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PAŠĀ SVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ, 08.08.08. 
PL. 22.00 PILSKALNĀ

TEIKU MISTĒRIJAS

MĀLPILS 800GADES SVĒTKU SVINĪBU  
UN 7. LATVIJAS NOVADU SIERA DIENAS  

PROGRAMMA 09.08.08.
9.00 Mergupes iela–Strēlnieku iela– 

Pirts iela–Jaunā iela–Krasta  
iela–Nākotnes iela–Sauleskalns

Mālpiliešu un siera ražošanas uzņēmumu Svētku gājiens

9.50 Sauleskalns Saules rituāls “Spīguļo, saulīt!”
10.00 Nākotnes iela Siera dižplacī sākas sieru dižandele

Centrālais svētku laukums 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
12.30 Dzied Harijs Spanovkis
13.20 Siera karaļa kroņa maiņa. 100kg lielā siera rituļa garšošana
14.00 Gājiens pa sieru dižplaci kopā ar Mālpils sievām
15.00 Dzied Aina Poiša, Māris Sloka un grupa “Klaidonis”
16.00 Konkurss “Mālpils dižākais siera ēdājs un alus dzērājs”
16.30 Madonas rajona Praulienas pagasta vokālā grupa “Lāsītes”

Citos laukumos
No 11.00 Laukumā pie GE Money bankas Dažādas atrakcijas bērniem
No 11.00 No laukuma pie GE Money bankas Mālpils apskate pa “vecai modei” ar drošku, ar “Melex” elektromobili
No 12.00 Visos svētku laukumos Mākslinieku biedrības Sidegunde portretistu plenērs
12.00–17.00 Pie Vīnkalniņa Darbojas amatnieku darbnīcas kopā ar folkloras kopu “Pērlis”
12.00–15.00 Mālpils muižas parkā Siera taka bērniem un ģimenēm
12.00–15.00 Skeitlaukumā Deju kolektīvu sadancošanās koncerti
13.30–14.00 Skeitlaukumā Koru sadziedāšanās koncerti, uzstājas koris “Frohsinn” no Vācijas
No 14.00 Pilskalnā Sienas apgleznošana – grafiti
14.00–18.00 Pulcēšanās informācijas centrā Iepazīšanās ar Mālpili gida pavadībā
16.00–18.00 Skeitlaukumā Līnijdejas
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”
Linda Leen 
Grupa “Bet Bet” un Zigfrīds Muktupāvels
Videofilmas “Par Mālpili” pirmizrāde

22.30–04.00 Svētku noslēguma balle. Spēlē grupas “Dzelzs Vilks” un “Kantoris 04”
23.00 Centra ūdenskrātuves saliņa Svētku salūts, ko nodrošina SIA “UPK”
23.15 Salūts no muižas par godu Mālpils 800gadei
23.30–04.00 Pilskalnā Alternatīvās mūzikas nakts jauniešiem
10.08.  plkst.14.00 Mālpils luterāņu baznīcā Dievkalpojums un kora “Frohsinn” (Vācija) koncerts

Teiku mistērijā piedalās
Liepājas zvanu koris.  
Vadītāji Astra un Miervaldis Ziemeļi
Spēles ar uguni Iveta Bidere un

Amatierteātris: Ieva Zunde, Dainis Pudelis, 
Santa Voznoviča, Ernests Austriņš, Inta 
Šaboha, Valters Brūns, Anete Krieviņa, Evita 
Dinka, Gatis Zemītis, Ginta Kargane, Aldis 
Opmanis, Elita Mieze, Gunta Bahmane, Kas-
pars Ameriks, Gunta Millere, Sarma Ezerma-
ne un bērni Liene Millere, Matīss Vītols – Vīto-
liņš, Kristaps Dinka, Valters Kargans, Artūrs 
Kargans

Režisore Liene Cimža,  
Dziesmu autors Dainis Lazdiņš,
Dzied Aija Krastiņa, Dainis Lazdiņš, Anete 
Krieviņa, Madara Sila, Sandra Rogule un 
Andris Liniņš (mūzika un teksts R./A. Ūdris) 
Jānis Mackuss (tautas dziesma)
Deju horeogrāfijas Ivetta Jakovļeva, Santa 
Zālamane,
Dejo Ivettas deju studija, deju grupa “Nakc”
Deju kopa “Māra” vadītāja Maija Orlova
Skaņa Voldemārs Cērps, Gaisma “Studio 7”

Teikas un nostāstus lasīja  
un to visu kopā salika  

Dzinta Krastiņa

08.08.2008. plkst.19.00  
Futbola spēle “Vecie” – “Jaunie” 
Mālpils profesionālās vidusskolas 
stadionā

09.08.2008. plkst.12.00  
800 metru skrējiens laukumā  
pie GE MONEY bankas

09.08.2008. plkst.11.30  
Roku cīņa  
skeitlaukumā

10.08.2008. plkst.11.00  
Pludmales volejbola turnīrs  
“Mālpils 800”  
pludmales volejbola laukumā  
aiz bērnudārza

SPORTA  
PASĀKUMI
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Mālpils pagasts šogad svin 
savu lielo jubileju, un esam 
pietuvojušies svētku gada 
kulminācijai. Astoņi gadsimti 
apdzīvotas vietas vēsturē ir ie-
spaidīgs skaitlis.

Jāatzīst, tā bija liela uzdrīk-
stēšanās pieņemt lēmumu par 
šādu svētku rīkošanu, uzdrīk-
stēšanās paziņot, ka arī lauku 
pašvaldības vēsture ir bagāta 
un gadsimtiem gara, ka arī ma-
za pašvaldība ir interesanta ar 

saviem cilvēkiem, notikumiem, 
savdabīgo un tikai šai vietai 
raksturīgo.

Allaž esmu bijis lepns par 
Mālpili un pārliecināts par tās 
cilvēkiem, tomēr bija neliels 
uztraukums, vai mēs spēsim 
mobilizēties un pienācīgi saga-
tavoties tik lielam notikumam, 
kurā esam iesaistīti gan mēs 
paši, gan Mālpils Pienotavas 
85 gadu jubilejā svētkus svinēt 
esam aicinājuši visus Latvijas 
siera ražotājus.

Lai cik labi pagasta padome 
veiktu savu darbu, būtiska ir pa-
šu iedzīvotāju attieksme un vēl-
me līdzdarboties. Ar prieku var 
secināt, ka lielākā daļa mālpilie-
šu saprata, atbalstīja un aktīvi 
iesaistījās svētku sagatavošanā 
un norisēs. To pierādīja kupli 
apmeklētie pasākumi – talkas, 
sarīkojumi, izstādes, svētku 
koncerti piektdienas vakaros, 
daudzie vietējo autoru Mālpilij 

veltītie dzejoļi un mīlestības 
vārdi Mālpils Vēstis lappusēs, 
kā arī mutiskās un rakstītās 
pateicības, ko esam saņēmuši 
līdz šim.

Jubilejas reizē, pirmkārt, 
PALDIES visiem Mālpils pagas-
ta iedzīvotājiem par ieguldīto 
darbu, sirdsdegsmi, radošajām 
idejām Mālpils attīstībā. Vai 
tas ir bijis pagājušajā vai šajā 
gadsimtā, nav svarīgi. Svarīgi ir 
tas, ka JŪS AR PAVEIKTO ARĪ 
ESAT DAĻA NO MĀLPILS.

Otrkārt, PALDIES tiem uzņē-
mējiem, zemniekiem, nekusta-
mo īpašumu īpašniekiem, kuri 
atzina, ka šie ir arī viņu svētki 
un posās Mālpils astoņsimtga-
des sagaidīšanai, sakopjot un 
labiekārtojot savus īpašumus, 
daudzi no viņiem svētku orga-
nizēšanas vajadzībām ļaujot 
izmantot savas teritorijas. Mūsu 
kopīgajām pūlēm ir arī patī-
kams rezultāts – šogad Mālpils 

kļuva par uzvarētāju konkursā 
Sakoptākais Latvijas pagasts.

Treškārt, PALDIES Mālpils 
astoņsimtgades svētku orga-
nizēšanas darba grupai, īpaši 
vadītājai Edītei Priekulei, ģene-
rālsponsoram, kā arī daudza-
jiem svētku atbalstītājiem un 
sponsoriem.

Šis pirmssvētku laiks ap-
liecināja, ka Mālpils joprojām 
ir pietiekami stipra un spējīga 
patstāvīgi pastāvēt, ka Mālpils 
ir bagāta ar izciliem, radošiem, 
ideju pārpilniem cilvēkiem, inte-
resantiem notikumiem, savu 
vēsturi, folkloru un tradīcijām, 
ka Mālpils ir skaista, sevišķi, ja 
mēs katrs un visi kopā par to 
rūpējamies.

Mālpils pagasta  
padomes priekšsēdētājs  

Aleksandrs Lielmežs

Mēs esam lauku pienota-
va, ar savām lauku tradīcijām. 
Mālpils piensaimnieku koopera-
tīvā sabiedrība tika nodibināta 
1993. gadā, bet pienotavas 
darbības vēsture ir krietni se-
nāka. Pienotava savu darbu 
uzsāka pirms 85 gadiem. Tā 

tika uzbūvēta Sudas upes 
krastā. Tika ražots galvenokārt 
sviests un siers. Šo produktu 
ražošanā uzņēmumam ir sena 
vēsture un labas tradīcijas. Ne 
velti “Mālpils piensaimnieka” 
ražotais siers, īpaši “Holandes” 
ir labi pazīstams kā kvalitatīvs 
produkts ar pastāvīgi nemainī-
gu, labu kvalitāti un ir saņēmis 
arī augstu novērtējumu pārtikas 
produktu izstādēs. Šogad Māl-
pils piensaimnieka ražotajam 
“Holandes” sieram piešķirta 
preču zīme “Kvalitatīvs Latvi-
jas produkts”, tautā saukta kā 
“Zaļā karotīte”. Preču zīme tika 
radīta 2001. gadā, lai lauksaim-
niecības produktu klāstā būtu 
iespējams atpazīt produktus, 
kas audzēti un ražoti Latvijā, kā 
arī lai palielinātu šo produktu 
noietu. To piešķir SO “Mārke-
tinga padome”. Zīme tiek pie-

šķirta pārtikas produktiem, kuru 
sastāvā ir vismaz 75% Latvijā 
audzētu izejvielu un kas atbilst 
nepieciešamajām kvalitātes 
prasībām.

Kā senāk, tā arī tagad ļoti 
svarīgs faktors ir piena ražo-
šanas tradīcijas pagastā un 
visā rajonā, kas ir galvenais, 
lai uzņēmumu nodrošinātu ar 
izejvielu – pienu. Bez stabila 
saražotā piena daudzuma tuvā-
kajā rajonā pienotavas attīstība 
un sekmīga darbība nebūtu 
iedomājama.

Tā kā katrā latvietī iekšā sēž 
laucinieks un katram ir tuvākas 
vai tālākas saknes lauku vidē, 
tad tas ir savā ziņā izaicinājums 
rīkot šos svētkus Mālpilī. Pilsēt-
niekam tā būs iespēja apjaust 
savas saknes, labi atpūsties 
un izbaudīt sierus, jo kur gan 
būtu visplašākais siera klāsts, 

gan jauno, gan ilgi ražoto, kā 
ne Siera svētkos? Lauciniekam, 
kuram reizēm līdz tai pilsētai ir 
tālu, būs unikāla iespēja izbau-
dīt visas Latvijā ražotās šķirnes 
vienkopus. Tie būs Svētki gan 
ražotājiem, gan ciemiņiem un, 
protams, mālpiliešiem. Dau-
dzas svētku idejas nākušas no 
Mālpils pagasta puses. Mums, 
kā uzņēmumam, vienam tas ne-
būtu pa spēkam. Būs ļoti skaisti 
un ļoti piesātināti!

Izmantojiet iespēju atpūs-
ties no darba ikdienas, no 
pilsētas trokšņiem. Visi esat 
mīļi gaidīti baudīt, redzēt, izjust, 
izgaršot!

Mālpils Piensaimnieka  
valdes priekšsēdētājs, 

Rolands Jomerts

SVĒTKU UZRUNAS
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Grūtības ir daļa no dzīves 
gājuma, bet izaicinājumi ir tie, 
kas padara dzīvi interesan-
tāku.

Mālpils 800gades svētku 

radīšana bija lielākais izaicinā-
jums man un, es domāju, arī 
visai darba grupai. Mēs gribē-
jām pierādīt, pirmkārt jau paši 
sev un arī pārējiem, ka mēs visi 
kopā to varam paveikt. Un pat 
tad, ja mēs nesasniegsim visu 
iecerēto, mēs būsim izmantoju-
ši sev doto iespēju.

Es ļoti ceru, ka svētku sajū-
ta šodien būs gan šo svētku vei-
dotājiem, gan mūsu ciemiņiem, 
bet pats galvenais, lai šī sajūta 
būtu visiem mālpiliešiem. Mēs 
centāmies no visas sirds un 
ļoti ceram, ka jūs to izjutīsiet, 
sapratīsiet, un novērtēsiet, ka 
Jūsu sirdis būs atvērtas visam, 
ko sniegs šī diena.

