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2009. gada aprīlis� mÂLpILS VÇSTIS 

Pagasta Padomes lēmumi

izskatīja 29 jautājumus
nolēma:

·	Atteikties	 no	pirmpirkuma	 tiesībām	uz	nekustamiem	 īpašu
miem:
–	 “Albina”,	kas	ir	daļa	no	nekustamā	īpašuma	“Dačukalns”	
un	sastāv	no	viena	zemes	gabala	2,5	ha	platībā

–	 zemes	gabala	33,9	ha	platībā,	kas	tiks	atdalīts	no	nekusta
mā	īpašuma	“Ruikaskalns”.

·	Anulēt	20.02.2009.	padomes	lēmumu	Nr.3/8.3	par	nekustamā	
īpašuma	“Līgotnes”sadalīšanu.
·	Precizēt	12.07.2006	padomes	lēmuma	Nr.10/8	punktu	2,	izsa
kot	to	šādā	redakcijā:
	 “Nodot	privatizācijai	 pašvaldības	nekustamo	 īpašumu	 “Pils
kalna	 iela	7”sastāvošu	no	zemes	gabala	0,47	ha	platībā	un	
būves”
·	Mainīt	Mālpils	pagasta	padomei	piederošajiem	nekustamajiem	
īpašumiem	lietošanas	mērķi:
	 *	“Pilskalna	iela	7”	–	0,47	ha	platībā,	nosakot	to:
–	 individuālo	dzīvojamo	māju	apbūve	–	0,05	ha
–	 zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaim
niecība	–	0,42	ha

	 *	“Pilskalna	 iela	9”	–	0,24	ha	platībā,	nosakot	 to	–	zeme,	uz	
kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaimniecība
	 *”Pilskalna	iela	11”	–	0,30	ha	platībā,	nosakot	to:
–	 zeme,	uz	kuras	galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaim
niecība

·	Apstiprināt	par	amata	kandidātu	uz	pašvaldības	policijas	priekš
nieka	amatu	GUNTI	LEJIŅU.
–	 Lūgt	Iekšlietu	ministriju	izvērtēt	izvēlētā	kandidāta	GUNTA	
LEJIŅA	atbilstību	šim	amatam.

·	Izdarīt	 izmaiņas	Mālpils	pašvaldības	policijas	štatu	sarakstā,	
aizstājot	kārtībnieka	amatu	ar	vecākā	inspektora	amatu
·	Apstiprināt	saistošos	noteikumus	Nr.	4	“Par	licencēto	makšķe
rēšanu	Mergupes	un	Sudas	upes	licencētās	makšķerēšanas	
zonās”
·	Risināt	 jautājumu	par	Koncesijas	 līguma	 izbeigšanu	ar	SIA	
“Baltic	Bogs”	par	Mālpils	pagasta	padomei	piederošā	nekus
tamā	īpašuma	“KALNA	ĶIKUTI”	1.zemes	gabalu	ar	kadastra	
Nr.	8074	004	0086,	uz	kura	atrodas	Ķeviešu	kūdras	purvs	59,2	
ha	platībā.	.
·	Pārcelt	projekta	“Ūdenssaimniecības	 infrastruktūras	attīstība	
Mālpils	pagasta	Sidgundas	ciemā”	pieteikuma	sagatavošanu	
uz	ERAF	projektu	konkursa	2.	kārtu,	kura	termiņš	ir	2010.	gada	
1.	marts.
	 Risināt	nepieciešamos	jautājumus	par	līgumu	un	pamatlīdzek
ļiem	līdz	2009.	gada	1.	decembrim.
·	Ņemt	aizņēmumu	Valsts	kasē	180	000	Ls	(viens	simts	astoņdes
mit	tūkstoši	latu)	apmērā	uz	20	gadiem	ar	atlikto	maksājumu	uz	
3	gadiem	un	atmaksas	kredītprocentu	likmi	atbilstoši	noteiktajai	
likmei	Valsts	kasē.
–	 Apstiprināt	aizņēmuma	atmaksas	grafika	projektu.
–	 Aizņēmuma	180	000	Ls	apmērā	ar	noteiktajiem	kredītpro
centu	maksājumiem	atmaksu	garantēt	ar	Mālpils	pagasta	
padomes	budžetu.

·	Apstiprināt	Mālpils	 sporta	 kompleksa	 sniegto	pakalpojumu	
tarifus,	t.sk.PVN:

Ūdens procedūras:
Pieaugušajiem
Hidromasāžas	vanna	 (1	stunda)	 2,00LVL
Hidromasāžas	vanna	un	baseins	(1	stunda)	 4,00LVL
skolēniem, studentiem, pensionāriem,  
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Hidromasāžas	vanna	 (1	stunda)	 1,50LVL
Hidromasāžas	vanna	un	baseins	(1stunda	)	 2,50LVL

Bērniem	5–7	g.v.
Hidromasāžas	vanna	 (1	stunda)	 1,00LVL
Hidromasāžas	vanna	un	baseins	(1	stunda)	 2,00LVL
trenažieru zāles abonements 8 reizes 12,00lvl
–	 Noteikt,	ka	izmantojot	Mālpils	Sporta	kompleksa	pakalpo
jumus,	apmeklētāji	drīkst	papildus	uzturēties:

Sauna,	baseins,	hidromasāžas	vanna	 +	45	min.
Sauna	un	baseins	 +	30	min.
Hidromasāžas	vanna	un	baseins	 +	30	min.
–	 Atļaut	 pārdot	Dāvanu	 kartes	Mālpils	 Sporta	 kompleksa	
apmeklējumam,	nosakot	Dāvanu	kartes	minimālo	maksu	
5,LVL	un	soli	5,LVL,	nenosakot	maksimālo	summu.	Dāvanu	
kartes	derīguma	termiņš	6	mēneši	no	iegādes	brīža.	Sporta	
kompleksa	vadītājam	V.Mihelsonam	izstrādāt	instrukciju	par	
Dāvanu	karšu	izsniegšanu	un	uzskaiti.

·	Izstrādāt	instrukciju	“Kārtība,	kādā	Mālpils	Sporta	kompleksā	
pakalpojumi	izmatojami	bez	maksas”.
–	 Piešķirt	bezmaksas	1	stundas	Sporta	kompleksa	apmeklēju
ma	karti	–	katram	“Mālpils	dziesma	–	2009”	dalībniekam.

–	 “Mālpils	dziesma	–	2009”	 laureātiem	piešķirt	bezmaksas	
apmeklējumus	katram:

	 1.vietas	ieguvējiem	–	8	stundas
	 2.vietas	ieguvējiem	–	6	stundas
	 3.vietas	ieguvējiem	–	4	stundas

·	Piešķirt	nekustamā	 īpašuma	nodokļa	atvieglojumu	2009.ga
dam:
–	 2.gr.invalīdam	50	%	apmērā	par	nekustamā	īpašuma	“Roņi”	
zemi,

–	 3.gr.invalīdam	 25	%	 apmērā	 par	 nekustamā	 īpašuma	
“Āpšas”	zemi,

–	 ģimenei	ar	mazgadīgiem	bērniem	25	%	apmērā	par	nekus
tamo	īpašumu	“Kangari”	un	“Atmiņas”	zemi

–	 Mālpils	ev.luteriskajai	draudzei	90	%	apmērā,	zemes	kop
platība	53,6	ha

·	Atteikt	piešķirt	nekustamā	īpašuma	nodokļa	par	ēkām	atvieg
lojumu	2009.gadam	par	nekustamā	īpašuma	“Centrs–3”	ēku,	
sakarā	ar	vispārējā	ekonomiskā	līmeņa	strauju	pasliktināšanos,	
jo	atbilstoši	saistošajiem	noteikumiem	nav	ārkārtas	apstākļi,	
kas	pasliktina	ekonomisko	situāciju.
·	Par	veiksmīgiem	startiem	sporta	sacensībās	un	 ieguldījumu	
Mālpils	vārda	popularizēšanā,	piešķirt	Laimai	Leitānei	100,LVL	
sporta	inventāra	iegādei.
·	Pārdot	pašvaldībai	piederošo	mežu	apsaimniekošanas	rezul
tātā	radušos	malkas	pārpalikumus,	nosakot	pārdošanas	cenu	
cirsmu	atrašanās	vietā	10,00	LVL	+PVN	par	1	m3.
·	Piešķirt	pensionāru	padomei	40,00	LVL	pensionāru	ansambļa	
skates	vajadzībām
·	Neatsavināt	 neapdzīvojamās	 telpas	Nr.5	mājīpašumā	 “Ve
cais	pasts”	ar	kopējo	platību	67,8	m2	un	ar	 tām	atbilstošās	
678/2444	domājamās	daļas	no	dzīvojamās	mājas	kopīpašuma	
un	ar	to	saistītām	būvēm:	šķūnis,	pagrabs	un	zemes	īpašuma	
3736	m2.
·	No	2009.gada	31.marta	izbeigt	darba	attiecības	ar	Mālpils	pa
gasta	padomes	izpilddirektoru	Vladislavu	Komarovu	saskaņā	
ar	“Darba	likuma”	114.pantu.
·	Iecelt	AGRI	BUKOVSKI	par	Mālpils	pagasta	padomes	izpilddi
rektoru	ar	š.g.	1.aprīli.
·	Atbrīvot	pagasta	padomes	izpilddirektoru	VLADISLAVU	KOMA
ROVU	no:
–	 iepirkumu	komisijas	priekšsēdētāja,
–	 mantas	vērtēšanas	komisijas	priekšsēdētāja,
–	 objektu	apsekošanas	komisijas	priekšsēdētāja,
–	 administratīvās	komisijas	priekšsēdētāja,
–	 ārkārtējo	situāciju	operatīvās	komisijas	priekšsēdētāja,
–	 bāriņtiesas	locekļa	pienākumu	pildīšanas	ar	31.03.2009.

mĀlPils Pagasta Padomes 17.03.2009. sēde nr.4
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·	Apstiprināt	par:
–	 iepirkumu	komisijas	priekšsēdētāja	pienākumu	izpildītāju	
–	Solvitu	Strausu,

–	 iepirkumu	komisijas	locekli	–	Agri	Bukovski
–	 mantas	vērtēšanas	komisijas	priekšsēdētāju	–	Agri	Bukov

ski
–	 objektu	apsekošanas	komisijas	priekšsēdētāju	–	Agri	Bu
kovski

–	 administratīvās	komisijas	priekšsēdētāju	–	Gunti	Lejiņu
–	 ārkārtējo	situāciju	operatīvās	komisijas	locekli	–	Agri	Bukov

ski
·	Izveidot	darba	grupu	Sporta	ielas	rekonstrukcijas	darbu	pro
jekta	realizācijas	koordinēšanai	sekojošā	sastāvā:
	 Ieva	Pauloviča
	 Aivars	Skroderis
	 Ineta	Broka
	 Agris	Bukovskis
·	Piedalīties	 valsts	 mēroga	 organizētajā	 Lielajā	 Talkā	
18.04.2009.
	 Spodrības	mēneša	un	Lielās	Talkas	 ietvaros,	 izveidot	darba	
grupu	talku	organizēšanai,	sekojošā	sastāvā:
	 Agris	Bukovskis
	 Ineta	Broka

	 Esmeralda	Tāle
·	Apstiprināt	SIA	“Metrum”	izstrādāto	zemes	ierīcības	projektu	
nekustamajam	īpašumam	“Strautkalni”,
–	 Zemes	 vienībai	 “1”	–	 3,5	 ha	 kopplatībā	 saglabāt	 adresi	
“Strautkalni”,	Mālpils	pagasts,	Rīgas	rajons;

–	 Zemes	vienībai	“2”	–	2,0	ha	kopplatībā	piešķirt	nosaukumu	
“Saulstari”,

–	 Zemes	vienībai	“3”	–	2,0	ha	kopplatībā	piešķirt	nosaukumu	
“Zaķi”,

–	 Zemes	vienībai	“4”	–	2,0	ha	kopplatībā	piešķirt	nosaukumu	
“Rasiņas”.

·	Atbrīvot	VLADISLAVU	KOMAROVU	no	Mālpils	novada	vēlēšanu	
komisijas	locekļa	pienākumu	pildīšanas.
·	Ievēlēt	JOLANTU	DINKU	par	Mālpils	novada	vēlēšanu	komisijas	
locekli.
·	Apstiprināt	Mālpils	pagasta	padomes	izglītības	iestāžu	izdevu
mu	tāmes	2009.gadam
·	Atļaut	teritorijplānotājai	–	vides	speciālistei	INETAI	BROKAI	ap
vienot	savu	tiešo	darba	pienākumu	veikšanu	Mālpils	pagasta	
padomē	ar	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	veicamajiem	pienāku
miem.

Sagatavoja:	kancelejas	vadītāja	dzidra Bembere

mĀlPils Pagasta Padomes sēŽu grafiKs 
2009. gada maiJa mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas nr. sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības
komitejas sēde

6.maijā
27.maijā
pl.15.00

Mazajā	sēžu
zālē PĒTERIS	KURMS

sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde

7.maijā
28.maijā
pl.16.00	

Mazajā	sēžu
zālē SOLVITA	STRAUSA

finanšu komitejas sēde
7.maijā
28.maijā
pl.17.00	

Mazajā	sēžu
zālē ALEKSANDRS	LIELMEŽS

Padomes sēde 13.maijā
pl.15.00

mazajā sēžu
zālē aleKsandrs lielmeŽs

Privatizācijas komisijas sēde 25.maijā
pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS	LIELMEŽS

administratīvās komisijas sēde 13.maijā
pl.14.00

Mazajā	sēžu
zālē GUNTIS	LEJIŅŠ

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās
Pl.17.00 SOLVITA	STRAUSA

informācija par 2009. gada martā saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma	
datums Iesniedzējs Objekts,	objekta	adrese Būvvaldes	lēmums

06.03.2009. Igors	Grīnhofs Dzīvojamās	mājas	rekonstrukcija	nekustamajā	
īpašumā	“Papeles” Atbalstīt	būvniecības	ieceri	 

un	izsniegt	plānošanas	 
un	arhitektūras	uzdevumu27.03.2009. Ilze	Vanaga Saimniecības	ēkas	pārbūve	par	dzīvojamo	māju	

nekustamajā	īpašumā	Skolas	iela	12



2009. gada aprīlis� mÂLpILS VÇSTIS 

1.aprīlis Izpilddirektors	piedalās	Latvijas	pašvaldību	izpilddirektoru	
sanāksmē,	kas	veltīta	atjaunojamiem	energoresursiem	un	
energoefektivitātei,	tajā	skaitā	arī	ēku	siltināšanai

2.aprīlis Padomes	priekšsēdētājs	 vidusskolā	 uzņem	viesus	no	
Andreja	Pumupra	Rīgas	11.	pamatskolas
Padomes	 priekšsēdētājs	Mālpils	 vidusskolas	 10.12.	
klašu	skolēniem	vada	vēstures	un	politikas	stundu	par	
tēmām:	Mālpils	pašvaldība	 –	 vietējo	 iedzīvotāju	 vēlēta	
lēmējinstitūcija;	Pašvaldību	funkciju	izpilde

6.aprīlis LR	Satiksmes	ministrija	 ar	 nosacījumiem	 ir	 atbalstījusi	
Mālpils	pagasta	padomes	iesniegto	projekta	“Satiksmes	
drošības	uzlabošanas	pasākumi	Mālpils	pagastā”	pietei
kumu.	Projektā	paredzēts	rekonstruēt	Pils	ielu	un	sakārtot	
satiksmes	organizāciju,	 lai	uzlabotu	bērnu	un	 jauniešu	
drošību	šīs	ielas	teritorijā.	Projekta	īstenošanas	laiks	pa
redzēts	no	2009.	gada	1.	maija	līdz	30.	novembrim
Notika	 KNHM	 fonda	 projektu	 konkursam	 iesniegto	
pieteikumu	izvērtēšana.	Atbalstīti	12	projekti	no	iesnieg
tajiem	25

7.aprīlis Padomes	priekšsēdētājs	piedalās	lPs valdes sēdē,	ku
ras	darba	kārtībā	izskatīja	šādus	jautājumus:
1.	LPS	un	FM	sarunas	par	plānotajiem	grozījumiem	liku
mā	“Par	valsts	budžetu2009.gadam”.
2.	Par	likumprojektu	“Par	vienotu	valsts	un	pašvaldību	in
stitūciju	amatpersonu	(darbinieku)	atlīdzības	sistēmu”.
3.	Par	plānoto	grozījumu	likuma	“Par	budžeta	un	finansu	
vadību”	25.pantā.
4.	Par	likumprojektu	“Grozījumi	likumā	“Par	pašvaldību	
finansu	izlīdzināšanu”.
5.	Par	pašvaldību	problēmu	ar	savstarpējiem	norēķiniem	
izglītības	jomā	risinājumu	(LPS	19.kongresa	lēmums	“Par	
uzdevumu	risināt	jautājumu	par	savstarpējiem	norēķiniem	
izglītības	jomā”)

9.aprīlis Parakstīts	līgums	ar	Igaunijas	–	Latvijas	pārrobežu	sadar
bības	programmas	administratīvo	iestādi	par	projekta	“Ar	
velo	caur	Vidzemi	un	Dienvidigauniju”	īstenošanu.	Mālpils	
pagasta	padome	šajā	projektā	piedalās	kā	partneris,	un	
projekta	 īstenošana	plānota	no	2009.	gada	marta	 līdz	
2010.	gada	jūnijam.	Projekta	galvenais	koordinators	ir	Vid
zemes	tūrisma	biedrība.	Mālpils	pagasta	padomi	pārstāv	
Kultūrvides	attīstības	daļas	vadītāja	Esmeralda	Tāle

14.aprīlis Pašvaldības	iestāžu	un	struktūrvienību	vadītāju	sapulce
Padomes	priekšsēdētājs	tiekas	ar	Mālpils	profesionālās	
vidusskolas	un	internātpamatskolas	direktori	F.Ģēveli	par	
skolu	pārņemšanas	jautājumiem

16.,17.aprīlis Investīciju	un	ārējo	sakaru	daļas	vadītāja	piedalījās	starp
tautiskā	 izstādē	Tallinā,	kurā	 tika	prezentēti	2008.gada	
labākie	projekti	Eiropas	Valodu	atzinības	zīmes	konkursā,	
tai	skaitā	arī	Mālpils	pagasta	padomes	projekts	“Valodām	
draudzīgs	pagasts”

