sanita Ģērmane (vie-
nīgo setu zaudējot Ilzei Vilciņai). 2.vietu ieguva Inese Kaupuže, bet 

3.vietu – Ilze Vilciņa. Jaunākajām dāmām cienīgu pretestību izrādīja 
arī kundzes labākajos gados – Daiga Dišereite un Maruta Lāce.

Jauniešiem labākais izrādījās Mārcis Kaņepējs, kurš pieveica 
Silvestru Bajāru. Abiem jauniešiem viss vēl priekšā un nešaubos, 
ka pēc pāris gadiem varēs sastādīt konkurenci gados vecākajiem 
dalībniekiem.

20.janvārī Krimuldas pagasta Reiņa trasē notika Rīgas rajona spor-
ta spēles Distanču slēpošanā. Lai arī līdz pašai sacensību norises 
vietai nekur nebija redzams sniegs, tomēr sacensību organizatori bija 
pacentušies un sagādājuši tieši tik daudz sniega cik bija nepieciešams 
sacensību norisei. Sacensībās piedalījās 15 komandas. Mālpils ko-
manda nostartēja labi un ieguva 10. vietu. Individuāli 1. vietu savā 
vecuma grupā pārliecinoši izcīnīja Laima Leitāne, bet 3.vietu savā 
vecuma grupā ieguva Pēteris Leitāns. Vēl Mālpils komandu godam 
pārstāvēja Dzintra Leitāne, Kristīne Kaņepēja, Esmeralda Tāle, Aivars 
Melcers, Ints Zeltiņš un Artis Čonka. Žēl, ka sacensībās nepiedalījās 
vēl viena Leitānu ģimenes pārstāve – Māra Leitāne, kura iepriekšējā 
gadā pārliecinoši uzvarēja savā vecuma grupā. Tas noteikti būtu de-
vis krietni augstāku vietu kopvērtējumā, jo rezultāti bija diezgan blīvi. 
Jāpiebilst, ka kopvērtējumā uzvarēja Siguldas komanda, individuāli 
iegūstot četras pirmās vietas un trīs otrās vietas.

20.janvārī kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī gada 2.posms ZOLES 
SPĒLĒ, kurā piedalījās 28 dalībnieki. 1. vietu ieguva Aivars Pent-
jušs, 2. vietā ierindojās Aleksandrs Lielmežs, bet 3.vietā – Agris 
Ozoliņš.

Sporta ziņas

Godalgoto vietu ieguvējas Mālpils pagasta čempionātā galda 
tenisā – Inese Kaupuže (no kreisās), Sanita Ģērmane, Ilze Vilciņa.

Godalgoto vietu ieguvēji Mālpils pagasta čempionātā galda 
tenisā – Staņislavs Kaptars (no kreisās), Gustavs Norkārkls, 
Adrians Fjodorovs.

Turpinājums 22. lpp.

Rīgas rajona laureāts Jānis KrivišsMālpils komanda distanču slēpošanā
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25.janvārī Garkalnes kultūras namā notika gadskārtējā Rīgas 
rajona sporta laureātu apbalvošanas ceremonija, kurā piedalījās arī 
Mālpils pārstāvji. Ļoti liels prieks par to, ka tika sumināts arī Mālpils 
pārstāvis Jānis Krivišs, kurš pagājušā gadā kļuva par Latvijas čem-
pionu roku cīņā savā vecuma grupā. APSVEICAM !!!

27.janvārī kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī gada 3.posms ZOLES 
SPĒLĒ, kurā piedalījās 18 dalībnieki. 1. vietu ieguva Alfons Suķis, 
2. vietā ierindojās Adrians Fjodorovs, bet 3. vietā – Jānis Žukovs.

9.februārī Siguldas 1.pamatskolā notika Rīgas rajona sporta 
spēles Galda Tenisā, kurās piedalījās arī Mālpils komanda, kuru 
pārstāvēja Gustavs Norkārkls, Staņislavs Kaptars, Mareks Cimurs un 
Sanita Ģērmane. Kopā piedalījās 14 komandas, kuras bija sadalītas 
2 grupās pa 7 komandām katrā grupā. Mālpilieši nospēlēja veiksmī-
gi un savā grupā ierindojās 3. vietā, uzvarot Siguldas, Garkalnes, 

Carnikavas un Sējas komandas, zaudējot vienīgi Babītes un Ķekavas 
komandām. Sacensību turpinājumā mālpiliešiem nācās cīnīties par 
5.vietu ar Saulkrastu komandu, kurai tika zaudēts un rezultātā iegūta 
6.vieta, kas vērtējams kā ļoti labs sasniegums, jo aiz muguras tika 
atstāta spēcīgā Siguldas komanda.

