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50 gadi
veselības aprūpes sistēmā

“VAKARA IMPRESIJAS”
SENĀ KLASE
MUZEJU NAKTĪ

...vārdnīca vairs nestāv vientuļi plauktā......vārdnīca vairs nestāv vientuļi plauktā...
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tā dziedāja tēva brālis Kārlis. Esmu dzi-
musi šajā Sudas krasta “Krastiņu” mājā 
Mālpils nomalē, jo tūlīt aiz mūsu grāvja, 
kur vienmēr pavasaros ziedēja purenes, 
sākas Sidgundas ciems. Mani saņēmu-
si vecmāte Alma Kalniņa no “Bebriem” 
agrā 1946. gada jūnija rītā. Līņājis smalks 
lietiņš.

Tēva atstātajā mantojumā – piezīmju 
grāmatā var izlasīt senču vārdus, dzim-
šanas gadus un māju nosaukumus. Tā, 
piemēram, uzzinu, ka manas tēva mātes 
Marijas vecaistēvs Ancis Beikmanis dzi-
mis 1805. gadā, bijis “Pundes “mājas 
saimnieka dēls. Savukārt tēva vectēvs 
Lauris Krastiņš dzimis 1828.g. Mālpilē. 
Dzīvojis pēdējā laikā pie Mālpils mācītāja 
Apnera (Paula fon Hofnera) par graudnie-
ku. Mans tēvs Rūdolfs dzimis kaimiņu 
mājā “Tuņķos”. “Tuņķītē” – viņš teica. 
Redzējis kā deg muiža 1905. gadā. 20. 
gadsimta 20. gadu sākumā Preilene iede-
vusi zemi un tēva māte Marija izvēlējusies 
šo “apbūves gabalu”. Māja celta no koka, 
30. gados apmesta. Apmetums tāds pats 
kā “Ievlejās” Ausmas Atvares mājai.

“Krastiņiem” pāri par 80 gadu, tas ir 
1/10 no Mālpils 800. Skatos 1924. gada 
fotogrāfijā. Tēva brālis Kārlis liek jumtu. 
Klēts vēl nav uzcelta. Pāri upei redzami 
“Saviņu” lauki. Muzeja naktī Mālpils mu-
zejā ilgi pētīju senu fotogrāfiju ar daudz-
iem pajūgiem “Zaķī”. Kuros pajūgos sēž 
mani senči?

Bērnības atmiņas saistās ar kaimiņu 
mājām un laipniem kaimiņiem – Šmi-
tiem, Bīriņiem, Zeltiņiem, Sidgundas 
pusē “Pļavgaļos” Hermīnes tante (Her-
mīne Rullis). Tur dzīvoja arī Miķelsoni 

40.–50. gados. Es pie loga gaidīju, kad 
ies garām un saucu “Miķuķīši, Miķuķīši!”. 
Vēlāk “Uztupos” atnāca Meijeri, tad jau 
Sidgundas pusē vairāk pavadīju laiku.

Atmiņā Centra lielā veikala smarža, 
Krāsani cilvēki – Jefimov Karlīne, Spruk-
stu Kārlis, zobārste Alksne Doktorātā.

Mazai bija bailes no mežsarga Vēve-
ra, līdu zem galda, kad viņš ienāca pie 
mums. No čigāniem arī baidījos. Tie bieži 
nāca lūgt ēdienu. Acu priekšā nostājas 
mīļā vecāmāte ar sēliešu izloksni, stelles, 
mammas modes lapas un “Singer” šuj-
mašīna. Karstas vasaras, upe, dzeltenās 
ūdensrozes, brāļa sietie meldru kūlīši 
peldēšanai un zivis. Arī vēži. Daudz vēžu. 

Tas viss pie šīs upes.
No 60. gada skolas un darbs Rīgā, 

bet no 1982. gada esmu ienācēja Mālpilī. 
Labi, ka bija Priedīšmāte un Zane Ķešā-
ne, kas palīdzēja iestrādāties un iedzīvo-
ties. Piederības sajūta vietai ir jāiegūst 
diezgan sūri un grūti ar lielu uzcītību un 
darbu. Lūk, fragments no tēva piezīmēm: 
“Visu ciešanu labākais remdinātājs gan ir 
pienākuma apziņas pavadīts darbs savā 
arodā. Vienīgi darbs ir tas, kas paceļ pāri 
īstenības grūtībām, kas neļauj mūsu do-
mām novirzīties, meklēt pēc atbildes, no 
kā un kamdēļ mūsu dzīvē rodas dvēseles 
un materiālās labklājības trūkums.”

Es apbrīnoju Mālpils cilvēkus – viņu 
darbīgumu, čaklumu, izdomu un sparu. 
Esmu pateicīga, ka savā dzimtenē varu 
mācīties ieklausīties citās izloksnēs, into-
nācijās un ieskatīties atšķirīgos raksturos 
un tikumos. Tā labāk var iepazīt sevi tēvu 
tēvu zemē.

Mīļākā vieta Mālpilī – “Krastiņu” grava. 
Mazdēls Bruno saka: “Paskaties, kāda 
skaista ainava!” Stāvam pie avotiņa un 
veramies mūsu pirts virzienā caur kadi-
ķu puduri.

Lai nekad nepazūd Mālpils daudzie 
dzidrie avoti un to ūdens atspirdzina mūs 
mālpiliešus un mūsu viesus vēl daudzus 
gadu simtus! Lai tīrais, veselīgais ūdens 
atspirdzina!

Lauma Krastiņa

LABIE VĀRDI MĀLPILIJ

“Man mājiņa prasta uz upītes krasta
Iztēsta baļķiem un izmesta kaļķiem.
Kur puri ir mukli un brieži aug tukli
Vai latviešu meita par sievu man nāksi”, 

Sveicam jaundzimušos  
un viņu vecākus!

Kalvis VĀLBERGS (dzimis 5.aprīlī),  
Andrejs RJABIČKOVS (dzimis 22.aprīlī),  
Samanta SILENIECE (dzimusi 27.aprīlī),  

Elza Estere VOROŅUKA (dzimusi 28.aprīlī),  
Elizabete Viktorija ZUBAREVA  

(dzimusi 30.aprīlī).

Mālpils pagasta padome,
Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa
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PAGASTA PADOMES LĒMUMI

Izskatīja 17 jautājumus
NOLĒMA:
• Pārņemt Mālpils pašvaldības īpašumā 

dzīvojamās mājas “Pirtsmāja” dzīvokli 
Nr.2 un dzīvojamās mājas Dārza ielā 4 
dzīvokļus Nr.11 un Nr.22.

 Nepārņemt pašvaldības īpašumā dzīvoja-
mās mājas:
– “Sidgundas Ošiņi”,
– “Šopas”dz. Nr.3/4, Nr.8, Nr.10, Nr.11, 

Nr.13
– “50 km” dz.Nr.1, Nr.2,

• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 50 % apmērā par nekusta-
mā īpašuma Lapu iela 7 zemi 2.grupas 
invalīdam.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
adresē: “Vecpils”dz.18, Mālpils, Mālpils 
pagasts, Rīgas rajons, LV–2152, pama-
tojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12.panta 1.punkta 2.daļu,

• Apstiprināt SIA “Amellus” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Bēr-
zaines” pirmajam zemes gabalam.

• Atļaut sadalīt nekustamos īpašumus:
– “Klabažas”, atdalot no otrā zemes 

gabala 0,07 ha,
– Vīnkalna iela, atdalot zemes gabalu 

0,14 ha,
– “Centrs 1”, Kastaņu iela 2 A, Pirts iela 

4, izstrādājot zemes ierīcības projektu 
gājēju ielas izveidošanai.

• Daudzdzīvokļu mājai “Dainas” piešķirt 
dzīvokļu adreses.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu “Sidgundas Strautnie-
ki”, kas sastāv no zemes gabala 2,03 ha 
platībā, dzīvojamās mājas un palīgēkām.

• Anulēt zemes nomas līgumu par paš-
valdības zemes nomu 1,59 ha platībā 
nekustamajā īpašuma “Saulieši S”.

• Apstiprināt ilgtermiņa zemes nomas tiesī-
bu izsoles nolikumu.

• Apstiprināt zemes gabala 0,82 ha platībā, 
kas ir daļa no nekustamā īpašuma Ener-
ģētikas iela 3, 11,9 ha kopplatībā, nomas 
līguma projektu.

• Pieņemt zināšanai, ka SIA “Norma K” 
2008.gadā nepiedalīsies Kohēzijas fonda 
projektā “Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība aglomerācijās ar cilvēka 
ekvivalentu lielāku par 2000”.

• Uzdot būvvaldei līdz 01.09.2008. izvērtēt 
objekta “Lopbarības uzglabāšanas nolik-
tava” turpmāko izmantošanu atbilstoši 
teritorijas plānojumam un pašvaldības 
funkciju veikšanas nepieciešamībai un 
iesniegt vērtējumu ar ieteikumu pagasta 
padomei.

• Samaksāt ēdināšanas izmaksas 181,- 
LVL Latvijas bērnu un jaunatnes kama-
niņu sporta skolas audzēknim Jānim 
Seņkānam par uzturēšanos vasaras 
treniņnometnēs,

• Samaksāt 150,- LVL junioru izlases dalīb-

niekam kamaniņu sportā Uldim Loginam 
par uzturēšanos mācību treniņu nometnē 
Norvēģijā.

• Samaksāt pusdienas katram Asins dono-
ram 3,- LVL vērtībā, kas piedalās Mālpilī 
organizētajās Asins donoru dienās.

• Apstiprināt grozījumus Atbalsta fonda 
nolikumā.

• Piedalīties Mālpils makšķernieku biedrī-
bas iesniegtajā un Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības atbalstītajā projektā 
“Zivju resursu atjaunošana centra ūdens-
krātuvēs” ar līdzfinansējumu 200,- LVL no 
dabas resursu nodokļa un 150,- LVL no 
ziedojumiem.
– Piešķirtos līdzekļus ieskaitīt Mālpils 

makšķernieku biedrības kontā.
– Pēc projekta realizācijas iesniegt 

attaisnojošo dokumentu kopijas un 
atskaiti par realizēto projektu.

• Atļaut izmantot Mālpils parka rekonstrukci-
jas projekta realizācijas rezultātā iegūtos 
kokmateriālus Mālpils internātpamatsko-
las un profesionāli tehniskās vidusskolas 
teritorijas labiekārtošanai, konkrēti – ma-
zo arhitektūras formu izgatavošanai 3 m3 
apmērā (aptuveni 12 soliem).

• Sadarbības ietvaros, lūgt Mālpils internāt-
pamatskolas un profesionālās vidusskolas 
vadības palīdzību putnu būrīšu izgatavoša-
nā un izvietošanā Mālpils parkā.

Sagatavoja:  
kancelejas vadītāja Dzidra Bembere

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 30.04.2008. SĒDE Nr.8

MĀLPILS PAGASTA PADOMES 
SĒŽU GRAFIKS 

2008. gada JŪNIJA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

4. jūnijā
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

5. jūnijā
pl.16.00

Mazajā sēžu
zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 5. jūnijā
pl.17.00

Mazajā sēžu
zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

PADOMES SĒDE 11. jūnijā
pl.15.00

Mazajā sēžu
zālē

ALEKSANDRS  
LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 30. jūnijā
pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 11. jūnijā
pl.14.00

Mazajā sēžu
zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās
pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS
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1. maijs  Kultūrvides attīstības daļas darbinieki piedalās talkā 
Mālpils kapos

6. maijs Apstiprināts programmas “Jaunatne” projekts Sidgun-
das pamatskolas skolēnu un skolotāju grupas dalībai 
starptautiskā jauniešu nometnē jūlijā.

7. maijs Padomes priekšsēdētājs piedalās LPS domes sēdē, 
kurā izskatīja jautājumus par Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumprojektu; par LPS 18.kongre-
sa dokumentu projektiem. Dome nolēma LPS 18.kon-
gresam sagatavot 9 rezolūciju projektus
Padomes priekšsēdētājs piedalās vadības komitejas 
sēdē sarunās ar Finanšu ministriju par jauno pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas sistēmu

8. maijs Lai veicinātu jauniešu zināšanas par 9. maiju – Eiropas 
dienu un Latvijas dalību Eiropas Savienībā, priekšsē-
dētājs pasniedz politikas stundu Mālpils vidusskolas 
11. un 12. klases skolniekiem, kurā stāstīja par Eiro-
pas dienas nozīmi un savu ikdienas darbu saistībā ar 
Latvijas dalību ES 

9. maijs Noslēdzies 2007./2008. mācību gads “Mālpils taut-
skolā”. No oktobra līdz maijam dažādus tautskolas 
rīkotos kursus un seminārus apmeklējuši vairāk kā 
200 pagasta iedzīvotāji

10. maijs Kultūrvides attīstības daļas darbinieki piedalās talkā 
Mālpils kapos

13. maijs Padomes priekšsēdētājs Biznesa vadības koledžā 
lasa lekciju par pašvaldību budžetiem

14. maijs Akadēmisko programmu aģentūrā iesniegti Mālpils 
skolu Comenius programmas projektu pārskati topo-
šajai Latvijas Comenius projektu grāmatai
Padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību 
savienības un Aizsardzības ministrijas sarunās

15. maijs Padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību 
savienības un Ekonomikas ministrijas sarunu 3. kārtā
Padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu apvienības 
valdes sēdē, kurā izskatīja LPS 18.kongresa doku-
mentu projektus un noformulēja pagastu pašvaldību 
viedokli

16. maijs Muzeju nakts Mālpils novadpētniecības muzejā
Kultūrvides attīstības daļas darbinieki piedalās talkā 
Mālpils kapos
Padomes priekšsēdētājs piedalās Latvijas Pašvaldību 
savienības 18. kongresā

19.–24. maijs Comenius programmas projekta “Grafiti – māksla vai 
vandālisms” noslēguma sanāksme Mālpils vidusskolā 
ar Beļģijas, Igaunijas un Itālijas partnerskolu delegā-
ciju piedalīšanos

20. maijs Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes 
finanšu komitejas sēdē

23. maijs Padomes priekšsēdētājs un izglītības, kultūras un 
sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja piedalās 
Mālpils vidusskolas mācību olimpiāžu dalībnieku go-
dināšanas pasākumā

24. maijs Padomes priekšsēdētājs piedalās Ivettas deju studijas 
koncerta pasākumā

26. maijs Padomes priekšsēdētājs uzņem Latvijas TV kores-
pondentus, lai veidotu sižetu par Mālpils attīstības 
projektiem

27. maijs Padomes priekšsēdētājs piedalās Rajona padomes 
sēdē un LPS finanšu un ekonomikas jautājumu ko-
mitejas sēdē

28. maijs Padomes priekšsēdētājs Latvijas Pašvaldību konsultā-
ciju centrā lasa lekciju par pašvaldību gada publisko 
pārskatu

29. maijs Izlaidums PII “Māllēpīte”
30. maijs Izlaidums Mūzikas un mākslas skolā

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

Informācijas centra vadītāja –  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa

Pagasta padomes notikumi maijā

Mālpils 800gadi gaidot
1., 2. maijs Pagasta sakopšanas talkas
4. maijs TLM studijas “Urga” izstādes atklāšana
6. maijs Tiek parakstīts līgums ar svētku ģenerālsponsoru SIA “SAINT – GOBAIN”
12. maijs Tiek izraudzīta firma, kura nodrošinās svētku nepieciešamo tehnisko aprīkojumu
14. maijs Mākslinieciskā darba grupa precizē svētku atklāšanas pasākuma “Teiku mis-

tērijas” norisi
15. maijs Vienošanās ar “Nordeka” par svētku plakātu izvietošanu maršrutu autobusos
16. maijs Svētku galvenās ielas apsekošana un novērtējums
17. maijs Tiek uzbūvēts spēles laukums uz muižas dīķa saliņas
19. maijs Tiek izraudzīta tipogrāfija iespieddarbiem – grāmatai “Trīs sidraba avotiņi”
22. maijs Tikšanās ar pārstāvjiem no “Parex bankas” par iespējamo atbalstu svētkiem.