17.aprīlis Padomes	priekšsēdētājs	piedalās	Pagastu	Apvienības	
valdes	sēdē	Koknesē

18.aprīlis Pašvaldības	un	 tās	 iestāžu	darbinieki	 piedalās	 Lielajā	
Talkā

21.,22.aprīlis Padomes	priekšsēdētājs	 piedalās	Reģionu	Komitejas	
plenārsēdē	Briselē

22.-27.aprīlis Mālpils	 vidusskolas	pārstāvji	piedalījās	Comenius	pro
grammas	projekta	“”Dari	to	savā	labā!”	sanāksmē	Gaus
dal	skolā	Norvēģijā

24.aprīlis Padomes	priekšsēdētājs	 piedalās	Rīgas	 rajona	pado
mes	sēdē

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

mālpils sporta kompleksa aktivitātes

4., 10.aprīlis Rīgas	rajona	futbola	čempionāts,	pusfināls
26.aprīlis Rīgas	rajona	čempionāts	šahā

Informācijas	centra	vadītāja	–	 
sabiedrisko	attiecību	speciāliste 

iveta Krieviņa

2009.gada	6.jūnijā	Latvijā	notiks	Eiropas	Parlamenta	(EP)	un	
pašvaldību	vēlēšanas.
Kandidātu	sarakstu	iesniegšana	pašvaldību	vēlēšanām	noti

ka	no	2009.gada	17.	līdz	27.aprīlim.
EP	un	pašvaldību	vēlēšanās	darbosies	vēlētāju	reģistrs	un	

balsošana	notiks,	izmantojot	vēlētāju	sarakstus.	Katrs	vēlētājs	
vēlēšanām	būs	 reģistrēts	 noteiktā	 vēlēšanu	 iecirknī	 atbilstoši	
reģistrētajai	dzīvesvietai.
Saskaņā	ar	Vēlētāju	reģistra	 likumu	no	23.	 līdz	28.martam	

Pilsonības	un	migrācijas	lietu	pārvalde	katram	vēlētājam	uz	viņa	
deklarētās	dzīvesvietas	adresi	pa	pastu	izsūtīja	paziņojumu	par	
to,	kura	iecirkņa	sarakstā	vēlētājs	ir	reģistrēts.	Ja	paziņojums	nav	
saņemts	vai	ir	nozaudēts,	to,	kurā	vēlēšanu	iecirknī	jābalso,	var	
noskaidrot,	piezvanot	uz	Centrālās	vēlēšanu	komisijas	uzziņu	
tālruni	 67049999,	 vai	internetā	Pilsonības	 un	migrācijas	 lietu	
pārvaldes	mājas	lapā	(www.pmlp.gov.lv).
Līdz	12.maijam	vēlētāji	var	izmantot	iespēju	mainīt	sākotnēji	

reģistrēto	vēlēšanu	iecirkni	uz	citu.	Pašvaldību	vēlēšanās iecirkni 
drīkst	mainīt	tā	vēlēšanu	apgabala	robežās,	kurā	vēlētājam	ir	dek-
larētā dzīvesvieta	vai	pieder nekustamais īpašums.	Mālpils	pa
gasta	padomē	to	var	izdarīt	pie	iedzīvotāju	reģistratores	Mārītes	
Nīgrandes,	aizpildot	speciālu	iesniegumu.	Iesnieguma	veidlapa	
pieejama:	pie	iedzīvotāju	reģistratores,	pašvaldības	mājas	lapā	

(Sadaļa	Padomes dokumenti – Veidlapas)	vai	Centrālās	vēlēšanu	
komisijas	mājas	lapā	(www.cvk.lv).	EP	vēlēšanās	iecirkni	drīkst	
mainīt	uz	jebkuru	vēlēšanu	iecirkni	Latvijā.
Lai	nodrošinātu	iespēju	mainīt	vēlēšanu	iecirkni	vēlētājiem	ar	

īpašām	vajadzībām,	kuri	kustību	traucējumu	dēļ	nevar	personiski	
ierasties	pašvaldībā,	 iedzīvotāju	 reģistratore	 iesniegumus	par	
vēlēšanu	iecirkņa	maiņu	pieņem	šādos	gadījumos:

1.	Ar	notariāli	apstiprinātu	pilnvaru.
Persona,	 kurai	 ir	 tiesības	 rīkoties	 vēlētāja	 vārdā,	 uzrādot	

notariāli	apstiprināto	pilnvaru	iesniedz	iesniegumu	par	iecirkņa	
maiņu.

2.	Ar	pašvaldības	sociālā	darbinieka	palīdzību.
Sociālais	darbinieks	pēc	vēlētāja	lūguma	pieņem	un	nogādā	

iesniegumu	par	vēlēšanu	iecirkņa	maiņu	pašvaldībā.
Reģistrējot	iecirkņa	maiņu,	jāuzrāda	pase.	Ja	vēlētājs	maina	

vēlēšanu	iecirkni	uz	to	pašvaldību,	kur	viņam	pieder	nekustamais	
īpašums,	jāuzrāda	arī	Zemesgrāmata	vai	izziņa	no	Zemesgrā
matas.

Mālpils	novada	vēlēšanu	komisijas	sekretāre	 
iveta Krieviņa

mālpils novada vēlēšanu komisija informē!

Pagasta padomes notikumi aprīlī
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ziņas

Vēlēšanu	komisija	27.	aprīlī	ir	pieņēmusi	vienu	deputātu	kandidātu	sarakstu	pašvaldības	vēlēšanām:

vēlētāju apvienība “vienoti mālpilij”

npk vārds uzvārds dz. gads izglītība darba vieta, ieņemamais amats adrese

1. Aleksandrs	Lielmežs 1952 augstākā Mālpils	pagasta	padome,	padomes	 
priekšsēdētājs

Ozolu	iela	9,	Mālpils	pag.

2. Pēteris	Kurms 1953 vidējā Mālpils	pagasta	padome,	prtāja	vietnieks Krasta	iela	32,	Mālpils	pag.
3. Solvita	Strausa 1958 augstākā SIA	“EMU”,	galvenā	grāmatvede “Birzkalni”,	Mālpils	pag.
4. Leontina	Amerika 1942 augstākā SIA	“Laiko”,	direktora	vietniece Mergupes	iela	21,	Mālpils	pag.
5. Edīte	Saleniece 1938 augstākā Mālpils	pagasta	padome,	deputāte Lielvārdes	šos.	6,	Mālpils	pag.
6. Valentīns	Svikšs 1947 augstākā K/S	“Kabatiņas”,	valdes	priekšsēdētājs Skolas	iela	10,	Mālpils	pag.
7. Ivars	Tāle 1936 augstākā LU	aģentūra	Cietvielu	fizikas	institūts,	 

vadošais	pētnieks
“Jaunkļaviņi”,	Mālpils	pag.

8. Andris	Apsītis 1965 vidējā Z/S	“Lazdukalns”,	īpašnieks “Līgotņi”,	Sidgunda,	Mālpils	pag.
9. Māra	Ārente 1955 augstākā Siguldas	Mākslas	skola,	direktore Kastaņu	iela	511,	Mālpils	pag.
10. Liene	Cērpa 1969 augstākā Siguldas	2.	vidusskola,	skolotāja Parka	iela	19,	Mālpils	pag.
11. Agnese	Hildebrante	(Zutere) 1980 augstākā Pierīgas	Lauku	konsultāciju	birojs,	 

lopkopības	speciāliste
“Ceplīši”,	Sidgunda,	Mālpils	pag.

12. Rolands	Jomerts 1963 augstākā SIA	“Mālpils	piensaimnieks”,	 
valdes	priekšsēdētājs

Nākotnes	iela	418,	Mālpils	pag.

13. Jānis	Lauva 1938 augstākā Pensionārs Gogoļa	iela	113,	Rīga
14. Valts	Mihelsons 1966 augstākā Mālpils	sporta	komplekss,	vadītājs “Kastaņkalni”,	Mālpils	pag.
15. Raimonds	Tāle 1978 augstākā SIA	“Hanza	konsultācijas”,	valdes	priekšsēdētājs “Jaunkļaviņi”,	Mālpils	pag.
16. Dailis	Veics 1972 augstākā “Kultūrvēsturiskā	mantojuma	aizsardzības	 

un	attīstības	biedrība”,	tehniskais	pārvaldnieks
“Rodes”,	Mālpils	pag.

26.	martā	Mālpils	 profesionālās	 vidusskolas	 informācijas	
centrā	pulcējās	kokapstrādes	speciālisti,	skolotāji,	lai	seminārā	
“Kokapstrādes	profesionālās	izglītības	programmu	īstenošana”	
runātu	par	nākotnes	perspektīvām,	iespējamām	problēmām	krī
zes	situācijas	laikā,	kā	arī	lai	iepazītos	ar	skolas	pieredzi.
Par	 apmācības	modeļiem	dažādiem	 ražošanas	 veidiem	

runāja	 Amatniecības	 kameras	 vadītājs,	 RTU	 profesors	 Vil
nis	 Kazāks.	 Savukārt	 Latvijas	 kokrūpniecības	 federācijas	
valdes	 loceklis,	 Latvijas	 kokapstrādes	 uzņēmēju	 un	 ekspor
tētāju	 asociācijas	 izpilddirektors	 Jānis	Mārciņš,	 informēja	
klātesošos	 par	 aktualitātēm	 kokapstrādes	 profesionālās	
izglītības	 programmu	īstenošanā,	 kas	 interesēja	 arī	 kuplā	
skaitā	 sanākušos	 skolas	 topošos	 kokapstrādes	 speciālistus. 
Par	profesionālās	izglītības	satura	aktualizācijas	iespējām	sadarbī
bā	ar	LLU	kokapstrādes	katedru	stāstīja	LLU	asociētais	profesors	
Andrejs	Domkins.	Semināra	dalībniekiem	bija	iespēja	iepazīties	
ar	kokapstrādes	uzņēmumu	SAGA	GROUP	SIA	“Laiko”,	kā	arī	
apmeklēt	Mālpils	muižu.

Latvijas	Izglītības	un	zinātnes	darbinieku	arodbiedrības	padome	2.	aprīlī	organizēja	
protesta	akciju	pret	līdzekļu	samazinājumu	nozarei	un	tajā	strādājošo	atalgojumam.	
Skolotāju	protesta	akcijā	Rīgā	bija	sapulcējušies	aptuveni	10	000	cilvēku.	Protestētāju	
skaits	bija	līdzvērtīgs	13.	janvāra	akcijai.	Tikai	policistu	gan	izskatījās	krietni	vairāk.	Akcijā	
piedalījās	arī	Mālpils	skolotāji,	kurus	satrauc	ziņa,	ka	turpinās	samazināt	atalgojumu.	
Līdz	šim	jau	noņemtas	visas	piemaksas	un	prēmijas.	Nu	plānots	samazināt	arī	likmi	
par	70	latiem.	Taču	finanšu	ministrs	Einars	Repše,	uzrunājot	skolotāju	protesta	gājiena	
dalībniekus,	norādījis,	ka	nesamazināt	algas	nav	iespējams,	tomēr	pedagogu	algu	sa
mazinājums	atšķirsies	no	citu	valsts	sektorā	strādājošo	algu	samazinājuma.
Ja	 steidzami	netiks	 atrisināta	 ekonomiskā	krīze	 valstī,	 tad	 jau	gada	 vidū	nebūs	

naudas	algu	un	pensiju	 izmaksai. Finanšu	ministrija	kopīgi	ar	 Izglītības	un	zinātnes	
ministriju	centīsies	noteikt	“robežu”,	līdz	kurai	skolotāju	algas	var	samazināt.	E.	Rep
šes	teikto	protesta	dalībnieki	uztvēra	ar	lielu	neapmierinātību,	kliedzot:	“Ej	prom!	Ej	
strādāt	skolā!”,	kā	arī	vairākkārt	izsvilpjot	viņu	runas	laikā	un	aicinot	“neliet	ūdeni”.	Vai	
plakātiem,	uzsaukumiem	būs	bijusi	kāda	nozīme?	Vai	skarbajiem	saucieniem,	satrauk
tajām	sarunām	Rīgā	bija	dzirdīgas	ausis?	Laiks	rādīs.	Tomēr	 jautājums	paliek	–	kas	
mācīs	mūsu	bērnus?

mālpilī pulcējas kokapstrādes speciālisti

streiko skolotāji
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Balta	saule	koku	zaru	šūpotnēs,	put
nu	balsis,	tik	skaņas	un	rosīgas	pāršalc	
Mālpils	 parku.	 Dīķmalā	 atrodu	 pirmo	
māllēpeni,	iespraužu	to	mēteļa	pogcau
rumā.	Pavasaris	mani	ir	apbalvojis!	Par	
gaidīšanu.	Katru	gadu	tas	atnāk	 līdz	ar	
Lieldienām,	to	priekam,	gavilēm,	olu	ri
pināšanai,	šūpoļu	augstajam	lidojumam	
pretī	spoži	zilajām	debesīm.

Šopavasar	 arī	Mālpils	muiža	 īpaši	
atzīmē	 pavasara	 atnākšanu,	 ar	 latvis
kām	tradīcijām,	ar	gadatirgu,	ar	kopīgu	
svinēšanu	muižas	pagalmā.	Tautu	meita	
Liene	 aicina	 sanākušos	 gan	 apskatīt	
atjaunotās	muižas	telpas,	kopā	dziedāt,	
aplīgot	katru	šūpotāju,	pa	nokalnīti	rīkot	
olu	ripināšanas	sacensības,	baudīt	cie
nastu	uz	terases.

Sestdienas	rītā	bērni	skrai
da	ar	 apkrāsotām	sejiņām,	
radot	jautru	noskaņu	sanāku
šajos.	Tā	tas	arī	esot	bijis	do
māts,	lai	nebūtu	tikai	parasts	
gadatirgus,	bet	Svētki!	Mui
žas	ļaudis	cerot,	ka	šī	tradīcija	
iepatiksies	apmeklētājiem	un	
tirgotājiem,	un	nākošo	 reizi	
jau	tiksimies	Līgo	svētku	laikā	
Zāļu	un	amatnieku	 tirdziņā.	
Visi	ir	laipni	aicināti!
Lieldienu	gadatirgus	pul

cinājis	amatniekus	gan	no	Rī
gas,	gan	Mālpils.	Rīdzinieki	
sasēduši	garā	rindā	te	gan	
māla	figūriņas,	kas	visvairāk	
saistot	 kolekcionārus,	 gan	
smalki	mežģīņotas	cepurītes	
jaunkundzēm,	košas	kā	liel
dienu	oliņas.	Vēl	tālāk	vaska	
sveču	zaķi,	zīda	šalles	plivi
nās	kā	pirmie	tauriņi,	uz	strī
painā	lupatu	deķa	satupuši	
grozi,	cibas.	Mālpils	“Urga”	
rāda	 savu	pūru	 krāsainus	
tamborējumus,	 adītus	 za
ķus,	 lelles,	 pat	 olas	 adītos	
mētelīšos.

Jāsaka,	 ka	 katrā	gadatirgū	meklēju	
arī	ko	garšīgu	svētku	galdam.	Kūpinātas	
zivis,	gardie	Mālpils piensaimnieka sieri,	
arī	 paši	 jaunākie	 ar	mārrutkiem,	pipar
mētrām.	Dārza	 kopējiem	 tiek	piedāvāti	
instrumenti,	koku	un	puķu	stādi,	sēklas.	
Laikam	jāsāk	rakt.	Sējiet	puķes,	lai	Zāļu	
tirgū	būtu	koši	vainagi!	Un	uz	 tikšanos	
nākamajos	svētkos	muižas	pagalmā!

daiga frīdberga

Mālpils	 sporta	 kompleksā	 atklāts,	
mums	 visiem	 tik	 pazīstamās	 frizētavas	
“Žozefīne”,	jaunais	salons.	Tā	plašās	stik
lotās	durvis	pirmajiem	sveicējiem	vēra	pati	
frizētavas	dibinātāja	Iveta	Karlsone	–	Lū
dzu, lūdzu!
Jau	vairāk	kā	12	gadus	plecu	pie	ple

ca	strādāts	ar	Irēnu	Barsovu,	kas	smaidot	
vedina	 ciemiņus	apskatīt	 jaunās	 telpas,	
iemēģināt	 rozā	salona	burvību,	pasēdēt	
modernajā	klienta	krēslā,	tad	atklāj	nāko
šo	telpu,	kur	atrodas	lielais	jauninājums,	

kādu	 pagaidām	 var	 sastapt	 reti	 kurā	
salonā	–	 tas	 ir	moderns	 solārijs,	 kuram	
ir	 iespēja	 izmantot	 vibroplatformas	 režī
mus.	Vibromasāža	veicina	osteoparozes	
ārstēšanu,	uzlabo	vielmaiņu	un	vispārējo	
fizisko	pašsajūtu,	palielina	ādas	elastīgu
mu.	Klientiem	tiek	piedāvāts	izmantot	vai	
solāriju,	 vai	 vibroplatformu,	 kā	 arī	 abus	
pakalpojumus	kopā.
Ivetas	un	Irēnas	klienti	var	neuztrauk

ties,	jo	meistares	būs	sastopamas	arī	jau	
ierastajās	telpās	Mālpils	centrā.	Tur	darbu	
uzsākusi	 jaunā	 friziere	 Ināra	Šitova,	kas	
gaida	 jaunus	 klientus.	 Jaunajā	 salonā	
strādās	 Iveta	 un	 Irēna	 uz	maiņām,	 arī	
sestdienās	un	svētdienās.	Vienīgā	brīvdie
na	–	pirmdiena.
2009.	gads	“Žozefīnei”	nācis	ar	sena	

sapņa	piepildījumu,	jo	jau	daudzus	gadus	
sapņots	par	jaunām	telpām,	bijusi	doma	
celt	savu	atsevišķu	frizētavu	centrā,	ticis	
pat	iesniegts	lūgums	iedalīt	zemi,	tad	laiki	
mainījušies.	Apsvērta	iespēja	īrēt	dzīvok
li	 frizētavas	 vajadzībām,	 tomēr	 liktenis,	

vai	arī	pašu	uzņēmība,	ļāvusi	realizēt	šo	
moderno,	stilīgi	iekārtoto,	jaunām	tehno
loģijām	uzlaboto	salonu.	Cenas	 jaunajā	
salonā	nebūšot	augstākas,	kā	jau	ierasts.	
Zvaniet,	piesakieties,	vai	vienkārši	–	nākot	
no	baseina	baudīšanas,	ienāciet	palutiniet	
sevi	arī	ar	solāriju	un	jaunu	frizūru!