Daudzas reizes man tika 

jautāts: “Kāds tad ir jūsu svēt-
ku vadmotīvs?” Un es nespēju 
tā īsti atbildēt. Viss tika veidots 
paļaujoties vienīgi uz savu intuī-
ciju. Tikai mirkli pirms svētkiem 
beidzot centos sev un jums to 
noformulēt – šajos svētkos mēs 
gribam dot iespēju tos izdzīvot 
caur četrām dabas stihijām:

Pirmā stihija – ZEME, kura 
šobrīd ir pašā pilnbriedā – tīru-
mi, kuros ienākas jaunā maize, 
cilvēki, kuri apstrādā šo zemi.

Otrā stihija – ŪDENS, kurš 
sniedz valgmi visam dzīvajam. 
Tās ir mūsu upes, mūsu ezeri 
un dīķi, kuru ūdeņos atspīd 
krāšņie meži, pakalni un tīrumi. 
Tās ir arī piena upes, kas pārtop 
garšīgos Mālpils sieros.

Trešā stihija – UGUNS, kas 
kā simboliskā lāpa pie mums 
nāca cauri astoņiem gadsim-
tiem, bet kura silta un dzīva ir 
katras mājas pavardā.

Ceturtā stihija – GAISS. Kas 
gan labāk raksturo šo stihiju, ja 
ne emocijas, kas virmoja ceļā 
uz šiem svētkiem un virmos šo-
dien svētku kulminācijā.

Man ļoti patika tēlnieces 
Solveigas Vasiļjevas teiktais: 
“Laika un telpas vijumā esam ti-
kai maza daļa no kopējā...” tieši 
tāpēc es aicinu jūs visus – esiet 
kaut maza daļiņa mūsu kopējos 
svētkos!

Mālpils 800gades  
darba grupas vadītāja 

Edīte Priekule

Jau septīto reizi biedrība 
“Siera klubs” organizē Latvijas 
novadu Siera dienu – lielākos 

svētkus siera ražotājiem un pa-
tērētājiem. Šis pasākums skais-
ti un skaļi svinēts Latgalē, Vid-
zemē, Kurzemē. Šogad Siera 
svētki notiek Mālpilī – gandrīz 
Rīgā. Visbūtiskākais svētkos 
ir Latvijas ražoto sieru un citu 
piena produktu kopā sanākša-
na – gadatirgus jeb lielandele. 
Mālpilī savu produkciju rādīs 15 
piena pārstrādes uzņēmumi.

9. augustā iepazīsim ne 
tikai sieru garšas daudzveidī-
bu. Mēs slavēsim sieru! Jo šis 
produkts ir viens no vissenāka-
jiem pasaulē. Arī Latvijā. Gards 
un veselīgs. Mēs atpūtīsimies. 

Mēs brīnīsimies un sajūsmi-
nāsimies. Ikkatra Siera diena 
bijusi pārsteigumu pilna. Cepta 
pustonnīga siera torte un simts 
metrus gara siermaize, celti sie-
ra kalni un pīti siera vainagi, at-
klāts piemineklis un skulptūras 
sieram. Šogad Mālpilī svētku 
viesiem piedāvāsim siera un 
alus zupas dižgrāpi, kā arī 20 
metru garu siermaižu dižpaklā-
ju. Mālpils Piensaimnieks sies 
100 kg lielu siera rituli. Nedaudz 
mazāki sieri būs Lazdonas pien-
saimniekam.

Visu iepriekšējo gadu zeltīto 
Siera karaļa kroni goda vietā 

turēja AS “Valmiera piens”. Nu 
kronis tiks nodots citam uzņē-
mumam. Kuram – uzzināsim!

Lai Siera diena būtu krāš-
ņa un lustīga, biedrība “Siera 
klubs” saka vislielāko paldies 
svētku ģenerālsponsoram SIA 
“Mālpils piensaimnieks” un 
atbalstītājiem – Zemkopības 
ministrijai, Mālpils pagasta pa-
domei, biedrībai “Mārketinga 
padome”, laikrakstam “Latvijas 
Avīze” un žurnālam “Mājas 
Viesis”.

Biedrības “Siera klubs”  
prezidente Vanda Davidanova

SIA “Saint-Gobain Celtniecī-
bas produkti” iepazina Mālpili 
un mālpiliešus, palīdzot apgūt 
vietējās dabas bagātības un uz-
sākot ģipša karjera izveidi Māl-
pilī. Mūsu uzņēmuma pārstāvji 
jau pirmajās dienās sastapa 
atsaucīgus, aktīvus, zinošus 
vietējos speciālistus. No tā arī 
veidojās mūsu priekšstats par 
Mālpili un mālpiliešiem. Un kā 
gan citādi varētu būt, ja māl-
pilieši ir seno lībiešu pēcteči. 
Jūsu dzīslās rit stipras, lepnas, 
strādīgas tautas vīru un sievu 
asinis, kura izturējusi visdažā-

dākos likteņa pārbaudījumus, 
un garīgā gaisma staro no Jūsu 
pilsētas ģerboņa.

Esam gandarīti, ka mūsu 
ceļi krustojās un turpmāk cieši 
savīsies ar Mālpili, vienu no se-
nākajām vietām Latvijā, kura ir 
tikai pāris gadus jaunāka par 
Rīgu un ar lepnumu šogad var 
svinēt savu 800. jubileju.

Mūsu uzņēmums, SIA 
“Saint-Gobain Celtniecības pro-
dukti”, vēlas kļūt par labiem, uz-
ticamiem partneriem Mālpilij un 
mālpiliešiem. Būsim priecīgi par 
iespēju piedalīties Mālpils dzīvē 

un turpmākajā attīstībā, veicinot 
tās ekonomisko izaugsmi, iesais-
toties sabiedriskās aktivitātēs 
un atbalstot kultūras dzīvi, jo 
mālpilieši vienmēr ir bijuši aktīvi 
un sabiedriski, ar savu kori pie-
daloties jau pirmajos Vislatvijas 
dziesmu svētkos, un nezaudēja 
kultūras tradīcijas arī vēlāk.

Novēlam Mālpilij un mālpi-
liešiem saules mūžu un sirsnīgi 
sveicam 800. gadadienā!

SIA “Saint-Gobain Celtniecī-
bas produkti” valdes loceklis  

Normunds Mitko
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Pēdējos pāris gados Māl-
pils novadpētniecības muzeja 
krājums papildinājies ar dau-
dzām skaistām Mālpils fotogrā-
fijām. Tā radās ideja izveidot 
Mālpils pastkaršu komplektu, 
kas būtu kā dāvana Mālpils 
800gadei. Tā kā apvienot visas 
bildes nebija iespējams, tad 
Muzeju naktī Mālpils novadpēt-
niecības muzeja apmeklētājiem 
piedāvājām piedalīties intere-
santā aptaujā – no apmēram 
četrdesmit Mālpils fotogrāfijām 
nobalsot par vairākām visskais-

tākajām. Daudzi Muzeju nakts 
apmeklētāji aktīvi piedalījās 
fotogrāfiju atlasē, un tā tapa 
pastkaršu komplekts no 20 la-
bākajām bildēm. To sastādot 
pilnībā balstījāmies uz aptaujas 
rezultātiem, skaitījām balsis 
katrai fotogrāfijai. Komplektam 
pievienojām arī pēc muzeja 
darbinieku domām raksturīgā-
kās un labākās bildes. Visas 
fotogrāfijas ir izveidotas kā past-
kartes, domātas gan sūtīšanai 
pa pastu, gan kā suvenīrs.

Mālpils svētku noformēju-
ma idejas un detaļas tapušas 
vairāk kā gada garumā. Mirklī, 
kad izkristalizējās svētku logo 
ideja, vairāk vai mazāk atrisinā-
jās arī noformējuma stilistika. 
Mālpils 800gades logo sasau-
cas ar Mālpils ģerbonī attēloto 
etnogrāfisko motīvu no Mālpils 
novada jostas, ko veido senbal-
tu zīmes – simetriski slīpi krusti. 
Trīs reizes atkārtotais kvadrāts 
veido ciparus astoņi simti, kā 
arī seno Māras ūdeņu zīmi. 
Zelts simbolizē Sauli, Zemi, 
bet tumši zilā krāsa redzama 
mūsu upēs, kā arī sasaucas ar 
senbaltu un lībiešu tērpu tumši 
zilo toni.

Kā jau šādos lielos pasāku-
mos viss, kas top, ir kontekstā 
ar pārējo. Tā nu mūsu svētku 

krāsas ir zelts ar zilu – saules 
un ūdens krāsas. Šie ir arī 
pirmie lielie svētki, kad visā 
krāšņumā izspēlēsies ne tikai 
svētku logo, bet arī pagasta 
ģerbonis. Tie ir vizuālie vad-
motīvi visas Nākotnes ielas ga-
rumā, kas papildināti ar ziedu 
kompozīcijām statīvos un arī 
puķu stādījumiem. Tieši tāpēc 
Mālpils ciemata iedzīvotāji tika 
lūgti savas lodžijas dekorēt tieši 
ar šo krāsu puķēm – zilām un 
dzeltenām. Paldies visiem tiem, 
kas to ievēroja!

Tomēr pirmais šo svētku 
reklāmas simbols – starojošie 
jaunieši radās jau pagājušā 
gada augustā, kad pirmo reizi 
Ventspils pilsētas un 6. Siera 
dienā Mālpils pieteica sevi arī 
kā septītās Latvijas siera dienas 

mājvietu. Šie divi motīvi 
radīti svētku atpazīstamī-
bai visu veidu medijos 
un informatīvajā telpā.

Nenoliedzami šāda 
mēroga pasākumu no-
formēšana ir kolektīvs 
darbs, kurā katram tā 
dalībniekam ir neatsve-
rama nozīme. Esmeral-
da Tāle strādā ar dator-
grafikas programmām, 
kas ir daudzu drukas 
darbu pamats. Indra 
Zvīgule ar savu lielo ska-
tuves noformēšanas 
pieredzi un uzkrātajiem 
materiāliem ir neaiz-
vietojama skatuviskās 
vides veidošanā. Daudzi koku 
darbi tiek veikti kopā ar Modri 
Hapanioneku, kurš veidoja 
lielo logo zīmi uz saliņas, par 
kuru varēsim priecāties līdz pat 
rudenim. Katram ir sava niša 
un savi uzdevumi. Tie ir arī teh-
niskie cilvēki, kā Juris Straume 
ar savu komandu, kas rūpējas 
par dekoratīvo elementu uzstā-
dīšanu. Ir prieks par jaunajiem 
labiekārtotajiem laukumiem un 
dārziem, soliņiem un apgais-
mojumu, strūklakām, kas bijis 
arhitektu sapnis jau vismaz 30 
gadu garumā.

Tomēr ir viens būtisks no-
sacījums visam ko mēs da-
rām – mēs gribam, lai tas, ko 
mēs radām nebūtu tikai vienai 
dienai. Mēs domājam par to, 
lai šie dekoratīvie elementi 

būtu izmantojami arī vēl pēc 
gada vai diviem. Tie jau būs citi 
svētki, un šo svētku logo mēs, 
protams, neizmantosim, bet būs 
arī daudz kas tāds, kas noderēs 
svētku sajūtas radīšanai. Varbūt 
šķiet, ka tas, kas redzams ir 
maz, tomēr mums gribas visu 
darīt ar mēru. Iztērēt milzīgas 
naudas summas jau nav pro-
blēma, bet vai tāpēc svētki būs 
košāki? Svētku sajūta jau lielākā 
mērā atkarīga no mums pašiem. 
Ja spēsim saglabāt izdarīto arī 
nākamajiem gadiem, tad tas 
būs lielākais šo svētku iegu-
vums visiem mālpiliešiem.

Māra Ārente,  
Mālpils 800gades svētku  

darba grupa

PASTKARTES IET TAUTĀS

SVĒTKU SIMBOLI

VIZUĀLAIS NOFORMĒJUMS

Zīmes tapšanā un uzstādīšanā piedalījās Modris Hapanioneks,  
Arnis Balodis, Juris Straume, Aigars Lietavietis, Juris Zvīgulis,  
Guntars Kukurāns, Jevgēnijs Orlovs
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S i d g u n d a s  p i l s k a l n ā 
1942. gadā, arot zemi, atrasts 
bronzas piekariņš, kuru zināt-
nieki datē ar 13./14. gs. miju, 
kad šo teritoriju vēl apdzīvoja 
lībieši. Oriģināls glabājas Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja 
Arheoloģijas nodaļas krājumā. 
Sidgundas pilskalns atrodas 
Mālpils pagasta teritorijā – Su-
das un Mergupes satekā, vietā, 
kur sākas Lielā Jugla. 12/13. gs. 
mijā (vēlā dzelzs laikmeta bei-
gās) Sidgundas ciems iekļāvās 
Daugavas lībiešu apgabalā. Šī 
vieta minēta Indriķa Livonijas 
hronikā, kur rakstīts, ka 1206.
gada rudenī priesteris Daniels 
nokļuva ciemā, ko sauc par 
Sidegundi (Sydegunde). Viņš 
tūdaļ sasauca lībiešu tautu, lai 
tā klausītos Dieva vārdu un lai 
kristītu to.