Sporta pasākumu plāns: Vieta

24.februāris Rīgas raj. Sporta spēles 
ZOLES SPĒLĒ

k/n Rīgava, Salaspils

2.marts Sacensības ZOLES SPĒLĒ 
4.posms

Kafejnīca “AUGUSTS”

16.marts Sacensības ZOLES SPĒLĒ 
5.posms

Kafejnīca “AUGUSTS”

marts Rīgas raj. Sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ

Ulbrokas  
sporta komplekss

Ģirts Lielmežs

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu  
apsaimniekošanas organizācija” informē, 

ka notiek sadzīves atkritumu savākšanas maršrutu optimizācija, kā rezultātā ir 
mainīts atkritumu izvešanas grafiks daļai Mālpils pagasta klientu.

Atkritumu izvešanas grafiki mainās no mēneša trešās ceturtdienas uz ceturto 
ceturtdienu sākot ar februāri:

Ielas: Kalna, Nītaures, Vidus, Ceriņu, Liepu, Rītausmas, Saules, Jaunā māja, 
Ziedoņa, Mergupes, Sporta, Ozolu, Skolas 14, Nākotnes, Parka, Ziedu, Lapu, 
Ķiršu.

Mājas: Mergupsalas, Liepkalni, Kalnazirņi, Egļukalns, Jaunzemnieki, Vecpils, 
Rodes, Ziediņi, Bērzaines, Pirts māja, Gundegas 8, Pļaviņas, Vibrokas ielas ga-
rāžas, Vibroka, Graviņas, Sauleskalns, Jāņkalni, Jaunkļaviņas.

Sākot ar martu, tiks izmainīti atkritumu savākšanas grafiki:
• Rūpnieki no mēneša 1. ceturtdienas uz 3. ceturtdienu
• Upmalas no mēneša 2. ceturtdienas uz 1. ceturtdienu
• Kalna Kreiči no mēneša 3. ceturtdienas uz 1. ceturtdienu
• Tūžas no mēneša 2. un 4. ceturtdienas uz 1. un 3. ceturtdienu
• Kosēni no mēneša 3. ceturtdienas uz 1. ceturtdienu

SIA “ZAAO” informē, ka klientiem ir nosūtīti jauni atkritumu izvešanas kalen-
dāri, kurā ietvertas izmaiņas.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “ZAAO” loģisti-
kas nodaļas vadītāju Sandru Jeručenoku, tālr. 64281250

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Rīgas rajona nodaļa 
dara Jums zināmu, ka ikgadējā traktortehnikas valsts tehniskā 
apskate Jūsu teritorijā 2008. gadā notiks:
• 27. martā (plkst. 12.00 – Kabatiņas un 14.00 Sidgunda)
• 23. aprīlī (plkst. 10.00 – Kabatiņas un 12.00 Sidgunda)
• 11. jūnijā (plkst. 10.00 – Kabatiņas un 13.00 Sidgunda)
• 8. augustā (plkst. 10.00 – Kabatiņas un 12.00 Sidgunda)

Tehniskās apskates cena:

Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles 
novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā 
valsts tehniskā apskate

9,20 LVL

Traktortehnikas atkārtota valsts tehniskā apskate 4,35 LVL
Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate 6,20 LVL
Piekabju atkārtotā ikgadējā valsts tehniskā apskate 2,85 LVL
Speciālās traktortehnikas un autogreideru ikgadējā 
valsts tehniskā apskate

15,20 LVL

Speciālās traktortehnikas un autogreideru atkārtotā 
ikgadējā valsts tehniskā apskate

7,35 LVL

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē, izsniedzot valsts teh-
niskās apskates protokolu/uzlīmi vai tās dublikātu

0,70* LVL

 * Tiek iekasēts atsevišķi par katru valsts tehniskās apskates protokolu/uzlīmi 
vai tās dublikātu

Par tehnisko apskati var samaksāt iepriekš Rīgas rajona noda-
ļā Kalnciema ielā 88a, vai apskates dienā uz vietas.