Tehniskās darba grupa izbrauc uz potenciālajām svētku norises vietām.
2008. gada jaundzimušo sveikšana.

Darba grupas “Mālpils 800” vadītāja Edīte Priekule

Informācija par 2008. gada aprīlī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un Mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes  

lēmums
04.04.2008. Mālpils pagasta padome Sporta ielas rekonstrukcija Mālpils ciemā

Atbalstīt  
būvniecības  

ieceri  
un izsniegt  
plānošanas  

un arhitektūras 
uzdevumu

04.04.2008. Edgars Vērmanis Kūts rekonstrukcija nekustamajā īpašumā “Ezerupes”
04.04.2008. Ģirts Lielmežs Dzīvojamā māja, saimniecības ēkas nekustamajā īpašumā “Piekmaņi”
11.04.2008. Mālpils pagasta padome Dzīvojamās mājas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā “Smiltnieki”
18.04.2008. Mālpils pagasta padome Vīnkalna ielas rekonstrukcija Mālpils ciemā

18.04.2008. SIA “Latvijas cēlkoki” Saimniecības ēkas rekonstrukcija par galdniecību nekustamajā īpašumā  
“Lejasķirķi”
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Mālpils sabiedrība ar nepacietību gaidīja – janvāris, februāris, 
marts, nu kad tad būs? Saulaina un skaista atnāca Jurģu diena, kura 
ar nodomu tika izvēlēta senai tradīcijai – pamatakmens iemūrēšanai. 
Lielo vēstījumu, ko ievietoja metāla kapsulā, vēl steidza parakstīt 
viesi, pagasta padomes ļaudis un pagasta padomes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs, kas arī aicināja līdz sirds dziļumiem izjust šo ļoti 
svarīgo notikumu. Pēc neatkarības atgūšanas šis ir pirmais vēstījums 
nākošām paaudzēm, kas noteikti nebūšot pēdējais. Cerot uz valsts 
līdzfinansējumu ir vēlme sakārtot arī Sporta ielu un tuvāko apkārtni 
ap jauno Sporta kompleksu.

Savā apsvei-
kuma runā Rīgas 
rajona izpilddirek-
tors I. Šteinbergs 
atzina, ka šis sva-
rīgais notikums 
ir apliecinājums 
tam, ka pašval-
dības reformas 
gaitā Mālpils no-
vads ir spējīgs pa-
stāvēt pats. Māl-
pils paliek arvien 
skaistāka. Lai vi-
siem veicas!

Sporta kom-
pleksa vadītājs 
Valts Mihelsons 
visu vārdā iztei-
ca pateicību paš-
valdībai un de-
putātiem, kas ir 
uzņēmušies tādu 
atbildību, un ir 
lēmuši par šīs zā-

les projekta īstenošanu. Celtniekiem arī turpmāk vēlēja uzcītību pro-
jekta ātrākā pabeigšanā, bet skolēniem pacietību līdz gada beigām, 
kad arī celtniecības firmas pārstāvji solīja pabeigt būvniecību.

1. KONKURSA MĒRĶIS
1.1. Popularizēt sakārtotu vidi un ainavu, un 

ēkas tajā.
1.2. Stimulēt iedzīvotājus un uzņēmumu vadī-

tājus rūpēties par sakārtotu vidi.
1.3. Noskaidrot sakoptākās teritorijas, ēkas un 

to īpašniekus (apsaimniekotājus).
1.4. Veicināt labāko īpašumu apsaimniekotāju 

pieredzes pārņemšanu.
1.5. Gatavoties Mālpils 800gades svētkiem.
1.6. Radīt interesi Mālpils pagasta iedzīvotā-

jiem piedalīties pagasta un tā apkārtnes 
sakopšanā, publicējot konkursa norises 
gaitu vietējā izdevumā “Mālpils Vēstis” un 
Mālpils televīzijā.

2. KONKURSA RĪKOTĀJS
2.1. Konkursu “Skaistākais un sakoptākais 

Mālpils īpašums – 2008” rīko Mālpils pa-
gasta padome.

2.2. Balvu fonds, saskaņā ar Mālpils pagasta 
padomes 2008. gada budžeta noteiku-
miem ir 1500 Ls.

3. KONKURSA VĒRTĒŠANAS OBJEKTS
3.1. Balkoni un lodžijas;
3.2. Daudzdzīvokļu mājas;
3.3. Privātmājas;
3.4. Lauku viensētas (lauku teritorijā zemnieku 

saimniecības);
3.5. Sabiedriskie uzņēmumi (tirdzniecības un 

pakalpojumu objekti, ražošanas objekti, 
mācību iestādes u.c.).

4. PIEDALĪŠANĀS KONKURSĀ
4.1. Konkursā, piedalās visi Mālpils pagasta te-

ritorijā esošie nekustāmā īpašuma objekti, 
kas sastāv no ēkas (ēkām) un piekrītošās 

zemes, kas ir pieteikušies konkursam 
(zvanot, vai personīgi piesakoties Mālpils 
pagasta padomē);

4.2. Konkursā piedalās Mālpils pagasta teri-
torijā esošie nekustāmā īpašuma objekti, 
kas sastāv no ēkas (ēkām) un piekrītošās 
zemes, kurus konkursam ir pieteikuši Māl-
pils pagasta iedzīvotāji un speciālisti ar 
apsaimniekotāja atļauju.

5. VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI
5.1. Komisija apseko konkursantus jūnija un 

augusta mēnešos, un izvērtē 2008. gada 
skaistāko un sakoptāko Mālpils īpašu-
mu – 2008.

5.2. Vērtēšana notiek pēc 10 punktu sistēmas 
atsevišķi pa grupām. Saskaitot kopā visus 
piešķirtos punktus, iegūst punktu skaitu, ar 
kādu novērtēts konkrētais objekts. Komisi-
jai ir tiesības piešķirt līdz 5 papildpunktiem 
vienādā novērtējuma gadījumā, par netra-
dicionālu (savdabīgu) pieeju apstādījumu 
un kopējās ainavas izveidē.

5.3. Nosakot konkursa uzvarētājus, konkursa 
vērtēšanas komisija vērtē:
• Pirmo iespaidu par tīrību un kārtību 

objektā un tām pieguļošā teritorijā;
• Apstādījumu sakoptību, kopskaitu, tā 

iekļaušanos ainavā un augu kvalitāti;
• Plānojuma funkcionālo lietderīgumu; 

teritorijas zonējumu – priekšdārzs, at-
pūtas zona, saimniecības zona u.c.;

• Par savdabīgu ainavu – taciņas, celiņi, 
sporta laukumi, mazās arhitektūras 
formas (soliņi, sētas, žogi, lapenes, 
pergolas, skulptūras);

• Vai ir nama numurs, māju nosaukums, 
karoga kāta turētājs vai masts;

• Izdoma, nosedzot mazāk izskatīgās vie-
tas pagalmā, saimniecības ēkas, u.c.;

• Papildus vērtējums zemnieku saimnie-
cībām, novērtējot ne tikai pagalmu, bet 
arī lauksaimniecības un meža zemju 
sakoptību.

5.4. Komisijas lēmumu par konkursa rezultā-
tiem apstiprina padomes priekšsēdētājs.

6. UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
6.1. Uzvarētājus 2008.gada oktobrī (vai no-

vembrī) apbalvo Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētājs.

6.2. Vērtēšanas komisija izvērtē redzēto un 
nosaka labāko sekojošās grupās:
A. Sakoptākais un ziedošākais balkons 

un lodžija
B. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
C. Sakoptākā ģimenes māja;
D. Sakoptākā lauku viensēta;
E. Sakoptākais sabiedriskais objekts;

6.3. Labākajiem katrā grupā pasniedz balvas 
un piemiņas zīmes:
• I vieta
• II vieta
• III vieta
• Kopumā 10 veicināšanas balvas

6.4. No redzētajiem objektiem veido foto-
materiālu publiskai apskatei (ar objektu 
īpašnieku piekrišanu).

6.5. Konkursā netiks vērtēti komisijas locek-
ļiem vai viņu pirmās pakāpes radiniekiem 
piederošie īpašumi.

Konkursa “Skaistākais un sakoptākais Mālpils īpašums – 2008”  
NOLIKUMS

ZIŅAS

Tas brīdis ir klāt!
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28. aprīlī veselības ministrs Ivars 
Eglītis Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzejā 42 veselības aprūpes 
darbiniekiem pasniedza atzinības rak-
stus par ieguldījumu nozares attīstībā. 
Atzinības rakstu saņēmēju vidū bija arī 
Mālpils pagasta ģimenes ārste Biruta 
Zīriņa, kuru apbalvošanai izvirzīja Māl-
pils pagasta padome. Ārste veselības 
aprūpes sistēmā Latvijas laukos ir no-
strādājusi 50 gadus. Mālpili par savu 
dzīves un darba vietu ārste sauc no 
1974. gada.

1. maijs ar saulainu laiku un siltu vēju 
priecēja viduslaiku pilskalnā sanākušos 
talciniekus. Pāris desmitu talcinieku aši 
vien sadalīja darbus, un piemērot augu-
mam atbilstošos darba rīkus metās dar-
bā. Gods godam, drazām sagatavotie 

melnie polietilēna maisi palika pustuk-
ši – atpūtnieki bijuši kārtīgi. Vairāk tika 
vākti sakritušie zari un Mergupes krastos 
iepriekš zāģētie sausie koki. Pēc darba 
gan liels, gan mazs ar gardu muti tiesāja 
sarūpēto cienastu. Līdz pat parkam aiz-

vijusies desiņu smarža atvilināja arī otru 
talcinieku grupu, kas strādāja pie muižas 
dīķiem. Deju kopas “Māras” jaunieši vāca 
“atradumus” pēc dīķa tīrīšanas, kā arī zā-
ģēja krūmus pie vecajiem mūriem.

Talka

4. maijā vienlaicīgi visu Latvijas pil-
sētu, mazpilsētu un pagastu kultūras 
namos, koncertzālēs kori, deju kolektīvi, 
pūtēju orķestri apvienojās koncertā, lai 
pievērstu Latvijas sabiedrības uzmanību 
Dziesmu svētku galvenajai un vēsturiska-
jai idejai – dziesmas un dejas mīlestībai. 
Koncerti deva iespēju katram Latvijas 
iedzīvotājam kā klausītājam savā pilsētā 
vai pagastā piedalīties Dziesmu svētkos, 

jo iespēja apmeklēt svētku koncertus 
Rīgā sakarā ar biļešu trūkumu ir visai 
apšaubāma.

Mālpils lielajā Vislatvijas kopkoncertā 
piedalījās ar dziedātāju priekšnesumiem. 
Jauktais koris dziesmu draugus Mālpils 
kultūras nama apaļajā zālē iepriecināja 
ar skanīgām tautas dziesmām. Ansambļa 
Rezēdas dalībnieces nodziedāja jaunu, 
mūzikas un teksta autore Skaidrīte Misi-

ņa, un senu dziesmu par Mālpili. Izskanē-
ja ari Daiņa Lazdiņa komponētā dziesma, 
kuru izpildīja Ventspils mūzikas koledžas 
absolvente Gundega Ādamsone.

Koncerti visā Latvijā noslēdzās 
vienādi – ar dziesmu Gaismas pils, 
kas izskanēja kā sveiciens Latvijai svēt-
kos – Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas dienā.

Ar dziesmu par Latviju!

Godina  
veselības aprūpes darbiniekus

Nominētie mediķi kopā ar veselības ministru

Birutu Zīriņu sveic padomes 
priekšsēdētāja vietnieks P. Kurms
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Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas 
“Aspazija” projektu vadītāja Maruta Mel-
berga vēlējās ar mūsu avīzes starpniecību 
izteikt pateicību SIA “Mālpils piensaim-
nieks” un personīgi Rolandam Jomer-
tam par sapratni un atbalstu braucienam 
uz Vircburgu (Vācijā).

Tas bija Starptautiska mūžizglītības 
projekta noslēguma pasākums, kura 
pamatdoma ir – ar mākslas, mūzikas un 
dejas palīdzību palīdzēt cilvēkiem ar inva-
liditāti – justies vajadzīgiem sabiedrībā. 
Šajā Eiropas dienas festivālā piedalījās 
– Latvija, Portugāle, Kipra, Spānija, Zvied-
rija un Vācija.

Projekta noslēgumā piedalījās mūsu 
organizācijas senioru deju kolektīva pār-
stāves, kā arī rokdarbnieces. Pilsētas 
galvenajā laukumā katrai delegācijai bija 
ierādīts galds, uz kura tika prezentēti gan 
projekta materiāli, gan arī līdzatvestie 
gardumi. Īpaši liela atsaucība bija Jūsu 
sponsorētajai produkcijai, par kuru mēs 
katram interesentam sniedzām iespējami 
plašu informāciju. Starptautiskajā pasāku-
mā pārliecinājāmies, ka ne tikai Latvijas 

iedzīvotāji, bet arī citu tautu pārstāvji 
uzskata, ka “Mālpils piensaimnieka” pro-
dukcija ir augstas klases ar ļoti labām gar-
šas īpašībām. Daudzi izteica neizpratni, 
kāpēc tā nav nopērkama viņu valstīs.