2008. gada maijā pagasta 
padomes zālē uz savu pirmo 
svētku pasākumu Mālpilī pul-
cējās 800gades zīmīgajā laikā 
dzimušie bērni un viņu vecāki. 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
V. Kalniņa pasniedza katram 
mazulim īpašu kuloniņu, kas 
veidots pēc Sidgundas pilskal-
nā atrastā bronzas piekariņa 
parauga. Rotkaļi Ineta un Vi-
tauts Straupes senā lībiešu 
piekariņa kopijas veidojuši 
sudrabā. Tā Mālpilī turpinās 

sena tradīcija – mazulim pirmo 
dāvināt tieši sudrablietiņu, kas 
šoreiz ir tik īpaša – 800gades no-
skaņās! Ar skaistām melodijām 
jaunos mālpiliešus sveica Māl-
pils mūzikas skolas audzēkņi, 
bet svinīgo uzrunu teica Mālpils 
pagasta padomes priekšsēdē-
tājs A. Lielmežs, vēlot vienmēr 
atcerēties savu dzimto novadu. 
Lai to mazie mālpilieši atcerē-
tos 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 
astoņsimtgades jubilejas ga-
dā. Lai tev izdodas savu īpašo 
vietu atrast ne vien tuvo cilvē-
ku mūžā un dzimtā, bet arī 
Mālpils pagasta šodienā un 
rītdienā. Mīli šo vietu! Dzīvo 
tā, lai Mālpils ar Tevi varētu 
lepoties!

Mālpils pagasta padome ir 
nolēmusi šo piekariņu pasniegt 
arī Mālpils vidusskolas absol-
ventiem, klases audzinātājām 
un direktorei; Mālpils 800 gades 
nomināciju 2. un 3. vietas iegu-
vējiem; 9.augustā dzimušajiem 
Mālpils pagastā deklarētajiem 
mālpiliešiem kā arī citos nepa-
redzētos gadījumos pēc institū-
ciju vadītāju ierosinājumiem un 
padomes lēmuma.

Nācis klajā katalogs, kurā 
apkopota īsa, vairāk skaitliska 

informācija par visām svarīgā-
kajām jomām Mālpils pagastā. 

Vienuviet ir ie-
spēja gūt aktuā-
lāko informāciju 
gan par pagasta 
simboliku, gan 
par teritoriju pār-
valdi, infrastruk-
tūru un iedzīvo-
tājiem. Skaitļos 
un grafikos re-
dzams pagasta 
budžets un eko-
nomiskās dar-
bības attīstība 
uzņēmējdarbībā 
un lauksaimnie-
c ībā.  Sniegta 
informācija par 
Mālpils pagas-
ta kultūras un 
izglītības iestā-
dēm, kā arī par 
sociālo nodroši-
nāšanu.

Pirms astoņiem gadsim-
tiem, ap 1208. gadu, kad senās 
Idoves pilī valdīja lībiešu kungs 
Maneģints, Zobenbrāļu ordeņa 
mestrs Venno ar ierakstu lēņu 
grāmatā piešķīra viņam pirmo 
lēni Vidzemē. Kopš tā laika 
skaistajā vietā starp Sudu un 
Mergupi celtas vairākas pilis, 
no kurām šodien skatāma vie-
na, arhitekta Vilhelma Ludviga 
Bokslafa neoklasicisma stilā 
projektētā 1911. gadā pārbūvē-

tā muižkunga Aleksandra fon 
Grotes pils. Pārējās skan vairs 
tikai Mālpils vārdā.

Pils ir viens no simboliem, 
ar ko mums visiem asociējas 
Mālpils, tāpēc, jo īpašs prieks 
būs gan mālpiliešiem, gan 
Latvijas iedzīvotājiem, kā arī 
viesiem savā īpašumā iegūt 
piemiņas monētu uz kuras visā 
savā krāšņumā attēlota Mālpils 
muižas ēka.

PIEMIŅAS MONĒTA PAR MĀLPILS PAGASTA  
TERITORIJĀ ATRASTO ROTU

MĀLPILS PAGASTS  
FAKTOS UN SKAITĻOS 2008
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Gatavojot ies Mālpi ls 
800gades svētkiem tapusi 
arī videofilma par Mālpili, 
kuru iecerēts demonstrēt 
9.augustā, 800 gades svētku 
noslēgumā.

Stāsta TV studijas “TV 
SPEKTRS” valdes priekšsēdē-
tājs Jānis Galviņš:

“Filma veidota kā vizualizēts 
stāstījums par Mālpils šodienu 
un vēsturi, par pamanāmāko, ko 
ierodoties Mālpilī redz ciemiņi, 
par to, kas šķiet būtisks pašiem 
mālpiliešiem un ar ko Mālpils 
lepojas. Filmā izmantoti vairāk 

nekā 300 videofragmenti. Pa-
teicoties tam, ka esam sekojuši 
norisēm Mālpilī gandrīz sešu 
gadu garumā, filmā varējām 
iekļaut, mūsuprāt, ļoti daudz-
veidīgu videomateriālu. Stāstot 
par Mālpils vēsturi, ielūkojāmies 
Mālpils novadpētniecības mu-
zeja fondos, Skulmju dzimtas 
muzejā …. Un, protams, arī 
tas, kādu mēs redzam Mālpili 
šodien. Liels paldies jāsaka 
skolotājai Inārai Bahmanei, kura 
piedalījās šīs filmas veidošanā. 
Līdz pirmizrādei nevēlos detali-
zēti stāstīt par filmā redzamo. 

Tādēļ lai saglabājas intriga 
līdz 9. augusta vakaram. Varu 
vienīgi citēt dažas rindas no vi-
deofilmas aizkadra teksta, kas, 
manuprāt, to raksturo –

Literāts Jānis Liepiņš savā 
dzejolī jautā:

“Vai Mālpilij ir kāda māla pils?
Es zinu: jūs teiksiet –  

no māla viss,
No māla zaļš ozols  

un ziediņš zils,
No māla vecs klons un jauns 

ķieģelis.
Bet kur ir tā pils,  

kādu citiem nav?”

Kur un kas ir tas īpašais, 
kas raksturīgs tikai Mālpi-
lij?”

Pāris nedēļas atpakaļ, 
25. jūlijā ceļu pie lasītājiem 
sāka Mālpils novada folkloras 
grāmata “Trīs sidraba avotiņi”. 
Tā piedāvā ieskatīties Mālpils 
novada vēsturē un tās savda-
bībā caur folkloras prizmu. Tas 
ir veltījums Mālpilij 800 gadu 
jubilejā, kā arī visiem Mālpils 
novada iedzīvotājiem, kuri šeit 
atraduši mājvietu gan sense-
nos laikos, gan mūsdienās.

Šajā grāmatā izlases veidā 
apkopoti teksti galvenokārt 
no manuskriptiem, kas iesūtīti 
Latviešu folkloras krātuvei 20. 
gadsimta 20. – 30. gados, kā 
arī neliela daļa no Latvju Dainās 
publicētajām tautasdziesmām. 

Krājums iesākas ar tautasdzies-
mu četrrindēm, garajām dzies-
mām un ziņģēm, kas savulaik 
tika bieži dziedātas, bet šodien 
reti kam vēl palikušas atmiņā. 
Pēc tam seko bērnu dziesmas 
un spēlītes, un dažādas rotaļas. 
Turpinājumā lasītājs var iepazī-
ties ar mīklām, sakāmvārdiem 
un parunām, ticējumiem un 
paražu aprakstiem, kas ļauj 
dziļāk ieskatīties mūsu senču 
dzīves gudrībā. Pasakas at-
klāj cilvēka bagāto fantāzijas 
pasauli, bet teikas, nostāsti 
un vietvārdi – Mālpils novada 
savdabību. Grāmatas noslēgu-
mā iekļauti Mālpils vidusskolas 
skolēnu sacerējumi ar teiku 
elementiem.

Es vēlos pateikties visiem, 
kas līdzdarbojās un piedalī-
jās grāmatas tapšanā kopš 
2007. gada septembra. Vis-
pirms paldies ilustrāciju au-
toriem – Mālpils mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņiem 
Līgai Kiršteinei un Arvim Kan-
tiševam, kā arī viņu darba vadī-
tājai Mārai Ārentei! Paldies arī 
Mālpils vidusskolas skolotājai 
Inārai Bahmanei par grāmatai 
uzticētajiem skolēnu sacerēju-
miem! Paldies arī Irēnai Sau-
kumai, Albertam un Skaidrītei 

Hofmaņiem, Jānim Lauvam un 
viņa brālēnam Jānim Lauvam 
no Liepājas, Jānim Lūkinam, 
Maijai un Ivaram Bīriņiem par 
atsaucību, kad meklēju papil-
dus ziņas par bijušajām mājām 
un iedzīvotājiem utt.! Paldies 
arī Mālpils kultūras nama va-
dītājai Edītei Priekulei, kura at-
balstīja ideju par šādu folkloras 
grāmatu! Paldies daudzajām 
folkloras materiālu un fotogrā-
fiju krātuvēm, kur varēju atrast 

visu nepieciešamo – Latviešu 
folkloras krātuvei, Latvijas Aka-
dēmiskajai bibliotēkai, Turai-
das muzejrezervāta Krājumu 
nodaļai, Mālpils novadpētnie-
cības muzejam un arī Mālpils 
pagasta bibliotēkai! Paldies 
Valsts Kultūrkapitāla fondam 
un Mālpils pagasta padomei 
par finansiālo atbalstu grāma-
tas izdošanai!

Lai grāmatai ir skaists ceļš 
pie lasītājiem, un lai ikviens no 
mums atrod tajā sev vērtīgo!

Sastādītāja  
Ieva Pauloviča

Piebilde:  Grāmatu var 
iegādāties Mālpils pagasta 
padomes kancelejā un Māl-
pils kultūras namā. Arī Mālpils 
800 gadu jubilejas svētku laikā, 
9. augustā, grāmatu būs iespē-
jams nopirkt.

VĒSTURE,  
KAS IEMŪŽINĀTA KINOKADROS

MĀLPILS NOVADA FOLKLORAS GRĀMATA  
“TRĪS SIDRABA AVOTIŅI”

DĀVANAS MĀLPILIJ

Pirmie autogrāfi

Ieva Pauloviča

Ināra Bahmane

Arvis Kantiševs
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Ar mūsu avīzes Mālpils Vēstis starpnie-
cību Mālpils 800gades darba grupa aicinā-
ja uzrakstīt dzejoli veltītu MĀLPILIJ.

Tika sņemti 14. dzejoļi, kurus sarakstī-
ja 11 autori, un šodien mēs viņiem sakām 
paldies.

Šeit, kur Suda un Mergupe vijas,
Šeit, kur Sauleskalns rītausmu sveic,
Šodienas elpa ar pagātni mijas,
Senas teikas par Mālpili teic.

Kur gan citur vieta tik skaista?
Te mums dzīvot un cerēt prieks.
Lai saullēkts vienmēr pār ezeru  

laistās,
Un neviens lai te nejūtas lieks!

/Ārija Grase/

Balta pils, balta pils
Dižozolu vainagā.
Gadusimteņiem to apskauj
Divas upes sudrabainiem viļņiem.

Dievs dod Mālpils jaunai audzei
Dzimto zemi sirdīs pieminēt,
Lai tie svešā zemā nonākuši,
Atgrieztos uz dzimtām atmatām.

/Eda Vilciņa/

Tu paliec tepat un stāvi
Tam visam pa vidu un pāri.
Ar baltu baznīcu, baltu skolu,
Ar baltu domu tālajā pasaulē  

kādam līdz ņemtu.

Kad sanākam visi kopā,
Kopā sanāk tik daudz.
Un visiem mums ir kas kopīgs
Par mājām Mālpili saukt.

/Elita Mieze/

Agri rītos rīta rasa,
Staigā miglas zābakos,
Reibdami te smaržo lauki,
Pļavas puķu lindrakos.

Kad pār Mālpili trauc vēji,
Tie uz brīdi apstājas, –
Mālpils sirdī nēsā sauli,
Gadusimtos rotājas.

/Ilona Raupa/

“Mazs bij’ tēva novadiņis,” –
Senā tautasdziesmā dzied.
Kamēr dziedam senās dziesmas,
Tikmēr saule nenoriet.

Kamēr spēks ir mūsu darbos,
Kamēr gaišums cilvēkos,
Kamēr mēs viens otram ticam,
Mālpils saule nenoriet.

Kamēr Mālpils mūsu mājas,
Kamēr Mālpils vārds mums svēts,
Tikmēr novadiņš mums dižens,
Pār to saule nenoriet.

/Ināra Bahmane/

Māla pils, Māras pils,
Teiksmu velvēs līvu soļi dun,
Vasaras mijkrēslī
Urgas līčos kvēlo senā guns.

Māla pils, Māras pils –
Trejas upes jūrai sveikas nes,
Ozolu vaiņagos
Ievīts dzimtās zemes spīts un spēks.

/Jānis Zuters/

Mālpilī –
Reizē tik tuvā, un
Reizē tik tālā;
Reizē tik zināmā, un
Reizē tik svešā.
Ievziedu rūgtais valdzinājums,
Un Mergupes plūsma caur gadu 

simtiem
Ļauj sajust mūžības pieskārienu –
Tepat – manos matos,
Manos pirkstos,
Manā dvēselē un skatā.

