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2009. gada jūnijs� mÂLpILS VÇSTIS 

aleksandrs Lielmežs – 
Visiem  notikumiem  ir  sava 
priekšvēsture. Vienmēr ir vaja
dzība zināt, kas notiek vietējā 
pašvaldībā. Tomēr ziņa tiek tul
kota citādi vai nesaprasta, ja 
tā nonāk no mutes mutē. Lai 
gan tajā laikā bija arī Mālpils 
TV, tomēr cilvēks dzird, bet 
aizmirst dzirdēto, tādēļ radās 
ideja, ko izteica paši cilvēki, 
ka jāatstāj arī rakstītais vārds. 
Varu izteikt atzinību visiem, 
kas ir piedalījušies avīzes 
100 numuru tapšanā. Paldies 
visiem! Arī paši mālpilieši bija 
ieguvēji, gan tie, kas veidoja 
avīzi, gan tie, ka ziņas deva. 
Jāpiemin seriālus par tēmām, 
notikumiem, vēsturi, kas deva 
izglītojošu izziņas materiālu.

Jāatzīmē, ka Mālpils Vēs
tis tika nominētas kā viens 
no labākajiem vietējiem in
formatīvajiem izdevumiem 
Latvijā. Tādu izdevumu nav 
nācies sastapt nekur, ne pēc 
satura, ne apjoma. Cilvēki, 
kas veidoja avīzi, ielika ļoti 
daudz darba, lai sagatavotu 
informāciju, kas būtu saturiski 
interesanta. Domāju, ka Māl
pils Vēstīm tas ir izdevies. Ne 
velti dažās dienās tās pazūd 
no izplatīšanas vietām. Tas 
nozīmē, ka cilvēki tās gaida.

Pirmie simts numuri ir, būs nākošie. 
Katrā ziņā viss plūst un mainās. Klāt 
nācis jauns, moderns izdevums inter
neta pasaules tīmeklī – Mālpils mājas 
lapa – www.malpils.lv, kur mūs var redzēt 
visa pasaule. Bet cilvēki ir ļoti dažādi, 
un daudziem ir svarīgi paņemt rokās 
jauno avīzes numuru. Ne arī visiem pie
ejams internets. Domāju, Mālpils Vēstīm 
ir nākotne. Kolektīvs radošs, izdomas 
bagāts. Neskatoties uz jaunām informā
cijas tehnoloģijām, būs aizpildīta niša, 
kas dos cilvēkiem ziņas, informāciju un 
analīzi par kādiem notikumiem vai faktu 
izklāstu. Es redzu šeit mijiedarbības un 
pastāvēšanas iespēju.

Notikumi nākotnē attīstīsies pietiekoši 
interesanti, un cilvēkiem avīzes materiāls 
būs saistošs, jo viņi vēlas uzzināt par to, 

kas notiek vietējā pašvaldībā – savās 
mājās. Domāju, ka attīstīsies vizuālais 
noformējums, ar laiku varētu būt arī kvali
tatīvas izmaiņas. Nepārprotami, pastāvēs 
tas, kas pārvērtīsies, un nākošajos 100 
numuros mālpilieši to redzēs. Paskato
ties uz avīzes pirmajiem Mālpils Vēstis 
izdevumiem, atceramies, kā tas bija tad, 
un redzam to nepārprotamo izaugsmi, 
kāda šajos laikos ir sasniegta.

dace Krilovska – Nejaušība un 
pārsteigums bija tas, ka mani uzrunāja. 
Pagasta padome bija izdomājusi, ka 
vajag informatīvo izdevumu, un kā pre
tendentu bija noskatījuši mani, domājot, 
ka bibliotekārs būtu tas piemērotākais. 
Vēl tagad es brīnos, ka momentāni pie
kritu. Bezbailīgi. Man vispār interesē 
žurnālistika, bija ilūzijas, kas tas ir kaut 
kas interesants, saistošs. Pēc tam gan 
sapratu, ka tas nemaz nav tik vienkārši. 

Pie pirmā numuros ķēros klāt ar 
lielu sajūsmu. Pārsteidzoši, ka jau 
no pirmā numura esmu sajutusi 
mālpiliešu lielu atbalstu.

90. gadu beigās visā valstī 
sāka veidoties pagastu informatī
vie izdevumi, arī man tika parādīti 
daži no tiem. Neteiktu, ka būtu 
bijusi sajūsmā, bet priekšstats 
radās, kādam tam jāizskatās. 
Sākumā tās bija astoņas lapas. 
Tomēr jau pirmajā gadā izdevums 
paplašinājās, oktobrī sasniedzot 
jau 20 lpp.

Pirmajam numuram sapratu, 
ka vajag ko ļoti raksturīgu Mālpilij. 
Likās, ka Mālpils pils ir piemēro
tākais, klāt Jāņa Liepiņa dzejolis 
veltīts Mālpilij. Šķirot nākošo lapu, 
man likās svarīgi, lai būtu Mālpils 
draudzes mācītāja Ivara Jēkabso
na uzruna. Tam sekoja gan mani, 
kā jaunās redaktores ievadvārdi, 
gan pagasta padomes priekšsē
dētaja Aleksandra Lielmeža uzru
na lasītājiem. Pirmajā numurā tika 
atspoguļoti pagasta padomes 
dzīve, janvāra sēdes materiāli, iz
veidoju pirmo rubriku – Es stāstu 
par Mālpili, kā vēstures lappusīti. 
Man ieteica ļoti dedzīgu Mālpils 
vēstures izzinātāju Jāni Lūkinu. 
Šī līnija turpinājās visu gadu garu
mā, kamēr biju redaktore.

iveta Krieviņa – Vienmēr 
avīze ir pastāvējusi Informācijas centra 
paspārnē. Lielu darbu ieguldīja tā vadītāji, 
kā pirmais – Ģirts Lielmežs, kurš, sadarbo
joties ar Daci Krilovsku, palīdzēja tehniski 
sagatavot avīzi, jo tajā laikā datortehnika 
nebija uz galda katram darbiniekam, tā
pēc viņam bija jāpārraksta visi manuskrip
ti. Tehnisko darbu turpināja arī nākamie 
informācijas centra vadītāji: Sonja Zemīte, 
Salvis Krieviņš. Tad avīzes darbinieku 
pulkam pievienojās Dzinta Krastiņa, kas 
darbojās kā žurnāliste. Māra Ārente ir 
devusi lielu ieguldījumu avīzes vizuālajā 
normējumā un fotogrāfiju tapšanā. Tagad 
avīzes radošā komanda esam mēs – Iveta 
Krieviņa un redaktore Daiga Frīdberga.

Mālpils Vēstis joprojām gaida iedzīvo
tāju atsaucību – rakstiet, rakstiet, rakstiet 
mums!

Mālpils Vēstīm 100. numurs!
Var skaitīt lapas, notikumus, faktus, 

var domās pateikt paldies tiem laba
jiem ļaudīm, kas piedalījušies avīzes 
tapšanā. Tāda ir dzimšanas dienas bur
vība, kad lapu pa lapai šķiram atmiņas. 
Par to, kā veidojās avīze, izvaicāju Māl
pils pagasta padomes priekšsēdētāju 
Aleksandru Lielmežu un pirmo avīzes 
redaktori Daci Krilovsku. Paldies Infor

mācijas centra vadītājai, sabiedrisko 
attiecību speciālistei Ivetai Krieviņai, 
kas apkopoja informāciju par daudza
jiem avīzes ļaudīm šajos gados. Mēs 
esam tas, ko esam piedzīvojuši, kam 
esam atdevuši savus spēkus, domas, 
idejas. Burtu pie burtiņa avīzes slejās 
kārtojot Mālpils jaunāko vēsturi, izdzī
vots daudz – Latvijas atdzimšana, atjau

notnes prieks, kopīgie darbi un svētku 
brīži, projekti, ceļojumi, koncerti, izstā
des, sporta uzvaras un neveiksmes. 
Katrā avīzes numurā skatoties, ieraugu 
kaimiņu, draugu, radinieku. Te esam 
mēs visi, īstenie avīzes veidotāji.

Mālpils Vēstis redaktore  
daiga frīdberga
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Pagasta Padomes Lēmumi

izskatīja 16 jautājumus:
1. Par koģenerācijas stacijas izbūvi Māl

pilī.
2. Par tirdzniecības atļauju izsniegšanu.
3. Par valsts dzīvojamās mājas “Šopas” 

neprivatizētās daļas pārņemšanu paš
valdības īpašumā.

4. Par projektu “Sociāli dzīvojamās mājas 
“Smiltnieki” siltumnoturības uzlaboša
nas pasākumi”.

5. Par projektu “Satiksmes drošības uzla
bošana Mālpils pagastā”.

6. Par finansiālu atbalstu zirgu pajūgu 
braukšanas semināra rīkošanai Mālpi
lī.

7. Par pabalsta piešķiršanu.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
10. Par zemes nomas līgumu apstiprināša

nu.
11. Par amatalgas likmes noteikšanu vēlē

šanu komisijai.
12. Par finansējuma piešķiršanu pensionā

ru semināra rīkošanai.
13. Par finansiālu atbalstu plenēram “Māl

pils ainava–7”.
14. Par nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 6” 

atsavināšanu, to pārdodot izsolē.
15. Pirkuma līgumu izskatīšana.
16. Par derīgo izrakteņu atļaujas atjauno

šanu atradnē “Grīnvaldi”.

noLēma:
· Izbeigt 30.05.2008. starp Mālpils pagas

ta padomi un SIA “First Malpils Power”, 
reģ. Nr. LV 40003982825, noslēgto Ze
mes gabala nomas līgumu ar 2009.gada 
29.maiju, paziņojot Nomniekam par to 
rakstveidā 5 (piecas) dienas iepriekš.

· Pārtraukt apkures katla Wesman uzstā
dīšanu sporta kompleksam, Sporta ielā 
1.

· Uzdot iepirkumu komisijai gatavot kon
kursa dokumentāciju kvalitatīvai siltu
menerģijas piegādei par zemāko cenu 
patērētājiem.

· Noteikt ielu tirdzniecības vietu Sidgun

das ciemā – daļu no Kantora ielas as
faltētā seguma 120 m2 platībā, kadastra 
Nr.80740050515.

· Atļaut zemnieku saimniecībai “Jauncep
līši”, tirgoties ar svaigpienu un mājas 
apstākļos ražotiem piena produktiem 
Mālpils ciema ielu tirdzniecības vietā 
un Sidgundas ciema ielu tirdzniecības 
vietā, samaksājot pašvaldības nodevu.

· Atļaut individuālā darba veicējam AN
DREJAM KUROČKINAM, reģistrācijas 
apliecība 26.02.2009. Nr.CR 0002301, 
tirgoties ar svaigām un žāvētām zivīm 
Mālpils ciema ielu tirdzniecības vietā 
trešdienās un piektdienās no pl.9.00 
līdz 12.00, samaksājot pašvaldības no
devu.

· Nepārņemt pašvaldības īpašumā dzīvo
jamās mājas “Šopas” dzīvokļus Nr.3/4, 
Nr.8, Nr.10, Nr.11

· Uzdot Iepirkuma komisijai veikt iepirku
ma procedūru projekta “Sociāli dzīvoja
mās mājas “Smiltnieki” siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” realizācijai.

· Uzdot iepirkumu komisijai izsludināt ie
pirkuma procedūru projekta “Satiksmes 
drošības uzlabošana Mālpils pagastā” 
realizācijai.

· Piešķirt piemājas saimniecības “Baloži” 
īpašniecei Evijai Bīriņai LVL 100, zir
gu pajūgu semināra rīkošanai Mālpilī 
š.g.9.maijā, no atbalsta fonda līdzek
ļiem.

· Anulēt zemes nomas līgumu par zemes 
nomu nekustamajā īpašumā “Kalna Zīlē
ni”.

· Anulēt zemes nomas līgumu par zemes 
nomu nekustamajā īpašumā “Tehniku
ma mazdārziņi”.

· Apstiprināt zemes nomas līgumus:
– nekustamajā īpašumā “Enerģētikas 

iela 3”, 0,04 ha platībā,
– nekustamajā īpašumā “Tehnikuma 

mazdārziņi”, 0,23 ha platībā,
– nekustamajā īpašumā “Kalna Zīlēni”, 

0,01 ha platībā,
– nekustamajā īpašumā “Kalna Zīlēni”, 

0,12 ha platībā

– nekustamajā īpašumā “Kalna Zīlēni”, 
0,158 ha platībā,

– nekustamajā īpašumā “Tehnikuma 
mazdārziņi”, 0,036 ha platībā,

– nekustamajā īpašumā “Kalna Zīlēni”, 
0,083 ha platībā,

· Noteikt Mālpils novada vēlēšanu komisi
jas darbiniekiem šādu atalgojumu:
– priekšsēdētājam 2,20 LVL/stundā
– sekretārei 2,15 LVL/stundā
– locekļiem 1,65 LVL/stundā

· Piešķirt Mālpils pensionāru padomei līdz 
LVL 300, pensionāru izbraukuma semi
nāra transporta izdevumu samaksai, pēc 
rēķina iesniegšanas.

· Piešķirt mākslinieku biedrībai “Sidegun
de” līdz LVL 200, plenēra “Mālpils aina
va–7” transporta izdevumu samaksai, 
pēc attaisnojošo dokumentu iesniegša
nas.

· Atsavināt izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu “Kastaņu iela 6”, 
kadastra Nr.80740030815, kas atrodas 
Rīgas rajona Mālpils pagastā.

· Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kasta
ņu iela 6” nosacīto cenu LVL 2300, (Di
vi tūkstoši trīs simti lati) un izsoles soli 
100, LVL.

· Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kasta
ņu iela 6” izsoles nolikumu (sk.pieliku
mā).

· Iepirkumu komisijai organizēt un veikt 
nekustamā īpašuma “Kastaņu iela 6” 
izsoli.

· Atteikties no pirmpirkuma tiesībām ne
kustamo īpašumu “DĀVIŅI”, 0,94 ha 
kopplatībā, kas ir daļa no nekustamā 
īpašuma “Lejupes”,

· Izsniegt SIA “Ūdrs”, reģ.Nr.40003587392 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu
ves atļauju Nr.2.

 Lēmumu par atļaujas izsniegšanu nosū
tīt:
o SIA “Ūdrs”,
o Reģionālajai Vides pārvaldei,
o Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteo

roloģijas aģentūrai.

mĀLPiLs Pagasta Padomes 13.05.2009. sēde nr.6

izskatīja 1 jautājumu:
Par koģenerācijas stacijas izbūvi Mālpilī

noLēma:
· Atcelt 13.05.2009. Mālpils pagasta pado

mes sēdes lēmuma Nr.6/1 “Par koģene
rācijas stacijas izbūvi Mālpilī” punktu 1 
(viens) un punktu 3 (trīs).

· Noteikt, ka 30.05.2008.noslēgtais Ze
mes gabala nomas līgums ar SIA “First 
Malpils Power” ir spēkā līdz š.g. augusta 
mēneša novada domes sēdei.

