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Pagasta Padomes lēmumi

izskatīja 16 jautājumus
nolēma:
• Piekrist pirkt daļu zemes aptuveni 317 kv.m platībā (platība tiks 

precizēta pēc atdalāmā zemes gabala instrumentālās uzmērīša
nas) no nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 4”, zemes kopplatība 
ir 1623 kv.m, kadastra Nr.8074 003 0651, kura īpašnieks ir “SIA 
Vite”, par 1 m2 zemes cenu, kuru noteicis sertificēts nekustamā 
īpašuma vērtētājs nekustamam īpašumam “Kastaņu iela 4”, 
centra gājēju ielas izveidošanas vajadzībām.
–  Pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas un zemes robežu 

plāna izgatavošanas slēgt pirkuma līgumu ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku “SIA Vite”.

–  Lūgt SIA “Vite” vadībai iesniegt pašvaldībā zemes gabala 
Kastaņu ielā 4 sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja no
vērtējumu.

• Pieņemt zināšanai, ka SIA “Norma K” uzlabos pakalpojumu 
kvalitāti.

• Ieteikt SIA “Norma K” aktualizēt projekta TEP “Ūdenssaimniecī
bas infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēka ekvivalentu 
lielāku par 2000” visracionālākajā un samazinātajā variantā.

• Apstiprināt VAS “Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Lejupes”, kadas
tra numurs 8074 003 0623.
–  Zemes vienībai “1” 1,2 ha kopplatībā saglabāt adresi “Le

jupes”, Mālpils, Mālpils pagasts, Rīgas rajons;
–  Zemes vienībai “2” 0,9 ha kopplatībā piešķirt nosaukumu 

“Dāviņi”.
–  Zemes vienībām “1” un “2” noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.

• Neiebilst, ka komercapbūves zonējuma zonas sakrīt ar indivi
duālo māju zonējuma 4 zonām Mālpils, Sidgunda, Upmalas, 
pārējā teritorija.

• Mālpils pagasta padomei kā juridiskajam biedram iestāties 
nevalstiskajā organizācijā Coneed (Vācija).
–  Iestāšanās naudu 50,00 eiro apmērā paredzēt Investīciju 

un ārējo sakaru daļas 2009.gada budžetā.
• Atbrīvot no Administratīvās komisijas sastāva Oksanu Smirno

vu ar š.g.1.novembri
–  Apstiprināt par Administratīvās komisijas locekli pašvaldī

bas policijas priekšnieka v.i. daci lūku ar 17.12.2008.
• Piešķirt pensionāru atpūtas vakara organizēšanai š.g. 26.de

cembrī 500, LVL (pieci simti lati) no Atbalsta fonda līdzek
ļiem.
–  Pieņemt zināšanai, ka p/a “Mālpils sociālais dienests” pie

šķirs 280, LVL pensionāru vakara organizēšanai.
• Piekrist pārņemt no Rīgas rajona padomes: mālpils inter

nātpamatskolu, reģistrācijas Nr. 90000453848, un mālpils 

profesionālo vidusskolu, reģistrācijas Nr. 90000067596, ar 
nosacījumu, ka netiek samazināts šo institūciju pamatdarbības 
finansēšanai paredzētais finansējuma apjoms, salīdzinot ar 
2008.gada budžeta izdevumiem, kas attiecīgajām institūcijām 
nepieciešami pamatdarbības nodrošināšanai

• Pagarināt A/S “UPB” būvniecības darbu termiņu objektā “Māl
pils vidusskolas sporta bāze ar sporta zāli un peldbaseinu 
Sporta ielā 1, Mālpilī” līdz 2009.gada 5.janvārim.

• Apstiprināt Mālpils sporta kompleksa darbinieku štatus ar 
01.01.2009.

• Ieteikt Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdei apbalvot ar 
barikāžu zīmes medaļu uz 1991.gadu Mālpils pagastā dzīvojo
šus pagasta iedzīvotājus, atbilstoši sarakstam

• Uzdot padomes priekšsēdētājam un izpildinstitūcijai līdz 
15.01.2009. izstrādāt pašvaldības krīzes situācijas pārvarēša
nas pasākumu programmu.

• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
Pīpeņu iela 2 – 0,12 ha kopplatībā, kas ir daļa no nekustamā īpa
šuma “Bērzaines”, un atrodas Rīgas rajona Mālpils pagastā.

• Dzīvojamai mājai Ķiršu iela 4A, Mālpils, Mālpils pagasts, Rīgas 
rajons, piešķirt sekojošu dzīvokļu numerāciju:
 Ķiršu iela 4A dz. 1;
 Ķiršu iela 4A dz. 2.

• Zemes gabalam ar kadastra numuru 8074 005 0504, 0,5432 ha 
kopplatībā un uz tā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
piešķirt adresi “Teikas”, Sidgunda, Mālpils pagasts, Rīgas ra
jons, un noteikt sekojošu dzīvokļu numerāciju:
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 001 – dzīvoklis nr. 1
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 002 – dzīvoklis nr. 2
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 003 – dzīvoklis nr. 3
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 004 – dzīvoklis nr. 4
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 005 – dzīvoklis nr. 5
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 006 – dzīvoklis nr. 6
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 007 – dzīvoklis nr. 7
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 008 – dzīvoklis nr. 8
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 009 – dzīvoklis nr. 9
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 010 – dzīvoklis nr. 10
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 011 – dzīvoklis nr. 11
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 012 – dzīvoklis nr. 12
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 013 – dzīvoklis nr. 13
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 014 – dzīvoklis nr. 14
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 015 – dzīvoklis nr. 15
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 016 – dzīvoklis nr. 16
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 017 – dzīvoklis nr. 17
 dzīvoklim ar telpu grupas numuru 018 – dzīvoklis nr. 18

Sagatavoja: kancelejas vadītāja 
dzidra Bembere

mĀlPils Pagasta Padomes 17.12.2008 sēde nr.19

Lauksaimnieki izsaka pateicību Mālpils 
pagasta padomes deputātiem, personīgi 
padomes priekšsēdētājam Aleksandram 
Lielmeža kungam, pagasta padomes 
kolektīvam, personīgi izpilddirektoram 
Vladislavam Komarova kungam, kultūras 
nama kolektīvam, personīgi kultūras na
ma direktorei Edītei Priekulei, uzņēmuma 
“Norma K” kolektīvam, vietējai televīzijai, 
presei un informācijas centram

· Par ieguldīto darbu Mālpils pagasta 
attīstībā!

· Par lielisko vasaru, par neaizmirstama
jiem Mālpils 800gades svētkiem!

· Par Mālpils ciemata sakopšanu un 
mūsu uzvaru republikas konkursā “Sa
koptākais pagasts”!

· Par jaunuzcelto sporta kompleksu!
· Par Mālpils novada saglabāšanu!

Z/S “Ruķi”, Z/S “Vanagi”, Z/S “Knie
diņi”, Z/S “Gaiļurgas”, Z/S “Aizvēji”, 
Z/S “Agatnieki”,

Z/S “Jaunbēršas”, Z/S “Dublīšu 
Ferma”, Z/S “Arāji”, Z/S “Upesjaun
zemi”, Z/S “Lazdukalns”, Z/S “Pla
kupi”, Z/S “Atvases”, Z/S “Ceplīši”, 
Z/S “Vadzeles”, A. Paukšins, A. Ritere, 
D. Vilciņa, G. Lapsa, P. Blūzma, J. Balo
dis, A. Dambītis.

mazs bij’ tēva novadiņis 
Bet diženi turējās!
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6.janvāris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās LPS valdes 
sēdē, kurā apsprieda situāciju ar pašvaldību budžetiem, 
situāciju ar apkuri un pabalstiem pēc pašvaldību snieg
tās informācijas

8.janvāris Iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme par 2009. 
gada budžeta sastādīšanu un finanšu disciplīnas ievē
rošanu

9.janvāris Pagasta padomes priekšsēdētājs un kultūras nama 
direktore piedalās Rīgas rajona kultūrizglītības iestāžu 
vadītāju seminārā Mālpils muižā
Padomes priekšsēdētājs un sporta darba organizators 
piedalās svinīgā pasākumā “Rīgas rajona Sporta laureāts 
2008” Garkalnes novadā

13.janvāris Pagasta padomes priekšsēdētājs biznesa vadības skolā 
lasa lekciju par pašvaldību budžetu sastādīšanu
Mālpils pagasta iedzīvotāji un padomes darbinieki pieda
lās organizācijas Sabiedrība citai politikai rīkotajā mītiņā 
Doma laukumā, lai izteiktu protestu pret pašreizējās 
valdošās koalīcijas politiku

16.janvāris Mālpils sporta halles atklāšanas svētki
20.janvāris Padomes priekšsēdētājs piedalās Rīgas rajona padomes 

finanšu komitejas sēdē
21.janvāris Izpilddirektors un juriste tiekas ar SIA “Tehniskie projekti” 

pārstāvjiem par koģenerācijas projekta virzību

22.janvāris Republikas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu 
sanāksme, kurā tika apskatīti pašvaldību priekšvēlēšanu 
kampaņas jautājumi, pašvaldību administratīvo resursu 
izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā u.c. jautājumi

23.janvāris Pagasta padomes priekšsēdētājs piedalās Pagastu 
apvienības valdes sēdē Sējā, kurā izskatīja jautājumus 
par budžetiem 2009.gadā un finanšu vadību, tai skaitā 
par prognozējamā iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņē
mumiem, par mērķprogrammu finansēšanu, kā arī par 
citiem jautājumiem krīzes un administratīvi teritoriālās 
reformas kontekstā