/Kristīne Cimermane/

Par Mālpili dziesma jauki skan,
Tā sirdij tuva, tev un man.
Lai sanāk visi klausīties –
Gan veci, jauni priecāties.

Skani, dziesma, tuvu un tālēs,
Skani visās Latvju ārēs.
Lai lido dziesma debesīs,
Tās dziesmas tālu aiznesīs.

/Līvija Rogule/

Tā nav šobrīd vienkārša lieta,
Bet pirms 800 gadiem parasta vieta.
Bruņinieki bruņotos tērpos,
Ar koka lāpstām rokā.
Uzgājuši māla zemi
Aiz māliem liela viduslaiku pils.
Sākuši no māliem būvēt pilis.
Šobrīd domāju, kas tur noticis  

un bijis?
Uzbūvējuši īpašas māla pilis
Virs tām lidinās mākoņi zili.
Pils pie pils, māli pie māla,
Stundas pie stundām, dienas  

pie dienas gāja.

Lūk, pagājuši 800 gadi!
Trūkst mums vārdi.
Šī ir mālu zeme,
Ar 800 gadu, gadiem!

/Mārtiņš Nungurs/

Te ozoli, kupli un vareni
Stāv sardzē par Mālpils godu,
Un baltākās birzis un zaļākie meži
Ir dižajam novadam pūrā doti.

Kad pulksteņi iezvana vakara stundu
Un miglas vāli sedz Sudu,
Miers klājas pār mūsu Mālpili,
Lai rītdien tā stipra būtu.

Mālpils, te mūsu Mālpils,
Mālpils – vieta vismīļākā

/Skaidrīte Misiņa/

Mālpils, tev vienmēr virs zemes būt,
Dienās par pilsētu kļūt!
Cilvēkam – jaunam un vecam
Dievam par draugu būt!

Līksmo, līksmo, Mālpils,
Tev astoto simtgadi svin.
Līksmo, līksmo!
Kas tevi mīl,
Katrs to zin.

/Valija Bērziņa/

Dzejoļu fragmentus apkopoja 
“Mālpils Vēstis” redaktore  

Daiga Frīdberga

VELTĪJUMI DZEJAS VALODĀ
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20. jūnijs. Mālpils pilskalnā grupas 
“Dzelzs vilks” koncerts “Jaunie Jāņi 
2008”. Pirmo lāpu, “pirmo gadu simtu ie-
dedz” pati jaunākā Māriņa:

“Es esmu Māra.
Es nāku no teikām.
Cik ticība jūsu būs stipra, tik spēcīga es 

augšu tai līdz.
Cik cerībai būs spārni plati, tik gars mans 

lepns un brīves kārs.
Cik mīlestības jūsos mājos, tik nemirstīga 

sirdīs dzīvošu.
Rit pirmais gadu simts...
Man melnu tumsu izbrist.
Cik maza vēl, cik nevarīgi soļi.
Un sveši kungi nāks un svešas mēles  

locīs manu vārdu.
Vai ļaus man savu ļaužu būt un augt zem 

latvju saules?
Es gaismu nesīšu, jo zinu, mani gaida, tie, 

gaismas izslāpušie, kuri teikās  
manu vārdu vija.

Un tik, cik būs uguņu uz katra kalna,  
tik mēs arī te dzīvosim!

Jūs tikai nenopeļat, nenievājat un  
nenododat!

Jo tik, cik jūs ticēsiet gaismai, tik ātri  
augšu es.”

Otrais koncerts, 27. jūnijs. Uz Mālpils 
dīķa saliņas vēsturisks brīdis konkursa 
“Mālpils dziesma” 20 dalībniekiem, pirmo 
reizi pārbaudot jaunās skatuvītes izturību, 
ar savu skanējumu piedziedot tuvu un tālu. 
“Dziesmu tilts” vienoja skatītājus ar tautā 

jau visiem zināmiem un iemīļotiem dziedā-
tājiem. Tā vien likās, ka arī, daiļi dziedošās, 
dīķa vardes viņus atpazina.

Māra iededz otro lāpu:

“... Es neslēpšu savu bēdu zem akmens, 
es to izdziedāšu!

Tur vienā pusē Gauja, Suda tek, bet otrā 
Daugava un Merga plūst.

Vai man maz upju leju, kur gavilēt?
Rit otrais gadu simts... Bāliņš ara tīrumā, 

bet manu brāli sveši kungi karā ņēma.
Tikai pārnāc mājās bāleliņ!
Es augšu daiļa līgava, jo augu ar ticību, ar 

cerību un mīlestībā.

Piektdiena, 4. jūlijs. “Saules kokles 
skandināja” koklētāju ansamblis “Aus-
triņa”

“Rit trešais gadu simts.
Jau drošāk nāku es un gaismas siltums 

plūst.
No sirds uz sirdi plūst un stīgo, sastīgo un 

vieno mūs.
Kā koklei noskaņotas stīgas, tik apskaidro-

ta topu es.
Jūs mani gaidījāt, es zinu.
Lūk, trešo lāpu degšu es.
Lūk, simtiem guntiņu ap mani mirgo... Un 

ūdens rāms kā vakars rātns.
Tā melodija, kas no tautas dzimst un cauri 

gadsimtiem ir atplūdusi, tā nekad neiz-
dzisīs, vienmēr dzīva būs.

Tik ilgi, cik vien mēs par savām saknēm, 
saviem senčiem,

Par savu Tēvzemi Kaut vienu vārdu  
teiksim,

Kaut vienu stīgu nosaudzēsim...”

11. jūlijs. Uz dīķa saliņas filosofiskais 
mūzikls “Jūs bijāt, jūs esiet, jūs būsiet” 
saplūst kopā ar visu, ko sauc par pazīstamu 

un vismaz reizi izjustu. Par to gādāja tautā 
mīlētais mākslinieks Pauls Butkēvičs un 
Ķeipenes skolas mūzikas skolotāja Elīna 
Cileviča, kuri vārdos un dziesmās atklāj 
mums to, kas jau zināms, varbūt nojaušams, 
un vēl no jauna atklājams.

“Un tik, cik būs ticība jūsu droša, un tik, 
cik būs cerība jūsu liela, tik manu cie-
mu es vadmalā pošu!

Un tik, cik būs mīlestība nemirstoša, tik 
laimīgu ģimeņu te ligzdu vīs!

Mani iesēja auglīgā zemē, man ļāva asnus 
diedzēt un gana stipras saknes dziļi 
zemē laist.

Cel mani, laiviniek, pārved pāri ūdeņiem, 
man arī gribas zaļot un ziedus  
plaucēt!

Jo es biju, es esmu, es būšu...
Rit ceturtais gadu simts.
Es esmu tāda, kādu mani redziet.
Nu vairs man neiznīkt un svešiem  

neiznīdēt.
Jo tādi, kā bijām, esam un būsim, tāda arī 

tu izveidojusies, mana cilts, mana sēta, 
mans nopļautais vāls.

Ai, cik stipri dvesmo vasaras vakaros žūsto-
šais siens!

Es gribu zaļot, es gribu plaukt!”

MĀLPILS ASTOŅSIMTGADES SVĒTKU KONCERTU CIKLS  
“VAKARA IMPRESIJAS” PIEKTDIENU VAKAROS

Rit nedēļas, viena pēc otras, gluži nemanot kā smilšu pulkste-
nis sijā smilšu graudus... Tikai smilšu vietā – astoņas piektdienas. 
Astoņas lāpas. Astoņi gadsimti. Un Māras tēls, kurš no mazas 
maziņas, ejot gadu simtiem, pieaug, nobriest TICĪBĀ, CERĪBĀ un 
MĪLESTĪBĀ.

Šie impresiju koncerti ir dažādi, pēc sava rakstura, noskaņas, 
lai skatītājam un klausītājam būtu interesanti, kā arī Māru teksts, ja 
klausītājs pamanījis, ir pieskaņots tam gadsimtam un koncertam, 
par ko vakarā ir stāsts.

Melodijas grimst mijkrēšļa ēnās, vārdos, ziedošos puķu zārdos... 
Pati daba ir mierā un saskaņā, sajūtot Māras iedegtās dvēseļu 
ugunis. Smaržīgajā atālā izklātais raibais lupatu deķis kā rakstaina 
josta... Un milzīgā pozitīvā enerģija, kas no tā strāvo, aicinot piesēst 
tuvāk zemei, lai uzņemtu tās spēku.

Komponista Raimonda Tiguļa mūzika savijas cieši kopā ar Mā-
ras tēlu, slīdošai laivai un dīķa spogulī iedegtām dvēseļu guntiņām. 
Paldies mālpilietei Elitai Miezei, ka viņa, liekot lietā savu dzejnieces 
talantu, tik daudz palīdzēja, radot brīnišķīgos Māru vēstījumus.

SVĒTKU IESKANDINĀŠANA
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“Un vai smieties vai raudāt, ja laime 
atnāk tad, kad nekas vairs mums nepie-
der – «...būt karalis es tikai sapņos spēju, 
/Bet atmozdamies visu pazaudēju...» Bet 
dvēselē allaž kaut kas tāds, kas pāri malām 
kāpj...” (P.Butkēvičs)

Piektdiena, 18.jūlijs. Ansamblis 5 – atā 
un “Torņu mūzika”

“Cik ticība jūsu būs skaidra, tik apgarota 
būšu un daiļa.

Cik cerība kvēlos jums karsta, tik sildīties 
varēšu, nenosalt man.

Cik mīlestība būs kaislīga, kvēla, tik manai 
sirdij būs pukstēt dots.

Lūk, tāda es nāku un nevairos vēja.
Mana tauta ir lepna ar savu pašapziņu, tik 

neatņemiet tai zemi, ko tā jau pērn ara 
un koku dēstīja... un dēlu dzemdēja.

Tai kokā dēla dēlam būs šūpuli kārt. Vai tā 
nav jauka ziņa?

Šur tur kalēja veseris nodimd.
Ne karam zobenus kalt, bet zemei lemešus 

jaunus.
Gana kauts... Rit 5. gadu simts.
Un mēs jau simtos saskaitāmi.
Sasauksimies, lai dzidri skan un atskan, 

lai apzināties sākam, cik mūsu griba 
stipra.

Es būšu jums kā avota ūdens, dzeriet izslā-
pušie!

Es būšu kā saules gaisma – saskatiet nere-
dzīgie!

Es cekulaina zīle augstu tornī...
Sadzirdiet nedzirdīgie!”

Sestais koncerts, 25. jūlijs. “Te man 
tika, te dziedāju...” kopā ar folkloras kopu 
“Baļķi” no Liepājas.

Teic, Māriņ, savus vārdus!

“Par mūsu tautu teic, tie pagāni.
Un tik daudz kungu pakļaut nāk.
Vai pagānisms tas, ja ticam Debess Tēvam 

un Zemes, Meža, Jūras māti pielū-
dzam?

Un Pērkons, Saule, Mēness mūsu Dievi?
Mēs kurši, zemgaļi un sēļi, mēs latgaļi un 

lībieši.
Mums viena asins rit – mēs balti.
Un lūdzam Māru, Dēklu, Laimu – pasau-

dzē.
Un neļauj dārzam ieaugt nezālēs... un tēva 

arkla lemešiem ar rūsu pārklāties!
Un neļauj mēlei aizmirst dzimto valodu un 

neļauj izmirt tautas varoņiem, lai mū-
žam dzīvo tie un iedvesmo!

Rit sestais gadu simts.
Ir pāri gājuši gan krustneši, gan kņazi.

Tik daudzi mūsu zemi bradājuši!
Mums neiznīkt, ir sīksta mūsu griba būt 

kādreiz brīviem, brīvē sadzīvot.
Lūk, simbols tāds ir šodienai mans tēls. 

Un tik, cik ticēsiet, tik nākšu es pie 
jums!

Cik cerēsiet, tik neizzudīšu, ar savu mīlestī-
bu sildīšu!

Dedz spoži 6. lāpa, dedz!”

1. augusts. “Muzikālas impresijas va-
kara noskaņās” Mālpils muižas pagalmā. 
Uzstājas Latvijas Nacionālās operas so-
listi Sonora Vaice, Ilona Bagele, Sergejs 
Jēgers, Jānis Apeinis, koncertmeistare 
Ilze Ozoliņa.

Ar kādiem vārdiem šodien Māra nāk?

“Kā akords mana ticība lai skan!
Kā trīsskanis pār trijām oktāvām man cerī-

ba pār notīm nošalkos!
Un mīlestība? Kā lai mīlestību atskaņo?
Kā Karmena tā dramatiska citam būs.
Bet vēl māk liriska kā Aīda vai ugunīga Es-

meralda būt.
Klāt 7. gadu simts.
Ar sevis apzināšanos tas nāk. Un gaiši 

prāti ļauj mums noticēt, ka varam paši 
lemt un pastāvēt.

Es nāku!
Septītā, lai lāpa spoži deg!
Es vienmēr esmu, arī tad, kad neredziet!
Par mani atgādina vējš, tas aizskan, melo-

diju nosvilpo un lietus lāses atsitas pret 
loga rūti...