· Izdarīt grozījumus 30.05.2008. Zemes 
gabala nomas līgumā, iestrādājot šādus 
nosacījumus:

· SIA “First Malpils Power” līdz augusta 
mēneša domes sēdei iesniegt rakstisku 
finansēšanas līgumu ar investoru šī pro
jekta realizācijai,

· Uzstādīt apkures katlu Mālpils sporta kom
pleksā, Sporta ielā 1, līdz 10.07.2009. un 
SIA “First Malpils Power” uzņemties segt 
visas šī apkures katla uzstādīšanas un 
ekspluatācijas izmaksas, tā ekspluatā

cijas laikā, līdz koģenerācijas stacijas 
darbības uzsākšanai, un līgumā pare
dzot atbildību, ja netiek izpildīti minētie 
nosacījumi un pārējie līguma punkti.

· Pilnvarot Mālpils pagasta padomes 
priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu 
parakstīt Nodomu protokolu par siltume
nerģijas piegādi ar SIA “CSC Solutions” 
un parakstīt Vienošanos, ka Nodomu 
protokols ir spēkā līdz augusta mēneša 
padomes sēdei.

mĀLPiLs Pagasta Padomes 11.06.2009. ĀrKĀrtas sēde nr.8
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izskatīja 16 jautājumus:
1. Par koģenerācijas stacijas izbūvi.
2. Par gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu.
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
6. Par pašvaldības zemes iznomāšanu ar apbūves 

tiesībām.
7. Par adreses piešķiršanu.
8. Par dāvinājuma līguma projekta apstiprināšanu.
9. Par biedra naudu Siguldas reģiona tūrisma bied

rībai un projektu “Siguldas spieķis”.
10. Par Novadpētniecības muzeja pakalpojumu 

maksas apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem Administratīvās komisijas un 

Bāriņtiesas sastāvos.
12. Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
13. Par grozījumiem Koplīgumos.
14. Par finansiālo atbalstu.
15. Par dalību Pierīgas reģiona pašvaldību iestādē 

“Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”.
16. Par atļauju rīkot Jāņu gadatirgu.

noLēma:
· Pagarināt 30.05.2008. noslēgto Zemes gabala 

nomas līgumu starp Mālpils pagasta padomi 
un SIA “First Malpils Power” līdz š.g.augusta 
mēneša padomes sēdei, pie nosacījuma, ja līdz 
08.06.2009. pl.14.00 SIA “First Malpils Power” 
rakstiski apliecina un garantē, ka apkures katls 
Mālpils sporta kompleksā, Sporta ielā 1, tiek 
uzstādīts līdz 10.07.2009. un uzņemas arī segt 
visas šī apkures katla ekspluatācijas izmaksas, 
tā ekspluatācijas laikā, līdz koģenerācijas stacijas 
darbības uzsākšanai.

· Apstiprināt Mālpils pagasta padomes 2008.gada 
publisko pārskatu.

· Piešķirt 2009.gadā nekustamā īpašuma nodokļa 
par zemi atvieglojumu 50% apmērā par nekusta
mā īpašuma “Jaunbēršas” zemi 30 ha koplatībā.

· Atteikt sadalīt nekustamo īpašumu “Vīzēni”, 
130,1 ha kopplatībā, atdalot zemes gabalu 0,21 ha 
platībā.

· Apstiprināt zemes nomas līgumus starp Mālpils 
pagasta padomi un Z/S “Rozes” nekustamajā 
īpašumā “Lūši”,

· Piekrist iznomāt ar apbūves tiesībām uz 12.ga
diem zemi 0,23 ha platībā, kas atrodas uz nekus
tamā īpašuma “Tehnikuma mazdārziņi” pirmā 
zemes gabala 3,30 ha platībā,.

· Izpildinstitūcijai slēgt zemes nomas līgumu ar ap
būves tiesībām uz zemes gabalu 0,23 ha platībā 
uz 12 gadiem,

· SIA “Vite” piederošajā mājīpašumā “Kastaņu iela 
4” esošajiem dzīvokļiem piešķirt sekojošu dzīvokļu 
numerāciju:
– dzīvoklis Nr. 1;
– dzīvoklis Nr. 2.

· Samaksāt sabiedriskajai organizācijai “Siguldas 
reģiona tūrisma biedrība” biedra naudu 2009.
gadam 300, LVL, no Kultūrvides attīstības daļas 
budžeta.

· Nepiedalīties projektā “Siguldas Spieķis”, jo 2009.
gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šādam mēr
ķim.

· Apstiprināt novadpētniecības muzeja pakalpojumu 
maksas:

mĀLPiLs Pagasta Padomes 03.06.2009. sēde nr.7

Apmeklējuma veids Apmeklētāju katego
rija vai vienību skaits

Cena (Ls)
Iesk.PVN

1. Ieejas maksa muzejā: skolēni 0,20 /no pers.
studenti 0,20

pensionāri 0,20
pārējie 0,50

1.2. ekskursiju vadīšana 1 stunda
valsts valodā skolēni 2,00 /grupa

studenti 2,00
pensionāri 2,00

pārējie 5,00
krievu valodā 1 stunda 7,00
angļu valodā 1 stunda 10,00
1.3. pasākumi, nodarbības vai 
lekcijas, diapozitīvu, filmu demons
trēšana

1 stunda

skolēni 0,30 /grupa
studenti 0,30

pensionāri 0,30
pārējie 0,50

1.4. fotografēšana ekspozīcijā bez 
statīva, bez zibspuldzes (amatieri)

2,00

videofilmēšana (amatieri) 5,00
1.5 bezmaksas ieeja pirmsskolas vecuma bērniem; 

 personai, kas pavada skolu audzēkņu grupu; 
 Latvijas armijas karavīriem; 
bērnu nama audzēkņiem; 

daudzbērnu ģimenēm; 
invalīdiem;

represētām personām, Latvijas muzeju  
darbiniekiem (uzrādot apliecību).

Cilvēkiem, kuri Mālpils novadpētniecības  
muzejam dāvinājuši krājuma vienības.

2. Pārējie muzeja pakalpojumi:
2.1 uzziņu materiāla pieejamība un 
iepazīšanās ar muzeja priekšmetiem

bezmaksas 
(ja ir ieejas biļete)

2.2 materiāla atlasīšana un sagatavo
šana pēc apmeklētāja pasūtījuma

1 vienība 0,50 – 10,00

2.3 eksponātu fotografēšana, kopiju 
izgatavošana, skanēšana

1 vienība 1,50 – 15,00

2.4 konsultācijas izmantojot muzeja 
materiālus

1 konsultācija 2,00 / no pers.

2.5 lekcija muzejā 45 minūtes 10,00
2.5.1 lekcija ārpus muzeja 10,00 + ceļa izde

vumi,  
komandējuma 

nauda
2.5.2 lekcija, kas speciāli jāsagatavo 25,00 pēc vienoša

nās  
ar pasūtītāju

3. Muzeja krājuma izmantošana:
3.1 muzeja priekšmetu fotografēša
na, zīmēšana, filmēšana, pārrakstīša
na krātuvēs

1 vienība 2,00 – 5,00

3.2 muzeja priekšmetu kserokopēša
na (bez izmantošanas cenas) A4; A5 
A3

1 lapa 
1 lapa

0,20 
0,40

3.3 unikālu muzeja priekšmetu 
fotografēšana, filmēšana, kseroko
pēšana, pārrakstīšana ekspozīcijās 
vai krātuvēs (profesionālām vajadzī
bām)

1 vienība 10,00 – 100,00

3.4 muzeja priekšmetu deponēšana 
juridiskām un fiziskām personām 
(izņemot muzejus)

1 vienība 10% no priekšmeta 
vērtības,  

noteiktas ar muzeja 
Krājuma  

komisijas lēmumu
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Sagatavoja: kancelejas vadītāja dzidra Bembere

· Atbrīvot GUNTI LEJIŅU no Mālpils pagas
ta administratīvās komisijas priekšsēdētā
ja amata ar š.g. 3.jūniju.

· Atbrīvot GUNTI LEJIŅU no Mālpils pa
gasta bāriņtiesas locekļa amata ar š.g. 
3.jūniju.

· Ievēlēt ĒRIKU CAUNI par Mālpils pagasta 
bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem.

· Piešķirt pensionāru padomes priekšsēdē
tājai Edītei Saleniecei LVL 50, pensionāru 
pasākumu rīkošanai no S.Strausas ziedo
jumiem.

· Piešķirt Mārai Leitānei LVL 50, sporta 
inventāra iegādei.

· Atbalstīt Pierīgas reģiona pašvaldību 
iestādes “Izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde” dibināšanu, precizējot iestādes 
tāmi atbilstoši finansiālajai situācijai.

· Atļaut “Kultūrvēsturiskā mantojuma 
aizsardzības biedrībai”, reģistrācijas 
Nr.LV40008091101, juridiskā adrese: Pul
kveža Brieža iela 15, Rīga, organizēt Jāņu 
gadatirgu nekustamā īpašuma “Mālpils 
muiža” teritorijā, Pils ielā 6, Mālpilī š.g.22.

jūnijā no pl.9.00 līdz 18.00.
· Pilnvarot Kultūrvēsturiskā mantojuma 

aizsardzības un attīstības biedrības pār
stāvi iekasēt pašvaldības nodevas par 
tirdzniecību publiskās vietās uz pašval
dības izsniegtajām kvīšu grāmatiņām un 
izsniegt pašvaldības atļauju tirdzniecībai 
gadatirgū.

· Pārstāvei iemaksāt iekasētās pašvaldības 
nodevas Mālpils pagasta padomes kasē 
un iesniegt atskaiti par izlietotajām kvīšu 
grāmatiņām.

2009. gada 6. jūnijā notika Eiropas Parlamenta un Pašvaldību 
vēlēšanas. Cik aktīvi tad bija mālpilieši?

eiropas Parlamenta vēlēšanas
No 2974 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem Eiropas Parlamenta vē

lēšanās piedalījās 1359 jeb 45% vēlētāju. Mālpils vēlēšanu iecirknī 
Nr.788 nobalsoja 1130 jeb 38% vēlētāju, bet Sidgundas iecirknī 
Nr. 789 balsoja 229 jeb 7% vēlētāju.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Mālpils administratīvajā 
teritorijā:

N.  
p. k. Kandidātu saraksta nosaukums Balsu 

skaits

1. “Pilsoniskā savienība” 365

2. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai/LLNK” 153

3. “Jaunais Laiks” 132

4. Partija “Visu Latvijai!” 127

5. Partija “LPP/LC” 122

6. Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” 88

7. “Sabiedrība Citai politikai” 79

8. Politisko partiju apvienība “Libertas.lv” 72

9. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 58

10. Zaļo un Zemnieku savienība 46

11. “Tautas partija” 34

12. “PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” 23

13. Osipova partija 6

14. Par Dzimteni! 5

15. Rīcības partija 4

16. “Latvijas Atdzimšanas partija” 4

17. “Kristīgi demokrātiskā savienība” 0

mālpils novada domes vēlēšanas
No 2987 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem vēlēšanās piedalījās 1420 

jeb 47% vēlētāju. Mālpils vēlēšanu iecirknī Nr.788 nobalsoja 1189 
jeb 40% vēlētāju, bet Sidgundas iecirknī Nr. 789 balsoja 231 jeb 7% 
vēlētāju. Iepriekšējās balsošanas iespējas izmantoja 202 vēlētāji, bet 
pie 18 vēlētājiem vēlēšanu komisijas locekļi ieradās mājās.

Par Katru KandidĀtu saraKstu  
nodoto BaLsu sKaits

N. 
p. 
k.

Saraksta nosaukums Balsu 
skaits

Procenti  
no kopējā 

balsu skaita

Iegūto 
depu
tātu 
vietu 
skaits

1. “Vienoti Mālpilij” 1209 85,141% 12

2. “Visu Mālpilij – Visu Latvijai!” 128 9,014% 1

KandidĀti saŅemto BaLsu seCīBĀ

N. p. 
k. Vārds uzvārds Balsu 

skaits
Saraksta  

nosaukums
1. Aleksandrs Lielmežs 1740 Vienoti Mālpilij
2. Leontina Amerika 1486 Vienoti Mālpilij
3. Solvita Strausa 1415 Vienoti Mālpilij
4. Māra Ārente 1268 Vienoti Mālpilij
5. Andris Apsītis 1228 Vienoti Mālpilij
6. Valts Mihelsons 1214 Vienoti Mālpilij
7. Valentīns Svikšs 1197 Vienoti Mālpilij
8. Rolands Jomerts 1180 Vienoti Mālpilij
9. Agnese Hildebrante 1126 Vienoti Mālpilij

10. Edīte Saleniece 1022 Vienoti Mālpilij
11. Raimonds Tāle 1011 Vienoti Mālpilij
12. Jānis Lauva 993 Vienoti Mālpilij
13. Ivars Tāle 979 Vienoti Mālpilij
14. Dailis Veics 977 Vienoti Mālpilij
15. Liene Cērpa 964 Vienoti Mālpilij
16. Pēteris Kurms 923 Vienoti Mālpilij
17. Linards Ligeris 172 Visu Mālpilij –  

Visu Latvijai
18. Jānis Mackus 140 Visu Mālpilij –  

Visu Latvijai
19. Māris Bīriņš 140 Visu Mālpilij –  

Visu Latvijai
20. Mārtiņš Pudelis 138 Visu Mālpilij –  

Visu Latvijai
21. Dainis Pudelis 133 Visu Mālpilij –  

Visu Latvijai
22. Mārtiņš Rauska 124 Visu Mālpilij –  

Visu Latvijai

mālpils novada vēlēšanu komisija informē!
vēLēŠanu rezuLtĀti

Turpinājums 6. lpp.
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informācija par 2009. gada aprīlī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

03.04.2009. Jānis  
Paulovičs

Pirts, nojume, pārtikas un lauksaimniecības preču tirgotava  
nekustamajā īpašumā “Plakupi”

Atbalstīt būvniecības 
ieceri un izsniegt plā
nošanas un arhitektū

ras uzdevumu17.04.2009. SIA “Laiko” Kokapstrādes cehs – noliktava 1A, lobskaidu noliktava 7A, noliktava 
– zāģētava 16A nekustamajos īpašumos “SIA Laiko” un “Druveļi”

17. jūlijā plkst. 19:00   Mālpils muižā

Maijas Lūsēnas un meistarklases 
koncerts

“es eju uz PirKstu gaLiem”
Piedalīsies  

talantīgi bērni  
un jaunieši  

no visas Latvijas!

Ieejas maksa:  
3 Ls bērniem  

un pensionāriem; 
4,50 Ls  

pieaugušajiem.

Biļetes  
var iegādāties 
Mālpils muižā.