lieldienu gadatirgus

viss jūsu labsajūtai!
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Jau apritējusi nedēļa, kā siguldieši 
savos tv ekrānos var skatīties ne tikai 
latvijā populāros kanālus kā ltv1, 
lnt, tv3 un citus, bet arī “tv spektrs” 
raidījumus. Kas tā ir par televīziju, kas 
būs vērojams jaunajā kanālā, kādos 
laikos un cik bieži, par to uzzināju no 
“tv spektrs” valdes priekšsēdētāja 
Jāņa galviņa.
Līdz	šim	“TV	Spektrs”	vārds	izskanēja	

saistībā	ar	Mālpili,	mālpilieši	to	dēvēja	par	
savējo	televīziju,	kas,	kā	bilst	Jānis	Gal
viņš,	ir	ļoti	mīļi,	bet	patiesībā,	“TV	Spektrs”	
jau	 sen	 pāraudzis	Mālpils	 robežas.	 Ar	
Mālpils	vārdu	šobrīd	saistās	galvenokārt	
televīzijas	vēsturiskā	izcelsmes	vieta.	Bet	
nenoliedzami,	ka	 līdz	šim	Mālpils	 ļaudis	
bija	tādā	kā	priviliģētākā	situācijā,	skato
ties	visjaunākās	sava	novada	ziņas.	Tagad	
šāda	iespēja	paveras	arī	siguldiešiem,	Alla
žos	ir	uzstādīts	jauns,	jaudīgs	TV	raidītājs,	
un	no	jauna	iekārtota	arī	televīzijas	studija.	
Tas	veikts	ar	nolūku,	lai	TV	kanāls	aptvertu	
pēc	iespējas	plašāku	apraides	zonu.	TV	
”Spektrs”	ir	arī	viens	no	”Novadu	ziņu”	vei

dotājiem	LTV	1.programmā,	kas	lielā	daļā	
Latvijas	iedzīvotāju	jau	guvis	popularitāti.	
”Novadu	ziņas”,	pildot	valsts	pasūtījumu,	
“Spektra”	ļaudis	veido	jau	4	gadus.	Savu
kārt	“TV	Spektra”	vietējie	raidījumi	tagad	
redzami	lielākajā	Rīgas	rajona	daļā	–	Si
guldā,	 Vangažos,	 Inčukalnā,	 Ropažos,	
Allažos,	Mālpilī	 u.c.,	 pie	 kam	 ļoti	 labā	
kvalitātē.	Tiem,	kas	dzīvo	30	km	rādiusā	
ap	Allažiem,	tagad	“TV	Spektru”	ir	iespē
ja	 sameklēt	 savos	 tālrāžos,	 jo	 apraides	
signāls	ir	tik	spēcīgs,	ka	to	uztver	skatītāji	
arī	attālākos	Pierīgas	novados.	Viena	no	
televīzijas	galvenajām	programmas	”nag
lām”	būs	“Pierīgas	novadu	aktualitātes”,	
taču	tāpat	kā	līdz	šim,	ceturtdienās	īpaša	
vieta	būs	paredzēta	Mālpils	novada	noti
kumu	 izklāstam.	 Jānis	Galviņš	uzsvēra,	
ka	 TV	Spektrs	 ir	 atvērts	 sadarbībai	 un	
jebkuram	interesentam,	kas	vēlas	stāstīt	
par	aktualitātēm	savā	pilsētā	vai	novadā.	
Skatītāji,	kas	izmanto	SIA	”Ardi”	kabeļtīklu,	
“TV	Spektrs”	raidījumus	varēs	vērot	SK	–	1	
diapazonā	SR	6.	kanālā	(151,	25	mhz),	bet	
pārējie	 jaunākās	 novadu	 ziņas	 uzzinās	

34.	TV	kanālā	(decimetros)	katru	darbdie
nu,	televizoru	ieslēdzot	pulksten	deviņos	
vakarā.	Taču	tas	nenozīmē,	ka	televīzijas	
kanāls	piedāvās	tikai	novadu	ziņas,	pār
raidīti	tiks	arī	vietējie	kultūras	raidījumi,	ar	
ko	televīzijas	vērotājus	paredzēts	izklaidēt	
pārsvarā	piektdienas	vakaros.	Sadarbībā	
ar	Vidzemes,	Kurzemes	un	Latgales	tele
vīziju	 novadu	 ziņu	 veidotājiem,	Spektrs	
piedāvās	 raidījumus	 ”Nedēļa	 Latgalē”,	
”Nedēļa	 Kurzemē”	 un	 ”Nedēļa	 Vidze
mē”.	Un	protams,	”Nedēļa	Zemgalē”,	jo	
tieši	 Zemgale	 LTV	Novadu	Ziņās	 ir	 “TV	
Spektra”	pārziņā.	“TV	Spektrs”	ir	arī	“Jel
gavas	Televīzijas”	programmas	veidotājs.	
Raidījumu	 apmaiņas	 rezultātā	 vietējās	
televīzijas	skatītājiem	būs	iespēja	redzēt	
to,	ko	neraida	citi	Latvijas	televīzijas	kanā
li.	Ne	visu	safilmēto	 ir	 iespējams	 iekļaut	
vienā	 pārraidē,	 tāpēc	 ļoti	 interesantas,	
aiz	kadra	palikušas	lietas,	tiks	piedāvātas	
raidījumā	 ”Aizkadri”.	Raidīti	 galvenokārt	
tiks	 iepriekš	 sagatavoti	materiāli,	 bet	 ja	
būs	 pieprasījums	 pēc	 tiešraidēm,	 tad	
televīzijas	ļaudis	ir	gatavi	tās	nodrošināt.	

“TV	Spektrs”	pārraides	skatītāji	ne
redzēs	sestdienās	un	svētdienās,	
jo	raidījumu	veidotāji	uzskata,	kas	
tās	ir	dienas,	kad	lauku	rajonu	iedzī
votāji	brīvo	laiku,	it	 īpaši	vasarās,	
cenšas	 pavadīt	 savu	 privātmāju	
dārzos,	nevis	mīkstā	krēslā	vai	dī
vānā	pie	televizora	ekrāna.

silvija lapiņa,  foto: aivars lapiņš 
“Rīgas	Apriņķa	Avīze”

Mālpiliešiem svarīgi atcerē
ties, ka tiem, kas nav kabeļtelevīzi
jas abonenti, bet uztver tv signālu 
“no gaisa” savi televizori vistuvāka
jā laikā jāpārregulē uz 34. kanālu 
decimetros, jo līdzšinējā – 12. ka
nālā metros – TV Spektra raidījumi 
vairs nebūs redzami.Jānis galviņš

tv ”spektrs”

lielā talka mālpilī
18.	aprīļa	rīts	Mālpils	centrā	neizskatās	

cerīgs.	Sanākušo	bariņš	nav	 liels.	 Lielā	
vēja	sapluinītie	mākoņi	draudīgi	lido	pāri.	
Tomēr	izrādās,	ka	lielākā	daļa	talcinieku	jau	
strādā	–	makšķernieki	jau	no	agra	rīta	kopj	
ūdenskrātuves	krastus,	kur	pievienojušies	
arī	Norma–K	vīri,	pavisam	42.	Mālpils	un	
Sidgundas	mednieki	 savos	 nogabalos.	
Profesionālā	vidusskola	kopj	 visu	skolas	
teritoriju,	 līdz	pat	dzirnavu	dambim.	Sid
gundas	skolnieki	un	skolotāji	kopj	skolas	
teritoriju,	kā	arī	 ceļmalas	gan	uz	Mālpils,	
gan	Sidgundas	pusi.	Centrā	 sanākušie	
talcinieki	–	skolnieki,	kultūras	nama	darbi
nieki,	pagasta	darbinieki	sadalās	grupās,	lai	
dotos	uz	“visām	debess	pusēm”,	jo	atklātas	
piegružotas	ceļmalas	gan	Rīgas,	Buku,	gan	
Vites	pusē.	No	talkas	organizētājiem	paņē
muši	maisus	turp	dodas	arī	Vites	ļaudis,	kas	
gribot	sakopt	Mergupes	krastus.

Lielais	krusas	mākonis	visvai
rāk	trāpa	Vibrokas	vietējiem	iedzī
votājiem,	kas	kopj	ceļa	malas	līdz	
pat	centra	krustojumam,	kā	arī	
dārziņu	malas.	Sanākuši	padsmit	
cilvēki,	gan	lieli,	gan	mazi.
Pie	Sidgundas	 krustojuma	

stāvajās	 ceļmalās	 vējš	 ieskrē
jies	ne	pa	jokam,	bet	meitenes	
smej	vien.	Krājas	pirmās	maisu	
rindas.	Pagasta	padomes	izpild
direktors	Agris	Bukovskis	 zina	
teikt,	ka	tālāk	uz	Sidgundas	pusi	
to	esot	jau	krietni	daudz.	Tā	arī	
ir.	Pie	skolas	sastopu	grupu	skolniekus,	
kas	savākuši	jau	vairākus	desmitus	mai
su.	Esot	dažādi	atkritumi	–	stikla	un	plast
masas	 pudeles,	 plēves	maisiņi,	 nekas	
bīstams	neesot	atrasts.	Bērniem	skolotāja	
esot	pirms	talkas	stāstījusi,	kā	rīkoties.

Lielākā	cīņa	notiek	Sidgundas	skolas	
priekšā	–	 lielais	 virpulis	 spītīgi	 aizrauj	
sagrābto	 lapu	 kaudzes.	 Tomēr	 jaunieši	
pievarējuši	 jau	 lielāko	daļu	 skolas	 dār
za.	 Puiši	 stāsta,	 ka	 te	 strādājot	 jau	 no	
deviņiem	rītā.

Turpinājums 8. lpp.
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Rezultāti:	Sidgundas	skolnieki	un	skolotāji	kopā	savākuši	pāri	
par	70	maisiem	atkritumu,	mednieku	kolektīvs	vēl	vairāk	–	110,	
strādājuši	18	cilvēki.	Mālpils	mednieku	kolektīva	7	cilvēku	gru
pai	–	8	maisi,	sporta	kompleksa	darbiniekiem	–	10	maisi.	Tomēr	
sakopšanas	darbi	pagastā	dažādi,	tāpēc	mērvienība	nav	nosa
kāma,	 jo	nogrābtu	 zālienu,	 lapu	kaudzes,	 izcirstus	 krūmājus,	
sakārtotu	malkas	strēķi	taču	maisos	nemērīsi?
Mālpils	baznīcas	kalnā	talcinieku	bijis	daudz,	un	lapu	kau

dzes	ar	 pamatīgas.	Vakarā	 tās	 lēnām	 tiek	 čubinātas,	 lai	 vējš	
kopā	ar	uguns	liesmu	pievar	pēdējās	pērno	lapu	atliekas.	Visa	
piekalnīte	saplaukusi	violetiem	ancīšu	čemuriem!	Pavasaris	par	
spīti	aukstumam	ir	klāt!

daiga frīdberga

Turpinājums no 7. lpp.
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Nodibinājums	“Rietumu	Bankas	labdarī
bas	fonds”	sadarbībā	ar	AS	“Lauku	Avīze”	
2009.	gadā	rīko	projektu	konkursu	“Sprīdis	
labākai	dzīvei”	ar	mērķi	veicināt	pilsoniskas	
sabiedrības	attīstību	Latvijā,	atbalstītu	sociā
li	svarīgu	jautājumu	risināšanu.
Ja	jūs	varat	izveidot	un	īstenot	projektu,	

kurš	jūsu	pilsētā	vai	pagastā	nodrošinās
·	veselīgu	un	aktīvu	brīvā	laika	pavadīšanu	
bērniem,
·	nepieciešamo	 palīdzību	 cilvēkiem	 ar	
īpašām	vajadzībām,
·	mācību	un	zinātniskās	literatūras	pieeja
mības	paplašināšanu,
·	citas	veselības	aprūpi	vai	izglītību	veici
nošas	aktivitātes,
piedalieties	projektu	konkursā	un	saņe

miet	finansējumu	līdz 1500 latiem.
Piesakieties	 –	 aprakstiet	 problēmu,	

sniedziet	konkrētu	plānu,	kā	to	atrisināt,	
miniet,	 kā	 tas	 ietekmēs	un	mainīs	 jūsu	
pilsētas	vai	pagasta	 iedzīvotāju	 ikdienu!	
Klāt	neaizmirstiet	pievienot	projekta	īste
nošanai	nepieciešamo	līdzekļu	tāmi.

Kas drīkst piedalīties?
Projektu	 konkursā	 drīkst	 piedalīties	

jebkura	persona,	kuras	dzīvesvieta	/	reģis
trācijas	vieta	ir	Latvijas	Republika.
Projektu	konkursa	realizācijas	termiņi
Projektiem,	kuriem	ir	piešķirts	finansē

jums,	 jātiek	 realizētiem	ne	 vēlāk	 kā	 līdz	
2009.	gada	31.	decembrim.

Konkursa nosacījumi
·	Lai	 saņemtu	 finansējumu,	 projektam	
vai	idejai	ir	jāpiedāvā	risināt	aktuāla	pro
blēma,	kas	skar	 lielāku	cilvēku	skaitu,	
nevis	ir	orientēta	uz	ikdienas	uzlabošanu	
vienam,	diviem	atsevišķiem	cilvēkiem.
·	Projektam	 vai	 idejai	 jābūt	 vērstai	 uz	
konkrētas	problēmas	risināšanu	pārska
tāmā	(maksimums	1	–	2	gadi)	nākotnē	
ar	skaidri	saprotamu	pieteikuma	mērķi	
un	tā	sasniegšanas	soļiem.
·	Kā	papildu	priekšrocības	projektu	izvēr
tēšanā	 tiks	 ņemtas	 vērā	 –	 aprakstītās	
problēmas	 skaidrība	 un	mērķtiecība,	
projekta	realizācijas	plāna	izstrādes	de
talizācija,	 projekta	 realizācijas	pozitīvo	

seku	apraksts	un	nepieciešamo	finanšu	
līdzekļu	tāme.

Projektu iesniegšana
Projektus	 var	 iesūtīt	no 2009. gada 

9. marta līdz 2009. gada 31. maijam 
(pasta	zīmogs)	pa	epastu	spridis@la.lv	
ar	norādi	“Sprīdis	labākai	dzīvei	vai	arī	pa	
pastu	uz	adresi:
Konkursam	“Sprīdis	labākai	dzīvei”
AS	“Lauku	Avīze”
Dzirnavu	iela	21
Rīga,	LV–1010

Projektu izvērtēšana
Līdz	katra	mēneša	pēdējam	datumam	

saņemtie	pieteikumi	 tiek	 izskatīti	 žūrijas	
komisijā	2009.	gada	5.maijā,	9.jūnijā.

rezultāti
Papildu	 informācija	 un	 konkursā	

apstiprinātie	projekti,	kam	piešķirts	finan
sējums,	tiek	publicēti	laikrakstā	“Latvijas	
Avīze”	un	 konkursa	organizatoru	mājas	
lapās	www.la.lv	un	www.rblf.lv.

sprīdis labākai dzīvei

Mālpils	bibliotēkā	15.aprīlī	nozīmīgs	
pasākums	–	 	 tikšanās	 ar	 novadnieci	
Džemmu	Skulmi,	 kas	 šoreiz	 prezentē	
nevis	gleznas,	bet	atmiņas.	Atmiņas,	ku
ras	uzticējusi	apkopot	Līgai	Blauai.	Pēc	
publikācijām	žurnālā	“Ieva”,	liktenis	ļāvis	
žurnālistei	radīt	grāmatu	“Nospiedumi”,	
ko	izdevusi	“Jumava”.
Bibliotēkas	vadītāja	Dace	Krilovska,	

atklājot	pasākumu,	atzīmēja,	ka	ar	grā
matas	starpniecību	varēs	iepazīt	Skulmju	
dzimtu	un	pašu	Džemmu	Skulmi	cilvē
ciskākā,	vienkāršā	izteiksmē.	Pasākums	
veidojās	 kā	 saruna	 par	mākslinieces	
dzimtas	zināmiem	faktiem	un	atklāja	vēl	
lasītājiem	 nezināmus	 notikumus,	 par	
tagadni	 un	 grāmatas	 veidošanas	 aiz

sākumiem,	 par	 notikumiem,	 kas	 tieši	
vai	 netieši	 saistās	 ar	grāmatu	un	pašu	
Džemmu	Skulmi.
“Labdien,	mālpilieši,	 labdien	Džem

mas	bērnības	zemē,”	tā	grāmatas	autore	
Līga	Blaua	aizsāka	sarunu,	atzīstot,	ka	
Džemmas	 stāstu	 iespaidā,	 jūtoties	 kā	
pati	Mālpils	ceļus	un	takas	izstaigājusi.	
Lielākais	 kompliments	 esot,	 ka	 cilvēki	
sapratuši	viņas	vēlmi	uztvert	un	saglabāt	
atmiņas.	“Es	esmu	blakus	un	klāt,	bet	tā	
ir	Džemma!”,	saka	Līga	Blaua,	jo	nebūt	
nav	tik	vienkārši	uzdrošināties	rakstīt	par	
tik	 slavenu,	 tautā	mīlētu	 un	 apbrīnotu	
cilvēku.
Džemma	Skulma	atklāja,	ka	ar	Līgu	

bijis	 ļoti	 viegli	 sastrādāties:	 “Viņa	man	

lika	ļoti	saņemties	un	koncentrēties.	Kā	
dejas	partneris,	 uz	 kuru	 var	 paļauties,	
viņa	 vadīja	 sarunas.	 Darbs	 ir	 iznācis	
augstākā	 pakāpē,	 tik	 viengabalains.	
Tāda	nostiprināta	nopietnība	 visu	 radu	
rakstu	ziņā,	kur	ļoti	daudz	ir	palīdzējuši	
materiāli	no	Vaides	Villerušas	un	manas	
māsīcas	Ināras.	Materiāls	par	Valentīnu	
ir	tik	labs,	tik	aizkustinošs,	saderīgs,	tik	
skulmisks...”
Materiālu	vēl	esot	daudz,	ir	daudz	vēl	

aprauts,	nepateikts,	varējis	rakstīt	vēl	un	
vēl,	 jo	interesantu	gadījumu	netrūkstot.	
Daudzi	cilvēki	no	dzimtas	vēl	nav	aprakstī
ti.	Sanāktu	vēl	otra	grāmata.	Cerēsim?!