27.janvāris Priekšsēdētājs piedalās LPS valdes un Rīgas rajona 
padomes sēdēs

29.janvāris Dzimtsarakstu nodaļas organizētais svinīgais pasākums 
jaundzimušajiem 

30.janvāris Projektu koordinatore, pārstāvot Rīgas rajona Lauku at
tīstības biedrību, un Kultūrvides attīstības daļas vadītāja 
piedalās Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības 
struktūrfondu informācijas centra organizētajā konfe
rencē “LEADER+ veida pasākumi Rīgas plānošanas 
reģionā” (Suntažos)

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. 5. punktu, Mālpils būvval
de 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 janvārī

mĀlPils Pagasta Padomes sēŽu grafiKs 
2009. gada feBruĀra mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 11.februārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē PĒTERIS KURMS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 12.februārī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Finanšu komitejas sēde 12.februārī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Padomes sēde 18.februārī pl.15.00 mazajā sēžu zālē aleKsandrs lielmeŽs

Privatizācijas komisijas sēde 23.februārī pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 18.februārī pl.14.00  Mazajā sēžu zālē VLADISLAVS KOMAROVS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 VLADISLAVS KOMAROVS

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

un mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma  
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

19.12.2008. Rīgas rajona  
padome

Darbnīcas ēkas rekonstrukcija  
nekustamajā īpašumā Pils iela 7

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu
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svei cam jau nos māl pi lie šus 
un vi ņu ve cā kus!

luī ze lau ka (dzi mu si 27. no vem brī), 
Beat ri se Bem be re (dzi mu si 28. no vem brī), 

ro berts aruns (dzi mis 15. de cem brī), 
el za elī za Bo ķe (dzi mu si 19. de cem brī).

māl pils pa gas ta pa do me,
māl pils pa gas ta dzimt sa rak stu no da ļa

Māl pils pro fe sio nā la jai vi dus sko lai 
vai rā ku ga du ga ru mā iz vei do ju sies sa
dar bī ba ar fir mu “Upo nor”, kas vai rāk kā 
35 ga dus ra žo plast ma sas cau ruļ va du 
sis tē mas. Šo dien Upo nor cau ruļ va du 
sis tē mas ūdens ap gā dei, ap ku rei un ven ti
lā ci jas sis tē mām tiek tir go tas vai rāk ne kā 
60 pa sau les val stīs.

Fir mas va dī ba uz ska ta, ka vi ņu veik
sme ir at ka rī ga no part ne ru veik smes, 
tā pēc ar Upo nor Aca demy starp nie cī bu 

tiek veik ti ap mā cī bas kur si.
Jan vā rī Fir ma Upo nor Aca demy vie so

jās Māl pils pro fe sio nā la jā vi dus sko lā, lai 
ie pa zīs ti nā tu ar ak tuā la jiem jau nu miem.

Lek ci ju “Upo nor Ecof lex cau ru ļu 
vei di un to iz man to ša na” la sī ja ap ku res 
sis tē mas un iek šē jās ūdens ap gā des 
tirzd nie cī bas in že nie ris al mants var ka
lis. Klau sī tā ji sa ņē ma iz da les ma te riā lus, 
kas no de rēs turp mā ka jās no dar bī bās. 
Lek ci jas no bei gu mā ti ka rī ko ta eks pres

vik to rī na, kur vē rī gā kie klau sī tā ji ti ka pie 
bal vām.

Mā cī bu la bo ra to ri jā to po šos spe ciā lis
tus ap mā cī ja Upo nor Aca demy va dī tājs 
Jā nis Čer najs. Sko lai ti ka uz dā vi nāts, kā 
arī uz stā dīts grī das ap ku res stends ar ko
lek to ra sil tum sa da li. Ap ku res stends pie
slēgts in di vi duā lai sil tu map gā des ie kār tai 
un pa re dzēts prak tis ko dar bu veik ša nai 
priekš me tā “Sil tu map gā de”.

ziņas

18.de cem brī Iz glī tī bas sa tu ra un ek sa
mi nā ci jas cen tra va dī tā ja ag ri ta gro za, 
Pro jek tu da ļas va dī tā ja in ta Ba ra novk sa 
un Iz glī tī bas in for mā ci jas bi ro ja va dī tā jas 
viet nie ce elī na Šmi te de vās uz Rī gas 
ra jo na Māl pils in ter nātp amat sko lu, lai 
sko lē niem dā vā tu ve lo si pē du, kas bi ja 
ie gā dāts par ISEC dar bi nie ku sa zie do ta
jiem lī dzek ļiem.

Dā va na ti ka pa snieg ta pēc svēt ku 
kon cer ta, ko ISEC pār stā ves no ska tī jās 
ko pā ar sko lē niem, vē ro jot ma zo un lie lo 
bēr nu pras mes dzie dāt, de jot, dek la mēt 
dze jo ļus un spē lēt teāt ri. Sko lē ni un sko
lo tā ji bi ja ļo ti ie prie ci nā ti par ve lo si pē du, 
jo to va rēs iz man tot, or ga ni zē jot brī vā 
lai ka ak ti vi tā tes sil tā kā lai kā. Dā vi nā jums 

bi ja iz vē lēts par Zie mas svēt ku lab da rī bas 
ak ci jas zie do ju mu mēr ķi, jo sko las di rek
to re Fran čes ka Ģē ve le kā dā in ter vi jā bi ja 
at zi nu sies, ka vēl viens ve lo si pēds lie ti 
no de rē tu, lai iz brau ku mos va rē tu do ties 
viss kla ses ko lek tīvs.

Māl pils in ter nātp amat sko la no dro ši
na vis pā rē jās pa mat iz glī tī bas ie gū ša nu 
bēr niem bā re ņiem, bēr niem no maz nod
ro ši nā tām, daudz bēr nu, ne lab vē lī gām un 
so ciā lā ris ka ģi me nēm. Dau dzi sko lē ni 
tur pi na mā cī bas Māl pils pro fe sio nā la jā 
vi dus sko lā. ISEC ar Māl pils in ter nāt
pamat sko lu sa dar bo jies arī pro jek ta 
“On ce Against Aban don, Ope ning to 
New Coun tries Ex pe rien ces” (“Vēl reiz 
pret at stum tī bu”) ie tva ros.

iseC dā vi na ve lo si pē du māl pils in ter nātp amat sko lai

fir ma “upo nor” in ves tē iz glī tī bā
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Šogad pirmā sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme, ko 
organizē Latvijas Pašvaldību savienība, notika Mālpilī. 22. janvārī 
pagasta padomes zālē pulcējās viesi no visas Latvijas – Siguldas, 
Cēsīm, Ainažiem, tālākie pat no Liepājas un Daugavpils, kopumā 
no 33 pagastiem.

Atklājot sanāksmi Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs 
aleksandrs lielmežs informēja ciemiņus par to īpašo vietu, kur 
viņi ir nonākuši, vietu, kura atrodas meridiāna un paralēles krust
punktā, vietu, kur ir lielākais lauku kultūras nams un tagad arī viens 
no modernākajiem un lielākajiem sporta kompleksiem, vietu, kur 
jau gandrīz 19 gadus pastāv viena no mēdiju formām – Mālpils 
televīzija. Galvenā doma to uzsākot bija, ka cilvēkiem ir jāzina viss, 
kas notiek pagastā, iegūstot tiešu, nepastarpinātu informāciju. Tra
dīcija turpinās joprojām, jo katru mēnesi tiek organizēta tiešraide, 
kuras laikā gan pagasta priekšsēdētājs, gan speciālisti atbild uz 
sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. – Jums, kā spalvas un vārda 
meistariem vajadzētu apzināties, kāpēc tas viss tiek darīts. Kā teica 
senie tolteki: “Negrēkojiet ar vārdiem!”, jo tas ir tāpēc, ka ar vārdu 
var nokaut. Vārdam ir ļoti liels spēks. Tas sasaucas ar šīs dienas 
sanāksmes tēmu, kā mēdijiem atspoguļot politiķu solījumus.

Mālpils pagasta Informācijas centra vadītāja un sabiedrisko 
attiecību speciāliste iveta Krieviņa klātesošos iepazīstināja ar 
Informācijas centra un avīzes “Mālpils Vēstis” darbu, atbildēja uz 
jautājumiem, dalījās pieredzē par sadarbību ar vietējo televīziju, 
kā arī demonstrēja filmu par Mālpils aktualitātēm 2008. gadā. 
Pagājušais gads paliks vēsture, kā gads, kurā Mālpils pagasts 
svinēja savu 800.gadadienu un uzvarēja konkursā “Sakoptākais 
Latvijas pagasts 2008” Rīgas plānošanas reģionā.

Sanāksmes galveno tēmu Pašvaldību priekšvēlēšanu kampa
ņas jautājumi, pieteica Dace Zvirbule, LPS padomniece sabied
risko attiecību jautājumos, aicinot ilzi leimani, KNAB Sabiedrisko 
attiecību un izglītošanas nodaļas vadītājas vietnieci stāstīt par 
likumdošanas prasībām un ierobežojumiem priekšvēlēšanu 
kampaņas laikā. Ilze Leimane savā runā pieskārās izmaiņām 
likumdošanā, kā arī veidoja diskusiju ar sabiedrisko attiecību 
speciālistiem, lai kopīgi rastu atbildi uz jautājumu, kā pārdzīvot 
priekšvēlēšanu aģitācijas periodu, nepazaudējot sevi, savus ideā

lus vai pat darba vietas. Tika 
skaidrots galvenais KNAB 
uzdevums priekšvēlēšanu 
laikā – kontrolēt politisko 
partiju finansēšanas atbilstī
bu likumam, kā arī partiju 
finansēšanas pamatprinci
pus, jo daudzi no klāteso
šajiem pirmo reizi strādās 
vēlēšanu laikā.