Tālr.: 26666600

radošā svētdiena

veseLīBai dvēseLei PrieKam
12. jūlijā no 11.00 līdz 18.00

Lieliska iespēja vienuviet, brīvā atmosfērā,  
iepazīt vairāk kā 20 dažādu speciālistu  

pieredzi. Semināru un praktisko nodarbību 
programma visai dienai:

· Veselīgs uzturs un dabīga kosmētika;
· Tautas zinības un prasmes, kā saglabāt 

veselību un možu garu;
· Latvijā pieejamas dziedniecības metodes;
· Pozitīvo domu un vārdu spēks;
· Masāžu daudzveidība;
· Kas rakstīts “zvaigznēs”?

Nāc! Tevi gaida! Ieejas maksa – 9Ls, studentiem 
un pensionāriem – 7Ls. Plašāka informācija  
www.estu.lv, tālruņi: 26806606; 29519268.  

Biļetes var iegādāties pasākuma vietā vai Biļešu 
Servisa kasēs. Radošā svētdiena notiks Rīgā, 

O.Kalpaka bulvārī 8, V.Zālīša pamatskolas telpās.
Pasākumu rīko biedrība “ES un TU”

Ir noslēgušās 6. jūnija pašvaldību 
vēlēšanas un vēlētāju apvienība “Vienoti 
Mālpilij” vēlas pateikties visiem vēlētā
jiem, kas pauda savu izvēli un gribu. Mēs 
esam saņēmuši lielu atbalstu, tātad jūs 
novērtējat gan to, ko esam darījuši līdz 
šim, gan to, ko piedāvājam paveikt nā
kotnē. Tomēr, ņemot vērā valsts attielsmi 

pret pašvaldībām, jāpiebilst, ka nākotnē 
realizējami grūti un sarežģīti uzdevumi. 
Gandarījums ir arī par to, ka esam spējuši 
saliedēties vienotā komandā, kas strādā 
Mālpils attīstības vārdā.

1. jūlijā tiks izveidota jaunā novada 
dome 13 deputātu sastāvā, kuriem jāvei
do Mālpils novada attīstība ar līdzsvarotu, 

saprātīgu un tālredzīgu darbu.
Lai mums visiem izturība šajā grūtajā, 

bet vienlaikus interesantajā laikā!
Patiesā cieņā  

pret visiem vēlētājiem un mālpiliešiem, 
vēlētāju apvienības  

“Vienoti Mālpilij” vārdā, 
aleksandrs Lielmežs

N. p. k. Vārds uzvārds Saraksta nosaukums

1. Aleksandrs Lielmežs Vienoti Mālpilij

2. Leontina Amerika Vienoti Mālpilij

3. Solvita Strausa Vienoti Mālpilij

4. Māra Ārente Vienoti Mālpilij

5. Andris Apsītis Vienoti Mālpilij

6. Valts Mihelsons Vienoti Mālpilij

7. Valentīns Svikšs Vienoti Mālpilij

8. Rolands Jomerts Vienoti Mālpilij

9. Agnese Hildebrante Vienoti Mālpilij

10. Edīte Saleniece Vienoti Mālpilij

11. Raimonds Tāle Vienoti Mālpilij

12. Jānis Lauva Vienoti Mālpilij

13. Linards Ligeris Visu Mālpilij – Visu Latvijai

Mālpils novada vēlēšanu komisijas sekretāre  
iveta Krieviņa

Turpinājums no 5. lpp.

mĀLPiLs novada domē ievēLētie dePutĀti
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Ir pagājušas jauno pašvaldību – novadu domju vēlēšanas, 
noskaidroti arī Mālpils novada jaunā sasaukuma deputāti, kuru 
skaits nu būs būtiski lielāks par iepriekšējā sasaukuma deputātu 
skaitu. Vecajiem atlikusi vēl pēdējā sēde, jaunajiem priekšā 4 
gadu intensīvs darbs ļoti sarežģītos ekonomiskos apstākļos. 
Raksts tieši šim “Mālpils Vēstis” numuram no manas puses 
tapis vairāku apstākļu pēc:
1. Rakstu varēja ievietot iepriekšējā numurā, taču to varētu tulkot 

kā aģitācijas rakstu balsošanai par iepriekšējā sasaukuma de
putātiem, bet likumdošana to aizliedz;

2. Raksts domāts kā konsolidēts atskaites dokuments par paveik
to, un varbūt arī nepaveikto aizvadītajos 4 gados;

3. Man, kā pašvaldības ilggadīgajam izpilddirektoram, kurš nupat 
savus pienākumus nodevis jaunam un perspektīvam darbinie
kam, ir radusies iespēja izteikt pateicību pašvaldības deputā
tiem, darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un to darbiniekiem par 
kopīgi paveikto Mālpils iedzīvotāju labā.

Un paveikts ir ļoti daudz. Es pašvaldībā strādāju kopš Lat
vijas neatkarības iegūšanas gada, nupat būtu 18 gadi, tāpēc 
domāju, ka varu salīdzināt un izdarīt secinājumus. Un galvenais 
no tiem – iepriekšējie 4 gadi mālpiliešiem ir nesuši daudz vairāk, 
nekā visi iepriekšējie kopā ņemot. Spriediet paši:

Par iedzīvotāju informēšanas  
nodrošināšanu

Kā viena no galvenajām prioritātēm aizvadītā sasaukuma 
deputātu darbā tika noteikta pilnīgas un atklātas informācijas 
novadīšana līdz iedzīvotājiem par pašvaldības darbību, pieņem
tajiem lēmumiem, par atgriezeniskas saites nodrošināšanu 
starp iedzīvotājiem un pašvaldību. Šādā sakarā izdarītais:
– atjaunots pietiekošs finansējums TV raidījumiem, tā nodrošinot 

iedzīvotāju vizuālu iknedēļas informēšanu par Mālpils aktualitā
tēm;

– no 2006. gada sāka strādāt jauna informācijas centra vadītāja 
– sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa, kuras pienā
kumos ietilpa arī visāda veida informācijas pasniegšanas koor
dinācija, pašvaldības darbības rīcības, lēmumu skaidrošana, 
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem datoru un datorprogrammu 
lietošanā, īpaša vērība tika pievērsta informācijas pasniegšanai 
caur internetu;

– Tika realizēts valsts mēroga projekts par publisko internetpiee
jas punktu izveidošanu, tā rezultātā tika ierīkoti divi šādi punkti 
– padomes administratīvajā ēkā un Mālpils kultūras namā. 
Jebkurš šajās vietās var par brīvu izmantot gan datoru gan 
internetu;

– Iedzīvotājiem tika radīta iespēja televīzijā ik mēnesi tiešraidē 
uzdot jautājumus pašvaldības vadītājam un darbiniekiem un 
saņemt nekavējošas atbildes uz tiem. Visi šādu raidījumu laikā 
iesniegtie jautājumi tika fiksēti rakstiski un nodoti izpildinstitū
cijai tālākai rīcībai;

– Tika izstrādāta, apstiprināta un ieviesta Mālpils pagasta jaunas 
mājas lapas dizaina versija;

– 2006. gadā tika izstrādāts un apstiprināts Mālpils pagasta ģēr
bonis, tagad un turpmāk nākotnē to var izmantot dažādos ar 
Mālpili saistītos pasākumos un dokumentos;

– Tika izstrādāta un pavairota informatīva brošūra par Mālpili, 
kurā apkopota visa iespējamā kontaktinformācija par Mālpils 
iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem, pievienotas Mālpils pa
gasta un Mālpils ciema kartes. Šī brošūra ir ļoti pieprasīta un vēl 
joprojām nopērkama pagasta kancelejā par 50 santīmiem;

– Tika izstrādāti un nodrukāti bukleti par Mālpils un Sidgundas 
pagastiem;

– Sagatavoti apjomīgi pašvaldības publiskie gada pārskati par 
2005., 2006., 2007. un 2008. gadiem, ar kuriem jebkurš var 
iepazīties informācijas centrā vai pagasta kancelejā;

– Mālpils un Sidgundas bibliotēkās ir ierīkotas vairākas datorvie
tas, kurās iedzīvotājiem bez maksas ir nodrošināta interneta 
pieejamība;

– Izveidota saimnieciskās darbības sekmēšanas daļa, kuras 
darbinieki sniedz konsultācijas, organizē apmācības un visādā 
veidā informē un palīdz lauksaimniekiem un lopkopjiem, prakse 
rāda, ka pieprasījums pēc šāda veida pakalpojumiem Mālpilī 
ir liels. Īpaši šajā sakarībā jāatzīmē Nellijas Andrukeles un Ata 
Aigara aktivitātes;

– Jau no 1995.gada pašvaldībai ir cieša sadarbība ar program
mētājfirmu “ZZ Dats”, kas nodrošina pašvaldības teritorijā 
esošo iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku un nekus
tamo īpašumu datu bāzes izveidošanu un apstrādāšanu, tā 
nodrošinot iedzīvotāju reģistra uzturēšanu, nekustamā īpašuma 
administrēšanu, grāmatvedības uzskaiti, sociālā dienesta datu 
bāzes uzturēšanu. Uz šīs firmas izstrādātās datorprogrammu 
sistēmas bāzes Mālpils pagasts pieslēdzies tiešsaistes režīmā 
pie sekojošiem valsts reģistriem:
o Pilsonības un imigrācijas dienesta datu bāzei, kuru izmanto 

sekojoši speciālisti: iedzīvotāju reģistrs, dzimtsarakstu no
daļa, pagasttiesa, sociālās palīdzības dienests, kanceleja, 
izpilddirektors.

o Valsts zemes dienesta datu bāzei, kuru izmanto: speciālisti 
nekustamo īpašumu lietās, zemes ierīkotājs, būvvalde, iz
pilddirektors, kase, finansu daļa, nodokļu administrators.

o Tieslietu ministrijas informācijas centra rīcībā esošai sodu 
datu bāzei, ko izmanto pašvaldības vadītājs, izpilddirektors, 
pašvaldības policijas darbinieki, būvvaldes darbinieki.

Bez tam tiešsaistē darbinieki var izmantot:
o LURSOFT datu bāzi;
o NAIS likumdošanas datu bāzi;

– Katru mēnesi, tiek izdots Mālpils pagasta padomes informatī
vais izdevums “Mālpils Vēstis” 1300 eksemplāru tirāžā uz 20 
lappusēm, kas tiek izplatīts bez maksas. Informatīvā izdevuma 
primārais mērķis ir pilnībā atspoguļot pašvaldībā pieņemtos 
lēmumus, saistošos noteikumus un sniegt skaidrojumu par 
pašvaldības budžetu. Regulāri tiek atspoguļota informācija par 
īstenotiem un iecerētiem projektiem. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti 
ar notiekošo pašvaldības mācību iestādēs, kultūras namā, ar 
jaunumiem bibliotēkās, p/a “Mālpils sociālais dienests”, paš
valdības SIA “Norma K” un citos uzņēmumos. Propagandējot 
veselīgu dzīves veidu, liela uzmanība tiek pievērsta arī sporta 
pasākumiem. Informatīvo izdevumu iespējams lasīt arī internetā 
www.malpils.lv.

Par iedzīvotāju izglītību,  
drošību, veselību, fizisko attīstību
– 2005. gadā tika realizēts Sidgundas pamatskolas renovācijas 

projekts, tā rezultātā izbūvēts skolas 3. stāvs, nomainīts jumts, 
ierīkots moderns amatu mācības kabinets, atremontētas 2 
klašu telpas, veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, veikta 
ugunsdrošības signalizācijas sistēmas un elektrosistēmas 
izbūve, veikts skolas ieejas mezgla remonts;

– Katru gadu ir aktualizēts un iesniegts valsts investīciju fondā 
Mālpils vidusskolas renovācijas projekts, kura rezultātā pare
dzēts veikt skolas siltināšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas 
un elektroinstalācijas sistēmu rekonstrukciju, taču finansējumu 
vai kādu citu palīdzību no valsts šī projekta realizācijai vēl līdz 
šim brīdim saņēmuši neesam;

– Mācību iestādēs katru gadu veikti klašu telpu, gaiteņu kos
mētiskie remonti, slīpētas un nolakotas grīdas, ierīkots tāfeļu 
apgaismojums, iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums;

– Ierīkoti skrituļošanas un strītbola laukumi, paplašināti pludma

Par 4 gados PaveiKto
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les volejbola laukumi Mālpils ciemā, sporta laukumi Sidgundas 
ciemā;

– Izmantojot pašvaldības un, pateicoties partijas “Jaunais laiks” 
atbalstam arī valsts līdzekļus, ierīkoti jauni un rekonstruēti eso
šie bērnu rotaļu laukumi Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu 
daudzdzīvokļu māju pagalmos, kā arī tehnikuma nogabalā, ar 
privātkapitāla un pašvaldības palīdzību, neiesaistot pašvaldī
bas līdzekļus, bērnu rotaļu komplekss tika ierīkots arī Mālpils 
internātpamatskolas bērniem;

– Tāpat “Jaunais laiks” veicināja arī to, ka tika piešķirti valsts 
budžeta līdzekļi, lai izbūvētu ātrumu ierobežojošos vaļņus pie 
bērnudārza un tehnikuma, tā pastiprinot bērnu drošību uz ielām 
pie mācību iestādēm;

– Īstenots projekts “Bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana” 
Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē, tā rezultātā vecākiem ir 
nodrošināta iespēja, nepieciešamības gadījumos atstāt savus 
bērnus pieredzējušu pedagogu uzraudzībā;

– Pirmsskolas izglītības iestādē veikts virtuves kapitālais remonts 
un iekārtu atjaunošana, fizkultūras zālēs griestu paneļu atjau
nošana un nostiprināšana, griestu remonts un apgaismes ķer
meņu nomaiņa, iepirktas mēbeles, nomainīti logi un durvis;

– Tika izstrādāts tehniskais projekts un iesniegts pieteikums 
ES struktūrfonda līdzekļu piesaistei Jaunās – Krasta ielas re
novācijai, kas būtībā atrisinātu bērnu un iedzīvotāju drošību, 
sakārtotu ielai piesaistīto teritoriju, taču šī projekta realizācijai 
valsts diemžēl līdzekļus neatrada;

– Mālpils vidusskolā uzsāka darboties sertificēts zobārstniecības 
kabinets, kurš apkalpo ne tikai bērnus, bet arī Mālpils iedzīvo
tājus;

– Mālpils vidusskolā ir veiktas reālas darbības, lai masveidā 
iesaistītu bērnus jaunsargu kustībā;

– Tika ierīkots un darbojas logopēda kabinets Pirmsskolas izglī
tības iestādē;

– Tika izveidota un aktīvi uzsākusi darbu izglītības konsultatīvā 
padome, kas risina jautājumus par mūžizglītības pieejamību 
Mālpilī. Pateicoties šīs padomes darbam izstrādāts un padomē 
apstiprināts izglītības attīstības plāns tuvākai un tālākai nākotnei 
Mālpils pagastā, rezultātā Mālpils var izveidoties par mūžizglī
tības pieredzes apgūšanas centru ne tikai Latvijas, bet arī ES 
valstu pedagogiem. Šādai iecerei jau ir starptautisks atbalsts. 
Šeit lielu pateicību jāizsaka Mālpils Tautas skolai un tās vadītājai 
Līvijai Mukānei;