daiga frīdberga

atmiņu nospiedumi grāmatas lapās

aKtuĀli
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9.aprīļa	rītā	pagasta	padomes	konfe
renču	zālē	notika	seminārs	“Darba	mek
lēšanas	pamati”.	Nodarbinātības	Valsts	
aģentūras	 lektore	dace rodiņa,	 sveica	
atnākušos,	aicinot	kopīgi	veidot	diskusiju	
par	darba	meklētājus	interesējošiem	jau
tājumiem.	Semināram	vadītāja	piedāvāja	
apskatīt	 kā	 sastādīt	 CV	 un	motivācijas	
vēstuli,	sniegt	praktiskus	 ieteikumus,	kā	
krīzes	situācijā	meklēt	darbu.
Vēl	pirms	semināra	sarunājoties	ar	sa

nākušajiem,	izskanēja	vēlme	parunāties	ar	
nodarbinātības	Valsts	aģentūras	darbinie
kiem,	jo	kā	teica	Zeltīte	–	Viss ir skaisti uz 
papīra, bet reāli dzīvē, pavisam savādāk. 
Darbavietu ir “miljons”, bet es tām netieku 
klāt. Jo izbraukāt uz Rīgu neatmaksājas, 
ceļš ir dārgs. Šeit 
uz vietas darba vie
tu nav. Jau deviņus 
mēnešus esmu bez 
darba. Nu piedāvā 
datorkursus Rīgā. 
Braukšu. Tomēr ne
saprotu kāpēc tik 
vēlu.
Lai	 uzzinātu,	

kas	ir	jaunākais	un	
aktuālākais	 vēlas	
noskaidrot	 Zane,	
kas	bez	darba	pali
kusi	tikko.	Ja	nebū
tu	ģimene,	brauktu	

prom	no	Latvijas,	jo	situācija	paliek	arvien	
bezcerīgāka.	Tomēr	arī	pati	īsti	nezinot	ko	
vēlētos	darīt	tālāk.
Dace	 Rodiņa	 ikdienā	 strādājusi	 ar	

karjeras	 izvēles	 jautājumiem,	profesijas	
piemērotības	noteikšanu,	darbu	atraša
nu	 cilvēkiem	 ar	 veselības	 problēmām	
vai	 invaliditāti,	 tagad	 īpaši	 nodarbojas	
tieši	 ar	 darba	meklētājiem,	 kas	 ierodas	
Siguldā	Dārza	 ielā	2,	kur	 tagad	atrodas	
Nodarbinātības	Valsts	 aģentūras	 filiāle.	
Lektore	 tomēr	 uzsāka	 sarunu	ar	 cerīgu	
domu	–	Jums jāatrod tie resursi sevī, kas 
jums ir! Nevajag uzskaitīt, kas jums nav – iz
glītība, vecums, ģimene, kur bērnu dēļ 
darba devējs atsaka. Jā tā ir realitāte.
Dalībnieki	 aktīvi	 uzsāka	diskusiju,	 jo	

daudzi	 zina	 savas	 vājās	puses,	 augstā
kās	 izglītības	 trūkums,	paziņu	 trūkums,	
kas	esot	prasīts	no	apdrošināšanas	firmu	
puses.	 Situācijas	 dažādas.	 Risinājums	
uzņēmīgākajiem,	 aktīvākajiem	–	 veidot	
savus	uzņēmumus,	sniedzot	dažāda	vei
da	pakalpojumus.	 Jo	 reāli	 palīdzību	ne	
no	valdības,	ne	Eiropas	Savienības	nav	
ko	gaidīt.	Šajā	brīdī,	mēs	esam	katrs	pats	
ar	savu	problēmu,	un	risinājums	jāmeklē	
tikai	un	vienīgi	pašam.

Vēlot	veiksmi	 
krīzes	situācijā	nonākušajiem, 

daiga frīdberga

Pašvaldības	aģentūrā	“Mālpils	sociā
lais	dienests”	 ik	dienu	 iegriežas	 cilvēki,	
kuriem	 ir	 radušās	 grūtības	 ar	 nodarbi
nātību.	Lielākā	daļa	no	viņiem	vēlas,	 lai	
mēs	palīdzētu	 atrast	 darbu.	Sociālajam	
dienestam	ir	maz	iespēju	piedāvāt	darbu	
un,	protams,	ka	šajā	situācijā	darbu	atrast	
ir	 grūti,	 bet,	 kā	 zināms,	 kas	meklē,	 tas	
atrod.	Mēs	varam	vienīgi	mudināt	–	neap
stāties	un	meklēt.
Cilvēkiem,	kas	bijuši	nodarbināti	oficiā

li	 (ar	darba	 līgumu	un	visām	sociālajām	
garantijām),	ir	iespēja	saņemt	bezdarbnie
ka	pabalstu	un	izmantot	NVA	piedāvātās	
iespējas	pārkvalifikācijā,	apmācībā.
Diemžēl	 lielākā	daļa	 iedzīvotāju,	kas	

ver	 sociālā	dienesta	durvis,	 nav	bijušas	
oficiālās	darba	attiecībās.	Viņi	 ir	 pirmie,	
kas	izkrīt	no	darba	tirgus,	jo	darba	devē
jam	nav	nekādu	saistību	pret	tādu	darba	
ņēmēju.	Darba	devējs	nav	maksājis	sociā
lās	 apdrošināšanas	obligātās	 iemaksas	
un	darba	ņēmējs	nav	maksājis	iedzīvotāja	
ienākuma	nodokli.	Kā	zināms,	iedzīvotāja	
ienākuma	nodoklis	ir	tā	nauda,	kas	veido	
pagasta	 budžetu,	 tātad	 arī	 nauda,	 no	
kuras	 tiek	maksāti	 pašvaldības	 sociālie	
pabalsti.	Iznāk	absurda	situācija,	ka	perso
nas,	kas	šo	“kopējo	katlu”	nav	pildījušas,	
ir	pirmās,	kas	viņu	tukšo.	Tātad	dzirdētie	
apgalvojumi	–	man	nav	jāmaksā	šai	val

stij	 nodokļi,	 jo	pensiju	 nesagaidīšu	utt.,	
nav	bijuši	īsti	vietā,	jo	situācijas	mēdz	būt	
dažādas.	Attīstītās	valstīs	cilvēki	uzskata	
par	normu	maksāt	nodokļus.	Tas	ir	solida
ritātes	princips	sociālajā	jomā	–	šodien	es	
maksāju	nodokļus,	bet,	nedod	Dievs,	ja	ar	
mani,	kas	atgadīsies	(zaudēšu	darbu,	sa
slimšu,	mazināsies	darbspējas),	es	zinu,	
ka	man	būs	iespēja	saņemt	palīdzību.	Tai	
būtu	jābūt	goda	lietai	–	maksāt	nodokļus.	
(Pārdomām par statistiku Mālpils pagastā 
2008.gadā – pašvaldībā dzīvesvietu pa
visam deklarējuši 4181 cilvēki, no tiem 
2792 darbspējas vecumā, bet nodarbināto 
skaits pēc Valsts ieņēmuma dienesta zi
ņām ir 1921. Ko dara viena trešdaļa mūsu 
darbspējīgo iedzīvotāju?)
Bet,	kamēr	“katls”	nav	tukšs,	mēs	palī

dzam,	un	no	darbspējīgajiem	pretī	prasām	
likumdošanā	noteikto	līdzdarbību.
Pirmkārt,	 cilvēkiem	 ir	 jāreģistrējas	

Nodarbinātības	valsts	aģentūrā.	To	mēs	
iesakām	darīt	ne	jau	tāpēc,	ka	tas	garan
tēs	iespēju	atrast	darbu	īsā	laika	periodā,	
bet	 tas	 ļaus	 izmantot	 visas	 iespējas	 ko	
piedāvā	Nodarbinātības	valsts	aģentūra	
izglītošanās	jomā,	iesaistīties	aktīvās	no
darbinātības	pasākumos.
Cilvēkiem,	kas	pārsvarā	strādā	gadī

juma	darbu	vai	 ir	 kādā	 jomā	amatnieki,	
iesakām	reģistrēties	Valsts	ieņēmumu	die

nestā	kā	pašnodarbinātām	personām.
(Sadarbībā	ar	NVA	pašvaldībā	ir	plā

nots	organizēt	nodarbības	par	pašnodar
binātību–	juridiskie	aspekti	utt.)
Pagasta	padome	 sadarbībā	 ar	NVA	

iesaistās	dažādos	nodarbinātības	projek
tos	 –	 algotie	 pagaidu	 darbi,	 subsidētā	
nodarbinātība,	darba	izmēģinājumi).	Pro
tams,	ka	 tās	nav	daudzas	darba	vietas,	
bet	 tomēr	 ir.	 Algotajos	pagaidu	darbos	
pašlaik	nodarbināti	5	cilvēki.	Darba	līgums	
tiek	 slēgts	 uz	 2	mēnešiem,	 cerams,	 ka	
pavisam	 varēsim	 iesaistīt	 šajos	 darbos	
20	cilvēkus.
Divus	gadus	esam	piedalījušies	pus

audžu	nodarbinātības	projektā,	 diemžēl	
šajā	gadā	 finansu	 trūkuma	dēļ	projektā	
neiesaistīsimies.
Svarīgi,	lai	cilvēks	būtu	nodarbināts	–	ja	

ne	citādi,	tad	vismaz	sabiedriski	derīgos	dar
bos.	Arī	šādu	iespēju	mēs	izmantojam.
Nobeigumā	gribu	aicināt	darba	devē

jus	 (Mālpils	pagastā	 ir	 reģistrēti	 ap	120	
uzņēmēju)	šajā	grūtajā	pārmaiņu	laikā	ne	
tikai	rūpēties	par	savu	uzņēmumu	pastā
vēšanu,	bet	būt	arī	atbildīgiem	par	saviem	
darbiniekiem,	 regulāri	 izmaksājot	 darba	
algu	un	maksājot	nodokļus.

P/a	“Mālpils	sociālais	dienests”	direktore 
olga volosatova

darba meklēšanas pamati

nodarbinātības jautājumi sociālā dienesta skatījumā



2009. gada aprīlis 11mÂLpILS VÇSTIS 

Avīzes	“Mālpils	Vēsts”	marta	numurā	
mēs	 informējām	pagasta	 iedzīvotājus	
par	 iespēju	 piedalīties	 Būvniecības,	
enerģētikas	un	mājokļu	valsts	aģentū
ras	(BEMA)	organizētajā	Eiropas	Reģio
nālās	attīstības	fonda	projektu	konkursā	
“Daudzdzīvokļu	māju	 siltumnoturības	
uzlabošanas	pasākumi”.	Papildus	vēla
mies	informēt,	ka	daudzdzīvokļu	māju	
dzīvokļu	īpašniekiem,	kuri	vēlas	nosilti
nāt	savas	mājas,	ir	iespēja	piesaistīt	arī	
valsts	finansiālo	atbalstu.
Šajā	gadījumā	valsts	sniedz	finansiā

lu	atbalstu	sekojošiem	pasākumiem:
· daudzdzīvokļu	dzīvojamās	mājas	ener
goauditam	–	80	%	no	energoaudita	
izmaksām,	bet	ne	vairāk	kā	400	latu;

· energoefektivitātes	novērtējuma	pre
cizēšanai	 atbilstoši	 normatīvo	 aktu	
prasībām	–	100	latu	apmērā;

· daudzdzīvokļu	 dzīvojamās	mājas	
tehniskā	projekta	izstrādei	–	80	%	no	
tehniskā	projekta	 izmaksām,	bet	 ne	
vairāk	kā	2	500	latu.
Lai	saņemtu	valsts	līdzfinansējumu	

energoauditam	vai	energoefektivitātes	
novērtējuma	precizēšanai,	 vai	 tehnis
kā	 projekta	 izstrādei,	 daudzdzīvokļu	
dzīvojamās	mājas	dzīvokļu	 īpašnieku	
pilnvarotā	 persona	 iesniedz	 BEMA	
pieteikumu,	kam	pievieno	šādus	doku
mentus:
· dzīvokļu	īpašnieku	kopsapulces	proto
kola	kopiju	par	pilnvaroto	personu,

· līguma	ar	pilnvaroto	personu	kopiju,
· dzīvojamās	mājas	 nodošanas	 un	
pieņemšanas	 aktu	 par	 dzīvojamās	
mājas	pārvaldīšanas	tiesību	nodošanu	
dzīvokļu	īpašnieku	sabiedrībai	vai	ar	
dzīvokļu	īpašnieku	savstarpēju	līgumu	
pilnvarotai	personai,	ja	dzīvojamā	mā
ja	privatizēta	saskaņā	ar	likumu	“Par	
valsts	un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	
privatizāciju”,

· dzīvokļu	īpašnieku	kopsapulces	pro
tokola	kopiju,	kurā	ierakstīts	lēmums	
veikt	energoauditu,	precizēt	energo
efektivitātes	novērtējumu	vai	izstrādāt	
tehnisko	projektu.
Kad	 iesniegums	 ir	 reģistrēts	 un	

apstiprināts	 BEMA,	 daudzdzīvokļu	
dzīvojamās	mājas	dzīvokļu	 īpašnieku	
sabiedrības	pilnvarotā	 persona	 slēdz	
līgumus	par	energoaudita	veikšanu	vai	
tehniskā	projekta	izstrādāšanu,	pēc	visu	
darbu	pabeigšanas	pieņem	darbus	ar	
pieņemšanas	–	nodošanas	aktu	un	sa
maksā	par	darbu	no	dzīvojamās	mājas	
dzīvokļu	īpašnieku	sabiedrības	finanšu	
līdzekļiem.	Pēc	tam	iesniedz	iesniegu
mu	par	valsts	 līdzfinansējuma	piešķir
šanu	un	nepieciešamos	dokumentus	
BEMA.	 Valsts	 līdzfinansējumu	 varēs	
saņemt	apmēram	30	dienu	laikā	no	šī	
iesnieguma	reģistrēšanas	dienas.
Sīkāk	par	valsts	atbalstu	un	 tā	sa

ņemšanas	nosacījumiem	var	iepazīties	
2008.	gada	5.	februāra	Ministru	kabineta	
noteikumos	Nr.	59	“Noteikumi	par	valsts	
budžeta	līdzfinansējuma	apmēru	un	tā	
piešķiršanas	kārtību	energoefektivitātes	
pasākumiem	dzīvojamās	mājās”.

mālpils pagasta padomes 
investīciju un ārējo sakaru daļa

vēlreiz par daudzdzīvokļu māju siltināšanu

1.	Izsludināt	 ugunsnedrošo	 periodu	
Mālpils	 pagasta	 teritorijā	 sākot	 no	
22.04.2009.
2.	Kategoriski	aizliegt,	kūlas	dedzināša
nu	jebkurā	Mālpils	pagasta	teritorijā.
3.	Aizliegt	 dedzināt	 zarus,	 gružus	 un	
citus	sadzīves	atkritumus	bez	cilvēka	
klātbūtnes.
4.	Vides	 speciālistei	 I.BROKAI	 apzināt	
tos	īpašumu	īpašniekus,	kuri	pieļāvuši	
kūlas	 esamību	 savos	 īpašumos.	Šo	

faktu	 fiksēt	 aktos	un	 fotomateriālos.	
Izsūtīt	vainīgajām	personām	brīdinā
juma	vēstules,	pievienojot	tām	aktus,	
fotomateriālus	 un	 normatīvo	 doku
mentu	 izrakstus,	 kas	 reglamentē	 šo	
jautājumu.	Īpašniekiem,	kas	pieļāvuši	
kūlas	esamību	jau	iepriekšējos	gados	
–	sastādīt	administratīvo	pārkāpumu	
protokolu	un	nosūtīt	izskatīšanai	Māl
pils	administratīvai	komisijai.
5.	Pašvaldības	 policijas	 priekšniekam	

G.LEJIŅAM	nodrošināt	 kūlas	dedzi
nāšanas	faktu	apzināšanu	un	vainīgo	
personu	saukšanu	pie	atbildības.
6.	Kancelejas	vadītājai	izlikt	šī	rīkojuma	
kopiju	uz	sludinājuma	dēļiem,	izsniegt	
SIA	“TV	Spektrs”	nolasīšanai	televīzijā	
un	informācijas	centra	vadītājai	I.Krie
viņai	publikācijai	“Mālpils	Vēstīs”.