Par pašvaldību adminis
tratīvo resursu izmantošanu 
priekšvēlēšanu kampaņā 
stāstīja Līga Stafecka, “Del
nas” politikas analītiķe, stās
tot par 2005. gada vēlēšanu 
pieredzi un piemēriem, kā 
var veidoties pārkāpumi 
administratīvo resursu iz
mantošanā. – Kas ir adminis
tratīvie resursi? Ne vienmēr 
tas ir budžets vai pašval
dību avīzītes. Tas ir plašs 
jēdziens – tā ir uzticība, tā ir 
vara un autoritāte, kas tiek 
izmantota, lai gūtu papildus 
priekšrocības.

Pēcpusdienā notika ie
pazīšanās ar preses sek
retāri maiju Celmiņu, kas 
2008.gadā www.7guru.lv 
veiktajā žurnālistu aptaujā – 
Kā kļūt par labāko sabiedris
kajās attiecībās? tika atzīta 
par labāko. Klātesošie interesējās par viņas darba pieredzi agrāk 
un tagad. (Preses centra izveide Liepājas domē, iekšlietu ministra 
padarīšana par populārāko ministru valdībā, Valsts prezidenta 
sabiedrisko attiecību plānošana, PR aktualitātes un iekšējā ko
munikācija, sabiedrisko attiecību vadība ekonomiskās krīzes 
apstākļos Parex bankā.)

Sanāksmes noslēgumā sabiedrisko attiecību speciālistiem 
bija iespēja apskatīt Mālpils muižu un jauno sporta kompleksu.

Redaktore  daiga frīdberga

skaidrojums – P(ia)R speciālists – Sabiedrisko attiecību speciā
lists novēro savas organizācijas/uzņēmuma darbības ārējās vides un 
iekšējā stāvokļa attīstību. Informē, komunicē un pārliecina. Veicina 
saprašanos, rada un saglabā uzticēšanos. Brīdina par iespējamiem 
konfliktiem. Sekmē dažādu publiku atbalstu organizācijas darbī
bai. Veicina darbinieku lojalitāti organizācijai. (Profesiju standarts. 
Reģistrācijas numurs PS 0219)

mālpilī tiekas latvijas Piaristi

ilze  leimane

dace zvirbule
līga stafecka
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Mālpils jaunajā sporta kompleksā piekt
dien, 16. janvārī pulcējās ciemiņi no tuvienes 
un tālienes. Preses pārstāvji, kā arī mālpilieši 
aizņēma labākās vietas pie sarkanās lentas, 
lai iemūžinātu ilgi gaidīto notikumu. Tādēļ pa
gasta padomes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Lielmežs klātesošos uzrunāja priecīgi un 
īsi – Domāju, nekavēsim pagastu! Šo mirkli 
mēs esam gaidījuši ar nepacietību, un mēs 
to esam pelnījuši.

Lentu griezt tika uzticēts galvenajai būv
uzņēmuma pārstāvei Vairai Ronimoisai un 
sporta kompleksa vadītājam Valtam Mihel
sonam. Svarīgais moments, ko mālpilieši 
gaidīja 27 gadus, tika uzņemts ar skaļām 
gavilēm un aplausiem. Pēc tam viesi tika 
lūgti uz lielo sporta zāli, kur jauno, žilbinoši 
spožo parketu, iemēģināja basketbola klu
ba “Rīga” jaunieši. Krāsaino krēslu rindas 
piepildījās ātri. Gandrīz 700 skatītājiem bija 

tas gods vērot saīsinātu spēli, 
kam sekoja viesu apsveikumi. 
Kā pirmā tika nolasīta Izglītības 
un zinātnes ministres Tatjanas 
Koķes apsveikuma vēstule, 
mālpiliešus sveikt bija atbrau

kuši Rīgas rajona padomes un pašvaldību 
pārstāvji, Latvijas pašvaldības savienības, 
kā arī Mālpils iestāžu, tuvāko kaimiņu un uz
ņēmumu pārstāvji. Te nu pienāca spēku pār
baudes brīdis, jo iemēģinot jaunās dāvanas, 
uz cīņu ar jaunajiem basketbola groziem tika 
izaicināts gan pagasta priekšsēdētājs, gan 

sporta kompleksa vadītājs. Šoreiz vēl 
tik labi neveicās, tātad jāsāk trenēties! 
Jautrība un labi vēlējumi pieskandinā
ja lielo, spoži izgaismoto zāli. Savus 
priekšnesumus rādīja gan Mālpils 
vidusskolas skolēni, gan karsējmei
tenes. Taču visilgāk sporta centru 
bija gaidījušas vietējās čaukstenes, 
kas nevarēja vien izlemt kā saukt 
tos Mālpils tautas kalpus. Par neprā
tīgiem, prātīgiem, dulliem, gudriem 
jeb tālredzīgiem? Labi, ka tā Mālpils 
pēdējā vilciena pēdējā vagonā ielēku
si, savādāk viņām vēl 27 gadus būtu 
jāgaida. Jo šajos laikos, kad visu sa
īsina, noīsina, aizklapē, atlaiž, nevar 
būt, ka Lielmežs aizbraucis uz Valsts 
kasi un to naudu vienkārši paņēmis, 
negaidot ne Izglītības, ne Aizsardzī
bas ministrijas solīto palīdzību. Bet, 

kas neriskē, tas ne
dzer šampanieti! Tā 
bija vajadzīgs tikai 
gads, lai lielie sapņi 
taptu piepildīti. Vie
tējie arhivāri, kas no 
skolas logiem cītīgi 
sekoja darbu nori
sei, rakstu ruļļos pie
fiksējuši, ka pirmā 
tehnika laukuma ie
braukusi pagājušā 
gada 16. janvārī. Tā
pēc pirmo paldies 
sporta kompleksa 

atklāj jauno sporta kompleksu

arhitekte  
gunta Kursīte
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vadītājs Valts Mihelsons teica vidus
skolas skolēniem, kas būvniecības 
laikā bijuši korekti un kārtīgi, ko 
cerot sagaidīt arī turpmāk, jo die
nas lielāko daļu sporta zāles un 
baseina izmantotāji būs tieši viņi. 
valts mihelsons izteica cerību, ka 
arī mālpilieši trenēsies un ar laiku 
būs tikpat labi kā “Rīgas” kluba 
puiši, kas būs pirmie potenciālie 
zāles iznomātāji vasarās.

Paldies izskanēja Mālpils de
putātiem un pagasta padomes 
priekšsēdētājam par uzdrīkstēša
nos ņemt 3,5 miljonu aizdevumu, 
arhitektei Guntai Kursītei, būvnie
kiem no A/S “UPB”, būvuzraugam 
Jānim Zommeram.

Pēc svinīgajām runām, gan 
viesi, gan mālpilieši steidza aplūkot 
arī citas telpas. Kompleksa 1. stāvā 
atrodas trenažieru zāle, ģērbtuves, 
cīņu zāle, atpūtas telpas ar divām 
saunām, masāžas kabinets. Pla
šajā foajē būs arī kafejnīca. Bet 
tālāk caur stikla durvīm redzams 
visvilinošākais skats – zili mirdzošs 
ūdens klājiens, kuru pāršķeļ baltu 
putu šļācieni, Mālpils labāko pel
dētāju priekšnesumā. 25 metru 
baseins tiek pieveikts viens divi, 
savukārt no bērnu baseina puses 
skan smiekli un plunkšķi, jautrība 
gan skatītājiem, gan pašiem kūleņu 
meistariem.

vaira ronimoisa un artis 
darviņš atzina, ka sajūtas skatoties 
uz paveikto ir jaukas. Ir gandarī
jums par padarīto, jo saskaroties 
ar neparedzētiem sarežģījumiem 
būvniecības procesā, tomēr ir izde
vies iekļauties gada laikā. Atbildot 
uz jautājumu par objekta lielākajām 
veiksmēm būvnieki min plašās pa
līgtelpas, savukārt darbu kvalitāte 
un krāsu saskaņa rada patīkamas 
izjūtas. Mālpiliešiem novēlējums: 
Lai šajā ēkā valda laba aura! Lai 
visiem mālpiliešiem šeit gribētos 
ienākt pasportot un veiksmi lielajā 
sportā!

gunta Kursīte atzina, ka, lai arī 
visapkārt runājot par krīzi, tomēr si

tuācija nav tik slikta, jo celtniecība 
turpinoties, varbūt ne tik strauji. Kā 
nākošo darbu arhitekte min iesākto 
Zaķumuižas sporta zāles projektu. 
Drīzumā tikšot nodots arī sporta 
komplekss ar baseinu Koknesē. 
Mālpils objektu arhitekte atzīst kā 
izdevušos, arī kvalitātei neesot ne 
vainas. Pašai gan tuvāki esot zie
mas sporta veidi, bet, ja aicinātu, 
neatteiktos pasportot arī šeit.

Vidusskolas sporta skolotājas 
Baiba Kriviša un dace andrejeva 
atzina, ka sajūtas ir satraucošas un 
cerību pilnas. Iespējas ir ļoti plašas, 
jo visas stundas notiks šeit, kā arī 
ārpusstundu darbs, kā paredzēts 
pēc interešu izglītības plāniem. 
Arī līdz šim rezultāti ir bijuši labi, 
jo tikts līdz labām vietām starptau
tiskās sacensībās. Tagad cerot uz 
labiem treneriem sporta spēlēs, jo 
jauniešiem ir vajadzīga aktivitāte un 
slodze. Galvenais, lai bērni gribētu 
nākt un darīt! Skolotājas piekrita 
apsveikuma uzrunās izskanējušam 
sauklim – No tusiņiem uz treni
ņiem! Jo tagad katrs varēšot atrast 
sev vietu un iespēju, kur darboties 
un lietderīgi pavadīt savu laiku.

Lai skolēnu skandētie noteiku
mi jaunajā sporta kompleksā – ar 
prieku iet uz sporta stundām, 
rūpēties par tīrību un kārtību, 
uzlabot sportiskos rekordus 
un pārstāvēt mālpili nākošajās 
olimpiskajās sacensībās – iegultu 
katra jaunieša sirdī līdz ar skanī
go trīs reiz – Sveiks! – par godu 
sportam.

daiga frīdberga

Par 
ūdens aeroBiKas 

nodarbībām interesēties 
pie Baibas Basarabas  

pa tālr. 29285500
Plānotie nodarbību laiki:  

otrdienās – 19.00 
ceturdienās – 19.30galvenie būvnieki pēc padarītā darba

Baiba Kriviša un dace andrejeva
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Fotografēšana manā dzīvē iegāja jau 
bērnībā, kad rokās turēju parasto filmiņu 
“ziepju trauku”. Man patika fotografēt ve
cākus, citus ģimenes locekļus. Bet nopiet
ni fotografēt sāku mākslas skolas laikā, 
kad mums sākās foto mācības kurss. Tad 
es arī “saslimu” ar fotografēšanu. Tolaik 
man tētis bija iedevis savu spoguļkame
ru, lai es mācītos kārtīgi fotografēt. Tad 
es nebiju vēl īpaši priecīga, jo, ar šo fo
toaparātu strādājot, pašai bija jāuzstāda 
ekspozīcijas, diafragmas atvērums utt. 
Tā rezultātā paspēju uzņemt tikai dažas 
bildes, kamēr mani kursabiedri izfotogra
fēja visu filmiņu. Bet prieks radās redzot 
gatavās bildes – man patika. Manuprāt, 
manuālais fotoaparāts ir vislabākais, lai 
sāktu nopietni mācīties fotografēt. Jo po
gu nospiest mēs mākam katrs...

Sākās “digitālā ēra” un apgūt foto 
prasmes jau kļuva vieglāk. Es “taisīju” 
bildes, liku datorā, ar tēti izskatīju katru 
bildi, visus plusus un mīnusus, analizēju 
un vērtēju, kā būtu labāk. Tētis ir mans 
lielākais foto skolotājs un arī kritiķis.

Nevaru teikt, ka ar fotografēšanu 
nodarbojos regulāri, jo ne katru dienu 
tam atliek laiks. Bet fotoaparātu vienmēr 
ņemu sev līdzi – izbraucienos, uz pasāku
miem, jo nevar jau zināt, kāds moments 
gadīsies. Citreiz, kad ir brīvs laiks un 
labs noskaņojums, ņemu aparātu pār 
plecu un eju laukā meklēt ko interesantu. 
Dodoties fotografēt, es dažkārt zinu, kā

du kadru vēlos iegūt. Bet 
visbiežāk tas pats “iekrīt 
acī” – vienkārši ej garām 
un ieraugi. Tikai tad es sā
ku domāt par kompozīciju 
un vizuālo noformējumu, 
iekadrēt kādu vizuālu stās
tu ierāmētā bildē. Ar katru 
fotogrāfiju, ko uzņemu, 
kļūstu aizvien prasīgāka 
pret sevi un to, kādas ir 
manas fotogrāfijas, pati 
mēģinu tās izvērtēt.

Pirmā lielākā manu 
fotogrāfiju publicitāte bija 
jauniešu organizācijas 
“Jaunsardze” salidojumos. 
Katru gadu notiek šāds 
pasākums, kurā pulcējās 
visas Latvijas jaunsargi. 
2007. gada jūlijā salido
jums notika Jaunaglonā. 
Bija izveidota žurnālistu 
grupiņa un mums bija tas 
gods Jaunsardzes vēsturē 
izdot pirmo avīzīti. Es biju 
šīs avīzes redaktore un fotogrāfe. Savu
kārt 2008. gada jūlijā salidojums notika 
Kadagā. Šajā reizē gan tiku pie kārtīga 
fotogrāfa amata, apvienojot to ar filmēša
nu. Tā bija liela pieredze – vienas dienas 
laikā fotografēt un uzreiz maketēt bildes 
avīzē. Bet vislielākais gandarījums, ja ta
vu bildi ieliek avīzes titullapā, tas ir sava 

veida pagodinājums 
fotogrāfam. Pašreiz 
vadu Mālpils vidus
skolas avīzes “Pū
ces mājas ziņojumi” 
redkolēģiju, kurā 
savu vietu ieņem arī 
fotografēšana.

Rudenī biju ce
ļojumā uz Kanādu, 
un es jutu, ka viens 
otrs tur pastiprināti 
pēta un interesējas 
par to, ko un kā es 
fotografēju. Bet tur 
ir ko iemūžināt! Biju 
iegājusi tādā azartā, 

ka speciāli cēlos agri no rītiem, lai iekadrē
tu pasakainos kalnus saullēkta stundā un 
naksnīgajā mēnesnīcā, skaistos ūdens
kritumus, augstās klintis un dziļās aizas. 
Izdevās pat nofotografēt Kanādas melno 
lāci no dažu metru attāluma... Secināju, 
ka jaunā vietā, kurā vēl nekad neesi bijis, 
tikai par to sapņojis, katrs punkts, uz ko 
skaties ir kā jaunatklājums, kurš tevi uz
runā. Un tas ir jāiemūžina!

Esmu piedalījusies dažādos fotokon
kursos. Manas bildes bija publicētas 
žurnālos “Kas Jauns”, “SestDiena”, 
savukārt žurnāla “Tēvijas sargs” rīkotajā 
fotokonkursā “Karavīri dienestā” ieguvu 
3. vietu.

18. novembrī valsts deviņdesmitga
des svinībās visu dienu fotografēju, ie
mūžinot šīs dienas spilgtākos notikumus. 
Mēģināju tikt visur, kur vien drīkstēja un 
nedrīkstēja būt. Man bija iespēja fotogra
fēt kopā ar profesionālajiem fotogrāfiem, 
kuri pārstāvēja presi, tādā veidā piekļūs
tot tuvāk svarīgāko notikumu vietām. 
Līdz ar to tiku klāt arī Valsts prezidentam 
un citām augti stāvošām personām. 

Apskatot Mālpils vidusskolas jauno 
sporta kompleksu, nevaru neatcerēties 
sportošanu, sākot iet skolā 1945. gada 
1. septembrī. Vieglatlētikas iespējas jau 
puslīdz bija, bet tās ne sevišķi saistīja.

Futbolu neļāva spēlēt, jo nebija tādu 
apavu, vienīgi šņorzābaki (baķinki, tanki), 
bet tie jau futbolu neizturēja. Vasarā gā
ja plikām kājām. Pa kluso gājām spēlēt 
futbolu uz pilskalnu. Tad parādījās tenisa 
čības. Tās notīrot ar zobu pulveri, bija arī 

ar ko iet uz balli. Kurpes lauku puikām 
nebija izgudrotas.

Skolā un arī pagastā populārs bija 
volejbols un tautas bumba. Pie skolas 
bija divi laukumi, arī pagastā vairāki. 
Tad ārkārtīgi populārs puikām bija taga
dējā beisbola paveids – “Bumbiņ Rīgā!” 
Bumbiņas taisīja no sašauto kara mašīnu 
riteņu švammes gumijām.

Peldētavas bija lielā un mazā Mergu
pē pie skolas.

Ziemā jau nu nekādi nevarēja iztikt 
bez slēpošanas. Sevišķi jau patika gra
vas gar upju krastiem, tur pagāja svēt
dienas.

Novēlējums jauniem cilvēkiem: atrau
ties no sēdēšanas pie kompjūtera un alus 
pudelēm un attīstīt sevi par prieku sev un 
Mālpilij! Sporta komplekss dod neierobe
žotas iespējas.

Jānis lūkins

Bumbiņ rīgā!

fotografēšana kā dzīves stils
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Dienas beigās jutos pārgurusi, 
bet laimīga, jo biju uztaisījusi 
lielu reportāžu, tika iemūžināts 
arī grandiozais svētku salūts.To 
baudīju caur fotoaparāta skatu 
meklētāju. Nākamajā dienā, 
skatoties uzņemtās bildes, at
cerējos par fotokonkursu, kurā 
piedalīties pirms kāda laika man 
piedāvāja skolotāja Inta Rulle. 
Tikai tad iedziļinājos konkursa 
nolikumā. Piedalīties izdomāju 
pati, guvu piekrišanu no vecā
kiem un tas mani iedrošināja. 
Konkursam vajadzēja iesniegt 
līdz 10 bildēm. Nedēļas laikā 
atlasīju labākās bildes, pasūtīju 
fotokopijas un iesniedzu nomi
nācijā “Latvijai90”.

Tuvojās diena, kad vajadzēja 
būt zināmiem rezultātiem. Saņē
mu epastu, kurā tika paziņots, 
ka esmu viena no tām, kura tikusi 
pirmajā trijniekā. Tātad man ir kā
da no godalgotajām vietām, bet 
vēl nezināju kura. Visu nedēļas 
nogali šī doma mani nelika mierā, 
līdz brīdim, kad saņēmu nākamo 
epastu. Manas emocijas bija 
neaprakstāmas, kad izlasīju, ka 
esmu ieguvusi 1.vietu. Es ilgi 

nespēju tam noticēt! Konkursa 
uzvarētāju izstādes atklāšana 
un svinīgā apbalvošana notika 
19. decembrī Rīgā, kinoteātrī 
“K.Suns”. Gaisotne bija brīva un 
mājīga. Jauki parunāju ar žūrijas 
pārstāvjiem, uzzināju viņu domas 
par manām fotogrāfijām, uzklausī
ju kritērijus un novērtējumu. Savā 
pieredzē ar mani dalījās profesio
nāļi un citi daudz pieredzējuši 
fotogrāfi. Liels gandarījums bija 
uzzināt, ka esmu jaunākā kon
kursa dalībniece, kura ieguvusi 
godalgu.

Mani vienaudži un skolotāji 
mani apsveica ar uzvaru un 
vēlēja veiksmi arī turpmākos 
konkursos. Kad skolotāja Laima 
Balode ienāca klasē un paziņoja 
par manu uzvaru, klasesbiedri 
skaļi aplaudēja. Tas bija mīļi no 
viņu puses.

Ar šo uzvaru nedomāju apstā
ties. Noteikti piedalīšos arī citos 
fotokonkursos, lai turpinātu attīs
tīties, pilnveidot savas zināšanas, 
gūt jaunas iemaņas un pieredzi.

santa Barkēviča

Tā kosmiskā kārtība, kas regulāri at

kārtojas, atjaunojas, dod mieru un stabi

litāti šajā haosa pilnajā pasaulē. Latviešu 

folklora – dziesmas, danči, instrumentu 

spēle – cilvēku sakārto gan ārēji, gan iek

šēji, tā stāv pāri ikdienai, pāri laikam.

Šā gada sākumā, 14.janvārī Mālpils 

kultūras namā tika dibināta folkloras 

kopa. Tajā pulcējušies ļaudis, kuri vē

las pārmantot savu senču dzīves ziņu, 

apgūt dažādas tradicionālās prasmes 

un sniegt savu ieguldījumu sabiedrības 

dzīves kvalitātes pilnveidošanā. Īpaša 

vērība tiks veltīta tradicionālo gadskārtu 

svētku un ģimeņu godu svinēšanai.

mēs mīļi aicinām visus, kuri vēlas 

būt “lasīti ļaudis, kas var uguni saujā 

nest”, pievienoties mūsu kopai. Kopā 

sanākšanas notiek mālpils kultūras 

namā trešdienās no plkst. 18.30.

Kopu vada ilggadējais Tautas māk

slas centra folkloras speciālists, tagad 

Latvijas folkloras biedrības valdes priekš

sēdētājs Andris Kapusts.

mēs dzīvoJam  

sasKaņĀ ar saules ritmu
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dvēseles ligzda
Mana dvēseles ligzda
Ir mana sirds,
No tās ne mirkli
Es neesmu šķirts.

Mana dvēseles ligzda
Ir manas mājas,
Kur mani darbi
Un sapņi krājas.

Mana dvēseles ligzda
Ir Latvija mana,
Kur manam mūžam
Dzeguze zvana.

Lido, dzīvības dzirksts,
Lido!
Ielido
Pasaules vidū!

Lai saulains
Tev debesu jums,
Lai svētīgs
Tavs lidojums!

Lido,
Dzīvības elpa mana,
Un vienmēr atgriezies,
Kur sirds un dzeguze zvana!

17.12.2008.

Kultūra

Prieks gleznās un dzejā
Ziemassvētku kņada un rūpes aizgāju

šas, visu pārklājis balts sniegs, kas priecē 
tāpat kā tradīcija jau 4 gadu garumā, 
pulcēties kultūras nama izstāžu zālīte uz 
kārtējo izstādes atklāšanu. Šoreiz skatī
tāju vērtējumam tiek nodoti dzejnieka, 
publicista un gleznotāja Jāzepa Osmaņa 
darbi. Svētku noskaņu rosina Sidgundas 
dziedātājas, ka arī Mālpils dramatiskā 
kolektīva dalībnieku lasītie autora dzejoļi 
un daba, kas pirmo janvāra svētdienu ieti

nusi sarmas smalkajās mežģīnes. Toties, 
raugoties gan siltās vasaras tvertajos 
brīžos, gan rudens brieduma zeltainumā, 
ieraugām to lielo Latvijas mīlestību, kas, 
neskatoties uz dažādo mūzu darbarī
kiem, caurvij mākslinieka daiļradi.

Jāzeps osmanis – Es ļoti priecājos, 
ka esat ieradušies tik kuplā skaitā uz 
manas izstādes atklāšanu, it sevišķi liels 
paldies tālumniekiem, par uzņēmību un in
teresi. Es domāju, ka to skaistāko redzējāt 

pa ceļam – kāda diena, kāda daba! Tieši 
šodien Dieviņš parūpējis par to, ka saule 
pa visiem pauguriem, pa visiem sarmota
jiem, piesnigušajiem kokiem.

Par prieku mālpiliešiem un daudza
jiem viesiem skan dzeja autora izpildīju
mā, kas apbur ar savu tēlainību, tiešumu 
un smalko humoru.

– Visas šīs gleznas ir saistītas ar dvēse
les atklāsmi, saka Jāzeps Osmanis, kas 
izskan arī dzejolī Dvēseles ligzda.

vienmēr ceļā
Mēs esam ceļā. Vienmēr ceļā.
Jau ilgi. Vajag iet un iet.
Ceļš sākās tur, kur saule ceļas,
Ceļš beigsies tur, kur saule riet.

Starp saullēktu un saulesrietu
Ceļš reizēm šķietas bezgalīgs.
Vai lēni mēs vai ātri ietu,
Ir mūsu mūžs vien mirklis sīks.

Mēs esam ceļā. Vienmēr ceļā.
Mums vajag iet un iet, un iet.
Ceļš turpinās, kad saule ceļas.
Ceļš nebeidzas, kad saule riet.

Bezgalība 
Uzruna vienaudžiem gadu mijā

To gadu, to gadu,
Ko savādā steigā vadu.
Tik daudz!
Skaties, ka skaitu nesajauc...
Bet vai tie ir gadi?
Tie ātri klāt nākošie
Ir kā mazi atmiņu brīži,
Kā sīki lielceļa kukurznīši,
Kā Daugavas viļņu šļaksti,
Kā kartupeļu laksti –
Pielīp pie stilbiem un atplok drīz,
Viens gads tagad mirklis īss.
Agrāk –
Tad bija gadi!
Katram pilnas 365 dienas,
365 naktis,
Arī pilnas, neiztrūkstošas
Kā simfonijas partitūrā taktis.
Ja sniga, tad sniga,
Ja sala, tad sala...
Nu jau nebūtībā aizgrimuši
Saulainā agrīno gadu sala...
Bet paši?
Kādi mēs bijām paši?
Jautri, skaisti un braši.

Mēs bijām zemes sirds,
Dinamiski kā bišu spiets,
Kam liepas
Ziedpilnus zarus pretī liec.
Un nu?
Vai mēs esam mēs?
Vai tie paši?
Kas atbildēs?
Vien retais godprātis to spēs...
Bet gadi krājas.
Lai krājas!
Mums ceļā nav jāapstājas.
Mums jāaiziet vēl līdz savai pļavai,
Līdz savai dravai,
Līdz savai slavai,
Līdz savai strīpai
Līdz bezgalībai!
Līdz bezgalībai –
Cik gadu tas apmēram būtu?
Nav ilgi jārēķina, lai skaidrību gūtu:
Simts gadu skaitījās daudz vēl nesen,
Nu tagad klāt jāņem PVN...
Tātad mums jādzīvo –
Katrs to izrēķinās pats –
121 gads.

31.12.2008.
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Izstādē mākslinieks ar prieku dalās 
savās izjūtās, savās atklāsmēs, kas ro
das strādājot pie gleznām. Te redzama 
arī pirmā eļļas glezna – Vējš Ļaudonā. 
Skatītājiem tiek atklāta ne viena vien 
gleznas dvēsele, to rašanās apstākļi un 
cilvēki, kas savas dienas vadījuši vietās, 
ko iemūžinājuši mākslinieka otas trie
pieni. Ainavas no Vidzemes, Daugavas 
krastiem, Ķeguma, Jūrmalas. Ir gleznas, 
kas tapušas pagājušā nedēļā un tādas, 
kas gleznotas piecdesmit gadus atpakaļ. 
Tās katra nāk ar savu noskaņu, ar tā laika 
dvesmu, ar gadu gaitā mainīgo mākslinie
ka uztveri, kas parādās gan krāsās, gan 
triepienā. Vienā veselumā savijas dzeja 
un gleznas, šķiet brīžam pazūd robeža 
starp maņām. Vai dzejolis Mālpilij bija uz 
audekla, papīra, vai mūsu dvēselēs? To 
dzirdēju, redzēju, vai jutu?

Jāzeps Osmanis paldies saka kolē
ģiem, draugiem, savam skolotājam Jāze
pam Pīgoznim, kā arī Gunāram Krollim, 
ar kuriem konsultējas par krāsu pasaules 
knifiem. Savukārt atbraukušie draugi no 
dzejas pasaules – Māra Svīre, Vladimirs 

Kaijaks, Lija Brīdaka, slavē gan kolēģa 
uzdrīkstēšanos izpausties citā jomā, gan 
augušo meistarību.

Izstādes iekārtotāja Māra Ārente at
zīst, ka to iekārtot bijis ļoti grūti un ļoti 
viegli. Viegli, pateicoties Ilzes Puriņas, 
mākslinieka dzīves draudzenes, jau 
sagatavotajam materiālam, ar gadiem, 
uzrakstiem, tehnikām, cipariņiem. Darbu 
bija ļoti daudz, ar domu, lai varētu atlasīt. 
Un tieši atlase bijusi tā grūtākā, jo gleznu 
izmēri ir samērā mazi, tomēr lēnām, sienu 
pa sienai tās noformējās. Tāpēc darbus 
bloķējuši, likuši dažādos līmeņos, lai izstā
di padarītu savdabīgāku, neierastāku.

–  Es katrā darbā mēģināju ieraudzīt 
to vēstījumu, ko mākslinieks ir gribējis 
pateikt, saprast kāpēc to darbu glezno
jis. Reizēm tas ir motīvs, reizēm tehniska 
jaunatklāsme. Iekārtot šo izstādi man bija 
ārkārtīgi interesanti, saka Māra Ārente.

Paldies Jāzepam Osmanim par ie
spēju publicēt jaunākos dzejoļus, kas 
tapuši burtiski tikko, arī izstādes atklāša
nas dienā.

daiga frīdberga

rasma  
Briede

māra  
Ārente
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Noslēdzies kārtējais sporta gads un jāsaka, 
ka šis gads Mālpils sporta dzīvē ir bijis ļoti no
zīmīgs un arī veiksmīgs sportiskajā ziņā. Pirm
kārt, nozīmīgs ar to, ka ir uzcelta sen gaidītā 
sporta halle ar peldbaseinu, kas mālpiliešiem 
dos iespēju gan aktīvi sportot, gan arī relak
sēties. Cerams, ka mālpilieši šo iespēju aktīvi 
izmantos un nākošais gads būs vēl sportiskāks 
un līdz ar to veselīgāks.

Sportiskajā ziņā pagājušais gads bija 
veiksmīgs, jo Mālpils sportisti Rīgas rajona 
kopvērtējumā ieguva 1.vietu starp pašvaldībām 
līdz 6000 iedzīvotājiem, apsteidzot Baldoni, 
Baložus, Vangažus, Inčukalnu, Krimuldu u.c. 
un tas ir ļoti liels panākums, ņemot vērā to, ka 
mums nav neviens sporta veids ar ko mālpilieši 
nodarbotos profesionāli. Jāpiebilst, ka šogad 
Rīgas rajona laureātam tika nominētas māsas 
Māra un Laima Leitānes par godalgoto vietu 
izcīnīšanu Pasaules čempionātā Rogainingā.

Kopumā mālpilieši piedalījās 19 !!! sporta 

veidos no 22 iespējamiem. Godalgoto vietu 
Mālpils sportisti izcīnīja vienā sporta veidā, t.i., 
šahā, kur tika izcīnīta 3.vieta. Šogad Mālpils 
uzņēmās organizēt Rīgas rajona sporta spēles 
šahā. Daudzos sporta veidos mālpilieši ir iekļu
vuši “olimpiskajā sešiniekā” – regbijā (4.vieta), 
kāršu spēlē “Zolīte” (5.vieta), roku cīņā (5.vieta), 
MTB riteņbraukšanā (6.vieta), boulingā (6.vie
ta), florbolā (6.vieta), galda tenisā (6.vieta).

Informāciju par sporta pasākumiem jūs 
varat iegūt informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēs
tis”, Mālpils Televīzijā, plakātos Mālpils centrā, 
kā arī piezvanot sporta darba organizatoram.

11.janvārī kafejnīcā “AUGUSTS” notika šī 
gada 1.posms ZOLES SPĒLĒ, kurā piedalī
jās rekordliels skaits dalībnieku – 34. 1.vietu 
ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietā ierindojās 
Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietā – Vilnis Kadiķis. 
Atgādinu, ka sacensības notiks 6 posmos un 
kopvērtējumā vērtēs 5 labākos posmus.

sPorts

rīgas rajona 2008.gada sporta spēļu kopvērtējuma tabula

Priekšsēdētājs, māsas leitānes un sporta 
darba organizators ar izcīnīto kausu par 
1.vietu rīgas rajona sporta spēļu kopvērtē
jumā mazo pašvaldību grupā

vienas no galvenajām uzvaras kaldinātā
jām – māra leitāne 1.vietu ieguva mtB 
riteņbraukšanā un rudens krosā, bet laimai 
leitānei 1.vieta mtB riteņbraukšanā un dis
tanču slēpošanā

sporta ziņas

Kopvērtējuma tabula pašvaldībām līdz 6000 iedzīvotāju

sporta pasākumu plāns:
datums vieta

25. janvāris Rīgas raj. sporta spēles DISTANČU SLĒPOŠANĀ Reiņa trase, Krimulda
31. janvāris Rīgas raj. sporta spēles GALDA TENISĀ Siguldas 1. pamatskola
9. februāris Rīgas raj. sporta spēles BOULINGĀ Mēness Boulinga centrs
22. februāris Rīgas raj. sporta spēles ZOLES SPĒLĒ Inčukalna sporta centrs
1. marts Sacensības ZOLES SPĒLĒ 2. posms Kafejnīca “AUGUSTS”

Sporta darba organizators Ģirts lielmežs, 29248752
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aKtuĀli

Cirsmas izsole
mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar augš

upejošu soli uz pašvaldībai piederošās cirsmas nekustamā 
īpašuma lūŠi, kadastra nr. 8074 001 0080, Mālpils pag., Rīgas 
raj., 3.meža kvartāla 14. un 16.nogabalā 2,9 ha kopplatībā, 
pārdošanu. Kopējais pārdodamais apjoms – 714,17 kub.m. 
Cirtes paņēmiens – kailcirte.

Izsolāmās mantas sākuma cena – lvl 8 250, (solis 
LVL 100,).

Dalības maksa lvl 15, un nodrošinājums 10% no nosa
cītās cenas jāiemaksā Mālpils pagasta padomes budžetā ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2009.g. 18.februāris 
plkst. 9.30.

Izsole notiks 2009.g. 18.februārī plkst. 10.00, Mālpils 
pagasta padomes Mazajā sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pa
gasta, Nākotnes ielā 1.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālruni 29282209.

Sīkāku informāciju un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils 
pagasta padomes Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 
67970888.

Pamatojoties uz 2008.gada 12.decem
brī izdoto likumu “Grozījumi likumā “Par 
pievienotās vērtības nodokli”“, kas stājas 
spēkā ar 2009.gada 1.janvāri ir izmaiņas 
komunālo pakalpojumu izcenojumos:

iedzīvotājiem:
1) Siltumapgāde – 1 Mwh = 32,19 Ls + 

10% PVN
2) Ūdens apgāde – 1 m3 = 0,40 Ls + 

21% PVN
3) Kanalizācijas novadīšana – 1m3 = 

0,50 Ls + 21% PVN

 Ūdens apgāde un kanalizācija ko
pā – 1 m3 = 0, 90 Ls + 21% PVN

4) atkritumu izvešana no 1 iedzīvotāja 
mēnesī – 1,16 Ls + 21% PVN

iestādēm:
1) Siltumapgāde – 1 Mwh = 32,19 Ls + 

21 % PVN
2) Ūdens apgāde un kanalizācija kopā 

– 1 m3 = 0, 90 Ls + 21% PVN
Saņemot rēķinus par decembri, daudzi 

iedzīvotāji bija izbrīnīti, ka ir palielinājusies 
maksa par apkuri. Siltuma patēriņa iemesli 

Mālpilī decembra mēnesī salīdzinājumā ar 
novembra mēnesi:

Tempera
tūras paze
mināšanās 
rezultātā 
pieauga 
siltuma 
patēriņš

46 MWh 10–
15%

Krasta 2
0.62 Ls/m2 – 
0.80 Ls/m2

Apstiprinā
tā tarifa pie
augums

no 26.56 
Ls/Mwh 
uz 32.19 
Ls/Mwh

21%
Jaunā 2–4
0.88 Ls/m2 – 
1.19 Ls/m2

nekustamā īpašuma izsole
mālpils pagasta padome izsludina mutisku izsoli ar augš

upejošu soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma uPeslīČi, 
kadastra Nr. 8074 001 0323, pārdošanu. Nekustamais īpašums 
atrodas Rīgas rajona Mālpils pagastā un sastāv no zemes ga
bala 8,7 ha platībā, lidlauka un palīgēkas.

Izsolāmās mantas sākuma cena – lvl 132 000, (solis LVL 
1000,), paredzot nomaksas pirkumu (80% divu nedēļu laikā 
no izsoles dienas, 20% viena gada laikā no pirkuma līguma no
slēgšanas dienas). Dalības maksa lvl 10, un nodrošinājums 
10% no nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils pagasta padomes 
budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 18.martam 
plkst. 9.30.

Izsole notiks š.g. 18.martā plkst. 10.00, Mālpils pagasta 
padomes Mazajā sēžu zālē, Rīgas rajona Mālpils pagasta, 
Nākotnes ielā 1.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa 
tālruni 29282209.

Sīkāku informāciju un izsoles nolikumu var saņemt Mālpils 
pagasta padomes Kancelejā, Mālpilī, Nākotnes ielā 1, tālr. 
67970888.

sia “norma K” informē

Kvadrātmetra izcenojumu un tarifu salīdzinājums: 

M
āl

pi
ls

Ta
rif

s

R
īg

a*

Ta
rif

s

Ve
nt

sp
ils

 *

Ta
rif

s 

Ls
/m

2 

Ls
/

M
w

h 

Ls
/m

2 

Ls
/

M
w

h

Ls
/m

2

Ls
/

M
w

h

no
ve

m
br

is

0.62–0.90 26.56 0.75–0.93 44.89 0.51–1.23 38.90
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0.78–1.19 32.19 0.90–1.12 44.89 0.64–1.35 38.90

* dati par Rīgu un Ventspili ir ņemti no 2009.gada 17. jan
vāra “Neatkarīgās Rīta Avīzes”

3 istabu dzīvokļa apkures un kopējā rēķina  
salīdzinājums:

Apkure
*Rīgā –  

Āgenskalnā
63 m2

*Rīgā – 
Iļģuciemā

60 m2

Mālpilī –  
Nākotnes10

64 m2 

novembris 67.45 43.24 42.04

decembris 83.00 53.21 56.69

Kopējais
rēķins 

*Rīgā –  
Āgenskalnā

63 m2

*Rīgā –  
Iļģuciemā

60 m2

Mālpilī –  
Nākotnes10

64 m2 

novembris 124.57 89.97 50.95

decembris 146.70 108.88 81.45

* dati par Rīgu un Ventspili ir ņemti no 2009. gada 
17. janvāra “Neatkarīgās Rīta Avīzes”

Rēķinus par apkuri ietekmē katras 
mājas norobežojošo konstrukciju siltum
tehniskie rādījumi – mājas, jumta, bēniņu, 

pagrabtelpu siltinājums, logu, durvju 
stāvoklis, kā arī moderno individuālo 
siltummezglu pēc apsaimniekotāju pie

prasījuma ieregulētais režīms. Apkures iz
maksas uz pusi ir zemākas mājās, kurās 
veikti energotaupīšanas pasākumi.

sia “norma K” administrācija
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Šā gada feb
ruārī aprit divdes
mit gadu kopš 
zemnieku saim
niecību izveidoša
nas sākuma Māl
pilī. Tika nolemts 
izņemt zemi no 
agrofirmas “Māl
pils” bilances un 
nodot agrofirmā 
strādājošiem zemnieku saimniecību izvedošanai.

Pirmo zemnieku saimniecības dokumentu parakstīja 
agrofirmas direktora vietnieks B. Žukovskis un darba ko
lektīva padomes priekšsēdētājs A. Hofmanis.

Paldies visiem, kas piedalījās zemnieku saimniecību 
izveidošanas procesā.

Zemnieku saimniecības “Rīti” īpašnieks 
ēriks Kaulačs

lauKsaimnieCīBa

mālpils pagasta padome iznomĀ  
četras telpas sporta kompleksā:

 kafejnīcas ierīkošanai  
(3,50 LVL /kv.m. mēnesī, t.sk., PVN);

 frizētavas ierīkošanai  
(3, LVL /kv.m. mēnesī, t.sk., PVN);

 solārija ierīkošanai (3, LVL /kv.m. mēnesī, t.sk., PVN);
 masāžas pakalpojumu nodrošināšanai  

(3, LVL /kv.m. mēnesī, t.sk., PVN).

Sīkāka informācija un interesentu pieteikšanās  
Mālpils pagasta padomes kancelejā, Nākotnes ielā 1,  

tālr. 67970888.

lauksaimnieki organizē

gada balli
Tiek lūgti visi ar ģimenēm un darba kolektīviem, kam 

lauksaimniecība ir dzīves veids un sirdslieta.
Būsiet gaidīti 

14. februārī plkst. 19.00 
pagasta padomes zālē

Pieteikšanās līdz 9. februārim pie lauksaimniecības 
konsultantes Nellijas Andrukeles vai pagasta padomes 

kancelejas vadītājas Dzidras Bemberes,  
vai pie agronomes Veltas Bukovskas.
Dalības maksa 10,00 Ls no personas.

20 gadu zemniecībai mālpilī

mālpils sporta kompleksa  
pakalpojumu tarifi

Mālpils pagasta sporta kompleksa sniegto pakalpojumu 
tarifi, t.sk. PVN

Peldbaseina maksa:
Pieaugušajiem 2,70 lvl /stundā
Skolniekiem, studentiem, pensionāriem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 1,70 lvl/stundā
Bērniem līdz 6 gadu vecumam 0,50 lvl /stundā
Peldbaseina abonements pieaugušajiem:
4 stundas mēnesī 9,70 lvl
6 stundas mēnesī 14,30 lvl
8 stundas mēnesī 19,00 lvl
Peldbaseina abonoments skolniekiem, studentiem, 
pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:
4 stundas mēnesī 6,10 lvl
6 stundas mēnesī 9,10 lvl
8 stundas mēnesī 12,00 lvl
Peldbaseina abonements mēnesī bērniem:
4 stundas mēnesī 1,80 lvl
6 stundas mēnesī 2,60 lvl
8 stundas mēnesī 3,40 lvl
Peldbaseina celiņa noma (1 stunda) 12,00 lvl  
   (ne vairāk kā 8 cilvēki) 
Peldbaseina noma (1 stunda) 50, lvl (līdz 40 cilvēkiem)

sauna (pirmdien, trešdien, piektdien)  
no plkst. 1800 – 2200, sestdien, svētdien visu dienu:
Pieaugušajiem (1 stunda) 2,00 lvl
Sauna un baseins (1 stunda) 4,00 lvl
Bērniem (1 stunda) no 5 g.v. 1,00 lvl
Sauna un baseins (1 stunda) 2,00 lvl
skolniekiem, studentiem, pensionāriem,  
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; (1 stunda) 1,50 lvl
Sauna un baseins (1 stunda) 2,50 lvl
sauna un hidromasāžas vanna (1 stunda)
Pieaugušajiem 3,50 lvl
Pārējiem  1,75 lvl
sauna, baseins un hidromasāžas vanna (1 stunda):
Pieaugušajiem 6,00 lvl
Pārējiem  3,00 lvl
saunas apmeklējums jebkurā citā sporta kompleksa 
darbības laikā (1 stunda)  10.00 lvl  
(līdz 10 cilvēkiem, vienu stundu iepriekš piesakoties).
saunas un hidromasāžas vannas apmeklējums  
jebkurā citā sporta kompleksa darbības laikā 
1 stunda  20, lvl  
(līdz 10 cilvēkiem, vienu stundu iepriekš piesakoties).

trenažieru zāle (1 stunda) 2,00 lvl
sporta zāles iznomāšana (1 stunda) 35,00 lvl
sporta zāles iznomāšana (uz 2 stundām) atlaide 10%
sporta zāles iznomāšana (uz 3 un vairāk stundām) –  
   pēc savstarpējas vienošanās.
treniņa laukuma iznomāšana,  
zāles sadalot 10,00 lvl/stundā

inventāra noma (tenisa, novusa galds, aprīkojums)  
līdz pl.18.00 0,80 lvl/stundā
pēc pl.18.00 1,20 lvl/stundā

Tālrunis sporta kompleksā 26676121

PROFESIONĀLI 
SANTEHNIĶI  

veic  
visu veidu 

santehniskos  
darbus. 

Interesēties  
pa tālruni: 
29456559

SIA “Pūkainīts” veic 
ierīkošanas, apkopes  

un remontdarbus:
· Kanalizācijas 

sistēmām;
· Apkures sistēmām;
· Ūdens apgādes 

sistēmām.
Sīkāka informācija  

pa tālruni 29456559
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sigulda – mālpils 
Siguldas AO 06.45 08.35 14.40 15.30 19.00
 Institūts 06.48 08.38 14.43 15.33 19.08
Dzelzmačas 06.51 08.41 14.46  19.11
Jūdaži 06.55 08.45 14.50 15.40 19.15
Jaunbūņas 07.00 08.50 14.55  19.20
Bukas 07.05 08.55 15.00 15.50 19.25
Mālpils 07.10 09.00 15.05 15.55 19.30

mālpils – sigulda
Mālpils 07.15 08.15 09.05 10.00 18.05 19.35
Bukas 07.20 08.20 09.10 10.05 18.10 19.39
Jaunbūņas 07.25 08.26 09.16  18.16 19.43
Jūdaži 07.30 08.34 09.24 10.15 18.24 19.48
Dzelzmačas 07.34 08.38 09.28  18.28 19.51
Sigulda 07.37 08.42 09.32 10.22 18.32 19.54
Siguldas AO 07.45 08.45 09.35 10.25 18.35 20.00

sigulda – allaži – mālpils
Siguldas AO 06.15 09.05 12.15 15.20 17.15
Sigulda 06.19 09.09 12.19 15.24 17.20
Ancīši 06.24 09.14 12.24 15.29 17.25
Stīveri 06.30 09.19 12.30 15.35 17.31
Allaži 06.37 09.25 12.37 15.42 17.39
Allažmuiža 06.45 09.32 12.45 15.50 17.47
Šķiliņi 06.51 09.37 12.51 15.56 17.53
Sidgundas pagr. 06.55 09.40 12.55 16.00 17.57
Mālpils 07.00 09.45 13.00 16.05 18.00

mālpils – allaži – sigulda
Mālpils 07.05 09.50 13.25 16.10
Sidgundas pagr. 07.10 09.55 13.30 16.15
Šķiliņi 07.14 09.59 13.34 16.19
Allažmuiža 07.20 10.05 13.40 16.25
Allaži 07.28 10.13 13.48 16.33
Allažu pansionāts 07.35 10.20 13.55 16.40
Ancīši 07.41 10.26 14.01 16.46
Sigulda 07.46 10.31 14.06 16.51
Sigulda AO 07.50 10.35 14.10 16.55

līdzjūtība
Izsaku visdziļāko līdzjūtī

bu Dacei Bogdanai un piede
rīgajiem, māti dzintru Bogda
ni mūžībā aizvadot.

Aldis Plaudis

informācija autobusu pasažieriem

V mužībā aizgājuši
Kļūst dzīvības siltums par sveci,  
kas gaismu ir beigusi liet,
Mīļš cilvēks pa sniegotu taku kad projām  
mūžībā iet......

valija Jansone (mirusi 1.oktobrī, 86 gadu ve
cumā), silvis skuja (miris 4.oktobrī, 37 gadu vecu
mā), nadežda savina (mirusi 5.oktobrī, 55 gadu 
vecumā), maiga gaugere (mirusi 23.oktobrī, 
80 gadu vecumā), aleksejs samarins (miris 28.ok
tobrī, 81 gada vecumā), antoņina grigorjeva 

(mirusi 26.novembrī, 79 gadu vecumā), Pēteris 
avotiņš (miris 27.novembrī, 72 gadu vecumā), 
vitālijs Butmans (miris 2.decembrī, 35 gadu ve
cumā), inese zaļakmentiņa (mirusi 10.decembrī, 
69 gadu vecumā), Jānis eduards rubenis (miris 
20.decembrī, 71 gada vecumā), dainis zuters 
(miris 21.decembrī, 57 gadu vecumā), aigars 
Krievs (miris 21.decembrī, 38 gadu vecumā).

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem un katram, 
kuru sāpina viņu aiziešana.

Mālpils pagasta padome,
mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa

Pateicība
Liels paldies visiem, kas 

ieradās pavadīt manu dēlu 
aigaru Krievu pēdēja gaitā.

Sarmīte Krieva

mālpils – Kniediņi – vite – mālpils
Mālpils 07.10 16.00
Kalnaliepas 07.22 16.15
Kniediņi 07.29 16.22
Vēveri 07.38 16.31
Vite 07.45 16.38
Mālpils 08.00 16.50

ar 2009. gada 1. janvāri 

maršrutā rīga – mĀlPils  
tiek grozīti autobusu kustības saraksti

no mĀlPils: no rīgas sao:
Plkst. 05.30  
(Sidgundā plkst.05:41) Plkst. 07.30

 06.50 (ZaubeRīga)  08.40 7*
 07.50*  10.30
 09.50 (Sidgundā plkst.10:01)  12.15
 13.00  13.45 (Sidgundā plkst. 15:24)
 14.45  16.25 (RīgaZaube)
 15.557*  17.30
 16.00 7 (ZaubeRīga)  18.20 7 (RīgaZaube)
 17.10 (Sidgundā plkst. 17:21)  19.20 (Sidgundā plkst. 20:54)
 19.30  21.35*

Reisos plkst. 06.50 un plkst. 13.45 skolas dienās paredzēti 
iebraucieni līdz Garkalnes skolai.
 * – Rīgā kursē pa Brīvības ielu
 – 7 – nekursē svētdienās
 7 – kursē svētdienās

aizkraukle –  
mālpils – sigulda 

Aizkraukle 10.50
Suntaži 12.23
Sidgunda 12.37
Mālpils 12.47
Jaunbūņas 13.02
Jūdaži 13.10
Sigulda 13.20

sigulda –  
mālpils – aizkraukle
Sigulda 14.55
Suntaži 15.05
Jaunbūņas 15.13
Mālpils 15.28
Sidgunda 15.38
Suntaži 15.52

Kursē katru dienu!

Sniega roze ziemas salā
Skarbos vējos nolauzta.
Savās ciešanās un sāpēs
Cilvēkiem un saulei uzsmaida.
Rozes nemierīgā sirdī
Mīlestības bija daudz:
Vēlos vakaros un rītos
Gāja turp, kur bēdas sauc.
Izsalkušos – bieži ēdināja,
Nerātnos – mācīja un rāja,
Noskumušiem – cerību dzīvot deva,

Vājos ar Dieva vārdu stiprināja.
Rozes prieks un laime
Mazbērnu un bērnu saime.
Darba biedri, kaimiņi un draugi
Allaž mīļi gaidīti.
Sniega roze tagad klusē,
Raugās tālās debesīs;
Atvadās no ziemas baltās,
Saka vārdus pēdējos:
Paldies brāļiem, māsām,
Kas Dieva vārdā cīnījās.

Paldies tiem, kas sniedza roku
Dzīves grūtībās tie man.
Vienmēr lūdziet cits par citu
Mīlestībā dzīvojiet
Vājam allaž sniedziet roku
Vienmēr bēdās palīdziet.
Netiesājiet otra dzīvi
Dzīvē katram kļūdu daudz;
Tikai dārgais Kungs, mans Jēzus
Var mūsu dzīvi pārveidot.

/Vallija Bērziņa/

 sniega roze Veltīts Dzintras Bogdanas piemiņai
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Jau pavisam drīz – 20. martā Mālpils kultūras namā
bērnu un jauniešu (vecumā līdz 15 gadiem)

dziedāšanas svētki – konkurss  

“Brīnums 2009”
Solistiem, duetiem, ansambļiem ar savām fonogrammām pieteikties
Mālpils kultūras namā vai pa tel. 26434429 (Sandra) līdz 2.martam.

sveicam februāra jubilārus!
85 – elza siliņa 

marija Ščeglova

80 – imants Cēmītis

70 – daina Petrova

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

Informācijas centra epasts: iveta@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

 sludinĀJumi informĀCiJa reKlĀma

sarīkojumi mālpils kultūras namā 
2009. gada februārī

līdz 13.02. kultūras nama izstāžu zālē skatāmā dzejnieka  
Jāzepa osmaņa gleznu izstĀde

08.02. 14.00 Mālpils baptistu un luterāņu draudžu rīkots evaņģelizāci
jas pasākums ģimenēm ar bērniem”Vislielākā dāvana”

11.02. 13. 00 Klubiņa “Rezēdas” saiets. Viesošanās sporta kompleksā.
13.02.  sirsniņdienas disenīte  

ar konkursiem, pārsteigumiem un dejām
 19.00 tīnīšiem
 22.00 jauniešiem
14.02. 18. 00 Valentīndienas danču KONCERTS  

“No sirsniņas sirsniņai” 
Piedalās jauniešu deju kolektīvi: “Vizbulīte”  
no Siguldas, “Rūta” no Ādažiem, “Ūsiņš”  
un “Austriņš” no Salaspils, “Mazais ritenītis”  
no Rīgas, “Māra” un “Madara”no Mālpils

15.02. 16.00 Izstādes “Erotika vistu fermā” atklāšana kultūras nama 
izstāžu zālē. 
Tikšanās ar autoriem: karikatūristu Gati Šļuku, fotogrāfu 
Česlavu Mazuli un keramiķi Leontīnu Cīruli

 17.00 “alu CilvēKs” (vissmieklīgākā komēdija pasaulē par 
vīriešiem, sievietēm un attiecībām) Galvenajā lomā Jānis 
Jarāns. Biļešu cenas: 7, un 6, lati

19.02.  Rīgas rajona mūsdienu deju konkurss
28.02. 18. 00 Mālpils jauktā kora dziesmu koncerts kopā draugiem:  

vīru kori”Frachori” un sieviešu kori “Delta”no Rīgas,  
jaukto kori “Ogre”, “Līgatne” un jauniešu kori 
”Konsonanse” no Valmieras

“Visbūtiskākie ir dzīves brīži, kad izjūtam pirmreizīgumu 
un īpašo, neizskaidrojamo apjausmu par mirkļa mūžību. Māk
slā šis iedvesmas brīdis, nācis no andalūziešu kultūras, tiek 
saukts par duendi.” / No grāmatas “Duende” ievada./

4. februārī plkst. 16. 00 

mĀlPils Pagasta BiBliotēKĀ
Tikšanās ar bijušo mālpilieti Juri reihleru,

viņa jaunākās dzejoļu grāmatas “duende”  
atvēršanas svētki.

– Ieklausīšanās dzejas lasījumā un mūzikā, aicinājums 
domu apmaiņai.

– Iespēja iegādāties autora dzejas grāmatas “ Zvaigzni 
piedzīvot” un “Duende.”

Visi interesenti laipni aicināti, ieeja brīva.

“alu cilvēks” ir humora pilna izrāde, kas asprātīgā veidā pa
rāda vīriešu un sieviešu atšķirīgās pasaules uztveres un apspēlē 
“Vīrieši no Marsa, sievietes no Venēras” tematiku, liekot skatītājiem 
smieties divu stundu garumā. Izrādes laikā uz skatuves notiekošais 
ļauj skatītājam atpazīt ainas arī no savas dzīves ikdienas. Izrādes 
režisors Juris Rijnieks jau vairāk kā trīs gadus ar pazīstamo uzve
duma “Alu cilvēks” latviešu versiju, kura nezaudē savu popularitāti 
gadu no gada pulcē pilnas skatītāju zāles gan Rīgā, gan arī citās 
Latvijas pilsētās.

Vecuma ierobežojums: Bez ierobežojuma
Pasaulē slavenās teatrālās komēdijas
Lugas autors: Robs Bekers

sia “Cits serviss”
Mālpilī, Nītaures ielā 7 sākot ar 2009. gadu piedāvā 
jaunus pakalpojumus:

· Auto mazgāšanu;
· Savirzes regulēšanu;
· Bremžu pārbaudi

Tālrunis informācijai 29161621 vai 26491867

Atsaucoties mālpiliešu interesei par NŪJOŠANU,  
aicinu visus interesentus uz informāciju par iespējamo kopīgi  

organizēto nūju iegādi un apmācību organizēšanu š.g.  
11. februārī plkst. 14.00 kultūras namā.

Pensionāru pad. prtāja edīte saleniece
Telefons informācijai 26541054

4. aprīlī Mālpils kultūras namā  
viens no visgaidītākajiem pasākumiem 

“mĀlPils dziesma 2009”
Arī šogad pavadījumu spēlēs  

normunds Jakušonoks  
un viņa pavadošā grupa.

Lūdzam visiem dziedāt mīļiem – solistiem, duetiem 
un ansambļiem pieteikties Mālpils kultūras namā  

vai pa tel. 26434429 (Sandra) līdz 2. martam.
Pēc koncerta plkst. 21.00 Balle  

kopā ar grupu “laBvēlīgais tiPs”
(Ar iepriekšēju biļešu tirgošanu un galdiņu rezervēšanu)

2009. gada janvāris