Tas bemolā ir meldiņš uzrakstīts.
Uz pirkstu galiņiem es klusa naktī esmu, 

un rīts, kad aust, jau diēzā tas skan.
Ko gan visu nevar izdziedāt cilvēka balss!
Augstu gaisā sviest un tad zemē triekt...
Lai skan!
Lai pāri Mālpilij tālu skan un saviļņo!
Un vienaldzīgus neatstāj!”

Astotā piektdiena, 8.augusts. Mālpils 
800-gades svētku atklāšana. Mālpils ama-
tierteātris un Liepājas zvanu koris Gloria 
Deo uzvedumā “Teiku mistērijas”

Māras vēstījums šim gadu simtam!

“Es esmu Māra.
Es nāku no teikām.
Šīs teikas šodien stāstīt lemts.
Lai ticība jūs stiprina par to, ka gaišas die-

nas neapmāksies!
Lai cerība jums sapņot ļauj par to, ka sap-

ņu pilis nesagrūs!
Lai mīlestība noturīga ir un pavada ikkatras 

dienas gaitā!
Rit astotais gadu simts, tepat aiz sliekšņa 

pavadīts, tik spilgts vēl atmiņā man 
skan.

Tas tik daudz mainīja un deva, vēl vairāk 
postīja un ņēma...

Zem svešām idejām un svešiem karogiem 
vai puse gadsimta bij pavadīts.

Vēl brālis brāli šaus un stāvēs katrs savā 
pusē...

Un māte velti abus dēlus gaidīs pārnākam.
Tais bedrēs mežā, kara izrautās, kur tagad 

meža zemenītes zied, tais bedrēs, ai, 
kā vilki gaudo un gaida mājās dvēselī-
tes, projām aizvestās.

Bet kā, lai izkliedz naida kūrējiem, ka naidu 
negribam?

Mēs tikai savu zemi mīlam...
Tikai?
Jā, tikai tik vien un tik daudz!
Lai strautā kur uguni tie, kas to nesaprot!
Es astoto lāpu degšu!
Un tad tauta atmodās un dziesmā viļņojās!
Un atkal ticēja un cerēja...
Tāds esi, astotais gadu simts, ar drošu soli 

jaunu simtgadi jau sācis!
Un tik, cik mēs mācēsim dot, tik Dieviņš 

kalnā ļaus kāpt!
Un tik, cik mēs gribēsim redzēt, tik saska-

tīsim!
Tikai sirdi ņemiet visur līdz, sirdi mājās 

neatstājiet!”

Sandra Rogule, 
Mālpils kultūras nama  

mākslinieciskās  
daļas vadītāja

Foto Aivars Lapiņš
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Būs jau sestā vasara, kopš, Helēnas 
Mednes aicināti, Mālpils “Vecleitēnos” va-
saras plenērā pulcējas mākslinieki. Šogad 
plenērs ilga no 25. jūlija līdz 2. augustam 
un tajā piedalījās 13 dalībnieki. Viņu vidū 
redzējām arī mālpiliešus: fotogrāfus – Jāni 
Brenci, Ivaru Brenci, Ati Ieviņu, un jaunās 
mākslinieces – Maiju un Lieni Mackusas. 
Kopīgo radošo veikumu varēs aplūkot Māl-
pils astoņsimtgades svētkos 9. augustā 
laukumā pie kultūras nama. Atšķirībā no 
iepriekšējiem gadiem, šoreiz gan plenēra 
dalībnieku sastāvā, gan organizācijā notiku-
šas pārmaiņas.

Par tām Helēna Medne rosināja izjautāt 
savu palīgu, “Vecleitēnos” sastapto jauno 
mākslinieku Jāni Dukātu. Viņš “Mālpils 
Vēstīm” pastāstīja: “Kādreizējā radošā māk-
slinieku senioru biedrība, kuru iepriekš bija 
dibinājusi Helēnas kundze, pagājušogad 
pārtapa mākslinieku biedrībā “Sidegunde.” 
Tajā apvienojās jaunie mākslinieki ar māk-
sliniekiem senioriem. Kāpēc Sidegunde? 
Tur pie senā pilskalna ir vieta, kur satekot 
Mergupei un Sudai, veidojas Lielā Jugla. 
Tāpat kā mēs saplūstam vienā kopīgā 
spēkā. Tā būtu idejas tēlainā motivācija. 
Bet sākotnējā doma radās no vēlēšanās 
palīdzēt gan jaunajiem, gan vecajiem māk-
sliniekiem. Tie ir tādi posmi, kas palikuši 
bez pietiekošas uzmanības – vecie aizmir-
sti, jaunie cīnās par sasniegumiem. Vidējā 
paaudze jau ir savus pamatus ieminuši. 
Mēs palīdzam jauniem un veciem – viens 
otram. Šajā biedrībā esmu pārstāvis no 

jauno mākslinieku puses, Helēna Medne 
vairāk pārzina seniorus.”

Glezniecībā Jāni Dukātu saista aina-
va. Vairāk nosacīta ainava, kur dominē 
abstrakti elementi. Vēl viņu fascinē krāsas, 
faktūra, krāsu iedarbība vienai uz otru. Arī 
plenērā Jānis pievērsīsies savam iemīļota-
jam žanram.

Mālpilī gleznotājam iepatikušās vecās 
ēkas un pils apkārtne. “Tas ir kultūras 
mantojums, ko novēlu Mālpilij saglabāt. 
Un līdzīgi pilij restaurēt pārējās ēkas, kas 
ir ne tikai Mālpils seja, bet viena no Latvijas 
skaistākajām daļiņām.”

Mākslinieks Vilis Ozols atzīst, ka Māl-
pils plenēru ar prieku atkārtoti izvēlas, jo 
šeit ir laipna uzņemšana un pati Helēna 
ir jauka personība. Gleznošanai apkārtnē 
rodami daudzveidīgi sižeti – ūdeņi, lauki, 
dārzi, parki un ciemats. Par Mālpils jubi-
leju viņš teic: “Tikpat gadu, cik Rīgai. Lai 
plaukst. Tik lieliska vieta, tik lieliski cilvēki. 
Iespējas ir.”

Topošajām māksliniecēm, Maijai Mac-
kusai un Lienei Mackusai, uzaicinājums 
piedalīties plenērā bijis patīkams pārstei-
gums. Abas ir mālpilietes un ikreiz, no 
galvaspilsētas atgriežoties mājās, varot 
saskatīt jaunas, labas pārmaiņas. It īpaši šo-
vasar pirms lielajiem Mālpils svētkiem. Mai-
jai tuvāka zīmēšana un grafika, tāpēc darbi 
tiek iecerēti šajā tehnikā. Liene akadēmijā 
apgūst tēlniecību, tomēr plenērā vairāk 
gleznošot un zīmēšot. Par modeli vēlētos 
atrast kādu dzīvnieku – govi vai citu.

Meitenes sajūsminātas par Mālpils svēt-
ku ieskaņu koncertu vietu – pils dīķa saliņu 
un domā, ka šo tradīciju vajadzētu turpināt. 

Mālpilij viņas vēl saglabāt radošās iespējas 
cilvēkiem darboties – dziedāt, dejot, apmek-
lēt Mūzikas un mākslas skolu.

Mākslinieks un arhitekts Georgs Bar-
kāns priecājas par krāšņo vasaru laukos. 
Viņa uzmanību saistījusi īpatnēja ganību 
pļava ar ziliem, dzelteniem ziedu krūmiem. 
Iznākušas ļoti gleznieciskas un krāsainas 
fotogrāfijas. Pats vairs negleznojot no da-
bas, bet pēc atmiņas.

Mālpils svinībās mākslinieks saskata 
radniecību ar Dziesmu svētkiem, kas pierā-
da: “Mēs esam.” Mēs esam kultūras zeme, 
kur ir savi kultūras notikumi. Mālpiliešiem 

MĀKSLAS PASAULE
SENIORI, JUNIORI UN MĀLPILS MĀKSLINIEKI “VECLEITĒNOS”

Jānis Dukāts (Foto J. Brencis)

Vilis Ozols (Foto J. Brencis)

Liene un Maija Mackusas  
(Foto M. Ārente)
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viņš novēl turpināt rūpēties par vidi un 
saglabāt pirmatnējo dabu. Kā arī, lai māl-
pilieši paši novērtē, kāds viņiem vinnests 
gadījies – gan Mālpils vēsture, gan atlasītā 
kultūras vide un kultūras nams ar savām 
iedibinātām tradīcijām, izdevušos arhitek-
tonisko risinājumu.

Par Mālpils plenēru atzinīgus vārdus 

teic arī gleznotājs Jānis Anmanis, jo uzska-
ta, ka šeit ir Eiropas standartiem atbilstoši 
apstākļi. Te jūtoties pat labāk nekā nonivelē-
tajā, līdz garlaicības nesamaņai noslīpētajā 
“vecās Eiropas” vidē. “Vecleitēnos” viņu 
šogad ļoti sajūsminājusi saimnieces ierādī-
tā, neparasti augstā gulta. “Šajā gultā jūtos 
kā karalis. Un ja jūtos kā karalis, tad esmu 
spiests gleznot tādā vērtībā.” Mākslinieku 

pašlaik iedvesmo apkārtējā daba un Māl-
pils noskaņas. Iespējams, taps klusā daba 
harmonijā ar kādu cilvēka tēlu.

Mālpilij Jānis Anmanis vēl saglabāt 
augsto kultūras līmeni. “Lai turpinās šī 
kolosālā sadarbība ar māksliniekiem. Mēs 
esam pateicīgi par šeit saņemto enerģiju 
un mīlestību.”

Dace Krilovska

K Ā R T Ī B A ,

KURA JĀIEVĒRO MĀLPILS  
800 GADU JUBILEJAS PASĀKUMU  

APMEKLĒTĀJIEM MĀLPILĪ  
2008. GADA 9. AUGUSTĀ

1. Apmeklētājiem autotransports izvieto-
jams tikai speciāli norādītos auto stāv-
laukumos

2. Stingri ievērot ielu satiksmes ierobežoju-
mus:
– Nākotnes ielā – visu diennakti,
– Jaunā, Krasta, Ķiršu, Mergupes, Strēl-

nieku, Parka, Sniedzes, Pirts, Kastaņu 
ielās – tikai gājiena laikā no pl. 8.30 
līdz pl. 11.00,

– norādītajā laikā uz šīm ielām nedrīkst 
atrasties autotransports.

3. Pasākumu norises vietās iebraukšana 
atļauta tikai ar speciālām atļaujām.

4. Izbraukuma tirdzniecības vietās atļauts 
tirgoties ar alkoholiskajiem dzērieniem, 
kuru stiprums nepārsniedz 13% un 
aizliegts tirgoties ar dzērieniem stikla 
pudelēs Mālpils pilskalnā.

5. Aizliegts peldēties Mālpils centra ūdens-
krātuvēs pēc pl. 20.00

6. Par konkrētiem jautājumiem sakarā 
ar pasākuma norisi zvanīt pa telefonu 
67970901.

INFORMĀCIJA

AUTOMAŠĪNU STĀVLAUKUMI 9. AUGUSTĀ

Georgs Barkāns (Foto J. Brencis)

Jānis Anmanis (Foto M. Ārente)
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“Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,” teic 
sena tautasdziesma. Jā, arī Mālpilī ir tāds 
kalns, no kura tālu lūkoties un balsi pār de-
viņiem novadiem laist. Mālpils muižas baroni 
savulaik te uzcēluši novērošanas torni, kurš 
bijis vairākstāvu augsts, tad nojaukts līdz 4. 
stāvam, lai jūrā nemaldītos kuģi. Tautā to sau-
kuši par Velna torni, jo teika vēsta, ka barons 
Taube uz šejieni licis savam kučierim pārvest 
pilī mītošos velnus.

Viena no vecākajām mālpilietēm, Olga 
Ogriņa vairs nav redzējusi ne leģendāro tor-
ni, nedz velnus spokojamies. Viņas bērnībā 
te bijuši vien sadrupuši ķieģeļu pamati un 
vēlāk celtais koka trigonometriskais tornis. 
Bet mūsdienās ceļš no kādreizējā Šopu kroga 
un Sauleskalna līdz Olgas dzimtas mājām 
“Galdniekiem” tagad pārdēvēts par Torņa-
kalna ielu.

Saulainā vasaras priekšpusdienā, Olgas 
tēva būvētā nama viesistabā risinām sarunu 
par Mālpili un Ķilbloku dzimtu.

Manas mātes dzimtā puse bija Zaube, 
bet paps nāk no Mores. Patiesībā viņa sen-
či cēlušies Zviedrijā, jo kara gados Mores 
muižā esot palicis kāds zviedrs, no kura 
tālāk tā dzimta veidojusies. Vienu laiku tēvs 
strādāja Zaubes muižā, vēlāk Mālpils muižā 
par galdnieku. Tad abi vecāki kopā pārcēlu-
šies uz dzīvi Mālpilī.