– Tika izstrādāts jauns tehniskais projekts par Pils ielas rekon
strukciju, kurā paredzēts izbūvēt trotuārus, drošības joslas, 
ātruma ierobežojuma vaļņus posmā no vecās aptiekas līdz 
tehnikumam, tā nodrošinot cilvēku drošu kustību no Mālpils 
centra uz tehnikuma nogabalu un atpakaļ, tika noslēgta vieno
šanās ar specializētu firmu, kas koordinētu šī projekta virzību 
ES un valsts investīciju piesaistei. Ir saņemts akcepts šī projekta 
realizācijai, patreiz notiek iepirkuma procedūra – konkurss ceļu 
būvētāju firmas izvēlei;

– Tika izstrādāts tehniskais projekts Sporta ielas rekonstrukci
jai, kas atrisinātu ērtu un kvalitatīvu piekļuvi jaunajam sporta 
kompleksam, Mālpils vidusskolai, internāpamatskolas un pro
fesionālās vidusskolas objektiem, nodrošinātu drošu gājēju 
kustību šajos virzienos. Šī projekta ietvaros paredzēts uzklāt 
asfaltu visas ielas garumā, ierīkot auto ātrumu ierobežojošos 
vaļņus, izbūvēt bruģētus gājēju trotuārus, ierīkot auto transporta 
stāvlaukumu pie vidusskolas, ierīkot lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmu. Arī šī projekta realizācijai ir piesaistīti ES, valsts un paš
valdības līdzekļi. Patreiz pilnā sparā notiek projektā paredzētie 
būvdarbi, kurus pabeigt paredzēts līdz š. g. 1. jūlijam;

– Ļoti aktīvi un ar labiem rezultātiem dažādās sporta aktivitātēs 
rajona līmenī startējuši Mālpils sportisti. Par to paldies sporta 
darba organizatoriem Mārim Čīmam (līdz 2006. g) un Ģirtam 
Lielmežam. Viņu vadībā ļoti aktivizējusies sporta dzīve Mālpils 
pagastā – turpina darboties pagasta komandas daudzos sporta 

veidos, ir izveidotas jaunas, kā piemēram – florbola un regbi
ja vīriešu komandas. 2008. gadā mālpilieši Rīgas rajonā bija 
labākie starp pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 6000. Par 
iedzīvotāju, īpaši jauniešu, pasākumiem sportā gan pagasta, 
gan rajona mērogā Ģirts regulāri informē iedzīvotājus “Mālpils 
Vēstīs” un pagasta mājas lapā;

– Pašvaldība aktīvi risināja ar Veselības ministriju jautājumu par 
Sidgundas feldšerpunkta saglabāšanu, taču diemžēl to atrisināt 
nespēja;

– Pašvaldība ir atbalstījusi gan ar saviem līdzekļiem, gan ar spe
ciālistiem, gan ar telpām dažādu iedzīvotāju interešu grupu 
pasākumus izglītības, kultūras un sociālās integrācijas jomā, 
starptautisku sakaru dibināšanā. Te varam minēt kopēju sa
darbību ar invalīdu biedrību, pensionāru padomi, vecmāmi
ņu klubiņu, makšķernieku biedrību, daudzbērnu ģimenēm, 
represēto nodaļu, lauksaimniekiem u.c., it īpaši pēdējo gadu 
laikā, iedzīvotāji ļoti aktīvi sāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē 
un arvien biežāk nāk uz pašvaldību ar dažādām idejām. Vien
mēr padomes deputāti ir centušies tās atbalstīt, tam nolūkam 
arī nodibinājuši speciālu fondu, no kura līdzekļiem šīs idejas 
atbalstīt;

– Lai rastu papildus līdzekļus dažādu iedzīvotāju rosinātu ideju 
atbalstam un realizācijai, kopā ar vairākām kaimiņu pašvaldī
bām tika nodibināta sabiedriska organizācija “Rīgas rajona 
lauku attīstības biedrība”, pašvaldības darbinieki palīdz iedzī
votājiem praktiski sagatavot projektu ideju pieteikumus un 
iegūt atbilstošos finansējumus, it īpaši lielu atbalstu šādos 
gadījumos iedzīvotāji saņēma no ārējo sakaru un investīciju 
daļas darbiniecēm Ievas Paulovičas un Līvijas Mukānes;

– Beidzot esam sagaidījuši Mālpils pēcpadomju laikā lielākā 
objekta – sporta kompleksa – sporta halles un peldbaseina 
izbūvi. Mālpils iedzīvotāji un viesi tagad jau var izmantot visas 
kompleksā paredzētās iespējas – baseinu, trenažierus, sporta 
laukumus, saunas, aerobikas zāli, masāžas kabinetu, frizētavu, 
solāriju, kafejnīcu u.c. Aktīvi savu darbu uzsākusi kompleksa 
darbinieku komanda vadītāja Valta Mihelsona vadībā;

– No pašvaldības izveidotā Atbalsta fonda tiek atbalstīti jaunieši 
– sportisti dalībai republikāniskajās un starptautiskās sporta 
sacensībās;

– Ir izstrādāti civilās aizsardzības pasākumu plāni un projekti iz
glītības iestādēs – Mālpils vidusskolā, Sidgundas pamatskolā, 
pirmsskolas izglītības iestādē;

– Ierīkota droša ārējā ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta pie 
Sidgundas pamatskolas;

– Veikti Mālpils vidusskolas ārējās sienas pie izejas uz jauno 
sporta kompleksu nostiprināšanas pasākumi;

– Ierīkotas papildus transporta norāžu zīmes un iezīmētas gājēju 
pārejas vietas Mālpils ciemā, kas radījušas papildus drošību 
iedzīvotāju kustībai uz ielām;

– Tiek turpināti pasākumi, lai pilnībā aprīkotu visas mācību iestā
žu telpas ar ugunsdrošības trauksmes signalizāciju;

– Joprojām iedzīvotājus apkalpo trīs ģimenes ārstu prakses vie
tas;

– Mālpils vidusskolā darbojas labs, sertificēts zobārstniecības 
kabinets, darbojas pārvietojamais zobārstniecības un zobu hi
giēnas kabinets, kurā bērni bez maksas var saņemt atbilstošos 
pakalpojumus, mācību iestādēs ir ierīkoti medmāsu kabineti, 
apmaksāti atbilstošie pakalpojumi;

– Pateicoties iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku daudzu gadu 
aktivitātēm, beidzot ir panākta sabiedriskā transporta – autobu
sa regulāra kursēšana maršrutā Mālpils–Kniediņi–Vite–Mālpils, 
kas atrisināja šajos nogabalos dzīvojošo skolnieku un iedzīvo
tāju pārvadājumus;

– Vēl viena visu iepriekšējo gadu pašvaldības deputātu prioritāte 
– sabiedrības drošība, īpaši uzsverot pašvaldības policijas ne
pieciešamību. Šādā sakarībā jaunievēlētā padome nekavējoties 
uzsāka aktivitātes – pārplānoja 2005. gada budžeta līdzekļus 
un veica darbības, lai pēc nepilnu četru gadu pārtraukuma at
kal atjaunotu pašvaldības policijas iecirkņa darbību. Policijas 
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darbinieki sadarbībā ar apsardzes firmas un valsts policijas 
darbiniekiem aktīvi veic savu darbu, par to liecina krasi pieau
gušo sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu un uzlikto 
sodu skaits, beidzot reāli uzsākts profilaktiskais darbs ar pus
audžiem vakaros, nakts stundās, uzsāktas darbības žūpības 
apkarošanā, autotransporta “dragošanas” apkarošanā, sākta 
sadarbība ar izglītības u.c. iestādēm;

– Būtisku palīdzību 2007. un 2008. gados pašvaldībai sniedza 
Mālpils iedzīvotāji – valsts vides inspektori mūsu pašvaldības 
pilnvarotās personas vides pārraudzības jautājumos, kuri ir tie
sīgi kontrolēt un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus 
malu zvejniekiem, malu medniekiem, teritorijas piesārņotājiem, 
kūlas dedzinātājiem u.tml. Paldies par to Mālpils makšķernieku 
biedrībai “Mālpils zivīm” un ceram, ka mūsu sadarbība šajā 
jomā turpināsies;

– Ievērojamu atspaidu vainīgo personu noskaidrošanā deva 
un dod jauno tehnoloģiju – video novērošanas sistēmas un 
datorprogrammu ieviešana, kas ļāva operatīvi atklāt likum
pārkāpējus, noskaidrot jebkura likumpārkāpēja izdarītos 
pārkāpumus agrākajā laika periodā (IeM sodu reģistra datu 
bāze). Pateicoties sadarbībai ar apsardzes firmas “Mustangs 
apsardze” darbiniekiem, Valsts policijas darbiniekiem ir veikti 
daudzi pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā visā 
pagasta teritorijā, dažādos pasākumos;

– Mālpils pagasta padomes struktūrā darbojas administratīvā ko
misija, kuras pienākumos ietilpst dažādu institūciju sastādītos 
administratīvo pārkāpumu protokolu izskatīšana un lemšana 
par atbilstošo sodu piemērošanu vainīgajām personām.

infrastruktūras sakārtošana
Ļoti svarīgu vietu pašvaldība aizvadītajos 4 gados bija at

vēlējusi pagasta infrastruktūras sakārtošanai. Šādā sakarībā 
izdarītais:
– Atjaunota vai no jauna izbūvēta ielu elektroapgaismojuma 

sistēma Jaunā, Parka, Strēlnieku, Pirts, Pils, Mergupes, Sigul
das, Garkalnes, Sporta, Tīnes ielās, lielākai daļai “Līvānkalna” 
ielām, Lielvārdes šosejā Upmalu ciemā, vienlaicīgi izgaismota 
Evanģēliski luteriskās baznīcas ēka;

– Ielu elektroapgaismojums tika nodrošināts visu diennakts 
tumšo laiku, taču sakarā ar krasi samazinātajiem budžeta 
līdzekļiem, vasaras mēnešos pašvaldība nakts stundās šo ap
gaismojumu bija spiesta atslēgt;

– Tika izstrādāts un beidzot realizēts tehniskais projekts Mālpils 
administratīvā centra (teritorija starp pašvaldības administratīvo 
ēku, kinoteātri un kultūras namu), kā arī tirdzniecības centra 
laukumu labiekārtošanai, kura rezultātā esam ieguvuši ļoti sa
koptu vidi Mālpils iedzīvotāju un viesu vajadzībām;

– Pārbūvētas telpas Ge Money bankas vajadzībām;
– Renovēts un pilnīgi atjaunots ielas segums Sniedzes ielai;
– Kapitāli atjaunots pašvaldības ceļu kapi–Vite, Eļmi–Sidgunda 

ceļa segums;
– Rekonstruēts gājēju celiņš Mālpils parkā virzienā no Mālpils 

ciema uz profesionālo vidusskolu;
– No jauna izveidots gājēju celiņš virzienā no Mālpils ciema cen

tra uz Mālpils vidusskolu;
– Daļēji realizēts Mālpils parka rekonstrukcijas projekts, kā re

zultātā ir izveidota parkiem atbilstoša ainava, ierīkoti soliņi un 
izvietotas atkritumu tvertnes, ierīkota neliela estrāde parka dīķa 
saliņā;

– Izstrādāts un iesniegts ES fondu līdzekļu piesaistes projekts 
Sidgundas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcijai;

– Sadarbībā ar firmu “SaintGobain” izstrādāts un daļēji reali
zēts tehniskais projekts pašvaldības ceļam Siksnas–Burtnie
ki–Kalnavēni–Zvejnieki. Sadarbības rezultātā pašvaldība ir iegu
vusi īpašumā daļu šim ceļam piegulošās zemes, uz kuras rēķina 
ceļš nākotnē tiks paplašināts, asfaltēts, labiekārtots, izbūvēts 
jauns tilts pāri Sudas upei, tā nodrošinot nākotnē paredzētās 
ģipša rūpnīcas darbību pie “Zvejnieku” ģipša atradnes;

– Piesaistot ES, valsts un pašvaldības līdzekļus, pašvaldība rea
lizēja dzīvē apjomīgu Mālpils ciema siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcijas projektu. Tā rezultātā tika ierīkoti moderni 
siltummezgli Mālpils iestāžu ēkās un ciema daudzdzīvokļu mā
jās, nomainītas vecās siltumtrases, praktiski uz ilgiem gadiem 
sakārtota visa ciema siltumapgādes sistēma;

– Pašvaldībai izdevās piesaistīt līdzekļus no valsts vides aizsardzī
bas fonda un pašvaldības budžeta Sidgundas pamatskolas un 
apkārtējo saimniecību ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai, 
kā rezultātā tika atrisināta jau ilggadēja problēma par bērnu un 
iedzīvotāju apgādi ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni;

– Atsaucoties uz iedzīvotāju aktīviem protestiem par neapmierino
šo sadzīves ūdeņu kanalizācijas sistēmas darbību tehnikuma 
nogabalā, pašvaldības darbinieki veica aktivitātes, lai sadarbībā 
ar Rīgas rajona padomi realizētu projektu par jaunas kanalizā
cijas sistēmas izbūvi un novadītu notekūdeņus uz pašvaldības 
attīrīšanas iekārtām. Varam būt pārliecināti, ka turpmāk aug
stākminētā problēma vairs neradīsies;

– Pateicoties pašvaldības deputātu aktivitātēm, tika iesākta ko
ģenerācijas stacijas izbūves projekta realizācija Mālpils ciema 
katlu mājas teritorijā, tam nolūkam jau sagatavots būvlaukums. 
Taču pasaules ekonomiskās krīzes dēļ, tālākā šī projekta virzība 
ir apstājusies. Cerams, ka jaunā sasaukuma deputāti jau tuvāka
jā laikā šī projekta realizāciju noteiks kā prioritāru un veiks visu 
iespējamo, lai to ieviestu dzīvē. Kaut gan apkures tarifi Mālpilī 
ir vieni no pašiem zemākajiem valstī, Mālpils iedzīvotāji tomēr 
ar lielām cerībām gaida un cer, ka šajā grūtajā ekonomiskajā 
situācijā realizējot šo projektu, tarifi samazināsies vēl vairāk. 
Šādām cerībām ir arī pamats, jo šī projekta realizācijā ieintere
sējušās arī citas firmas;

– Ir izstrādāta pašvaldībai piederošo tiltu remontēšanai paredzētā 
dokumentācija, jau atremontēts tilts uz Sudas ielas pie “Vibro
kas”;

– Pašvaldība ir veikusi reālas darbības, lai pilnībā sakārtotu Up
malu ciema sadzīves ūdeņu kanalizācijas sistēmu un nodotu 
šīs sistēmas apsaimniekošanā pašvaldības uzņēmumam SIA 
“Norma K”.