Tās bija divas neaizmirstamas, saulai-
nas un dzīvi apliecinošas dienas visu pro-
jekta dalībnieču dzīvē, dodot starojumu 
un spēku mūsu turpmākajai darbībai!

1990. gada 23. maijā dibināta Mālpils 
mūzikas skola, kas turpināja Siguldas 
mūzikas skolas filiāles aizsākto darbu. 
1994. gadā skolā tika atvērta mākslas no-
daļa un turpmākajos gados skola pastāv 
ar jaunu nosaukumu – Mālpils mūzikas 
un mākslas skola. Visus šos 18 gadus 
par skolas direktoru strādā Juris Vītums. 
Ilgus gadus mūsu pagasta bērniem iepa-
zīt mūzikas pasauli palīdz skolotāji Diāna 
Dzelvīte, Ināra Daukste, Svetlana Lucēvi-
ča, arī Juris Kaukulis, Guntars Gritāns un 
Elīna Šteiharde, Daiga Rozentāle, kuri 
šajā mācību gadā skolā vairs nestrādā. 
Mūzikas instrumentu spēli audzēkņiem 
palīdz apgūt skolotāji Kristīne Ezera, El-
mārs Rudzītis, Aiga Staseļūne.

Par mūzikas skolas dzīvi stāsta skolas 
mācību daļas pārzine Diāna Ulase – Mū-
zikas skolā šobrīd mācās 55 audzēkņi. 
Skolā pasniedz 10 pedagogi, trīs no tiem 
mūsu skolā strādā pirmo gadu: flautas 
skolotāja Olga Ridzevska, vijoles skolo-
tāja Rudīte Saliņa un ģitāras skolotājs 
Ivans Girsovs. Šogad mūzikas nodaļu 
absolvēs 10 audzēkņi dažādās specia-
litātēs: klavierspēlē, vijoļspēlē, flautas 
spēlē un sitaminstrumentu spēlē. No 
mūsu skolas absolventiem vienīgā Ilona 
Haņina ir izvēlējusies turpināt pilnveidot 
savas zināšanas mūzikā. Ilona šobrīd 
mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas 
vidusskolā kordiriģentu nodaļā. Katru 
gadu mūzikas skolas audzēkņi pārstāv 

mūsu skolu dažādos konkursos, gan 
valsts mēroga, gan starptautiskajos. Īpaši 
gribas atzīmēt šā gada laureātus. Klavier-
spēles klases audzēkne Marta Laizāne 
ieguva II vietu XI Latvijas mazo mūzikas 
skolu konkursā par Emīla Dārziņa prēmi-
ju, kas notika Vangažos. Ģitāras klases 
audzēknis Mārtiņš Cimanskis ieguva 
I vietu Latvijas mūzikas skolu un mūzikas 
vidusskolu izglītības programmas Stīgu 
instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēk-
ņu Valsts konkursā

Maijs ir mēnesis, kurā mūzikas un 
mākslas nodaļās gan sveic skolas bei-
dzējus, gan laipni sagaida mazos audzēk-
ņus, kuri uzsāks mācības rudenī.

Mūzikas skola sasniedz pilngadību

Foto – Juris Dreimanis

Vienota pārliecība par to, ka Mālpils 
svētkiem jāizdodas krāšņiem, veicina ne 
tikai labiekārtošanas darbu realizāciju, 
bet arī savstarpēju labākas sapratnes un 
sadarbības veidošanos. Tā atsaucoties 
uz muižas īpašnieka Plauža kunga laipnu 

uzaicinājumu galvenajai svētku organiza-
torei Edītei Priekulei un pagasta padomes 
izpilddirektoram Vladislavam Komorovam 
bija iespēja piedalīties ceļojumā ar gaisa 
balonu pār Mālpils pagastu. Pāri pilij, kur 
notiek vērienīgi teritorijas sakārtošanas 

darbi, topošajam sporta kompleksam, 
pagasta centram un visbeidzot mežiem 
un daudzajiem ezeriņiem Vites pusē. 
Kāds tad izskatās mūsu pagasts no gaisa 
balona ceļojuma augstuma, par to stāstīs 
fotogrāfijas nākamajā jūnija numurā.

Ceļojums ar gaisa balonu

Pateicība par atbalstu
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GADATIRGUS  
MĀLPILĪ

Daiga Frīdberga

Rozes sēju kalniņā,
Magonītes lejiņā;

Es rozēs pušķojos,
Kalponīte magonēs.

Šuj, brālīti, man kurpītes
Ar sidraba sprādzītēm,
Lai es varu tautu dēlu
Ar kājiņu kaitināt.

Es šķitu Runkuli
Bagātu vīru:
Čīkstēja vērdiņš,
No kules velkot.

Baku, baku, kūkiņas,
Kas tās kūkiņas ēdīs?
Papiņš, mammiņa,
Mazais bērniņš.

Opapā, rallallā,
Mūs’ māsiņai zābaciņi;
Atnāks tautas, aizvedīs
Ar visiem zābakiem.

Trīsas zaļas līdaciņas
Ezerā spēlējās:
Divas bija man māsiņas,
Trešā mana līgaviņa.

Ekur,skaisti puisēniņi,
Aplam tādu nedabūs:
Paši gāja dziedādami,
Kumeliņi dancodami.

Māte mani labi māca,
Ceļā mani vadīdama:
– Dēliņ, naudu netērē,
Nemij tēva kumeliņu.

Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu:
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar sanācām.

Es redzēju jūriņā
Svešus putnus lidojam:
Zelta spārni, zelta knābis,
Sudrabots cekuliņš.

Ēsti man gribējās,
Māte maizītes nedeva;
Tā sacīja nedodama:
– Maz darbiņa padarīji.
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22.maijā pagasta padomes zālē uz savu pir-
mo svētku pasākumu Mālpilī pulcējās 800gades 
zīmīgajā laikā dzimušie bērni un viņu vecāki. 
Kopā tika saukti bērni, kas dzimuši no gada sā-
kuma līdz skaistajam ziedoņa laikam. Nākošajā 
reizē kopā nāks vasaras un vēlāk rudens bērni. 
Ar skaistām melodijām jaunos mālpiliešus svei-
ca Mālpils mūzikas skolas audzēkņi, bet svinīgo 
uzrunu teica Mālpils pagasta padomes priekšsē-
dētājs A. Lielmežs, vēlot vienmēr atcerēties savu 
dzimto novadu. Lai to mazie mālpilieši atcerētos 
gadu gados, piemiņai tika dāvināta grāmata par 
Mālpili ar īpašu ierakstu – Mālpils vārds Tavā 
mūžā jau ierakstīts, tu esi dzimis šodienas 

mālpiliešu ģimenē 2008. gadā – Mālpils astoņ-
simtgades jubilejas gadā. Lai tev izdodas savu 
īpašo vietu atrast ne vien tuvo cilvēku mūžā 
un dzimtā, bet arī Mālpils pagasta šodienā un 
rītdienā. Mīli šo vietu! Dzīvo tā, lai Mālpils ar 
Tevi varētu lepoties! Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja V. Kalniņa pasniedza katram mazulim īpašu 
kuloniņu, kas veidots pēc Sidgundas pilskalnā at-
rastā bronzas piekariņa parauga. Rotkaļi Ineta un 
Vitauts Straupes senā lībiešu piekariņa kopijas 
veidojuši sudrabā. Tā Mālpilī turpinās sena tradī-
cija – mazulim pirmo dāvināt tieši sudrablietiņu, 
kas šoreiz ir tik īpaša – 800gades noskaņās!

D. Frīdberga

Dop, dop, Rīgā!
Pārdop mājā,
Siļķu muca mugurā,
Sāls pods padusē.

Pier. Marta Muceniece, 12 g. v., 
Mālpils Kalna Ķikutos, 1926.

Tā jāj kungi, tā jāj kungi,
Tā sulaiņi, tā sulaiņi,
Tā tie nabag` darbinieki,
Supad! Supad! Supad!

Pier. Haralds Dišereits, 13 g. v., 
Mālpils Andricēnos, 1931.

Pru, pru, staļļa Ješka,
Jūdz man Puksi kamanās!
Lai es brauc` uz ķieģeļ muižu
Savu Jūlu aplūkot.

Pier. Emīlija Lase Sidgundas  
Miglās, 1929.

Īksķis – Utubunga,
Rādāmais pirksts – Kreima laiža,
Garais pirksts – Garais Mārtiņš,
Riņķu pirksts – Zelta nesējs,
Mazais pirkstiņš – Mazais Pin-
teķis.

Pier. Kārlis Jansons, 13 g. v.,  
Mālpils Salasrudiņos, 1929.

Viens, divi, trīs,
Četri, pieci, seši,
Tie citi ar` mums nav sveši;
Septiņ`, astoņ`, deviņ`,
Āreče, nu pieliec vēl vienu klāt,
Visi desmit akurāt.

Pier. Jānis Mucenieks, 12 g. v., 
Mālpils Kalna Ķikutos, 1931.

Kas ir viens? Viens es pats.
Kas ir divi? Divi acis pierē.
Kas ir trīsi? Trīs zari dakšā.
Kas ir četri? Četri pupi govij.
Kas ir pieci? Pieci pirksti rokai.
Kas ir seši? Sešas nagliņas 
pakavā.
Kas ir septiņi? Septiņas zvaigz-
nes sietiņā.

Pier. Skaidrīte Bernharde, 12 g. 
v., Mālpils Ratniekos, 1929.

Kur šņibis? Ezerā.
Ko viņš tur dara? Olas dēj
Vai daudz piedēja? Pus pūru.
Kādas bij? Dažādas – apzeltītas 
un sūdainas.
Kādu man dos? Apzeltīto.
Tad laiž vaļā, ja netīro, tad spiež 
degunu vēl.

Pier. Emīlija Lase Sidgundas  
Miglās, 1929.

Visi gani mājās dzina,
Ko mēs mājās darīsim?
Pelna putru vārīsim.
Kur mēs viņu glabāsim?
Apakš vecām ecēšām.
Tur būs viena maita,
Sapuvuša aita.
Kas to pirmo vārdu teiks,
Tas to maitu apēdīs.

Pier. Haralds Dišereits, 13 g. v, 
Mālpils Andricēnos, 1931.

Fragments no topošās Mālpils 
novada fo lk loras grāmatas 
“Trīs sidraba avotiņi”

Sastādītāja  
Ieva Pauloviča

MĀLPILS NOVADA BĒRNU DZIESMAS, SPĒLES UN SKAITĀMPANTI
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Šajā skolas lapā leposimies ar savu 
skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un 
konkursos. Piedalīšanās šajos pasāku-
mos nav izklaides braucieni. Tas ir liels 

skolēna un skolotāja papilddarbs. Tas ir 
arī vecāku atbalsts. Un visbeidzot tā ir 
mērķtiecība un maksimāla koncentrēša-
nās uzdevumu izpildes laikā.

Paldies šiem skolēniem skolas vadība 
teiks Pēdējā zvana pasākumā. Mēs ar 
viņiem lepojamies!

Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

Mālpils vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu dalībnieki  
un uzvarētāji 2007./2008.m.g.

“Ozolzeme – Latvija”
30.aprīlī Mālpils vidusskolas 10.klases skolēni piedalījās 

visas Latvijas akcijā “Ozolzeme – Latvija” un stādīja košum-
krūmus Mālpils parkā.

2008.gada oktobrī notiks akcijas izvērtēšana un iestādīto 
koku skaita apkopošana.

Akcijas norises atspoguļojuma materiāla ekspozīciju varēs 
apskatīt no 2008.gada 11. – 15.novembrim Rīgas Bērnu un 
jauniešu centrā “Altona”.

Santa Barkēviča

N. 
p. 
k.

Vārds,  
uzvārds, 

klase
Olimpiādes un konkursi Skolotāji

1. Valters Brūns 
12.kl.

Angļu valoda
Biznesa ekonomiskie pa-
mati – 2.vieta
Matemātikas olimpiāde

Ina Turkina
Daiga Melcere
Valda Kalniņa

2. Dainis Pudelis 
12.kl.

Angļu valoda
Skatuves runas konkurss
Vēstures olimpiāde
Politikas zinības – 2.vieta
Politikas zinības (Valstī)

Ina Turkina
Anita Randere
Laima Balode
Laima Balode
Laima Balode

3. Agnija Graudi-
ņa 12.kl.

Latviešu val. un literatūra
Ētika – Atzinība

Anita Randere
Laima Balode

4. Kaspars  
Žukovs 12.kl.

Konkurss “Panākumu 
cilvēks”  
(“Esi līderis”) – Atzinība

Daiga Melcere

5. Laura Cielēna 
12.kl.

Bioloģija
Ētika – 2.vieta
Konkurss “Pazīsti savu 
organismu”

Maruta Griķe
Laima Balode
Maruta Griķe

6. Renāte Tuče 
12.kl.

Bioloģija
Biznesa ekonomiskie 
pamati
Matemātikas olimpiāde
Politikas zinības – 3.vieta
Ētika – 3.vieta
Konkurss “Pazīsti savu 
organismu”
Saņēma Diplomu beidzot 
2 gadu apmācību Talantu 
akadēmijā

Maruta Griķe
Daiga Melcere
Valda Kalniņa
Laima Balode
Laima Balode
Maruta Griķe

7. Baiba  
Bruzgule 
12.kl.

Kultūras vēsture Inta Rulle

N. 
p. 
k.

Vārds,  
uzvārds, 

klase
Olimpiādes un konkursi Skolotāji

8. Līga Mukāne 
12.kl.

Kultūras vēsture
Krievu valoda
Vizuālā māksla – 1.vieta
Vizuālā mākslas – Valstī

Inta Rulle
Leongina 
Krūmiņa
Inta Rulle
Inta Rulle

9. Lauks  
Krišjānis 
12.kl.

Sportā (Roku cīņā) –  
3.vieta,
lodes grūšanā – 1.vieta,
šķēpa mešanā – 3.vieta

Baiba Kriviša

10. Diāna Ivanova 
12.kl.

Sportā (Rudens krosā) 
– 2.vieta

Baiba Kriviša

11. Miķelis Vuļs 
11.kl.

Ķīmija
Matemātikas olimpiā-
de – 3.vieta
Matemātikas olimpiāde  
Valstī – 3.vieta

Iveta Vēvere
Valda Kalniņa
Valda Kalniņa

12. Jūlija Ņikitina 
11.kl.

Krievu valoda
Ģeogrāfija

Leongina Krū-
miņa
Ilze Rauska

13. Ilze Vilciņa 
11.kl.

Publiskās runas konkurss Daila Klintsone

14. Pēteris Vuļs 
11.kl.

Bioloģija Maruta Griķe

15. Ieva Zunde 
11.kl.

Ģeogrāfija Ilze Rauska

16. Līga Krūmiņa 
11.kl.

Latviešu val. un literatūra
Konkurss “Panākumu 
cilvēks” (“Esi līderis”) –  
Atzinība
Konkurss “Līderi – biznesa 
ledlauži” (“Esi līderis”) –  
Atzinība

Daila Klintsone
Daiga Melcere
Daiga Melcere
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N. 
p. 
k.