Pirmā Pasaules kara laikā mana ģimene 
bija aizvesta uz Tirgas muižu Kurzemē, kad vā-
cieši devās prom, atgriezās atpakaļ. Pēc bēgļu 
gaitām viņi tika nomitināti “Krievkalnā,” tur arī 
1921. gadā esmu dzimusi. Tā māja piederēja pa-
reizticīgo draudzei. Tajos gados sākās muižas 
zemes sadalīšana. Visu to strīpu, kur jūs brau-
cāt garām tām mājām, sadalīja amatniekiem. 
Šīs zemes nebija lielākas par 2,5 hektāriem. 
Aiz mūsu mājas vienā pusē dzīvoja drēbnieks, 

te mēbeļu galdnieks, nākošā mājā “Avotiņos” 
strādāja pie būvēm. Tad “Ratniekos” – kā jau 
nosaukums vēsta, taisīja ratus un vēl šo to. 
Tālāk “Āsbolkalnā” amatnieks strādāja mājā 
un uz būvēm gāja, nākošajā mājā “Vērīšos” 
arī bija amatnieks, bet lejā no kalna dzīvoja 
mūrnieks.

Kad sadalīja zemes, šeit ap 1923. gadu 
sāka būvēties. Vai redzat šos lielos baļķus, kas 
ielikti sijās? Uz lejas pusi viss zemes gabals 
bija noaudzis ar eglēm, varbūt ne gluži simtga-
dīgiem, tomēr pamatīgi resniem kokiem. Vienīgi 
kalniņā atradies brīvs laukums mājas celšanai. 
Blakus ir dīķis, kurš saglabājies līdz šai dienai. 
Tajā muižas darbinieki mērcējuši linus.

Tā sākās dzīve Torņakalnā. Es biju maziņa 
un līdz laikam, kad apjautu pasauli, māja jau 
tika uzcelta. Mēs ģimenē bijām divas māsas 
un četri brāļi, no kuriem viens jaunos gados 
nomira. Tēvs Rīgā bija apguvis mēbeļu gald-
nieka amatu un strādāja savā arodā, bet māte 
rūpējās par saimniecību.

– Kur iesākās jūsu skolas gaitas?
Es pati 1929. gadā sāku iet skolā jaunuzcel-

tajā Mālpils 6-gadīgajā pamatskolā. Mani brāļi 
1920. gadā apmeklēja skolu Mālpils muižas 
pilī, kur mācījās visi, kas kara laikā bija pārtrau-
kuši mācības. Tur šim nolūkam tika atvēlētas 
telpas un darbu uzsāka jauni skolotāji.

Atceros, kā mamma mani aizveda uz skolu, 
kā iegājām klasē, kur bija sapulcējušies dau-
dzi pirmklasnieki. Tur par skolotāju strādāja 
mammas brālēns un mans krusttēvs Nikolajs 
Grīnbergs. Viņš, mani pazīdams, visu priekšā 
pajautāja, cik ir pie trijiem pielikt četri. Es uz 
pirkstiņiem skaitu, skaitu, esmu uztraukusies un 
sāku raudāt, jo sajuka. Nevarēju pateikt, cik tas 
ir. To es atcerēšos līdz mūža galam.

– Kādas atmiņas ir par tālāko skolas 
dzīvi?

Tas laiks man palicis mīļā atmiņā. Skolā 
strādāja ļoti sirsnīgi, talantīgi skolotāji. Ko tik 
visu viņi mums nemācīja – deklamēt, ludziņas 
spēlēt, svētkus svinēt. Es darbojos Sarkanā 
Krusta pulciņā, biju valdes priekšsēdētāja. Atmi-
ņā 1935. gada 1. maijs, kad kopā ar Mazpulka 
dalībniekiem stādījām bērzu aleju no Mergupes 
tilta līdz skolai.

Mācījos apzinīgi visus priekšmetus, pat 
nebija tādu, kas padotos labāk vai sliktāk. Pa-
matskolu beidzu 1935. gadā, tajā pašā gadā 
aizgāju uz Daiļamatniecības skolu Rīgā.

– Kas noteica šo izvēli un kādu amatu 
apguvāt?

Vecākajam brālim par Daiļamatniecības 
skolu pastāstīja darbabiedrene, kas tur bija 
mācījusies, un viņš savukārt ieteica man. 
Izvēlējos aušanas nodaļu, jo arī pamatskolā 
patika rokdarbu stundas. Diplomdarbā audu 
svastiku segu, tumši zilam pamatam apaudu 
apkārt svastiku. Spožus metālus ieknieba 
svastikas rotājumos. To segu neilgi pēc dip-
lomdarba aizstāvēšanas paņēma muzejs no 
Kurzemes. Par viņas tālāko likteni neko nezinu. 
Kad 1939. gada jūnijā skolu absolvēju, visu 
nodaļu audzēkņi pēc izlaiduma vēl aizgājām 
pie Brīvības pieminekļa. Visapkārt jau virmoja 
jauna kara priekšnojautas, un pavisam drīz te 
pulcēties bija liegts.

Atbraucu mājās Mālpilī, kur pašlaik notika 
jauniešu iesvētības mācības. Lai arī biju ne-
daudz nokavējusi, mācītājs Arvīds Reinsons 
atļāva piedalīties. Tā, kopā 28 jaunieši, 18. jūnijā 
Mālpils baznīcā tikām iesvētīti.

– Vai turpmāk strādājāt par audēju?
Pēc skolas beigšanas apprecējos un paliku 

dzīvot Rīgā. Tad piedzima dēliņš, bet viņš triju 
gadu vecumā saslima ar smadzeņu plēves iekai-
sumu. Bija karš, trūka zāļu un mēs viņu zaudē-
jām. Vēlāk piedzima meitiņa. Kamēr audzināju 
bērnus, līdz meita pabeidza augstskolu, dzīvoju 
mājās. 1963. gadā iestājos darbā kombinātā 
“Māksla,” kur nostrādāju vairāk kā 25 gadus. 
Tikai septiņdesmit gadu vecumā beidzu. Tad 
ar vīru pārnācām dzīvot “Galdniekos.”

Visi šie audumi, ko redzat uz gultām, krēs-
liem, dīvāna un spilveni ir pašas austi. Savulaik 
mūsu darbi bija ļoti pieprasīti. Tos pārdeva 
uzņēmuma veikalos un ļoti daudz sūtīja uz 
Krievzemi.

– Lai arī ilgus gadus ģimene un darbs 
bija Rīgā, jūs ar Mālpili saistīja vecāki, dzim-
tās mājas. Kā izmainījās dzīve padomju 
varas gados?

VĒSTURES PIESKĀRIENI
AUGSTAJĀ KALNĀ

Olga Ogriņa

Velna tornis

Sarkanā Krusta pulciņš. Otrā no kreisās  
Olga Ķibloka, centrā skolotājs Jānis Ķiploks
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Kontaktus ar vecākiem uzturējām visu 
laiku, ciemojāmies svētku reizēs, pavadījām 
atvaļinājumu. Paps diezgan agri nomira, 
mamma šeit ilgi dzīvoja viena. Padomju laikā 
viss ļoti izmainījās, absolūti viss. Vecie cilvēki 
stipri pārdzīvoja, bet es būdama jauna, tik 
ļoti neiedziļinājos. Tikai bija briesmīga sajūta 
vēlāk uzzinot, kā tos cilvēkus izmocīja pa vilcie-
niem – mazus bērnus, vecus ļaudis. Izsūtījumā 
aizveda daudz pazīstamos un radus. No mūsu 
ģimenes neviens necieta, te, Torņakalnā nebija 
lielu saimnieku. Bet apkārt lielos saimniekus 
izveda. Vai tamdēļ tie cilvēki vainīgi, ka viņi 
strādāja? Toreiz lauksaimniecības mašīnu vēl 
bija maz, viņi visu darīja ar rokām. Kas paspēja 
aizbraukt uz ārzemēm, tas paglābās, kaut arī 
tur sākumā negāja viegli. Jaunā vara daudzas 
dzīves izputināja.

– Pieļāvāt cerību, ka varētu notikt pār-
maiņas?

Tie gadi bija pārāk ilgi un cerības gandrīz 
zudušas. Dzīvojām – kā ir, tā ir. Mamma nodzī-
voja garu mūžu, 93 gadus. Vīrs nomira pirms 
trīspadsmit gadiem, mana māsa pagājušogad, 
96 gadu vecumā. Tepat Torņakalna kapos visa 
ģimene apglabāta, izņemot vienu brāli. No ve-
cās paaudzes esmu pēdējā savā dzimtā.

– Kā šie Torņakalna kapi izveidoju-
šies?

Tie ir ļoti seni kapi, radušies, kad nodibinā-
jās pareizticīgo draudze un baznīca (1857. g., 
red.). Kādreiz tie bija plaši un apjozti ar sētu. 
No nespējnieku mājas nāca viena sieviņa tos 
kopt un visas kopiņas bija labi uzturētas. Pirmā 
pasaules kara laikā tur vesela rinda karavīru 
apglabāta. Otrā pasaules karā, kamēr vairākas 
nedēļas pavadījām mežā, bēgot no frontes lī-
nijas, mūsu ģimenes kapavietā tika apglabāts 
nezināms karavīrs. Tagad šeit, izņemot vecās, 
vairs jaunas kapu vietas neveido.

– Palūkojoties atpakaļ senākā pagātnē, 
kādu atmiņā redzat tuvāko apkārtni?

Kaut gan toreiz tā nevarēja sakopt kā tagad, 
un vecāki daudz strādāja, viss apkārt mūsu 
mājai bija apstādīts. Mana mamma ļoti mīlēja 
puķes. Atceros tādas dzeltenas cekulu puķes, 
laikam zelta slotiņas. Vēl ziedēja liels cers 
lauztās sirsniņas, kuras tagad nekur neredz, 
modē nāca lauvmutītes. Mammai patika arī 
pujenes jeb peonijas. No tiem laikiem jopro-
jām saglabājies svētais koks – dievkociņš. Uz 
māju veda skaista koku aleja, bet dīķa malā 
auga pīlādzītis.

Lejā pie Sudas upes darbojās apkārtnē ie-
cienītas dzirnavas, kur strādāja ļoti labs dzirnav-
nieks Prauliņš. Tur samala putraimus, grūbas 
un mannā putraimus. Mums mājā viss no tādām 
lietām bija, neko nevajadzēja pirkt veikalā. Varē-
ja cept pankūkas, mannā putru vārīt. Zeme bija 

sadalīta pa kvadrātiem – pašiem auga rudzi, 
kvieši un mieži. Mieži bija putraimiem, kvieši 
baltajiem miltiem un mannā putraimiem. Pie 
dzirnavām pāri upei veda pamatīgs tilts, žēl, 
ka to kara laikā saspridzināja.

Mālpils centrā, kā toreiz sauca Zaķī, dar-
bojās beķereja. Tur cepa rupjmaizi, baltmaizi 
un garšīgus kliņģerus. Ejot uz skolu, vienmēr 
pusdienām nopirku kādu kliņģeri. Otrpus ielai 
visu saimniecībai nepieciešamo varēja iegādā-
ties kooperatīva veikalā.

Arī Sauleskalna mājās viens ebrejs bija 
ierīkojis veikaliņu. Tur gan nebija lāga kārtī-
bas – jau ejot iekšā, oda pēc petrolejas.

Tālāk “Šopās” un bijušās slimnīcas ēkā 
atradās nespējnieku māja. Atceros, ka Ziemas-
svētkos mamma cepa pīrāgus un sataisīja kurvi 
ar dažādu cienastu, ko vedām nespējnieku 
nama iemītniekiem. Tā paša nama galā kādu 
laiku pastāvēja arī aptieka, bet pāri ceļam bija 
doktorāts, kurā tolaik strādāja dakteris Alfrēds 
Pētersons.

– Vai atceraties, kādus svētkus, ko 
svinējāt savā bērnības un jaunības laikā 
Mālpilī?

Prātā palikuši Bērnu svētki, kas notika Māl-
pils muižas parkā. Līdz tam neko tādu nebiju re-
dzējusi un man tur ļoti patika, biju ļoti priecīga. 
Paps mani aizveda, jo skolā vēl negāju. Bija sa-
nākuši lieli bērni un mazi bērni. Vieni dziedāja, 
citi gāja rotaļās, spēlēja mūzika. Tad atbrauca 
smagā mašīna, kuras kravas kastē salika mūs 
visus iekšā un vizināja pa Mālpils apkārtni. Ma-
šīna piederēja “Grāvu” saimniekam Rīteram, 
viņš pirmais pagastā bija iegādājies smago 
mašīnu un atļāvās pavizināt bērnus.

Vasarās ļoti nopietni gatavojāmies Līgo 
svētkiem. Sapulcējāmies bariņš un gājām pa 
kaimiņu mājām līgodami, arī pāri upei devā-

mies. No katras vietas pavilkām klāt līgotājus un 
tā, kabatas pilnas ar siera gabaliem piebāzuši, 
staigājām līdz rīta gaismai. Kad pārradāmies 
mājās, tad dancojām tā, ka pagalmā visa zāle 
bija nomīdīta. Muzikantu netrūka – jaunieši 
spēlēja akordeonu, kādam piederēja vijole. 
Torņakalna kaimiņi sadzīvoja draudzīgi, bet 
ikdienā vairāk turējāmies nošķirti, katrs savā 
mājā. Arī bērniem vecāki neļāva pārāk skraidīt 
pa kaimiņiem un traucēt darbā.