teritorijas plānošana, vides aizsardzība,  
kultūrvides sakārtošana
– Sakarā ar daudzām jaunām Mālpils pagasta attīstību veicinošām 

nekustamo īpašumu īpašnieku iecerēm investēt līdzekļus savos 
īpašumos, padome 2005.–2006. gados veica tajā brīdī spēkā 
esošā teritorijas plānojuma grozījumus un pēc tam 2007. gadā 
uzsāka jauna teritorijas plānojuma izstrādi laika posmam no 
2008. gada līdz 2020. gadam, šis plānojums tika pabeigts 
2008. gadā, ir apstiprināts visās nepieciešamajās institūcijās 
un ar to var jebkurš interesents iepazīties Mālpils būvvaldē;

– Tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kuri paredz vienotas 
prasības visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem savu īpa
šumu sakopšanā. Pašvaldības speciālisti nu jau tradicionāli 
katra gada rudenī un pavasarī apseko visus teritorijā esošos 
īpašumus ar mērķi noskaidrot kā tie tiek apsaimniekoti, īpašu 
uzmanību pievēršot nesakoptajām un neapsaimniekotajām vie
tām. Nu jau tradicionāli ik gadu tiek rīkots konkurss “Sakoptākā 
sēta”, tiek apbalvoti sakoptāko un kvalitatīvāk apsaimniekoto 
īpašumu īpašnieki;

– Daļēji realizēts Mālpils ciema parka renovācijas projekts, kurā 
paredzēta meliorācijas sistēmas atjaunošana, gājēju celiņu 
rekonstrukcija, mazo arhitektūras formu izvietošana, veco 
koku izzāģēšana, jaunu koku stādīšana, kā arī daļēji sakopts 
Sidgundas parks – izzāģēti vecie, slimie, nokaltušie, mazvērtī
gie koki un krūmi;

– “Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrī
bas” aktivitāšu rezultātā, kuras dibinātāja ir arī Mālpils pagasta 
padome, ir piesaistīti ievērojami līdzekļi Mālpils muižas kom
pleksa renovācijai. Šajā sakarībā visaugstāko pateicību par 
sadarbību un privāto līdzekļu investēšanu mālpilieši var izteikt 
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Aldim Plaudim un viņa ģimenei;
– 2005. gadā veikti Veckalnu pilskalna sakopšanas darbi Sidgun

das ciemā, 2007. gadā – Mālpils pilskalna sakopšana;
– Katru gadu sadarbībā ar Mālpils makšķernieku biedrību Māl

pils ciema ūdenskrātuves tiek papildinātas ar zivju resursiem, 
tiek organizētas ūdenskrātuvju sakopšanas talkas. Šeit liels 
paldies makšķernieku biedrībai, HES un citu privātīpašumu 
īpašniekiem par ziedotiem līdzekļiem un citu atbalstu šajā pa
gastam tik svarīgajā jautājumā,

– Kopā ar kaimiņu pašvaldībām tiek strādāts pie vienotu tūrisma 
maršrutu izstrādes, šādā sakarībā pašvaldība ir iesaistījusies 
Siguldas reģiona tūrisma biedrībā. Pašreiz tiek realizēts daudzu 
Latvijas un Igaunijas pašvaldību projekts par vienota velotūris
ma maršruta izveides, tā ietvaros arī Mālpilī tiks ierīkotas vismaz 
divas velotūristu apmetnes, konkrēti Sidgundas parkā un pie 
“Mergupēm” vai “Medņiem” Mālpilī;

– Mūsu pagasts ir īpašs un atšķiras no daudziem citiem ar to, ka 
mūsu apdzīvotās vietas – Sidgunda un Mālpils ir pieminētas 
senākajās hronikās. Tas deva mums iespēju vērienīgi atzīmēt šo 
vietu 800 gadu jubilejas. Sidgundai – 2006. un Mālpilij – 2008. 
gados. Šie notikumi mobilizēja pašvaldības darbiniekus, Māl
pils un Sidgundas iedzīvotājus it īpaši pievērst uzmanību savu 
īpašumu sakopšanā;

– Šie visi pasākumi, deva arī savus augļus – pašvaldība tika atzīta 
par konkursa “Sakoptākais Latvijas pagasts 2008” uzvarētājiem 
Pierīgas reģionā;

– Pašvaldība katru gadu ir organizējusi un aicinājusi iedzīvotājus 
piedalīties teritorijas sakopšanas talkās, šajā talkās izdevās 
likvidēt nelegālās atkritumu izgāztuves pagasta mežos un pa
mestās karjerās, sakopt publiskā lietošnā esošas teritorijas;

– Pašvaldība jau vairākus gadus ir atradusi līdzekļus, lai organi
zētu un apmaksātu pagasta iedzīvotāju radīto lielgabarīta un 
būvgružu atkritumu savākšanu un izvešanu, nelegālo atkritu
mu izgāztuvju likvidēšanu. Tas atrisināja to problēmu, ka krasi 
samazinājās pagasta piegružoto vietu skaits, it īpaši mežos 
un ceļmalās. Mālpils pašvaldība bija un ir viena no pavisam 
nedaudzām pašvaldībām, kuras varēja atļauties šādu rīcību;

– It īpaši pēdējos gados aktivizējies un uzlabojies darbs pie paš
valdības teritoriju sakopšanas no SIA “Norma K” darbinieku 
puses, par to īpaša pateicība labiekārtošanas dienesta vadītājai 
Ilzei Vanagai un dienesta darbiniekiem, kuru pūles radīja īpaši 
sakoptas vides izskatu. Esmu pārliecināts, ka sakoptības kva
litāte nākotnē nekritīsies;

– Liela vērība bija pievērsta Mālpils evaņģēliski luteriskās baz
nīcas iesaistīšanai kultūrvides pasākumu apritē. Pateicoties 
pašvaldības kultūrvides attīstības daļas darbiniecēm Esmeral
dai Tālei un Baibai Lippei, tika sagatavota un izvietota baznīcā 
ekspozīcija par vēsturi, pateicoties baznīcas draudzei sakopta 
baznīcas un mācītājmuižas “Mergupes” apkārtne, par pašvaldī
bas līdzekļiem izstrādāts un realizēts baznīcas izgaismošanas 
projekts tumšajās diennakts stundās;

– Pašvaldība ir izstrādājusi tehnisko projektu par norāžu zīmju 
izvietošanu uz dažādiem pagastā atrodošiem objektiem, dažas 
zīmes arī ierīkotas, viena no tām pašā centrā pie kultūras nama. 
Taču līdzekļu trūkums tuvākajā nākotnē šo projektu visticamāk 
realizēt neļaus.

sociālā palīdzība
– Lai optimizētu un padarītu efektīvāku pašvaldības darbinieku 

darbu sociālās palīdzības un sociālās aprūpes jomā, pašval
dības deputāti apvienoja visas ar sociālo palīdzību, sociālo 
aprūpi, ar sociālām problēmām ģimenēs saistītos dienestus 
vienā – pašvaldības aģentūrā “Mālpils sociālais dienests”, 
kas nodrošināja spēju koordinēti plānot pasākumus, operatī
vi rīkoties palīdzības sniegšanā, koncentrēt budžeta līdzekļus 
vienās rokās, izvairīties no birokrātisku lēmumu pieņemšanas. 
Pateicoties veiksmīgi izvēlētās aģentūras direktores Olgas Vo
losatovas aktivitātēm, šāds lēmums pilnībā attaisnojies;

– Pašvaldība, aģentūras personā sniedza palīdzību trūcīgām 
un maznodrošinātām personām, sniedzot materiālu atbalstu. 
Palīdzība tika un tiek sniegta arī krīzes situācijās nonākušām 
personām;

– Mālpils pagasta padome joprojām izmaksā arī pabalstus, ko 
piešķir, neizvērtējot personu materiālo stāvokli – jaundzimušā 
pabalstu, politiski represētām personām, pabalstus Ziemas
svētkos, bēru pabalstu;

– Ar pašvaldības atbalstu tika realizēts liels sociālais projekts 
“Notici sev”. Projekts deva iespēju cilvēkiem apgūt pamatzi
nāšanas darbā ar datoriem, saskarsmes psiholoģijā, kā arī 
veidoja jaunas prasmes radošajās darbnīcās;

– Sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldība ik 
gadu iesaistījās algoto sabiedrisko darbu organizēšanā, kā arī 
pusaudžu nodarbinātības projektos vasaras brīvdienās;

– Mālpils sociālās aprūpes centrā tika realizēti vairāki projekti, ar 
kuru palīdzību uzlaboti darba apstākļi iestādes darbiniekiem 
un dzīves kvalitāte iemītniekiem;

– Pabeigta veļas mazgātavas renovācija, ierīkota centrālapkure, 
nosiltināti dzīvojamās mājas (vecās slimnīcas) bēniņi;

– Pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” veic arī paš
valdības dzīvojamā fonda uzturēšanas pasākumus – nomainīts 
jumts dzīvojamai mājai “Saulieši S” Sidgundā, nomainīti logi 
dzīvojamai mājai “Ādmiņi”, veikti kosmētiskie remonti dzīvok
ļos;

– Mālpils sociālās aprūpes centrā, pielāgojot teritoriju cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, tika izveidots bruģēts celiņš un atpūtas 
stūrītis;

– Nupat ir realizēts virtuves un sanitārā mezgla renovācijas pro
jekts sociālās aprūpes centrā;

– Tika izstrādāts sociālās mājas “Smiltnieki” rekonstrukcijas 
projekts, piesaistot ES, valsts un pašvaldības līdzekļus, iegūts 
finansējums šī projekta realizācijai jau šogad. Patreiz notiek 
iepirkuma procedūra – konkurss būvnieku noskaidrošanā.

Noteikti, ka daudz ko šeit neesmu pieminējis, taču arī viss 
īsi apkopotais augstākminētā izklāstījums ir aizņēmis apjomīgu 
šī informatīvā izdevuma vietu. Esmu gandarīts, ka man kā paš
valdības izpilddirektoram bija visciešākā iespēja piedalīties visa 
augstākminētā realizācijā dzīvē. Iespējams, ka esmu ko arī aiz
mirsis pateikt, bet cilvēki paši ir visam aktīvi sekojuši līdz. Tāpēc 
it īpaši lielu pateicību gribu izteikt manai nu jau bijušai komandai 
– pašvaldībā strādājošiem darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un 
to darbiniekiem, SIA “Norma K” dienestu vadītājiem un darbinie
kiem, bez kuru atbalsta un katra darbinieka apzinīga un bieži vien 
fanātiska darba augstākminētais diez vai būtu sasniegts. Nu un 
protams, viss augstākminētais nebūtu izdarīts, ja nebūtu vieno
tas lēmēju komandas, kuri, neskatoties uz saspringto finansiālo 
situāciju, bija tik drosmīgi un uzdrīkstējās mūsu – Mālpils iedzīvo
tāju labā tik īsā laikā tik daudz izdarīt. Tāpēc savā, un ceru, ka arī 
lielākās daļas mālpiliešu vārdā, izsaku vislielāko atzinību visiem 
iepriekšējā sasaukuma deputātiem ar padomes priekšsēdētāju 
Aleksandru Lielmežu priekšgalā, Leontinai Amerikai, Voldemā
ram Cērpam, Pēterim Kurmam, Jānim Pīķim, Edītei Saleniecei, 
Solvitai Strausai, Valentīnam Svikšam, Ivaram Tālem.

To, ka šāda pateicība Mālpils iedzīvotāju vārdā ir vietā, liecina 
arī jaunā novada domes deputātu saraksts, kurā iekļuvuši lielākā 
daļa no iepriekšējā sasaukuma deputātiem. Tāpēc visu mūsu 
vārdā novēlēsim mūsu jaunievēlētajiem tautas priekšstāvjiem, 
neskatoties uz ļoti sarežģīto un pat kritisko finansiālo stāvokli, 
izturēt visus nākošos 4 gadus, spēt atrast iespējas vismaz sagla
bāt sasniegto, un it īpaši, varbūt reorganizējot, varbūt apvienojot 
vai privatizējot, bet ne likvidējot, saglabāt mūsu pašvaldības 
bagātību – izglītības un kultūras iestāžu kopumu.

Nu jau bijušais  
Mālpils pagasta padomes izpilddirektors,  

tagad pelnītā atpūtā aizgājušais  
vladislavs Komarovs

Turpinājums no 9. lpp.
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jauns veikals mālpilī
Mālpilī, atsaucoties uz lielo pieprasījumu no klientu puses, 

SAGA GROUP ir atvērusi jaunu mazumtirdzniecības mēbeļu 
veikalu Nākotnes ielā 3. Veikalā atradīsiet kvalitatīvas korpusa 
mēbeles, pasaulē atzītas dizaina mēbeles un aksesuārus. Katrs 
spēs atrast piemērotāko savai gaumei un vajadzībām. Nav ne
jaušība, ka līdzīgs veikals atrodams Tukumā ražotnē Raudas ielā 
34. Rīdziniekiem iespēja jaukās mēbeles redzēt Berga bazārā, 
Marijas ielā 13/2.

Anitra Leitlande, SIA “Sāga” mazumtirdzniecības vadītāja sā
kumposmā jaunajā veikalā Mālpilī būšot sastopama bieži, lai klienti 
varētu pilnvērtīgi saņemt visu nepieciešamo informāciju. Atbildot uz 
jautājumu par plašo sortimentu un tā pieejamību tūlītējai iegādei, 
Anitra apstiprināja, ka visu var iegādāties, kā arī atzīmēja iespēju 
nopirkt te pat uz vietas pieskaņotus aksesuārus.

Mālpilī ir apskatāma neliela ekspozīcijas daļa. Uzņēmums 
strādā divos virzienos – ar liekti līmēto preci, kas redzama krēslos 
un nedaudz galdu virsmās un masīvkoku mēbelēm – bērnistabas 

iekārtas, darbistabas, ēdamistabu un guļamistabu iekārtas, kā arī 
ofisa mēbeles. Domāts gan par priekšnamiem, gan vannas ista
bām. Ar uzņēmuma mēbelēm varot aprīkot māju no sliekšņa, līdz 
bēniņiem. Veikalā būs apskatāmi katalogi ar visu preču piedāvāju
mu, materiālu izvēli un ļoti pievilcīgām cenām. Veicot pasūtījumu, 
kāroto mēbeli varēs saņemt nedēļas laikā.