Vārds,  
uzvārds, 

klase
Olimpiādes un konkursi Skolotāji

17. Rita Priede 
11.kl.

Konkurss “Panākumu 
cilvēks” (“Esi līderis”) – At-
zinība
Konkurss “Līderi – biznesa 
ledlauži” (“Esi līderis”) – At-
zinība

Daiga Melcere
Daiga Melcere

18. Baiba  
Brakovska 
11.kl.

Sportā (Rudens krosā) 
– 3.vieta

Baiba Kriviša

19. Armīns  
Fjodorovs 
11.kl.

Sportā (Roku cīņā) 
– 2.vieta, 4x100 m stafetē 
– 2.vieta

Baiba Kriviša

20. Ēriks  
Savrasevičs 
11.kl.

Apguvis pilnu Jaunsarga 
vecākās grupas apmācību 
programmu NBS Kājnieku 
skolā, saņemta LR Aizsar-
dzības ministrijas Jaunsar-
dzes centra Apliecība

21. Jānis Krūmiņš 
10.kl.

Ģeogrāfija Ilze Rauska

22. Solvita  
Fridrihsone 
10.kl.

Konkurss “Mana skola” – 
Atzinība

Leongina  
Krūmiņa

23. Annija  
Brežinska 
10.kl.

Konkurss “Mana skola” – 
Atzinība

Leongina  
Krūmiņa

24. Edgars  
Kaņepējs  
9.a kl.

Publiskās runas konkurss
Ķīmija
Matemātika

Daila Klintsone
Iveta Vēvere
Ārija Krastiņa

25. Laima Leitāne 
9.a kl.

Mājturība – Atzinība Ilze Rauska

26. Jurijs Turkins 
9.a kl.

Krievu valoda – Atzinība Leongina  
Krūmiņa

27. Rainers  
Maršavs  
9.a kl.

Vēsture Ilze Apsīte

28. Ulla Vārava 
9.b kl.

Bioloģija Maruta Griķe

29. Signe Purviņa 
9.b kl.

Mājturība Ilze Rauska

30. Klinta Raupa 
9.b kl.

Latviešu val. un literatū-
ra – Atzinība

Ināra Bahmane

31. Lauris  
Gailums  
9.b kl.

Vēsture Ilze Apsīte

32. Alvīne Bērziņa 
8.a kl.

Latviešu val. un literatūra 
– 3.vieta
Matemātika

Daila Klintsone
Jeļena  
Mihejeva

33. Madara  
Zemīte 8.a kl.

Vizuālā māksla Inta Rulle

34. Aija Stutāne 
8.a kl.

Angļu valoda – Atzinība Antonija  
Kaukule

35. Valters  
Brežinskis 
8.a kl.

Sportā (Rudens krosā) 
– 1.vieta, 1500 m skrējienā 
– 3.vieta, 4x100 m stafetē 
– 2.vieta

Baiba Kriviša

36. Arvis  
Kantiševs  
8.b kl.

Matemātika
 
Angļu valoda

Jeļena  
Mihejeva
Lilita Jomerte

37. Dāvis Sīmanis 
Putriņš 7.a kl.

Matemātika – 2.vieta
Ģeogrāfija – Atzinība

Lidija Stašāne
Ilze Rauska

N. 
p. 
k.

Vārds,  
uzvārds, 

klase
Olimpiādes un konkursi Skolotāji

38. Kristīne  
Krūmiņliepa
7.a kl.

Mājturība Ilze Rauska

39. Emīlija Vija 
Ploriņa
7.b kl.

Matemātika Jeļena  
Mihejeva

40. Rihards  
Kārkliņš  
7.b kl.

Sportā (Rudens krosā) 
– 3.vieta

Baiba Kriviša

41. Signe Ozoliņa 
6.a kl.

Matemātika Lidija Stašāne

42. Dmitrijs  
Lucevičs  
6.b kl.

Konkurss “Skolēni eksperi-
mentē” – 1.vieta
Valsts konkurss “Skolēni 
eksperimentē

Iveta Vēvere
Iveta Vēvere

43. Ilanda  
Brežinska  
6.b kl.

Vides izziņas spēļu kon-
kurss  
“Iepazīsti vidi”

Iveta Vēvere

44. Monta  
Strušus 6.b kl.

Vides izziņas spēļu kon-
kurss  
“Iepazīsti vidi”

Iveta Vēvere

45. Ivo Koļčs 5.kl. Skatuves runas konkurss Daila Klintsone
46. Alise  

Graudiņa 5.kl.
Matemātika Valda Kalniņa

47. Marta Kalniņa 
5.kl.

Matemātika
Konkurss “Skolēni ekspe-
rimentē”

Valda Kalniņa
Iveta Vēvere

48. Toms Cīrulis 
5.kl.

Konkurss “Skolēni ekspe-
rimentē”

Iveta Vēvere

49. Alise  
Graudiņa 5.kl.

Konkurss “Skolēni ekspe-
rimentē”
Vizuālā māksla

Iveta Vēvere
Inta Rulle

50. Sindija  
Jansone 5.kl.

Konkurss “Skolēni ekspe-
rimentē”

Iveta Vēvere

51. Elīna  
Tarakanova  
4.kl.

Latviešu valoda Ērika Caune

52. Eva Ivanova 
3.kl.

Kompleksā olimpiāde Mairita  
Grīnberga

53. Adrians  
Rakuzovs  
1.a kl.

Skatuves runas konkurss 
– 2.vieta

Gunta  
Bahmane

54. Dāvis  
Zagorskis 
11.kl.

Sporta spēles 4x100 m sta-
fetē – 2.vieta, tāllēkšanā 
– 3.vieta

Baiba Kriviša

55. Guntars  
Čeketa 12.kl.

Sporta spēles 4x100 m sta-
fetē – 2.vieta

Baiba Kriviša

56. Mārtiņš Sils 
12.kl.

Sporta spēles 4x100 m sta-
fetē – 2.vieta

Baiba Kriviša

57. Jānis Kratiņš 
9.a kl.

Šķēpa mešanā – 1.vieta Baiba Kriviša

58. Nauris Krīgers 
8.a kl.

Sporta spēles 4x100 m sta-
fetē – 2.vieta, tāllēkšanā 
– 3.vieta

Baiba Kriviša

59. Rūdolfs  
Karlsons  
8.b kl.

Sporta spēles 4x100 m sta-
fetē – 2.vieta

Baiba Kriviša

60. Mareks  
Barsovs  
8.a kl.

Sporta spēles 4x100 m sta-
fetē – 2.vieta

Baiba Kriviša
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Ir noslēdzies mācību gads Mālpils sep-
tītajā skolā – biedrībā “Mālpils tautskola”, 
kurā gan pagaidām nav iespējas kopīgi 
nosvinēt pēdējā zvana svētkus, taču tas 
neliedz priecāties par paveikto: no oktob-
ra līdz maijam dažādos laikos vairāk kā 
200 pagasta iedzīvotāji ir apmeklējuši taut-
skolas piedāvātos mācību pasākumus: 
angļu valodas sarunu klubu un kursus 
iesācējiem, vācu valodas sarunu klubu, 
foto un datora lietošanas iemaņu kursus, 
psiholoģijas seminārus.

Paldies visiem, kam ne darbdienu va-
karos, ne sestdienās un svētdienās nebija 
par grūtu atrast laiku sevis pilnveidošanai 
un to bagātību gūšanai, ko kodes un rūsa 
nemaitā un ko neviens nevar atņemt! Nā-
kamā gada iespējamo mācību dalībnieku 
rosināšanai piedāvājam atsauksmes par 
mūsu īpašajiem kursiem, kādi, šķiet, ne-
vienā citā Latvijas pagastā nav notikuši: 
septiņu mēnešu bezmaksas angļu valo-
das kursi pie pasniedzējiem, kam angļu 
valoda ir dzimtā (trīs mēnešus no Grund-
tvig projekta līdzekļiem, četrus mēnešus 
– pateicoties Mālpils muižas īpašnieku 
Plaužu ģimenes ziedojumam):

Esmu iepriecināta par iespēju mācīties 
angļu valodu un runāt ar īstu angli. Šīs divas 
stundas nedēļā ļauj mums atvērties un runāt 
tikai angliski. Esmu pateicīga gan skolotājam 
Kristoferam, gan Plaužu ģimenei par šo liel-
isko iespēju. (Santa)

Man ļoti patika iet uz šiem kursiem. Pir-
mo reizi, kad man pateica, ka Mālpilī notiks 
kaut kas tāds, es nodomāju, ka aiziešu vienu 
reizi un paskatīšos, vai man tur patiks. 
Likās, ka nebūs nekas īpašs, bet man 
iepatikās, jo skolotājs Kristofers visu 
prata paskaidrot un interesanti mācīja 
to, ko vēl nezināju. Prieks, ka bija dota 
tāda iespēja! (Ieva)

Kad skolā 5.klasē vajadzēja iz-
vēlēties svešvalodu, izvēlējos angļu 
valodu. Toreiz svešvalodām nebija 
nekāda prestiža. Tad bija dzelzs priekš-
kars, uzskatīju, ka ārzemniekus savā 
dzīvē neredzēšu. Laiki ir mainījušies, 
un angļu valodas zināšanas nepiecie-
šamas gan darbā, gan atpūtā. Pagāju-
šā gada rudenī tiem, kuri vēlējās, tika 
dota iespēja uzlabot angļu valodas 
zināšanas. Biju un esmu ļoti priecīga, ka šo 
iespēju izmantoju! Uz kursiem gāju ar prie-
ku, jo patīkami sastapt smaidīgo, pozitīvo, 
gudro skolotāju Kristoferu. Katru nedēļu 
divas stundas pagāja nemanot... Man ļoti 
pietrūks angļu valodas kursu, bet ceru, ka 
rudenī atkal tiksimies! (Vija)

Mums bija liels prieks, ka tika noorgani-
zēti šādi kursi. Mēs te ieguvām ļoti daudz. 
Tagad varam brīvāk sarunāties angliski. Ļoti 
patika pasniedzējs, kā viņš mūs mācīja. Bija 
labi arī tas, ka kursus vadīja pasniedzējs, 
kurš vispār nerunā latviski. (Agita, Dainis)

Šajās nodarbībās es ieguvu ļoti daudz. 
Papildus skolā mācītajai gramatikai iemā-

cījos frāzes, kuras lieto ik-
dienā. Ļoti iepriecināja arī 
atraktīvais un interesantais 
skolotājs. Vēlos ātrāk sagai-
dīt nākošo gadu ar jaunām 
stundām, zināšanām un 
interesanti pavadītu laiku. 
(Anete)

Esmu ļoti pateicīga par 
iespēju apgūt angļu sarunu 
valodu pie pieredzējuša 
pasniedzēja. Tas palīdzēja 
apgūt angļu valodas izrunu 
un pareizu teikumu uzbūvi. 
Šī bija lieliska iespēja papil-
dināt zināšanas un ievingrināt domāšanu. 
Izbraucot ārpus valsts robežām, jutos pārlie-
cināti, jo sazināties ar cilvēkiem bija viegli un 
iegūtā informācija – plašāka. (Līga)

Angļu valodas kursi, manuprāt, bija ļoti 
burvīga iespēja apgūt ko jaunu. Viss nesa-
protamais kursos vienmēr tika izskaidrots. 
Protams, mācīties uzmundrināja skolotāja 
smaids. Katra sestdiena bija kā neliels bur-
vīgs ceļojums angļu valodas pasaulē, liet-
derīgi pavadīts laiks. Paldies par šo iespēju 
apgūt angļu valodu! (Renāte)

Liels paldies par iespēju, tikai 7 minūšu 
gājienā no mājām, apmeklēt angļu valodas 
nodarbības pie skolotāja, kura dzimtā valoda 
ir angļu. Ik nedēļu, pārdomājot un sagatavo-
jot atbildi uz skolotāja neiztrūkstošo jautāju-
mu “How was your week ?” papildināju savu 
angļu valodas vārdu krājumu ar jauniem 
vārdiem. Katrā nodarbībā iemācījos kādu 
jaunu vārdu, izteicienu un atkārtoju kādreiz 
apgūto. Tagad lasot, rakstot un runājot latvie-

šu valodā, bieži domāju, kā to pašu varētu 
pateikt angliski.

Mana angļu – latviešu vārdnīca vairs 
nestāv vientuļa grāmatplauktā, bet bieži to 
pielietoju, meklējot vārdu tulkojumus, ko es-
mu saklausījusi angliski dziedātu dziesmu 
tekstos un TV pārraidēs. Kursu nodarbības 
deva impulsu neapstāties pie iesāktā un 
turpināt papildināt savas valodas zināšanas 
un pielietot tās pie katras izdevības. Paplaši-
nājās paziņu loks, ar kuriem satiekoties sa-
sveicinos un aprunājos. Būtu ļoti priecīga, ja 
būtu iespēja apmeklēt valodas kursus Mālpilī 
arī turpmāk ! P A L D I E S ! (Jolanta)

Šis pavadītais laiks kopā ar angļu valo-

das skolotāju bija tiešām jauks. Lietderīgi 
izmantotas 2 stundas svētdienā. Ceru, ka 
būšu arī kaut ko apguvusi, un tā patiesībā arī 
ir. Valodu apguvē ir svarīgi, lai būtu skolotājs, 
kurš sazinās tikai noteiktajā valodā, jo tādā 
veidā cilvēkam ir jākustina savas smadze-
nes, un var labāk apgūt valodu:) (Laura)

Angļu valodas kursi man palīdzēja gūt 
jaunus angļu vārdus. Es iemācījos runāt an-
gliski un iepazinos ar cilvēku no Anglijas. Ir 
jauki strādāt ar tādu dzīvespriecīgu cilvēku 
kā angļu valodas skolotājs. Sākumā bija 
grūti kaut ko saprast, bet pēc 2 dienām es 
sāku visu saprast. Tas ir lieliski, ka Mālpilī 
varēja iet mācīties angļu valodu. Cerams, 
ka nākamo gadu atkal varēs braukt mācīties 
angļu valodu. :) (Kristīne)

Paldies par iespēju piedalīties angļu valo-
das nodarbībās. Mani ieguvumi: 1. Dzirdēju 
īsto angļu valodu no “pirmavota”.2. Ieguvu 
praktiskas iemaņas dialogu veidošanā, sa-
runā. 3.Uzzināju daudz jauna par Lielbritā-
niju un īpaši Velsu. 4.Nodarbības patīkamā 

gaisotnē ļoti labvēlīga cilvēka vadībā. 
Labprāt piedalītos vēl kādā līdzīgā 
projektā. (Ingrīda)

Mums bija lieliska iespēja no oktob-
ra līdz aprīlim Mālpils kultūras namā 
katru svētdienu papildināt savas angļu 
valodas zināšanas. Par to gribam pa-
teikt lielu paldies kursu organizētājai 
Līvijai, A.Plauža kungam par finansiālo 
atbalstu un mūsu jaukajam un pacietī-
gajam angļu skolotājam no Velsas Gra-
ham Jones. Svētdienas rītus mēs kopā 
AR citiem mālpiliešiem pavadījām īsti 
angliskā gaisotnē, uzlabojām savas 
angļu valodas zināšanas, papildinājām 
angļu valodas vārdu krājumu, iepazinā-

mies AR angļu ģimeņu tradīcijām, domājām 
un sarunājāmies angliski par ikdienas lietām, 
profesijām, dabas parādībām, dažādu tautu 
kultūru atšķirībām. Iegūtās angļu valodas zinā-
šanas mēs pielietosim ārzemju ceļojumos un 
laikā, kad pie mums ieradīsies ārzemju drau-
gi. Kursu noslēgumā mēs esam iemācījušās 
drošāk un AR smaidu komunicēties angļu 
valodā. PALDIES!!! (Evija un Frančeska)

BIEDRĪBA “MĀLPILS TAUTSKOLA” UN 
ANGĻU VALODAS KURSU DALĪBNIEKI 
IZSAKA SIRSNĪGU PATEICĪBU PLAUŽU 
ĢIMENEI PAR ZIEDOJUMU ŠO KURSU 
FINANSĒŠANAI.

L. Mukāne

PROJEKTI

Angļu valodas skolotāji Graham Jones un Kristofers 
Ejugbo ar kursu dalībniekiem.

Bez pēdējā zvana –  
ar prieku par paveikto
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Gandrīz katru gadu Mākslas nodaļas 
audzēkņi ir piedalījušies un piedalās gan 
Latvijas Republikas gan arī starptautis-
kajos jauno mākslinieku konkursos. Arī 
Francijā Troijē mums jau ir bijusi laba 
pieredze, kad 2001. gadā mūsu audzēk-
ne Ilze Zemberga ieguva 6. vietu. Šogad 
konkursa tēma “Tie lido, tie peld, tie 
rāpo...”. Tātad tie varētu būt vienīgi dzīv-
nieki. Skolas iekšējā konkursā darbus 

radīt pieteicās vairākas 
II kursa meitenes, taču 
līdz galam nonāca tikai 
divas – Laima Niedra 
un Alise Graudiņa, ku-
ras savu ideju īstenoja 
keramikā skolotājas 
Gunas Petrevicas vadī-
bā. Tā nu darbi tika ie-
saiņoti, nosūtīti uz Fran-
ciju un pavasara darbu 
steigā gandrīz tas viss 
aizmirsts. Tāpēc jo liels 
bija pārsteigums, kad 
uz skolu pienāca vēstu-
le Alisei no Troijes Fran-
cijā. Un parasti šādās 
ārzemju vēstulēs ir labas ziņas! Arī šoreiz 
tas bija ļoti patīkams pārsteigums. Centre 
pour UNESCO Lous Fran’cois prezidents 
Michel GIROST apsveica Alisi Graudiņu 
ar sava vecuma grupā iegūto balvu par 
izcīnīto 8 vietu. Kopumā konkursam tika 

iesniegti 6230 darbi no visas pasaules 
zemēm, bet tikai 100 no tiem ieguva at-
zinību un balvas. Tāpēc jo lielāks prieks, 
ka starp nominētajiem bija arī mūsējais. 
Sirsnīgi apsveicam Alisi Graudiņu un 
viņas skolotāju Gunu Petrevicu!

Māra Ārente

2008.gada februārī Mālpils novad-
pētniecības muzejs piedalījās Rīgas ra-
jona padomes izsludinātajā pieaugušo 
neformālās izglītības projektu konkursā 

un saņēma finansējumu projekta “In-
tensīvie vietējo gidu apmācības kursi” 
realizēšanai. Finansējums 271.28 LVL 
bija paredzēts tikai un vienīgi uzaicinātās 
lektores Latvijas Tūrisma Gidu asociāci-
jas metodiķes un ekskursiju vadītājas 
Gunas Puriņas darba samaksai. Pārējais 
projektā nepieciešamais – telpas, kopē-
šanas pakalpojumi un citi sīki izdevumi 
bija Mālpils pagasta padomes un Mālpils 

novadpētniecības muzeja ieguldījums.
Šie kursi bija par brīvu un tajos varēja 

piedalīties jebkurš Mālpils pagasta iedzī-
votājs virs 18 gadiem.

Neskatoties uz to, ka nodarbības 
notika darba dienās (sākot no 28.marta 
līdz 25.aprīlim – katru piektdienu) un dar-
ba laikā, atsaucība bija liela, jo kursus 
apmeklēt pieteicās un arī sertifikātus 

saņēma 20 Mālpils pagasta iedzīvotāji 
vecumā no 32 līdz 72 gadiem.

Tā nebija tikai sēdēšana telpās un lek-
ciju klausīšanās par ekskursiju vadīšanas 
teorētiskiem un metodiskiem pamatiem, 
bet visiem kopā tika izstaigāta Mālpils 
– Mālpils muižas parks, senais Lībiešu 
pilskalns, Mālpils ordeņa pils drupas, 
apmeklēta Mālpils baznīca un kapi. Viens 
otru papildinādami ar interesantiem fak-
tiem un vēsturiskiem nostāstiem, kursu 
dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, kas 
topošiem gidiem lieti noderēs, stāstot 
Mālpils viesiem par mūsu pagastu.

Kā noslēguma darbs šim projektam 
kursu dalībniekiem bija jāveic metodis-
kā izstrāde maršrutam pa Mālpili, kuru 

tad arī katrs prezentēja noslēguma no-
darbībā, kas notika pie Ināras Skulmes 
“Skulmēs”. Rezultātā tika izstrādāti 20 at-
šķirīgi maršruti ar pavisam ieintriģējošiem 
nosaukumiem, piemēram, “Ziedošais 
un dziedošais Mālpils muižas parks”, 
“Akmeņainais, zili – zaļais Mergupes 
krasts”, “Uz Ezerkalnu pēc veselības”, 
“Kurp ej, kurpe? Turp un šurp”, “Mālpils 
teikās un nostāstos”, “Ciemos pie ama-
ta meistariem”, “Iepazīsti seno audēja 
amatu” u.c.

Paldies visiem kursu dalībniekiem par 
atsaucību, lielo interesi, jaunām idejām 
un rūpīgo, interesanto darbu! Paldies 
Inārai Skulmei, kura mūs visus noslē-
guma nodarbībā uzņēma savās mājās 
gleznainajā Mergupes krastā. Arī laiks 
mūs palutināja ar sauli un siltumu.

Mēs visi kopā esam iecerējuši iesākto 
turpināt un papildināt savas zināšanas un 
prasmes ekskursiju vadīšanas darbā. Tas 
ir interesanti – būt gidam. Ja arī Tu vēlies, 
vari mums piebiedroties.

Mālpils novadpētniecības muzeja  
vadītāja Baiba Lippe

Tas ir interesanti – būt gidam

Alise un viņas skice

Izstāde

Starptautiski panākumi FRANCIJĀ mūsu māksliniekiem
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Šī gada 16. maijā Mālpils muzejā pirmo reizi notika ,,Muzeju 
nakts” pasākums, kas norisinājās ,,Senajā klasē”. Ikkatrs, kurš 
vēlējās tajā piedalīties, kļuva par ,,Senās klases” skolnieku un 
saņēma īpašu piespraudīti.

Kā jau skolā pieņemts, stundas ieskandināja zvaniņš.
Bija rakstīšanas stunda, kurā varēja iemēģināt roku glītrak-

stīšanā ar spalvaskātu. Bija zīmēšanas stunda, kurā Kultūrvides 
attīstības daļas vadītāja E.Tāle zīmēja skolnieku siluetus. Bija arī 
audzināšanas stunda, kurā katrs, kurš vēlējās, varēja izstāstīt 

savu skolnieka stāstu, kas tika ierakstīts diktofonā un paliks 
muzeja krājumā kā pirmās Mālpils ,,Muzeju nakts” liecinieks. 
Pavisam maziem skolniekiem bija fizkultūras stunda ar izskrie-
šanos pa garo pagastmājas gaiteni.

,,Senās klases” skolniekiem tika dots svarīgs uzdevums – iz-
vērtēt ar uzlīmīšu palīdzību Mālpils pagasta vēsturiskās foto-
grāfijas no muzeja krājuma, kas vēlāk tiks izmantotas Mālpils 
800gades atklātņu komplektam.

Tiem, kas vēlējās, bija iespēja izmēģināt tupēšanu uz zir-
ņiem, gan, jāsaka, nedaudz ,,mīkstākā” variantā.

Starpbrīžos varēja baudīt karstu tēju ar nelielu cienastu.
Un visbeidzot bija dziedāšanas stunda. ,,Dar’ man tēvis 

pastaliņas” pieskandēja ,,Seno klasi”, jo dziedāja visi – gan 
skolnieki, kam sarma matos, gan skolnieki ar bagātu dzīves 

pieredzi, gan pavisam mazi skolnieciņi, gan tie, kam drīz būs 
pirmais izlaidums!

Mēs visi šajā vakarā bijām skolnieki ,,Senajā klasē”, kurā 
stundas beidzās ap pusnakti. Un skolnieku, mums – muzeja 
darbiniekiem – par prieku, bija daudz!

Paldies visiem ,,Senās klases” skolniekiem par labām atzī-
mēm, uzcītīgu darbu un priekšzīmīgu uzvedību!

Gaidīsim Jūs atkal nākamgad!

“Senās klases” skolotājas lomā iejutās  
I. Muraško

Gandrīz visa mācību gada garumā noritēja darbs pie gad-
skārtējā Latvijas Mākslas skolu audzēkņu Valsts konkursa kom-
pozīcijā, kura tēma šogad bija DĀRZS. Katra skola šo uzdevumu 
interpretēja pēc savām iespējām un sapratnes, taču nobeiguma 
prasības visiem bija vienas – ekspozīcija noteiktā izmērā, kurā 
parādīts mācību process attīstībā dažādu kursu līmenī. Līdz ar 
to konkursa galvenais smagums gūlās uz kompozīcijas skolotā-
jas Indras Zvīgules pleciem. Jau otro gadu līdztekus ekspozīciju 
konkursam notiek arī audzēkņu darbu izstrādāšana uz vietas, 
radot kompozīciju pēc dotā uzdevuma. Mūsu skolu šajā konkur-
sa daļā pārstāvēja Anna Dombrovska un Madara Zemīte.

Šogad konkursā piedalījās 75 mākslas skolas, kas sastā-
dīja krietnu konkurenci. Kā parasti, to skolu saraksts, kas ir 
balvu ieguvēji, īpaši nemainās. Tanī skaitā arī mūsu ekspozīcija 
saņēma ATZINĪBU par “labu metodisko darbu un tā atspogu-
ļojumu skolas ekspozīcijā Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
Valsts konkursā”. Par to liels paldies kompozīcijas skolotājai 
Indrai Zvīgulei!

Māra Ārente, 
Mālpils mūzikas un māksla skolas 

Mākslas nodaļas vadītāja

Atzinība 2008. gada mākslas skolu audzēkņu  
Valsts konkursā

“Senās klases” skolnieks
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Studijas vārds “Urga” cēlies no senā 
Mālpils nosaukuma Lemburga – virsaiša 
upe. Urga – upe, strauts, plūsma, kustība, 
virzība. Tas liek domāt, no kurienes mēs 
nākam, kurp ejam, kur atrodamies, kur 
mūsu vieta Latvijā, kur mūsu saknes un 
mūsu atvases.

Studijas dalībnieku vecums no 9 līdz 
94 gadiem. Mēs sakām: “Amatam zelta 

pamats”, vai “Ar acīm amatu neiemācī-
sies”, un mazie pirkstiņi itin veikli pin 
dziju pīnītes. Mēs atceramies arī tādas 
tautas dziesmas rindas: “Padomam vien 
turēju / Savu vecu māmuliņu”. Tieši tāpēc 
mums studijā ir padomnieces, kas palīdz 
saglabāt, pārmantot, nodot nākošajām 
paaudzēm darba tikumu. Mūsu darba 
rīki ir seni. Dažām stellēm jau pāri par 
100 gadiem, bet vienai otrai meistara 
grieztajai karotēm iegadījies pat 700 
gadīgs ozolkoks, kas atrasts pie Allažu 
Septiņiem avotiem. Lai saglabātu dzīvas 
tautas tradīcijas, jābūt ciešā saiknē ar 
senču mantojumu un dabu, tāpēc mūsu 
darbos atspoguļojas gan gadalaiki, gan 
Mālpils seno audumu krāsas. Lielajiem 
lakatiem dzijas krāsotas ar Allažu “Stīp-
nieku” zaļajās pļavās un Mālpils Saules 
kalna pakājē atrasto augu novārījumiem. 
Lupatu celiņos, šķiet, ieausts košais pa-
vasara koku un ziedu plaukums, vasaras 
smaržīgais un daudzveidīgais zaļums, 
rudens pārbagātā krāsu palete, bet zie-
mas sarmas sidrabainie toņi pazib vai 
ikkatrā darbā, jo pat gada aukstākajā 
laikā var atrast ko noderīgu dzijas krāso-
šanai – kaut vai siena smalkumus, kuri se-
vī, liekas, vēl saglabājuši tveices smaržu, 

kaut vai kaltētas bērzu pirts slotu lapas, 
kaut vai melnalkšņu mizas, kas atsauc 
atmiņā to pašu vasaru. Un tieši tāpat kā 
pirms daudziem simtiem gadu mūsu sie-
vietes krāso dzijas un tur MĀJAS, līdzīgi 
Džemmas Skulmes gleznās attēlotajām 
Kariatīdēm. Bet vīriešiem citas nodarbes 
īso dienu garajiem vakariem – koka darbi 
un grāmatsiešana.

Lauma Krastiņa um Māra Ārente

Mālpils kultūras nama  
Tautas lietišķās mākslas studijas “Urga” izstāde 

“Uz Dziesmu svētkiem ar gara un roku darbiem!”



2008. gada maijs16 mÂLpILS VÇSTIS 

Kniediņš sākums
Pirms pieciem gadiem – tieši lielo Dzies-

mu un Deju svētku sezonas sākumā daži 
mālpilieši, kas savu laiku bija jau dejojuši 
tautiskās dejas, nemiera apsēsti meklēja 
rokā vadītāju Janu un pierādīja tai absolūtu 
nepieciešamību veidot jaunu deju kolektīvu. 
Kādu? Jauniešiem – par vecu, vidējie – ir jau 
“Sidgunda”. Vai nu tiem līdzi izleksi! Nekas 
neatliek – būs senioru deju kolek-
tīvs. Dejotāji tika savākti, vadītāja 
pierunāta – atlika tikai nosaukums. 
Visi kultūras nama darbinieki kopī-
gi lauzīja galvas līdz tika atrasts 
īstais – KNIEDIŅŠ. Lai gan jaunais 
deju kolektīvs sirsnīgi tika uzņemts 
senioru dejotāju saimē, dzīve un 
žūrijas izdarīja savas korekcijas un 
Kniediņš tagad atbilstoši dejotāju 
vecumam ir vidējās paaudzes deju 
kolektīvs.

Gadi sadejojoties, sakniedējo-
ties vienā veselā paskrējuši nema-
not un 26. aprīlī deju grupa Knie-
diņš kopā ar draugu kolektīviem 
svinēja piecu gadu jubileju.

Nedēļu pirms koncerta lūdzu dejotājiem 
palīdzēt saprast, kāds tad ir Kniediņš piecu 
gadu vecumā.

Kniediņš koncerti, skates, 
svētki

Kniediņam viss ļoti labi izdodas mēģi-
nājumos, taču skatēs un koncertos...kaut 
kā tā. Piemēram, pēdējā skatē viens otrs tā 
nobijās, ka pat aizmirsa uznākt uz dejas sā-
kumu, bet pievienojās tikai tā ap vidu. Mēdz 
teikt – labāk vēlāk kā nekad!

Esam piedalījušies arī Ludzas rajona 
deju svētkos kā goda viesi. Viens no jautrāka-
jiem koncertiem bija Talsos, no kurienes arī 
radies jau par folkloru kļuvušais teiciens:

Māris –Ivaram: Vai tu nezini ar ko es 
dejoju?

Ivars – Mārim: Ar mani točna, nē!
Protams, neaizmirstams brauciens uz 

Ungāriju. Mūsu dejojošā Latvijas brūnā govs 
kļuva par festivāla naglu.

Vēl viens interesants atgadījums – kon-
certa kopmēģinājumā Ādažos mūsu puiši 
pēkšņi atsēdās pirmajā rindā un ļoti ieintere-
sēti klausījās visu informāciju. Domājām, kas 
tad nu? Vēlāk izrādījās, ka lielās intereses 
objekts ir Ādažu deju kolektīva dāmas, kas 
uz skatuves bija īpaši īsos mini bruncīšos.

Inese Taranda

Kniediņš cilvēki
Nu ko lai saka par Kniediņa cilvēkiem? 

Prātā nāk salīdzinājums ar varavīksni – zilā 
krāsa, sarkanā, zaļā un dzeltenā, kad visas 
šīs krāsas saplūst kopā, un izveido skaisto de-
besu tiltu – varavīksni, tas ir brīnums! Tieši tā 
pat ir ar Kniediņa cilvēkiem – katrs ar savu rak-
sturu, domu un ideju, katrs ar savu varēšanu 
un nevarēšanu, katrs ar savu prieku, un savu 

joku. Kad visi šie ,,labumi” sanāk kopā, tad 
arī top ,,Kniediņa cilvēki”, ar tikai Kniediņam 
zināmiem stiķiem, ar tikai Kniediņam raksturī-
giem svētkiem, ar bailēm pirms koncertiem, 
smiekliem un delverībām mēģinājumos, ar 
raitāku un mazāk raitu dejot prasmi skatēs, 
tomēr visi kopā. Kā saka paši Kniediņa de-
jotāji – mēs esam cilvēki, kas dejo savam 
priekam! Vienvārdsakot – labi cilvēki!

Zaiga Karpoviča

Kniediņš un citi
Ar ko atšķiras Kniediņš no citiem 

kolektīviem? Pēc kāda koncerta mū-
su skaņu operators un bijušais „Mā-
ras”dejotājs Valdis Cērps man teica – es 
tur  gribu dancot. Jautāju – kāpēc? At-
bilde bija – Tāpēc, ka tur visi labi cilvēki.

Labestība, jautrība, izdomas bagātība, 
uz trakām idejām viegli pamudināmi, tādi 

ir kniediņa dejotāji. Un, ja kāds kaut ko 
apņemas – noteikti izdarīs.

Vadītāja Julijana Butkeviča

Kniediņš lustējas
Kniediņš vēlas un mēģina piedalīties visās 

iespējamās lustēs uz kurām tiek aicināts mūsu 
kultūras namā un pie draugiem citos pagas-
tos. Kolektīvam mīļš pasākums bija 2006. gada 
14. – 15. jūlijā – sporta spēles pie Vaidavas eze-

ra. Par tradīciju ir izveidojusies eglītes rotāšana 
un svecīšu iedegšana eglītē Vecgada vakarā 
mežā. 2005. gada maijā “Kniediņš” devās uz 
Kniediņu, lai beidzot visi zinātu, kur tas Mālpilī 
atrodas. Piedzīvojumi ar mašīnām braucot, pie-
dzīvojumi meklējot īsto vietu, taču finālā mēs 
dejojām Kniediņam par godu!

Lielu prieku sagādā piedalīšanās paš-
darbnieku ballēs, kas tiek rīkotas katru gadu. 

Katru gadu izdomājam kostīmus 
un priekšnesumus šai ballei. Pē-
dējais “Zaķīšu pirtiņa” man ir vis 
mīļākais.

Iveta Kukurāne

Kniediņš saņem ap-
sveikumus un sveic

Vēlam – kuplu dejotāju saimi, 
raitu cēlu dejas soli. Nezaudēt savu 
optimisma garu un lai vairojas jūsu 
draugu un atbalstītāju pulks!

Bijušie – Aivars un Gunta 
Milleri

Mums patīk, kā viņi dejo. Mēs 
tajā laikā spēlējam spēles – ķere-

nes, sunīšus, par mājām. Šodien mums jātin 
kamolos diegi Kniediņa karogam. Mums 
patika arī, ka vienreiz Mārtiņos bērni dejoja 
kopā ar mammām un tētiem. Mēs varētu vēl 
kādu reizi dejot kopā!

Laura, Kristīne, Madara,  
citreiz arī Katrīne – bērni,  kas vienmēr  

piedalās mēģinājumos

Paldies vadītājai Janai, kas mani uzaici-
nāja uz šo jautro un jauko dejotāju sabied-
rību. No visas sirds novēlu “Kniediņam” 
kļūt daudz skaitlīgākam un vēl lustīgākam 
nākamajos gados!

Dejotāja Lija Preisa

Parasti notiek tā, ka cilvēki kļūstot vecā-
ki dejo senioru deju kolektīvos, bet mums 
otrādi: Jo vecāki kļūstam, jo jaunākos deju 
kolektīvos dejojam!

Juris Straume

Kas var būt labāks, par svētdienas vaka-
ra mēģinājumiem un kopā būšanu! Daudz 
laimes dzimšanas dienā! Un lai Mālpils 
vīrieši, kungi un jaunskungi nāk piedalīties 
svētdienas vakara sadancošanā, tā priecējot 
sevi un draugus!

Bijusī dejotāja Aina Kuzmane

Novēlu jums viegli polku lekt, pacelties 
virs skatuves dēļiem, atplaukt smaidā, smie-
ties, labi izskatīties! Priecēt publiku un sevi!

Koncertmeistare Jūlija

Vislielākie paldies un ziedu klēpji jubi-
lejā vadītājai Janai! Paldies par pacietību! 
Paldies par uzmundrinājumu! Paldies par 
uzticēšanos mums!

Deju kopa Kniediņš

Manuprāt, jums izdodas pats galve-
nais – gūt prieku no tā ko darāt.

Veiksmi deju svētkos šajā vasarā!
Dzinta Krastiņa

Deju grupa Kniediņš svin jubileju
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Mālpils 800gades ieskaņu koncertcikls
“VAKARA IMPRESIJAS”

20. jūnijs plkst.21.00 Vīnkalniņā Grupa “Dzelzs Vilks” ar koncertu “Jaunie Jāņi 2008”
27. jūnijs plkst.21.00 Dīķa saliņā Konkursa “Mālpils dziesma” dalībnieku koncerts “Dziesmu tilts”
4. jūlijs plkst.21.00 Dīķa saliņā Koklētāju ansamblis “Austriņa” – “Saule kokles skandināja”
11. jūlijs plkst.21.00 Dīķa saliņā Aktieris Pauls Butkēvičš, mūziķe Elīna Cileviča – “Jūs bijāt, jūs esiet, jūs būsiet...”
18. jūlijs plkst.21.00 Dīķa saliņā Torņu mūzikas koncerts – ansamblis “5-atā”

25. jūlijs plkst.21.00 Dīķa saliņā Mālpils novada folkloras krājuma “Trīs sidraba avotiņi” atvēršanas svētki kopā ar 
folkloras kopu “Baļķi” – “Te man tika, te dziedāju...”

1. augusts plkst.21.00  

8. augusts plkst.22.00 Pilskalnā Mālpils 800gades svētku atklāšanas uzvedums “Teiku mistērijas” kopā ar zvanu 
kori “Gloria Deo”

9. augusts
 Mālpils 800gades svētku svinības  
un 7. Latvijas novadu Siera diena

 9.00  Mālpiliešu un siera ražošanas uzņēmumu Svētku gājiens no Parka ielas  
līdz Sauleskalnam

 9.50 Sauleskalns Saules rituāls “Spīguļo saulīt”
 10.00  Siera dižplacī sākas sieru dižandele
  Svētkus ieskandina pūtēju orķestri
 10.10  Siera rituļa ieritināšana Siera svētku pagalmā

 11.00
Centrālais 
svētku  
laukums

7. Latvijas novadu Siera dienas atklāšana

 12.00  Siermaižu 20 metrus garais dižpaklājs, siera un alus zupas 100 litrīgais dižgrāpis 
 12.45  Dzied Aina Poiša un Māris Sloka
 13.20  Siera karaļa kroņa maiņa. 100kg lielā siera rituļa garšošana
 14.00  Gājiens pa sieru dižplaci kopā ar Sidgundas sievām
 15.00  Uzstājas grupa “Klaidonis”
 16.00  Konkurss “Mālpils dižākais siera ēdājs un alus dzērājs”
 16.30  Dzied Andris Daņiļenko

Citos laukumos

 Vīnkalniņā Darbojas amatnieku tirdziņš un darbnīcas
  Koru sadziedāšanās koncerti
  Deju kolektīvu sadancošanās koncerti
  Dažādas atrakcijas bērniem
  Sienas apgleznošana – grafiti

 12.00–15.00 Mālpils  
muižas parkā Siera taka bērniem un ģimenēm

 14.00–18.00  Iepazīšanās ar Mālpili gida pavadībā
 16.00–18.00  Mālpils muižas apskate

 19.00
Centrālais  
svētku  
laukums

Mālpils 800gades noslēguma koncerts 
Koncertu vada I.Circene-Groša un A.Rozenbergs 
Koncertā piedalās:
Liene Circene, A. Mielavs un “Pārcēlāji”

  Grupa “Dzelzs Vilks”
  Grupa “Bet Bet” un Zigfrīds Muktupāvels
  Linda Leen 

 22.00  Svētku noslēguma balle 
Spēlē grupas “Dzelzs Vilks” un “Kantoris 04”

 23.00
Centra  
ūdenskrātuves 
saliņa

Svētku salūts

23.30 Pilskalnā Alternatīvās mūzikas nakts jauniešiem
Svētku programmas precizējumiem sekojiet Mālpils mājas lapā www.malpils.lv sadaļā Aktualitātes.
9. augustā Mālpilij jubileja – 800 gadu svētki, kurus vēlamies svinēt visi kopā un kopā arī posties tiem. Tāpēc mēs ļoti prie-

cātos, ja savu dzīvokļu balkonu izrotāšanai Jūs izmantotu mūsu svētku krāsu ziedus dzeltenus un zilus. Ļoti ceram uz sapratni 
un atbalstu! Un būsim svētkos kopā! (Telefons konsultācijām 22302121 – Ilze)

Mālpils 800gades darba grupa
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26.aprīlī notika Mālpils pagasta čempionāts novusā. Sacensībās 
piedalījas 11 vīrieši un 3 sievietes. Sievietēm tika izspēlēts apļa turnīrs un 
1.vietu ieguva vairākkārtēja šo sacensību uzvarētāja Gaļina Jansone, 
2.vietā ierindojās Lilija Kalniņa, bet 3.vietā Līga Tirzmale. Vīrieši izlozes 
kārtībā tika iedalīti 2 grupās. No katras grupas divi labākie iekļuva pusfi-
nālā. No pirmās grupas pusfinālā iekļuva Guntis Krivenoks un Kaspars 
Žukovs, bet no otrās grupas tēvs un dēls – Alfons un Gatis Suķi. Pirmajā 
uusfinālā Gatis Suķis ar rezultātu 3:0 apspēlēja Gunti Krivenoku, bet otrajā 
Alfons Suķis ar rezultātu 3:1 pieveica Kasparu Žukovu. Līdz ar to finālā 
savā starpā spēkiem mērojās tēvs un dēls. Ļoti sīvā cīņā, šoreiz, uzvarēja 
jaunība, Gatis pārspēja savu tēvu Alfonu ar rezultātu 4:3. Cīņā par trešo 
vietu ar rezultātu 3:2 Kaspars Žukovs pārspēja Gunti Krivenoku.

3.maijā, Babītes pagasta Piņķos, norisinājās Rīgas rajona sporta spē-
les novusā, kurās piedalījās ar Mālpils komanda. Kopumā piedalījās 14 
komandas, kuras tika salozētas 2 grupās pa 7 komandām katrā grupā. 
Mālpilieši pirmajā spēlē pārliecinoši zaudēja spēcīgajai Babītes koman-
dai, kuras sastāvā spēlē arī Latvijas izlases dalībnieki, bet turpmāk turnīru 

aizvadīja godam. Tika 
uzvarēta spēcīgā Si-
guldas komanda, kas 
turnīru pabeidza 3.vie-
tā, spēlēts neizšķirti 
ar Sējas komandu, 
tika piedzīvoti mini-
māli zaudējumi Salas-
pils, Carnikavas un 
Vangažu komandām. 
Diemžēl, pateicoties 
nelabvēlīgai situāci-
jai tabulā, mālpilieši 

ierindojās pēdējā vietā grupā un cīnījās par 13.vietu ar Garkalnes 
komandu, kuru pārliecinoši uzvarēja. Katrā ziņā potenciāls komandai 
ir un pie veiksmīgākas spēles ir iespējas iegūt daudz augstāku vietu. 
Mālpils komandu pārstāvēja Gaļina Jansone, Guntis Krivenoks, Jānis 
un Kaspars Žukovi.

6.maijā, Carnikavas pagastā, notika Rīgas rajona sporta spēles 
orientēšanās sportā, kurās jau trešo gadu piedalās arī Mālpils orientie-
risti. Jāatzīst, ka orientēšanās sports Latvijā paliek arvien populārāks, arī 
mālpilieši vidū. Mālpilieši 15 komandu konkurencē ierindojās 12.vietā. 
Mālpils komandu pārstāvēja Laima Leitāne, Sandra Lielmeža ,Māra Lei-
tāne, Dace Linde, Gatis Ozoliņš, Nauris Durevskis, Gustavs Norkārkls, 
Valters Tučs, Gints Mišins; Ilgonis Leišavnieks, Jānis Tereško. Vislabāk 
no mūsējiem veicās Dacei Lindei, kas ierindojās 4.vietā, par dažām 
sekundēm atpaliekot no 3.vietas ieguvējas.

Nedēļu vēlāk, 13.maijā pirmo reizi Rīgas rajona sporta spēļu kalendā-
rā tika iekļauta sporta veids – MTB riteņbraukšana un arī šajās sacensī-
bās piedalījās mālpilieši un jāsaka, ka ļoti veiksmīgi. Kopvērtējumā tika 
iegūta 6.vieta 10 komandu konkurencē. Individuāli 1.vietu savās grupās 
ieguva māsas Leitānes – Laima uzvarēja grupā līdz 25 gadiem, bet Māra 
uzvarēja grupā no 25 līdz 35 gadiem. Mālpils komandu vēl veiksmīgi pār-
stāvēja Dace Linde, Romāns Evarts, Edijs Ardavs, Emīls Broks, Gustavs 
Norkārklis, Nauris Durevskis. Mūsējie kopvērtējumā varēja pakāpties vēl 
augstāk, ja nebūtu Daces Lindes velosipēdam, pirms starta iesildoties, 
plīsusi riepa, bet Romāna Evarta velosipēdam plīsis spriegotājs.

Sporta pasākumu plāns: Vieta
22.jūnijs Mālpils kausa izcīņa  

Pludmales volejbolā
Pludmales volejbola  

laukums aiz bērnudārza

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

SPORTS

Sporta ziņas

Sacensību uzvarētājs Gatis Suķis Godalgoto vietu ieguvēji Mālpils pagasta 
čempionātā novusā

Mālpils orientieristi gatavojas startam

MTB riteņbraukšas sacensību uzvarētājas 
māsas Leitānes

Mālpils pagasta čempionāts NOVUSĀ, 2008.gada 26.aprīlī
1.grupa

NPK V�rds, Uzv�rds Punkti Setu attiec. Vieta

3 0 3 1 3 0 2 2 1 3

0 3 2 2 3 0 3 0 1 3

1 3 2 2 3 0 2 2 2 2

0 3 0 3 0 3 1 3 2 2

2 2 0 3 2 2 3 1 3 1

3 1 3 1 2 2 2 2 1 3

2.grupa

NPK V�rds, Uzv�rds Punkti Setu attiec. Vieta

0 3 3 0 2 2 2 2

3 0 2 2 3 1 3 0

0 3 2 2 3 1 2 2

2 2 1 3 1 3 3 1

2 2 0 3 2 2 1 3

NPK V�rds, Uzv�rds Vieta

2 4 1 4

4 2 4 1

4 1 1 4

Rezult�ts
Guntis Krivenoks Gatis Su�is 0 : 3

2.gr. 2.vieta

Alfons Su�is Kaspars Žukovs 3 : 1
1.gr. 2.vieta

Guntis Krivenoks Kaspars Žukovs 2 : 3

Alfons Su�is Gatis Su�is 3 : 4

T�livaldis Zagorskis Makeks Cimurs w : 0

�irts Lielmežs M�ris B�rzi�š 3 : 2

P�teris Janbergs J�nis Žukovs 3 : 2

par 7.vietu

par 9.vietu

P U S F I N � L S

1.gr. 1.vieta

2.gr. 1.vieta

par 3.vietu

F I N � L S

par 5.vietu

2 5:5 23 Lilija Kalni�a
2 0

3

2 Ga�ina Jansone
2 2 4 8:3 1

3 Punkti

0 3:8

2 5:10

Setu attiec.

1 L�ga Tirzmale
0 0

1 2

5

Sievietes

2 3 7:9 4

11 J�nis Žukovs
1 0 1

2 1

0

4 7:8 3

10 M�ris B�rzi�š
1 0 0

1

9 T�livaldis Zagorskis
0 1

2 2 7 11:3

2

8 Alfons Su�is
2 1

1 1 4 7:7

5

7 Gatis Su�is
0 2

1 2 3 4

1 0 6 11:9 3

2 6 10:9 2

1

5 Kaspars Žukovs
1 0 1

6 Mareks Jansons
2 2

2

0 1 1 3:14 6

1 1 5 10:9 4

0

3 �irts Lielmežs
0 1

4 Art�rs Žukovs
0 0

2

2 2 0 5 9:8 5

1 0 7 12:6 1

1

1 Guntis Krivenoks
2 2

2 P�teris Janbergs
0

2
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Ja vēlies strādāt jaunā, augsta līmeņa  
dizaina viesnīcā,

Ja esi enerģisks, sabiedrisks,  
ar vēlmi pilnveidoties,

Ja esi piemērots kandidāts  
piedāvātajam darbam,

Tev ir lieliska iespēja pieteikties uz sekojošiem amatiem –
ADMINISTRATORS, VIESMĪLIS, BĀRMENIS, PAVĀRS, 
MASĀŽU SPECIĀLISTS, ISTABENE UN APKOPĒJA.

Savu CV un motivācijas vēstuli (ar norādi – uz kuru amatu pretendējat)
sūtiet līdz š.g.15.jūnijam pa e-pastu: hotelanna@inbox.lv  

vai pastu: “Annas muiža”, Zaubes pag., Cēsu raj., LV–4113.
Papildinformācija pa tālr. 26450095.

Ikvienai precei ir savs derīguma laiks, un tas attiecināms arī 
uz dažāda veida elektroierīcēm. Kad tās beigušas mums kalpot, 
rodas jautājums, kā no tām pareizi atbrīvoties. Tās ir jānodod 
savam atkritumu apsaimniekotājam, jo šim atkritumu veidam 
likumdošana piemēro speciālu apsaimniekošanas shēmu. 
Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotāji Latvijā ir vienīgie, kuriem 
tiek piedāvāts īpašs pakalpojums – nolietotas elektrotehnikas 
bezmaksas savākšana no privātmājām.

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija 
ir izstrādājusi maršrutus, kad pēc pieteikuma uz katru Cēsu, 
Limbažu, Valkas un Valmieras rajonu pašvaldību divas reizes 
mēnesī dodas ZAAO transports, lai bez maksas savāktu nolie-
totu sadzīves elektrotehniku – ledusskapjus, gāzes plītis, veļas 
mašīnas, televizorus, datorus u.c. elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumus.

Atsevišķās pašvaldībās ir vērojama šķietami atbalstāma 
iniciatīva, kad kāds vietējais darbonis piedāvā savākt nolietotu 
elektrotehniku, taču ar to apkārtējai videi draudzīgā rīcība arī 
beidzas, jo savāktie priekšmeti mājas apstākļos tiek izjaukti, 
atdalot krāsainos metālus, bet videi tik kaitīgie šķidrumi, gāzes 
un pārējie atlikumi nonāk augsnē vai gaisā, nodarot ļaunumu 
gan apkārtējai videi, gan apkārtējo cilvēku veselībai.

ZAAO aicina Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotājus piedo-
māt, kam nolietotā sadzīves elektrotehnika tiek atdota. Izman-
tojot ZAAO piedāvāto pakalpojumu, tiek nodrošināts, ka visa 
savāktā elektrotehnika tiek nodota pārstrādes uzņēmumiem 
gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, kur tā tiek izjaukta un 
pārstrādāta, izmantojot speciālas, sertificētas apstrādes iekārtas, 
nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un cilvēkiem.

Turklāt Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, ir apņēmusies 
jau 2009.gadā savākt 4 kg elektrisko un elektronisko iekārtu atkri-
tumu no katra iedzīvotāja. 2007.gadā ZAAO pavisam ir savākusi 
vairāk nekā 160 tonnas šo atkritumu, un līdz valstij izvirzīto mērķu 
sasniegšanai vēl tālu, tādēļ ZAAO aicina apzināties nepareizas 
atkritumu apsaimniekošanas sekas un izmantot uzņēmuma 

piedāvātos pa-
ka lpojumus. 
Vienoties par 
nolietotas sa-
dzīves tehnikas 
s a v ā k š a n a s 
iespējām va-
rat, zvanot uz 
mobilo tālruni 
26132288.

POLICIJA ZIŅO

 Laika posmā no 2008.gada 17. aprīļa līdz 
2008.gada 20. maijam Rīgas rajona Mālpils pa-
gastā reģistrēti 21 notikums. Tajā skaitā reģistrēti: 
5 noziedzīgi nodarījumi pret personas īpašumu; 
5 ceļu satiksmes negadījums; 2 ugunsgrēki.

 04/05/2008 18:00 Mālpilī brīvi piekļūstot tika no-
zagts motorollers GILERA RUNNER PUREJET 
un aizsargķivere. Vēlāk ar sabojātu aizdedzes 
atslēgu motorollers atrasts mežā. Lietas apstākļi 
tiek noskaidroti. Ierosināts kriminālprocess.

 07/05/2008 10:30 Mālpilī, Nākotnes ielā sievietei 
nozagts mobilais telefons SAMSUNG. Ierosināts 
kriminālprocess.

 09/05/2008 11:00 – 09/05/2008 14:30 Mālpilī Nā-
kotnes ielā iekļūstot caur balkonu no dzīvokļa no-
zagtas rotaslietas. Ierosināts kriminālprocess.

 14/05/2008 15:05 Mālpilī, Inciems–Sigulda–Ķe-
gums ceļa 41. km 1956 g. dz. vīrietis vadījis 
transporta līdzekli MTZ 82 bez transporta līdzek-
ļa vadīšanas tiesībām, atrodoties apreibinošu 
dzērienu ietekmē. Ierosināts kriminālprocess.

 14/05/2008 17:39 Mālpilī, ceļā uz Bukām aizturēts 
1958.g. dz. vīrietis vadījis transporta līdzekli MAZ 
5516 bez transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām, 
atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Ierosināts 
kriminālprocess.

 10/05/2008 10:30 Mālpilī, Nākotnes ielā kafej-
nīcā “BEATE MARIJA” 1983. g. dz. vīrietis, 
būdams alkohola reibumā, lamājās necenzētiem 
vārdiem un draudēja darbiniekiem.

 29/04/2008 15:06 Mālpilī, Sidgunda–Mālpils 
1. km dega kūla 1 ha platībā.

 25/04/2008 20:20 – 26/04/2008 09:10 Mālpilī, 
Krasta ielā automašīnai MERCEDES BENZ 
nolauzts kreisās puses atpakaļskata spogulis.

VP Rīgas reģiona pārvaldes  
Kārtības policijas pārvaldes  

priekšnieka palīdze Inita Dzelme

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde informē

 Pašvaldības policija kopā ar apsardzes darbinie-
kiem veic regulāras patrulēšanas pa Mālpils pa-
gastu, kuru laikā (no 15. marta līdz 15.maijam) ir 
bijuši 22 izsaukumi uz ģimenes skandāliem, kad 
vīrs sit sievu, 39 izsaukumi no Mālpils pagasta 
iedzīvotājiem par dažādiem likumpārkāpumiem, 
kā piem., naktsmiera traucēšana, personas, kas 

atrodas sabiedriskā vietā alkohola reibumā u.c., 
25 sastādīti administratīvo pārkāpuma protokoli 
un uzlikti naudas sodi par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietā, par nepiedienīgu 
uzvešanos un par naktsmiera traucēšanu, 4 
personas nogādātas Siguldas policijas iecirknī, 
un kopā ar Siguldas nepilngadīgo lietu inspektori 

un Mālpils Sociālā dienesta darbiniekiem regulāri 
tiek apsekotas nelabvēlīgās ģimenes.

 15. aprīlī tika saņemts iesniegums, ka viena 
jauniešu grupa pie veikala “BAF” spridzināja 
spridzekli. Tika noskaidrota vainīgā persona un 
saukta pie administratīvās atbildības pēc Mālpils 
pagasta padomes Saistošajiem noteikumiem.

Ziņo pašvaldības policija

Ziemeļvidzemes atkritumu  
apsaimniekošanas organizācija 

aicina

Suņu vakcinācija
Gadskārtējā suņu vakcinācija pret trakumsērgu  
notiks šadās vietās un laikos:
Tuņķos – 5.jūnijā plkst.17.30
Eglājos – 5.jūnijā plkst.18.15
Vēveros – 5.jūnijā plkst. 19.00
Vitē pie veikala – 5.jūnijā plkst.19.30
Sidgundā pie Koklēm – 9.jūnijā plkst.18.00
Upmalās pie ūdenstorņa – 12.jūnijā plkst.18.00
Mālpilī pie bankas – 16. un 19. jūnijā plkst.18.00

Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļas informācija
· Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa šī gada 27.septembrī ir iecerējusi rīkot 

Stipro ģimeņu svētkus, kur tiek aicināti piedalīties visi tie pāri, kas 2008. gadā 
svin apaļas kāzu jubilejas (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35...). Interesentus lūdzu pieteik-
ties līdz 1. jūlijam personīgi dzimtsarakstu nodaļā vai pa tālruni – 7970891.

· Kāzu jubilejas ceremoniju dzimtsarakstu nodaļā var organizēt arī individuāli, iepriekš 
vienojoties par datumu un norisi. Sakarā ar to, ka šis ir Mālpils pagasta astoņsimt-
gades svētku gads, Mālpils pagasta padome 16.04.2008. sēdē nolēma, ka šajā 
gadā kāzu gadadienu ceremonijas dzimtsarakstu nodaļa organizē par brīvu.

· Vēl ir iespējams pieteikt un noslēgt laulību Mālpils astoņsimtgades svētku die-
nās. Mālpils pagasta padome 16.04.2008. sēdē nolēma atbrīvot no maksas par 
svinīgu laulību reģistrācijas ceremoniju tos, kuri laulību slēgs 8. vai 9. augustā. 
Tas nozīmē, ka jaunlaulātajiem būs jāmaksā tikai valsts nodeva, kas ir 5,00 Ls.

Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
Viktorija Kalniņa

MĀLPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA uzņem jaunus audzēkņus 
2008./2009. m. g. programmā “Instrumentālā mūzika”
6. jūnijā no 15.00 – 19.00 un 7. jūnijā no 11.00 – 14.00

Pie mums jūs varēsiet mācīties:
klavieres, vijoli, akordeonu, flautu, saksofonu, ģitāru, čello,  

sitamos instrumentus.

A�ent�ra „M�lpils soci�lais dienests” sadarb�b� ar M�lpils kult�ras namu j�nija pirmaj� ned��� r�ko akciju „ES TEV. TU MAN”. Taj�
pied�v�sim viens otram lietas, kuras ir pietiekoši labas, bet pašiem vairs nav vajadz�gas. T�s var�tu b�t dr�bes, apavi, trauki, b�rnu
rota�lietas, sadz�ves priekšmeti, u.c. lietas. Akcijai tiks atv�l�ts kult�ras nama foaj�. Liel�ku sadz�ves priekšmetu (m�be�u un 
elektrotehnikas) pied�v�šanai izmantosim zi�ojumu d�li, nor�dot k�du lietu J�s pied�v�jat vai mekl�jat, k� ar� kontaktinform�ciju. L�gums
nest t�ras dr�bes, nesaboj�tus priekšmetus. Akcijas beig�s �pašnieki var�s savas lietas �emt atpaka� vai ar� t�s tiks izn�cin�tas.

Za�os var�tu likt ar� 19 lpp. 

M�lpils pagasta dzimtsarakstu noda�as inform�cija

�� M�lpils pagasta dzimtsarakstu noda�a š� gada 27.septembr� ir iecer�jusi  r�kot Stipro �ime�u sv�tkus, kur  tiek aicin�ti piedal�ties
visi tie p�ri, kas 2008. gad� svin apa�as k�zu jubilejas (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.....).  Interesentus l�dzu pieteikties l�dz 1. j�lijam person�gi
dzimtsarakstu noda�� vai pa t�lruni  - 7970891. 

�� K�zu jubilejas ceremoniju dzimtsarakstu noda�� var organiz�t ar� individu�li, iepriekš vienojoties par datumu un norisi. Sakar�
ar to, ka šis ir M�lpils pagasta asto�simtgades sv�tku gads, M�lpils pagasta padome 16.04.2008. s�d� nol�ma, ka šaj� gad� k�zu
gadadienu ceremonijas dzimtsarakstu noda�a organiz� par br�vu.

�� V�l ir iesp�jams pieteikt un nosl�gt laul�bu M�lpils asto�simtgades sv�tku dien�s. M�lpils pagasta padome 16.04.2008. s�d�
nol�ma atbr�vot no maksas par svin�gu laul�bu re�istr�cijas ceremoniju tos, kuri laul�bu sl�gs 8. vai 9. august�. Tas noz�m�, ka 
jaunlaul�tajiem b�s j�maks� tikai valsts nodeva, kas ir 5,00 Ls. 

M�lpils pagasta dzimtsarakstu noda�as vad�t�ja Viktorija Kalni�a

M�lpils m�zikas un m�kslas skola uz�em jaunus audz�k�us
 2008./2009. m. g. programm� „Instrument�l� m�zika”
6. j�nij� no 15.00- 19.00 un 7. j�nij� no 11.00- 14.00 

Pie mums j�s var�siet m�c�ties: 
 klavieres, vijoli, akordeonu, flautu,

saksofonu, �it�ru, �ello, sitamos instrumentus. 

Su�u vakcin�cija

Gadsk�rt�j� su�u vakcin�cija pret trakums�rgu notiks šad�s viet�s un laikos: 
     Tu��os – 5.j�nij� plkst.17.30 
     Egl�jos – 5.j�nij� plkst.18.15 
     V�veros – 5.j�nij� plkst. 19.00 
     Vit� pie veikala – 5.j�nij� plkst.19.30 

      Sidgund� pie Kokl�m – 9.j�nij� plkst.18.00 
     Upmal�s pie �denstor�a – 12.j�nij� plkst.18.00
      M�lpil� pie bankas – 16. un 19. j�nij� plkst.18.00 

      L�dzu atvest su�us uz pot�šanu nor�d�taj�s viet�s un laikos, l�dzi �emot vakcin�cijas apliec�bu. Jauna apliec�ba maks� 1Ls, pote pret 
trakums�rgu maks� 3Ls, kompleks� pote(su�u m�ris, parvoviroze, leptospiroze, hepat�ts, trakums�rga) maks� 10 Ls.

     Atis 26143151 

Luxury Hotel
Ja v�lies str�d�t jaun�, augsta l�me�a dizaina viesn�c�,

Ja esi ener�isks, sabiedrisks, ar v�lmi pilnveidoties, 
Ja esi piem�rots kandid�ts pied�v�tajam darbam, 

Tev ir lieliska iesp�ja pieteikties uz sekojošiem amatiem – 
Administrators, viesm�lis, b�rmenis, pav�rs,
mas�žu speci�lists, istabene un apkop�ja.

Savu CV un motiv�cijas v�stuli (ar nor�di – uz kuru amatu pretend�jat)
s�tiet l�dz š.g.15.j�nijam pa e-pastu: hotelanna@inbox.lv vai 

 pastu: „Annas muiža”, Zaubes pag., C�su raj., LV-4113.
Papildinform�cija pa t�lr. 26450095. 

Lūdzu atvest suņus uz po-
tēšanu norādītajās vietās 
un laikos, līdzi ņemot vak-
cinācijas apliecību. Jauna 
apliecība maksā 1Ls, pote 
pret trakumsērgu maksā 
3Ls, kompleksā pote(suņu 
mēris, parvoviroze, leptospi-
roze, hepatīts, trakumsērga) 
maksā 10 Ls.

Atis 26143151



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

Pasākumi Mālpils kultūras namā 
2008. gada jūnija mēnesī

06.06. plkst.19.00 Teātra izrāde ,,Kuģītis miglā”
   Autore Lelde Stumbre,  

 režisore mālpiliete Antra Austriņa
08.06.  Mālpils kultūras nama jauktais koris piedalās koru 

konkursā – reģionālajā pusfinālā Valmierā
11.06. plkst.9.00 Vecmāmiņu klubiņa ,,Rezēdas”ekskursija  

 uz ,,Jauncaunēm”
23.06. plkst.23.00 Jāņu nakts zaļumballe kopā ar  

 ,,Emburgas zēniem”
29.06. plkst.12.00 Amsterdamas Universitātes simfoniskā  

 orķestra Vu – Orkest LABDARĪBAS  
 KONCERTS 100 mūziķu sastāvā,  
 diriģents Dāns Admirals

  Programmā: S.Prokofjevs svīta ,,Poručiks 
Kižē”, I. Stravinskis ,,Fejas skūpsts”, 
N. Rimskis-Korsakovs ,,Šeherezade”

29.06. plkst.19.00 Pēterdienas dziesmu un deju svētku ieskaņas  
 koncerts skeitparkā pie kultūras nama

   Koncertā piedalās kultūras nama  
 pašdarbības kolektīvi

Sveicam 
jūnija  

jubilārus!

75 – Skaidrītei Giruckai
70 – Laimonim Garjānim

Sludinājumi
Lēti pārdodu “Zānes” kaziņu. 2. laktācija. Zvanīt 7956872 (vakaros)

5. jūnijā no plkst.12.00 

Zvaigznes ABC grāmatu buss  
pie Mālpils kultūras nama

6.VI pl. 19.00 “Kuģītis miglā”
Autore Lelde Stumbre, režisore Antra Austriņa

ANOTĀCIJA
5 cilvēki dodas ar kruīza kuģi atpūtas braucienā ar mērķi izrauties no ikdienas 

pelēcības. Kas ir tas, kas viņiem neļauj vienam otru līdz galam ieraudzīt – viegl-
prātība vai migla? “Kuģītis miglā” gandrīz kā realitātes šovs – 5 cilvēki izolētā 
vidē, kurā atliek vienīgi lēkt jūrā vai pieņemt spēles noteikumus.

,,Man būs ļoti interesanti atgriezties Mālpilī ar izrādi, kurā es runāju par cilvēku 
savstarpējām attiecībām, sapņiem un ilūzijām. Kā nekā lielākā daļa sapņu ir radu-
šies tieši šeit. Jautājumu – vai sapņot un radīt ilūzijas ir pareizi, es centos risināt 
savā izrādē un nonācu pie secinājuma, ka bez sapņiem un ilūzijām mēs nemaz 
nevaram, taču vienmēr jāatceras ar abām kājām stingri stāvēt uz zemes”.

Ar cieņu – Antra Austriņa

MĀLPILS 800GADE
No 06.06. – 02.07. Izstāžu zālē apskatāma mākslinieces Solveigas 

Vasiļjevas grafikas un tēlniecības darbu izstāde ,,Burbuļi”
20.06. plkst.21.00 Koncertu cikla ,,Vakara impresijas” 1.koncerts Vīnkal-

niņā grupa ,,Dzelzs Vilks” ar programmu ,,Jaunie Jāņi 2008” 
 Dziesmas no jaunā albuma „Uijā, uijā nikni vilki”. Tā ir 
21. gadsimta mūzika ar tradīciju no aizlaikiem, kuras saknes 
slēpjas un tiek atklātas no pagātnes nākotnē pārdzimstošajās 
tautasdziesmu četrrindēs.

27.06. plkst.19.30 Tikšanās ar grafikas un tēlniecības darbu izstādes 
,,Burbuļi” autori Solveigu Vasiļjevu

27.06. plkst.21.00 Koncertu cikla ,,Vakara impresijas” 2.koncerts Māl-
pils muižas dīķa saliņā. Konkursa “Mālpils dziesma” dalībnieku 
koncerts “Dziesmu tilts”

Aicinām piedalīties biedrības ,,Notici sev!” projekta 
,,Dziedot dziedināt!” noslēguma pasākumā ,,Sanā-
ciet, sadziediet...” š.g. 3. jūnijā plkst. 16.00 Mālpils k/n 
apaļajā zālē. Mazliet pastāstīsim, padziedāsim...

,,Notici sev!”

26., 27. jūnijā aicinām Mālpils pagasta  
pensionārus gadskārtējā 2 dienu ekskursijā  

pa Sēlijas baltajiem ceļiem, viesojoties  
arī Rokišķos un Biržos Lietuvā.

Transporta izdevumus apmaksā pagasta  
padome. Dalības maksa 15 Ls+ 7 Ls maiņai Lietu-
vas litos. Peteikties kultūras namā pie dežuranta.

“Vai tu pazīsti Mālpili?”
31. maijā plkst. 11.00 aicinām ģimenes 

un draugu pulciņus piedalīties orientēšanās 
sacensībās “Vai tu pazīsti Mālpili?” – par godu 
Mālpils 800 gadu jubilejai. Centīsimies pēc fo-
to attēliem atrast Mālpilij raksturīgās vietas un 
objektus. Distance būs domāta gan jaunākā 

skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, gan jauniešiem. 
Pulcēšanās, informācija un maršruta karšu saņemšana pasā-
kuma dienā no plkst.10.30 kultūras nama. Pagalmā. Sīkāka 
informācija pa tālr.26153981 vai ausma.cima@inbox.lv

AKCIJA “ES TEV. TU MAN”
Aģentūra “Mālpils sociālais dienests” sadarbībā ar Mālpils 

kultūras namu jūnija pirmajā nedēļā rīko akciju “ES TEV. TU 
MAN”. Tajā piedāvāsim viens otram lietas, kuras ir pietiekoši 
labas, bet pašiem vairs nav vajadzīgas. Tās varētu būt drēbes, 
apavi, trauki, bērnu rotaļlietas, sadzīves priekšmeti, u.c. lietas. 
Akcijai tiks atvēlēts kultūras nama foajē. Lielāku sadzīves priekš-
metu (mēbeļu un elektrotehnikas) piedāvāšanai izmantosim 
ziņojumu dēli, norādot kādu lietu Jūs piedāvājat vai meklējat, kā 
arī kontaktinformāciju. Lūgums nest tīras drēbes, nesabojātus 
priekšmetus. Akcijas beigās īpašnieki varēs savas lietas ņemt 
atpakaļ vai arī tās tiks iznīcinātas.

AKCIJA INTERNETA  
PIESLĒGUMU IERĪKOŠANAI!!!

SIA “OgreLand” piedāvā interneta ierīkošanu  
un pirmo mēnesi abonēšanu bez maksas. 

Interneta pieslēguma ātrums 10Mbit/s, 
izmantojot OgreLand Proxy serveri, interneta ātrums līdz 25Mbit/s.

Akcija pieejama Mālpils daudzstāvu namu iedzīvotājiem.

Akcija spēkā no 1.jūnija līdz 30.jūnijam.

Papildus informācija pa tālruņiem 29118744 un 29227148.

2008. gada maijs