Izpilddirektors	 
a. Bukovskis

rīKoJums Rīgas	rajona	Mālpils	pagastā	22.04.2009.	Nr.22V

Par ugunsnedrošā perioda izsludināšanu

Jau	trešo	gadu	Rīgas	rajona	Lauku	
attīstības	 biedrība	 (RRLAB)	 izsludina	
mazo projektu konkursu,	kura	vispā
rējais	mērķis	 ir	veicināt	attīstību	 lauku	
teritorijās,	paaugstināt	 iedzīvotāju	dzī
ves	 kvalitāti	 un	 uzlabot	 sabiedriskās	
aktivitātes.	Rīgas	rajona	Lauku	attīstības	
biedrības	darbības	teritorija	ir	paplaši
nājusies,	un	tagad	tajā	ietilpst	Mālpils,	
Allaži,	Inčukalns,	Sēja,	Sigulda,	Krimul
da,	Saulkrasti	un	Vangaži.
Konkursā	var	piedalīties	tikai	RRLAB	

teritorijā	 reģistrēta biedrība vai no-
dibinājums.	 Vienam	projektam	pare
dzamais	RRLAB	atbalsts	 var	 būt	 līdz 
250 ls.	Projektus	var	iesniegt	līdz 18. 
maijam	nosūtot	to	pa	pastu	uz	adresi:	
Birzes	iela	4,	Allaži,	LV–2154	(ar	norādi	
RRLAB Mazo projektu konkursam).	Ar	
RRLAB	Mazo	projektu	 konkursa	noli
kumu	 var	 iepazīties	Mālpils	 pagasta	
padomes	mājas	 lapā.	 Sīkākas	 ziņas	
par	 konkursu	 var	 saņemt	 pa	 tālruni:	
67970250	vai	26423616	(RRLAB	koor

dinatore	Inese	Pikaļova).
Kādi	gan	var	būt	šie	mazie	projek

ti?	 Tā	 varētu	būt	 daudzdzīvokļu	māju	
pagalmu	apzaļumošana	vai	apkārtnes	
labiekārtošana,	kāda	pētījuma	veikša
na	(vēsture,	ekonomika	u.tml.),	dabas,	
atpūtas	 vai	 sporta	 takas	 izveidošana,	
sabiedriski	 pasākumi	 u.c.	 idejas,	 kas	
nestu	sabiedrisku	labumu.
Būsim	aktīvi	un	darbosimies	paši!

rīgas rajona  
lauku attīstības biedrība

izsludināts rīgas rajona lauku attīstības biedrības 
mazo ProJeKtu KonKurss
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ProJeKti

Citronkoku aleja pie skolas Pieņemšana pie pilsētas mēra

Projekta dalībnieki sandija, sintija un sāra

Sidgundas	pamatskolā	turpinās	Come
nius	projekta	“Eiropa	komandas	veidoša
na”	aktivitātes.
Pirms	janvāra	sanāksmes,	kas	notika	

Bulgārijas	 pilsētā	 Veliko	 Tirnova,	mūsu	
skolas	bērni	zīmēja	par	tēmu	Sports Latvi
jā,	bet	dejotāji	sagatavoja	latviešu	tautas	
deju	demonstrējumu.	Nākošajai	 sanāk
smei	Spānijā	marta	nogalē,	fotografējām	
slēpošanas	stundas,	jo	par	sniega	trūku
mu	pat	martā	nevarējām	sūkstīties.	Otra	tē
ma	Spānijas	vizītei	bija	materiāli	par	mūsu	
skolā	tik	populāro	tūrismu.	Skolotāja	mūs	
arī	mudināja	mācīties	spāņu	valodas	ne
pieciešamākos	vārdus	un	vienkāršas	frā
zes,	sakot,	ka	tā	nav	grūta	valoda.	Mums	
gan	šķita	gluži	otrādi.	Tā	pagāja	februāris	
un	tuvojās	marta	beigas.
Lai	 nu	 kā	 ar	 tām	 zināšanām,	 bet	

26.martā	ar	grāmatu	Spāņu valoda 3 mē
nešos	 somā	mēs,	 9.klases	 skolnieces	
Sintija	un	Sandija	Pundiņas,	ģeogrāfijas	
skolotāja	Ligita	Odziņa	un	angļu	valodas	
skolotāja	Inta	Dreimane,	esam	lidmašīnā,	
lai	dotos	uz	Prāgu	un	no	turienes	uz	Madri

di.	Turpceļā	tik	maz	mākoņu,	ka	paveicas	
redzēt	zemi	pat	no	10	km	augstuma,	Alpu	
kalnus,	Pirenejus,	kas	izskatās	drūmi	un	
gluži	vai	blakus.	Latvijā	paliek	ziema	ar	–10	
grādu	salu.	Madride	mūs	sagaida	saulaina	
un	silta	–	vairāk	kā	+20	grādi!
Nokļūstam	milzīgā	lidostā,	un	jau	tur	

mūs	sagaida	pārsteigums	–	troksnis!	Un	
tā	iemesls	ir	nekas	vairāk	kā	cilvēku	aktīvā,	
temperamentīgā	 sazināšanās	maniere,	
skaļās	 balsis.	 Šādā	 trokšņainā	 burzmā	
pa	slīdošām,	garām	kāpnēm	nobraucam	
pazemes	vilciena	–	metro	stacijā.	Lai	no
kļūtu	autoostā,	mums	jābrauc	pa	divām	
metro	līnijām.	Abas	skolotājas	labi	orien
tējas	kartēs	un	priecājas	par	perfekto	un	
skaidro	informāciju,	kāda	nav	redzēta	citu	
pilsētu	metro.
Ir	vēla	pēcpusdiena,	kad	esam	Dien

vidu	 autoostā,	 un,	 tā	 kā	 esam	ceļā	 jau	
no	trijiem	naktī,	jautājam	skolotājām,	vai	
jau	 neesam	gandrīz	 galā,	 bet	 izrādās,	
ka	brauksim	vēl	4	stundas.	Autobusā	sa
tiekam	 rumāņu	un	bulgāru	delegācijas.	
Brauciens	autobusā	ļauj	nesteidzīgi	vērot	

Spānijas	 ainavas	 –	 plašus	 līdzenumus,	
aitu	ganāmpulkus,	korķozolu	un	olīvkoku	
audzes,	kas	sniedzas	līdz	tālumā	esoša
jiem	kalniem.	Ceļš	plats	un	gluds.	Auto
buss	brauc	 ļoti	ātri	–	ap	110	km	stundā	
un	bez	pieturām.	Nogurums	reizēm	mūs	
abas	iemidzina,	bet	ne	skolotājas,	kas	se
cina,	ka	jaunieši	esot	neizturīgi.
Tuvojoties	galamērķim	–	Don	Benito	

pilsētai	Estramaduras	provincē	(centrālā	
Spānija),	ceļš	ved	nelielos	kalnos	un	pat	
tuneļos.	Strauji	satumst.	Galastacijā	visus	
skolēnus	sagaida	“audžuģimenes”.	Spā
ņu	meitene	Sāra	mūs	abas	iepazīstina	ar	
saviem	vecākiem	un	mazo	brāli.	Skolotāji,	
nodevuši	mūs	“audzināšanā”	citiem,	do
das	uz	hosteli.
Pirmā	diena	Don	Benito	ir	ļoti	oficiāla.	

Skolas	 lielajā	zālē	uz	skatuves	pie	 liela,	
gara	galda	sēž	gan	skolas,	gan	pilsētas	
vadības	 pārstāvji,	 gan	 visas	 provinces	
izglītības	sektora	vadītāja	un	arī	skolotāja	
Marilena	no	Rumānijas,	kas	ir	šī	projekta	
galvenā	koordinatore.	Pēc	pieaugušo	ofi
ciālajām	uzrunām	uz	 skatuves	prezidija	

sidgunda – madride – don Benito – sidgunda
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6.aprīlī notika KNHM fonda (Nīderlan
de) projektu konkursam “Sabiedrība ar 
dvēseli” iesniegto projektu vērtēšana. 
Konkursam tika iesniegti 25 projektu pie
teikumi dažādās jomās.

Finansējumu savām idejām guva divpa
dsmit projektu darba grupas:

labākai dzīvei sidgundā (mājas	triju	
ieeju	un	pagalma	sakārtošana	–	“Pērles”,	
Sidgunda),

mājai jaunu cepurīti (jumta	nomaiņa	
daudzdzīvokļu	mājai	–Dārza	iela	4),

Ūdens notekas, kanalizācijas sistē-
ma (daudzdzīvokļu	mājas	pagrabu	applū
šanas	novēršana	–Celtnieku	iela	1),

gaisma mūsu nākotnei (apgaismo
juma	 renovācija	 centra	 garāžu	 teritori
jā,	–	GKS),

mālpils centra ūdenskrātuves kras-
tu labiekārtošana (biedrība	 “Mālpils	
zivīm”),

”vīnkalna avotiņš” (avotiņa	 un	 tā	
apkārtnes	 labiekārtošana,	–	 iedzīvotāju	
iniciatīvas	grupa),

Palīdzēsim mālpils baznīcai atve-
seļoties! (kriptas	 sakopšana,	 biedrība	
“Idoves	mantojums”),

mālpils kapsētas vecās kapličas 
tehniskā stāvokļa uzlabošana	 (kapli
čas	 zvanu	 torņa	 atjaunošana,	 iekšējo	
konstrukciju	nostiprināšana,	kosmētiskais	
remonts,	–	iedzīvotāju	iniciatīvas	grupa),

Keramikas studija	 (virpas	 iegāde,	–	
keramikas	studija	“Mālpils”),

gadalaiku dziesmas	 (materiālu	

iegāde	tērpu	izgatavošanai,	–	Sidgundas	
vokālais	ansamblis),

mēbeļu izgatavošana	(Mēbeļu	izga
tavošana	 PII	 grupai	 “Ābelīte”,	 vecāku	
iniciatīvas	grupa),

mēs Ķiršu ielai	(bērnu	rotaļu	laukuma	
izveide,	vecāku	iniciatīvas	grupa).
Šo	projektu	 kopīgais	 finansējums	 ir	

7020	LVL	no	KNHM	fonda	līdzekļiem,	un	
īpaši	apsveicams	ir	fakts,	ka	vairāku	pro
jektu	darba	grupām	ir	izdevies	atrast	arī	
līdzfinansējumu	saviem	projektiem,	līdz	ar	
to	varēs	padarīt	vēl	vairāk.
Projektu	īstenošanu	varēs	uzsākt	pēc	

1.maija,	bet	 jau	septembra	beigās	prie
cāsimies	par	divpadsmit	 labi	padarītiem	
darbiem	mūsu	kopīgo	māju	–	Mālpils	pa
gasta	–	sakopšanā	un	iedzīvotāju	dzīves	
kvalitātes	uzlabošanā.
Šis	projektu	konkurss	turpināsies	arī	

2010.un	2011.gados.	Sāksim	domāt	par	
nākamajām	projektu	idejām!

l. mukāne

galda	vietā	novieto	lielu	ekrānu,	un	mums,	
skolēniem	no	8	valstīm	–	Turcijas,	Itālijas,	
Rumānijas,	Bulgārijas,	Spānijas,	Portugā
les,	Polijas	un	Latvijas,	jāstāsta	un	jārāda	
prezentācija	par	 savām	valstīm,	 skolām	
un	 sevi.	Mums	 viss	 labi	 izdodas,	 esam	
apmierinātas,	 un	 skolotājas	pat	 uzslavā	
mūsu	anglisko	runāšanu.	Delegācijas	ap
mainās	 ar	 suvenīriem	dāvanu	maisiņos	
un	seko	brauciens	pa	pilsētu	krāsainos	
vagoniņos,	tad	pieņemšana	pie	Don	Be
nito	pilsētas	mēra	un	etnogrāfiskā	muzeja	
apmeklējums.	Laiks	karsts	–	rīt	ģērbsimies	
vēl	plānāk!
Nākošā	diena	pienāk	atkal	saulaina,	

bet,	ak	šausmas,	cik	mānīgs	ir	šis	saulai
nais	rīts!	Temperatūra	nokritusies	uz	pusi,	
un	plosās	negants	 vējš.	Ar	 autobusiem	
dodamies	tālā	ceļā	uz	ieleju,	kur	zied	sal
die	ķirši.	Pats	pilnziedu	laiks	gan	mazliet	
nokavēts,	vai	arī	vējš	pa	nakti	nopostījis	
ziedu	jūru.	Spāņi	stāsta,	ka	pat	viņu	karalis	
ar	ģimeni	braucot	uz	šo	ieleju	ķiršu	ziedē
šanas	laikā.	Bet	vējš	tik	pieņemas	spēkā	
un	griež	smilšu	vērpetes	elektrības	stabu	
augstumā.	 Tāds	 vējš	 viņiem	 esot	 tikai	
reizi	 gadā	 –	 tātad	mums	 ir	 “paveicies”!	
Mēs,	pamatīgi	nosaluši,	krāčainas	upītes	
krastā	rīkojam	pikniku	–	klājam	galdu,	lai	
parādītu	katras	valsts	iecienītākos	piknika	
produktus.	Mūsu	 pienotavas	 “šņorīšu”	
sieram,	knakeru	desiņām	un	konfektēm	ir	
piekrišana,	bet	sevišķi	izceļas	turki	ar	aus
trumu	saldumu	lielo	daudzveidību.	Ēdam	
daudz,	lai	sasildītos,	jo	saule	šodien	nesil
da.	Skolotāja	Inta	ēd	pat	trekno	desu,	lai	
tauciņi	ražotu	siltumu	kaut	no	iekšpuses,	
bet	skolotāja	Ligita	nolemj	atturēties	no	
plānotās	kalnos	kāpšanas,	lai	nenosaltu	

pavisam.	Labi,	ka	atrodas	arī	citas	intere
santas	vietas	–	marmora	apstrādes	vieta	
un	marmora	 izstrādājumu	 izstāžu	 zāle.	
Gan	interesanti,	gan	skaisti	un	arī	silti.
Tā	arī	 siltums	neatgriežas	nākošajās	

divās	 ar	 izbraukumiem	un	pasākumiem	
pārpilnajās	dienās,	bet	nu	esam	gudrākas	
un	saulei	neuzticamies.	Pat	līdzpaņemtie	
cimdiņi	noder.
Spāņi	saplānojuši	plašu	programmu	

katrai	dienai.	Veselu	dienu	veltam	Estra
maduras	provinces	galvaspilsētas	Meri
das	apskatei.	Tur	 labi	saglabājušies	pat	
seno	romiešu	celti	objekti	–	amfiteātris	un	
akvadukts	14	km	garumā,	kas	izmantots	
pilsētas	ūdens	apgādei	līdz	pat	mūsdie
nām.	Uz	antīka	 teātra	 skatuves	 vasarās	
notiek	seno	drāmu	izrādes.	Uzcelts	mo
derns	muzejs.
Netālu	no	Don	Benito	augsta	pakalna	

virsotnē	atrodas	milzīga	 viduslaiku	pils,	
sen	 neapdzīvota,	 kā	 labi	 saglabājušās	
drupas.	Arheologs,	kas	tur	nodarbojas	ar	
izrakumiem	un	plāno	nopostītā	atjaunoša
nu,	ir	mūs	uzaicinājis	ciemos.	Interesanti	
stāsta,	spāņu	skolotāji	tulko.
Vēl	 plānota	 senās	 pilsētas	Caceres	

apskate,	bet	to	nepaspējam,	kaut	arī	va
karos	pasākumi	 ievelkas	vēlu.	Jāpaspēj	
arī	izspēlēt	paredzētās	sporta	spēles	un	
izmantot	skaisto	peldbaseinu.	Mājās	katru	
vakaru	esam	vēlu,	bet	spāņi	tā	pieraduši.	
Daudz	 ģimeņu	 ievēro	 siestu	 un	 dodas	
gulēt	 kārtīgu	 pusdienlaiku	 no	 vieniem	
līdz	pieciem	dienā.	Tad,	protams,	vakaros	
miegs	nav	ne	prātā.
Mūsu	“audžuvecāku”	māja	ir	liela	un	

skaista.	Mums	ierādīta	pašām	sava	ista
ba.	Mājkalpotāja	palīdz	māju	uzkopt,	bet	

pavāre	gatavo	ļoti	garšīgus	ēdienus.	Šajā	
ziņā	mums	laikam	paveicies,	jo	mūsu	sko
lotājas,	kas	ēd	kafejnīcās	vai	 restorānā,	
piemin	negaršīgus	 ēdienus.	Piemēram,	
kaut	kad	iepriekš	vārīti	kartupeļi	tiek	sacep
ti	kopā	ar	olu	un	pasniegti	kā	salāti.
Angliski	mūsu	ģimenē	runā	tikai	Sāra,	

bet	mazais	sešgadnieks	brālis	tikai	dažus	
vārdus.	Tomēr	viņam	žēl	no	mums	šķirties,	
pat	jāraud.	Arī	mums	skumīgi	aizbraucot,	
kaut	 arī	 gribas	uz	mājām.	Autobuss	uz	
Madridi	dodas	nevis	pa	 lielo	autostrādi,	
bet	 līkumo	pa	maziem	ciematiņiem,	pa	
serpentīnveida	 kalnu	 ceļiem,	 kurus	 klāj	
tikpat	ideāls	asfalta	segums	kā	lielo	auto
ceļu.	Ainavas	krāšņas	un	daudzveidīgas.	
Fotografējam	caur	autobusa	logu.
Don	 Benito	 gandrīz	 nav	 bijis	 brīva	

laika	 suvenīru	 iegādei,	 tāpēc	mājupce
ļā	 cenšamies	 ieskriet	 kādos	 veikaliņos	
lidostā	Madridē.	Bet	Prāgā,	kur	jāpārsēžas	
lidmašīnā	uz	Rīgu,	nav	laika	pat	tualetei,	
taču	viena	no	mūsu	skolotājām	otrai	par	
šausmām	mums	to	atļauj.	Izrādās,	pietei
kusi	bez	mums	neaizlidot,	bet	ir	pasažieri,	
kas	ierodas	vēl	pēc	mums.	Atpakaļ	lidojot	
debesis	klāj	biezi	mākoņi,	kuros	lidmašī
nas	 ienirst	uzreiz	pēc	pacelšanās.	Tādā	
lidojumā,	protams,	neko	neredz,	un	mēs	
jo	vairāk	spējam	novērtēt	saulainās,	skaid
rās	debesis,	kad	turpceļā	pirmoreiz	mūžā	
lidojām	lidmašīnā.
Esam	ļoti	priecīgas,	ka	skolotāji	mums	

uzticēja	pārstāvēt	mūsu	skolu,	un	ka	vecā
ki	atļāva	mums	doties	šajā	tālajā	ceļā.

sandija un sintija Pundiņas 
Sidgundas	pamatskola

2009. gada projektu konkurss  
“sabiedrība ar dvēseli” noslēdzies
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Šoreiz	Gruntvig	izglītības	un	kultūras	projekta	“Lifelong	lear
ning	55+	“	dalībnieku	ceļš	veda	uz	Portugāli.	Galamērķis	bija	
Cuba	–	maza,	ar	aptuveni	5000	iedzīvotājiem,	pilsētiņa	Alan
tejo	rajonā,	apmēram	200	km	attālumā	uz	DA	no	Lisabonas.
Lai	uz	šo	latviešu	cilvēkam	tik	eksotisko	zemi	varētu	aiz

braukt	pēc	iespējas	vairāk	dalībnieku,	mūsu	lidojums	bija	ar	
vairākām	pārsēšanās	vietām	–pirmā	bija	Berlīnē,	otrā	–	Maljor
kā.	No	Mālpils	uz	Portugāli	mēs	devāmies	piecas	dāmas.
Brīnišķīgs	skats	pavērās	uz	zemi,	 lidojot	11	km	augstu

mā	ar	līdz	900	km/h	lielu	ātrumu.	Aiz	borta	–	56	grādi.	Alpu	
baltās	kalnu	virsotnes,	aizas,	plašās	upes	un	pilsētas	 likās	
tik	niecīgas,	kā	plaukstā	paņemamas.	Man	vienmēr	ir	paticis	
lidot,	jo	uz	zemi	paskatīties	no	aizmākoņu	augstumiem	–	tā	
ir	bauda	–	vairs	neeksistē	ikdienas	sīkās	problēmas,	bet	vari	
izjust	dabas	varenumu	un	pasakaino	skaistumu.Un,	ja	esi	tur	
augšā,	tad	aizmirsti	bailes,	šaubas	un	nostāstus,	bet	ļaujies	
lidojumam.
Pirmā	pusdiena	 tā	 arī	 pagāja	 –	 lidojot.	 Pusčetros	 pēc	

Portugāles	laika	ielidojām	Lisabonā,	un	tur	jau	mūs	sagaidīja	
Elizabete	ar	savu	komandu	un	dāņu	pārstāvji.	Bija	priecīga	un	
jauka	atkalredzēšanās.	Pēcpusdiena	pagāja,	aplūkojot	1998.
gadā	uzcelto	ēku,	kurā	apvienota	autoosta,	metro	un	dzelz
ceļš,	un	kura	tai	pašā	gadā	piedalījās	ESPO	izstādē.	Turpat	
bija	Vasko	de	Gama	 tirdzniecības	centrs.	Visām	šīm	ēkām	
bija	ļoti	interesanta	–	gaiša	un	viegla	arhitektūra.	No	tālienes	
redzējām	17	kilometrus	garo	Vasko	de	Gama	tiltu	pāri	Težū	
upei.	Visapkārt	viss	ziedēja	–	palmas,	apelsīnu	koki,	košum

krūmi,	bija	+	29grādi.
Mazliet	iepazinušies	ar	Lisabonu,	devāmies	uz	Cubu.	Pilsē

tas	tiesības	tai	tika	piešķirtas	1872.gadā.	Cubas	municipalitātē	
ietilpst	Cuba	un	četri	mazāki	ciemati.	Cubai	ir	plašs	un	bagāts	
kultūras,	arhitektūras	un	vēstures	mantojums,	kuru	pirmsāku
mi	aizsniedzas	dziļā	senatnē.	Tradicionālos	tautas	svētkos	un	
svētceļojumos	pilsētiņas	iedzīvotāji	sapulcējas	kopā,	lai	dziedā
tu	tautas	dziesmas	un	baudītu	vīnu	Tad	galdā	tiek	celti	arī	siers,	
maize,	žāvēta	desa	un	tradicionālie	ēdieni.	Vietējie	amatnieki	
piedāvā	savus	izstrādājumus	–	pašgatavotus	apavus,	lauku	
sētu	sadzīves	priekšmetus	un	suvenīrus.
Tagad	Cuba	ir	attīstīta	pilsētiņa,	kura	nodrošina	iedzīvotā

jus	un	viesus	ar	labu	dzīves	kvalitāti.	Dažus	mēnešus	iepriekš	
Alantejo	rajona	centrā	Bejā,	kas	ir	netālu	no	Cubas,	tika	at
klāta	 lidosta.	Nākotnē	 ir	paredzēta	 lauksaimniecības	zemju	
irigācijas	sistēmas	izveidošana,	kas	vēl	vairāk	uzlabos	Cubas	
ekonomisko	stāvokli.	Vēlu	vakarā	ieradāmies	Cubā	–	mazā,	
baltā,	vienstāvu	un	divstāvu	mājiņu	pilsētiņā.	Mājiņas	gandrīz	
visas	vienādas	–	baltas,	ar	kārniņu	jumtiem	nelieliem	logiem	
ar	žalūzijām,	lai	vasaras	dienās	pasargātos	no	lielā	karstuma.	
Mājiņu	apakšdaļa	nokrāsota	vai	nu	zilos,	vai	dzeltenīgos	toņos.	
Dzeltenais	dodot	svētību	no	zemes,	bet	zilais	–	no	debesīm.	
Iekštelpas	izflīzētas	ar	skaisti	apgleznotām	flīzēm,	parasti	zilos	
un	dzeltenos	toņos.	Mūsu	viesnīca	bija	maza	un	mīlīga	–	nekā	
grezna	un	lieka,	bet	ērta,	tīra	un	patīkama.
Otrā	projekta	dienā	Cubas	bibliotēkā,	kas	ir	izveidojies	par	

nozīmīgu	kultūras	centru,	tikāmies	ar	vietējās	varas	pārstāv

Aprīļa	 vidū	mēs,	 biedrība	 “Idoves	
mantojums”,	 saņēmām	priecīgu	 vēsti,	
ka	ir	piešķirts	finansējums	Mālpils	luterā
ņu	baznīcas	 restaurācijas	 programmas	
2.	daļas	īstenošanai.
Ar	Nīderlandes	fonda	KNHM	(Konin

klijke Nederlandsche Heidemaatschappij)	
mēs	 jau	maijā	 organizēsim	 talku.	 Šajā	
pasākumā	plānojam	 veikt	 lielo	 tīrīšanu	
baznīcas	kriptā,	kur	laika	gaitā	bija	sames

ti	dažādi	būvgruži.	Tāpat	esam	iecerējuši	
atvērt	 aizmūrētos	 kriptas	 lodziņus,	 lai	
nodrošinātu	vēdināšanu	jau	tā	mitrajiem	
baznīcas	pamatiem	un	sienām.	Kad	talka	
būs	paveikta,	 aizsāksies	 lēna	baznīcas	
pamatu	un	sienu	žūšana.
Tajā	pašā	laikā	ar	Valsts	Kultūrkapitāla	

fonda	atbalstu	mūsu	sadarbības	partne
ris	–	arhitekte	restauratore	no	Rīgas	–	ķer
sies	 pie	 detalizētākas	 baznīcas	 sienu	

un	pamatu	 izpētes,	 lai	 varētu	sagatavot	
tehnisko	projektu	un	budžeta	tāmi	to	sanā
cijas	darbiem	nākamgad.	Šiem	darbiem	
būs	piesaistīti	arī	citi	zinoši	speciālisti	–	ar
heologs	un	antropologs,	 kuri	 uzraudzīs	
plānotos	 rakšanas	darbus	pie	baznīcas	
tās	pamatu	izpētes	laikā.

Lai	mums	visiem	izdodas!

Biedrība “idoves mantojums”

mālpilietes projekta sanāksmē

Kopā ar projekta dalībniekiem no luksemburgas, Polijas, dānijas 
un Portugāles

Par projektiem  
mālpils luterāņu baznīcā

Projekta “lll 55+” vizīte Portugālē
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jiem,	kuri	pastāstīja	par	pieaugušo	tālākizglītības	iespējām	viņu	
pilsētā,	iepazināmies	ar	projekta	dalībniekiem	no	citām	valstīm	
un	atskaitījāmies	par	paveikto	katrā	no	dalībvalstīm.	Projekta	
koordinatoru	sēdē	iepazīstināju	ar	nākošās	sanāksmes,	kas	
notiks	Mālpilī,	aktivitāšu	plānu,	kā	arī	spriedām	par	projekta	
kopīgās	atskaites	iesniegšanu	un	vēl	veicamajiem	darbiem.
Nākošās	divas	dienas	aizskrēja	nemanot,	jo	portugāļi	cen

tās	parādīt	pašu	skaistāko,	kas	viņiem	ir	–	senās	baznīcas	ar	
fresku	gleznojumiem,	vēsturisko	celtņu	drupas	no	romiešu	
varas	laikiem	un	romiešu	seno	mūra	tiltu,	celtu	pirms	2400	
gadiem,	kurš	joprojām	kalpo.	Bijām	Vidigueirā	–senā	pilsētiņā,	
kurai	grāfistes	nosaukums	piešķirts	1499.gadā	un	pēc	tam	tā	
uzdāvināta	slavenajam	portugāļu	jūrasbraucējam	Vasko	de	
Gamam	par	to,	ka	viņš	atklājis	jūrasceļu	uz	Indiju.	Šeit	viņš	
ar	savu	ģimeni	arī	dzīvojis.	Par	viņa	dzīvošanu	Vidigueirā	vēl	
joprojām	liecina	mazs	četrstūrains	pils	tornis,	kurā	viņš	mēdzis	
uzturēties,	lai	atcerētos	savus	admirāļa	piedzīvojumus	daudzo	
ceļojumu	laikā.	Vasko	da	Gamas	vēlēšanās	bijusi,	lai	viņu	pēc	
nāves	apglabā	Vidigueirā,	kas	arī	ir	ticis	izdarīts,	tomēr	19.gs	
Lisabonas	pilsētas	galvas	un	klostera	priekšnieki	pavēlējuši	
pārvest	viņa	mirstīgās	atliekas	uz	Lisabonas	klosteri.	Vietējie	
iedzīvotāji	visādi	pretojušies	šim	lēmumam	un	neparko	nav	
piekrituši,	 tomēr	 beigu	beigās	 izlēmuši	 par	 to	 pretī	 prasīt	
skolas	ēkas	uzcelšanu	Vidigueirā.	Skola	tikusi	arī	uzcelta,	un	
tā	darbojusies	vēl	līdz	2006.gadam,	bet	šobrīd	tur	ir	muzejs.	
Vidiguieras	nosaukums	nozīmējot	to,	ka	te	ir	stipras	tradīcijas	
vīnogu	audzēšanā	un	vīna	darīšanā.	Ceļā	pārsteidza	plašie	olīv
koku,	citrusaugļu	–apelsīnu	un	citronu,	kā	arī	vīnogu	un	korķa	
koku	lauki.	Vīna	rūpniecība	un	olīvu	audzēšana	ir	tās	nozares,	
kas	nes	peļņu	un	no	kurām	dzīvo.	Izstrādājumi	no	Portugāles	
korķa	koka	ir	plaši	pazīstami,	tos	lieto	visā	pasaulē.	Portugāļi	
lepojas	ar	savu	maizīti,	un	tā	tiešām	ir	ļoti,	ļoti	garšīga.
Mans	ilgotākais	brauciens	bija	līdz	Atlantijas	okeāna	kras

tam	–	devāmies	dienvidrietumu	virzienā	pāri	nelieliem	kalniem.	
Visapkārt,	kur	vien	acis	sniedzās,	bija	vai	nu	olīvkoku,	apelsīnu	
vai	korķa	koku	lauki.	Brīžiem	zem	koku	stādījumiem	varēja	
redzēt	 ganāmies	 cūku	barus	–	 tās	 likās	 lielas	 un	pelēkas.	
Kalnainākos	 apvidos,	 kā	 tādi	 izsvaidīti	 akmeņi	 pa	 zaļajām	
ganībām,	ganījās	aitas.	Pa	ceļam	redzējām	ļoti	daudz	stārķu	
ligzdu	–	gandrīz	uz	katra	telefona	staba,	bet	uz	vienas	ēkas	
jumta	 sameistarotas	 sešas	 ligzdas	no	 vietas	 un,	 protams,	
visās	tajās	jau	rosījās	stārķi.	Laiks	mūs	lutināja	–	dienas	tik	
siltas	kā	Latvijas	labākajās	vasarās.	Portugāles	dienvidu	da
ļā	vasarā	esot	ap	+	50	grādu	karsts,	pa	dienas	vidu	cilvēki	
mierīgi	atpūšoties	savās	mājās	un	tikai	vakaros	atsāk	darbu.	
Tuvāk	okeānam	parādījās	 tādi	kā	mežiņi	un	apkārtne	 likās	
mazliet	zaļāka.	Pirmā	pieturas	vieta	pie	okeāna	–	Zambujei

ra	–	 ļoti	stāviem	krastiem,	kas	apauguši	ar	 lielām	agavēm,	
kaktusiem	un	košām	puķēm.	Puķes	tādas	pašas	kā	Latvijā,	
tikai	zied	brīvā	dabā,	daudz	spēcīgākas	un	košākas.	Šur	tur,	
kā	dzīvžogs	sazēlis,	parādās	kāds	liels	adatains	kaktuss.	Por
to	Covo	okeāna	piekrastes	mazā	krodziņā	nobaudījām	jūras	
veltes	–	krabjus,	mīdijas,	garneles.
Ēdieni	tur	nav	trekni	–	vispirms	cienā	ar	zaļām	vai	melnām	

olīvēm,	salātiem,	sieru,	vītinātu	gaļu,	maizi	un	apelsīnu	sulu.	
Neiztrūkstoši	pie	visiem	ēdieniem	tiek	lietots	vīns.	Raksturīgas	
ir	biezeņzupas	–	ar	pupiņām,	vistas	gaļu	vai	spinātiem.	Tikām	
cienāti	ar	sacepumiem	no	kartupeļiem,	garnelēm,	spinātiem,	
zivīm.	Garšīgi	bija	arī	saldie	ēdieni	–	kūkas,	kūciņas,	krēmi	un,	
protams,	arī	augļi.
Vakarus	pavadījām	visi	projekta	dalībnieki	kopā,	klausoties	

mūsu	portugāļu	dalībnieka	Žozē	tradicionālo	dziesmu	(fadu)	
dziedāšanā	ģitāras	pavadībā,	jautri	padziedot	un	sadancojot.	
Noklausījāmies	arī	fadu	kori.	Visi	tā	dalībnieki	bija	ģērbušies	
tradicionālajos	tērpos	–	darba	tērpos,	kādos	senākos	laikos	
karstā	laikā	vīrieši	strādājuši	uz	lauka.	Fadu	ir	savdabīgs	dzies
mu	veids,	tomēr	tās	ir	skaistas	un	melodiskas.
Lai	arī	kā	mēģināju	ieraudzīt	kādu	lepnāku	privātmāju	vai	

villu,	kas	izceltos	citu	māju	starpā,	to	nevarēju.	Ļoti	tiek	do
māts	par	veciem	cilvēkiem,	māmiņām	ar	bērniem,	bērniem	
un	cilvēkiem	ar	invaliditāti.
Mājupceļš	 sākās	 piektdienas	 agrā	 rītā,	 kad	 visi	 kopā	

devāmies	uz	Lisabonu.	Pirmās	devās	mājup	Polijas	un	Luk
semburgas	delegācijas.	Pēc	 tam	atvadījāmies	no	dāņiem,	
bet	mūsu	reiss	bija	pēdējais.	Mazliet	nepatīkamāk	bija	 tas,	
ka	mūsu	reiss	uz	Maljorku	kavējās	par	45	minūtēm,	un	tas	
nozīmēja,	ka	nepaspēsim	uz	nākamo	reisu	uz	Berlīni.	Tā	arī	
notika,	bet	nekas,	jo	laimīgā	kārtā	ilgi	nevajadzēja	gaidīt,	un	
pēc	15	minūtēm	lidojām	uz	Hamburgu,	no	kurienes	ar	auto
busu	mūs	nogādāja	Berlīnes	lidostā.	Brauciens	bija	300	km	
garš	un	tikai	uz	rīta	pusi	ap	3.30	bijām	galā.	Lai	arī	negulējušas	
veselu	diennakti,	tomēr	priecājāmies,	jo	nu	mēs	paspējām	uz	
savu	reisu	uz	Rīgu.
Lai	gan	brīžiem	likās,	ka	esam	gatavas	te	palikt	uz	mēnesi,	

kamēr	Latvijā	iestāsies	silts	laiks,	tomēr	–	nē,	jo	nekur	nav	tik	
labi	kā	mājās!	 Izsildījušās	saulītē,	 iepazinušas	citu	zemi	un	
kultūru,	ieguvušas	jaunus	vēstuļu	draugus,	mēs	esam	gatavas	
darboties	tālāk.	Paldies	manām	ceļojuma	biedrenēm	Mārai,	
Anitai,	Inārai	un	Eleonorai	par	izturību,	pacietību,	laipnību	un	
mīļumu!	Paldies	Līvijai	par	ieguldīto	darbu	šīs	vizītes	sagatavo
šanā!	Prieks	bija	kopā	ar	jums	ceļot!

Baiba lippe

Portugāļu koris Portugāļu tautas tērpi
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ligita sKudra un sandra sPruČa – “uzsmaidi Brīvei!” – “muziKantu simPĀtiJa”
zenta un draudzenes – “vīrietis laBĀKos gados” – “sKatītĀJu simPĀtiJa”

andris liniņŠ – “dziesma Par melno vĀrnu” – nominācija “PŪPolītis 2009” jeb “grand PriX”

Klusa pārliecība piemīt neskaitāmu pē
du nobradātai zālei, kad tā spītīgi turpina 
augt starp cietiem un vienaldzīgiem bruģak
meņiem; klusa, nelokāma pārliecība piemīt 
šai sievietei vārdā Daina Galakrodzeniece, 
jo viņas rokās – par spīti vienaldzībai jau 
daudzās cilvēku dvēselēs – uzzied visas 
zemes krāsas, kādas vien ir mīļajā Latvi
jā – uzzied linu druvas saulrieta kvēle, tum
ša nakte, zaļa zāle un jo baltas, bet, ai, cik 
rūgtas ievas par spīti cukurainiem vārdiem 
daža laba mutē, jo Daina Galakrodzeniece 
ir profesionāla tekstilmāksliniece. Un viņa 
auž gobelēnus, sienas segas, seģenes, 
sagšas, austenes, villaines (cik daudz siltu 
vārdu nāk no latvju vecvecmāmiņu pūra!), 
viņa auž brunču drēbi, kādu ar uguni ne
sameklēsi visglaunākajā ārzemju lupatu 
bodē, jo neviens viņu smalkais dizainers 
nespēj spēkoties ar gadsimtos izkoptu 
krāsu izjūtu...
Tā	 par	mākslinieci	 rakstīts	 izstādes	

anotācijā.	Mālpils	kultūras	nama	izstāžu	
zālē	 savā	pastāvēšanas	 laikā	 tikai	 otro	
reizi	 skatāma	 tekstilmākslinieka	 perso
nālizstāde.
Kultūras	nama	vadītāja	Edīte	Priekule,	

atklājot	 izstādi,	 nolasīja	 zīmīgas	Maijas	
Laukmanes	dzejas	rindas	–	Tievā diedziņā 

iesiets mezgliņš, tā mana dzīve... tiešām 
katrs pavediens, mezgliņš iepazīstina 
tuvāk ar tevi. Izstādei dots zīmīgs nosau
kums – Satikšanās. Varbūt tā ir satikšanās 
ar Mālpili...

daina galakrodzeniece – Par satikša
nos, jā tāda bija pirmā doma. Bet liktenīga 
bija arī mana satikšanās pirms trim gadiem 
ar mālpilieti Jāni, tāpēc jau te mans “pūrs” 
izlikts, lai parādītu mālpiliešiem, ka nekā
da galīgā tukšiniece jau nav trāpījusies... 
Es varu būt laimīga, ka es varu naudiņu 
nopelnīt ar to, kas man ir tuvs un mīļš. 
Mana mācība aušanā sākās pie manas 
mammas.
Mākslinieces	dzimtā	amatnieku	tradīci

jas	ir	ļoti	stipras,	mamma	ir	audēja,	arī	tēvs	

auž,	 vecmāmiņa	bija	 šuvēja.	Arī	Dainas	
bērni	prot	aust.	Pati	Daina	pēc	Liepājas	
lietišķās	mākslas	 skolas	 absolvēšanas,	
izglītošanos	 turpināja	 Tallinas	mākslas	
akadēmijā,	no	kurienes	nācis,	kā	pati	māk
sliniece	saka,	tas	trakais	krāsu	dullums.	
Tas	ir	viņu	etnogrāfijā,	tāpat	kā	Kurzemē,	
oranžs	ar	rozā...

d.g.	–	Krāsu sajūta man ir iedzimta. 
Tur jāpateicas Dievam, gēniem, maniem 
vecākiem. Bet tā skola man ir ļoti laba 
pamatā – Liepājas mākslas skola.
Atbildot	uz	jautājumu	–	Kas	jūs	tagad	

vairāk	esat,	audēja	vai	skolotāja?	–	Daina	
viegli	nopūšas.

d.g. – Tagad man ir jāatnāk atpakaļ 
skolotājas statusā. Es nevaru atļauties 
vairs stellēs iesēsties, jo pedagoga darbs 
paņem visu laiku. Līdz šim man nav nācies 
strādāt ar maziem bērniem. Tas paņem 
daudz enerģijas un uzmanības. Tomēr 
turpinu sadarboties ar saloniem.

Arī pati māksliniece pa retam izmanto 
savus darinājumus. Kādus? Jānāk pašiem 
uz izstādi palūkot, vien varu pačukstēt, ka 
vasarā tās ir vēsas un glāsmainas – liekas, 
ka miglas vāls pār pļavu pārklājies, vēl 
pērļainas rasas lāses noskaņai...

daiga frīdberga

KultŪra

satikšanās

“mĀlPils dziesma 2009” nominanti

Par balvām pasākuma dalībniekiem  
kultūras nams saka lielu paldies:

1.	 Mālpils	muižai	un	Līgai	Plaudei,
2.	 SIA	“EMU”	un	Solvitai	Strausai,
3.	 SIA	“Laiko”	un	Leontinai	Amerikai,
4.	 Mālpils	piensaimniekam	un	Rolandam	Jomertam,
5.	 AVON	kosmētikas	firmai,
6.	 SIA	“ŽAKS	2”	un	Ilonai	Dreimanei,
7.	 z/s	“Zvirgzdi”	un	Mārītei	Daņiļevičai,
8.	 Veikalam	CENTRS	–	1	un	Annai	Lūkinai,
9.	 SIA	“Augusts”	un	Ivetai	Brokai,
10.	SIA	“Gabī”	un	Ausmai	Bīriņai,
11.	Sporta	kompleksa	masierei	Maritai
12.	Valtam	Mihelsonam	un	Mālpils	pagasta	padomei.
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Britu zinātnieki ir atklājuši, ka 
gaismas trūkums pārliecinoši izraisa 
depresiju, kas tālāk iespaido dažādas 
ķermeņa funkcijas, tai skaitā, imunitāti, 
kas pavājinās, tāpēc cilvēks sāk vairāk 
slimot.
Vēl	pirms	simts	gadiem	90	%	cilvēku	

strādāja	uz	lauka,	mežā,	tīrumā	un	bija	cie
šā	saistībā	ar	dabu.	Šodien	cilvēki	daudz	
laika	pavada	slēgtās	telpās	pie	datoriem,	
bez	svaiga	gaisa	un	fiziskām	aktivitātēm.	
Cilvēks	 ir	 ļoti	 smalks	un	sarežģīts	dzīvs	
organisms,	 kas	 ir	 cieši	 saistīts	 ar	 dabu	
un	 tajā	valdošajiem	 likumiem,	kas	attie
cas	arī	uz	cilvēkiem.	Ja	cilvēki	dzīvo	tos	
neievērojot,	rodas	disharmonija,	novirze	
no	dabiskā,	normālā	stāvokļa,	ko	saucam	
par	slimību.	Tas	ir	sabalansētas	enerģijas	
trūkums.	Ko	darīt?	Kā	dzīvot	skarbajos	so
ciālajos	un	ekoloģiskajos	apstākļos,	kad	
gaiss	un	ūdens	piesārņots,	un	gaismas	
un	krāsu	par	maz?

gaisma enerģija dzīvībai
Gaisma	un	krāsas	ir	pirmsākuma	ener

ģija	dzīvībai	uz	zemes.	Bez	gaismas	nav	
iedomājama	 neviena	 dzīva	 organisma	
normāla	funkcionēšana.
Jau	5.gs.p.m.ē.	Hipokrats,	16.gs.	Para

celzs,	kā	arī	Pēteris	Donavs	(Beinsa	Duno)	
un	citi	 atzina	gaismas	un	dabas	nozīmi	
dziednieciskajos	procesos.	 1903.	 gadā	
dāņu	ārsts	Niels	Ribergs	Finsens	saņēma	
Nobela	 prēmiju	 par	 ādas	 tuberkulozes	
dziedināšanu	ar	paša	konstruētu	gaismas	
ierīci.	1940.gadā	krievu	zinātnieks	S.V.	Kra
kovs	apgalvoja,	ka	sarkanā	krāsa	ietekmē	
autonomās	 nervu	 sistēmas	 simpātisko	
daļu,	 bet	 zilā	 –	 stimulē	parasimpātisko.	
Šie	atklājumi	tika	apstiprināti	1958.gadā	
Roberta	Gerarda	darbos.	1950.	gadā	zilā	
krāsa	 tika	 izmantota	 reimatoīdo	 artrītu	
ārstēšanā.

saules aizvietotājs
Ņemot	 vērā	 šīs	 zināšanas	par	 gais

mas	un	krāsas	pozitīvo	un	dziedniecisko	
ietekmi	uz	cilvēka	organismu	un	mūsdie
nu	 zinātnes	 un	 tehnoloģiju	
attīstību,	 ir	 radīta	polarizētas	
gaismas	ierīce	bez	UV	staro
juma,	 ar	 kuras	palīdzību	 var	
uzņemt	 gaismu	 un	 krāsas	
katru	 dienu	 un	 kad	 vien	 tas	
ir	 nepieciešams.	 Kādēļ	 tik	
vajadzīga	 ir	 gaisma?	 Vai	 zi
nāt,	ka	visas	cilvēka	šūnas,	ir	
gaismas	atkarīgas	un	spējīgas	
atjaunoties?
Šūnām	nepieciešama	po

larizētās	 gaismas	 enerģija.	
Dabā	 šo	 gaismu	 varam	 sa
ņemt	 no	 ūdens	 spoguļa	 vai	
ziemā	–	no	sniega	(3–4%),	bet	
ar	 šo	 gaismas	 ierīci	 jebkurā	
laikā	var	iegūt	95%	polarizētās	

gaismas.	Jā,	cilvēka	organisms	ir	unikāls,	
un	tas	spēj	atjaunoties.	Šūnas	reaģē	uz	
gaismu	 un	 krāsu	 un	 to	 ietekmē	 šūnas	
membrāna	 kļūst	 caurlaidīga	 un	 notiek	
normāla	skābekļa	piegāde	orgāniem	un	
to	 funkcijām.	Skābekļa	 nepietiekamība	
vājina	cilvēka	 imūnsistēmu	un	 ir	cēlonis	
daudzām	 slimībām.	 Ja	 asinīs	 ir	 maz	
skābekļa,	 organisms	mazina	 aktivitāti,	
parādās	 nogurums,	 trauksmes	 sajūta,	
pat	depresija.

gaismas un krāsas spēks
Lai	cik	dārgas	zāles	mēs	lietotu,	ēstu	

vislabāko	pārtiku	un	lietotu	dārgus	uztu
ra	 bagātinātājus,	 nekas	 neies	 labumā,	
jo	nebūs	uzsūkšanās	 spējas.	Polarizētā	
gaisma	to	nodrošina	–	gaisma	un	krāsas	
palīdz	skābekli	un	barības	vielas	nogādāt	
līdz	katrai	šūnai.
Krāsas	ietekmē	ne	tikai	cilvēka	garastā

vokli,	tām	piemīt	arī	dziedējošas	īpašības.	
Sarkanā	–	aktivizē,	atdzīvina;	zilā	–	nomie
rina,	mazina	iekaisuma	procesus,	mazina	
apetīti;	 dzeltenā	 –	 veicina	 gremošanu,	
mazina	parazītu	izplatību,	spēcina	nervu	
sistēmu;	zaļā	–	 līdzsvaro	un	harmonizē,	
veiksmīgi	risina	sirds	asisnsvadu	problē
mas,	veicina	brūču	dzīšanu;	oranžā	–	sti
mulē	kaulu	un	audu	veidošanos,	atbrīvo	
noslēgtos	bloķētos	procesus,	iedarbojas	
spazmolītiski.
Jebkurā	 gadījumā	 krāsām	 ir	 lielāka	

ietekme	uz	mūsu	dzīvi,	nekā	mēs	varētu	
iedomāties.	 Tās	 ne	 tikai	 ietekmē	mūsu	
emocijas,	 bet	 arī	 veselību	 un	 vispārējo	
psihisko	un	fizisko	vitalitāti.
Zinātnisko	pētījumu	rezultātā,	krāsas	

šobrīd	tiek	pielietotas	kā	terapeitisks	ins
truments	un	ieņem	nozīmīgu	vietu	starp	
alternatīvajām	ārstniecības	metodēm.
Polarizētās	gaismas	un	krāsu	terapi

jas	ierīci	pielieto	brūču	dziedēšanā	–	kāju	
čūlas,	apdegumu,	izgulējumu,	brūču	pēc	
traumām,	 ievainojumiem	dziedināšanā;	
sāpju	remdēšanā	–	reimatiskā	artrīta,	mu
guras	 sāpju,	 locītavu	 sāpju	 remdēšanā;	
sporta	medicīnā	–	sastiepumu,	sasitumu,	

zilumu	ārstēšanā,	bet	 kosmētikā	–	 rada	
un	 uztur	 skaistumu.	Gaisma	 un	 krāsa	
ir	 pozitīva	 enerģija,	 kas	 ietekmē	cilvēka	
prātu,	rosina	pozitīvas	emocijas,	savukārt	
labas	domas	attīra	organismu	un	pozitīvi	
to	uzlādē,	palīdz	saglabāt	 labu	veselību	
gan	garīgā,	gan	fiziskā	līmenī.

Polarizētās gaismas un krāsu terapi-
jas ierīci pielieto:
1.	 Vispārējā	medicīnā.
2.	 Ķirurģijā.
3.	 Dermatoloģijā.
4.	 Reimatoloģijā.
5.	 Ortopēdijā.
6.	 Sporta	medicīnā.
7.	 Fizioterapijā.
8.	 Ginekoloģijā.
9.	 Pediatrijā.
10.	Gerontoloģijā.
Aicinu	ikvienu	iepazīties	ar	iespēju	pa

līdzēt	pašam	sev	Mālpils	 sporta	 centrā.	
Zvaniet	–	Rudītei	29231742.

vai zini, ka:
·	Visiem	cilvēkiem,	lai	uzņemtu	organis
mam	nepieciešamo	D	vitamīna	devu,	ir	
nepieciešama	saules	gaisma.	D3	vitamī
nam	ir	svarīga	loma	dažādās	vielmaiņas	
funkcijās.	D	vitamīna	receptori	atrodas	
gandrīz	visos	organisma	audos,	turklāt	
tur	atrodas	arī	attiecīgie	fermenti,	kas	vei
do	noteiktu	vitamīnu,	kādēļ	organisms	
spēj	ražot	dihidroksīdvitamīnu	D3,	kas	
nosaka	organisma	spēju	ražot	šo	aktīvo	
formu,	kas	ir	svarīga	dažādu	vēža	veidu,	
tajā	skaitā	prostatas	un	olnīcu	vēža	no
vēršanā.
·	Šis	vitamīns	veic	arī	imunitātes	funkciju,	
kas	ir	nepieciešama,	lai	neattīstītos	da
žādas	ar	 imūnsistēmas	novājināšanos	
saistītas	slimības	–	tajā	skaitā	diabētu,	
izkliedēto	sklerozi,	reimatisko	artrītu	un	
Krona	slimību.
·	Pastāv	arī	epidemioloģiski	pētījumi,	ka	
gaismas	trūkums	veicina	asinsspiediena	
paaugstināšanos	un	iespēju	saslimt	ar	
sirds	un	asinsvadu	sistēmas	slimībām.

·	Dr.	Armins	Zittermans	(	Sirds	
un	diabēta	centrs,	Rūras	uni
versitāte,	 Vācija)	 apgalvo,	 ka	
sirds	slimniekiem	novērojama	
artēriju	pārkaļķošanās,	 ko	 iz
raisa	nepietiekams	D	vitamīna	
daudzums	organismā,	 tāpēc	
viņš	 uzskata,	 ka	 palielināta	
D	 vitamīna	 deva,	 kas	 iegūta	
no	saules	gaismas	vai	uztura	
bagātinātājiem,	palīdz	novērst	
sirds	slimību	attīstīšanos.

rudīte spudase, 
Gaismas	terapijas	 

konsultante

Kā palīdzēt pašam sev
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22.martā,	Mālpils	sporta	kompleksu	iemēģināja	
telpu	futbola	cienītāji,	jo	notika	Mālpils	pagasta	at
klātais	čempionāts	 telpu	 futbolā.	Piedalījās	 tikai	 4	
komandas	–	3	no	Mālpils	un	ciemiņi	no	Rīgas.	1.vietā	
Mālpils	komanda	“Mālpils	izlase”	(Adrians	Fjodoros,	
Armīns	Fjodorovs,	Dailis	Veics,	Mareks	Cimurs,	Ilvars	
Raups,	Gustavs	Norkārklis,	 Emīls	Broks),	 2.vietā	
komanda	“Purčiks”	no	Rīgas,	bet	3.vietā	komanda	
“Nemākuļi”	no	Mālpils	(Arnis	Janbergs,	Oskars	Jan
bergs,	Mārtiņš	Dišereits,	 Jānis	Dišereits,	 Edgars	
Bogdans,	Mareks	Karpovičs	un	Ģirts	Lielmežs).
29.martā,	kafejnīcā	“AUGUSTS”	notika	šī	gada	

4.posms	ZOLES	SPĒLĒ,	kurā	piedalījās	27 dalībnie
ki.	1.vietu	ieguva	Normunds	Ozoliņš,	2.vietā	ierindo
jās	Jānis	Žukovs,	bet	3.vietā	–	Matīss	Preiss.
4.aprīlī,	Mālpils	sporta	kompleksā	sākās	Rīgas	

rajona	sporta	spēles	telpu	futbolā.	Mālpils	komanda	
izspēlēja	2	spēles.	Pirmajā	spēlē	tika	piedzīvots	zau
dējums	pret	Vangažu	komandu,	bet	otrajā	pārlieci
noši	pārspēta	Carnikavas	komanda.	Vēl	paredzētas	
3	spēles.
5.aprīlī,	Mālpils	sporta	kompleksā	notika	Mālpils	

pagasta	čempionāts	 šahā.	Piedalījās	9	dalībnieki.	
Tika	izspēlēta	riņķa	sistēma.	Laika	kontrole	20	minū
tes	katram	+	3	sekundes	gājienam.	1.vietu,	ar	7,5	
punktiem	no	8,	izcīnīja	Mālpils	vienīgais	meistarkandi
dāts	anatolijs seļivanovs.	2.vietā,	ar	6,5	punktiem,	
ierindojās	I	sporta	klases	šahists	aivars Bautris no 
Siguldas,	bet	3.vietu,	ar	6	punktiem,	ieguva	Ģirts 
lielmežs.	 Tālāk,	 ar	 3	 punktiem	 sekoja	 4	 šahisti	
–	Pāvels	Jakovļevs,	Jānis	Jansons,	Māris	Bērziņš	un	
Edgars	Sīmansons.	Par	pārsteigumu	parūpējās	se
niors	Māris	Bērziņš,	kurš	vienīgo	zaudējumu	turnīrā	
sagādāja	2.vietas	ieguvējam	Aivaram	Bautrim.

Tuvojas	 laiks,	kad	Mālpils	pagastā	notiks	Papīra,	PET	un	
stikla	dienas.	Tā	ir	Ziemeļvidzemes	atkritumu	apsaimniekošanas	
organizācijas	 (ZAAO)	 rīkota	 ikgadēja	akcija,	 lai	dotu	 iespēju	
iesaistīties	 atkritumu	 šķirošanā	 to	 pašvaldību	 iedzīvotājiem,	
kuru	apdzīvotajās	vietās	līdz	šim	nav	izvietoti	konteineri	atkri
tumu	šķirošanai.
To,	vai	Papīra,	PET	un	stikla	dienas	šogad	notiks	arī	Jūsu	

pašvaldībā,	 iespējams	noskaidrot	 atkritumu	 izvešanas	 kalen
dārā	–	ZAAO	klientiem,	kuri	dzīvo	šajās	pašvaldībās,	atkritumu	
izvešanas	kalendārā	ir	atzīmēta	diena,	laiks	un	vieta,	kurā	Papīra,	
PET	un	stikla	dienas	notiks.	Informācija	pieejama	arī	pašvaldībās	
un	ZAAO	mājas	lapā	www.zaao.lv.
Papīra,	PET	un	stikla	dienas	sevī	 ietver	 iespēju	 iesaistīties	

atkritumu	šķirošanā	un	bez	maksas	nodot	otrreizēji	izmantoja
mos	materiālus	–	papīru	(avīzes,	grāmatas,	žurnālus),	kartonu,	
PET	dzērienu	pudeles,	polietilēna	plēves,	stiklu	(visa	veida	stikla	
pudeles,	burkas),	kā	arī	logu	un	durvju	stiklu.

ZAAO	aicina	izmantot	šo	iespēju,	kā	arī	atgādina,	ka	Papīra,	
PET	un	stikla	dienu	ietvaros	sadzīves	atkritumi	un	skābbarības	
plēves	netiks	pieņemtas.

Papīra, Pet un stikla dienas 2009.gadā  
mālpils pagastā notiks:

Datums No	
plkst.

Līdz	
plkst. Vieta Apraksts

13.06.2009. 13.05 13.15 Mālpils	pag. Tirgus	 
laukums

13.06.2009. 13.25 13.35
Mālpils	
pag.	–	 
Sidgunda

Laukums	pie	
daudzdzīv.m.

sporta ziņas

Nr. Dalībnieki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkti Vieta

1 Edgars	Sīmansons  0 0 1 0 1 1 0 0 3 4.–7.

2 Ģirts	Lielmežs 1  0 1 1 1 1 1 0 6 III

3 Anatolijs	Seļivanovs 1 1  1 1 1 1 1 0,5 7,5 I

4 Pāvels	Jakovļevs 0 0 0  0 1 1 1 0 3 4.–7.

5 Jānis	Jansons 1 0 0 1  0 1 0 0 3 4.–7.

6 Andris	Sīmansons 0 0 0 0 1  0 1 0 2 8.–9.

7 Māris	Bērziņš 0 0 0 0 0 1  1 1 3 4.–7.

8 Boriss	Muškejs 1 0 0 0 1 0 0  0 2 8.–9.

9 Aivars	Bautris 1 1 0,5 1 1 1 0 1  6,5 II

sporta pasākumu plāns: vieta

25.aprīlis Mālpils	pagasta	čempionāts	
novusā Mālpils	sporta	komplekss

26.aprīlis Rīgas	rajona	sporta	spēles	šahā Mālpils	sporta	komplekss

1.maijs Rīgas	rajona	sporta	spēles	 
dambretē, novusā, peldēšanā Babītes	sporta	komplekss

3.maijs Sacensības	ZOLES	SPĒLĒ	
5.posms Kafejnīca	“AUGUSTS”

9.maijs Rīgas	rajona	sporta	spēles	 
florbolā Sigulda

16.maijs Rīgas	rajona	sporta	spēles	 
florbolā Sigulda

17.maijs Sacensības	ZOLES	SPĒLĒ	
6.posms	(noslēgums) Kafejnīca	“AUGUSTS”

Sporta darba organizators 
Ģirts lielmežs, 29248752

tuvojas Papīra, Pet un stikla dienas

Papildus informācija:
ginta gailuma
SIA	ZAAO	šķirošanas	daļas	vadītāja
Tālr.	642	81250
Mob.tālr.	26132288
Epasts:	ginta@zaao.apollo.lv

informāciju sagatavoja:
Kaspars Pabērzs
SIA	ZAAO	attīstības	daļas	vad.	vietn.
Tālr.	642	81250	
Mob.	tālr.	29121093
Epasts:	kaspars.paberzs@zaao.lv
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si gul das no va da dā mu klubs 

“ma da ras”
or ga ni zē rok dar bu die nu

“da ri Pats un mĀ Ci Ci tiem”

Pa sā ku ma no ri se
Š.g. 13. jū ni jā no plkst. 11.00 – 15.00

Pie	Die	nas	cen	tra	(Mai	ja	par	kā)
Si	gul	dā,	Pils	ie	lā	3/a

Ai	ci	nām	pie	da	lī	ties	jū	su	paš	val	dī	bas	
rok	dar	bu	da	ri	nā	tā	jus	un	pie	teik	ties	pa	sā	ku	mam

līdz	š.g.	15.	mai	jam

Pa sā ku ma mēr ķis	–	da	lī	ties	pie	re	dzē,	rā	dīt,	mā	cīt	
un	ap	gūt	jau	nas	pras	mes	rok	dar	bos:	adī	ša	nā;	tam	bo
rē	ša	nā;	fi	l	cē	ša	nā;	au	ša	nā(prie	vī	tes,	grā	mat	zī	mes);	zī	da	
ap	glez	no	ša	nā;	 u.c.	 rok	dar	ba	 vei	dos.	 Ie	spē	ja	 rea	li	zēt	
rok	dar	bus	un	10%	no	ie	tir	go	tās	sum	mas	ko	pī	gi	zie	do
sim	bēr	nu	un	 jaun	ie	šu	ar	 in	va	li	di	tā	ti	bied	rī	bai	 “Ce	rī	bu	
spār	ni”

Pla	šā	ka	in	for	mā	ci	ja	un	pie	teik	ša	nās	
pa	tāl	ru	ni	67974541,	vai	rak	stīt	uz	epa	stu	

die nas centrs@si gul da.lv

grī vas 
mē Be les

Esat	mī	ļi	gai	dī	ti	
mē	be	ļu	un	in	ter	je	ra	priekš	me	tu	
sa	lo	nā.

eks po zī ci jas mai ņas 
at lai des no 15–25%.
dau gav grī vas 31, k–3, rī ga,
Tālr.	67468383
Gai	dām	no	Jums	zi	ņu!

Sa	ni	ta	Ci	mer	ma	ne
Tālr.	26319258

Māl	pils	mui	ža	bū	tu	ļo	ti	pa	tei	cī	ga	cil
vēk	iem,	 kas	 va	rē	tu	 sniegt	 in	for	mā	ci	ju,	
ie	sū	tīt	stās	tus	vai	ve	cās	fo	to	grā	fi		jas	par	
no	ti	ku	miem,	 kas	 ri	si	nā	ju	šies	Māl	pils	
mui	žā.
Lū	dzam	zva	nīt	pa	tāl	ru	ni:	26666600,
vai	sū	tīt	uz	in fo@mal pil smui za.lv

māl pils so ciā lais die nests
· Par brīv pus die nām
Māl	pils	pa	gas	ta	pa	do	me,	pa	ma	to	jo	ties	uz	ve	cā	ku	 ie	snie	gu

miem	un	sa	ska	ņā	ar	sais	to	ša	jiem	no	tei	ku	miem,	no	dro	ši	na	brī	vu	
ēdi	nā	ša	nu	Māl	pils	vi	dus	sko	lā	un	Sid	gun	das	pa	mat	sko	lā.	Ģi	me	nes	
(daudz	bēr	nu,	 ne	pil	nās),	 ku	ras	 vē	lē	tos	 sa	ņemt	brī	vu	 ēdi	nā	ša	nu	
sa	viem	bēr	niem	2009./2010.mā	cī	bu	ga	dā,	līdz	2009.ga	da	29.mai
jam	p/a	“Māl	pils	so	ciā	lais	die	nests”	jā	ie	sniedz	ie	snie	gums,	Iz	ti	kas	
lī	dzek	ļu	dek	la	rā	ci	ja	un	ie	nā	ku	mus	ap	lie	ci	no	šus	do	ku	men	tus.
So	ciā	lais	die	nests	iz	vēr	tēs	ie	snieg	tos	do	ku	men	tus	un	pie	ņems	

lē	mu	mu	par	brīv	pus	die	nu	pie	šķir	ša	nu	vai	par	at	tei	ku	mu	pie	šķirt	
brīv	pus	die	nas	at	bil	sto	ši	sais	to	ša	jiem	no	tei	ku	miem	“Par	so	ciā	lās	
pa	lī	dzī	bas	pa	balst	iem	Māl	pils	 pa	gas	tā”.	 Lē	mu	mi	 tiks	 pie	ņem	ti	
līdz	2009.ga	da	5.jū	ni	jam.	Ve	cā	kiem,	ku	ru	ģi	me	nēm	tiks	pie	šķirts	
so	ciā	lās	pa	lī	dzī	bas	pa	balsts,	at	bil	sto	ši	sais	to	ša	jiem	no	tei	ku	miem	
būs	 jā	pie	da	lās	 līdz	dar	bī	bas	pa	sā	ku	mos.	Sko	lē	niem,	kas	ve	cā	ki	
par	13	ga	diem	un	ku	riem	tiks	pie	šķir	tas	brī	va	ēdi	nā	ša	na,	paš	iem	
būs	jā	pie	da	lās	līdz	dar	bī	bas	pa	sā	ku	mos.

· lūdz zie dot
Lū	dzam	zie	dot	Māl	pils	so	ciā	lās	ap	rū	pes	cen	tram
	 te	ri	to	ri	jas	sa	kop	ša	nai	ziem	cie	tes	–	dien	zie	des,	hos	tas,	prī	mu
las	u.c.	daudz	ga	dī	gas	pu	ķes;

	 akor	deo	nu	lie	to	ša	nas	kār	tī	bā;
	 te	le	vi	zo	ru.

 Pār trū cis ir dar bu pa ve diens, iz iru si mī les tī bas dzi ja.
 To mēr sir dis ko pā būs ar vien gais mas brī žos, ku ri dzī vē bi ja.....

ņi na gar da, mi	ru	si	6.jan	vā	rī	80	ga	du	ve	cu	mā,	
dzin tra Bog da na,	mi	ru	si	7.jan	vā	rī	56	ga	du	ve	cu	mā,	
an tons Ba čuks,	mi	ris	10.jan	vā	rī	78	ga	du	ve	cu	mā,	
ar vīds mi ķel sons,	mi	ris	20.jan	vā	rī	60	ga	du	ve	cu	mā,	
dzid ra eg le,	mi	ru	si	22.jan	vā	rī	84	ga	du	ve	cu	mā,	
ras ma Jaun sla vie te,	mi	ru	si	29.jan	vā	rī	74	ga	du	ve	cu	mā,	
ai na lin de,	mi	ru	si	30.jan	vā	rī	66	ga	du	ve	cu	mā,	
zi gurds Bah ma nis,	mi	ris	9.feb	ruā	rī	76	ga	du	ve	cu	mā,	
el za Ban ko va,	mi	ru	si	10.feb	ruā	rī	72	ga	du	ve	cu	mā,	

vol de mārs uš kāns,	mi	ris	17.feb	ruā	rī	68	ga	du	ve	cu	mā,	
va len tī na Kro mā ne,	mi	ru	si	18.feb	ruā	rī	82	ga	du	ve	cu	mā,	
sil vi ja Bro ka,	mi	ru	si	23.feb	ruā	rī	64	ga	du	ve	cu	mā,	
Bo ļes lavs Pur viņš,	mi	ris	25.feb	ruā	rī	72	ga	du	ve	cu	mā,	
ivars straut nieks,	mi	ris	17.mar	tā	73	ga	du	ve	cu	mā,	
ta mā ra ma tu ze vi ča,	mi	ru	si	21.mar	tā	62	ga	du	ve	cu	mā,	
Jā nis ru dzī tis,	mi	ris	24.mar	tā	58	ga	du	ve	cu	mā,	
ma ri ja Cī ru le,	mi	ru	si	26.mar	tā	83	ga	du	ve	cu	mā,	
aus ma tri mal nie ce,	mi	ru	si	27.mar	tā	75	ga	du	ve	cu	mā.

Mū su klu sa līdz jū tī ba tu vi nie kiem un kat ram, ku ru sā pi na vi ņu 
aiz ie ša na.

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

Ātrs un sta Bils in ter nets
Ka	be	ļu	un	bez	va	du	pie	slē	gu	mi

māl pi lī, sid gun dā, vi tē.
Ie	rī	ko	ša	nas	iz	mak	sas	–	sā	kot	ar	10,00	Ls.
Abo	nē	ša	na	mē	ne	sī	–	sā	kot	ar	6,00	Ls.

tālr. 29118744, 29227148

sIa og re LaNd
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līdz jū tī ba

Tu esi kat ram vie na, to mēr ti kai vie na, 
Pie ku ras kā pie sau les bēr ni tu ras klāt. 
Un tā pēc ir tik grū ti, za ļām sku jām bir stot,  
Uz mū žu sma gai ze mei te vi at dot, māt 
Skum	ju	brī	dī,	at	va	do	ties	no	mā	mi	ņas,	esam	ko	pā	ar	Iļ	ju	
Sa	veļ	je	vu	un	vi	ņa	ģi	me	ni.	
	 Kla	ses	bied	ri,	au	dzi	nā	tā	ja	un	ve	cā	ki.

85 – Ve	ra	Štā	le
80 – Zen	ta	Te	ša
75 – Bi	ru	ta	Kal	ni	ņa

Tat	ja	na	Pop	ma	ne
Al	berts	Mau	rāns

Re	gi	na	Mei	rā	ne
Re	gī	na	Diš	le	re

70 – Leo	nīds	So	hars
Hed	vi	ga	
Di	mit	ri	je	va
Jad	vi	ga	Ju	re	vi	ča

Mâlpils pagasta padomes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Rîgas rajons, LV – 2152
Informâcijas centra vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 29205684
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

mĀl Pils Kul tŪ ras na ma 
Pa sĀ Ku mu PlĀns 2009. ga da 

mai Ja mē ne sim
Kul	tū	ras	na	ma	iz	stā	žu	zā	lē	līdz	22.mai jam	ap	ska	tā	ma	Māl	pils	māk	slas	
no	da	ļas	va	dī	tā	jas,	tek stil māk sli nie ces dai nas ga lak ro dze nie ces 
tek	stī	li	ju	iz	stā	de	“sa tiK Ša nĀs”

03. 05.	Pa	va	sa	ra	ga	da	tir	gus

10. 05.	 plkst.	16.00 mā miņ die nas kon certs “Man ir sa va mā mu li
ņa, Es tai zel ta at slē dzi ņa”. Pie	da	lās	 jaun	ie	šu	de	ju	 ko	pa	 “mā ra”,	
bēr	nu	dār	za	un	 kul	tū	ras	na	ma	bēr	nu	 vo	kā	lie	 an	sam	bļi,	 bēr	nu	dār	za	de	ju	
ko	lek	tī	va	“mā rī tes”	gru	pas	un	an	sam	blis	“re zē das”

13. 05.	plkst.	9.00	Vec	mā	mi	ņu	klu	bi	ņa	“re zē das” sa iets

Eks	kur	si	ja	uz	SIA	kok	au	dzē	ta	vu	“Balt ezers”

15. 05.	plkst.	19.00 dis ko tē ka	–	DJ	ap	vie	nī	ba	“mad dee JaYs”

22. 05.	plkst.	19.00	TV3	šo	va	“Ko	ru	ka	ri”
ol gas ra JeC Kas liel vĀr des vio le tĀ Ko ra Kon Certs
Pie	da	lās:	Liel	vār	des	ko	ris,	Ol	ga	Ra	jec	ka,	ko	ra	vo	kā	lais	va	dī	tājs	Ar	tūrs	
Man	gu	lis,	gru	pa	“Trīs	va	ļi”,	Liel	vār	des	ko	ra	ho	reo	grā	fe	Lin	da	Man	gu	le

23. 05.	plkst.	18.00	Vie	si	no	gru zi Jas
Tau	tas	dzies	mu	un	de	ju	an	sam	bļa	“dzme Bi” Kon Certs

24. 05.	plkst.	13.30 lab da rī bas kon certs par zie do ju miem baz nī cā 
Ak	ci	ja	“Ar	dzies	mu	pa līdz ēsim!”	pen	sio	nē	to	kor di ri ģen tu	at	bal	stam.	
Pa	līdz	ēsim	bi	ju	ša	jam	Māl	pils	jauk	tā	ko	ra	di	ri	ģen	tam	
ei nĀ ram lo ren Cam!	Kon	cer	tā	uz	stā	jas	māl pils jauk tais ko ris, 
baz nī cas ko ris, sid gun das sie vas un “re zē das”

24. 05.	plkst.	16.00	Ke	ra	mi	kas	stu	di	jas	“mĀl-Pils”, 
TLM	stu	di	jas	“ur ga”	un	Māl	pils	vi	dus	sko	las	ke	ra	mi	kas	pul	ci	ņa	iz	stā	des	
“sau le, vējš, va sa ra... un māl pils os tā ie nāk ku ģi”. At	klā	ša	na	kul	tū	ras	
na	ma	iz	stā	žu	zā	lē

svei cam maija 
ju bi lā rus!

slu di nā ju mi
Brau	ciet	mak	šķe	rēt	fo	re	les	un	ci	tas	zi	vis.	Tāl	ru	nis	29473726.

Snie	dzu	skur	steņ	slau	ķa	pa	kal	po	ju	mus.	Tāl	ru	nis	26517594.

Pār	dod	ze	me	ņu	stā	dus	“In	du	ka”	1.	šķi	ras.	Iz	tu	rī	ga	pret	pu	vi,	liel	ra	žī
ga,	agrī	na,	la	bi	trans	por	tē	ja	ma,	skaits	mi	ni	māls	–	Kas pir mais brauks, 
pir mais mals.	Tāl	ru	nis:	26517594.

Tulp	ju	zie	dē	ša	nas	lai	kā	va	rat	ap	ska	tīt	100	šķir	nes	un	pa	sū	tīt	stād	ma	te
riā	lu	ru	de	nim.	Māl	pils	pa	gas	ta	“Idi	ņi”,	tāl	ru	nis	67925212.

svei cam 
jau nos 

māl pi lie šus 
un vi ņu 

ve cā kus!
an rijs lei karts, 
dzi	mis	4.	jan	vā	rī,	
Je ka te ri na fi ļi po va,	
dzi	mu	si	7.	jan	vā	rī,	
mar ta Ģēr ma ne,	dzi	mu	si	19.	feb	ruā	rī,	
Kar lī na luk sti ņa,	dzi	mu	si	26.	mar	tā.

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

laip ni lū dzam 
grī vas 
iz so ļu na mā!

Pie	ņe	mam	uz	iz	so	li	un	pār	do	dam	priekš	me	tus,	par	
Jū	su	 no	teik	ta	jām	 ce	nām	at	klā	ta	jā	 iz	so	lē	 di	vas	 rei	zes	
mē	ne	sī.

dau gav grī vas 31, k–3, rī ga,
www.gri va siz so lu nams.lv
Tālr.	29933071,	27075579

māl pils mui ža pie dā vā:
· eks kur si jas gi da pa va dī bā,
· iz brau ku mi pa Māl pi li ar an tī kiem 

ri te ņiem,
· vies nī cas pa kal po ju mus,
· tel pas pa sā ku miem.

Māl pils mui žas bārs kat ru die nu no 11:00 – 22:00 gai da Jūs, 
lai pa snieg tu gar dos Māl pils mui žas kok tei ļus un aug ļu pun šu 
jau kam va ka ra ie sā ku mam.

Pie sa kot mal tī ti di vas stun das ie priekš (pa tel. + 371 
27843843,67102555), pie dā vā jam ie spē ju arī va ka ri ņot Māl pils 
mui žas res to rā nā.

2009. gada aprīlis