Turpinājums no 21. lpp.
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Esmu dzimis 1946. gada 6. janvārī Talsu rajona Ārlavas pagastā 
Saslauku mājās. No 1953. līdz 1960. gadam mācījos Mālpils 7 gadīgajā 
pamatskolā. 1960. gadā iestājos Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā 
Dekoratoru nodaļā, kuru beidzu 1965. gadā kā lietišķās mākslas meis-
tars. No 1966. – 1968. gadam dienests PSRS armijā – Rīgā, Abrenes 
ielas sakarnieku pulkā par mākslinieku, pastnieku un fotogrāfu, kur 
reāli sāku pievērsties fotogrāfijai. 1969. gadā iestājos un sāku mācīties 
Valsts mākslas akadēmijā tekstilmākslas nodaļā, kur profesora Rūdolfa 
Heimrāta vadītajās kompozīcijas nodarbībās reāli eksperimentēju ar 
fotogrāfijas + glezniecības + grafikas iespējām, izmantojot tajā laikā 
pieejamās krāsu materiālu tehnoloģijas.

Paralēli mācību procesam VMA kopā ar mākslinieku un meistaru – 
tehnologu Aldoni Kluci darbojos fotosietspiedes kā stājgrafikas jomā. 
1974. gadā beidzu VMA kā lietišķās mākslas mākslinieks ar diplomdarbu 
(vienīgo savā mūžā noausto gobelēnu) “Ziemeļnieks” un 3 eksperimentā-
lām sietspiedes tehnikā apdrukātām planšetēm (110x110 cm) dekoratīvs 
audums, modes lapa un gleznojums par batikas tēmu.

Atis Ieviņš

Cienījamie Mālpils pagasta iedzīvotāji  
un aktīvās atpūtas cienītāji!
Informējam, ka iznācis velotūrisma maršruta

SIGULDA–MORE–MĀLPILS–ALLAŽI–SIGULDA
buklets, pēc kura vadoties Jūs varat apceļot un apskatīt Mālpils un tu-
vumā esošās skaistās un interesantās vietas līdz pat Siguldai. Buklets 
bez maksas pieejams Mālpils pagasta Informācijas centrā, Nākotnes 
ielā 1. Gaidot pavasari plānojiet aktivitātes mūsu skaistajā apkārtnē!

Kultūrvides attīstības daļas vadītāja Esmeralda Tāle

2. martā plkst. 16.00  
Mālpils kultūras nama izstāžu zālē tiks atklāta  
fotogrāfa ATA IEVIŅA fotoinstalāciju izstāde



4. martā plkst. 13.00  
notiks Biedrības “Notici sev” 

pilnsapulce
Aktuāli:
1.Atskaites sabiedr. labuma devēja 

statusa Finanšu ministrijai

2. projekts “Dziedot dziedināt”
3. teātra apmeklējums

Biedriem ierašanās obligāta
Aicināti atbalstītāji  

un interesenti.
“Notici sev” valde
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Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 5, 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

Notikumi Mālpils kultūras namā 
2008. gada MARTĀ

07.03. 19.00 Deju kopas “Māra” SADANCIS ar “Vizbulīti” no Sigul-
das, “Spāri” no Suntažiem, “Austriņu” un “Ūsiņu” no 
Salaspils un “Pēdu” no Aizkraukles

09.03.  Rīgas rajona deju kolektīvu Deju svētku starpskate
12.03. 10.00 Liepājas leļļu teātra muzikāla izrāde “Nezinītis Iko”
12.03. 13.00 Klubiņa “Rezēdas” saiets
15.03.  Koncerts “Iedziedāsim sauli”  (piedalās sieviešu koris 

“Ausma”, jauktais koris”Ogre”, koris “Burtnieks” un Māl-
pils jauktais koris)

15.03. 18.00 Jauniešu diena Mālpilī
 22.00 BALLE  (Spēlē “Vēja radītie” no Siguldas)
18.03. 16.00 Pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte”  

40 gadu jubilejas koncerts
23.03. 17.00 Dziedāšanas svētki – konkurss bērniem un pus-

audžiem “Brīnums 2008”
            19.00 Bērnus un pusaudžus uzdejot ielūdz Lieldienu Zaķis no 

“Melomix”
            23.00 Diskotēka “Melomix”
29.03.  XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku 

Rīgas rajona deju kolektīvu SKATE
 23.00 Diskotēka “Melomix”

Mālpils 800gade
02.03. 16.00 Ata Ieviņa izstādes “Fotoinstalācija” atklāšana kultūras 

nama izstāžu zālē. Tikšanās ar mākslinieku.
16.03. 14.00 Mālpils novadpētniecības muzeja veidotās izstādes 

“Mālpils baznīcas vēsture’’ atklāšana Mālpils baznīcā.
  Dāmu saksofonu kvarteta NEXT koncerts baznīcā

Sveicam 
marta  

jubilārus!

85 – Ernai Kārkliņai 
Inai Čupriņinai

80 – Valentīnai Laugalei
75 – Zinaīdai Sidorenko 

Ivanam Aleksejevam
70 – Edītei Saleniecei 

Ausmai Gūtmanei 
Fjodoram Agejevam 
Valentīnai Kostjukevičai

Sludinājumi
Sniedzu skursteņslauķa pakalpojumus.   
Zvanīt pa tālr. 26517594 Laimonim.

Katra mēneša 3 svētdienā salona “Nāriņa” telpās pieņem DERMATOLOGS. 
Sākot ar martu piedāvāju permanentā grimma procedūru. Pieteikties vai 
informācija pa tālruni 29373342 vai 7925509

5. aprīlis nav aiz kalniem, kad notiks ikgadējā

“Mālpils dziesma 2008”
Daudz nedomā un negaidi!

Nāc un piesakies – solo, duetā, ģimenes ansamblī
un kļūsti par dziedāšanas svētku

“Mālpils dziesma 2008” dalībnieku.
Pieteikumus kultūras namā gaidām līdz 1. martam

vai pa tālr. 26434429 (Sandrai).

SIA “Vecpīrāgi” 
aicina darbā
- traktoristu
- kombainieri
- autovadītājus ar E ka-

tegorijas autovadītāja 
apliecību

- metinātāju

- virpotāju
- autoremontatslēdznie-

ku, autoelektriķi
- strādniekus

Piedāvājam  
konkurētspējīgu  

atalgojumu,
Sociālās garantijas

Tālr. 29224402

Trešdien, 12. martā pl. 13.00
Mālpils pagasta bibliotēkā tikšanās ar mīļumvārdu dzejnieci  

Kornēliju Apškrūmu
Dziesmas ar dzejnieces vārdiem izpildīs mūzikas autore  

Lilita Kauliņa un Mētra Kalniņa
Visi laipni aicināti, ieeja 1Ls

Pateicība
Gars bagāts top no tā, ko saņemam,
Bet sirds top bagāta, vien sevi atdodot.

/M. Ķempe/
Klubiņa “Rezēdas” dalībnieces saka mīļu padies 

Solvitai Strausai par skaisto dāvanu, sakarā ar klubiņa 
pastāvēšanas 10. gadadienu – biļetes uz teātra izrādi 
“Igauņu bēres”.

Mālpils vidusskola aicina vecākus pieteikt 
bērnus 1. klasē

Lūdzam vecākus ierasties skolā līdz 20. martam,
darba dienās no 10.00 – 14.00.

Nepieciešamie dokumenti 
piesakoties:

- Vecāku personu aplieci-
nošs dokuments (pase);

- Skolas direktorei adresēts 
iesniegums (veidlapa skolas 
kancelejā);

- Skolēna dzimšanas apliecī-
ba vai pase.

Līdz mācību gada sākumam jāiesniedz arī:
- Izziņa par apgūto izglītības programmu 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai 
sagatavošanai skolai;

- Medicīnas karte 026/u veidlapa.

Maija sākumā aicināsim vecākus  
uz kopīgu 1. klašu vecāku sanāksmi.

Tālrunis uzziņām: 7925340

2008. gada februāris


