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...kopā ar draudzeni tikai 
spējām izdvest – O, Atis...!

Kaut tu nonāktu  

labos  
ļaudīs

Ja tie lauki ir, tad  

jāstrādā

Sapnis ar vērienuSapnis ar vērienu
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Ne velti es izstādes atklāšanā paironizēju par sevi, ka vecs 
cilvēks paliek nevis tad, kad viņš sāk aizmirst, bet tad, kad viņš 
sāk atcerēties. Braukt uz Mālpili izvēlējos 
ar autobusu, jo tā ir sava pusotra stunda, 
un es varu drusku ”izbraukt” cauri savām 
atmiņām. Pirmās ir vizuāli visgleznieciskā-
kās – pirmās bērnu dienu takas, pirmās 
pastaigas un ceļš uz skolu no Vecpils. Es 
spilgti atceros 50. gadā pavasara sauli, 
leģendāro personību Viļumsonu Ernestu, 
kas bija dienējis uz “Auroras” un atbrauca 
man uz Kandavu pakaļ ar kara laika trofe-
ju Opeli. Piebraucām pie Vecpils, vakara 
saulītē izkrāvām savas pieticīgās pende-
lītes. Labā pusē trīs logi bija mūsējie. Pa 
galveno ieeju ienākot, patrepē ieraudzīju 
uzrakstu – “Bullis bauro kalnu starpā, kas 
tas ir?” Es jau pratu tik daudz lasīt... Pēc 
tam atklājās, ka rakstītājs bija kaimiņu 

žipčiks, vecāks par mums. Redz kā paiet gadu desmiti, bet arī 
tad es to ievēroju. Mans pirmais grafiti manā mūžā!

Par foto mirkļu tveršanu Mālpilī? Tagad 
Mālpilī esmu vairāk tikai sakārtot lietas. 
Bet bija laiki, kad tikko sāku fotogrāfēt, 
paņēmu Zenītiņu un staigāju gar baznīcu, 
skatījos tur ēnas, sliedes. Tad jau vēl bija 
ziemas! Labas bildes sanāca. Kapus esmu 
izstaigājis, visus ciļņus izpētījis, filozofiski 
apcerot tās lietas.

Man tie Mālpils 800 gadi ir baigais 
pārsteigums. Es priecājos par visu, kas te 
notiek! Mani pamazām velk uz šito pusīti, 
un es ceru, ka veselība dos un nostabilizē-
sies visi projekti. Tad varēšu ķerties pie au-
dekliem, lai saliktu kopā to lielo materiālu 
klāstu, kas pa šiem gadiem sakrājies.

Atis Ieviņš, mākslinieks

Mans liktenis ir tāds, ka man vajag to 
vietu sakārtot. Mēs dzīvojam mūsdienās, 
katram laikam ir sava iezīme. Vīnkalns ir 
tāda vieta, ar ko visiem šeit Mālpilī ir jālepo-
jas. Sens pilskalns, kurā gan atjaunot vairs 
nav ko, bet to vietu uzturēt kārtībā – tas jau 
ir izdarīts. Mūsdienām interesanta vieta būs 
akmeņu piramīda, kuru speciālists vērtē kā 
stipru enerģijas uzkrājēju un devēju 90 km 
rādiusā līdz pat nākošajai piramīdai Valmieras 
pusē. Esmu nedaudz pētījis kartes par zemes 
enerģētisko aktivitāti. Arī pats Mālpilī ļoti labi 
jūtos, lieliski atpūšos. Vīnkalns ir pieejams 
apmeklētājiem, un arī piramīda ir celta, lai 
nestu labu enerģiju, lai ļaudis labāk uzvestos, 
vairāk priecātos par dabu.

Ja Rīga ir tā vieta, kur enerģiju var iztērēt, 
tad Mālpils ir tā vieta, kur enerģiju var iegūt. 
Es uzskatu, ka te ir ļoti labs kultūrvēsturisks 
mantojums. Ja pagastam izdosies visu sa-
glābt un savest kārtībā, tad te būs mazpilsēta, 
kurp visi gribēs atbraukt. Vajadzīga tikai infra-
struktūra, lai cilvēkiem būtu, kur apmesties, 
paēst, lai būtu izstrādāti maršruti un cilvēki, 
kas varētu pastāstīt par Mālpili. Lieliska ir 
grāmata par Mālpili! Vēlējums – nepazaudēt 
to, kas jums te ir! Te ir laiks ne tikai telefona 
zvaniem, bet arī lai satiktos ar cilvēkiem, paru-
nātos. Pilsētās šīs iemaņas vienkārši zibenīgi 
pazūd. Pašiem sajust to pozitīvo enerģiju! 
Nelīdzināties lielajām pilsētām!

“Klabažu” saimnieks Juris Jonaitis

Ieprecējos Mālpilī 1957. gadā. Māte 
mani aizvadīdama novēlēja: “Kaut tu 
nonāktu labos ļaudīs.” Dzīvojām Bukās, 
kur toreiz bija Mehanizācijas skola, kurā 
pārsvarā strādāja vienas paaudzes sko-
lotāji. Pakāpeniski precējās, dzima bērni, 
dzīvojām kā vienā lielā ģimenē. Es biju 

nonākusi labos ļaudīs... Pratām strādāt 
un pratām atpūsties. Kā uz zaļumballēm 
Mālpils pilskalnā, tā ogu laikā uz Ezer-
kalna purvu braucām traktora piekabē. 
Liekas, ka daba toreiz bija labvēlīgāka 
cilvēkam, jo purvā 2 un 3 gadīgus bērnus 
atstājām sausākā vietā spēlēties, un paši 
lasījām mellenes, lācenes, brūklenes un 
dzērvenes.

Tas bija laiks, kad lielākā naida izpaus-
me pret direktoru par nepelnītu rājienu 
bija sālītu siļķu ielaišana viņa izliktajā zivju 
murdā. Pēc tam garda izsmiešanās, kad 
viņš mēģināja pie kaimiņiem noskaidrot, 
kas tā par zivju sugu, neesot ne sapals, 
ne rauda.

Kad iedzīvojāmies, mūs jaunos un 
ne tik jaunos piesaistīja Kultūras nams 
Laumas Balodes personā. Bija jāspēlē 
teātris, jādejo deju kolektīvos un jādzied 
gan ansambļos, gan korī. Atteikties bija 
nepiedienīgi, jo Lauma jau prata pierādīt, 
ka tieši bez tevis patiesi nevar iztikt.

Tad pārgāju strādāt tehnikumā, ļoti 
darbīgā pašaizliedzīgā kolektīvā. Te ne-
maz slikti nevarēja strādāt, jo direktors 
bija Jānis Vanags, kurš lieliski prata 
saliedēt kolektīvu, cilvēks ar milzīgām 
darba spējām. Es atkal biju nonākusi 
labos ļaudīs.

Te ir pagājis mans darba mūžs. Te iz-
auklēts mans dēls, mazmeitas, un tagad 
uz bērnu dārzu soļo mani mazmazdēli. 
Priecājos, ka viņi nav aizklīduši pasaulē.

Uzskatu, ka Mālpils lielākā bagātība 
ir cilvēki. Prieks dzirdēt kā strādā mūsu 
jaunie zemnieki, uzņēmēji un citi, kuri 
apgādā ar darbu mālpiliešus, ir pretimnā-
koši un sirsnīgi. Lai viņiem veicas!

Mālpils nav briljants, kurš momentā 
iekrīt acīs, bet aizbrauciet uz Kniediņu, aiz-
ejiet kādus 300 m aiz Gacka pieminekļa, 
tur ir skaistāk kā Pokaiņos! Tur vēl tagad 
brieži un stirnas staigā bariņos, un bebrs 
būvē dambi pirms ceļa. Ieskatieties!

Regīna Dišlere

LABIE VĀRDI MĀLPILIJ

Kaut tu nonāktu labos ļaudīs

Sena vieta ar savu auru, ar daudzu cilvēku likteņiem

Mirkļu tveršana



2008. gada marts 3mÂLpILS VÇSTIS 

PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 23 jautājumus
NOLĒMA:
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 50 % apmērā politiski rep-
resētajām personām.

• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 50 % apmērā 1.un 2.grupas 
invalīdiem.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: “Snaudas”, Mālpils pagasts, Rī-
gas rajons.

• Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu:
– “Podiņi”, atdalot no pirmā zemes ga-

bala 3,2 ha kopplatībā, zemes gabalu 
0,2 ha platībā, ceļa izbūvei;

– “Pagasta ceļš Nr.7 Sidrabiņas-Podiņi”, 
atdalot zemes gabalu 0,16 ha koppla-
tībā;

– “Brenderi” 45,6 ha kopplatībā, atdalot 
zemes gabalu 40,8 ha platībā, nosakot 
zemes lietošanas mērķus:
- 24,1 ha – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība;

- 16,7 ha – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.

• Piešķirt adresi “Zvirgzdukrogs A”, 
“Zvirgzdukrogs B”, “Dzirksteles”, “Jaun-
birzītes”, “Vites šķūnis”.

• Nekustamam īpašumam “Kniediņu pļava” 
mainīt zemes lietošanas mērķi, nosakot 
to – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

• Nekustamam īpašumam “Ķīseļu pļa-
va”mainīt zemes lietošanas mērķi, nosa-
kot to – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils 
pagastā”.

• Apstiprināt izcenojumus par informatīvā 
materiāla ievietošanu informatīvajā iz-
devumā “Mālpils Vēstis” no 2008.gada 
1.aprīļa:
– KOMERCSLUDINĀJUMI UN REKLĀ-

MAS
 Juridiskām personām 0,25Ls/cm2 

(bez PVN)
 Katra nākamā reize par to pašu sludi-

nājumu 0,15Ls/cm2 (bez PVN)

 Privātpersonām 0,20Ls/cm2 
(bez PVN)

 Katra nākamā reize par to pašu sludi-
nājumu 0,10Ls/cm2 (bez PVN)

– SLUDINĀJUMI privātpersonām 
0,05Ls/cm2 (bezPVN)

– REKLĀMRAKSTI
- 1.lpp. (A4) 20 Ls (bez PVN) ~ 3500 

rakstu zīmes
- ½.lpp. 10 Ls (bez PVN) ~ 1700 

rakstu zīmes
- ¼.lpp. 5 Ls (bez PVN) ~ 1000 rak-

stu zīmes
– Pašvaldības pakļautībā esošajām ie-

stādēm sludinājumi ir bezmaksas
– Informācija, kas ir aktuāla visiem pa-

gasta iedzīvotājiem ir bezmaksas (ar 
redakcijas padomes lēmumu).

– Ar šo spēku zaudē 12.07.2006. sēdes 
Nr.10/10 10. punkts

• Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajā mērķprogrammas “Latvijas 
kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisku 
objektu glābšanas programma” konkursā 
ar projektu “Vecrubenīšu senkapu glābša-
nas darbi Mālpils pagastā”.
– Nodrošināt padomes līdzfinansējumu 

2270,85 Ls apmērā, no projektu līdzfi-
nansējuma.

• Piešķirt 401,20 LVL no neparedzētiem 
budžeta līdzekļiem, velotūrisma maršruta 
bukleta iegādei.

• Piešķirt 350,- LVL no Atbalsta fonda līdzek-
ļiem, jauniešu apvienības projekta “Sveiks 
novadniek!” realizācijai:
– Jauniešu apvienības koordinatorei 

iesniegt grāmatvedībā attaisnojošos 
dokumentus par naudas izlietojumu.

• Samaksāt Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrībai biedru naudu 100,- LVL par 
2007. un 2008.gadiem, no neparedzētiem 
budžeta līdzekļiem.

• Piedalīties ar līdzfinansējumu 100,-LVL 
Rīgas rajona pieaugušo neformālās iz-
glītības projektā “Dziedot dziedināt”, no 
Atbalsta fonda līdzekļiem.

• Piešķirt 440,- LVL dāvanai kultūras na-
ma jubilejā, no neparedzētiem budžeta 
līdzekļiem.
– Piešķirt 100,- LVL pašdarbnieku kolektī-

vu atbalstam kultūras nama jubilejas pa-
sākumā, no Atbalsta fonda līdzekļiem.

• Izsludināt četru nedēļu būvniecības ie-
ceres “Koģenerācijas stacijas izbūve, 
termiski apstrādājot biomasu un atkritu-
mus, pielietojot gazifikācijas metodi” pub-
lisko apspriešanu. Būvniecības ieceres 
publisko apspriešanu veikt saskaņā ar 
22.05.2007. MK noteikumu Nr. 331. “Pa-
redzētās būves publiskās apspriešanas 
kārtība” prasībām.
– Būvniecības publiskā apspriešana un 

lēmuma pieņemšana Mālpils pagasta 
padomes sēdē 2008. gada 16.aprīlī 
plkst. 15.00 Mālpils pagasta padomes 
zālē Mālpilī, Nākotnes ielā 1.

– Paziņojumu par būvniecības ieceres 
publisko apspriešanu ievietot laikrak-
stā “Rīgas Apriņķa Avīze”.

• Lūgt LR Satiksmes ministriju steidzamī-
bas kārtā veikt valsts 2. šķiras autoceļu 
V-59 Mālpils – Peļņi posma 3,55 km 
garumā un V-60 Mālpils – Zaube – Kli-
ģene 1,2 km garumā rekonstrukcijas 
darbus, nodrošinot šos autoceļus ar as-
faltbetona segumu, kas sekmētu Mālpils 
pagasta attīstības perspektīvas un valsts 
tautsaimniecību.

• Apstiprināt Mālpils novadpētniecības mu-
zeja attīstības koncepciju.

• Tautas nobalsošanai par grozījumiem 
likumā “Grozījumi Latvijas Republikas sa-
tversmē”, Mālpils pagastā noteikt vienu 
parakstu vākšanas vietu – Informācijas 
centra telpās, Nākotnes ielā 1.

• Atcelt 30.01.2008. padomes lēmumu 
Nr.2/18 “Par nekustamā īpašuma “Augšas 
kalēji” iegādi par sākumcenu.