Vēl tajā laikā pa pagastiem rīkoja Dziesmu 
svētkus. Es dziedāju Mālpils korī, kuru tolaik 
vadīja skolotājs Erhards Eicēns. Mēģinājumi 
notika vasarās skolā. Mācījāmies gan klasiskās, 
gan tautas dziesmas. Mālpilī Dziesmu svētkus 
organizēja 1927. gadā. Piedalījāmies arī Dzies-
mu svētkos Nītaurē 1930. gadā, Zaubē un Sun-
tažos. Ne katrreiz varēju braukt līdzi koncertos, 
bet mēģinājumos centos būt klāt.

– Mālpilij šogad svinam 800 gadu jubile-
ju. Kā ar savu dzīves skatījumu jūs vērtējat 
mālpiliešus un dzīvi mūsu pagastā tagad?

Senāk par mālpiliešiem teica, ka viņi ir 
lepni un samērā iedomīgi. Tagad maz esmu 
sabiedrībā un par raksturiem nevaru spriest. 
Tomēr regulāri skatos Mālpils televīzijas raidī-
jumus, kaimiņu puisis atnes “Mālpils Vēstis,” 
kuras izlasu līdz pēdējai rindiņai. Cenšos neko 
nepalaist garām. Arī Mālpils astoņsimtgades 
kalendāru esmu iepazinusi smalki. Uz sarīkoju-
mu noteikti atbrauks meita, mazdēls ar ģimeni. 
Vai pati tikšu, nezinu. Skatīšos pa televizoru un 
sekošu līdzi.

Man patīk Mālpils. Priecājos, ka Mālpilī bēr-
niem ir dažādas iespējas tik daudz ko apgūt. 
Visu cienību Mālpils cilvēkiem, kas šo darbu 
veic. Žēl, ka pa vidu gadās jaunieši, kas nesa-
prot, kur ir vērtība. Taču tā jau laikam ir visās 
vietās un visās zemēs. Bet pamatā ļoti atzinīgi 
vērtēju to, kas notiek Mālpilī. Ko tik visu neda-
ra – auž, dejo, zīmē, veido, dzied, muzicē. Es 
nevaru pat visu uzskaitīt, kas notiek.

– Rudenī atzīmēsim arī mūsu valsts 
90. gadadienu. Ko jūs vēlētu nākotnē mūsu 
pagastam un Latvijai?

Neko nevaru vairāk vēlēties, lai paliek tas, 
kā tagad veido jaunatni. Lai turpinās, tad mēs 
būsim uz ceļa, kad saglābsim jaunatni. Mums 
ir jāglābj jaunatne. Lai viņa vēl pārspēj mūs, ko 
mēs esam iesākuši. Katrs var mācīties, ja viņam 
ir vēlēšanās un varēšana. Lai izmanto tās iespē-
jas. Lai nepazūd iespējas pilnveidoties.

Dace Krilovska

Bērzu alejas stādīšana Meža dienās

Pirmie skolotāji Muižas pils ēkā ap 1920. g. 
Pirmā rindā no kreisās – Marija Līce, Anna 
Lapiņa, Beķeres kundze; Otrā rindā –  
Nikolajs Grīnbergs, Birbaumas jaunkundze, 
Erhards Eicēns

Daiļamatniecības skolu beidzot
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Liene Circene ir ievērojama pianis-
te – ieguvusi Latvijas Lielo mūzikas balvu, 
uzvarējusi vairākos starptautiskos konkur-
sos Ukrainā, Polijā, Francijā un Anglijā, 
ir 7. Eirovīzijas jauno izpildītāju konkursa 
laureāte.

Liene Circene ir Siguldas mūzikas 
skolas, E. Dārziņa vidusskolas un Latvijas 
Mūzikas akadēmijas absolvente.

Mālpilij ir laimējies iepazīt šo brīnišķīgo 
pianisti – Liene vairākus gadus ir strādājusi 
Mālpils mūzikas un mākslas skolā par kla-
vierskolotāju un koncertmeisteri.

Koncertējot Liene Circene ir izbraukāju-
si gandrīz pusi pasaules. Pianiste ir koncer-

tējusi Islandē, Kanādā, ASV, Krievijā, Vācijā, 
Šveicē, Francijā, Zviedrijā, Norvēģijā un 
citās valstīs un tomēr vienmēr ir gribējusi 
atgriezties mājās.

Novēlējums:
Lai svētki sirdī mājo katru dienu, nevis ti-

kai svinot 100, 200 vai 800 gadus. Tiecoties 
pēc kāda mērķa neļauties pesimismam, kā 
tas bieži vien mūsu sabiedrībā notiek, bet 
ticēt veiksmei un īstenot to!

Novēlu Jums visiem daudz spēka, iztu-
rības, gudrības, sirsnības, mīlestības, smai-
da, sapratnes, ticības, optimisma, laimes, 
veiksmes un labklājības!

GINTS SOLA

Mūsu dziesmas ir tās, kas par mums 
pastāsta visvairāk. Viņu dēļ mēs satikāmies 
un esam joprojām kopā, tā saka Gints Sola 
par darbību grupā MIELAVS UN PĀRCĒLĀ-
JI. Viens no labākajiem Latvijas ģitāristiem, 
kas savu lielāko daļu laika velta mūzikai, 
atlicinot to arī ģimenei un draugiem. Pirms 
vairākiem gadiem iznācis Ginta Sola solo 
albums “Ziema”. Diskā ierakstītas kom-
pozīcijas, kurās dzirdama Solas spēlētā 
akustiskā ģitāra un Kaspara Tobja veidotais 
sintezatora fons. Abi mūziķi joprojām strā-
dā kopā Siguldas skaņu ierakstu studijā 
S.S.S., kur darba netrūkst.

Gints Sola kopā ar ģimenei šobrīd ir vis 
īstākie mālpilieši, jo nu jau vairākus gadus 
dzīvo Mālpils pagasta Vitē, pamazām iekop-
jot, veidojot mājas apkārtni un labiekārtojot 
pašu māju.

Laika posmā no 1987. līdz 1999. gadam 
Ainars Mielavs bija grupas Jauns Mēness 
solists. Grupa spēlēja latviešu folk/rokmū-
ziku. Šajā laikā izveidojas sadarbība ar 
agrofirmu Mālpils un kultūras nama telpās 
notika Jaunā Mēness mēģinājumi.

2000. gadā klajā nāca Mielava pirmais 
solo albums “Es nāku uz taviem smiek-
liem”. Dažus gadus vēlāk dziesma “Tu 
saviļņoji mani”, ieguva Gada balvu kā 
labākā pop dziesma un gada labākais 
video klips.

2005. gadā Ainars Mielavs kopā ar 
Gintu Solu un Juri Kroiču izveidoja grupu 
MIELAVS UN PĀRCĒLĒJI.

Ainars Mielavs grupas CV raksta: Es rak-
stu vārdus, saceru melodijas un dziedu, jo 
meklēju savējos. Cilvēkus, kas domā, jūt un 
tic līdzīgi. Viņus atrodot es domāju, jūtu un ti-
cu vairāk. Un ticu, ka ar atrastajiem notiek tas 
pats. Pirmos es atradu Gintu un Juri. Un te nu 
mēs esam! Kopā teju jau mūžību – dziesmu 
rakstnieki un spēlētāji MIELAVS UN PĀRCĒ-
LĀJI. Brīnumi notiek un nepāriet.

Novēlējums:
Novēlu mālpiliešiem spēt dot pajumti, 

neprasot – kas par to būs,
kā savulaik man un pārējiem no JAUNA 

MĒNESS! Ne visu var atmaksāt šajā dzīvē... 
Dažreiz var paspēt vien pateikt paldies. 
Paldies!

Dzimšanas vieta: Krimulda. Nodarboša-
nās: Grupas “bet bet” vokālists, raidījumu 
“Bez tabu” un “ Kultūras rondo” vadītājs. 
Zigfrīds Muktupāvels ir uzrakstījis vairākus 
desmitus dziesmu, bieži vien ir arī dziesmu 
vārdu autors. Mūzikas skolā apguvis vijoles 
spēli. Izdevis savu solo albumu Violets. Pieda-
lījies izrādēs Liepājas teātrī, rokoperās, tagad 
arī Leļļu operā Nacionālajā operā. Ilggadīga 
ir sadarbība ar komponistu Jāni Lūsēnu, 
muzicējot kopā grupās un piedaloties Jāņa 
Lūsēna izrādēs.

Dziedātājs vairākkārt ir koncertējis Mālpilī. 
Iemesls pabūt Mālpilī ir arī māsas ģimenes 
apciemojums.

Novēlējums:
Jau pašā vārdā – Mālpils – ir lasāms un 

dzirdams viss tas, ko varētu tai vēlēt. Māls – tas 
ir latviskums, gan krāsā, gan noturībā, gan 
praktiskajā pielietojumā. Pils – tas ir greznums, 
labklājiba un aizsargātība. Lai tad šie divi vārdi 
piepildās ar arvien lielāku un acīm redzamāku 
šo vārdu tiešo un pārnesto nozīmi! Lai tieši 
tā, kā mēs redzam Mālpili pēdējos gados, tā 
plaukst kā rozes zieds, kurš teju teju atvērsies, 
bet nebeidz dāvāt mums plaukstoža zieda sajū-
tu un ziedošas nākotnes cerības un gaidas!

SVEICIENI MĀLPILIJ
LIENE CIRCENE

ZIGFRĪDS MUKTUPĀVELS

Foto J. Deinats

AINARS MIELAVS



17

JURIS KAUKULIS
Viņam patīk stāstīt to, kas izjusts. Stāstīt 

mūzikā, dziesmās, teātra skandās, noska-
ņās un sarunās. Viņam ir smaidošas acis 
un rokmūziķa sirds. “Dzelzs vilka” sirds. 
Tā skan rokmūzikas ritmā, instrumentālās 
un tālās noskaņās, folkmūzikas nošu gam-
mās. Vokāls, kas balansē no čuksta līdz 
vilka cienīgam gaudojienam mikrofonā uz 
skatuves, tā par Juri Kaukuli raksta portālā 
Cilvēks par cilvēkiem.

Tikko iznācis grupas jaunais disks Uijā, 
uijā nikni vilki, ar kuru arī mālipliešiem bija 

iespēja iepazīties koncertā pirms Jāņu 
dienas.

Šajā mācību gadā Juris ir atstājis ģitār-

spēles skolotāja darbu Mālpils mūzikas 
skolā un visu savu laika velta mūzikai un 
ģimenei. Tā ir sanācis, ka 3 no 4 grupas 
dalībniekiem šobrīd dzīvo Siguldā, bet 
Mālpils ir vieta kur dzīvo kam vecāki, kam 
vecvecāki, kur katru rītu uz bērnudārzu 
dodas Jura bērni – Marts un Rūta. Tātad 
aizvien mūsējie – mālpilieši.

Novēlējums:
Viss, kas noticis ar mani, ir sācies Māl-

pilī. Tāpēc šī ir īpaša vieta. Novēlu daudz 
prieka, veiksmes, spīta un mīlestības ma-
nam dzimtajam ciematam!

Jauktais koris “Dzīvesprieks” ir Aurihas 
pilsētas kultūrvides aktīva sastāvdaļa un 
pazīstams arī ārpus pilsētas robežām. Pē-
dējā laikā koris atrodas pārmaiņu procesā, 
lai veidotu mūsu piedāvājumu interesantu 
arī jauniem cilvēkiem un tiem, kas tādi 
jūtas. Tas izpaužas, piemēram, atvērtībā 
dažādiem mūzikas stiliem no džeza līdz 
popmūzikai, no svinga līdz sambai, no 
korāļiem līdz klasikai. Mūsu aktīvā un 
aizrautīgā vadītāja, kas nepārtrauc izglīto-
ties un apgādāt mūs ar vienmēr svaigām 
idejām, priecājas par katru jaunu aktīvu da-
lībnieku. Neskatoties uz daudzām savām 
idejām, viņa labprāt pieņem arī citus kora 

attīstības priekšlikumus. Laika gaitā mēs 
esam attīstījušies par “nedaudz citādu” 
kori. Viena no mūsu īpatnībām ir tā, ka 
mēs pārsvarā dziedam bez nošu lapām, 
lai varam veltīt visu uzmanību diriģentei 
un turēt rokas brīvas aplaudēšanai, kāda 
knipja uzsišanai, pamāšanai skatītājiem… 
Mēs papildinām savas uzstāšanās ar atrak-
tīviem horeogrāfijas, teātra, instrumentālās 
mūzikas elementiem, solo dziedājumiem 
atbilstoši dziesmas tēmai un dalībnieku 
noskaņai. “Dzīvesprieks” vieno cilvēkus un 
paaudzes. Mūsu dalībnieki priecājas par 
sirsnīgo kopā būšanu, gandrīz ģimenisko 
kora atmosfēru, kas ir izveidojusies gadu 

gaitā un joprojām ir atvērta visiem, kas gri-
bētu mums pievienoties.

Ferdinand Emmrich,  
kora viesošanās Mālpilī organizators

Ija ir Mālpils vidusskolas absolvente. 
Skolas gados dejojusi tautiskās dejas, mā-
cījusies mūzikas skolā, dziedājusi vokāli 
instrumentālajā ansamblī un piedalījusies 
daudzās citās aktivitātēs. Enerģija droši vien 
mantota no mātes Unas Isajevas, ilggadīgās 
zobārstes Mālpilī, ilggadīgas kora dalībnie-
ces un kultūras dzīves veidotājas.