Uzziņai:
Grupa “Sāga” ir sešu uzņēmumu apvienība ar 100% Latvijas 

kapitālu. Grupas izveide ar vienotu nosaukumu “Saga Group” tika 
pabeigta 2008. gadā. Grupā tika iekļauti uzņēmumi Laiko, Sāga, 
Tuko T, Chair Baltic, Saga logs un Druveli. Apvienošanas gaitā radās 
grupa ar vairāku struktūru pārvaldes sistēmu, kā arī tika apvienota 
dažādu uzņēmumu pieredze un kreatīvās idejas. Pateicoties tam, 
grupai izdevās sasniegt principiāli jaunu attīstības līmeni, kas ir ne
pieciešamu darbam pasaules tirgū – dizaina, liekti līmētu detaļu un 
korpusa mēbeļu ražošanā, kā arī tirdzniecībā. Šodien grupa “Sāga” 
ir uzņēmums ar kopējo ražošanas platību 40 000 m2, vairāk kā 650 
darbiniekiem un sadarbības partneriem 24 pasaules valstīs.

ziŅas

viesi apskata Brūnu Hes

5.jūnijā Mālpilī viesojās Azerbaidžānas pašvaldību pārstāv
ji, kas iepazinās ar mūsu paveikto dažādās jomās, apmeklēja 
vairāku nozaru saimnieciskos objektus. Viesiem bija daudz 

jautājumu par mūsu pieredzi pašvaldības funkciju nodrošinā
šanā un saimnieciskās darbības atbalstīšanā, par sadarbību ar 
vietējiem un starptautiskajiem partneriem.

zemnieku saimniecībā “agatnieki”

zaao
21. maijā Mālpils internātpamatskolas Vides izglītības pulci

ņa skolēni, kopā ar skolotāju Mairitu Klimoviču piedalījās Ziemeļ
vidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas(ZAAO) 
projekta “Cilvēks vidē–2009” noslēguma pasākumā Valmierā. 
Skolēnu debija ZAAO projektā tika pamanīta, komanda snie
dza interviju Valmieras televīzijai, izklāstot savu viedokli par 
projekta aktualitāti. Pasākuma organizētāji dalībniekus priecēja 
ar koncertu, notika dalībnieku apbalvošana, kā arī neizpalika 
cienasts. Dalībnieki tika aicināti arī nākamgad aktīvi piedalīties 
ZAAO rīkotajos projektos.
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Kvalitāte uzlabojas
Mālpils sociālā aprūpes centra 

ļaudīm svētki, jo noslēdzies ļoti liels 
projekts, kam aizsākumi meklējami 
jau 2005. gadā. Ir pabeigta Mālpils 
sociālās aprūpes centra virtuves un 
sanitārā mezgla rekonstrukcija. Lai 
notiktu tādi atvēršanas svētki, ir jā
sakrīt daudziem apstākļiem. Sapnis 
jāpiepilda ar darbu, naudu, ar labu 
un rūpīgu celtnieku atrašanu, ar pa
gasta atbalstu un kolēģu līdzdarbo
šanās prieku. Tādēļ centra vadītāja 
Olga Volosatova svētku brīdi teica 
daudzus jo daudzus paldies. Būvprojektētājam no arhitektu 
biroja SIA “Villa Zaļā”, Imantam Lapiņa kungam, par labo un 
veiksmīgo sadarbību, visas rekonstrukcijas laikā klātesot. Atzi
nība par sapratni un atbalstu vairāku gadu garumā, paredzot 
naudu SAC infrastruktūras sakārtošanai, Rīgas rajona padomes 
Finanšu un ekonomikas pārvaldes vadītājam Uldim Ermanso
nam. Darbus veica SIA “Būvsabiedrība 3NV”, paldies, projekta 
vadītājam Ojāram Rotgalvim un darbu vadītājam Arnim Klavi

ņam, kas spēja laikā no 2008. gada 
decembra izpildīt tik lielu darbu 
apjomu, līdz nepazīšanai pārvēršot 
veco virtuvi un pārējās telpas – ļoti 
aktuālo un nepieciešamo tualeti, 
kas pielāgota cilvēkiem ar invaliditā
ti. Darbus uzraudzīja Jānis Slivjuks 
no Siguldas Būvmeistara. Projekta 
lielākais ieguvums ir sakopta vide, 
telpu atbilstība visām sanitārajām 
normām un Pārtikas un veterinārijas 
dienesta prasībām. Projekta līguma 
summa ir 82599.98 LVL, kas varētu 
būt precizēta. Pagasta padomes de
putāte, Sociālo, izglītības un kultū

ras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Solvita Strausa atcerējās 
iepirkuma laiku, kad vēl bijušas šaubas par tik lēta piedāvājuma 
iespējamību, tomēr rezultāts ir labs, ja jau SAC vadītāja smaidot. 
Deputāte atzīmēja projekta savlaicīgumu, jo patreizējā situācijā 
tieši sociālā sfēra būs visaktuālākā, pašvaldībai risinot tos jautā
jumus, no kuriem valsts ir atteikusies un vēlēja Olgai Volosatovai 
turpināt ar lielās mājas renovācijas projektu.

izLaidumi – 2009

Izlaidums... šī diena ir tāda īpaši 
satraucoša. Jūsu vecāki, brāļi, māsas, 
draugi un radi, plašā skolotāju saime 
un viss skolas kolektīvs ir kopā ar jums 
saviļņojuma pilnajā brīdī, kad stāvat 
krustcelēs. Šajā vasarā jums ir jāizlemj, 

uz kurieni dosieties. Tā ir vienīgi jūsu 
pašu iekšējā balss, kas jums pasaka, 
kas šajā pasaulē jums ir jāizdara. Tā ir 
izšķiršanās par to, kāds būs tālākais 
dzīves ceļš, vai ērkšķains, vai grūts. 
Viss ir atkarīgs no sevis paša. Jums 

jāapzinās, ka jūs esat personības, jūs 
nākat no Mālpils. Augstu nesat Mālpils 
novada vārdu! Lai jums veicas!

Mālpils pagasta padomes  
priekšsēdētājs  

Aleksandrs Lielmežs

mūzikas nodaļā:
Nils Aleksis Lipstovs,  
Ģitāras spēle
Dmitrijs Lucevičs, Klavierspēle
Ilva Priede, Vijoļspēle
Rebeka Raupa,  
Vijoļspēle

mākslas nodaļā – 
Profesionālās ievirzes  
izglītības programmā  
“vizuāli plastiskā māksla”:

Valērija Kaptarja, Kristīne 
Krūmiņliepa, Ints Lietavietis, Ar
vis Logins, Ineta Melnalksne, Evi
ta Nagle, Dāvis Sīmanis Putriņš, 
Vita Skribāne, Linda Tobota, 
Anete Veica, Annija Vītuma

mālpils mūzikas un mākslas skolas beidzēji
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9.b klase  
(audzinātāja Jeļena Mihejeva):

Artūrs Baranovs, Sabīne Bērziņa, 
Liāna Čeketa, Silvestrs Endelis, Arina Fa
ļiļejeva, Santa Feldmane, Dimitrijs Jemeļ
janenko, Kristīne Kajaka, Arvis Kantiševs, 
Rūdolfs Karlsons, Evita Kaulača, Anete 

Krieviņa, Marta Laizāne, Laima Niedra, 
Zigmārs Odiņš, Ivo Rancāns, Iļja Saveļ
jevs, Kristaps Taranda, Sabīne Vintere, 
Māris Višķers, Reinis Zariņš.

Neklātienes skolēni (audzinātāja 
Laima Balode): Ingus Doveiks, Andris Jav
nijs, Inese Miltiņa un Liene Noorhānija.

12.jūnijā apliecību par pamat
izglītības apguvi saņēma 48 Māl
pils vidusskolas skolēni. Skolas 
augstāko apbalvojumu – Pūces 
balvu – par ļoti labiem un teica
miem sasniegumiem mācību 
darbā saņēma Marta Laizāne un 
Alvīne Bērziņa, bet balvu par ak
tīvu līdzdalību skolas pasākumu 
organizēšanā saņēma Anete Krie
viņa un Madara Zemīte.

9.a klase  
(audzinātāja Inta Rulle):

Rūta Akeldama, Evija Balode, 
Mareks Barsovs, Alvīne Bērziņa, 
Linda Bogdanas, Valters Brežinskis, 
Marta Brūna, Kristaps Butkevičs, Kristīne 
Gecko, Simona Gulbe, Diāna Indrāne, 
Mārcis Kaņepējs, Kitija Krampe, Nauris 
Krīgers, Rūdolfs Mārtinsons, Jānis Sa
veiko, Artūrs Seņkāns, Madara Sila, Aija 
Stutāne, Jānis Vilciņš, Sandra Zālamane, 
Madara Zemīte, Artūrs Žukovs.

12. klase:
1.rinda no kreisās. Liene Kris

tovska, Jūlija Ņikitina, Liene Vīksne, 
Baiba Brakovska, Ina Jemeļjanenko, 
Ieva Zunde, klases audzinātāja Ilze 
Apsīte, Rita Priede, Līga Krūmiņa, Egi
ja Sīmansone, Madara Pauloviča, Ilze 
Vilciņa, Ieva Klintsone, Monta Mata. 
2.rinda no kreisās. Miķelis Vuļs, Ēriks 
Savrasevičs, Ēriks Azimovs, Artūrs 
Ozoliņš, Inta Šaboha, Armīns Fjodo
rovs, Staņislavs Kaptarjs, Roberts 
Slogs, Pēteris Vuļs, Elvijs Dzelme, 
Dāvis Zagorskis.

Neklātienes skolēni: Kārlis 
Andžs, Andris Birchs, Ruslans 
Gecko, Inese Smeile, Jānis Viziņš, 
Žanna Zaharova

sidgundas  
pamatskolas  
absolventi

Artūrs Bugins, Beāte 
Dintsmane, Māris Rozī
tis, Eva Ieviņa, Kristaps 
Narnickis, Sintija Pundi
ņa, Nadežda Steckis, 
Sandija Pundiņa, Emīls 
Pavlovs, Linda Feldma
ne, Emīls Voitahs, Alek
sandra Pavļika

izlaidumi  
mālpils vidusskolā
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Mālpils vidusskolas skolēnu izdevums

arī mums ir talanti!
26.maijā sākumskolas skolēniem tika dāvināta ekskursija 

uz Līgatnes papīrfabriku un Līgatnes dabas takām. Ekskursijā 
devās skolēni, kuriem ir ļoti labi mācību rezultāti un tie, kuri ak
tīvi atbalstīja ekoskolu programmas aktivitātes. 28.maija vakarā 

skolā tika aizsākta jauna tradīcija, kurā tika godināti talantīgākie 
skolēni mācību darbā. Pasākumā tika sveikti arī viņu vecāki. Ja 
satiekas trijotne – pedagogs, bērni, kuri vēlas un spēj strādāt, 
un atsaucīgi vecāki, – varam gūt ļoti labus rezultātus.

6.grupa “mākonītis” –  
pirmsskolas skolotāja inga Žugre,  
skolotājas palīdze inta Purviņa

Markuss Annens, Simona Dvorjaņi
nova, Reinis Fiļipovs, Agnese Griķe, Ģirts 
Kalējs, Aigars Kaupužs, Aleksa Mišina, Alise 
Mišina, Alens Ozoliņš, Tomass Ozoliņš, Roze 
Pakere, Samanta Rakuzova

11.grupa “sienāzītis” –  
pirmsskolas skolotāja vija melgaile,  
skolotājas palīdze Lūcija indrāne

Eduards Austriņš, Daniela Begune, 
Roberts Bitnieks, Marko Cimurs, Laima Folk
mane, Madara Kate Kantiševa, Jelizaveta Ko
kina, Daniels Kozirjackis, Elza Lāce, Ernests 
Neimanis, Ģirts Rimicāns, Markuss Šperliņš, 
Dagnija Ungure, Signe Vizuma, Jānis Ed
munds Žube, Marks Krists Žukovskis

5.grupa “zīļuks”–  
pirmsskolas skolotāja  
modra Žukovska,  
skolotājas palīdze ilze deņisova

Ēsa – Justīne Kalniņa, Santa Makaro
va, Arnis Mauriņš, Armands Miltiņš, Patrīcija 
Pavlova, Nils Toms Poika, Enrike Voitjuks, 
Jānis Zuters, Matīss Reinis Zviedris

maiņas skolotāja – vineta saulīte

Bērnudārza beidzēji
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Nopietnākais pārbaudījums katram skolēnam ir piedalīša
nās olimpiādēs. Vispirms jau rūpīgs sagatavošanās darbs: 
izzināt, saprast daudz plašāku informāciju kā mācību stundās, 
sekot līdzi ikdienas aktualitātēm.

mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu 
2008./2009.m.g. uzvarētāji:
9.a kl. Stutāne Aija 2.vieta  

bioloģijas olimpiādē
Griķe  
Maruta

12.kl. Sīmansone Egija 2.vieta angļu valodas 
olimpiādē

Turkina 
Ina

9.a kl. Zemīte Madara 2.vieta vizuālās  
mākslas olimpiādē

Rulle Inta

12. kl. Ņikitina Jūlija 2.vieta  
ētikas eseju konkursā

Laima 
Balode

12.kl. Zunde Ieva 3.vieta  
ētikas eseju konkursā

Laima 
Balode

9.a kl. Mārcis Kaņepējs 3.vieta fizikas olimpiādē Vaivars 
Jānis

7.a Lapiņa Ieva,
7.b kl. Dinka Kristaps, 
Putriņš Niklāvs, Ploriņš 
Roberts Krišjānis

3.vieta komandai  
lietišķās informātikas  
olimpiādē

Vaivars 
Jānis
Bahmane 
Gunta

6.kl. Graudiņa Alise 3.vieta dabaszinātņu  
olimpiādē 

Vēvere 
Iveta

8.a kl. Ploriņa Emīlija 3.vieta angļu  
valodas olimpiādē

Jomerte 
Lilita

8.a kl. Sīmanis Dāvis 
Putriņš

Atzinība angļu  
valodas olimpiādē

Jomerte 
Lilita

9.b kl. Laizāne Marta Atzinība  
mājturības olimpiādē

Rauska 
Ilze

9.b kl. Niedra Laima Atzinība  
mājturības olimpiādē

Rauska 
Ilze

10.kl. Kaņepējs Edgars Atzinība  
ģeogrāfijas olimpiādē

Rauska 
Ilze

12.kl. Vuļš Miķelis Atzinība matemātikas  
olimpiādē

Kalniņa 
Valda

3. kl. Niedra Elīna Atzinība 3.klases  
kompleksajā olimpiādē

Čelnova 
Svetlana

arī sports ir mācību priekšmets,  
kurā mūsēji ir uzrādījuši labus rezultātus.

rajona sporta sacensību uzvarētāji:
8.b kl. Kārkliņš Ritvars, 8.b kl. Matuzevičs Uldis, 9.a kl. Bar

sovs Mareks, 9.a kl. Brežinskis Valters, 9.a kl. Krīgers Nauris, 
9.b kl. Karlsons Rūdolfs, 9.b kl. Taranda Kristaps, 10.kl. Kaņe
pējs Edgars, 12.kl. Ieva Klintsone, 12.kl. Elvijs Dzelme, 12.kl.
Jemeļjaņenko Ina, 12.kl.Fjodorovs Armīns, 12.kl. Zagorskis 
Dāvis, 12.kl. Vuļš Miķelis.

Swedbankas dāvinātās naudas prēmijas saņēma skolēni 
ar ļoti labiem un teicamiem sasniegumiem mācību darbā 
(gada vērtējumos saņēmuši tikai 8,9,10):

5.kl.Cimure Simona, 5.kl. Tarakanova Elīna, 6.kl.Graudiņa 
Alise, 10.kl.Kaņepējs Edgars un skolēni ar ļoti labiem un tei
camiem sasniegumiem mācību darbā.

6.kl.Jansone Sindija, 7.b kl.Dombrovska Anna, 8.a kl.Skri
bāne Vita, 5.kl. Jonāne Madara,

7.a Lapiņa Ieva, 5.kl. Muskats Nauris, 6.kl.Kalniņa Marta, 
7.b kl. Bičkovskis Toms, 7.b kl.Brežinska Ilanda, 10.kl.Turkins 
Jurijs, 7.b kl.Struša Monta, 11.kl.Seņkāne Kristīne un 11.kl.
Brežinska Annija.
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Veiksmīgi turpinās Mālpils mūzikas un mākslas skolas 
Comenius programmas projekts “Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai”. 6.–11.jūnijā notika projekta kārtējā sanāksme Ampe
lonas pamatskolā Grieķijā. Tajā piedalījās Mūzikas un mākslas 
skolotājas Aiga Staseļune, Olga Ridzevska un projekta vadītāja 
Līvija Mukāne.

Katras partnerskolas skolēni laikā no iepriekšējās projekta 
sanāksmes dažādos radošos veidos (zīmējot, veidojot, muzi
cējot) bija strādājuši pie spāņu tautas pasakas “Perē un garā 
pupa” satura. Mūsu mājasdarbs, ko atrādījām partneriem, bija 
spāņu mūzikas izpildījums videoierakstā un apgleznoti zīda laka
ti ar pasakas motīviem, kas izpelnījās pārējo partneru nedalītu 
sajūsmu un aplausus. Paldies autoriem un skolotājām!

Skolotājas Aigas iespaidi par braucienu:
Piedalīšanās Comenius projektā Grieķijā patīkami pārsteidza 

ar laika apstākļiem un apkārtējo smaidošām sejām.
Projekta laikā Grieķijā tika iepazīta nacionālā virtuve, tradīci

jas, dziesmas, dejas, saņemts daudz smaidu, rūpju, kas noturēs 
sirdī to uguntiņu uz ilgu laiku.

Uzturoties Ampelonas pamatskolā, projekta laikā tikām iepa
zīstināti ar izglītības sistēmu Grieķijas skolās, iepazināmies ar 
skolēniem, bija iespēja iepazīties ar mācību grāmatām, stundu 
sarakstu, klases noformējumu un skolēnu skaitu klasēs. Skolā 

mums bija unikālā iespēja nogaršot mājās gatavotus tradicionā
los grieķu ēdienus, par ko bija rūpējušās skolēnu māmiņas.

Grieķijas prezentācijas laikā tikām iepazīstināti ar grieķu 
pasaku “Dekatris”, kā arī bija iespēja vērot šīs pasakas iestudē
jumu bērnu teātra izpildījumā. Diskusiju laikā tika apspriests arī 
topošās kopīgās astoņu valstu pasaku grāmatas noformējums 
un diskutēts par teksta un attēlu izvietojumu grāmatā, tika atla
sīti veiksmīgākie projekta logo, apspriests paveiktais darbs pie 
spāņu pasakas, kā arī noskaidroti un apspriesti tālākie darbi 
tikšanās laikā Turcijā.

Ekskursiju laikā iepazināmies ar tuvējo ciemu vēsturi, iepazi
nāmies ar pazīstamākajiem apskates objektiem gan Larissā, gan 
Ampelonas, baudījām jūras sāļumu un saules vannas.

Piedalīšanās šajā projektā bija fantastiska iespēja iepazī
ties ar valsts kultūru, izglītības sistēmu, piedalīties diskusijās 
projekta īstenošanā, kā arī izbaudīt pašaizliedzīgas rūpes, ne
viltotus smaidus un patiesus vēlējumus, kas piepildīja sirdis ar 
neviltotu mīlestību, saules siltumu, un vārdiem: “gaidīsim Jūs 
ciemos atkal!”

P.S. Viss iepriekš aprakstītais notika +38 grādu karstumā, 
kas mums, protams, bija visai neierasts, un visu nedēļu bija 
sajūta, ka atrodamies saunā, kur temperatūra mazliet tiek pa
zemināta tikai naktīs.

ansītis un grietiņa iesoļo grieķijā

Projekti

mālpiliešu mājas darba prezentācija visi projekta dalībnieki kopā

+38 grādu karstumā puķes glābj tikai lietussargimūsu delegācija kopā ar grieķu skolas vadību
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Dejotāju prieks ir trīs ritmu saskaņa: mani ritmi, tavi ritmi un mū
zikas ritmi.

Tas tiešām ir priecīgi – pasaulē ritmus meklēt. Ritms ir radošs.
Ja ritmi neatnāk paši, tad – meklē! Caur muskuļiem, caur nerviem, 

caur pulksteņiem.
Ne pāri, ne apkārt, ne zem. Bet caurvibrējošos ritmus. Kas tos atrod 

un kas tos saprot, tam ir miers virs zemes un priecīga dzīvošana.
Fragmenti no Imanta Ziedoņa epifānijas

Priecīgs notikums deju kluba “Zīle” dejotājiem, jo pēc kārtīga 
darba(nedēļu ilgas nometnes)kopā sanākuši visi – gan dejotāji, kas 
slīpējuši jaunu deju smalkumus, gan vecāki un vecvecāki, kas līdzi 
jutuši un mājās tērpus spodrinājuši, skaistajam atskaites koncertam, 
kas šogad notiek kopā ar bijušajiem dejotājiem. Salidojums notiek 
zīmīgā laikā, jo nu caur valsi, fokstrotu, tango un vēl citiem, tik dažā
dajiem deju ritmiem, Ivetas Zīles vadībā tiek iedejots piecpadsmitajā 
sezonā. Koncertā uzstājās astoņi pāri. Mārtiņš Taranda un Madara 
Estrika, Oto Mārtiņš Cērps un Evelīna Lapa, Dmitrijs Lucevičs un Ivita 

Ozoliņa, Toms Zālītis un Keita Elizabete Stalidzāne, Helvijs Kašmers 
un Lote Katrīna Cērpa, Lūkass Riekstiņš un Ieva Ozola, Edgars El
berts un Anne Grēta Stalidzāne un viesu pāris Raitis Eglītis un Diāna 
Judze. Pēc koncerta klātesošajiem lielu prieku izraisīja prezentācija, 
kurā bija apkopoti foto materiāli no pašiem aizsākumiem, dažādos 
konkursos, ikgadējās nometnēs, ikdienas nodarbībās, jautrajās 
ekskursijās un kopīgi svinētajos svētkos. Vēl mazi un stīvi, bet ap
ņēmības pilni! Nemaz tik sen tas nebija, bet dažubrīd bija pat grūti 
atpazīt tagadējos graciozos jauniešus. Lielisks izaugsmes aplieci
nājums bija filma, kuru skatoties smiekli un atmiņu uzplaiksnījumi 
radīja jautru noskaņu, ieraugot sevi un draugus. Kā jau salidojumā, 
netrūka pārsteigumiem pilnu atkalredzēšanos, sirsnīgu apsveikumu 
un pateicības vārdu kluba vadītājai Ivetai Zīlei, kas mīlējusi, mācījusi, 
dresējusi, audzinājusi un lolojusi savus dejotājus. Tomēr visskaistā
kais un aizkustinošākais bija mirklis, kad viens pēc otra lielie puiši 
uz deju aicināja savu skolotāju! Kopā vienā virpulī – gandarījums, 
pateicība, uzticēšanās un mīlestība!

daiga frīdberga

6. JŪNIJĀ Mālpils amatieru teātris, režisore Liene Cimža, rādīja 
savu jauno veikumu – Dzintara Brieža traģikomēdiju “Svētais karš”. 
Izrādes galvenā doma – cilvēku vēlēšanās būt mīlētiem, saprastiem 
un būt vajadzīgiem viens otram ietver
ta vārdos: “Vai mēs pārdzimsim no 
jauna un atkārtosim no jauna savu 
dzīvi mūžīgi, vai tomēr mums katram 
dota tikai viena iespēja, lai iemācītos 
dzīvot mīlestībā un ticēt savai sirdij”. 
Eņģelis un Fartārija sludina dzīves 
patiesības, kuras mēs varam pieņemt 
vai nē. Kopā savijies humors, reliģija, 
ezotērija, fantāzijas lidojums “šeit un 
tagad”, kas liek aizdomāties un vienlai
cīgi pasmaidīt pašiem par sevi.

Manuprāt, visobjektīvāk izrādi 
varēja novērtēt pats lugas autors Dzin
tars Briedis, kurš arī bija ieradies uz 
pirmizrādi, ļoti pozitīvi izsakoties par 
mālpiliešu sniegumu: “Mālpils aktie
ru izpildījumā lugas interpretācija ir 
visneparastākā, jo līdz šim lugu iestu
dējuši jauniešu kolektīvi, kuru vidējais 
vecums ir apmēram 18 gadi, bet mālpi
liešu izpildījumā jūtams cits redzējums. 
Aktieri ievijuši savu pieredzes bagāžu. 
Ļoti patika Elitas Miezes (lugā Dzintra) 
interpretācija, jo visi gājieni izprasti pat 
vairāk, nekā es biju iedomājies, viņa šo 
lomu ir padziļinājusi un interpretējusi ar 

bagātīgu dzīves pieredzi. Netradicionāls bija arī muzikālais pielikums, 
ko līdz šim nebiju dzirdējis neviena cita teātra izpildījumā. Pārsteidza, 
cik dzejas un mūzikas autori sajutuši lugas domu, to papildinājuši un 

reizē raduši kontrastu, kas mainīja izrā
des ritmu un padziļināja pārdzīvojumu, 
varbūt arī romantizēja un vairāk ļāva 
pakavēties šīs izjūtas dziļākajā būtībā, 
ne tikai “uzsēsties” uz asa sižeta noti
kumiem. Tas no spēlētāju puses bija 
ļoti interesanti”.

Skatītājos patiesu smaidu izraisīja 
Guntas Bahmanes (lugā kasierīte) tēlo
jums. Jāsaka, visu aktieru meistarīgā 
spēle pārsteidza. Ieguldītais darbs, 
patiesie pārdzīvojumi katra spēlētāja 
sejā un gala iznākums, kas vēl ilgā
ku laiku, pēc izrādes noskatīšanās, 
liek padomāt par mums pašiem. Par 
CILVĒKMĪLESTĪBU. Mūziku lugai kom
ponējis Dainis Lazdiņs. Viņš un Elita 
Mieze sacerējuši dziesmu tekstus. Ļoti 
interesanta un savdabīga bija izrādei 
veidotā Ivettas Jakovļevas horeogrāfi
ja, kurā jaušama viņas “ieliktā” sirds, 
dvēsele un mīlestība, kā arī modernais 
un krāsainais Indras Zvīgules skatuvis
kais noformējums.

Visiem tā tik turēt! Līdz nākamajam 
mūsu amatieru teātra “iznācienam”!

sandra rogule

KuLtūra

vēlēšanās būt mīlētiem...

“zīle” iedejo piecpadsmito sezonu mālpilī

tagadējie dejotāji  
un vadītāja iveta zīle Bijušie dejotāji



2009. gada jūnijs1� mÂLpILS VÇSTIS 

Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņu diena –
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis!
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēc daiļas meitas.

Sanāciet, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņu dienu.
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.

Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā 
nakts, latvieši svin Jāņus. Viena no skaistākajām Jāņu rotām ir 
līgošana. Tautas pūrā ir tūkstošiem Jāņu dziesmu. Katrai lietai, 
katrai norisei, katram svētku brīdim un katrai vietai ir savas dzies
mas – Jāņa tēvam un Jāņa mātei, ganiem, lopiem, laidaram, 
puķu dārzam, tīrumam, ozolam, papardei, ugunskuram un dar
vas mucai. Tikai vienu īsu nakti svin šos svētkus, bet dziesmu 
ziņā nevienu gadskārtu godi nevar sacensties ar Jāņiem.

Jaunā Mālpils folkloras grupa, kas savu darbību uzsāka 
gada sakumā, ieskandināja savus pirmos vasaras Saulgriežus. 
Dalībnieki kopā ar savu vadītāju Andri Kapustu, ilggadēju Tau
tas mākslas centra folkloras speciālistu, cauri Mālpils centram 
izvija dziesmu ceļu, apdziedot gan dižākos ozolus, gan sētas. 

Saimnieku laipni aicināti, līgotāji apstaigāja sētas, metot zāles, 
apdziedāja to košumu un kārtību. Par prieku sanākušajiem 
līgotājiem, izrādās, ne jau visi aizmirsuši apdziedāšanas tradīci
jas, tā dažā sētā saņemot pretī tikpat skanīgu dziesmu – Ēdiet 
sieru, dzeriet alu, līgo; Un Jānīti slavinieti, līgo! Katrā sētā sanā
kušie tika mieloti ar tradicionālo Jāņu dienas cienastu – sieru, 
pīrāgiem un alu. Ceļā līdz Saules kalnam dziesmas un ziedu 
veltes tika satiktajiem ļaudīm, kā arī laivā sasēdušajiem rituāla 
vērotājiem. Pāri laipai, caur īpaši veidotiem bērzu meiju vārtiem 
gājiens virzījās kalnup, uz galveno ielīgošanas vietu – svētvie
tu, kas iezīmēta pīlādžu zariem apļa formā. Ieiet tajā var tikai 
caur trejiem vārtiem, kas īpaši, pa vieniem saule lec, pa otriem 
noriet, pa trešiem var tās augstāko punktu redzēt. Tradicionā
la latviešiem arī vasaras saulgriežu uguns dedzināšana, kas 

pazīstama daudzām Eiropas tautām. 
Arī šī ieraža izaugusi no centieniem 
nodrošināt mājas un lauku labklājību, 
labo ražu tīrumos. Uguns gaisma nes 
svētību. Cik tālu jāņuguns sniedzas, tik 
tālu labība augs spēcīga un tīra. Uguns 
attīra no visa ļaunā un tumšā, tādēļ vi
sa nakts jāaizvada Jāņuguns gaismā. 
Goda pilnais pienākums – iedegt Jāņu 
ugunskuru – tika uzticēts vienīgajam 
folkloras kopas Jānim. Pirms dalīt cie
nastu gan no alus, gan siera tika ziedots 
Jāņu ugunskurā. Vēl daudz darāmā, 
līgotājiem vēl kopā jādanco, jāiet rota
ļās un jālaiž ugunsrats no kalna lejā un 
plosts ezerā, tādēļ folkloras kopas vīri 
un sievas apkārt laiž lielo miestiņa krūzi 
un gardo Mālpils Jāņu sieru. Lai spēks 
un veselība visiem!

Dod, Dieviņi, saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņā,
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.
Līgo!

daiga frīdberga

autors – Ilgonis Šteinbergs.
nodarbošanās (iztikas nodrošināša

na) – Rīgas rajona padomes izpilddirek
tors kopš 1998.gada, PSRS 
periodā skaitļošanas tehnikas 
ekspluatācijas inženieris.

izglītība – Stradu 7 – ga
dīgā pamatskola, Gulbenes 
1.vidusskola, Rīgas Civilās aviā
cijas inženieru institūts.

fotografēšana – kopš 5. 
klases Stradu skolas fizikas 
pulciņā skolotāja Socka vadībā, 
apgūstot gan darbu ar fotoapa
rātu “Ļubitjeļ”, gan laboratorijas 
procesu. Vēlāk dienot armijā ti
ku pie sava fotoaparāta “Zenit” 
3M un kvalitatīvs pārgājiens uz 
krāsainajiem diapozitīviem. Ta
gad jau kādus 5 gadus fotogrā
fijas top ar digitālās kameras un 
datora palīdzību.

akvarelis – sākums tajā pat Stradu 
pamatskolā un pēc tam Gulbenes vidus

skolā, vēlāk vienu ziemu pamācījos Jurģa 
Skulmes studijā VEF 

kultūras namā, bet vis
vairāk atziņu tika iegūts 

no pārrunām ar Kurtu 
Fridrhsonu.

,,Paralēles” – abi 
pēdējie mani procesi no
tiek vienlaicīgi tajā telpā, 
kurā es dzīvoju (arī pār
vietojos) ar mērķi savas 

emocijas atdot draugiem 
un tiem, kuri varētu kļūt 
par maniem draugiem 

(vismaz emocionāli).

Laipni aicināti  
mālpils kultūras nama 

izstāžu zālē!

fotogrāfiju un akvareļu izstāde “Paralēles”

ieLīgojam!
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Pensija swedbank – vēl ērtāk un izdevīgāk!
Pieteikšanās pensijas saņemšanai swedbank kontā tagad 

kļuvusi pavisam ērta!
A/S Swedbank piedāvā lielisku iespēju senioriem, kas sasnie

guši 62 gadu vecumu – atvērt kontu bez maksas, saņemt pensiju 
Swedbank kontā!

Pensijas saņemšana kontā nodrošina vairākas priekšrocības.
 ērtu pensijas saņemšanu kontā,
 izdevīgus norēķinus,
 drošus uzkrājumus,
 izdevumu “Seniora Ceļvedis”,
 atlaides precēm partneru veikalos, aptiekās, kā arī ekskursijām un 

koncertiem.
Nāciet uz swedbank Klientu informācijas centru Mālpils pa

gasta padomes telpās katru ceturtdienu 11.00–12.00, un mēs jums 
pastāstīsim, kā ietaupīt un droši noguldīt naudu, ērti tai piekļūt un 
viegli kontrolēt tās plūsmu!

1996. gada mājturī
bas nodaļas absolventu 
eseja par mācību laiku 
(grupas audzinātāja – 
Frančeska Ģēvele)

Sagatavošanas ilgums ir 3 gadi un 8 
mēneši. Tās sastāvā ir ļoti daudz un dažādi 
komponenti, kuri visu šo laiku pilnveidojas 
un rūgst. Mīkla tiek iejaukta 1992. gada 
vasarā. Tieši šī torte Mālpils tehnikumā 
bija pagatavojama un ir baudāma vienu 
vienīgu reizi. Tā sastāv no 4 kārtām un 3 
starpkārtām. Un tātad:

1 kārtai, kā par mīklas galveno pamatu 
ir nepieciešams visvairāk ļoti dažādu kom
ponentu, kam klāt ir neziņa par to, kas no 
tā visa var iznākt. Gandrīz tik pat lielā dau
dzumā masai tiek pievienotas uzkarsētas, 
ar nelielu piparu rūgtumu bailes, neziņa, 
asaras, dusmas un pārmērīgi saldas ilgas 
pēc mammas. To visu kopā stingri saada 
ar sakostiem zobiem un asiem nagiem. 
Kad tas ir izdarīts, ar plašu un atvieglotu 
smaidu ķeras pie pirmās starpkārtas.

Starpkārta: Tā sastāda 1/3 no pirmās 
kārtas. Rūgšanas ilgums – no jūnija līdz 
augustam. Šajā laika posmā tā ieguva gan 
koši dzeltenu, saulainas vasaras krāsu ar 
siena, zirgābolu, nakts un tamlīdzīgiem 
aromātiem no pirmās vasaras prakses. 
Nedaudz pievieno rīta rasu un miega 
saldumu. Lai starpkārta būtu saturīgā

ka, pievieno pēc garšas izjūtas pulverīti 
“Draudzība”.

Tad seko 2 kārta., kas tika iejaukta 
1993. gada 1. septembrī. Tai nepiecieša
ma labāk sakulta uzņēmība, arī sekmes. 
Par otrās kārtas mīklas galveno pamatu 
tiek ņemta līdz sarkankvēlei nokaitēta 
centība un apzinība, klāt piejaucot da
žādus pēc savas fantāzijas agronomijas 
smalkumus tā, lai notiktu sudraba spoguļa 
reakcija.

2 starpkārta: arī tā sastāda 1/3 no ot
rās kārtas. Rūgšanas ilgums apmēram 3 
mēneši. Tās krāsojums izveidojies vasaras 
dzeltenumam sajaucoties ar biešu sulas 
sārtumu. Šīs starpkārtas galvenā izejviela 
ir linsēklas ar linu ziediņiem un pāris svied
ru lāsītes sāļumam. Kā īpašu greznību 
var atļauties pievienot kādu sīpolu ar visu 
lakstu, proti, matu. Visu kopā sakuļ alumī
nija toverī. Lai šī starpkārta turētos kūkā, 
pievieno naža galu nervu šūniņu. Visu 
termiski apstrādā ar vienu saules dūrienu. 
Uz otrās kārtas to uzklāj ar ļoti vieglām 
kustībām tā, lai veidotos drellis.

Tad seko 3 kārta.:šī kārta ir īpaši aktī
va, kuru veido aritmētiski vienādās daļās 
uztraukums, bezmiegs un pacietība. Lai 
masa būtu viendabīga, pielej klāt litru čak
luma, kilogramu nervu šūnas un pēc sirds 
pietiekamības – mīlestību.

3 starpkārta: jāraudzē pilni 3 mēneši. 
Par pamatu tiek ņemts baltais mulinē ar 

muguras stīvumu un acu gaišumu. Lai 
novērstu sīvo garšu pēc izjūtas pielej klāt 
atspirdzinošo “Ādmiņu eliksīru”. Ar īpaši 
lielu precizitāti un veikliem pirkstiem visu 
kopā sakuļ pēc iespējas ar smalkāku lā
pāmadatu tā, lai uz 1994. gada 3. augustu 
tā līdzinātos dūrieniem tautiskā stilā.

4 kārta: tās pamatā ir vēlēšanās 
pabeigt torti. Tāpēc tai ir nepieciešams 
miegs, kurš nepārsniedz Jarāna ikvakara 
izmērus TV ekrānā, dūša, kas pamazām 
briest dinozaura olā, izturība, kāda bija 
vienkāršajai Marijai, izdoma, kas sniedzas 
septiņjūdžu garumā. Pelnrušķītes čak
lums, lielā Bena precizitāte, Beižas gudrī
ba un viltība. Tam visam jābūt saputotam 
stingrās putās, pārkaisot ar vīrišķību. Šo 
visu samezglo un satamborē kopā. Par 
cik šī kārta patiešām ir ļoti atbildīga, to 
jāsastrādā ar lielu rūpību un mīlestību, lai 
līdzinātos diplomdarbam.

Kā jau visām tortēm, arī šai ir garnīrs, 
pie tam ļoti oriģināls un neatkārtojams. 
To veido 27 ziedi, kas izspiesti katrs caur 
savu raksturīgo šprici. Kā garnīra akcents 
ir īpašs zieds ar ļoti interesantu faktūru 
un nokrāsu. To, kādā tehnikā šie ziedi ir 
uzklāti, mēs visi varēsim apskatīt šā gada 
jūnijā. Tad torte būs pilnībā gatava.

Tortes gatavošanas princips – lētāk, 
bet garšīgāk!

Līga Čača

mĀLPiLs ProfesionĀLajai vidussKoLai – 60

mājsaimnieču kārtainā dzīves kūka
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Pen sio nā ru pa do me or ga ni zē vie nas die nas eks kur
si ju pen sio nā riem. Iz brauk ša na no Māl pils 23. jū li jā plkst.710. 
Būs ie spē ja ap ska tīt Jaun mo ku pi li, Pū res baz nī cu, Ren dā cie mo ties 
pie Mā ras Berg ma nes ve se lī bas saim nie cī bā “Up ma ļi”, kur va rēs 
arī pus die not ar līdz pa ņem tām mai zī tēm pie zā ļu tē jas ta ses.

Ap ska tī sim Kul dī gu, Sau les kal na den drā ri ju, Tur kal nes mui žas 
dzir na vu ak mens dār zu, kurš ir viens no skais tā ka jiem Kur ze mē. 
Ie ejas bi ļe tēm jār ezer vē 5 la ti. Trans ports ap mak sāts.

Pen sio nā ru pa do mes priekš sē dē tā ja e. sa le nie ce

90 –  Al ma Snie dzī te
85 –  Rū dolfs Gac kis
80 –  Jev ge ņi ja Gre ča ņi ka

Va len tī na Žev lan ko va
Zie do nis Jā nis Briņ ķis

75 –  Ai na Jaun ozo la
Ar tūrs Ap sī tis
Al berts Klint sons

svei cam augusta 
ju bi lā rus!

80 –  Ka zi mirs An spoks
75 –  Na dež da Fo mi na
70 –  An drejs Ķe šāns

Ar vīds Ja ka ve lis
Vis val dis Frei ma nis

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

Kul tū ras na ma pa sā ku mi 
2009. ga da jū li ja mē ne sī

09.07. Vec mā mi ņu klu bi ņa “Re zē das” brau ciens uz Starp tau tis ko folk lo
ras fes ti vā lu “Balt ica 2009”, Si gul dā Dai nu kal nā

plkst. 19.00 – 21.00 Bal ti jas val stu ko pu kon certs
(Ie eja uz kon cer tu 2Ls. Pie teik ša nās pie kul tū ras na ma de žu ran ta 
līdz 4. jū li jam)

10.07. Māl pils folk lo ras ko pas brau ciens uz Starp tau tis ko folk lo ras fes ti
vā lu “Balt ica 2009” Rī gā.

13.07 – 24.07. De ju ko pas “Sid gun da” un TLMS amat nie ku brau ciens 
uz Beļ ģi ju.

māl pils vi dus sko la pie dā vā ap gūt ne klā tie nē
PA MAT IZ GLĪ TĪ BU (7.–9.kl.) un VI DĒ JO IZ GLĪ TĪ BU (10.–12.kl.).

Mā cī bas no tiek otr die nās, treš die nās un ce turt die nās.
Mā cī bu pro cess da ļē ji tiks no dro ši nāts elek tro nis ki.

Pie teik ša nās līdz 31.au gus tam dar ba die nās no 900–1200

In for mā ci ja pa tāl ru ni 67925340.

Cie nī ja mie māl pils no va da ama tu meis ta ri!
Ja

· Jūs au žat prie vī tes vai šal les, pi nat gro zi ņus, vei do jat ro tas
lie tas un ci tus priekš me tus no ko ka un/vai dzin ta ra,

· Jūs va rat ie kļaut sa vos dar bos Māl pils no va da sim bo li ku,
· Jums ir ie spē ja un vēl me da rīt to re gu lā ri,
· Jums ir in te re se pie dā vāt sa vus dar bus pla šā kam in te re sen tu 

(pir cē ju) lo kam, tai skai tā Vā ci jā,

AI CI NĀM JŪS UZ SA NĀK SMI
MĀL PILS PA GAS TA PA DO MES

311. ka bi ne tā 7.jū li jā plkst. 15.00
Pla šā ka in for mā ci ja pa tāl ru ni 26836192, Lī vi ja Mu kā ne

svei cam jūlija svei cam jūlija 
ju bi lā rus!ju bi lā rus!

svei cam jūlija 
ju bi lā rus!

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:
ka beļ tīk lā – 10.00 Ls.

(no slē dzot lī gu mu uz vie nu 
ga du – pie slēg ša na un pir mais 

mē ne sis bez mak sas)
Abo nē ša nas ta ri fi mē ne sī:

6.00 Ls – 1Mbit/s
9.00 Ls – 5Mbit/s

15.00 Ls – 15Mbit/s

Bez va du in ter ne ta ie rī ko ša nas 
ce na sā kot ar 60.00 Ls.

Pie dā vā jam da tor teh ni ku 
ar pie gā di, 

kā arī da tor teh ni kas ser vi su.
tālr. 29118744, 29227148

sia og re Land
www.og re land.lv

Vie sī bu nams “si la ro zes” AI CI NA DAR BĀ: vies mī ļus 
un ap ko pē jas. Tāl ru nis sī kā kai in for mā ci jai 29505572

“sia “nor ma K” lūdz pie teik ties pre ten den tus 
uz iespē ja mām sēt nie ka ama ta va kan cēm. Zva nīt pa tāl ru ni 28654825 

vai pie teik ties per so nī gi pie Ine tas Bro kas.

No 01.07.2009. sa ka rā ar tel pu mai ņu 
sa vu dar bī bu māl pi lī pār trauc tv darb nī ca. Turp māk darb nī ca 
būs at ro da ma Si gul dā, Pils ie lā 1 (pa gal mā). Tāl ru nis uz zi ņām un 

ie priek šē jam pie tei ku mam 27887371. Ie priekš pie sa ko ties, Māl pils 
ie dzī vo tā jiem ie spē ja mi trans por ta pa kal po ju mi.

4. jū li jā plkst. 900 ai ci nām Māl pils nū jo tā jus uz kop īgu nū jo
ša nu ar ro pa žu se nio riem pa māl pi li. Būs ie spē ja ap gūt pa rei zu 
nū jo ša nu. Tie ka mies pie ak mens.

Pen sio nā ru pa do mes priekš sē dē tā ja edī te sa le nie ce

mĀL PiLs Pro fe sio nĀ LĀ vi dus sKo La
UZ ŅEM AU DZĒK ŅUS 2009./2010. m.g.

akreditētās pro fe sio nā lās vi dē jās iz glī tī bas pro gram mās:
Ēdi nā ša nas pa kal po ju mi, 

(kva li fi kā ci ja – ēdi nā ša nas pa kal po ju mu spe ciā lists),
Kok iz strā dā ju mu iz gat avo ša na, 
(kva li fi kā ci ja – mē be ļu gald nieks), 

Sil tu ma, gā zes un ūdens teh no lo ģi ja, 
(kva li fi kā ci ja – ēku in že nier tīk lu teh ni ķis).

In for mā ci ja pa tālr.67925267, vai www.mal pils sko la.lv

Pārdod divistabu dzīvokli Mālpilī, Krasta ielā. 
Tālr. 29285500

svei cam augusta 
ju bi lā rus!

svei cam augusta 
ju bi lā rus!

2009. gada jūnijs