• Ieteikt nekustamā īpašuma “Parka iela 3” 
nomniekiem un īpašniekam vienoties par 
nomas nosacījumiem, balstoties uz izsoles 
nolikumā un Nomaksas pirkuma līgumā 
minētajiem nosacījumiem un faktisko situā-
ciju, kāda ir izveidojusies uz šo brīdi.
– Uzdot izpildinstitūcijai kopā ar īpašnie-

ku un nekustamā īpašuma nomniekiem 
izdarīt ierakstu nekustamā īpašuma 
“Parka iela 3”, Mālpils, Rīgas rajons, 
zemesgrāmatas nodalījumā, izdarot 
attiecīgu atzīmi par tiesību aprobežoju-
miem saskaņā ar panākto vienošanos 
un noslēgtajiem nomas līgumiem.

Sagatavoja: kancelejas vadītāja  
Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 20.02.2008. SĒDE Nr.3

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒŽU GRAFIKS  
2008. gada APRĪĻA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas 
sēde 9.aprīlī; 23.aprīlī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 10.aprīlī; 24.aprīlī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 10.aprīli; 24.aprīlī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
PADOMES SĒDE 16.aprīlī; 30.aprīlī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 28.aprīlī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 16.aprīlī; 30.aprīlī pl.14.00 Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS
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3. marts Padomes priekšsēdētājs sniedz interviju 11. klases 
skolniecei L. Krūmiņai

4. marts Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes sēdē
Padomes priekšsēdētājs Valsts Kasē slēdz līgumu 
par aizņēmumu sporta kompleksa celtniecībai

5. marts Sporta kompleksa darba grupas sēde
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar Siguldas polici-
jas iecirkņa priekšnieku A.Vīgantu par sabiedriskās 
kārtības un drošības jautājumiem Mālpils 800gades 
svinību laikā

6. marts Sadarbībā ar mākslinieci Dž. Skulmi, tiek nosūtīta 
mākslinieces un pagasta padomes vēstule Satik-
smes ministrijai par Valsts autoceļa atjaunošanu 
posmā Mālpils-Zaube

7. marts Projektu koordinatore piedalās Igaunijas – Latvijas 
programmas sekretariāta organizētajā seminārā par 
jauno Igaunijas – Latvijas programmu periodā no 
2007.gada līdz 2013.gadam Rīgā. Jaunā program-
ma paredz finansēt dažāda rakstura pārrobežu 
sadarbības projektus gan pašvaldībām, gan nevals-
tiskajām organizācijām, kā arī privātajā sektorā
Padomes priekšsēdētājs piedalās DEVE komisijas 
sanāksmē Briselē
Izpilddirektors piedalās Latvijas Pašvaldību izpild-
direktoru asociācijas rīkotajā Krāslavas rajona un 
Dagdas pašvaldību darba pieredzes apmaiņas 
pasākumā

10. marts Priekšsēdētājs tiekas ar SIA “Tehniskie partneri” 
pārstāvi par koģenerācijas stacijas izbūvi

12. marts Sporta kompleksa darba grupas sēde
Padomes priekšsēdētājs tiekas ar nekustamā īpa-
šuma “Klabažas” īpašnieku J.Jonaiti par satiksmes 
organizēšanu Vīnkalna un Torņa ielās

13. marts Padomes priekšsēdētājs, sporta kompleksa vadītājs 
un sporta kompleksa projekta autore vidusskolas 
skolēniem un pedagogiem virtuāli prezentē jauno 
sporta kompleksu ar peldbaseinu 

14. marts Mūžizglītības dienas ietvaros notiek seminārs 
“Saskarsme ar klientiem”
Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu apvie-
nības valdes sēdē Dunalkā. Sēdes darba kārtībā 
izskatīja jautājumus par dotāciju pašvaldībām sā-
kumskolas skolēnu ēdināšanai (dotācijas apmērs, 
piešķiršana, izlietošana un atskaites), par aktualitā-
tēm pašvaldību bāriņtiesu darbā un uzraudzībā, par 
pašvaldību bāriņtiesu attīstību un par ārpusģimenes 
aprūpes sistēmas pilnveidošanu, aizbildnības refor-
mu un ģimenes atbalsta un krīzes centru attīstību

15. marts Padomes priekšsēdētājs piedalās jauniešu apvienī-
bas organizētajā pasākumā Jauniešu diena

17. marts Mālpils novadpētniecības muzeja darbinieki Ingrīda 
Muraško un Jānis Feldmanis apmeklē kursus “Mu-
zeja ABC” MUZEJU VALSTS PĀRVALDĒ

Padomes priekšsēdētājs sniedz konsultāciju par Tu-
kuma un Auces pašvaldību apvienošanas projekta 
labākajiem risinājumiem

Biedrības “Mālpils tautskola” Grundtvig program-
mas projekta “LLL 55+... aiming for future” darba 
grupas sanāksme, kurā tiek izvērtēti iesniegtie 
pieteikumi projekta sanāksmēm ārpus Latvijas 
robežām

18. marts Izpilddirektors piedalās Pirmsskolas izglītības iestā-
des “Māllēpīte” 40 gadu jubilejas koncertā

Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona pa-
domes finanšu komitejas sēdē

19. marts Sporta kompleksa darba grupas sēde

Darba grupas sanāksme par sociālās mājas “Smilt-
nieki” siltumnoturības projekta izstrādāšanu 

Padomes priekšsēdētājs un izpilddirektors piedalās 
Pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” darbi-
nieku svinīgajā sanāksmē, kas veltīta iestādes 40 
gadu jubilejai

25. marts Padomes priekšsēdētājs un izpilddirektors pieda-
lās politiski represēto piemiņas dienas pasākumos 
Mālpilī, kuru organizē Mālpils politiski represēto 
nodaļa

Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS finanšu un 
ekonomikas komitejas sēdē un rajona padomes 
sēdē

26. marts Padomes priekšsēdētājs tiekas A/S “UPB” pārstāv-
jiem par projekta realizācijas problēmām

28. marts Pirmā nodarbība projektā “Intensīvie vietējo gidu ap-
mācības kursi” Mālpils novadpētniecības muzejā

Padomes priekšsēdētājs LPS konsultāciju centrā 
lasa lekciju par pašvaldību budžeta veidošanu

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 padomes notikumi martā

Mālpils 800gadi gaidot
4. marts Mālpils 800gades mākslinieciskās darba grupas sēde
11. marts Mālpils 800gades darba grupas vadītāja tiekas ar Siera kluba prezidenti un SIA “Mālpils 

piensaimnieks” direktoru
12. marts Mālpils 800gades darba grupas vadītāja tiekas ar nekustamā īpašuma “Klabažas” 

īpašnieku par Vīnkalna izmantošanas iespējām dažādu pasākumu rīkošanai
14. marts Mālpils 800gades tehniskās darba grupas sēde
16. marts Mālpils novadpētniecības muzejs Mālpils ev.lut. baznīcā atklāj izstādi “Mālpils baznī-

cas vēsture”
19. marts Darba grupas vadītāja tiekas ar muižas labiekārtošanas projekta vadītāju K. Smiltiņu
20. marts Mālpils 800gades mākslinieciskās darba grupas sēde
28. marts Mālpils 800gades tehniskās darba grupas sēde

Informācijas centra vadītāja – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Iveta Krieviņa
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Informācija par 2008. gada februārī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un Mālpils pagasta  

būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
Iesnieguma 

datums
Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

01.02.2008. Aldis Stanke Dzīvojamā māja nekustamajā  
īpašumā “Kitijas”

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt  
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

16.02.2008. Elmārs Fonovs un 
Sandra Granīta 

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, dīķis  
nekustamajā īpašumā “Pilskalni”

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu izsniegt  
pēc papildus informācijas saņemšanas

22.02.2008. Edgars Lejnieks Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā 
“Smilgas”

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt  
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

29.02.2008. Kristīne Kaņepēja Dzīvojamā māja, pagrabs nekustamajā  
īpašumā “Salzemnieki”

29.02.2008. Jānis Balodis Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā 
“Rubeņi”

29.02.2008. SIA “KAPRI” Zirgu ferma nekustamajā īpašumā “Pikulēni”

RĪKOJUMS Nr. 25 – V 
18.03.2008. 

Par Spodrības mēnesi

Laiku no 14.04.2008. līdz 17.05.2008. nosaku 
par Spodrības mēnesi Mālpils pagasta teritorijā, 
šādā sakarā uzdodu:
1. Visu pašvaldības pārraudzībā esošo iestāžu, 

uzņēmumu un organizāciju vadītājiem organizēt 
un nodrošināt savā valdījumā esošo īpašumu 
(teritorija, ēkas, būves) sakopšanas darbus.

2. Vides speciālistei K.Cimermanei :
· Līdz 14.04.2008. rakstiski aicināt visu lielāko 

īpašumu īpašniekus iesaistīties savu īpašu-
mu sakopšanā;

· Kopā ar sabiedrisko attiecību speciālisti 
I.Krieviņu organizēt Spodrības mēneša pasā-
kumu atspoguļošanu vietējos masu mēdijos 
(“MV”, “TV”) sākot ar uzaicināšanu, sakop-
šanas gaitu un noslēguma pasākumiem;

· Kopā ar SIA “Norma K” ceļu un labiekārto-
šanas dienesta vadītāju I.Vanagu organizēt 
konkursu “Par sakoptāko īpašumu” norisi.

Izpilddirektors V. Komarovs

RĪKOJUMS Nr. 26 – V 
18.03.2008. 

Par ugunsnedrošā  
perioda izsludināšanu

1. Izsludināt ugunsnedrošo periodu Mālpils pagasta teritorijā sākot no 
12.04.2008.

2. Kategoriski aizliegt, kūlas dedzināšanu jebkurā Mālpils pagasta teritorijā.
3. Aizliegt dedzināt zarus, gružus un citus sadzīves atkritumus bez cilvēka klāt-

būtnes.
4. Vides speciālistei K.CIMERMANEI un zemes ierīkotājam A.BUKOVSKIM, pieai-

cinot SIA “Norma K” labiekārtošanas dienesta vadītāju I.VANAGU apzināt tos 
īpašumu īpašniekus, kuri pieļāvuši kūlas esamību savos īpašumos. Šo faktu 
fiksēt aktos un fotomateriālos. Izsūtīt vainīgajām personām brīdinājuma vēstu-
les, pievienojot tām aktus, fotomateriālus un normatīvo dokumentu izrakstus, 
kas reglamentē šo jautājumu. Īpašniekiem, kas pieļāvuši kūlas esamību jau 
iepriekšējos gados – sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un nosūtīt 
izskatīšanai Mālpils administratīvai komisijai.

5. Pašvaldības policijas priekšniecei O.SMIRNOVAI nodrošināt kūlas dedzinā-
šanas faktu apzināšanu un vainīgo personu saukšanu pie atbildības.

6. Kancelejas vadītājai izlikt šī rīkojuma kopiju uz sludinājuma dēļiem, izsniegt 
SIA “TV Spektrs” nolasīšanai televīzijā un informācijas centra vadītājai I.Krie-
viņai publikācijai “Mālpils Vēstīs”.

Izpilddirektors  V. Komarovs

Ziņo: S.Strausa
Tiek dots vārds:  
I. Krieviņai, A. Lielmežam

Mālpils pagasta padome 09.01.2008. 
sēdē pieņēma lēmumu 1/14 Par Mālpils 
800 gades svētku atbalstītāju statusa no-
teikšanu. Tā kā noslēguma pasākumā 
iespējas reklamēt ģenerālsponsorus ir iero-
bežotas, nepieciešams precizēt pieņemto 
lēmumu, nosakot ģenerālsponsoru skaitu 
un sadarbības līguma noslēgšanas laiku.

Pamatojoties uz augstāk minēto, 
padome atklāti balsojot ar 8 balsīm 
„par” (A.Lielmežs, P.Kurms, E.Saleniece, 
L.Amerika, S.Strausa, J.Pīķis, V.Svikšs, 
I.Tāle) NOLĒMA:

Papildināt 09.01.2008. Mālpils pagas-

ta padomes sēdes lēmumu Nr.1/14 ar 
punktiem 3 un 4 sekojošā redakcijā:

“3. Kategorijā “ģenerālsponsors” tiks 
akceptēti ne vairāk kā trīs pieteikumu ie-
sniedzēji katrs no savas nozares. Vairāku 
pretendentu gadījumā tiesības pārstāvēt 
šo kategoriju būs lielākajam finansējuma 
piešķīrumam un uzņēmumam, kurš ātrāk 
iesniedzis pieteikumu.

4. Pieteikumi ģenerālsponsora statu-
sam iesniedzami Mālpils pagasta pado-
mē līdz 2008. gada 16.aprīlim”.

Sēdes vadītājs 
Padomes priekšsēdētājs  

A.Lielmežs

MĀLPILS PAGASTA PADOMES SĒDES Nr.4 PROTOKOLA IZRAKSTS 19.03.2008.
4/19.

Par 09.01.2008. padomes lēmuma Nr.1/14  
papildināšanu

2008. gads ir nozīmīgs 
gads Mālpils pagasta dzīvē. 
Visa gada garumā, ar lielākiem 
un mazākiem notikumiem, solī-
ti pa solītim tuvojamies Mālpils 
800gades svētku kulminācijai, 

kas paredzēta 9. augustā.
Uzņēmumi, zemnieku saimniecības, 

firmas, iestādes un privātpersonas tiek 
aicinātas kļūt par šo svētku atbalstītājiem 
gan finansiāli ziedojot līdzekļus 800gades 
pasākumu nodrošināšanai, gan piedāvājot 
savu palīdzību daudzu tehnisku jautājumu 
risināšanā.

Naudas līdzekļus var ziedot Mālpils pagas-
ta padomei ar norādi Mālpils 800gadei.

Vai piedāvājot savu palīdzību sazinoties 
ar pagasta padomes izpilddirektoru.

Mālpils 800gades darba grupa
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Tikšanās  
ar Siera kluba prezidenti
Mālpils 800gades darba grupa tikās ar Siera 

kluba prezidenti, lai pārrunātu tuvojošos svētku kul-
minācijas dienas – 9. augusta pasākumu plānu, iz-

vērtētu tā ietvaros notiekošo Siera svētku programmu. Pēc spraigām 
debatēm „Mālpils Vēstis” lūdza savas domas izteikt Vandu Davidano-
vas kundzi: „Es jūtu, ka viss būs ļoti labi. Mums ir ļoti labs kontakts ar 
Edīti Priekuli. Mālpils Piensaimnieka priekšsēdētājs Rolands Jomerts 
ir mūsu Siera kluba valdes loceklis. Mēs nākam šeit tieši viņu dēļ, jo 
Mālpils Piensaimniekam būs 85 gadu jubileja. Ja mēs šogad neat-
nāksim, tad, diez vai kādreiz citreiz atnāksim. Tāpēc pēc Preiļiem, 

Smiltenes, Limba-
žiem, Madonas 
un Ventspils ta-
gad ir Mālpils! Do-
māju, ka būs labi, 
jo tuvu ir Rīga.

Siera svētkos 
tikai te būs īpaši 
Mālpils sieri, lie-
lākais siermaižu 
paklājs, kas izkār-
tots ornamentu 
veidā, no visiem 
Latvijā ražotiem 
sieriem. Būs pa-

sākuma nagla – siera un alus zupa, ko īpaši vārīs SIA „Augsceltne” 
ēdināšanas kompleksa šefpavārs, Siera kluba biedrs Juris Karlsons. 
Svētku ietvaros notiks Siera karaļa kroņa maiņa, koncerti, atrakcijas. 
Mēs vienmēr jautājam  tai pilsētai, kas rīko svētkus, ko viņi vēlas 
redzēt savos svētkos, jo viss ir priekš viņiem. 

Redaktore Daiga Frīdberga

16. martā Briselē notika Atvērto durvju diena Latvijas Pastāvīgajā pār-
stāvniecībā ES ar mērķi popularizēt Latviju kā valsti un kā tūrisma galamēr-
ķi. Dienas gaitā briselieši kavējās pie izstādītajiem informācijas stendiem 
un izrādīja lielu interesi par tūrisma iespējām. Latviju Briselē taustāmāku 
darīja Lauku sieviešu apvienības sarūpētie lauku augu smaržu maisiņi, ro-
tas, linu dvieļi un citi rokdarbi. Taču visplašāko viesu uzmanību piesaistīja 
Latvijas produktu degustācijas stends. Šajā stendā, pateicoties Mālpils 
pagasta padomes priekšsēdētājam, kas sieru nogādāja Briselē, un SIA 
“Mālpils Piensaimnieks” direktoram, kas sieru piegādāja, bija atrodamas 
un degustējamas arī piensaimnieka ražotās “Alus virvītes”. Apmeklētājiem 
bija reta iespēja salīdzināt ar ko īpašs beļģu ikdienā tik ierastais siers Māl-
pils piensaimnieka izpildījumā. Vairāki apmeklētāji interesējās, kur Briselē 
ikdienā varētu iegādāties Latvijas produktus. Informatīvajos stendos bija 
iespēja uzzināt arī par Mālpils 800gades svinībām un tūrisma iespējām.

Informācijas centra vadītāja-sabiedrisko attiecību speciāliste 
Iveta Krieviņa

Domājot par tālāko likteni
Mālpils profesionālās vidusskolas direktore 

F. Ģēvele tikās ar Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas pārstāvjiem, lai analizētu Mālpils pro-
fesionālās vidusskolas lomu un vietu pēc administra-

tīvi teritoriālās reformas saskaņā ar Rīgas reģiona attīstību nacionālā 
un ES kontekstā. Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas 
departamenta direktore Ina Vārna atzinīgi novērtēja Rīgas rajona 
padomes ieguldījumu Mālpils profesionālās vidusskolas attīstībā 
laika posmā no 2000. gada 1. septembra.

Direktore uzsvēra, ka jau no 2002. gada ir lūgusi Izglītības un 
zinātnes ministrijai atļaut apmācīt izglītojamos profesionālās vidējās 
izglītības programmā “Būvdarbi”, kvalifikācija ēku celtnieks(3. kvalifi-
kācijas līmenis), mācību ilgums 4 gadi, kas ir ļoti pieprasīta. Tas ļautu 
palielināt arī uzņemamo audzēkņu skaitu, lai sasniegtu 120.

Pašreiz skola īsteno ar Rīgas rajona un Rīgas reģiona tautsaimnie-
cības perspektīvām nozarēm saistītas 3 licencētas un 3 akreditētas 
profesionālās vidējās izglītības programmas: “Ēdināšanas serviss”, 
“Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” un “Kokizstrādājumu izgatavo-
šana”. Delegācija, kuras sastāvā bija arī Rīgas reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas vecākais referents Ervīns Kaļass un Rīgas 
rajona padomes izpilddirektors Ilgonis Šteinbergs, apskatīja skolu, 
jaunās Sporta kompleksa trenažieru zāles, kokapstrādes mācību 
darbnīcas, kurās šajā mācību gadā ar Rīgas rajona un ERAF projekta 
līdzekļiem tika pabeigta renovācija un aprīkojuma modernizācija.

Rit astotais gads kopš Zemkopības ministrijas Mālpils Tehnikums 
tika reorganizēts par Rīgas rajona padomes Mālpils profesionālo 
vidusskolu. Šajā laikā skola soli pa solim ir attīstījusies līdzi Rīgas 
rajona, Rīgas reģiona, Latvijas un ES attīstības tendencēm. Kāda būs 
skolas turpmākā virzība? Vai arī turpmāk Mālpils būs atpazīstama 
arī ar profesionālo skolu, kurā, starp citu, vienīgajā valstī var apgūt 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas specialitāti?

Redaktore Daiga Frīdberga

ZIŅAS

Mālpils siers garšo arī briseliešiem

Noslēgusies Latvijas amatierteātru iestudējumu parāde “Gada 
izrāde 2007”, kuras pirmajā kārtā piedalījās un atzinību izpelnījās arī 
Mālpils amatierteātris ar izrādi “Kura ir visskaistākā?”. Laikā no 14. 
līdz 16. martam Jūrmalas teātra telpās tika rādītas žūrijas komisijas 
par labākajām atzītās 8 dažādu amatierteātru izrādes. Tajā skaitā 
arī mūsu kaimiņu Mores teātra “Oga” izrāde “Trīs, bet ne māsas”. 
Šī izrāde saņēma apbalvojumu par labāko scenogrāfiju. Mores un 
Mālpils teātra režisore Liene Cimža saņēma apbalvojumu par jaunat-
nes piesaistīšanu teātra mākslai. Mālpilietis Dainis Lazdiņš ieguva 
pirmās pakāpes diplomu par labāko mūziku teātra izrādei un Elita 
Mieze saņēma apbalvojumu kā labākā aktrise izrādē.

Apsveicam un vēlam turpmākus panākumus!
Žurnāliste Dzinta Krastiņa

Amatierteātra  
dalībnieki izpelnās atzinību

E. Mieze D. Lazdiņš
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14. februārī kārtējā ziemas vētra papluinī-
ja Mālpili. Lūza zari un pat lieli koki ne vienā 
vien pagasta malā. Tomēr vissmagāk cietusi 
Jurovu ģimenes māja “Jaunčušļi” Vites pusē. 
Domājot gan par konkrēto gadījumu, gan 
iespējām palīdzēt, kad ārkārtas situācijās 
cietuši pagasta ļaudis, aicināju izteikties 
pagasta padomes darbiniekus, dienestu 
vadītājus.

Mālpils pagasta padomes priekšsēdē-
tājs Aleksandrs Lielmežs aicina pārlūkot 
katram savu saimniecību, vai tāda nelaime 
nevar piemeklēt viņu, jo tās brīzes nāk ar vien 
biežāk un ar lielu spēku gāž visu. Ir jāizvērtē 
lielo koku stāvoklis, un, saskaņojot ar komisi-
ju, kas novērtē ārpus mežu zemēm cērtamos 
kokus un dod atzinumu, jālikvidē tie. Izpild-
direktors Vladislavs Komarovs, runājot par 
tālāko darbību, informēja, ka ir atrasta firma, 
kas ir ar mieru bez maksas izzāģēt gan lielos 
kokus, gan krūmājus gar ceļiem. Viss tikšot 
novākts, sašķeldots uz aizvests.

Mālpils pagasta pašvaldības aģentūras 
“Mālpils sociālais dienests” direktore Olga 
Volosatova informēja par palīdzības iespē-
jām, kas noteiktas Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā. Tā 35.pan-

tā – Sociālās palīdzības pabalstu veidi 
2. apakšpunktā ir noteikts, ka Pašvaldība, 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju 
pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas ne-
laimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu 
dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvaja-
dzības. Šajā gadījumā pamatvajadzība ir 
mājoklis. Volosatovas kundze izteica gan-
darījumu, ka šajā ārkārtas situācijā pirmie 
ir noreaģējuši cietušo draugi, darba kolēģi, 
darba devējs, kas zvanīja un informēja par 
notikušo nelaimi. Pašvaldības iespējas nav 
lielas, tas ir gauži maz – tikai līdz 200 Ls. Ļoti 
ekstremālās situācijās pagasts būtu gatavs 
izmitināt nelaimē nonākošos arī kādās brīvās 
dzīvojamās telpās. Tomēr Jurova ģimene 
gan saviem spēkiem, gan ar kolēģu atbalstu 
gāztos kokus jau no jumta ir noņēmuši, ir 
izveidots pagaidu pārsegums un sagrauto 
skursteņu pagaidu aizstājējs.

Labiekārtošanas un ceļu dienesta vadītā-
ja Ilze Vanaga atzina, ka pašvaldības dienes-
tam nav iespēju palīdzēt iedzīvotājiem šādās 
ekstremālās situācijas, kad mājai uzgāžas 
koks. Jau lielas problēmas sagādājot uz 
ceļiem uzkritušie. Trūkst cilvēku, bet jo īpaši 

tehnikas. Iedzīvotājiem jāmeklē privātās per-
sonas vai licenzētas firmas, kas spētu sniegt 
šāda veida pakalpojumus.

Patlaban tiek strādāts pie kartes izveido-
šanas, kur būs norādīti Mālpils bīstamākie 
koki gan ceļa malās, gan saaugušie krūmu 
biezokņi. Līdz ar to, ievērojot Mālpilī noteikto 
attālumu no ceļu asīm, sadarbojoties ar firmu 
NRG Baltic, tiks sakopts gan pats centrs, gan 
ceļi. Tiks ņemti vērā arī jau iepriekš saņem-
tie iesniegumi no pagasta iedzīvotājiem par 
bīstamajiem kokiem, kas apdraud gan viņu 
īpašumus, gan garāmgājējus.

Redaktore Daiga Frīdberga

Gatavojoties jaunajam darba cēlienam 
Mālpils lauksaimnieki 13. martā pulcējās 
pagasta konferenču zālē, lai piedalītos 
valsts augu aizsardzības dienesta rīkotājā 
mācību seminārā. Darba kārtībā daudzi un 
dažādi jautājumi gan par jaunākajiem augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti 2007. 
gadā un to pielietojumu, gan tādiem, kas 
jau izņemti no aprites. Lauksaimniekiem tika 
stāstīts par labas saimniekošanas prakses 
nosacījumu ievērošanu augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas jomā, kā arī par latvāņu 
izplatības ierobežošanas programmu un 
tās ieviešanas darbības plānu. Tā kā lauk-
saimniekiem ir jāsaskaras ar lielu dokumen-
tācijas plūsmu, tika sniegta informācija par 
fitosanitārai kontrolei pakļauto augu un augu 
produktu apritē iesaistīto personu ikgadējo 
deklarācijas aizpildīšanu, kā arī par augu aiz-
sardzības līdzekļu lietojuma apliecību pagari-
nāšanas iespējām.

Seminārā ar au-
gu aizsardzības lī-
dzekļiem piedalījās 
“Bayer GopScience 
AG” firmas pārstāv-
ji. Savukārt “Kemira 
GrowHow” lauksaim-
niekus iepazīstināja ar 
minerālmēslu un augu 
aizsardzības līdzekļu 
piedāvājumu. Košum-
dārzu un sakņu dārzu 
īpašniekiem noderīgs 
bija sēklu stenda pie-
dāvājums.

Semināra starpbrī-
dī SIA “Sidgundas–2” 
saimniecības agrono-
me Velta Bukovska 
bija ar mieru dalīties 
savās pārdomās par 
šī brīža situāciju lauk-

saimniecībā – Resursi padārdzinās, tāpēc 
maize būs dārgāka, bet pienam jāpaliek 
lētākam!? Kā tas iet kopā, ja piena, saldēju-
ma ražošanā – visur tiek izmantota elektroe-
nerģija? Minerālmēslu cenu padārdzinājumu 
izskaidroja ar graudaugu cenu celšanos, 
bet arī zālājiem un skābbarībai tos vajag, kā 
tad piens lai paliek lētāks? Ko darīt? Lauku 
atbalsta dienestam šogad tā jau aizkavēju-
šies daudzi maksājumi. Ja 2006. gadā sāka 
maksāt oktobrī, tad šogad dara, kā likumā 
rakstīts – no 1. decembra līdz 1. jūlijam, 
iekļaujoties laikā kā rakstīts regulās, bet, 
ja jums kas nepatīk, tad tā ir jūsu problēma.
- Cik daudz jūs ietekmē ES regulas?

V. Bukovska – Tās mūs ietekmē ļoti, jo 
pirmo maksājumu par piena kvotām mēs sa-
ņēmām tikai pāris dienas atpakaļ. Turpmāk 
būšot nosacījumi, ka saimniecības rādītāji 
būs stipri saistīti kopā, kas mainoties kādam 

rādītājam, būs grū-
tāk izpildāmi, līdz 
ar to tad būs soda 
punkti, lielāki soda 
procenti.
- Pēdējo gadu lai-
kā, kā jūtat – iet 
vieglāk, vai grū-
tāk?

V. Bukovska – 
Pavisam smagāk! 
Vakar bija Lauk-
saimniecības aso-
ciācijas vadītāju 
sanāksme, kur 
piedalījās no 60 
s a i m n i e c ī b ā m 
republikā. Visi ir 
galīgi sašļukuši, 
jo ministrijas dar-
binieki tikai sēž un 
atrakstās. Sanāk-
smē viņi nevarēja 

atbildēt ne uz vienu jautājumu, tikai atrunā-
jas – tas uz mani neattiecas, utt.
- Uz ko tad tas vedina domāt? Ko darī-

siet?
V. Bukovska – Ka tā lauksaimniecība 

ir jāiznīcina! Jāsāk atkal rakstīt vēstules uz 
ministriju...Jo tad, kad iestājāmies Eiropas 
Savienībā, tad visus atbalsta maksājumus 
pielīdzināja vismazākajiem, jo teica – jums 
degviela lēta, gāze lēta...bet tas bija tad! 
Šodien viss ir Eiropas cenās. Jācīnās, lai mi-
nistrijas darbinieki brauc uz Eiropu un kaut 
ko arī panāk!
– Ko plānojat šajā gadā?

V. Bukovska – Tas pats jau vien jāturpina, 
govis tak nelikvidēs, jācīnās. Ja tie lauki ir, tad 
jāstrādā. Palika jau ar slapjo laiku nenovākti 
griķi, vietām neaparts. Domājam, ka pie šīm 
minerālmēslu cenām jāsēj eļļas rutks, un jā-
gatavo zeme ziemai, nemaz nesējot miežus, 
jo fakts, ka slimo ļoti daudz – jāmiglo gan 
fungicīds, gan citi, kas pie šīm cenām ir ga-
līgi neizdevīgi. Ziemas dēļ zemākās vietas ir 
izslīkušas, bet vēl jau marts, aprīlis, kad vēl 
viss kas var būt.

Paldies par interviju! Nāk pavasaris 
domām vajadzētu būt gaišām un cerīgām, 
tomēr izrādās situācija lauksaimniecībā ne-
maz nav tik saulaina un spoža, ko atzina arī 
Bukovskas kundze.

Redaktore Daiga Frīdberga

Lauksaimnieki gaida pavasari un studē

Lielie koki – saimnieku bagātība vai nelaime?
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Tad, kad mālpilieši lūkojuši pirmo sko-
lu vietas, pūce ūjinot norādījusi, kur tās 
ceļamas. Arī tagad vakaros parkā ūjina 
pūce, un ne velti – divu skolu ieskauta 
top jauna šai un nākamajām mālpiliešu 
paaudzēm nepieciešama celtne – sporta 
komplekss. Ilgi lolotais sapnis piepildās 
Mālpils 800 jubilejas gadā.

(no vēlējuma nākošajām paaudzēm)

A. Lielmežs – Tas ir vēsturiskais brī-
dis, ko Mālpils bērni sen jau bija pelnījuši! 
Varu apliecināt, ka šādi sporta kompleksi 
valstī ir uz vienas rokas pirkstiem saskai-
tāmi, ar ko Mālpils varēs ļoti lepoties, jo 
laukos tādu vēl nav. Un uz tradicionālo 
jautājumu, cik tas maksā, atbildu daudz! 
Projekta izmaksas ir 3,3 milj. latu, kas to-
mēr varētu arī palielināties neparedzētu 
lietu dēļ. Esmu gandarīts, un jau redzu 
nākošos čempionus!

Jaunā sporta kompleksa autore 
Gunta Kursīte aicināja doties virtuālā 
ceļojumā. Zāle pēc zāles, lielā halle ar vai-
rākiem basketbola laukumiem, skrejceļš 
visā garumā, plašie foajē ar atpūtas un 

relaksācijas telpām, kafejnī-
cu saunu, burbuļvannu, tre-
nažieru un masāžas zālēm 
līdz pat lielajam baseinam. 
Viens elpas vilciens, un mēs 
visi jau iemēģinājām, cik tad 
virtuālais baseins ir dziļš! 
To visu 3 dimensiju pro-
grammas vidē skatīt varēja 
gluži kā filmā. Autore gan 
piezīmēja, ka redzamais 
krāsu un dekoru variants 
tiks mainīts, ja mālpiliešiem 
būs kādi iebildumi. Brīžiem 
zālē noskanēja pa izbrīna 
pilnam – uh! Jā, iecere ir 
grandioza! Taisnību sakot 
tā jau vairs nav tikai vīzija, 
nu jau tas ir pavisam reāli, 
jo te pat aiz skolas sienas 
rūc ekskavatori, viena pēc 
otras ripo smagās mašīnas 
pievezdamas būvei nepie-
ciešamos materiālus.

Sporta kompleksa vadī-
tājs Valts Mihelsons, cerot 
uz aktīvu 12. klases dalību, 
rūpējoties par drošību pie 

būves un cerot uz palīdzību sakopšanas 
talkās, piesolīja viņiem dot bonusu – brī-
vo abonementu pirmajam pusgadam, lai 
skolotājiem gluži nevajadzētu atstāt ab-
solventus uz otro gadu. Valts Mihelsons 
aicināja doties dzīvē, studēt, un pēc tam 
atgriezties šeit jau kā treneriem, sporta 
skolotājiem.

Pēc projekta prezentācijas lūdzu arhi-
tekti izteikt arī savas domas par Mālpils 
ilgi loloto sapni.

Gunta Kursīte atzina, ka šis nav 
viņas ne pirmais, ne pēdējais projekts, 
pieredze esot arī baseinu projektēšanā. 
Mālpiliešiem esot bijušas jau skaidras 
vēlmes, tādēļ projektā mēģinājusi to visu 
realizēt. Jau sākumā ticis pamanīts sarka-
nais ķieģeļa mūrējums saskares punktā, 
kur beidzas skola un sāksies jaunais 
komplekss, tādēļ tas saglabāts. Domāts 

arī par ārējo kompleksa 
siluetu, to veidojot apa-
ļu, lai labāk saskanētu 
ar tālāk esošo muižu, 
parku. Tika izmantots 
dabiskais zemes reljefs 
ap skolu, veidojot zāles 
vairākos līmeņos. Arhi-
tekte atzina, ka projekti 
Latvijā ir ļoti dažādi, bet 
mālpiliešu sapnis ir ar 
vērienu, un novēlēja, lai 
aug jaunie olimpiskie 
čempioni!

Redaktore  
Daiga Frīdberga

Lolojums 26 gadu garumā

A. Lielmežs

V. Mihelsons

G. Kursīte paraksta vēstījumu

Tiek aplūkota kapsula
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13.martā skolā notika neparasts pa-
sākums. Arhitekte Gunta Kursīte, sporta 
kompleksa vadītājs Valts Mihelsons un 
pagasta padomes priekšsēdētājs Alek-
sandrs Lielmežs prezentēja jaunā sporta 
kompleksa projektu. Visai skolai bija 
interesanti redzēt, kā izskatīsies sporta 
komplekss, ka tas būs neparasti plašs 
un skaists.To apliecināja arī skolēnu ap-
lausi.

Divpadsmitajiem bija tas gods pre-
zentēt Vēstījumu nākamajām paaudzēm, 
ko ievietos kapsulā un iemūrēs celtnes 
pamatos, un parakstīties pirmajiem tajā, 
tūlīt pēc sporta skolotājām. Rullis būs 
krietni pagarš, jo parakstīsies viss skolas 
kolektīvs.

Tā kā 12. klase no skolas aiziet, mums 
tika apsolīti pusgada abonementi par brī-
vu. Tas bija patīkams pārsteigums.

Domāju, ka šis sporta komplekss 
atrisinās daudzas problēmas, kuras ta-
gad jauniešiem ir. Būs nodarbes, nebūs 
bezmērķīgi jāklīst pa vakariem, varēs gan 
aiziet uz baseinu, gan uzspēlēt volejbolu 
vai basketbolu, gan ieiet saunā.

Man liekas, kaut ko tādu mālpilieši jau 
sen ir gaidījuši un, protams, arī pelnījuši.

Dāvis Bahmanis, 12. kl.

Gaidīsim!
Ko bērns meklē pie mātes? Siltumu.
Ko putni meklē dienvidos? Siltumu.
Ko viņi meklē, kad atgriežas?
To pašu. Siltumu.
Bezdelīga no dienvidiem atplīvos
Kā melnbalts lakatiņš.
Svīre atlidos cēli un mierīgi.
Cik ilgi pastāvēs zeme,
Tik ilgi gājputni mājās nāks.
Mūsu ziņā – gaidīt.

Toms Bičkovskis

Latvijā – visskaistāk
Kur dzīvo visskaistākie putni?  

Latvijā dzīvo.
Kur atgriežas gājputni?  

Latvijā atgriežas.
Kas tevi kājās rauj agrā pavasara rītā?
Koki viszaļākie, ūdens viszilākais,
Putnu dziesmas visskanīgākās.
Tas viss ir mūsu Latvijā.

Kristaps Dinka

Jocīgie gājputni
Nez, kā tie gājputni ceļo...
Laikam aizsargbrilles liek
Un čemodānus knābjos nes.
Varbūt kājām nāk, ja jau gājputni?
Ko vairs prātot – klāt viņi ir,
Un kokā sākas īsts haoss.
No čiepstēšanas sāp jau auss.
Es steidzos norāt tos bļaurus pikts,
Bet tie mani pamana un prom kā likts.

Anna Dombrovska

Vai putni buras?
Visi putni pa debesīm buras–
Nez kur lai ar knābi duras?
Vasaru dziedāt labi sokas,
Bet gaidīt vasaru – tīrās mokas.
Kur nu visi tiksies?
Nav laika. Drīz siltās ligzdās liksies.

Pauls Petrovics

12. klases  
Žetonu vakars  

“Apkārt pasaulei”
Kādi viņi ir – mūsu divpadsmitie ? Skais-

ti. Izdarīgi. Asprātīgi. Patstāvīgi. Tādus viņi 
sevi parādīja Žetonu vakarā 14. martā. 
Audzinātājai Inai Turkinai bija prieks un 
gandarījums.Un ,ja vēl būs labi rezultāti 
eksāmenos, tad jo īpaši.To mēs viņiem 
no sirds novēlam!

Mēs jau sen to esam pelnījuši!

Skolotāja prasa bērnam: “Kādas pa-
vasara pazīmes tu zini?”

Bērns nopietni atbild: “Saulīte guļ un 
nevar pamosties, ārā sniegs, putni nevar 
padziedāt, jo viņiem ir angīna.”

Vai atbildē būtu kas nepareizs? Bet 
varbūt tieši tādēļ pratīsim jo vairāk prie-
cāties, kad pavasaris beidzot atnāks un 
sasildīs gan putnus, gan mūs.

Redakcija vēl siltu saulīti un dāvā da-
žus bērnu dzejolīšus.

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Rīgas rajona skolu bibliotēkas skates 
komisija vidusskolas bibliotēkā

Vēstījumu lasa 12.klases skolēns Dainis 
Pudelis

Vēstījumu paraksta  
sporta skolotājas Baiba Kriviša  
un Dace Andrējeva

Žetonvakars 12. klasei
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Jubileju svin  
“MĀLLĒPĪTE”

Mālpils pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” 18. martā 
Mālpils kultūras namā pulcināja savus audzēkņus, bijušos au-
dzēkņus un bērnu vecākus uz 40 gadu jubilejas koncertu. Katra 
grupiņa veltīja savu priekšnesumu mīļajam, labajam dārziņam 
jubilejā. Foajē bija skatāma bērnu darbu izstāde. Tajā fantāzijas 

bagāti zīmējumi, aplikācijas, kolāžas, milzīgs krokodils sadzīvo ar 
Lieldienu zaķiem un vecākās grupiņas gatavotiem robotiem.

Uz koncertu bija ieradies arī pats Karlsons. Skatītāju zāli 
piepildīja vislabvēlīgākie skatītāji – māmiņas, tēti un vecmāmi-
ņas. Lai gan ārā sniegs pamazām savilka kupenas, kultūras 
namā valdīja pavasaris – ziedēja māllēpītes uz skatuves un 
ziedēja mazie dziedātāji un dejotāji. Pavisam pavasarīgas bija 
audzinātājas, jo kā gan nebūt jaunam un saulainam tādā kuplā 
māllēpīšu pulciņā.
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Janvāris, februāris, marts  
Sidgundas pamatskolā

Domāju, ka šogad kalendārs ir īpaši 
noderīgs, jo ziema kļūst arvien neizprota-
māka. Ik pa laikam der ieskatīties kalendā-
rā, lai zinātu datumu un pārliecinātos par 
mēneša nosaukumu. Lai vai kā, bet skolā, 
protams, viss rit savu gaitu. Šoreiz īsumā 
par notikušo janvārī, februārī, martā.

Janvārī 5.–9.klašu skolēniem bija 
ļoti saturīga lekcija ,,Tabakas vārds pret 
tavējo”, ko vadīja policijas pārstāve. Vēl 
ilgi skolēni pārrunāja dzirdēto, īpaši par 
cigaretē esošajām kaitīgajām vielām. Kat-
rā ziņā, vienaldzīgo nebija, un es domāju, 
ka tas ir labs rādītājs.

Jau vairākus gadus ziemas periodā 
5.–9.klašu skolēniem notiek dambretes 
turnīrs. Labākie šogad bija: Kristaps Nar-
nickis (8.kl.), Kārlis Zuters (6.kl.), Elvis 
Andersons(7.kl.).

Pasaku karnevāls ļāva iejusties 
pasaku tēlos un iepriecināja 1.–4.kl. 
skolēnus.

Janvāra nogalē sākumskolas skolēni 
izzināja piena produktus, gatavoja ēdie-
nus no tiem un cienāja citu klašu skolē-

nus. 31.janvāris bija ,,garšīgākā” diena, 
jo skolā ar lekciju un degustāciju viesojās 
Mālpils Piensaimnieka pārstāvji.

Februāra sākumā skolā notika krievu 
valodas atklātā olimpiāde, kurā kopā ar 
mūsu skolas skolēniem piedalījās skolēni 
no Mālpils internātpamatskolas. Šajā mē-
nesī skolēniem bija iespēja izmantot foto-
kompānijas ,,Mārīte” pakalpojumus.

1.–9.kl. skolēnus iepriecināja Valen-
tīndienas pasts, bet vecāko klašu skolē-
nus – disenīte.

Februāra neatņemama sastāvdaļa 
ir īpašie svētki pirmklasniekiem – ,,Ābe-
ces svētki”. Šoreiz pie viņiem ciemojās 
burtiņi, nulle un kļūdas. Par to parūpējās 
teātra pulciņa dalībnieki.

Martā notika Vecāku diena, kad bija 
iespēja satikties ar klases audzinātājiem 
un priekšmetu skolotājiem, kā arī skolas 
padomes sēde, kurā tika pārrunāti Sid-
gundas pamatskolas iekšējās kārtības 
noteikumi un veikti grozījumi. 9.klases 
skolēni kopā ar audzinātāju apmeklēja 
izstādi ,,Skola – 2008”.

Šogad ziema tikai atgādināja, kāds 
izskatās sniegs, tāpēc slēpošana spor-
ta stundās gandrīz pavisam izpalika. 
Toties skolai tika iegādāts jauns sporta 
inventārs: augstlēkšanas paklāji, florbola 
inventārs, galda teniss, kas tiek intensīvi 
nodarbināts katru dienu. Dažkārt pat 
novērojama spēlētgribētāju rinda. Tas, 
protams, priecē, ka skolēniem patīk 
sporta spēles.

Cerēsim, ka pavasaris nemānīsies, 
kā to darīja ziema, un iepriecinās mūs 
ar saulainām dienām un līksmām putnu 
balsīm.

I. Andersone

Pasaku karnevālā

Gaidot degustāciju

Galda tenisa spēle aizrauj ikvienuDambretes turnīrā

Sidgundas pamatskola

aicina vecākus pieteikt bērnus 1. klasē
katru darba dienu no plkst. 820 līdz 1600

Nepieciešamie dokumenti:
• Iesniegums skolas direktorei;
• Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
• Vecāku personu apliecinošs dokuments.

Piedāvājam 1. klases skolēniem pēc stundām iespēju:
• apmeklēt pagarinātās dienas grupu;
• piedalīties interešu izglītības nodarbībās:
 – tautisko deju pulciņā;
 – teātra pulciņā;
 – sporta pulciņā;
 – ansamblī;
 – vizuālās mākslas pulciņā;
• piedalīties interesantos ārpusklases pasākumos.

Tālrunis uzziņām: 7956921
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Par jauno biedrību IDOVES MANTOJUMS  
un tās plāniem 2008. gadā

2007.gada 1.oktobrī Mālpilī tika di-
bināta jauna biedrība ar nosaukumu 
“Idoves mantojums”. Kā jau lielākā daļa 
mālpiliešu zina, Idove ir senā leģendārā 
lībiešu pils, kas 13.gadsimtā atradusies 
Mālpils pagasta robežās.

Biedrības mērķis ir Mālpils pagasta 
kultūras, vēstures un dabas mantojuma 
aizsardzības un saglabāšanas veicināša-
na. Par biedrības darbības galvenajiem 
uzdevumiem ir noteikti sekojošie:
1. ar vēstures, kultūras un dabas manto-

jumu saistītās vides aizsardzība un sa-
glabāšana Mālpils pagastā, pētniecības 
veicināšana un attīstīšana, popularizēša-
na;

2. Mālpils pagasta ievērojamo dzimtu 
radošā mantojuma aizsardzība, sagla-
bāšana, apzināšana, eksponēšana, 
popularizēšana, publiskās pieejamības 
nodrošināšana, pētniecības veicināša-
na un attīstīšana;

3. kultūrvēsturiskajam mantojumam labvē-
līgas tūrisma vides veidošana, tūrismu 
veicinošu un kultūras pasākumu īste-
nošana un atbalstīšana;

4. sadarbības attīstīšana ar līdzīgām kul-
tūras, vēstures un dabas mantojuma 
aizsardzības un saglabāšanas organi-
zācijām Latvijā un ārzemēs.

Biedrībai ir daudz mazu un lielu iece-
ru, kurus ceram īstenot tuvākajā laikā. 
Tiks rakstīti vairāki projekti, lai piesaistītu 
finansējumu biedrības mērķu sasnieg-
šanai.

Tā kā 2007. gads bija biedrības darbī-
bas pirmais gads, tika sākts ar mazumiņu 
– veiktas sarunas ar arhitekti restauratori 
Ināru Heinrihsoni par Mālpils luterāņu baz-
nīcas restaurācijas programmas izstrādā-
šanas plāniem, jo viņa mūsu baznīcu ir 
apsekojusi kopš 2003.gada.

Pērnā gada nogalē tika rūpīgi sa-
gatavots pirmais biedrības projekta 
pieteikums “Mālpils luterāņu baznīcas 
restaurācija. 1.daļa – Arhitektoniski māk-
slinieciskā izpēte”. Tas tika iesniegts 
konkursam Valsts Kultūrkapitāla fondā 
šī gada janvārī. Pēc mēneša saņēmām 
priecīgo ziņu, ka projekta pieteikums ir 
guvis atbalstu un piešķirti 1000 Ls. Drīz 
vien, 28.februārī, tika parakstīts sadarbī-

bas līgums starp biedrību un Kultūrkapi-
tāla fondu.

Šajā projektā paredzētā baznīcas 
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte jeb 
inventarizācija ir nepieciešama, lai ie-
gūtu papildus informāciju par baznīcas 
kultūrvēsturisko vērtību un arī sīkākas 
tehniskās ziņas, pirms tiek veikti lielie 
baznīcas restaurācijas darbi. Projekta 
īstenošanas laikā tiks apsekotas arī baz-
nīcas būvkonstrukcijas, jo tās iekštelpu 
sienās ir vērojamas vertikālas plaisas 
visā redzamā mūra augstumā. Ir jau 
noslēgts līgums ar projektā paredzēto 
darbu izpildītāju – arhitekti restauratori 
Ināru Heinrihsoni, kura strādās trīs mē-
nešus (tas ir no aprīļa sākuma līdz jūnija 
beigām). Pēc tam tiks izstrādātas reko-
mendācijas restaurācijas darbiem un arī 
baznīcas klimata uzlabošanai, un tad tiks 
domāts par nākamo projekta kārtu. Lai 
mums izdodas!

Ieva Pauloviča un Esmeralda Tāle 
biedrības “Idoves mantojums”  

dibinātājas

Jauna programma izglītības jomā

Iespējamā misija ir jauna program-
ma izglītības jomā, kas piedāvā darbu, 
mācības un karjeras atttīstības iespējas 
talantīgiem augstskolu beidzējiem un ai-
cina viņus divus gadus strādāt skolā, 
vienlaikus attīstot savas pedagoģijas un 
līderības prasmes. Dalībai Iespējamā mi-
sijā katru gadu rūpīgi tiks atlasīti 15–20 
talantīgi augstskolu absolventi no visas 
Latvijas, par galvenajiem kritērijiem 
izvirzot viņu motivāciju piedalīties pro-
grammā, kā arī jauniešu spējas kļūt par 
iedvesmojošiem skolotājiem un līderiem. 
Kopīgi ar katru dalībnieku un skolu izvēlē-
simies viņiem piemērotāko darba vietu. 
Varbūt par šāda jaunieša darbavietu var 
kļūt arī Mālpils vidusskola, Sidgundas 
pamatskola, Mālpils profesionālā vidus-
skola vai internātpamatskola? Iespējamā 
misija aicina jauniešus pieteikties līdz 
31.martam.

Pēc rūpīgas dalībnieku atlases aprīlī 
un skolu izvēles maijā dalībnieki tiks sa-
gatavoti mācību gada uzsākšanai piecu 
nedēļu intensīvās mācībās vasarā. Ar 
1.septembri viņi sāks darbu skolā kā 
pilna laika skolotāji, turpinot mācības 

katru otro nedēļas nogali un saņemot 
pieredzējuša kolēģa – mentora – atbalstu 
savā skolā. Programmas dalībnieki līdzte-
kus skolotāja algai saņems stipendiju par 
mācībām un papildus pienākumiem, bet 
mentori skolās samaksu par profesionālo 
atbalstu jaunajam kolēģim.

Tiek meklēti jauniešus, kas ir elastīgi 
un empātiski, ar pozitīvu attieksmi pret 
dzīvi, ar iniciatīvu un gatavību uzņemties 
atbildību, kā arī vēlmi pilnveidoties un at-
tīstīt savas līdera prasmes. Programmai 
var pieteikties jaunieši, kas ieguvuši baka-
laura grādu vai 2. līmeņa augstāko profe-
sionālo izglītību, bet nav mācījušies kādā 
skolotāju sagatavošanas programmā. 
Pieteikties var arī pēdējā kursa studenti 
un jaunieši, kas augstskolu beiguši jau 
pirms dažiem gadiem vai pašlaik studē 
maģistratūrā.

Beidzamais pieteikšanās termiņš, 
lai programmas dalībnieki jau ar 2008. 
gada 1. septembri varētu sākt strādāt 
skolā, ir šī gada 31. marts. Pieteikties 
programmā var, aizpildot pieteikuma 
anketu programmas mājas lapā: www.
iespejamamisija.lv. Teik aicinātas arī sko-

las sūtīt pieprasījumus pēc Iespējamās 
misijas skolotājiem, sūtot vēstuli brīvā 
formā līdz šī gada 30. martam. Vairāk 
informācijas skolām, kuras vēlas uzņemt 
jaunos skolotājus savā saimē: http://
www.iespejamamisija.lv/skolam/

Programmas ietvaros, skolām tiek 
piedāvāta iespēja vismaz uz diviem ga-
diem piesaistīt vienu vai divus jaunus, 
rūpīgi izraudzītus un sagatavotus skolo-
tājus, kuri saņems programmas, kolēģu 
un uzņēmēju atbalstu. Tiek meklētas 
skolas, kas var piedāvāt pilnu slodzi vis-
maz vienā (vai divos) no šādiem mācību 
priekšmetiem: matemātika, bioloģija, 
ķīmija, fizika, sociālās zinības, vēsture, 
dzimtā valoda un literatūra, svešvalodas 
(angļu/vācu/krievu), bet tiks izskatīti pie-
teikumi arī citiem mācību priekšmetiem.

Pilna informācija par programmu mā-
jas lapā http://www.iespejamamisija.lv. 
Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar 
Zani Oliņu, mobilais tālrunis 26664426, 
e-pasts: zane.olina@iespejamamisija.lv.

Z. Oliņa 
Iespējamās misijas direktore

PROJEKTI
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MJA.U iejutās sportistu lomās un kopā ar Māri izmēģināja 
dubļu biezumu Mālpils meža ceļos (bezceļos)

Dziedam kopā ar Ati Priedīti Siguldas pagasta kultūras 
namā

Sveiks, novadniek!
Šā gada sākumā, sakarā ar to, ka Mālpils svin savu 800 

gadi, nolēmām uzsākt darbu pie projekta “Sveiks novad-
niek” kura ietvaros paviesojāmies pie dažiem no daudzajiem 

mālpiliešiem, kas interesanti pavada savu brīvo laiku vai arī palīdz to piepildīt 
tieši pusaudžiem un jauniešiem.

Mūsuprāt, vienmēr ir bijuši gan aktīvie, gan ne tik aktīvie jaunieši, tomēr ar 
šī projekta palīdzību vēlamies iedrošināt mūsu pagasta jauniešus un palīdzēt 
saprast, ka viss ir iespējams ar neatlaidību un milzīgu darbu. Projekta ietvaros 
veidojām filmu, kas tika parādīta 15. martā Jauniešu dienas pasākumā.

MJA.U – Baiba

Iepazīstinām ar mūsu filmas varoņiem, publicējot fragmentus no 
anketām, kuras tiekoties lūdzām aizpildīt:
Sportists Gints Apsītis

Mans vaļasprieks ir ceļojumi un sports. No sporta veidiem visvairāk patīk 
hokejs. Sestdienās un svētdienās piedalos divu amatieru komandu spēlēs 
Rīgā un Valmierā.

Slidot sāku 5 gadu vecumā uz Mālpils dīķu ledus. Šeit arī apguvu pirmās 
iemaņas hokejā. Esmu apmeklējis arī 10 pasaules čempionātus hokejā. At-
rodoties ledus hallēs var iepazīties ar daudz interesantiem cilvēkiem.
Mūsdienu deju grupu vadītāja Ivetta Jakovļeva

Par to, kas esmu, pirmkārt, paldies maniem vecākiem un vecvecākiem. 
Viņi jau no mazotnes mani ir radinājuši pie dažādām mākslinieciskām aktivi-
tātēm. Un mani vecāki arī tagad ļoti mani atbalsta. Iedvesmu smeļos ceļoju-
mos, izstādēs, operas un baleta izrādēs. Mans dzīves moto: Viss, kas notiek, 
notiek uz labu. – Nedari citiem to, ko negribi, lai nodara tev.
SportistsToms Ieviņš

Mans dzīves moto: Kustība – dzīvības pamats!
Visu mūžu aizraujos ar sportu, jau no 4.klases regulāri nodarbojos ar 

visdažādākajām sporta aktivitātēm, tajā skaitā: grieķu-romiešu cīņa, vieglat-
lētiku, militāro daudzcīņu, volejbolu, kikboksu un motokrosu. Lielākie pro-
fesionālie sasniegumi ir kikboksā – Eiropas vicečempions 1996.g. W.K.A. 
versijā, kā arī vairāku profesionālo cīņu un turnīru uzvarētājs K–1. Ir vērā 
ņemami sasniegumi motokrosā ar blakusvāģi, tai skaitā dažas godalgotās 
vietas atsevišķos posmos Baltijā un Ukrainā.
Sportists Māris Ārents

Mālpilī dzīvoju jau sen, biju Mālpils bērnu dārza un Mālpils vidusskolas 
apmeklētājs.

Mans vaļasprieks, un reizē arī darbs, ir ūdens motocikli. Esmu 2005. un 
2006. gada Latvijas čempions Ski Superstock klasē, Baltijas un Igaunijas 
čempions 2006 gadā. 2003. gadā ieguvu 2. vietu Krievijas atklātajā čempio-
nātā. Ūdens motosportā mani visvairāk notur adrenalīns, laba fiziskā slodze, 
dažādi interesanti notikumi. Visvairāk man patīk pacīnīties ar 2m + augstiem 
viļņiem rudens vētrās. Mani labvēlīgi ietekmē mani draugi, daba, ceļojumi 
un grūtību pārvarēšana. Ne visai labvēlīgi: cilvēki, kas ir skaudīgi un vairāk 
par visu vērtē naudu.

Vēlētos pateikties par atbalstu saviem vecākiem, draugiem, biznesa partne-
riem un sponsoriem! Dzīves moto: Jebkuru grūtu darbu uztvert kā treniņu...
Grupa ” Dzelzs vilks”

Hobijs tā ir laba lieta, bet ja neiesi uz pilnu banku – tā arī paliks tikai no-
darbe brīvajiem brīžiem. Labākā mūzikas skola? – Muzicēšana Vācijas ielās. 
Tur jāspēj spēlēt tā, lai nauda ripotu tieši tevis atvērtajā instrumenta kastē.
Sportists Māris Odziņš

Par savu sporta veidu Māris sauc trofi-reidu , kur gūti labi panākumi. Šajā 
sporta veidā svarīga laba tehnika un komandas saskaņa. Labi būtu nokļūt 
uz kādiem mačiem Somijā, saka Māris.
Mūzikants Atis Priedītis

Lielākie sasniegumiem: – Manu bijušo audzēkņu popularitāte un pa-
nākumi. Rokmūzikā – “Dzelzs Vilks”, kantrī mūzikā – Māris Sloka ar grupu 
“Klaidonis”. Esmu kopā ar ļoti atsaucīgiem cilvēkiem organizējis arī dažādus 
festivālus un konkursus. Mālpilī – “Mālpils Ritmi”, Siguldā – “Gaujas Atbalss” 
un “Sev un Saviem Draugiem”.

MJA.U saka paldies visiem par sadarbību: Hokejistiem Edgaram Balo-
dim un Uģim Reinbakam, sporta skolotājam Tālivaldim Ģēvelim, deju sko-
lotājām Maijai Orlovai un Janai Butkevičai, māksliniekam Elvim Salmiņam. 
Forši, ka bijāt kopā ar mums – Mālpils amatierteātra dalībnieki, Santas deju 
grupas meitenes un grupas Apēdāji mūziķi!!!!!

Paldies par atbalstu Mālpils pagasta padomei un Mālpils kultūras namam. 
Paldies skolotājai Intai Rullei, kura palīdzēja realizēt plakātu – ceļa zīmju kon-
kursu. Paldies visiem Mālpils vidusskolas audzēkņiem, kuri zīmēja!

Saruna pirms hokeja spēles, kurā Ginta komanda 
uzvarēja

Dienu pēc mūsu tikšanās “Dzelzs Vilks” kļuva  
par Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas 2007 
divkāršiem uzvarētājiem. Apsveicam!
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Jau trešo gadu Mākslas nodaļā tiek 
organizēta vecāku diena, kad kopā ar 
saviem bērniem dažas vērtīgas idejas un 
prasmes var iegūt arī vecāki. Šajā dienā 
ciemos tiek gaidīti visi – gan mammas 

un tēti, gan brāļi un māsas, gan vecmā-
miņas un vectētiņi – visi, kam vien tas 
šķiet interesanti. Mūsu mērķis vecāku 
dienā dot iespēju pastrādāt visiem kopā, 
tā sniedzot priekšstatu par to, kas un kā 
notiek pie mums, kur bērni pēc ikdienas 
nodarbībām vispārizglītojošajā skolā pa-
vada vairākas stundas apgūstot mākslas 
pamatus. Šīs vecāku dienas tēma – Mas-
kosimies un maskēsimies! Februāris taču 
ir karnevālu mēnesis!

Lai process būtu raitāks, maskām jau 
laicīgi tika sagatavoti šabloni un atlika ti-
kai izvēlēties sev pieņemamāko, uzzīmēt, 
izgriezt un tad sākās pats radošākais un 
interesantākais process – maskas apda-
rināšana. Pamatā tas bija kreppapīrs, 
kurš pierādīja savas labās īpašības – to 
viegli pielīmēt, veidojot pat ļoti sarežģītas 
faktūras un dažādu toņu rakstus. Arī ve-
cāki un bērni bija līdzi paņēmuši, sākot 
ar podziņām, fliterīšiem, zvaigznītēm un 
spalviņām, līdz pat pilnīgi jaunām idejām 
un krāsām, kas procesu padarīja jo intere-
santāku. Protams, to, kas radās vairāk kā 
četru stundu intensīva un spraiga darba 
rezultātā, izstāstīt ļoti grūti, tāpat kā nevar 
aprakstīt gleznu, tomēr mazu ieskatu va-
rētu sniegt dažas bildes.

Mums bija patiess prieks par visiem, 

kas atnāca un ļoti ceram, ka turpmāk arī 
kādā no bērnu mājas ballītēm visi viesi 
tiks sagaidīti vienkāršās, bet izteiksmīgās 
maskās! Var jau būt, ka saņemot ielūgu-
mu uz šādu pasākumu, vecāku pirmā 
reakcija bija – atkal kaut ko izdomājuši 
– un nu būs jāiet uz skolu, pie tam vēl 
sestdienā!!! Ir jau tā, ka brīvdienas gri-
bas gan bērniem, gan vecākiem, gan 
arī skolotājiem, jo visi esam noguruši un 
pārguruši, bet patiesībā mums visiem 
kopā satikties iznāk ļoti reti. Dažus no 
vecākiem redzam tad, kad tiek iesniegti 
dokumenti un nākamā reize gandrīz vai 
ir izlaidumā. Tāpēc mums ļoti gribētos, lai 
arī ikdienā vecāki atnāktu un apskatītos, 
kas notiek skolā, painteresētos par sava 
bērna sekmēm un problēmām. Tas taču 
ir tikai normāli – būt lietas kursā par sa-
vas atvases brīvā laika pavadīšanu. Lai 
gan reizēm vajadzētu atcerēties, ka arī 
mūsējā ir skola ar saviem noteikumiem, 
ar stundām un reāliem darbiem, kuru ra-
dīšanai nepieciešams noteikts laiks. Mēs 
vienmēr esam atvērti gan jaunām idejām, 
gan patiesai interesei arī turpmāk!

Māra Ārente 
Mālpils mūzikas un mākslas skolas 

Mākslas nodaļas vadītāja

VECĀKU DIENA MĀKSLAS NODAĻĀ

Godalgota vecaku maska

Adrians ar maasinju Vecāku diena Anete

 

Mākslas dienas 2008 Mālpilī 
“Ēdenes dārzs”

Ar ziedu šoviem piedalīsies:
· Ādažu mākslas un mūzikas skola
· Siguldas mākslas skola
· Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola
· Krimuldas mūzikas un mākslas skola
· Mālpils mūzikas un mākslas skola
Ar tērpu kolekcijām redzēsim:
· Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas  

Apģērbu dizaina nodaļas IV kursa audzēkņus
· Birutas Mageles starptautiskās stilistu un fotogrāfu skolas  

II kursa audzēknes

Tas viss svētdien, 20. aprīlī plkst. 13.00 Mālpils kultūras nama deju zālē
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Cik sevi atceros, tad māksla mani pa-
vadījusi jau no bērnības. Viss sākās, kad 
man bija 6 vai 7 gadi – pavisam nejauši 
aizgāju draugam līdzi uz mākslas skolas 
nodarbību un tā tas viss arī aizgāja. 8 ga-
dus kultūras nams bija manas otrās mā-
jas, jo beidzoties skolai, vienmēr devos 
uz turieni, bieži pat neaizejot līdz mājām 
nolikt skolas somu.

Mākslas skolas laiks bija visnotaļ 
jautrs, jo mazāk bija darbošanās, bet 
vairāk izklaide, kas beigās beidzās ar 
gariem vakariem, pirms darbu beigšanas 
un skatēm. Atceros, ka diplomdarba taisī-
šana izvērtās ar iešanu prom no kultūras 
nama pat pēc pusnakts, kad pat dežuran-
te jau lejā gulēja un nācās celt augšā, lai 
izlaistu mani ārā. Protams, skola arī tika 
kavēta, un tā nu kavējuma zīmes paši 
vien viens otram rakstījām – īpaši labi tas 
izdevās Inutai.

Cik atceros, tad es biju tas, kas Mā-
rītei ne vienu vien nervu šūnu esmu lau-
pījis ar savām izdarībām. Visspilgtāk es 
atceros vasaras plenēru Kandavā, kad 
biju dusmīgs uz visu pasauli. Aizlaidos 
uz centru nevienam neko nesakot, un tā 

arī tur dzīvojos, tikai ap 23.00 pārrodoties 
ieraudzīju, ka visi mani meklē – atļauts 
uzturēties ārā bija tikai līdz desmitiem. 
Un pirmais, ko man pateica Aiga, kad 
atgriezos: ”Kādēļ tik ātri parādījies – mēs 
gribējām vēl pabūt ārā!”

Lai vai kā, man šie gadi ir devuši ļoti 
daudz. Jo vairāk tāpēc, ka savu turpmā-
ko dzīvi esmu izvēlējies saistīt ar mākslu. 
Tāds jau bija plāns pēc devītās klases 
beigšanas, kas beidzās ar neveiksmi, jo 
netiku arhitektos. Tad pienāca laiks, kad 
nu jau biju pabeidzis vidusskolu. Māksla 
nekur no manas dzīves nebija pazudusi 
un tāpēc šajā tehnoloģiju laikmetā nolē-
mu iet uz datordizainu, kas apvieno gan 
mākslu, gan jaunākās tehnoloģijas. Tā nu 
jau otro gadu mācos Baltijas Starptautis-
kajā akadēmijā. Viss, ko daži augstskolā 
mācās no jauna, man ir tikai atkārtošana, 
kas bieži beidzas ar izpalīdzēšanu kursa 
biedriem. Nav tāda priekšmeta augstsko-
lā, ko nebūtu mācījies mākslas skolā. Ti-
kai pašam tagad nedaudz žēl, ka uz tām 
mākslas vēstures stundām īpaši negāju, 
jo tagad tas viss ir jāmācās no jauna.

Par šo visu jāpasaka paldies mākslas 

skolai, un īpaši Mārītei, kas visus gadus 
pacieta mani un pat tagad bieži sanāk 
iet ciemos pēc palīdzības vai vienkārši 
padoma.

Artis Resselis 
Mākslas skolas 4. izlaidums

JUBILEJU GAIDOT

Tā arī tas turpinās

Artis

Artis

Reklāma Turcijā kopā ar Māru

Diplomdarbs aizstāvēts!
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Edīte Priekule sveicot klātesošos kārtējā 
Mālpils 800gades izstādes atklāšanā uzsvēra, 
ka Atis Ieviņš ir īpašs, jo no visiem šī gada 
māksliniekiem ir vienīgais, kurš ir dzīvojis un 

mācījies Mālpilī. Izstādes atklāšanā mākslinieku sveikt bija 
ieradušies bijušie klases biedri. Skanīga dziesma – ...tuk, tuk, 
taisīsim strazdulēniem būri, jaunie putni drīz būs klāt, atlidos 
pār jūru, ļāva domāt, ka esam atgriezušies siltā pavasara die-
nā kādus 55 gadus atpakaļ. Lūk, bērni soļo uz skolas birztalu 
kārt putnubūri... tikai tās matu sprogas tādas baltas kļuvušas, 
laikam cīruļputenis!

Atis Ieviņš teica paldies par aizkustinošo brīdi un atcerējās, 
ka nesen kādā intervijā stāstījis par skolas laiku un to īpašo gai-
sotni Mālpils skolā kopā ar skolotājām Kerseli, Līci, Kricku, kas 
redzamas arī vecajās fotogrāfijās. Lai arī tagad vairs tik bieži 
neesot Mālpilī, tomēr tas nenozīmējot, ka esot norobežojies 
no Mālpils, vienkārši tas dzīves temps ir tik ātrs. “Tā tā dzīvīte 
iet, un labi, ka kaut kas paliek aiz mums – bērni, mazbērni.” 
smejoties noteica mākslinieks.

Atis Ieviņš par savu izstādi runāja daudz un sulīgi: “Šī izstāde 
praktiski tapa diezgan ilgi. Pēdējos gados, kad es strādāju žur-
nālā “Skola un Ģimene” par māksliniecisko redaktoru, tad mēs 
ilgi domājām kā ielauzties mēdiju tirgū ar kaut ko oriģinālu, jo 
pārsvarā bija portreti, mākslas darbu reprodukcijas. Tajā laikā bi-
ja četri, pieci žurnāli, piecas avīzes. Tagad tas tirgus ir pārblīvēts 

un arī pārsvarā tik tie Bārbiju 
portreti. Tajā laikā tā bija zinā-
mā mērā drosme no redaktora 
puses. Katru mēnesi vajadzēja 
izdomāt kaut ko jaunu. Sakrita, 
ka tai laikā iestājos plakātistu 
sekcijā Mākslinieku savienībā. 
Tas funktieris , tā neformāli aso-
ciatīvā domāšana jau bija iegā-
jusies. Praktiski lielākā daļa šīs 
izstādes darbu ir no manas 50. 
gadu jubilejas izstādes, kas bija 
skatāma galerijā “Čiris”.

Izstādes kuratore Māra Ārente klātesošajiem vēlējās izstāstīt 
savas asociācijas par mākslinieku: “Kad es beidzu Mākslas aka-
dēmiju, Atis jau bija liels mākslinieks. Kad es viņu 80. gadā reiz 
ieraudzīju Mālpilī autobusa pieturā, tad kopā ar draudzeni tikai 
spējām izdvest – O, Atis...! Jo mēs jau zinājām, ko viņš pa Rīgu 
tur strādā, viņa izgājieniem un neordinārajiem risinājumiem. Bet 
šī izstāde mums ir ārkārtīgi vērtīga, jo te nāks mākslas skolas 
audzēkņi. Varēsim fotomācībā mācīties to, ka ne jau visu va-
jag taisīt fotošopā, bet to, ka var taisīt arī ar īstām lietām. Tikai 
tur vajag domāt. Ir vajadzīga ideja! Te mēs redzam daudzas 
domas, dziļas domas, mūsu vēsturi.”

Redaktore Daiga Frīdberga

Mālpils Evaņģēliski 
luteriskās draudzes 
mācītājs Ivars Jēkab-
sons uzrunāja klāteso-
šos: „Pūpolsvētdiena, 

kad tiek atklāta baznīcas vēstures izstāde, 
zīmīgi sakrīt ar šo notikumu, kas saista 
visus- ģimeni, katru pašu atsevišķi, mūs 
kā tautu.  Notikumu, kas saista tautu savā 
starpā, tautu ar Dievu, tautu ar dievnamu. 
Ja mēs raugāmies šajā Mālpils baznīcas 
vēsturē, tā patiesībā ir pagasta un cilvēku 
vēsture, kas veidojuši šo namu, cēluši, 
kas tajā ir nākuši un gājuši un izdzīvojuši 
savas dienas, priekus un bēdas, grūtos 
laikus un atjaunotnes laikus.”

Mālpils novadpētniecības muzeja 
vadītāja Baiba Lippe cer, ka šī izstāde 
darīs baznīcu mazliet skaistāku, kā arī 
ļaus katram, kas pārkāps šī nama sliek-
sni , iepazīties ar tā vēsturi sākot no 14. 
gadsimta līdz mūsdienām.

Esmeralda Tāle, kultūrvides attīstības 
daļas vadītāja stāstīja par savu uzdevumu 
izstādes tapšanā- darbu ar vizuālo mate-

riālu, bilžu apstrādi, retušēšanu, maketa 
veidošanu. Sākumā doma esot bijusi 
veidot kādas trīs planšetes, kas tomēr 
bijis stipri par maz. Izsakot lielu prieku 
par cilvēku aktivitāti nesot materiālus, 
izskanēja lūgums arī turpmāk veidot 
draudzes hroniku, lai pēc gadiem varētu 
turpināt izstādi.

Juris Vītums draudzes vārdā izteica 
lielu paldies radošajai grupai, kas pie-
likusi daudz pūļu izstādes veidošanā, 
iemūžinot arī baznīcas traukus un citas 
svarīgas relikvijas.

Ieva Pauloviča atzina, ka materiālu, 
faktu apkopošana ilgusi astoņu gadu ga-
rumā. Prieks esot par materiāliem laika 
posmā līdz Pirmajam pasaules karam, 
kas plaši attēlots iesietajā materiālā, 
kura vienīgais eksemplārs tika dāvināts 
Mālpils draudzei.

Mālpils pagasta padomes priekš-
sēdētājs Aleksandrs Lielmežs izteica 
pateicību izstādes veidotājiem, bet 
baznīcas draudzei dāvināja Latvijas 
luterāņu baznīcas vēstures izdevumu, 

kurā ir informācija par visām draudzēm. 
Izstādes atklāšanu muzikāli papildināja 
saksofonu kvartets NEXT, kas klātesošos  
aizveda gan klasiskās, gan mūsdienīgās 
mūzikas pasaulē. 

Daiga Frīdberga

Mālpils baznīcas vēstures izstāde

Ata Ieviņa izstāde
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No 6. aprīļa līdz 2. maijam  
Mālpils kultūras nama izstāžu zālē  

būs skatāma 
Jura Dimitera plakātu izstāde  
“No Savienības uz Savienību”.  
Izstādes atklāšana un tikšanās ar autoru  

6. aprīlī plkst. 16.00.

Perfekcija  
skumjā optimismā

Juris Dimiters, Skulmju mākslinieku dinastijas pārstāvis, 
savulaik ieguvis tradicionālu un pamatīgu mākslas izglītību – sā-
kot no Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas, beidzot ar Latvijas 
Mākslas akadēmiju, kur absolvējis Glezniecības un scenogrā-
fijas nodaļu. Tiktāl akadēmiskās tradīcijas. Strādājis speciali-
tātē, veidojis scenogrāfiju 20 izrādēm. Taču slavu pasaulē un 
atzīšanu Latvijā ieguvis ar plakātu – mākslas veidu, kurš īpaši 
uzplauka divdesmitā gadsimta septiņdesmitajos – astoņdes-
mitajos gados.

Savdabīga ir viņa izstāžu ģeogrāfija – Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā, 
Berlīnē, Aleksandrijā (ASV), Pitsburgā (ASV), Milānā, Romā, 
Stokholmā, Čikāgā, šogad atkal Rīgā, Vēstures un kuģniecības 
muzejā un Latvijas Zinātņu akadēmijā. Ar apbrīnojamu regula-
ritāti autors saņēmis starptautiskas atzinības prestižos plakātu 
mākslai veltītos konkursos Somijā un ASV. Darbi atrodas: Vā-

cijā, Modernās mākslas muzejā Ķelnē, 
ASV – Kremona fondā, Ņuorleānas 
mākslas muzejā un Rīgā, Latvijas Māk-
slas muzejā. Jau 1987. gadā J. Dimiters 
tika iekļauts 60 pasaules labāko plakā-
tistu skatē Parīzē, kā vienīgais bijušās 
PSRS pārstāvis.

Mākslinieks ar saviem plakātiem 
vienmēr bijis cīnītājs par indivīda 
tiesībām brīvi un radoši paust savu 
attieksmi pret pasauli. Viena no va-
došām Dimitera daiļrades tēmām 
līdzās asprātīgam teātra plakātam ir 
ass sociāli politiskais plakāts. Izstādē tiks pārstāvēti plakāti 
no 70-tiem gadiem līdz šodienai. Pamattēmas: vara, politika, 
demokrātija, ekoloģija, sociālās attiecības mūsdienu pasaulē. 
Izstādei paredzēts parādīt 50 daudzkrāsu digitālās plakātu 
izdrukas – 90 x 60 cm lielumā.

Viena no svarīgākām šo darbu autora vērtībām ir māka 
postmoderniskā manierē saistīt savā starpā dažādus laikmetus 
un stilus, kā arī sabiedriski politiskās formācijas, caur to rodot 
paradoksālu humoru un jaunu, sev raksturīgu dimensiju. Tieši 
tas, ka mākslinieks atrod pavedienus, kuri sasaista mūsu pagāt-
ni ar tagadni un nākotni, padara šos darbus saprotamus ikvie-
nam – jo sevišķi milzīgajā, daudzmiljonu postpadomju telpā.

J. Dimitera plakātu kolekciju nepieciešams redzēt visdažādā-
kajiem sabiedrības slāņiem, tā varētu būt kā kultūras lapaspuse 
ar jaunu universālu, vispārsaprotamu sociālu komunikāciju, 
kas patlaban ir apstulbinošās masu reklāmas propagandas 
monopols.

Mālpils pagasta bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir ap-
tuveni 2000 iedzīvotāju. 2007. gadā bibliotēkā bija reģistrēti 
422 lasītāji, no kuriem 119 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 
Bibliotēkas grāmatu fonds tiek regulāri papildināts ar jauniem 
izdevumiem. 2008. gadā Mālpils pagasta padome apstiprinā-
jusi budžetu, kurā paredzētie līdzekļi bibliotēkas uzturēšanai 
ir 11821 lats. No tiem jaunu grāmatu iegādei 2200, žurnāliem 
un laikrakstiem 1113 lati. Tas ir vairāk, kā jebkad agrāk, saka 
bibliotekāre Dace Krilovska. Tomēr jāņem vērā šodienas cenas. 
Gada sākumā iegādājoties 35 jaunas grāmatas, apmaksāts 
rēķins par 205 latiem.

Lasītavas apmeklētājiem ir iespēja lasīt 36 dažādus preses 
izdevumus. Žurnāli tiek izsniegti arī lasīšanai mājās.

Bibliotēka veic arī uzziņu un informācijas darbu, novad-
pētniecības materiālu uzkrāšanu, veidojot tematiskas mapes.
Ik mēnesi apmeklētāji var iepazīties ar literatūras izstādēm, 
kas informē par svarīgajiem notikumiem, jubilejas un atceres 
dienām.

Bibliotēkas telpās pagājuši jau 20 gadi. Tāpēc, lai uzturētu 
mūsdienīgi pozitīvu auru jāturpina remonti un jāatjauno mē-
beles.

Tās pārmaiņas, kas notiek sabiedrībā, atbalsojas arī bib-
liotēkās, saka Dace Krilovska. Notiek bibliotēku datorizācija. 
Kultūras ministrijas un Bila Geita Fonda ietvaros tiek īstenots 
projekts par bezmaksas datora un interneta pieejamību jebku-
ram apmeklētājam Latvijas publiskajās bibliotēkās. Šie datori 
būs domāti informācijas ieguvei mācībām, profesionālo zināša-
nu paplašināšanai, darbam, dažādām izziņām un brīvā laika 
pavadīšanai. Mālpils bibliotēkā šobrīd ir divi šī projekta datori, 
bet drīzumā būs septiņi.

Esam jau pieraduši, ka bibliotēkas telpās notiek tikšanās 
ar rakstniekiem un dzejniekiem. Tā 13. martā interesentiem 
bija iespēja iepazīt dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas daiļradi, 

kuru lasītāji visvairāk pazīst kā veltījumu dzejoļu autori, taču 
dzejnieces tēmu loks ir daudz plašāks un izdotas jau vairāk kā 
10 grāmatas. Dzejnieces darbus mūzikā ietērpusi komponiste 
Lilita Kauliņa un tikšanās reizē tos atskaņoja kopā ar dziedātāju 
Mētru Kalniņu.

Sarīkojuma noslēgumā kuplais apmeklētāju pulks, kuru vi-
dū bija arī vecmāmiņu klubiņa Rezēdas dalībnieces apliecināja 
savu cieņu un mīlestību dzejniecei ieslēdzot to ciešā lokā un 
lūdzot autogrāfus.

Sarunas noslēgumā Dace Krilovsaka vēl piebilst – Darāmā 
netrūkst. Jāturas līdzi laikam – tiek apgūtas papildus zināšanas 
informāciju tehnoloģijās, gatavojoties Rīgas rajona bibliotēku ak-
reditācijai, tiek veikta iekšējā bibliotekārā darba sakārtošana.

Lai arī bez unikālas arhitektūras – vienkārši gaiša.
Mūsu bibliotēka – mūsu Gaismas pils. Lai tā arī paliek.

Lasītāja Dzinta Krastiņa

Uz bibliotēku pēc grāmatām un satikties ar dzeju
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24.februārī, Salaspilī, kultūras namā 
“Rīgava”, notika Rīgas rajona sporta 
spēles kāršu spēlē “Zolīte”. Sacensībās 
piedalījās 17 komandas (51 vīrietis un 17 
sievietes). Mālpils komanda nostartēja 
ļoti veiksmīgi un ieguva 5.vietu. Tikai 2 
punktu pietrūka, lai iegūtu 3.vietu. Mālpils 
komandu pārstāvēja Raimonds Taranda, 
Dzintars Narnickis, Ģirts Lielmežs un San-
dra Lielmeža. Individuāli 2.vietu vīriešiem 
izcīnīja Ģirts Lielmežs un 5.vietu sievie-
tēm izcīnīja Sandra Lielmeža. Dzintaram 
un Raimondam veicās mazliet sliktāk un 
viņi ierindojās attiecīgi 31. un 32.vietā.

29.februārī Bobsleja un kamaniņu 
trasē “Sigulda” notika gadskārtējās 
Rīgas rajona pašvaldību darbinieku 
ziemas sporta spēles, kuras šogad bija 
savādākas nekā citus gadus, jo sniega 
trūkums izdarīja savas korekcijas. Šoreiz 
bija tikai viena disciplīna – nobrauciens 
ar VUČKO. Katrai komandai bija jāveic 
2 nobraucieni un rezultāti tika summēti 
kopā. Kopā piedalījās 23 Rīgas rajona 
pagastu, novadu un pilsētu komandas. 

Mālpils pašvaldības darbinieku komandu 
pārstāvēja: Aleksandrs Lielmežs, Pēteris 
Kurms, Aivars Melcers, Agris Bukovskis, 
Salvis Krieviņš, Kristīne Cimermane, Ineta 
Endele, Baiba Lippe.

Pēc 1.nobrauciena Mālpils komanda 
ierindojās tikai 19.vietā. Tika izmainīta 
stratēģija un 2.nobrauciens izdevās ļoti 
veiksmīgs – 2.vieta un tas kopvērtējumā 
deva 9.vietu. 1.vietu pārliecinoši izcīnīja 
Siguldas komanda, kas droši vien trasi 
jau bija izmēģinājuši un ar perfekti izstrā-
dātu stratēģiju abos braucienos izcīnīja 
1.vietu.

1.martā, gatavojoties Rīgas rajona 
sporta spēlēm telpu futbolā, Mālpils 
telpu futbola komanda piedalījās SIA “Si-
guldas bloks” rīkotajā kausa izcīņā telpu 
futbolā. Turnīrā piedalījās 12 komandas 
un mālpilieši parādot cīnītāju raksturu ie-
guva 2.vietu. Mālpils komandu pārstāvē-
ja Adrians Fjodorovs, Armīns Fjodorovs, 
Ilvars Raups, Mareks Cimurs, Gustavs 
Norkārkls, Emīls Broks, Guntis Bajārs, 
Dāvis Zagorskis, Mārtiņš Ronis, Oskars 
Janbergs. APSVIECAM !!!

2.martā kafejnīcā “AUGUSTS” notika 
šī gada 4.posms ZOLES SPĒLĒ, kurā pie-
dalījās 20 dalībnieki. 1.vietu ieguva Agris 
Ozoliņš, 2.vietā ierindojās Jānis Podra-
čiks, bet 3.vietā – Oskars Janbergs.

8. un 16.martā Mālpils telpu futbola 
komanda uzsāka dalību Rīgas rajona 
sporta spēlēs telpu futbolā, kas norisinā-
jās Ulbrokas sporta kompleksā. Turnīrā 
kopumā piedalās 19 komandas, kuras ir 
sadalītas 4 grupās. Mālpilieši savā grupā 

ieguva 4.vietu (zaudējot Salaspilij (0:13), 
Salkrastiem (2:6), Ādažiem (0:11) un uz-
varot Krimuldu (9:1)) un turpmāk cīnīsies 
par 13. līdz 16.vietai. Jāpiebilst, ka meista-
rības līmenis Rīgas rajonā ir ļoti augsts un 
lielākajai daļai komandu ir savi treneri un 
spēlētāji regulāri piedalās dažāda līmeņa 
sacensībās. Ņemot vērā šo faktu un arī 
to, ka mālpilieši tikai nesen sāka spēlēt 
kopā, sniegums ir vērtējams kā labs, jo 
tika parādīta ļoti saturīga spēle. Mālpils 
komandu pārstēvēja: Adrians Fjodorovs, 
Armīns Fjodorovs, Dailis Veics, Aigars 
Jansons, Ilvars Raups, Mareks Cimurs, 
Gustavs Norkārkls, Emīls Broks, Guntis 
Bajārs, Dāvis Zagorskis, Ainārs Bērziņš, 
Mareks Karpovičs, Noldis Kanģīzers.

10.martā Siguldas boulinga zālē, pie 
veikala “Elvi” notika Rīgas rajona kausa 
izcīņas sacensības boulingā, kurās pie-
dalījās arī 2 komandas no Mālpils. 10 
komandu konkurencē Mālpils I komanda 
(Edgars Balodis, Jānis Klauss, Gatis Lā-
cis un Dace Čīma) ieņēma 5.vietu, bet 
Mālpils II komanda (Ansis Stikāns, Intars 
Palameiks, Ģirts Lielmežs un Sandra 
Lielmeža) – 6.vietu. Uzvarēja Babītes ko-
manda, bet 2. un 3.vietā ierindojās divas 
Siguldas komandas.

16.martā kafejnīcā “AUGUSTS” noti-
ka šī gada 5.posms ZOLES SPĒLĒ, kurā 
piedalījās 24 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Roberts Renārs, 2.vietā ierindojās Pēteris 
Isajevs, bet 3.vietā – Agris Ozoliņš. Pēc 5 
posmiem kopvērtējuma tabulā 1.vietu ie-
ņem Oskars Janbergs, 2.vietā – Jānis Pod-
račiks, bet 3.vietā – Dzintars Narnickis.

SPORTS

Sporta ziņas

Sporta pasākumu plāns: Vieta
13.aprīlis Sacensības ZOLES SPĒLĒ  

6.posms (noslēgums)
Kafejnīca “AUGUSTS”

26.aprīlis Mālpils pagasta čempionāts NOVUSĀ Mālpils pagasta lielajā zālē

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

Mālpils komanda kāršu spēlē “Zolīte”

Mālpils komanda Rīgas rajona pašvaldību darbinieku ziemas sporta spēlēs
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VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA  Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa  

AICINA DARBĀ

Pārskatu  
un deklarāciju daļas  

galveno  
nodokļu inspektoru

Galvenie darba pienākumi: veikt regulāru 
neprecīzo, kļūdaino un riskanto deklarāciju un 
ziņojumu atlasi, datu kvalitātes vai ticamības 
pārbaudes, kļūdu labošanu. Informēt nodokļu 
maksātājus par konstatētajām kļūdām iesnieg-
tajos pārskatos un deklarācijās, sagatavot in-
formāciju un sniegt priekšlikumus komisijai par 
samaksas termiņa un deklarāciju iesniegšanas 
termiņa pagarināšanu, saņemot iesniegumu 
par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, 
kā arī veikt jauno darbinieku apmācību, u.c.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu die-

nestu” 17.panta un Valsts civildienesta likuma 
7.panta prasībām;

• atbilstoša augstākā izglītība  
(ieskaitot 1.līmeni);

• valsts valodas zināšanas 3.līmeņa  
B pakāpē;

• izpratne par nodokļu normatīvajiem aktiem;
• prasme strādāt ar klientiem un komandā, 

labas komunikācijas spējas;
• labas datorprasmes.

Nodokļu maksātāju  
konsultāciju daļas  

galveno  
nodokļu inspektoru

Galvenie darba pienākumi: sniegt mu-
tiskas un rakstiskas konsultācijas nodokļu 
maksātājiem un nodaļas darbiniekiem par 
nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, 
nodokļu aprēķināšanu un samaksu. Pieda-
līties semināru organizēšanā nodokļu mak-
sātājiem, uzstājoties ar lekcijām, u.c.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu die-

nestu” 17.panta un Valsts civildienesta likuma 
7.panta prasībām;

• atbilstoša augstākā izglītība;
• valsts valodas zināšanas 3.līmeņa B pakāpē;
• nodokļu normatīvo aktu pārzināšana;
• prasme strādāt ar klientiem un komandā, 

labas komunikācijas spējas;
• nepieciešama psiholoģiskā noturība;
• prasme sastādīt rakstiskus dokumentus, uz-

krāt un izmantot daudzveidīgu informāciju;
• prasme strādāt ar datoru.

Maksājumu uzskaites 
daļas vecāko nodokļu 

inspektoru
Galvenie darba pienākumi: veikt aprēķi-

nāto un nomaksāto nodokļu salīdzināšanu 
ar nodokļu maksātājiem. Pamatojoties uz 
pārbaužu rezultātiem, veikt pārmaksāto no-
dokļu atmaksas vai novirzīšanas uz citiem 
maksājumiem, sagatavot atbildes vēstules 
nodokļu maksātājiem par veiktajām nodok-
ļu atmaksām, akceptēt un kontrolēt mak-
sātāju personīgajos kontos samaksātās 
nodokļu summas.

Prasības pretendentiem/-ēm:
• atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu die-

nestu” 17.panta un Valsts civildienesta likuma 
7.panta prasībām;

• augstākā ekonomiskā izglītība;
• valsts valodas zināšanas 3.līmeņa B pakāpē;
• nepieciešamas pamatzināšanas nodokļu likum-

došanā un ar to saistītos normatīvajos aktos;
• darbā nepieciešama precizitāte un augsta 

atbildības sajūta;
• sadarbības un komunikācijas prasmes – spēja 

strādāt komandā un pielāgoties pārmaiņām;
• prasme labi un ātri strādāt ar datoru.

POLICIJA ZIŅO

Laika posmā no 2008.gada 1. feb-
ruāra līdz 2008.gada 12. martam. Rīgas 
rajona Mālpils pagastā reģistrēti 22 noti-
kumi. Tajā skaitā reģistrēti: 1 noziedzīgs 
nodarījums pret personas veselību; 8 
noziedzīgi nodarījumi pret personas īpa-
šumu; 2 ceļu satiksmes negadījumi (no 
tiem 1 ar cietušajiem); 3 ugunsgrēki.

Ugunsgrēki

26. februārī Mālpils autoservisā metinā-
šanas rezultātā aizdegās automašīna 
VW – Caddy.

8. martā Upmalās aizdedzies dzīvoklis 
18 m2 platībā.

10. martā Sidgundā “Rotās” dzīvoklī 
izdedzis dīvāns 3 m2 platībā. Iespēja-
mais ugunsgrēka izcelšanās iemesls 
smēķēšana gultā.

CSNG

5. februārī Mālpilī uz gājēju pārejas pa-
gaidām nenoskaidrots vīrietis ar auto-
mašīnu Opel Omega uzbrauca gājējai. 

Vadītājs no CSNG vietas aizbrauca. 
1956. gadā dzimusī sieviete ar dažā-
dām traumām nogādāta slimnīcā, pēc 
kā atlaista mājās.

Zādzības

17. janvārī apsekojot Sudas ielu konsta-
tēts, ka pazudušas 2 ceļa zīmes NR.301 
(Iebraukt aizliegts), papildzīme NR. 801 
(Attālums līdz objektam) un 2 cinkotas 
caurules. NODARĪTIE MATERIĀLIE 
ZAUDĒJUMI APTUVENI 165 LVL.

3. februārī Mālpilī no mājas pagalma 
nozagts velosipēds.

4. februārī Mālpils mežniecībā brīvi pie-
kļūstot no kokmateriālu krautuves noza-
gi 60 m3 priedes papīrmalkas. Ierosināts 
kriminālprocess.

Zādzības no transporta līdzekļiem

10. februārī Mālpilī, Kastaņu ielā IZSI-
TOT STIKLU, APZAGTA  AUTOMAŠĪ-
NA BMW 325. Ierosināts kriminālpro-
cess.

10. februārī Mālpilī, Krasta ielā IZSITOT 
DURVJU STIKLU, APZAGTA A/M 
MERCEDES BENZ. Ierosināts krimi-
nālprocess.

10. februārī Mālpilī, Ķiršu ielā IZSITOT 
DURVJU STIKLU, APZAGTA A/M BMW 
525. Ierosināts kriminālprocess.

10. februārī Mālpilī, Krasta ielā AUTO-
MAŠĪNAI BMW 524, IZSITOT AIZMU-
GURĒJĀS LABĀS PUSES DURVJU 
STIKLU NOZAGTA AUTOMAGNETO-
LA. Ierosināts kriminālprocess.

Tīšs viegls miesas bojājums 

10.februārī Mālpilī, Jaunā ielā pie veikala 
“BAF” 1975.gadā dzimis vīrietis vairā-
kas reizes ar dūri pa seju iesita 1988. 
gadā dzimušam vīrietim. Cietušais ar 
lauztu žokli ievietots slimnīcā. Ierosi-
nāts kriminālprocess.

Rīgas pilsētas  
Galvenās policijas pārvaldes  
Kārtības policijas pārvaldes  

priekšnieka palīdze Inita Dzelme

Rīgas pilsētas Galvenā policijas pārvalde informē

Interesēties pa tālruni 67023169, 67023170, 67023166,   e-pasts: lietvediba@rigr.vid.gov.lv



Biedrība “Notici sev!” 
š.g. 1. aprīlī plkst.13.00 

uzsāk projekta “Dziedot dziedināt” nodarbības 
Mālpils pagasta padomes telpās. Aicinām piedalīties! 
Tuvāka informācija – 7925378, mob.t. – 29510876

20 mÂLpILS VÇSTIS 

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

Notikumi Mālpils kultūras namā 
2008. gada APRĪLĪ

05.04. 18.00 ,,Mālpils dziesma 2008” 
Vecas un jaunas dziesmas solistu, duetu  un ansambļu 
izpildījumā 
Pavadījumu spēlēs Normunds Jakušonoks & Co 
Ieeja: Ls 2,  skolniekiem Ls 1

06.04. 16.00 Jura Dimitera izstādes „No Savienības uz Savienību” 
atklāšana kultūras nama izstāžu zālē. Tikšanās ar 
mākslinieku.

09.04. 13.00 Klubiņa „Rezēdas” saiets
12.04. 11.00 XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Rīgas rajona 

koru SKATE
 23.00 Diskotēka „Melomix”
18.04. 15.00 Mālpils sociālās aprūpes centra 15 gadu jubilejas 

sarīkojums
 19.00 Jānis  Jurkāns un Voldemārs Šoriņš  „Elpas pauze” 

Melodrāma 
Viņi bija trīs. Trīs kursa biedri. Viena pelēka lauku pele, 
otra kursa puišu aplidota un apbrīnota. Un Viņš spožs 
kā saule un neaizsniedzams kā zvaigznes. Sieviešu 
nīdējs ar meiteņu doto iesauku bruņutransportieris....Ir 
pagājuši gandrīz trīsdesmit gadu.... 
Lomās: Aīda Ozoliņa, Lāsma Kugrēna un Voldemārs 
Šoriņš.  Ieeja 4,- Ls un 3,- Ls pensionāriem un   
skolēniem  

20.04. 13.00 Mākslas dienas 2008
26.04. 18.00 Deju kopas „Kniediņš” 5 gadu jubilejas koncerts ar 

draugiem

Sveicam 
aprīļa  

jubilārus!

75 – Ausmai Kursišai 
Veronikai Laizānei 
Aldonai Bišentropai

70 – Viktoram Buikam 
Leonīdam Ļebedevam 
Antonijai Rēķei

Sludinājumi
Mainu divistabu dzīvokli pret trīsistabu dzīvokli Mālpilī. Tālr. 29234058

Pārdod mākslīgās bišu šūnas, stiepli, zāles bitēm kandiju. Zvanīt pa 
tālr. 26138099 Vairim.

Pateicība
Pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” pateicas Plaužu 

ģimenei par sniegto finansiālo atbalstu, pateicoties kuram bija iespēja 
noorganizēt cirka izrādes “Ekstrēmi burvīgā Eiropa” apmeklējumu 
39 Mālpils pagastā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm.

UZMANĪBU!
Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālā iestāde

informē, ka šā gada aprīlī plānota
Rīgas rajona nodaļas pārcelšanās uz telpām  

Skanstes ielā 13.
Par precīzu pārcelšanās laiku informēsim papildus

4. un 18. aprīlī plkst 13.30 – 16.30 
pagasta padomes lielajā zālē notiks 

SEMINĀRS “Bērnu un vecāku attiecības”
Lektore Iveta Aunīte (Rīga)
Dalība seminārā bez maksas.

Sīkāka informācija pa tālr. 26836192., L.Mukāne

Veselības aprūpes darbinieku pasākums
Mālpils pagasta padome un pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais 

dienests” šī gada 18.aprīlī plkst. 15.00 Mālpils 800 ietvaros organizē 
pasākumu sakarā ar Mālpils aptiekas 120 un Mālpils sociālās aprūpes 
centra 15 gadu jubileju. Pirmās ziņas par Mālpils ārstiem ir atrodamas 
no 1876. gada. Tāpēc varam uzskatīt, ka šodienas aptieku, ģimenes 
ārstu prakšu, sociālā aprūpes centra pamati likti jau vairāk kā 130 ga-
dus atpakaļ. Mēs aicinām kopā atcerēties, kā laiku lokos ir mainījusies 
veselības un sociālā aprūpe Mālpilī.

Uz kopā sanākšanu 2008.gada 18.aprīlī aicinām visus esošos un 
bijušos medicīnas un aptieku darbiniekus, aprūpes un saimniecisko 
personālu, ikvienu, kura darba mūžs vai tā daļa ir bijusi saistīta ar ve-
selības un sociālo aprūpi Mālpils pagastā. Savu dalību lūdzam pieteikt 
pa tālruņiem 26419110, 7925352, 7970897.

P/A Mālpils sociālais dienests vadītāja Olga Volosatova

Sveicam jaundzimušos  
un viņu vecākus

NIKS OZOLIŅŠ (dzimis 6. februārī), 

GINTS AUGULIS (dzimis 12. februārī).
Mālpils pagasta padome,  

Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

2008. gada marts