Šobrīd Ija Groša-Circene ir Latvijas TV 
seja, sporta ziņu redaktore, daudzu lielu 

pasākumu vadītāja. Lai atceramies Eirovīzijas konkursus 
Ventspilī, rītus, kad modāmies ar Ijas vārdiem “Labrīt 
Latvija!”, TV rīta raidījumā. Darba dienas rītos viņas balsi 
dzirdam radio Fit FM 99,5 ēterā.

Novēlējums:
Lai kurā pasaules malā mēs arī neatrastos – galvenais 

ir atcerēties dzimto vietu. Man tā ir Mālpils, un es ar to le-
pojos!!! Lai mālpiliešiem vienmēr ir patiess dzīves prieks, 
lai izdodas piepildīt iecerētos sapņus, lai vienmēr būtu 
blakus uzticams drauga plecs!

Dzinta Krastiņa

Mālpilī dziedāsim dziesmas no jaunā 
albuma, stāsta Linda. Laikā, kad dzīvoja 
Mālpilī – maza meitene ar spurainām bizī-
tēm. Kādā Jāņa Breņča fotogrāfijā, izstādē, 
kas bija skatāma kultūras namā, sparīgi 
soļojoša blakus karogam ierindas skatē. 
Tagad – populāra dziedātāja, dziesmu au-
tore, smaidoša seja no žurnālu vāka, deju 
šova dalībniece.

Intervijā Spotnet Linda par jauno al-
bumu saka: Tās ir dziesmas, kuras atklāj 
manu būtību. Es sevī jūtu kaķi un peli reizē. 
Tieši tik pat daudz, cik es sevī jūtu vaja-
dzību pēc ģimenes un kaut kā vienkārša 
un ļoti sadzīviska, varētu teikt komforta, 
siltām mājām, ģimeniskiem vakariem, tik-
pat daudz es jūtu sevī kaut kādu Žannu 

Darku, kas cīnās par sabiedrībai un cilvēcei 
svarīgām lietām. Mani ļoti interesē dabas 
aizsardzība. Manī ir vajadzība izdarīt kaut 
ko nozīmīgu cilvēcei. Iespējams, ka tas 
tāpēc, ka bērnībā daudz laika pavadīju 
laukos. Dzīvojot pilsētā tu aizmirsti, kāda 
ir tikko nopļautas zāles smarža, kādreiz ne-
pamani, ka kokiem lapas jau izplaukušas, 
un tad, aizbraucot pie mammas, mēs arī 
kaut ko iestādām. Tu ieliec rokas zemā un 
tā ir īpaša sajūta.

Novēlējums:
Novēlu mālpiliešiem sirsnīgi draudzē-

ties vienam ar otru, jo pilsētu veido cilvēki, 
un atmosfēra, ko viņi rada ar savu atvērto un 
draudzīgo klātbūtni. Lai jūsu mājas vienmēr 
ir vieta, kur gribas atgriezties.

LINDA LEEN

IJA GROŠA-CIRCENE

VIESI NO VĀCIJAS

Foto V. Bērziņš
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1. Mālpils dižģimene  
vai ģimene, ar kuru mēs 
lepojamies:
• Cērpu ģimene
• Groļļu ģimene
• Jomertu ģimene
• Kaukuļu ģimene
• Leitānu ģimene
• Vītolu ģimene
• Zuteru ģimene

2. Par ieguldījumu izglītībā:
• M. Ārente
• I. Bahmane
• P. Jakovļevs
• A. Kaukule
• I. Kurma
• L. Mukāne
• A. Sārna
• G. Štrauhs

3. Par ieguldījumu mākslā  
un tautas mākslā:
• M. Ārente

• L. Krastiņa
• Dž. Skulme

4. Par ieguldījumu  
ekonomiskā izaugsmē:
• L. Amerika
• K. Anspoks
• A. Apsītis
• F. Ģēvele
• R. Jomerts
• SIA “Laiko”
• Z/S “Lazdukalns”
• A. Lielmežs

5. Par ieguldījumu  
Mālpils tēla veidošanā  
un atpazīstamībā:
• M. Ārente
• “Dzelzs Vilks”
• V. Kalniņa
• Kultūras nams
• A. Lielmežs
• A/S “Mālpils  

piensaimnieks”

• L. Mukāne
• I. Pauloviča
• E. Priekule
• Dž. Skulme
• M. Steķe

6. Par sabiedrisko aktivitāti 
vai nominācija – daru vai-
rāk, kā pienākums prasa:
• L. Amerika
• M. Ārente
• I. Bahmane
• V. Kalniņa
• A. Kaukule
• V. Komarovs
• L. Krastiņa
• J. Lauva
• A. Lielmežs
• L. Mukāne
• E. Priekule
• I. Tāle
• I. Vanaga
• G. Zariņš

7. Par ieguldījumu lauku 
vides veidošanā  
un attīstībā:
• A. Apsītis
• N. Andrukele
• N. Kalniņš
• M. Kaulačs
• A. Ligers
• M. Pīķe, J. Pīķis
• I. Šaboha
• J. Živa
• J. Žīgurs

8. Mālpils dāsnā sirds:
• L. Amerika
• Dz. Bembere
• L. Krastiņa
• SIA “Laiko”
• B. Lippe
• A. Plaudis
• M. Pīķe, J. Pīķis
• I. Saukuma
• I. Skulme
• S. Strausa

Mālpils 800gadei veltītajā izstāžu 
ciklā piedalījās:

Guna Petrevica, Jevgenija Logi-
nova, Līga Skariņa, Anatolijs 
Borodkins, Rudīte Jēkabsone, 
Inese Līne, Džemma Skulme, Juris 
Dimiters, Atis Ieviņš, TLM studija 
“Urga”, Solveiga Vasiļjeva, Jānis 
Brencis, Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi.

Koncertciklu “Vakara impresijas”
Sandra Rogule, grupa “Dzelzs 
Vilks”, Evija Pakere, Linards 
Kļaviņš, Dainis Lazdiņš, Andris 
Liniņš, Sanita un Juris Vītumi, 
Santa Mihelsone, Ivars Akeldams, 
Atis Aigars, Gundega Ādamsone, 
Kaspars Sarma, Valdis Zuters, 
Jānis Zuters, Rita Zutere, Agnese 
Hildebrante, Teodors Trumpe-
kojs, Ilona Haņina, Jānis Mackus, 
koklētāju ansamblis “Austriņa”, 
Pauls Butkēvičs un Elīna Cileviča, 
ansamblis “5-atā”, folkloras kopa 
“Baļķi”, LNO solisti Sonora Vaice, 
Ilona Bagele, Jānis Apeinis, 
Sergejs Jēgers un koncertmeistare 
Ilze Ozoliņa, Rūta Kaukule, Arta un 
Juris Višķeri, Marta un Edgars 
Kalniņi, Anete Krieviņa un Valters 
Brūns, Zane Brakovska un Linards 
Ligers, Ieva un Jānis Pauloviči, 
Liene Graudiņa, Māra Ārente, 
Juris Straume, Aigars Lietavietis, 
Voldemārs Cērps, Aina Kuzmane, 
Līga Bičkovska, Ilze Vanaga.

Uzvedumu “Teiku mistērijas”
Dzinta Krastiņa sadarbībā ar 
režisori Lieni Cimžu, mūzikas 

autoru Daini  Lazdiņu,  deju 
horeogrāfi Ivettu Jakovļevu, deju 
grupām NAKC un NAKCĪTIS, San-
tu Zālamani un deju grupu “HARD-
CANDY-TĀ”, Mālpils amatierteātri 
un Liepājas zvanu kori GLORIA 
DEO, māksliniecēm Indru Zvīguli 
un Māru Ārenti.

Saules rituālu “Spīoguļo, saulīt!”
Ināra Bahmane, Dainis Pudelis, 
Santa Vadzinska, Helēna Soroki-
na, Jānis Mackus, Ivetta Jakovļeva 
un Ivettas deju studijas “Nakcītis” 
un “Nakc”.

Gājienu veidoja un palīdzēja
Viktorija Kalniņa, Voldemārs Cērps 
ar ģimeni, Sarma Ezermane, 
Iveta Kukurāne, Juris Kampa, 
Dainis Lazdiņš, Raimonds un 
Ivars Tāles, Vērīšu un Sauleskalna 
māju saimnieki, Jānis Paulovičs, 
z/s “Agatnieki”, Siguldas pūtēju 
orķestris “Sudrabskaņa” un Sigul-
das pagasta pūtēju orķestris.

Piena – siera upi veidoja:
Julijana Butkeviča ar deju kopām 
“Sidgunda”, “Kniediņš”, “Madara”, 
Maija Orlova un deju kopa “Māra” 
un draugi no Salaspils kultūras 
nama “Rīgava” deju kolektīva 
“Ūsa”, Dobeles kultūras nama deju 
kopas “Dzīpariņš” un “Dzīpars”, 
Suntažu kultūras nama deju kopas 
“Sunta”, Ogres kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kopas 
“Aija”, Inčukalna kultūras nama 
deju kopas “Virši”, Salnavas deju 
kolektīva “SALNAVA” no Ludzas.

Siera svētku atklāšanas norisē 
palīdzēja:

Agnese Griķe ar skolotāju Ināru 
Dauksti, vokālais sekstets, deju 
kopa “Sidgunda” ar speciāli 
siera svētku atklāšanai radītu 
horeogrāfes Skaidrītes Andževas 
deju “Raibā govs”, mūzikas autors 
Modris Krūmiņš.

Siera – piena takā strādāja:
Agnese Kantiševa, Anna Jurisone, 
Māra Gulbe, Sidgundas sieviešu 
vokālais ansamblis ar vadītāju 
Āriju Aņēnu, Gunta Millere, Elita 
Ermansone, Vija Melgaile, Valters 
Brūns, Guna Petrevica, Dainis 
Pudelis, Ernests Austriņš.

Amatnieku darbnīcās strādāja:
Lauma Krastiņa ar TLM studi-
jas “Urga” dal ībniekiem un 
ciemiņiem – fo lk loras kopu 
“Pērlis” no Druvienas, Zaubes 
pagasta rokdarbnieču kopu 
“Trejdeviņi”, Višķu pagasta pinēju 
studiju “Pūpoli”, Rīgas TLM studiju 
“Ataudze”, dienas aprūpes centru 
“Cerību tilts” no Rīgas.

Ar Mālpili iepazīstināt palīdzēs:
Muzeja darbinieki un Jānis Lūkins, 
Ineta Līdemane, Biruta Veckunga, 
Silvija Grapmane, Dace Brūna, 
Ilga Egle, Viesturs Gubāts, Andris 
Apsītis.

Drukātās reklāmas vizualizāciju 
veidoja:

Esmeralda Tāle un Māra Ārente.

Netīšo reklāmu – “Zelta cūku” 
veidoja:

Gatis Ārents.

Svētkos palīdzēja:
Aldis un Līga Plauži, Klabažu māju 
saimnieki, Valentīns Svikšs un 
“Kabatiņas”, Modris Hapanioneks 
ar audzēkņiem, “Eko nams”, 
Anita Brence, Anita Korenkeviča, 
Guna Petrevica, Māra Lūkina, 
Jānis Lauva, Maija Mētra, Kārlis 
Lejnieks, biedrība “Mālpils zivīm”, 
Voldemārs Grezmanis, Igors 
Šaboha, Frančeska Ģēvele, Sau-
lis Mihelsons, veikali: SIA “BAF”, 
SIA “Vite”, z/s “Mālpils maize”, 
SIA “Zvirgzdi M”, k/s “Mālpils 
patērētāju biedrība”, z/s “Kalna 
Kastaņi”.

Svētku izdevumu veidoja:
“Mālpils Vēstis” – Daiga Frīdberga, 
Iveta Krieviņa, Dzinta Krastiņa.

Paldies infrastruktūras  
un vides sakārtošanas dalībniekiem  

par kopīgi veidoto Mālpils 
jauno veidolu,  

sagaidot Mālpils 800gadi!

Sirsnīgs paldies Mālpils 
800gades darba grupas vadītājai 
Edītei Priekulei un visiem grupas 

dalībniekiem, kā arī Mālpils 
pagasta iedzīvotājiem, Mālpils 

pagasta padomes, iestāžu 
darbiniekiem un operatīvo 
dienestu darbiniekiem par 

līdzdalību svētku organizēšanā!

PALDIES!
NOMINĀCIJAS BALVAI IZVIRZĪTI:

SVĒTKUS VEIDOJA UN PALĪDZĒJA TOS TEHNISKI NODROŠINĀT:
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... UN PALIEK SIRDĪ!



Z/S “RUĶI”

A. BĒVALDE

MĀJU “KLABAŽAS” SAIMNIEKI

Z/S “ATVASES”

Z/S “PIEKMAŅI”

SVĒTKU UGUŅOŠANU NODROŠINA SIA “UPK”

SVĒTKUS ORGANIZĒ

SVĒTKU  
ĢENERĀLSPONSORS

SVĒTKU SPONSORI

ATBALSTĪTĀJI

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI


