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Pagasta Padomes lēmumi

izskatīja 25 jautājumus
nolēma:

·	Pagarināt	 koģenerācijas	 stacijas	 izbūves	 termiņu	 līdz	
01.02.2010.	ar	noteikumu,	ka	SIA	“First	Malpils	Power”	ga
rantē	līdz	01.05.2009.	izbūvēt	pagaidu	tvaika	katlu	Mālpils	
sporta	kompleksā	ar	jaudu	200	KW.

·	Izdarīt	attiecīgas	izmaiņas	30.05.2008.	starp	Mālpils	pagasta	
padomi	un	SIA	“First	Malpils	Power”	noslēgtajā	Zemes	ga
bala	nomas	līgumā,	paredzot	atbildību	par	Līguma	saistību	
nepildīšanu.

·	Samazināt	noteikto	atlīdzību	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	
valdes	loceklim	par	darbu	valdē	un	amata	pienākumu	izpildi	
kapitālsabiedrībā,	atlīdzību	izmaksājot	no	kapitālsabiedrības	
līdzekļiem.

·	Samazināt	noteikto	atlīdzību	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	
valdes	loceklim	par	siltumdienesta	vadītāja	darba	pienāku
mu	 veikšanu,	 atlīdzību	 izmaksājot	 no	 kapitālsabiedrības	
līdzekļiem.	Lēmums	stājas	spēkā	ar	01.03.2009.

·	Samazināt	noteikto	atlīdzību	pašvaldības	SIA	“Norma	K”	
kapitāla	daļu	turētāja	pārstāvim	par	pienākumu	izpildi	kapi
tālsabiedrībā,	 atlīdzību	 izmaksājot	 no	 kapitālsabiedrības,	
no	01.03.2009.

·	Piešķirt	nekustamā	īpašuma	nodokļa	par	zemi	atvieglojumu	
2009.gadā	personām,	kuras	neizmanto	zemi	saimnieciskā	
darbībā.

·	Piešķirt	2009.gadā	nekustamā	īpašuma	nodokļa	par	zemi	
atvieglojumu	50%	apmērā	politiski	represētām	personām.

·	Anulēt	SIA	“Ūdrs”,	reģistrācijas	Nr.40003587392	bieži	sasto
pamo	derīgo	izrakteņu	ieguves	atļauju	Nr.1,	kas	izsniegta	
2006.gada	23.jūnijā	Mālpils	pagasta	padomē:
1.	reģistrēt	anulēto	atļauju	žurnālā,	papīra	formā,
2.	 lēmumu	par	atļaujas	anulēšanu	nosūtīt:	SIA	“Ūdrs”,	Re
ģionālai	vides	pārvaldei,	Latvijas	Vides,	ģeoloģijas	un	
meteoroloģijas	aģentūrai.

·	Apstiprināt	 izstrādāto	 zemes	 ierīcības	projektu	 nekusta
majam	īpašumam	“Miedriķi”.	Zemes	vienībai	“1”	18,8	ha	
kopplatībā	 saglabāt	 adresi	 “Miedriķi”,	Mālpils	 pagasts,	
Rīgas	rajons;	Zemes	vienībai	“2”	2,5	ha	kopplatībā	piešķirt	
nosaukumu	“Neimaņbuki”,	Zemes	vienībām	“1”	un	“2”	no
teikt	nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķi	–	zeme,	uz	kuras	
galvenā	saimnieciskā	darbība	ir	lauksaimniecība.

·	Atļaut	sadalīt	nekustamā	īpašuma	“Ruikaskalns”	zemes	ga
balu	22,8	ha	kopplatībā	izstrādājot	zemes	ierīcības	projektu,	
Mālpils	pagasta	padomes	Būvvaldei	sagatavot	nosacījumus	
zemes	ierīcības	projekta	izstrādei.

·	Atļaut	sadalīt	nekustamo	īpašumu	“Irbītes”,	10,2	ha	koppla
tībā,	izstrādājot	zemes	ierīcības	projektu,	Mālpils	pagasta	
padomes	Būvvaldei	sagatavot	nosacījumus	zemes	ierīcības	

projekta	izstrādei.

·	Izbeigt	 pastāvīgās	 zemes	 lietošanas	 tiesības	 uz	 zemes	
gabalu	“Tehnikuma	ābeļdārza	alejas	 labā	puse”,	0,15	ha	
kopplatībā.

·	Slēgt	zemes	nomas	līgumu	par	Mālpils	pagasta	padomei	
piekrītošās	zemes	nomu	“Tehnikuma	ābeļdārza	alejas	labā	
puse”,	0,15	ha	kopplatībā.

·	Atteikties	no	pirmpirkuma	tiesībām	uz	nekustamo	īpašumu	
“Mežvidi”,	kas	sastāv	no	zemes	gabala	8,0	ha	platībā	un	
zemes	gabala	10,1	ha	platībā.

·	Atteikties	no	pirmpirkuma	tiesībām	uz	nekustamo	īpašumu	
“Madeiras”,	kas	sastāv	no	zemes	gabala	ar	kopējo	platību	
0,28	ha.

·	Atteikties	no	pirmpirkuma	tiesībām	uz	nekustamo	īpašumu	
Jaunā	iela	6A.

·	Anulēt	3	(trīs)	zemes	nomas	līgumus.

·	Apstiprināt	3	(trīs)zemes	nomas	līgumus.

·	Piešķirt	“Mālpils	tautskola”	Grundtvig	programmas	projekta	
realizācijai	nepieciešamo	priekšfinansējumu	3320	eiro	(2333	
LVL)	apmērā.

·	Piešķirt	500,LVL	(pieci	simti	lati)	Skulmju	dzimtas	memoriā
lā	muzeja	iekštelpu	remontam	un	jumta	nomaiņai,	kā	kul
tūrvēsturiskā	mantojuma	saglabāšanai,	no	Atbalsta	fonda	
līdzekļiem.

·	Apstiprināt	maksu	par	 kultūras	nama	 telpu	 izmantošanu	
dažāda	rakstura	pasākumu	organizēšanai	bez	PVN:
1)	Par	deju	zāles	izmantošanu:
–	 konferencēm,	sanāksmēm	1	st.	 15,	LVL	+PVN
	 par	katru	nākamo	10,	LVL+PVN
	 no	4	–	8	st.	 100,	LVL	+PVN
–	 atpūtas	pasākumiem:
	 fiziskām	personām	 no	70,	līdz	100,	LVL+PVN
	 (atkarībā	no	cilvēku	skaita)
	 juridiskām	personām	 no	150,	līdz	250,	LVL.	+PVN
2)	Par	skatītāju	zāles	izmantošanu	1	st.	 20,	LVL	+PVN
	 par	katru	nākamo	 10,	LVL+PVN
	 no	4	12	st.	 200,	LVL+PVN
3)	Par	skatītāju	zāles,	deju	zāles	un	kultūras	nama	nodar
bību	telpu	izmantošanu	līdz	8	stundām	(skates,	atpūtas	
vakari	u.c.):

	 līdz	100	cilvēkiem	 100,	LVL+PVN
	 līdz	500	cilvēkiem	 250,	LVL+PVN
	 līdz	1000	cilvēkiem	 400,	LVL+PVN
4)	Par	kultūras	nama	nodarbību	telpu
	 izmantošanu	1	st.	 3,	LVL	+PVN
	 par	katru	nākamo	 1,	LVL+PVN
5)	Par	1.stāva	vestibila	izmantošanu	1	–	4	st.		7,	LVL+PVN
	 4	–	8	st.	 15,	LVL+PVN
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6)	Par	2.stāva	vestibila	izmantošanu	līdz	4	st.	 	
	 30,	LVL+PVN

7)	Par	kultūras	nama	telpu	izmantošanu	dažāda	rakstura	
nodarbību	organizēšanai:

–	 pieaugušo	 interešu	pulciņiem,	kuri	netiek	 finansēti	no	
pašvaldības	budžeta	–	1,	LVL+PVN	/stundā.

–	 bērnu	un	jauniešu	pulciņiem,	kuri	netiek	finansēti	no	pašval
dības	budžeta	(līdz	15	g.v.)	–	0,50	LVL+PVN	/stundā.

8)	Citi	organizāciju	pasākumi	Mālpils	kultūras	namā:
–	 10%+PVN	no	kopējām	iekasētajām	maksām	par	kon
krētu	teātra	vai	koncerta	pasākumu,

–	 25%+PVN	no	kopējām	iekasētajām	maksām	par	nakts	
atpūtas	pasākumu.

9)	Pārvietojamās	skatuves	īres	maksa	100LVL+PVN,	bez	
transporta	un	montāžas

10)	Ar	šī	lēmuma	pieņemšanu,	spēku	zaudē	27.01.2004.	
padomes	lēmums	Nr.3/24	“Par	maksas	noteikšanu	kul
tūras	nama	telpu	izmantošanai”.

·	Apstiprināt	ieejas	biļešu	maksu	par	kultūras	nama	sniegta
jiem	maksas	pasākumiem:
1.	 teātra	izrādēm	–	pašdarbības	teātru	sniegumā:
	 *	pieaugušajiem	 no	1.00	–	2.00	Ls
	 *	bērniem	un	pensionāriem	 no	0.50	–	1.50	Ls
2.	Teātra	izrādēm	–	tautas	teātru	sniegumā
	 *	pieaugušajiem	 no	1.00	–	2.50	Ls
	 *	skolēniem	un	pensionāriem	 1.00	–	2.50	Ls
3.	 teātra	izrādēm	–	profesionālo	teātru	sniegumā:
	 *	pieaugušajiem	 no	3.00	–	7.00	Ls
	 *	skolēniem	un	pensionāriem	 no	3.00	–	5.00	Ls
4.	koncertiem	–	pašdarbnieku	sniegumā:
	 *	pieaugušajiem	 no	1.00	–	2.00	Ls
	 *	skolēniem	un	pensionāriem	 no	0.50	–	1.50	Ls
5.	koncertiem	–	kora	mūzikas	un	klasiskās	mūz.:
	 *	pieaugušajiem	 no	3.00	–	5.00	Ls
	 *	skolēniem	un	pensionāriem	 no	2.00	–	4.00	Ls

6.	estrādes	mūzikas	koncertiem:
	 *	pieaugušajiem	 no	5.00	–	7.00	Ls
	 *	skolēniem	un	pensionāriem	 no	3.00	–	5.00	Ls
7.	diskotēkām:
	 *	bērnu	 no1.00	–	2.00	Ls

	 *	jauniešu	 no	1,50	–	2.50	Ls
	 *	ar	pieaicinātu	grupu	 no	2.00	–	4.00	Ls
8.	deju	vakariem:
	 *	dejas	 no	2.50	–	4.00	Ls
	 *	tematisks	vakars	 no	3.00	–	5.00	Ls
	 *	nakts	balle	 no	3.00	–	7.00	Ls
	 *	koncertballe	 no	4.00	–	7.00	Ls
9.	amatnieku	un	tautas	lietišķo	studiju	izstādes:
	 *	pieaugušajiem	 no	0.50	–	1.00	Ls
	 *	bērniem	un	pensionāriem	 no	0.30	–	0.50	Ls
10.	profesionālo	mākslinieku	izstādes:
	 *	pieaugušajiem	 no	0.50	–	1.00	Ls
	 *	bērniem	un	pensionāriem	 no	0.30	–	0.50	Ls

·	Apstiprināt	bukleta	“Mālpils	pagastsNoderīga	informācija”	
pārdošanas	maksu	LVL	0,50,	t.sk.PVN.

·	Atteikties	no	SIA	“IN	co	ER”	piedāvājuma	veikt	kapu	apsaim
niekošanu	Mālpils	pagastā.

·	Piešķirt	Mālpils	pagasta	padomes	priekšsēdētājam	Alek
sandram	Lielmežam	atvaļinājumu	bez	 darba	 samaksas	
saglabāšanas	no	23.02.2009.	 līdz	 27.02.2009.(ieskaitot).	
A.Lielmeža	 atvaļinājuma	 laikā	 padomes	 priekšsēdētāja	
pienākumus	 veikt	 vietniekam	Pēterim	Kurmam,	nosakot	
priekšsēdētāja	atalgojumu.

·	Apstiprināt	programmas	“Sabiedrība	ar	dvēseli”	2009.	gada	
projektu	konkursa	nolikumu	un	pieteikuma	veidlapu.

·	Atzīt	 nekustamā	 īpašuma	 “LŪŠI”	 2009.gada	 18.februārī	
paredzēto	trešo	cirsmas	izsoli	ar	augšupejošu	soli	par	ne
notikušu.

·	Piedalīties	Bērnu,	ģimenes	un	sabiedrības	integrācijas	lietu	
ministrijas	organizētajā	projektu	konkursā	“Jauniešu	aktīvās	
atpūtas	laukumu	izveide	vai	plānošana	pašvaldībās”	ar	pro
jektu	“Jauniešu	aktīvās	atpūtas	laukuma	izveidošana	Mālpils	
pagastā”.

·	Saskaņot	SIA	“Aniva”	komplekso	pusdienu	cenu	LVL	1,03	
(t.sk.PVN)	ar	2009.gada	1.martu.

·	Pilnvarot	padomes	priekšsēdētāja	vietnieku	Pēteri	Kurmu	
parakstīt	20.02.2009.	padomes	sēdes	Nr.3	protokolu.

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

un mālpils pagasta būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

06.02.2009. Ilze	Balode Dzīvojamā	māja	nekustamajā	īpašumā	“Bebri”

Atbalstīt	būvniecības	ieceri	
un	izsniegt	plānošanas	un	
arhitektūras	uzdevumu

06.02.2009. SIA	“Pilskalni” Saimniecības	ēka,	vīna	pagrabs,		
pirts	nekustamajā	īpašumā	“Pilskalni”

13.02.2009. Kristīne	Kaņepēja Vēja	ģenerators	nekustamajā	īpašumā	“Salzemnieki”
13.02.2009. Kristīne	Kaņepēja Dīķis	nekustamajā	īpašumā	“Salzemnieki”
20.02.2009. Ivita	Bērziņa Siltumnīca	nekustamajā	īpašumā	“Ozoli”
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2.marts	 Ikmēneša	 pašvaldības	 iestāžu	 un	 struktūrvienību	
vadītāju	sanāksme	par	2009.	gada	janvāra	un	februāra	
mēnešu	budžeta	izpildi	

3.marts Priekšsēdētājs	piedalās	Latvijas	Pašvaldību	Savienības	
valdes	sēdē,	kurā	izskatīja	jautājumus	par	likumpro
jektu	„Par	pašvaldību	regulējošo	tiesību	normu	statusu	
ekonomiskās	krīzes	apstākļos”,	par	sarunām	ar	Starp
tautisko	Valūtas	fondu,	par	patērētās	gāzes	apmaksas	
problēmām	pilsētās	un	iepazinās	ar	informāciju	par	ES	
Reģionālās	komitejas	plenārsēdi

4.marts Rīgas	 rajona	 skolu	 direktoru	 seminārs,	 kura	 laikā	
direktori	iepazinās	ar	karjeras	un	izglītības	iespējām	
Mālpils	profesionālajā	vidusskolā	un	ar	jaunā	sporta	
kompleksa	iespējām	skolēnu	fiziskajā	audzināšanā

5.,6.marts Padomes	priekšsēdētājs	piedalās	Eiropas	Reģionu	
un	pilsētu	samitā	Prāgā, kurā	uzstājās	bijusī	Latvijas	
Valsts	prezidente	Vaira	VīķeFreiberga 

6.marts Izpilddirektors	 piedalās	 Preiļu	 rajonā	 –	 Līvānu	 un	
Preiļu	novados	–	Latvijas	pašvaldību	 izpilddirektoru	
sanāksmē.	Sanāksmes	laikā	izpilddirektori	iepazinās	
ar	 rajona	un	novadu	attīstību	un	 interesantākajiem	
objektiem
Pašvaldības	 darbinieki	 piedalās	 Rīgas	 rajona	
pašvaldības	darbinieku	12.	ziemas	sporta	spēlēs

9.marts Mālpilī	 viesojas	 Hannoveras	 (Vācija)	 pieaugušo	
izglītības	 institūciju	 pārstāvji.	 Viņi	 iepazinās	 ar	
mūžizglītības	piedāvājumiem	Mālpilī,	izteica	sadarbības	
piedāvājumus	jauniem	kopīgiem	projektiem.		

11.marts	 Notiek	 biedrības	 „Mālpils	 tautskola”	 projekta	
sanāksmes	 sagatavošanas	 sapulce	 pirms	 kursu	
dalībnieku	 brauciena	 uz	 Portugāli	 23.28.martā.	 Ir	
uzsākta	 programmas	 izstrāde	Grundtvig	 projekta	
noslēguma	sanāksmei	Mālpilī	jūlija	sākumā,	kad	pie	
mums	 ieradīsies	 viesi	 no	Dānijas,	 Luksemburgas,	
Polijas	un	Portugāles

17.marts Priekšsēdētājs	piedalās	Rīgas	rajona	padomes	finanšu	
komitejas	sēdē

21.marts Pašvaldības	 deputāti	 un	 darbinieki	 piedalās	Rīgas	
rajona	pašvaldību	 konferencē	 „Rīgas	 rajons	pirms	
2009.	gada	administratīvi	teritoriālās	reformas		cilvēki,	
notikumi,	attīstība”	

17.22.marts Mālpils	mūzikas	un	mākslas	skolas	skolotāji	piedalās	
Comenius	programmas	projektu	sanāksmēs	Spānijas	
partnerskolās

20.marts Kultūrvides	attīstības	daļas	vadītāja	piedalās	Siguldas	
reģiona	tūrisma	biedrības	organizētajā	seminārā	„Sig
uldas	un	apkārtnes	 tūrisma	uzņēmēju	 savstarpējās	
sadarbības	modeļu	 izstrāde	 tūrisma	un	 viesmīlības	
nozares	konkurētspējas	veicināšanai”,	Siguldā

23.marts Kultūrvides	attīstības	daļas	vadītāja	piedalās	Siguldas	
reģiona	tūrisma	biedrības	biedru	sapulcē,	Siguldā

24.marts Kultūrvides	attīstības	daļas	vadītāja	piedalās	seminārā	
par	 Igaunijas	 –	 Latvijas	 pārrobežu	 sadarbības	
programmas	 projektu	 „Ar	 velo	 caur	 Vidzemi	 un	
Dienvidigauniju”,	kurā	visu	ESTLAT	apstiprināto	pro
jektu	partneri	tiks	informēti	par	projekta	ieviešanas	un	
atskaitīšanās	prasībām,	Rīgā
Priekšsēdētājs	piedalās	Rīgas	rajona	padomes	sēdē

24.28.marts Izpilddirektors	 un	 investīciju	 un	 ārējo	 sakaru	daļas	
vadītāja	 piedalījās	 starptautiskās	 sabiedriskas	
organizācijas	Coneed gada	pārskata	sanāksmē	Bad	
Zwischenahn	pilsētā	Vācijā.	Mālpils	pagasta	padome	
ir	šīs	organizācijas	biedrs.	Kopā	ar	Vācijas,	Ungārijas	
un	 Slovākijas	 partneriem	 tiek	meklētas	 līdzekļu	
piesaistes	iespējas	no	dažādām	Eiropas	Savienības	
programmām,	pamatā	caur	projektiem,	kuros	netiek	
pieprasīts	pašvaldību	līdzfinansējums

25.marts Represēto	piemiņas	dienas	pasākums	
26.31.marts Sidgundas	pamatskolas	skolēni	un	skolotāji	piedalījās	

Comenius	programmas	projektu	sanāksmēs	Spānijas	
partnerskolās

No	 1.marta	 līdz	 29.martam	Leonardo	 da	Vinci	 programmas	
praksē	Anglijā	uzturējās	seši	Mālpils	profesionālās	vidusskolas	
audzēkņi.	Plašāka	 informācija	par	visiem	šiem	braucieniem	–	
avīzes	nākamajos	numuros.
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
18.,	20.marts Volejbola	kluba	„Rīga/LāseR”	volejbola	treniņš
21.,	25.marts Latvijas	čempionāta	pusfinālspēle	volejbolā.		

„Rīga/LāseR”	pret	„Cēsu	Alus”.

Pirmdienās	 plkst.19.00	 pagasta	sportistu	nodarbības	lielajā	
zālē

Otrdienās	 plkst.	19.00	 ūdens	aerobikas	nodarbības	pie	
Baibas	Basarabas

Trešdienās	 plkst.19.00	 aerobikas	nodarbības	pie	Ilzes	
Ieviņas

	 plkst.19.00	 pagasta	sportistu	nodarbības	lielajā	
zālē

Ceturtdienās	plkst.	19.00	 vingrošanas	nodarbības	pie	Ineses	
Grīnbergas

	 plkst.	18.30	 ūdens	aerobikas	nodarbības	pie	
Baibas	Basarabas

Sestdienās	 plkst.11.00	 vidējas	intensitātes	aerobikas	
nodarbības	pie	Ilzes	Ieviņas

	 plkst.10.30	 sporta	nodarbības	bērniem	pie	
Valta	Mihelsona	

Informācijas	centra	vadītāja	–		sabiedrisko	attiecību	speciāliste	
iveta krieviņa

9.aprīlī	no	plkst.10.00	līdz	13.00			
pagasta padomes konferenču zālē notiks  

seminĀrs

“darba meklēšanas pamati”
lektore – dace rodiņa,  

nodarbinātības Valsts aģentūra

Programma:	CV	un	motivācijas	vēstules		
sastādīšana,	praktiski	ieteikumi,		
kā	krīzes	situācijā	meklēt	darbu.

Noslēgumā	–	individuālas	konsultācijas.		
Seminārs ir bez maksas.

Pagasta padomes notikumi martā

2009.GADA	5.	APRĪLĪ	MĀKSLAS	DIENU	RADOŠĀS	DARBNĪCAS

ZĪDA APGLEZNOŠANA
PLKST.	11.00	–	17.00

VADA:	daina galakrodzenieCe
TEL.	29214202,	67925883

FILCĒŠANA (VILNAS VELŠANA)
PLKST.	12.00	–	16.00

VADA:	ginta kristJansone
TEL.	29449048

MAKSA PAR MATERIĀLIEM 5.00 Ls
AICINĀM PIETEIKTIES DARBOTIES GRIBĒTĀJUS LĪDZ 30. MARTAM.
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26. februārī starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” 
izstādes “skola 2009” ietvaros tika pieteikts profesionālās 
meistarības konkurss “Jaunais profesionālis 2009” ēdienu 
gatavošanas profesijām.

dalību konkursā ņēma arī mālpils profesionālās vidus
skolas 4. kursa audzēkne solvita rubene. Viņas	uzdevumos	
ietilpa:	3	veidu	sāļo	groziņu	un	3	sviestmaižu	gatavošana,	kā	arī	
īpašās	sviestmaizes	bērniem.

sešpadsmit metrus gara siermaize tika gatavota no	Latvijā	
ražotiem	produktiem,	kuriem	piešķirta	Zaļās	karotītes	zīme.	Tika	
izmantotas	vairāk	nekā	10	sieru	šķirnes,	tostarp	6	kilogrami	Mālpils	
“Holandes”	siera,	arī	visdažādākie	dārzeņi,	maize,	sviests,	biez
piens,	ievārījumi,	kopā	apmēram	80	nosaukumu	produkti.	Katram	
dalībniekam	bija	jāsagatavo	pa	metram	no	kopīgās	garās	siermai
zes,	kuras	veidošanā	dalību	ņēma	arī	mūsu	konkursante	Solvita	
Rubene,	kā	arī	skolotājas	Evija	Kļaviņa	un	Gunta	Jēkabsone.
Garās	siermaizes	gatavošana	izvērsās	vairāku	stundu	garu

mā,	tomēr	32	jauno	pavāru	veikums	tika	notiesāts	apmēram	20	
minūtēs.	Līdzīgi,	kā	Mālpils	800gades	svinībās,	sviestmaize	bija	
ne	 tikai	skaista,	bet	arī	 ļoti	garšīga,	un	galvenais	–	no	Latvijas	
produktiem.

“Siera	 kluba”	prezidente	Vanda	Davidanovas	 kundze	RAA	
atzīmē	–	Tas bija nopietns un interesants pasākums – šogad to
pošie pavāri gatavoja sviestmaizes, bet laba un garda sviestmaize 
nevar būt bez dažādām siera, sviesta un biezpiena masām. Tātad 
tie ir produkti, kurus ražo mūsu piena pārstrādes uzņēmumi. Tie ir 
Latvijas kvalitatīvie produkti, un mums bija svarīgi, lai tos zinātu un 
pazītu, novērtētu un izmantotu audzēkņi pavāri, jo viņiem nākotnē 
būs vistiešākā saikne ar patērētāju – ēdienu baudītāju. Tāpēc “Sie
ra klubs” bija viens no galvenajiem meistarības konkursa “Ēdienu 
gatavošana” atbalstītājiem.
Atbalstītāju	 vidū	bija	 arī	SIA	 “Mālpils	 piensaimnieks”,	 kurš	

jaunajiem	pavāriem	piedāvāja	plašu	klāstu	–	vairāk	nekā	10	kilo
gramu	no	tik	iecienītās	produkcijas.
SIA	“Mālpils	piensaimnieks”	valdes	priekšsēdētājs	Rolands	Jo

merts	bija	gandarīts,	ka	visu	novadu	un	Rīgas	profesionālo	vidus
skolu	audzēkņi	četras	dienas	strādāja	ar	uzņēmuma	sieriem	–	Ma
nuprāt, lai gatavotu interesantas siermaizes, būtiska nozīme ir sieru 
krāsai un faktūrai. Mēs piedāvājām dzeltenus, baltus, brūnganus 
sierus. Jo tie daudzkrāsaināki, jo pievilcīgāki, priecīgāki, apetīti 
rosinošāki. Ceru, ka Mālpils produkcija konkursantiem palīdzēja 
darboties radoši un deva ierosmi drosmīgām idejām.

ziņas

26.februārī	 pēc	neliela	pārtraukuma	atsākās	 “Schenker”	
volejbola	līgas	spēles.	Pēc	pamatturnīra	rezultātiem	pirmajās	
ceturtdaļfināla	spēlēs	tikās	TTU	–	Tartu	Pere	Leib,	Parnu	VK	–	Sel
ver	Tallinn,	un	VK	Biolars/Ozolnieki	–	SK	ELVI/Kuldīga.	Mālpilie
šiem	bija	iespēja	redzēt	Valio Voru – Vk rīga/lāser	cīņu.
Ceturtdaļfinālos	spēles	notiek	līdz	divām	uzvarām.	Pirmās	

spēles	tiek	aizvadītas	pamatturnīrā	zemāko	vietu	ieguvušo	ko
mandu	laukumā,	otrā	un,	ja	nepieciešams,	trešā	spēle	–	aug
stāku	vietu	ieguvušas	komandas	laukumā.
VK	Rīga/LāseR,	 atšķirībā	no	pamatturnīra,	 savas	mājas	

spēles	ceturtdaļfinālos	aizvadīja	jaunuzceltajā	Mālpils	Sporta	
kompleksā.	Kompleksā	 viesojās	 arī	 Latvijas	Volejbola	 fede
rācijas	sacensību	direktore	 Ināra	Brokāne	un	atzina	zāli	par	
labu	esam.	Vienlaikus,	lai	veicinātu	volejbola	attīstību	Mālpilī	
un	tuvākajā	apkaimē,	LVF	vārdā	I.Brokāne	Sporta	kompleksa	
vadītājam	un	 kādreiz	 tik	 slavenā	 “Radiotehniķa”	 spēlētājam	
Valtam	Mihelsonam	dāvināja	volejbola	bumbas.

lielais volejbols mālpilī

konkursantus iedvesmo mālpils siers

top garā sviestmaize skolotāja e. kļaviņa un g. Jēkabsone
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5. un 6.martā	Prāgā	notika	es reģio
nu komitejas rīkotais eiropas reģionu 
un pilsētu samits “reģioni un pilsētas 
eiropai”. 6.marta	diskusijā,	kuras	 tēma	
bija	 par	 kopīgu	 atbildību	 un	 konkrētu	
partnerību,	 galvenā	 runātāja	bija	bijusī	
Latvijas	 Valsts	 prezidente	Vaira Vīķe
freiberga, kas	 tagad	 ir	 priekšsēdētāja	
vietniece	Eiropas	pārdomu	grupā	“Eiro
pas	nākotne”.	Prāgas	samitā	piedalījās	
septiņi	Latvijas	pašvaldību	vadītāji,	Latvi
jas	pašvaldību	delegācijas	ES	Reģionu	
komitejā	pārstāvji:	Grobiņas	mērs	Jānis 
neimanis,	Siguldas	mērs	tālis Puķītis,	
Mālpils	 pagasta	padomes	priekšsēdē
tājs	aleksandrs lielmežs,	 Skrundas	
pilsētas	 domes	priekšsēdētāja	nellija 
kleinberga,	Jaunpils	pagasta	padomes	
priekšsēdētāja	ligita gintere,	 Saldus	
rajona	padomes	un	Nīgrandes	pagasta	
padomes	priekšsēdētāja	indra rassa un	
Rīgas	domes	deputāts	edmunds kras
tiņš.	Šādus	Eiropas	pašvaldību	vadītāju	
forumus	ES	Reģionu	komiteja	rīko	ik	pēc	
diviem	gadiem.	Prāgas	samits,	kas	notika	
pēc	Prāgas	mēra	Pavela Bema ielūguma,	

secīgi	turpināja	iepriekšējos	forumus,	kas	
notika	Amsterdamā,	Vroclavā	un	Romā.
5.martā	pati	pirmā	diskusija	“Eiropas	

reģioni	un	pilsētas	pasaules	atveseļoša
nas	sirdī”,	 kuru,	 ļoti	dinamiski	uzdodot	
būtiskus	 jautājumus,	 vadīja	 žurnālists	
Alex	Puissant,	bija	veltīta	ekonomikas	un	
finanšu	krīzei	un	risinājumiem,	kā	no	tās	
izkļūt.	Visi	runātāji	uzsvēra	valsts	investī
ciju	un	ES	fondu	izmaksu	paātrināšanas	
un	 vienkāršošanas	nepieciešamību,	 lai	
nodrošinātu	darba	vietas	un	sildītu	eko
nomiku.	 Toskānas	 reģiona	 prezidents	
Klaudio	Martini	 uzsvēra,	 ka	 galvenā	
prioritāte	 ir	 tā,	ka	mums	visiem	kopā	 ir	
jāatrisina	šī	finanšu	krīze.	Viņš	sacīja,	ka	
ir	 jānodrošina	 līdzekļi	darba	ņēmējiem,	
kas	zaudē	darbu,	un	ir	jāvienkāršo	valsts	
investīciju	projekti,	lai	nodrošinātu	darba	
vietas.	Viņš	arī	pateicās	Čehijas	preziden
tūrai,	 ka	 tā	uz	nākamo	ES	samitu,	 kas	
5.aprīlī	notiks	Prāgā,	ir	uzaicinājusi	ASV	
prezidentu	Baraku	Obamu.
6.marta	 diskusijā,	 kuras	 tēma	 bija	

par	kopīgu	atbildību	un	konkrētu	partne
rību,	galvenā	runātāja	bija	bijusī	Latvijas	

Valsts	prezidente	Vaira	VīķeFreiberga, 
kas	tagad	ir	priekšsēdētāja	vietniece	Ei
ropas	pārdomu	grupā	“Eiropas	nākotne”.	
Viņas	emocionālo	un	aizkustinošo	runu	
zāle	uzņēma	ar	vētrainiem	aplausiem	(tā	
nevienam	neaplaudēja!).	Būtība	Vairas	
VīķesFreibergas	runai	un	diskusijai	bija	
tā,	 ka	 ir	 jānosargā	Eiropas	 vērtības	un	
reģionu	daudzveidība,	cenšoties	visos	re
ģionos	dot	iedzīvotājiem	vienādas	iespē
jas.	Prasība	par	reģionu	daudzveidību	un	
dzīves	līmeņa	uzlabošanu	visos	Eiropas	
reģionos	Vairas	VīķesFreibergas	 runā	
bija	kā	atbilde	uz	to,	ko	5.martā	Prāgas	
samitā	teica	Pasaules	Bankas	pārstāvis	
Indermit	Gill,	“Pasaules	attīstības	ziņoju
ma	2009”	direktors.	Viņš	analizēja	ekono
misko	attīstību	pasaules	kartē	un	sacīja,	
ka	 PB	 ziņojums	 uzrāda,	 ka	 straujāka	
ekonomikas	attīstība	ir	tur,	kur	ražošana	
un	iedzīvotāji	tiek	koncentrēti	megapolēs.	
Prāgas	samits,	un	arī	Vaira	VīķeFreiber
ga	 vērsās	pret	 šāda	modeļa	 ieviešanu	
Eiropā.	Vaira	VīķeFreiberga	uzsvēra,	ka	
labklājība	 ir	 panākama	uz	 solidaritātes	
pamata,	un	ka	tieši	tā	–	uz	solidaritātes	

4.	martā	Rīgas	rajona	skolu	direkto
ru	semināra	dalībnieki	pulcējās	Mālpilī.	
Rīta	pusē	Mālpils	 profesionālās	 skolas	
informācijas	centrā	par	aktualitātēm	 iz
glītībā	runāja	–	RRP	Izglītības	un	kultūras	
pārvaldes	priekšnieks	O.	Lejnieks,	par	ra
jona	un	izglītības	iestāžu	
finansējumu	2009.	gadā	
klātesošos	informēja	IKP	
galvenā	 speciāliste	 I.	
Āboliņa.
Interesantu	piedāvā

jumu	 skolu	 direktoriem	
prezentēja	izdevniecības	
“Lielvārds”	 konsultants	
E.	 Gribusts	 –	 “Aprīko
jums	 mācību	 līdzekļu	
sistematizācijai	un	uzgla
bāšanai	–	no	ieceres	līdz	
realizētam	 projektam”.	
Savukārt	A.	Gribusts	ak
centēja	jauno	tehnoloģiju	
nozīmi	 un	 pielietojumu	
skolās,	iepazīstinot	ar	pa

pildus	iegādājamām	balsošanas	ierīcēm	
Activexpression,	kas	savienojamas	ar	jau	
zināmajām	 interaktīvajām	Promethean 
tāfelēm	Activboard.	 Akadēmisko	 pro
grammu	aģentūras	programmu	vadītāja	
Z.	Birzniece	klātesošos	 iepazīstināja	ar	

tikko	izsludināto	konkursu	“Eiropas	Eko
nomikas	zonas	 finanšu	 instrumenta	un	
Norvēģijas	 valdības	 divpusējā	 finanšu	
instrumenta	“Stipendiju	grantu	shēma””	
ietvaros.
Par	 karjeras	 un	 izglītības	 iespējām	

Mālpils	profesionālajā	vidussko
lā	 stāstīja	 direktore	 F.	Ģēvele.
Klātesošiem	tika	laipni	izrādītas	
renovētās	laboratorijas,	mācību	
klases,	trenažieru	zāle.
Viesiem	bija	 iespēja	 skatīt	

Mālpils	 muižu,	 pēc	 tam	 jau	
Mālpils	vidusskolā	tikties	ar	pa
gasta	padomes	priekšsēdētāju	
A.	Lielmežu	un	skolas	direktori,	
lai	spriestu	par	izglītības	problē
mām	un	to	risinājumiem	Mālpils	
novadā.	 Savukārt	 par	 jaunā	
sporta	 kompleksa	 iespējām	
skolēnu	 fiziskajā	 audzināšanā	
stāstīja	 kompleksa	 vadītājs	
V.	Mihelsons.

skolu direktori spriež par nākotni

eiropas reģionu un pilsētu samitā Prāgā  
piedalās septiņi latvijas pašvaldību vadītāji  

un runā Vaira Vīķefreiberga
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pamata	ES	tika	veidota	un	tiek	vadīta.	Vi
ņa	atgādināja,	ka	ES	ir	unikāla	savienība,	
kurā	tik	daudzas	valstis	grib	iestāties,	bet	
vēl	neviena	nekad	nav	gribējusi	izstāties.	
Viņa	atgādināja,	ka	sākotnējais	ogļu	un	
tērauda	līgums	tagad	ir	izaudzis	par	ES,	

kas	sevī	ietver	lielas	vērtības,	un	ir	milzīgs	
ieguvums.	Vaira	ViķeFreiberga	uzsvēra,	
ka	veidot	Eiropu	bez	robežām	nav	tikai	
retorika.	 Viņa	 atcerējās,	 ka	 pirmoreiz	
Prāgā	bijusi	1974.gadā	uz	zinātnieku	kon
ferenci.	Toreiz	Prāga	bijusi	visa	sarkanos	

karogos,	un,	kad	Vaira	VīķeFreiberga	tos	
fotografējusi,	cilvēki	viņai	čukstējusi,	lai	
netic	visam	ārējam	un	ka	ne	jau	Sarkanā	
armija	 ir	 atbrīvojusi	Čehiju,	 kā	 tas	 tiek	
propagandēts,	bet	amerikāņi.	Vaira	Vīķe
Freiberga	atcerējās,	kā	toreiz	vilcienu	no	
Prāgas	uz	Parīzi	apturēja	un	pārbaudīja,	
vai	tajā	kāds	nebēg	no	darbaļaužu	paradī
zes.	Vaira	VīķeFreiberga	teica,	ka	toreiz	
Prāga	bijusi	skumju	pilsēta	un	ka	ir	brīniš
ķīgi,	ka	tas	ir	mainījies.	Viņa	atgādināja,	
ka	arī	viņas	dzimtene	Latvija	toreiz	bijusi	
aizkrāsota	 uz	 pasaules	 kartes.	 Toties	
tagad	mums	ir	iespēja	radīt	Eiropu	bez	
robežām,	sacīja	Vaira	VīķeFreiberga.	Vi
ņa	sacīja,	ka	mums	arī	nav	jāraizējas	par	
iedzīvotāju	un	ekonomikas	koncentrāciju	
megapoļu	pīķos,	kuri	5.martā	tika	minēti	
interesantajā	Pasaules	Bankas	ziņojumā.	
“Es	arī	ceru,	ka	mūsu	bērniem	un	maz
bērniem	nebūs	jāmaksā	mūsu	parādi,”	
sacīja	Vaira	VīķeFreiberga.

dace zvirbule,		
LPS	padomniece		

sabiedrisko	attiecību	jautājumos

Šogad aprit 60 gadu, kopš šausmu 
nakts, kad PSRS čekisti un viņu vietējie 
atbalstītāji aizdzina svešumā desmitiem 
tūkstošus Latvijas pilsoņu, starp kuriem 
daudzi bija bērni un nevarīgi sirmgalv
ji	–	 tā	 savā	 uzsaukumā	 raksta	 Latvijas	
politiski	 represēto	 apvienība.	Sauciens	
Pašvaldību	savienībai	un	Latvijas	Repub

likas	Izglītības	ministrijai,	lai	pulcinātu	ļau
dis,	kā	katru	gadu,	uz	atceres	pasākumu	
pie	Brīvības	pieminekļa,	lai	mudinātu	sko
lās	veltīt	vienu	stundu	šī	vēsturiskā	fakta	
izskaidrošanai,	lai	pieminētu	represētos	
un	bojā	gājušos.
Mālpilieši	25.martā	dodas	kopīgā	gā

jienā	 līdz	Šopu	mājām,	 kur	 tradicionāli	

šajā	dienā	tiek	iedegtas	sveces.	Svinīgajā	
mirklī	kopā	ir	Mālpils	Ev.lut.	draudzes	mā
cītājs	Krišjānis	Bulle,	pagasta	padomes	
pārstāvji,	Mālpils	vidusskolas	audzēkņi.
1949.gada	25.marta	represijas	smagi	

skāra	arī	Sidgundas	iedzīvotājus.	Mālpils 
Vēstis redakcija	jums	piedāvā	nelielu	frag
mentu	no	Artūra	Apsīša	atmiņām.

Tajā laikā es gāju skolā, man bija 14 
gadi. To dienu es atceros ļoti labi. Bija drū
ma diena, tāds mitrs, sākās atkusnis. No 
rīta aizgāju uz skolu, nemaz nezinādams, 
ka mūsmājās izvešana. Mājās bija māsa, 
dienestmeita un tēva māsa, Paulīnas tan
te. Tajā gadā bija tik dziļa ziema, ka ceļš 
uz Sidgundu, kas vijās tūlīt aiz “Miedriķu” 
mājas ceļa gala, kalnup bija aizpūst pa
matīgi. Čekisti neuzdrošinājušies braukt 
lejā, mašīnu atstājuši kalna galā, kur tagad 
gateris pa kreisi. Ar kājām nākuši uz mūsu 
mājām, bet es viņus neredzēju, jo gāju pa 
taisno, pa aplokiem uz skolu.

Mani paņēma no skolas. Es nebiju 
vienīgais. Mūsu 6. klasei bija logi uz 
pagasta pusi, visi skatījāmies, kas tur 
notiek. Mums nebija nekāda nojauta. 

25. marta atcerei

Turpinājums 8. lpp.
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Bet skolotāji nenāk stundā iekšā... tad 
skolas ceļa galā ienāca ar brezentu segta 
mašīna un apstājas, tad arī nāca kareivis 
ar šauteni.

Tālāk veda uz Siguldu, kur tagad tir
gus laukums, pie rampas izlādēja ārā ar 
mantām, tad vagonos. Man tika otrā lāva 
pie loga. Tā sākās garais ceļš uz Tomskas 
apgabalu. Bet manu māsu Smaidu, kas 
mācījās Rīgā, aizsūtīja uz Omsku. Mēs 
bijām ģimenē seši cilvēki. Bet izsūtījumā 
katrs bijām savā vietā. Bērni savā, māte 
savā, tēvs savā. Par vecākiem.. Tie jau 
bija prom...

Te Sidgundā jau vīru vairs nebija, 
jo lielāko daļu paņēma tūlīt pēc kara 
1945.gadā. Ņēma vecos zemniekus. Ma
nu tēvu, Edvardu paņēma 28.janvārī, kā 
kulaku, budzi, vāciešu piekritēju. Aizveda 
uz Rīgu, centrālcietumā pratināja, ilgu 
laiku noturēja, pēc tam aizsūtīja uz Kras
nojarsku. Ar kara tiesas spriedumu iedeva 
5 gadus izsūtījumu Tasējevas ciematā.

Brāli Jāni, kā mežabrāli, un divus pui
šus, ar ko kopā slēpās, kā arī māti, kā 
līdzzinātāju, kopā arestēja 1946.gada jūli
jā. Brālēnu, Priedīšu Vili nošāva te lauka 
malā. Tā bija lielākā traģēdija. Tagad tur 
esmu iestādījis ozoliņu. Māte Anna bija 
cietumā Mordovijas apgabalā 10 gadus. 
Brālis pārsūtīšanas etapos gāja bojā.

Tā mēs, bērni, līdz 25.martam nosaim
niekojām, un tad aizveda arī mūs...”Mied
riķos” palika vien Paulīnas tante.

Par Sībiriju. Kopā ar pārējiem līdz 
Tomskai nokļuvām trīs nedēļās. Labi, 
kam bija vairāk ēdamais. Citam žāvēta 
gaļa, maize, jo deva ēst tikai pliku prosas 
putru. Māsai Hertai izvešanas brīdī mājās 

milicis bija licis meklēt lielos maisus un 
krāmēt iekšā visas mantas, jo vedīšot uz 
Sībīriju. Bet ko var paņemt? Brauca jau 
projām uz pavisam... iejūguši mūsu divus 
zirgus ragavās, lai tiktu līdz mašīnām kal
nā. Ko ņēma? Miltus, putraimus, maizi, 
sālītu gaļu.

Tomskā, ielika lēģerī, kamēr Obas 
upe atkusa. Tad, kad sacēlās lielie ūdeņi, 
ka nevarēja saprast kur upe, kur krasts, 
tad salādēja liellaivās, mājas garumā, un 
vairākas tādas sasietas kopā ar buksieri 
vilka prom uz Ziemeļiem. Mūs vienā vietā 
izmeta ārā, kur pretī bija buļļu pajūgi, kas 
vilka koka ratus, kas čīkstēja un pīkstēja 
no salādētajām mantām. Līdz tikām derev
ņā, kur sadalīja pa mājām. Mūsu kaimiņi 
Freimaņi tika pie krievietes, kurai māja ar 
vienu istabu, bet mēs ar māsu un mūsmā
ju kalponi Bertu, pie izsūtītajiem Pievolgas 
vāciešiem zemnīcā.

Vasarā māsa ar Bertu tika sūtīta meža 
darbos, bet es pa māju sargāju mantas. 
Vienīgi kopā ar Freimaņonkuli, kas bija 
vecs un slimīgs, gājām uz mežu malciņu 
gādāt, ko kurināt.

Bet tad vienā brīdī viss mainījās, jo 
vietējie komendanti no Kuzņeckas ciema, 
bija uzrakstījuši vēstuli uz Maskavu par 
mūsu situāciju, ka vecāki citur. Tad atnāca 
atļauja doties uz Krasnojarsku. Ar konvoju 
pa to pašu ceļu oktobrī devāmies atpakaļ 
uz Tomsku, kur stacijā uz maisiem nodzī
vojām kādu laiku, kamēr iedos konvoju, 
bet beigās tālāk ar vilcienu devāmies vieni 
paši. Ar visām paunām. Krasnojarskas sta
cijā gribēja vēl noštrāpēt par lieko mantu 
svaru. Tālāk uz Kansku, kas vēl 300 km 
uz Vladivostokas pusi. Līdz Tasējevai, kur 

bija nomitināts tēvs, nokļuvām ar mašīnu, 
ko samaksāja māsa, kad vietējā tirgū 
veiksmīgi bija pārdevusi kādas mammas 
drēbes. Tā gandrīz pēc mēneša gara 
ceļojuma vienā vakarā ieradāmies pie 
tēva... – Kur tad jūs te gadījāties? Tik liels 
bijis tēva izbrīns, jo viņš jau neko nebija 
zinājis. Tēvs dzīvoja mazā zemnīciņā, kur 
apmetāmies arī mēs. Gāju palīgā tēvam 
kādos darbos. Hertai trīs reizes mēnesī 
bija jāierodas komendatūrā atzīmēties, 
ka nav aizbēgusi. Pie tēva, kurš jau pa 
gadiem bija iedzīvojies, bija silti, labi, 
sava iztikšana ar. Savi kartupeļi. Kādu 
naudiņu bija iekrājis, tirgū pirka sviestu, 
pienu. Tomēr drīz pienāca 50.gads, kad 
viņa termiņš beidzās. Viņš varēja braukt 
prom. Brīvs cilvēks. Bet beigās novilcinot 
aizbraukšanu, pavasarī tika izsaukts uz 
komendatūru, kur iedeva tādu pašu izsū
tīšanas biļeti, ka vairāk nevari braukt. Kur 
tad tu brauksi, ja bērniem jāpaliek te, jo 
izsūtīti uz visu mūžu...

Māsa Smaida, kas izsūtīta bija uz Om
sku, bēgusi uz Latviju. Par bēgšanu tika 
notiesāta uz 25 gadiem. Kemerovas lēģerī 
nobija 5 gadus. Bet būdama invalīde, kā 
arī par priekšzīmīgu darbu tika atlaista arī 
pie tēva. Tā bijām jau četri. Līdz 1956. ga
dam bijām jau izauguši lieli cilvēki. Pats 
apguvu autotehniķa specialitāti, strādāju 
mežistrādē uz balķvedēja. Bijām uzbūvē
juši māju. Māsa jau pa to laiku bija appre
cējusies, strādāja par laboranti. Un tad ne
gaidīti no lēģera atbrauca mamma. 1956.
gada aprīlī atnāca paziņojums – jūs esat 
brīvi, jo ir piešķirta amnestija jūsu brālim 
Jānim, kurš jau tajā laikā bija miris, bet uz 
tā pamata, mēs tikām brīvi. Visa ģimene. 
Jūlijā jau bijām Latvijā, tikai tēvs atbrauca 
vēlāk, jo bija vēl jānovāc kartupeļi.

Te, “Miedriķos” viss bija izdemolēts. 
Logu lielajai istabai nebija. Tanī laikā 
priekšsēdētājs bija Odziņš. Pieņēma mam
mu par slaucēju, solīja izremontēt māju. 
Kopā te dzīvoja sešas ģimenes. Piebūvēta 
tika liela ferma 100 govīm. Vecajā kūtī jau 
tūlīt pēc izsūtīšanām jaunajam kolhozam 
bijusi ierīkota ferma. Visās mājās te bija 
fermas – “Pupaiņos”, “Zābakos”.

Pats devos uz Rīgu, meklēju, kur pie
rakstīties, bet tad ar uzreiz tiku iesaukts ar
mijā. Tā atkal divi gadi Severomorskā. Pēc 
tam sāku strādāt Rīgā. Braucu uz mājam 
pie vecākiem katru sestdienu. Tikai 90.ga
dos atgriezos pavisam “Miedriķos”.

Atmiņas	pierakstīja		
daiga frīdberga

Turpinājums no 7. lpp.
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1.	 Saistošie	noteikumi	“Par	dzīvnieku	turēšanas	nodevu	Mālpils	
pagastā”	(turpmāk	tekstā	–	noteikumi)	nosaka	suņu	turēšanas	
nodevas	un	kaķu	turēšanas	nodevas	(turpmāk	tekstā	–	nodeva)	
uzlikšanas	un	maksāšanas	kārtību	Mālpils	pagastā.
2.	 Nodevas	maksātāji	ir	suņa,	kaķa	īpašnieki,	kuri	Mālpils	pa
gasta	administratīvajā	teritorijā	tur	suni	vai	kaķi.
3.	 Suņu	turēšanas	nodeva	tiek	aprēķināta	par	vienu	gadu	un	
tās	likme	ir:
3.1.	par	vienu	suni	Mālpils,	Sidgundas	un	Upmalu	ciemu	teri
toriju	daudzdzīvokļu	mājās	–	5,	LVL

3.2.	par	otru	suni	Mālpils,	Sidgundas,	Upmalu	ciemu	teritoriju	
daudzdzīvokļu

mājās	–	10,	LVL
3.3.	par	vienu	suni	pārējās	dzīvojamās	mājās	–	3,	LVL
3.4.	par	otro	un	katru	nākamo	suni	pārējās	dzīvojamās	mājās	
–	5,	LVL

4.	 Kaķu	turēšanas	nodeva	tiek	aprēķināta	par	vienu	gadu	un	
tās	likme	ir:	par	vienu	kaķi	Mālpils	ciema	teritorijā	–	1,	LVL
5.	 Nodeva	jāsamaksā	katru	gadu	līdz	kārtējā	gada	1.jūlijam.
6.	 No	nodevas	ir	atbrīvotas	šādas	personas:
6.1.	redzes	invalīdi;
6.2.	I	grupas	invalīdi.

7.	 Suņu	 turēšanas	nodeva	nav	 jāmaksā	 lauku	 viensētās	par	
vienu	 suni.	 Par	 otro	un	 katru	 nākamo	suni	 lauku	 viensētās	
maksājama	nodeva	saskaņā	ar	šo	noteikumu	3.punkta	3.4.ap
akšpunktu.
8.	 Kaķu	 turēšanas	nodeva	nav	 jāmaksā	ārpus	Mālpils	ciema	
teritorijas	dzīvojošo	kaķu	īpašniekiem.
9.	 Personām,	kuras	suni	vai	kaķi	iegādājušās	otrajā	pusgadā,	
nodeva	par	pirmo	gadu	jāsamaksā	līdz	1.novembrim	50%	ap
mērā	no	likmes.

10.	Šo	noteikumu	7.punktā	minētie	nodevu	atvieglojumi	piemē
rojami	tikai	par	vienu	suni.
11.	Šo	noteikumu	6.	un	7.	punkts	piemērojams	tikai	tajā	gadīju
mā,	ja	suņu	reģistrēti	un	kaķi	uzskaitīti	Mālpils	pagasta	pado
mes	saistošajos	noteikumos	“Par	dzīvnieku	turēšanu	Mālpils	
pagastā”	noteiktajā	kārtībā.
12.	Nodeva	samaksājama	Mālpils	pagasta	padomes	kasē,	Nā
kotnes	ielā	1,	Mālpilī,	vai	ar	pārskaitījumu	uz	Mālpils	pagasta	
padomes	kontu.
13.	Nodeva	tiek	izlietota	saistošo	noteikumu	“Par	dzīvnieku	turē
šanu	Mālpils	pagastā”	darbības	nodrošināšanai.
14.	Kontroli	par	šo	noteikumu	izpildi	veic	Mālpils	pagasta	paš
valdības	policija	un	Mālpils	pagasta	padomes	saimnieciskās	
darbības	sekmēšanas	daļa.

PĀreJas noteikumi
Šie	saistošie	noteikumi	ne	vēlāk	kā	nedēļu	pēc	 to	 reģis

trācijas	pašvaldību	darbību	pārraugošajā	 institūcijā	 izliekami	
redzamā	vietā	pašvaldības	ēkā,	kā	arī	publicējami	informatīvajā	
izdevumā	“Mālpils	Vēstis”.	Šie	saistošie	noteikumi	stājas	spēkā	
nākamajā	dienā	pēc	to	izlikšanas	redzamā	vietā	pašvaldības	
ēkā.
Ar	šo	saistošo	noteikumu	stāšanos	spēkā	zaudē	spēku	Māl

pils	pagasta	padomes	26.06.1996.	saistošie	noteikumi	Nr.	11	
“Par	mājdzīvnieku	 turēšanu”	 un	Mālpils	 pagasta	 padomes	
09.07.2008.	saistošie	noteikumi	Nr.	10	“Par	dzīvnieku	turēšanas	
nodevu	Mālpils	pagastā”.

Padomes	priekšsēdētājs	
a. lielmežs

mĀlPils Pagasta Padomes 
sēŽu grafiks 

2009.gada aPrīĻa mēnesim

Sēdes	nosaukums Datums,	laiks Telpas	nr. Sēdes	vadītājs

Tautsaimniecības	un	attīstības	komitejas	sēde 8.aprīlī
pl.15.00

Mazajā	sēžu
zālē PĒTERIS	KURMS

Sociālo,	izglītības	un	kultūras	jautājumu		
komitejas	sēde

9.aprīlī
pl.16.00	

Mazajā	sēžu
zālē SOLVITA	STRAUSA

Finanšu	komitejas	sēde 9.aprīlī
pl.17.00	

Mazajā	sēžu
zālē

ALEKSANDRS
LIELMEŽS

Padomes sēde 15.	aprīlī
pl.15.00

Mazajā	sēžu
zālē

aleksandrs
lielmeŽs

Privatizācijas	komisijas	sēde 27.aprīlī
pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS

LIELMEŽS

Administratīvās	komisijas	sēde 15.aprīlī
pl.14.00

	Mazajā	sēžu
zālē	 GUNTIS	LEJIŅŠ

Iepirkumu	komisijas	sēde Pirmdienās
Pl.17.00 SOLVITA	STRAUSA

saistoŠie noteikumi nr. 3
Apstiprināti	ar	Mālpils	pagasta	padomes	2009.gada	21.janvāra	sēdes	lēmumu	Nr.2/15

Par dzīvnieku turēšanas nodevu mālpils pagastā
Izdoti pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 15.punktu,  

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu,
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aktuĀli

Pēdējā	laikā	Mālpils	pagasta	iedzīvotājiem,	kuri	dzīvo	daudz
dzīvokļu	mājās	un	kuri	saņem	SIA	“Norma	K”	siltumenerģijas	
padeves	pakalpojumus,	aktuāla	problēma	lielie	rēķini	par	apkuri.	
SIA	“Norma	K”	vairākkārt	aicinājusi	iedzīvotājus	domāt	par	savu	
dzīvojamo	māju	siltināšanu,	kas	nodrošinātu	stipri	mazākus	siltu
ma	zudumus	un	līdz	ar	to	–	arī	mazākus	tēriņus	par	apkuri.

Tagad	daudzdzīvokļu	māju	dzīvokļu	īpašniekiem,	kuri	vēlas	
nosiltināt	savas	mājas,	 ir	 iespēja	šo	mērķi	 īstenot,	piesaistot	
papildus	finanšu	līdzekļus	no	Eiropas	Savienības	fondiem.	Pa
visam	drīz	varēs	sākt	iesniegt	projektu	pieteikumus	uz	eiropas 
reģionālās attīstības fonda izsludināto projektu konkursu 
“daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasāku
mi”.	Konkurss	notiks	četrās	kārtās,	kas	aptver	laiku	no	2009.	
gada	14.	aprīļa	līdz	2009.	gada	17.	augustam.

Šobrīd	Mālpils	 ciemā	 ir	 tikai	 divas	daudzdzīvokļu	mājas	
(Krasta	iela	1,	Dārza	iela	4),	kas	noslēgušas	līgumu	par	apsaim
niekošanu	(SIA	“Norma	K”)	un	kuras	var	būt	gatavas	piedalīties	
šajā	konkursā.	Arī	citas	mājas	var	mēģināt	piesaistīt	Eiropas	
Savienības	finansējumu,	bet	tam	arī	ir	attiecīgi	jāsagatavojas.

kas būtu jāizdara, lai varētu iesniegt  
projekta iesniegumu uz šo konkursu?

1. dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamā māja ir jāpārņem savā 
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un jāizvēlas atbilstošā
kais dzīvojamās mājas pārvaldnieks:

1)	Lai	 pārņemtu	māju	dzīvokļu	 īpašnieku	pārvaldīšanā	un	
apsaimniekošanā	 jāsasauc	dzīvokļu īpašnieku kopsa
pulce.

2)	Likums	 “Par	 valsts	 un	pašvaldību	dzīvojamo	māju	pri
vatizāciju”	 nosaka,	 ka,	 pārņemot	dzīvojamo	māju	 savā	
valdījumā,	dzīvokļu	 īpašnieku	 sabiedrības	dalībniekiem	
jāpārstāv	vairāk	nekā	puse	no	dzīvokļu	īpašuma	skaita,	
bet,	ja	tiek	noslēgts	savstarpējs	līgums,	dzīvokļu	īpašnie
kiem	jāpārstāv	ne	mazāk	kā	trīs	ceturtdaļas	no	dzīvojamā	
mājā	esošo	dzīvokļu	īpašuma	skaita.

3)	Dzīvokļu	īpašnieku	kopsapulce	pieņem lēmumu	pārņemt	
māju	savā	pārvaldīšanā	un	apsaimniekošanā.	Dzīvojamās	
mājas	pārvaldīšanas	tiesības	tiek	nodotas,	parakstot	dzī
vojamās	mājas nodošanas – pieņemšanas aktu.

4)	Pārņemot	dzīvojamo	māju	savā	valdījumā	 jāizvēlas	dzī
vojamās	mājas	 apsaimniekošanas	 forma	un	 jānoslēdz	
pilnvarojuma	līgums:

Pirmkārt,	var	izveidot	dzīvokļu	īpašnieku	biedrību	(DzĪB).	Pēc	
sabiedrības	vai	biedrības	izveidošanas	vai	nu	noslēdz	ap
saimniekošanas	 līgumu	ar	 citu	 apsaimniekotāju,	 vai	 arī	
sabiedrība	vai	biedrība	apsaimnieko	māju	pati;

Otrkārt,	var	noslēgt	kopīpašuma	pārvaldīšanas	un	apsaim
niekošanas	pilnvarojuma	 līgumu	ar	 apsaimniekošanas	
uzņēmumu,	citu	dzīvokļu	īpašnieku	kooperatīvo	sabiedrību	
vai	privātpersonu	(pastāv	iespēja	pilnvarot	kādu	no	sava	
vidus	būt	par	ēkas	pārvaldnieku).

2. Jānovērtē dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis:

1)	Jāveic	Būves un inženierkomunikāciju vispārīga vizuālā 
apskate,	sagatavojot	apsekošanas	aktu	(iespējama	arī	fo
tofiksācija),	kurā	apkopo	iegūtos	rezultātus.	Ja	ēkas	vizuā
lajā	apskatē	tiek	konstatētas	ēkas	nesošo	konstrukciju	vai	
inženierkomunikāciju	problēmas,	ir	jāveic	mājas	tehniskā	
apsekošana,	kuras	kārtību	regulē	Latvijas	būvnormatīvs	
LBN	40501	“Būvju	tehniskā	apsekošana”.

2)	Jāveic	Būves tehniskā apsekošana. Atzinumā	 jābūt	
aizpildītām	sadaļām	par	būves	daļām,	inženiertīkliem	un	
iekārtām,	kurās	tiek	veikti	būvdarbi	iesniegtā	projekta	ie
snieguma	 ietvaros.	Mājas	 tehnisko	apsekošanu	pasūta	
ēkas	pārvaldnieks	vai	ēkas	īpašnieks,	noslēdzot	līgumu	
ar	 ēkas	apsekotāju.	 Līguma	neatņemama	sastāvdaļa	 ir	
apsekošanas	uzdevums,	kurā	ēkas	pārvaldnieks	norāda	
objektā	veicamo	apsekošanas	darbu	apjomu,	to	detalizā
cijas	pakāpi	un	pēc	apsekošanas	sagatavojamo	dokumen
tāciju.

3)	Jāveic	mājas energoaudits. Tā ir	 ēkas	 apsekošanas	
un	datu	analīzes	procedūra,	kas	tiek	veikta,	 lai	noteiktu	
enerģijas	plūsmu	ēkā	un	 izvērtētu	enerģijas	 taupīšanas	
iespējas.	Energoauditā	 tiek	 izpētīta	 ēkas	norobežojošo	
konstrukciju	siltumvadītspēja,	apsekotas	apkures,	karstā	
ūdens	apgādes,	gaisa	kondicionēšanas,	ventilācijas	un	
iebūvētās	apgaismes	sistēmas.

3. Jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas renovāciju/re
konstrukciju:

1)	Kad	 ir	 noskaidrots	ēkas	 tehniskais	 stāvoklis	un	 zināms	
veicamo	darbu	saraksts	un	to	izmaksas,	apsaimniekotāja	
nākamais	solis	ir	sniegt	informāciju	un	izskaidrot	rezultātus	
dzīvokļu	īpašniekiem.

2)	Ēkas	apsaimniekotājs	sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsa
pulci.

3)	Kopsapulces	 laikā	 apsaimniekotājs,	 pamatojoties	 uz	
apsekojuma	 rezultātiem,	 izklāsta	 dzīvokļu	 īpašniekiem	
priekšlikumus	par	renovāciju/rekonstrukciju,	sīkāk	pastās
tot	par:

	 •	ēkas	tehniskā	stāvokļa	apsekojuma	rezultātiem;

	 •	plānotajiem	renovācijas/rekonstrukcijas	darbiem		
			un	ieguvumiem;

	 •	finanšu	līdzekļu	piesaistes	iespējām.

iespēja piesaistīt eiropas savienības finansējumu  
daudzdzīvokļu māju siltināšanai
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4)	Lai	varētu	sākt	mājas	renovāciju	/	rekonstrukciju,	tai	ir	jāpie
krīt vismaz 51 procentam no dzīvokļu īpašniekiem.

5)	Lai	lēmumam	būtu	juridisks	spēks,	kopsapulces	norise	ir	
jāprotokolē,	jāaizpilda dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
protokols.

4. Jāpieņem lēmums par mājas renovācijas/rekonstrukcijas 
finansējumu un tā avotiem:

	 Pēc	pozitīva	 lēmuma	pieņemšanas	par	mājas	 renovāciju/
rekonstrukciju	nākamais	solis	ir	finanšu	avota	izvēle.	Tie	var	
būt	iekšējie finanšu līdzekļi (uzkrājumi,	mērķa	maksājumi,	
peļņa)	 vai	Ārējie finanšu līdzekļi (kredītiestādes	 aizde
vumi).

5. Jāizstrādā un Būvvaldē jāsaskaņo dzīvojamās mājas teh
niskais projekts vai vienkāršotas renovācijas gadījumā 
apliecinājuma karte, kas saskaņota Būvvaldē:

1)	Lai	 sāktu	 renovāciju/rekonstrukciju,	 būvvaldē	 jāpiesaka	
būvniecības	iecere,	iesniedzot	attiecīgu	iesniegumu.

2)	Ja	būvniecības	iecere	atbilst	visiem	nosacījumiem,	būvval
de	pieņem	lēmumu	un	izsniedz	plānošanas	un	arhitektūras	
uzdevumu.	Plānošanas	un	arhitektūras	uzdevumā	būv
valde	norāda,	cik	būvprojektēšanas	stadijās	būvprojekts	
izstrādājams.

3)	Būvprojektu	parasti	izstrādā	vienā	vai	divās	stadijās,	un	to	
dara	sertificēti	speciālisti.	No	sākuma,	ja	attiecināms,	tiek	
izstrādāts	skiču	projekts,	kas	tiek	saskaņots	būvvaldē	un	
pēc	tam	izstrādā	būves	tehnisko	projektu.

4)	Tehniskais	projekts	jāizstrādā	atbilstoši	būvniecības	nozari	
regulējošiem	normatīvajiem	aktiem.

6. Jāveic projekta iesnieguma sagatavošana atbilstoši es 
struktūrfondu 3.4.4.1. aktivitātes “daudzdzīvokļu māju sil
tumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros normatīvo 
aktu noteiktajām prasībām:

1) Jāiepazīstas ar projektu konkursa “daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” regulējošiem 
ministru kabineta 10.02.2009. noteikumiem nr.138 (turp
māk mk noteikumi nr.138).

2) Jāsagatavo projekta iesniegums saskaņā ar mk no
teikumiem. Projekta iesniegumu iesniedz	 dzīvokļu	
īpašnieku	pilnvarotā	persona, par kuras pilnvarošanu ir 
pieņemts lēmums dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

3)	Projekta	iesniegumam	pievienojami	sekojoši	dokumenti:

·	 dzīvokļu	īpašnieku	kopsapulces	protokolu	(protokolus),	
kurā	 iekļauts	 lēmums	par	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamās	
mājas	renovāciju.	Minēto	lēmumu	pieņem	atbilstoši	nor
matīvo	aktu	prasībām,	kas	attiecas	uz	dzīvokļu	īpašumu;	
norādītas	renovācijas	darbu	izmaksas;	norādīta	pilnvaro
tā	persona,	kas	ir	tiesīga	iesniegt	projekta	iesniegumu,	
kā	 arī	 veikt	 citas	 ar	 finansējuma	 saņemšanu	 saistītās	
darbības;

·	 noslēgto	pilnvarojuma	līgumu	(kopija);

·	 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	
māja	privatizēta	saskaņā	ar	likumu	“Par	valsts	un	paš
valdību	dzīvojamo	māju	privatizāciju”;

·	 dzīvojamās	mājas	pārvaldnieka	 izsniegtu	 izziņu,	 kurā	
norādīti	aprēķinātie	maksājumi	par	pakalpojumiem,	kas	
saistīti	ar	dzīvokļa	īpašuma	lietošanu	iepriekšējo	12	ka
lendāra	mēnešu	periodā,	ja	tie	sniegti	ar	pārvaldnieka	
starpniecību,	faktiski	veiktie	maksājumi	un	dzīvojamās	
mājas	dzīvokļu	īpašnieku	parādsaistības.	Izziņai	jābūt	iz
sniegtai	ne	agrāk	kā	60	kalendāra	dienas	pirms	projekta	
iesnieguma	iesniegšanas;

·	 būves	inventarizācijas	lietu	(kopija);

·	 dzīvojamās	mājas	energoaudita	pārskatu	(kopija),

·	 būvvaldē	saskaņotu	būvprojektu	tehniskā	projekta	sta
dijā	 (kopija)	 par	 visiem	projekta	 ietvaros	plānotajiem	
būvdarbiem	 vai,	 ja	 paredzēta	 vienkāršota	 renovācija,	
būvvaldē	 saskaņotu	 apliecinājuma	 karti	 par	 projektā	
veicamajiem	darbiem	(kopija);

·	 būves	tehniskās	apsekošanas	atzinumu	(kopija).	Atzinu
mā	jābūt	aizpildītām	sadaļām	par	būves	daļām,	inženier
tīkliem	un	iekārtām,	kurās	tiek	veikti	būvdarbi	iesniegtā	
projekta	iesnieguma	ietvaros;

·	 kredītiestādes	izziņu	par	kredīta	piešķiršanu	(ieteicams	
izmantot	MK	noteikumu	Nr.138	4.pielikumā	norādīto	par
augu)	(ja	attiecināms)	un	kredītiestādes	izziņu	par	konta	
atlikumu	–	daudzdzīvokļu	dzīvojamās	mājas	remontdar
bu	uzkrājuma	fondu	(ieteicams	izmantot	MK	noteikumu	
Nr.138	5.pielikumā	norādīto	paraugu)	(ja	attiecināms).	
Izziņas	ir	jāiesniedz	par	summu,	kas	nav	mazāka	kā	kopē
jās	plānotās	projekta	izmaksas.	Izziņai	no	kredītiestādes	
par	kredīta	piešķiršanu	jābūt	izsniegtai	ne	agrāk	kā	30	
kalendāra	dienas	pirms	projekta	iesnieguma	iesniegša
nas;

·	 Valsts	ieņēmumu	dienesta	izziņu	par	projekta	iesniedzēja	
pilnvarotās	personas	nodokļu	parādu	neesību	(izziņai	jā
būt	izsniegtai	ne	agrāk	kā	30	kalendāra	dienas	pirms	pro
jekta	iesnieguma	iesniegšanas)	vai	projekta	iesniedzēja	
pilnvarotās	personas	piekrišanas	vēstuli	(MK	noteikumu	
Nr.138	6.pielikums)	 (ja	projekta	 iesniedzēja	pilnvarotā	
persona	ir	juridiska	persona).

informāciju par daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli 
un ar to saistītus jautājumus	 var	 saņemt	Mālpils	 pagasta	
padomes	Būvvaldē	piektdienās	no	pl.8.30	 līdz	16.00	 vai	pa	
tālruni	67970889	(Būvvaldes	vadītāja	Rudīte	Bete	un	arhitekte	
Indra	Reitere).

informāciju par projektu konkursu un tā nosacīju
miem	 var	 saņemt	Mālpils	 pagasta	 padomē	 pie	 projektu	
koordinatores	Ievas	Paulovičas	(trešajā	stāvā,	311.	kabinetā),	
iepriekš	piesakot	savu	vizīti	pa	tālruņa	numuriem	–	67970893	
(darbā),	 26478448	 (mob.)	 vai	 sazinoties	 elektroniski	 –	
ieva.paulovica@malpils.lv.
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·	Par	ārstēšanos	slimnīcā	sākot	ar	otro	dienu
Ls	12,00

·	Par	ārstēšanos	valsts	aģentūrās,	aprūpes	slimnīcās	
un	slimnīcu	aprūpes	nodaļās:
	Tuberkulozes	un	plaušu	slimību	valsts	aģentūrā	(pa

cienti, kuri ārstē tuberkulozi no pacienta iemaksas 
ir atbrīvoti)
	 Valsts	 aģentūrā	 “Latvijas	 infektoloģijas	 centrs’’	

(pacienti, kuri ārstē noteiktas infekciju slimības no 
pacienta iemaksas ir atbrīvoti)

Ls	5,00

·	Par	ārstēšanos	ar	onkoloģijas	un	onkohematoloģi
jas	diagnozēm	(jebkurā	slimnīcā) Ls	5,00

·	Par	ārstēšanos	no	alkohola,	narkotisko,	psihotropo	
un	toksisko	vielu	atkarības	

Ls	5,00

·	Par	medicīnisko	rehabilitāciju	 Ls	12,00

PaCientu iemaksas slimnīCĀ

	 Par	ambulatoru	apmeklējumu	pie	ģimenes	ārsta	ārstniecības	
iestādē	pieaugušajiem	jāmaksā	ls 1,00

	 Par	ambulatoru	apmeklējumu	pie	ārsta	speciālista	ambulatorā	
ārstniecības	iestādē	pieaugušajiem	jāmaksā	ls 5,00

	 Ģimenes	ārsta	mājas	vizītes:

·	bērniem	līdz	18	gadu	vecumam – bezmaksas;

·	I	grupas	invalīdiem	–	bezmaksas;

·	mājas	vizītes	pie	pacientiem,	kuriem	nepieciešama	ilgstoša	
plaušu	mākslīgā	ventilācija	–	bezmaksas;

·	pacientiem,	kuri	saņem	medicīnisko	aprūpi	mājās,	pēc	No
teikumu	Nr.1046.	XII1	nodaļas	–	bezmaksas;

·	pacientiem	vecākiem	par	80	gadiem	–	ls 2,00;

·	pacientiem,	kuriem	nepieciešama	paliatīvā	aprūpe	(guļo
šiem	pacietiem	ar	noteiktām	diagnozēm)	–	ls 2,00;

·	pārējiem	pacientiem	–	maksas pakalpojums.

	 Par	ārstēšanos	dienas	stacionārā	(par	katru	dienu)	–	ls 5,00	
un	papildus	jāmaksā	par	veiktajiem	izmeklējumiem	pēc	tālāk	
norādītajā	apjomā.

PaCientu iemaksas amBulatori un dienas staCionĀrĀ

·	Elektrokardiogrāfiskie	izmeklējumi Ls	1,00

·	Sirds	neinvazīvie	funkcionālie	izmeklējumi Ls	3,00
·	Galvas	un	ekstremitāšu	maģistrālo	asinsvadu	funk
cionālie	izmeklējumi Ls	3,00

·	Neiroelektrofizioloģiskie	izmeklējumi Ls	3,00

·	Funkcionālie	kuņģa–zarnu	trakta	izmeklējumi Ls	3,00

·	Endoskopiskie	izmeklējumi Ls	5,00

·	Sonoskopiskie	izmeklējumi Ls	3,00

·	Rentgenoloģiskie	izmeklējumi	bez	kontrastvielas Ls	2,00
·	Rentgenoloģiskie	izmeklējumi	ar	kontrastvielu	(var 

iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā) Ls	2,00

·	Radionuklīdā	diagnostika Ls	3,00
·	Datortomogrāfiskie	izmeklējumi	bez	intravenozas	
kontrastvielas	(var iekasēt vienu reizi viena apmek
lējuma vai izmeklējuma laikā) Ls	10,00

·	Datortomogrāfiskie	 izmeklējumi	 ar	 intravenozu	
kontrastvielu	 (veicot izmeklējumu bez kontras
tvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, 
pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar 
kontrastvielu)

Ls	15,00

·	Kodolmagnētiskās	 rezonanses	 izmeklējumi	bez	
kontrastvielas	(var iekasēt vienu reizi viena apmek
lējuma vai izmeklējuma laikā) Ls	20,00

·	 Kodolmagnētiskās	 rezonanses	 izmeklējumi	 ar	
intravenozu	kontrastvielu	(veicot izmeklējumu bez 
kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvie
lu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu 
ar kontrastvielu)

Ls	25,00

·	Koronarogrāfija Ls	30,00

Par	ambulatori	un	dienas	stacionārā	veiktajām	operācijām	
(par	katru	veikto	operāciju)	jāmaksā	ls 3,00.
Par	valsts	apmaksātajiem	laboratoriskajiem	izmeklējumiem	

pacienta	iemaksas	nav	jāmaksā.	Aģentūra	neapmaksā	asins	
paraugu	ņemšanu	ambulatoriem	pacientiem,	izņemot	bērnus	
un	grūtnieces.	Atsevišķus	laboratorijas	izmeklējumus	apmaksā	
tikai	tad,	ja	ir	speciālista	nosūtījums.

Uz diagnostiskajiem izmeklējumiem un ambulatorajām ope
rācijām jebkurā iestādē, kurā šo pakalpojumu apmaksā valsts, 
pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists.

izmeklēJumi

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem  
ambulatori un dienas stacionārā:
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·	Datortomogrāfiskie	izmeklējumi	bez	intravenozas	
kontrastvielas	(var iekasēt vienu reizi viena apmek
lējuma vai izmeklējuma laikā)

Ls	10,00

·	Datortomogrāfiskie	izmeklējumi	ar	intravenozu	kon
trastvielu	(veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam 
seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu 
iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)

Ls	15,00

·	Kodolmagnētiskās	 rezonanses	 izmeklējumi	 bez	
kontrastvielas	(var iekasēt vienu reizi viena apmek
lējuma vai izmeklējuma laikā)

Ls	20,00

·	 Kodolmagnētiskās	 rezonanses	 izmeklējumi	 ar	
intravenozu	kontrastvielu	(veicot izmeklējumu bez 
kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvie
lu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu 
ar kontrastvielu)

Ls	25,00

·	Koronarogrāfija Ls	30,00

Kopējā	pacientu	iemaksu	summa	ko	maksā	pacients	par	
katru	ārstēšanās	gadījumu	slimnīcā	nedrīkst	pārsniegt	Ls	250.	
Pacienta	iemaksu	maksimums	vienā	kalendārā	gada	laikā	ne
var	pārsniegt	Ls	400.

Ārstniecības	iestādes	no	pacienta	var	iekasēt	līdzmaksāju
mu	ne	vairāk	kā	Ls	30	par	vienā	stacionēšanās	reizē	operāciju	
zālē	veiktajām	ķirurģiskajām	manipulācijām.

Līdzmaksājumu	neiekasē	no	pacienta	 iemaksām	atbrīvo
tājām	kategorijām,	kā	arī	no	pacientiem,	kuriem	 tiek	veiktas	
endoprotežēšanas	operācijas.

·	bērni	vecumā	līdz	18	gadiem;
·	grūtnieces	un	sievietes	pēcdzemdību	periodā	līdz	42	dienām,	
(ja	tiek	saņemti	veselības	aprūpes	pakalpojumi,	kas	saistīti	ar	
grūtniecības	 un	pēcdzemdību	novērošanu	un	grūtniecības	
norisi);
·	politiski	represētās	personas,	Nacionālās	pretošanās	kustības	
dalībnieki	un	Černobiļas	atomelektrostacijas	avārijas	seku	lik
vidācijā	cietušās	personas;
·	I	grupas	invalīdi;
·	tuberkulozes	slimnieki	un	pacienti,	kuriem	veic	izmeklējumus	
tuberkulozes	noteikšanai;
·	psihiski	slimas	personas,	saņemot	psihiatrisko	ārstēšanu;
·	pacienti,	 saņemot	 hroniskās	hemodialīzes	 un	peritoneālās	
dialīzes	procedūras	visā	ārstēšanās	laikā;
·	 personas,	 kuras	 saņem	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumus	
Noteikumu	Nr.	 1046.	 4.	 pielikumā	minēto	 infekcijas	 slimību	
gadījumos;
·	pacienti,	saņemot	ilgstošu	plaušu	mākslīgo	ventilāciju	mājas	
apstākļos;
·	orgānu	donori;
·	personas,	kuras	saņem	veselības	aprūpi	mājās;
·	personas,	kurām	neatliekamo	medicīnisko	palīdzību	sniedz	

neatliekamās	medicīniskās	palīdzības	 (ātrās	palīdzības)	bri
gādes;
·	valsts	sociālās	aprūpes	centru	un	pašvaldību	pansionātu	(cen
tru)	aprūpē	esošās	personas;
·	visi	iedzīvotāji,	kuriem	veic	profilaktiskās	apskates	un	izmek
lējumus	 (bērnu	 profilaktiskā	 veselības	 aprūpe,	 pieaugušo	
profilaktiskās	apskates,	 vēža	profilakse)	 normatīvajos	 aktos	
noteiktajā	kārtībā;
·	visi	iedzīvotāji,	kuriem	veic	vakcināciju	vakcinācijas	kalendāra	
ietvaros,	pasīvo	imūnterapiju,	kā	arī	vakcināciju	pret	gripu	at
bilstoši	noteikumiem	par	ambulatorajai	ārstēšanai	paredzēto	
zāļu	un	medicīnisko	ierīču	iegādes	izdevumu	kompensācijas	
kārtību;
·	ja	viena	kalendārā	gada	laikā	veiktās	pacientu	iemaksas	sasnie
gušas	400	latus	un	pacients,	uzrādot	maksājumus	apliecinošus	
dokumentus,	 ir	saņēmis	atbrīvojumu	Aģentūras	teritoriālajās	
nodaļās.

Trūcīgajām	personām	turpmāk	jāmaksā	50	%	no	pacienta	
iemaksu	summas	(izņemot	līdzmaksājumu	par	operāciju,	par	
kuru	jāmaksā	Ls	30)

Pacientu	iemaksu	kopsummā	tiek	ņemtas	vērā	veiktās	ie
maksas	veselības	centros,	ārstu	praksēs,	slimnīcās,	ieskaitot	
arī	pacientu	iemaksu	par	diagnostiskajiem	izmeklējumiem	am
bulatori	un	dienas	stacionārā.	Kopējā	pacientu	iemaksu	summa	
vienā	kalendārā	gada	laikā	nevar	pārsniegt	Ls	400.
Pacientam	jāseko	šo	iemaksu	summai,	saglabājot	maksā

juma	dokumentus	(kases	čekus	vai	stingrās	uzskaites	kvītis),	
uz	kuriem	obligāti	jābūt	uzrādītam:
·	pacienta	vārdam	un	uzvārdam;
·	personas	kodam;
·	ārstniecības	iestādei.
Derīgi	ir	tikai	tie	maksājuma	dokumenti	(čeki),	kuros	uzrā

dīts,	ka	veikta	“pacienta	iemaksa”	par	valsts	apmaksāto	vese
lības	aprūpes	pakalpojumu.

Aģentūras	teritoriālās	nodaļas,	saņemot	no	pacienta	mak
sājumus	apliecinošus	dokumentus,	izsniedz	izziņu	par	atbrīvo
jumu	no	pacientu	iemaksu	maksāšanas	līdz	kalendārā	gada	
beigām.

Pacients var vērsties sava rajona Valsts ieņēmumu dienestā, 
aizpildīt atbilstošās deklarācijas un saņemt nodokļu atvieglo
jumus par noteiktiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem kā to 
paredz Ministru kabineta 2001.gada 31. jūlija noteikumi Nr. 336 
“Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārst
nieciskajiem pakalpojumiem”.

Materiāli no Veselības Obligātās Apdrošināšanas 
Valsts Aģentūras mājas lapas

izmeklēJumi

Pacienta iemaksas par diagnostiskajiem izmeklējumiem stacionārā:

PaCientu iemaksas nemaksĀ

atBrīVoJums no PaCientu iemaksĀm
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Par	fizikālās	terapijas	kabineta	darbu	
stāsta	tās	vadītāja	ligita miltiņa.	–	Vēl jo
projām viss notiek. Visi aparāti ir pilnīgā 
darba kārtībā, kā visus gadus. Elektrofa
rēze, LUČ 3, amplipuls, UVČ, darsenvals, 
elektromiegs u.c.

kā pacienti atrod ceļu pie jums? 
Cik bieži mūsu ģimenes ārsti izmanto 
šī kabineta pakalpojumus?
–	Pacientus nosūta citi ārsti, speciālis

ti no Siguldas, tad tālāk saņemot norīko
jumu no ģimenes ārsta nonāk pie manis. 
Tagad, agrā pavasarī cilvēku ir vairāk, līdz 
pat desmit dienā. Pēc tam klientu pieplū
dums parasti ir maijā.

ar kādām diagnozēm nāk pie jums, 
kad palīdz fizikālā terapija? Vai elek
tromiegu šajos stresa apstākļos jau 
izmanto?
–	Palīdz iesnām, bronhītiem. Arī visu 

kaulu, locītavu problēmu gadījumos, 
radikulītam. Elektromiegs gan tik sen 
nav izmantots, ka pat piemirsies, kā ar 
to rīkojas.

kādas ir cenas?
–	Cenas es nekāpinu. Tās ir 0.80 LVL, 

bet ultraskaņa, piemēram, 1,LVL, jo nav 
jau arī cilvēkiem tā maksātspēja. Piemē
ram, pie bronhītiem, plaušu slimībām 
vajag kursu vismaz 56 reizes. Dakteri tad 
novērtē situāciju vai vēl nepieciešams.

kas biežāk jūs apmeklē?
–	Biežāk nāk bērni. Tos nosūta bērnu 

dakteris. Nāk pat no bērnudārza.
Par	to,	kā	pagājusi	ziema,	cik	slimo

juši	mālpilieši,	 izvaicāju	ģimenes	 ārsta	
prakses	 dakteri	Jāni zīriņu.	 –	Ziema 
pagājusi labi. Gripa pie mums nebija. 
Parastie vīrusisaukstēšanās, paragripa, 
adenovīrusi, bet gripa oficiāli nē. Martā 
jau parasti iet uz beigām, sāk vairāk spī
dēt saule, maza varbūtība, ka aprīlī, kas 
nopietns gaidāms.

tuvojas pavasaris. Vai cilvēki domā 
par potēšanos?
–	Jā, cilvēki aktivizējušies, un prātīgi 

dara. Pirms ērču aktivizēšanās jāpotējas 
laicīgi. Vēl būtu vēlams potēties pret 

Hepatītu A, jo Rīgā notiek masveidīgas 
saslimšanas. Labāk būtu pat kopīgo pret 
A un B, bet, ja nevar, tad vismaz A.
Sarunā	par	 potēšanos	 iesaistās	 arī	

Biruta zīriņa.	Viņas	rūpe	par	mazajiem,	
jo	turpmāk	gammaglobulīnu,	ko	kā	glābē
ju	izmantoja,	ja	bērniem	bija	piesūkušās	
ērces,	vairs	nevarēs	dabūt.
Vienīgais	 glābiņš	 ir	 potēšanās,	 ko	

var	 sākt	 darīt	 no	gada	 vecuma.	 Tas	 ir	
maksas	pakalpojums.	Mālpils	 pagasts	
nav	 to	pagastu	vidū,	kur	 ir	bezmaksas	
potēšanās.
Arī	 par	 bērnu	 vispārējo	 veselības	

stāvokli	 daktere	 ir	 ļoti	 norūpējusies,	 jo	
mazuļi	slimojot	arvien	vairāk.	Arī	dzimst	
arvien	vārgāki.

Vai tas būtu saistīts ar jaunās paau
dzes māmiņu veselību?
–	Jā, protams. Māmiņas pīpē no agras 

jaunības, pat grūtniecības laikā.
Dakterīte	zina	stāstīt,	ka	esot	arī	citi	

netikumi.	Tāpat	kā	visos	 laikos	 ir	agrās	
grūtniecības,	pat	14	gados.	Vaicāju	par	
slimībām,	vai	būtu	par	ko	īpaši	jāuztrau
cas	mazuļu	māmiņām.
–	Nekas citādāks, kā visā Latvijā nav. 

Būtu gan jādomā pašiem par savu bērnu 
aizsardzību. Mazāk braukājiet pa lielvei
kaliem, sabiedriskām vietām, tusiņiem. 
Pavasaris nāk, domājiet par vitamīniem. 
Esmu gan zaļo vitamīnu piekritēja, bet arī 
aptiekā klāsts ir ļoti plašs.

zināšanai
Ar	ērču encefalīta	 vīrusu	 inficētas	

ērces	pēdējos	gados	konstatētas	mežos	
un	krūmājos	visā	Latvijas	teritorijā.	Latvijā	
ik	gadu	 tiek	 reģistrēti	vairāki	simti	ērču	
encefalīta	saslimšanas	gadījumi.	Noskaid
rots,	ka	20	–	30%	ērču,	kas	piesūkušās	
iedzīvotājiem,	 bijušas	 inficētas	 ar	 ērču	
encefalīta	vīrusu,	tādēļ	risks	saslimt	pēc	
ērces	koduma	ir	ievērojams.

ērču encefalīta simptomi
Personām,	 kas	 pēc	 ērces	 koduma	

inficējušās	 ar	 ērču	 encefalīta	 vīrusu,	

vienas	līdz	triju	nedēļu	laikā	var	novērot	
gripai	līdzīgus	simptomus	(paaugstinātu	
temperatūru,	galvassāpes	un	sāpes	ķer
menī),	 kas	 saglabājas	 apmēram	vienu	
nedēļu.	 Pēc	 tam	 seko	 izveseļošanās,	
vai	 arī	 vīruss	 izplatās	 smadzenēs	 un	
smadzeņu	apvalkos.	Šādos	gadījumos	
novēro	augstu	temperatūru,	stipras	gal
vassāpes,	sprandas	stīvumu,	vemšanu,	
reiboņus	un	 smagu	 vispārējo	 stāvokli.	
Jau	pie	pirmajiem	slimības	simptomiem	
nekavējoties	jāgriežas	pie	ārsta.

ērču encefalītam nav specifiskas 
ārstēšanas
Ērču	 encefalīta	 diagnozi	 apstipri

na	 ar	 specifisko	 antivielu	 noteikšanu	
asinīs	 un	 spinālā	 šķidrumā.	 Ērču	 en
cefalītam	 nav	 specifisku	 ārstēšanas	
metožu	 (antibiotikas	 šajā	 gadījumā	
nepalīdz).	 Ērču	 encefalītu	 pārslimoju
šie	parasti	 iegūst	 imunitāti	 visai	 dzīvei.	
Droša	un	efektīva	aizsardzība	pret	ērču	
encefalītu	ir	vakcinācija.

ērču encefalīta prognozes
Divas	trešdaļas	pacientu	atveseļojas	

pēc	gripai	līdzīgo	pirmās	stadijas	simpto
mu	pārslimošanas.
Viena	trešdaļa	pacientu,	izslimo	otro	

stadiju	–	kas	norit	ar	augstu	temperatūru,	
stiprām	galvassāpēm,	apziņas	aptumšo
šanos,	10	–	15%	centrālām	vai	perifērām	
parēzēm.	Šīs	 grupas	 pacienti	 sadalās	
apakšgrupās:
1.	mirstība	sasniedz	1%,
2.	ilgstošas	 un	 dažreiz	 paliekošas	 nei
ropsihiskas	 komplikācijas	 sastāda	
10	–	20%,
3.	atlikusī	daļa	pacientu	pēc	otrās	stadijas	
pārslimošanas	atveseļojas.
Kāpēc	vairs	nav	pieejams	gammaglo

bulīns,	 ko	agrāk	 ieteica	 ievadīt,	 ja	bija	
piekodusies	inficēta	ērce?

gammaglobulīns	 ir	 ļoti	 toksisks,	
reakcija	 pēc	 tā	 injekcijām	bieži	 bija	 ar	
sliktu	iznākumu.	Šobrīd	Eiropas	Savienī
bā	ir	prakse,	ja	ērce	iekodusies,	tad	tā	ir	
jāpārbauda,	un,	ja	izrādījusies	slima,	tad	
cilvēkam	sāk	vakcināciju.

ligita miltiņa Biruta un Jānis zīriņi

kā ar veselību?
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22. – 24. maijā mālpilī

Valērija siņeļņikova
Prieka un veselības  

skolas*
vecākie pasniedzēji

larisa slobodčikova un
sergejs slobodčikovs

(V.	Sineļņikova	grāmatu	līdzautors,
Simferopole,	Ukraina)

vadīs seminārutreniņu
“Harmonisku ģimenes attiecību veidošana”

Pieteikšanās uz	semināru	un	plašāka	informācija
pa	tālr.	26836192	vai	epastu	karte1@inbox.lv

*Autortiesību reģistrācijas apliecību
izsniegusi Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija

Swedbank	piedāvā	lielisku	iespēju	se
nioriem,	kas	sasnieguši	62	gadu	vecumu	
–	saņemt pensiju swedbank kontā un 
laimēt vēl vienu pensiju!
Loterijā	piedalīsies	klienti,	kuru	pen

sija	 tiks	 ieskaitīta	Swedbank	 kontā	 no	
2009.gada	sākuma	līdz	10.	jūnijam.	Lai	
piedalītos	loterijā,	nekādas	papildu	dar
bības	nav	 jāveic,	 tikai	 jāsaņem	pensija	
Swedbank	kontā.
Tas	vēl	nav	viss.	Balvu	klāstā	ir	10	pus

gada	abonementi	–	 izdevumu	“Latvijas	
Avīze”	un	“Mājas	Viesis”	komplekti.	Sep
tiņi	abonementi	tiks	izlozēti	starp	jauna
jiem	klientiem,	savukārt	trīs	abonementi	
nonāks	pie	tiem,	kuri	pensiju	ir	saņēmuši	
Swedbank	kontā	jau	pirms	akcijas.

Turklāt	atcerieties,	ka	Swedbank	se
nioriem	piedāvā	ne	vien	iespēju	piedalī
ties	loterijā,	bet	arī:

–	ērtu	pensijas	saņemšanu	kontā,

–	izdevīgus	norēķinus,

–	drošus	uzkrājumus,

–	iespēju	saņemt	aizdevumu	līdz	Ls	500,

–	izdevumu	“Seniora	Ceļvedis”,

–	atlaides	precēm	partneru	veikalos,	aptie
kās	u.c.

tie, kas vēl nav swedbank klienti, 
senioru komplektu no 1. marta līdz 10. 
jūnijam varēs noformēt bez maksas:

mālpilī,	Nākotnes	ielā	1	(Mālpils	pa
gasta	telpās,	2.stāvā)	katru	ceturtdienu	
no	plkst.	11.00	līdz	12:00	un

siguldas filiālē	(Siguldā,	Pils	ielā	13)	
darba	dienās	no	plkst.	9.00	līdz	17.00,	kā	
arī	citās	Swedbank	filiālēs	visā	Latvijā.

Jau šodien aizpildiet iesniegumu 
pensijas saņemšanai,	 sāciet	 saņemt	
pensiju	 kontā,	 baudiet	 Swedbank	 se
nioru	priekšrocības	un	gaidiet	 loterijas	
rezultātus	jūnijā!

Uz	tikšanos!
Jūsu swedbank siguldas filiāle

Tālr.	67445400,	67445411

Ir	saņemti	februāra	apkures	rēķini,	kuri	radījuši	iedzīvotājiem	
jautājumus	uz	kuriem	sniedzam	atbildes:
1. kāpēc apkures maksa par februāri ir lielāka nekā 

janvāri?
	 Februārī	 vidējā	 āra	gaisa	 temperatūra	bija	 zemāka	nekā	
janvārī.	 Siltumenerģijas	 patēriņa	 uzskaites	 periodā	 no	
29.01.	–	27.02.	tikai	9	dienas	vidējā	āra	gaisa	temperatūra	
bija	ap	nulli	vai	+	1,	visas	pārējās	dienas	vidējā	āra	gaisa	
temperatūra	svārstījās	no	–3	o	C	līdz	–14	o	C.	Tas	arī	galvenais	
siltuma	patēriņa	rādītājs.	Daudzas	dienas	bija	nepatīkams,	
stiprs	vējš,	kas	siltumpatēriņu	tikai	palielināja.

2. kā apkures rēķinus ietekmē, tas, ka siltumskaitītāju rā
dījumu uzskaite katru mēnesi tiek veikta citā datumā?

	 Siltumskaitītāju	rādījumi	tiek	uzņemti	katra	mēneša	pēdējā	
darba	dienā,	 līdz	ar	 to	 laika	periods	par	kuru	tiek	piestā
dīts	 rēķins	atšķiras	no	kalendārā	mēneša.	Tā	par	 janvāri	
saņemtais	rēķins	ir	par	laika	periodu	no	29.12.	–	28.01.	un	
par	februāri	laika	periods	no	29.01.	–	27.02.	Taču	kopējo	

maksu	par	apkuri	tas	neietekmē,	jo	norēķins	tiek	veikts	pēc	
reāli	patērētā.

3. Vai ir iespējams pašiem veikt mājas siltuma patēriņa 
regulēšanu?

	 Jā,	tāda	iespēja	pastāv.	Ir	mājas	kopsapulcē	jāievēl	mājas	
pārstāvis,	 kurš	 tiks	 instruēts	 sistēmas	 apkalpošanā	 un	
kurš	saskaņojot	ar	visiem	mājas	iedzīvotājiem	veic	siltuma	
patēriņa	samazināšanu	vai	palielināšanu.	Par	šādu	mājas	
energopārvaldnieku	ievēlēšanu	var	griezties	pēc	informāci
jas	SIA	“Norma	K”	pa	tālruni	67925775	vai	26450752.

4. kādi ir vidējie kvadrātmetra izcenojumi mālpilī? 

Kvadrātmetra		
izcenojumi

Vid.	gaisa	
temp.

Vid.	1	stundā		
saražotais		

siltuma	daudzums
Janvārī	 0.95–1.28	Ls/m2 –2.4	o	C 2.8	Mw
Februārī	 0.96–1.38	Ls/m2	 –3.8	o	C 3.03	Mw

sia “norma k” administrācijas ziņojums

uzdāviniet sev 13. pensiju!

sākot ar 30.03.  
mālpilī nākotnes ielā 1 (pagasta	padomes	2.st.)

veikaliņa	“rokāde 21”	telpās	tiks	pieņemti		
visa	veida	apģērbi	un	citi	izstrādājumi		

ķĪMISKAJĀ	TĪRĪŠANĀ.
darba laiks:

Pirmdienās	13:00	–	18:00
Otrdienās	9:00	–	18:00

Izstrādājumus	ķīmiskās	tīrīšanas	uzņēmums	“Nereta”		
vedīs	projām	otrdienās	ap	plkst.12:00.

mālpils profesionālajā vidusskolā
Pils	ielā	14,	Mālpilī

atVērto durVJu  
dienas
Laipni	aicināti	visi

no 3. – 9.aprīlim,
vai	jebkurā	citā	darba	dienā,		

iepriekš	saskaņojot	pa	tālr.	67925267
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mālpils nedēļa vidusskolā
16.	martā,	6.	Mālpils	nedēļas	atklāša

nā,	novadpētnieki,	pēc	visiem	gramatikas	
likumiem	 izlokot	Mālpils	 vārdu,	 jautāja:	
KAS ir	 visskaistākais	 pagasts	Pierīgas	
novadā,	 KĀ ļaudis	 ir	 visuzņēmīgākie,	
KAM	ik	gadu	veltām	pasākumus	nedēļas	
garumā,	KO	vēlamies	skaistu	darīt,	AR	
KO	lepojamies	un	KUR	svin	svētkus	tā,	

ka	atbalsis	skan	pa	visu	Latviju.	Atbildi	
ļaujam	 Jums	minēt.	Uzrunas	 locījumā	
skanēja	novēlējums:	“Dzīvo	saules	mūžu	
skaista,	stipra	un	bagāta,	Mālpils!”
Nedēļas	garumā	pasākumi	visdažādā

kie:	oratoru	konkurss,	kur	savu	runātpras
mi	 spīdoši	parādīja	12.klases	meitenes	
Ilze	Vilciņa	un	Inta	Šaboha,	konkursi	par	
Mālpili,	bet	visatraktīvākā	diena	bija	18.	
marts,	 kad	sacentās	vecāku,	 skolotāju,	
absolventu	un	12.klases	komandas.	Smai
dīgi,	labestīgi,	humora	pilni	un	azartiski	–	
tādi	viņi	atnāca	un	cīnījās	 līdz	pēdējam	
uzdevumam,	ko	veicot,	katram	Laumas	
Krastiņas	vadībā	bija	jāieauž	rinda	Mālpils	
tautas	tērpa	audumā.	Simboliski,	ka	iznā
ca	aust	zilo	–	cerību	krāsas	joslu.
19.martā	skola	bija	pilna	ciemiņu,	kuri	

vadīja	klases	stundas	un	bērnus	iepazīsti
nāja	ar	tām	jomām,	kurās	paši	darbojas.	
Ar	bērniem	darbojās	Jānis	Lūkins,	Sanita	

Vītuma,	Guntis	 Lejiņš,	 Edīte	 Priekule,	
Sandra	 Rogule,	 Irina	 Lāce,	 Sandris	
Graudiņš.	Dažas	 klases	nolēma	pašas	
doties	ciemos	–	pie	Modra	Hapaneono
ka,	Sanitas	Reinbakas,	Ilonas	Krickas	un	
mūsu	absolventēm	Andas	Vecrozes	un	
Inetas	Sējānes.
Pēdējos	 ciemiņus	 pie	 vidusskolas	

klasēm	 sagaidījām	26.	martā.	 Tie	 bija	
Aleksandrs	Lielmežs	(10.kl.)	un	mūsu	ab
solvente	Valsts	nodarbinātības	aģentūras	
vadītāja	Baiba	Paševica.	(11.un	12.	kl.).
Maijā	 notiks	pēdējais	 šī	 cikla	pasā

kums	 “Arī	mums	 ir	 zelta	 talanti”.	Uz	 to	
esam	aicinājuši	mūsu	dziedošos,	kom
ponējošos,	 dzeju	 rakstošos,	 dejojošos	
absolventus.	Tas	būs	skaists	un	emocio
nāls	vakars.
Skolas	vadībai	un	visiem,	kas	atbalstī

ja	un	palīdzēja,	sirsnīgs	paldies!
Skolotāja	ināra Bahmane

negaidīts pārsteigums
2.martā	Mālpils	 vidusskolā	pienāca	

sūtījums	pabiezas	bandroles	izskatā.	To	
ienesa	sekretāre	tieši	7.klases	literatūras	
stundā.	Saturs	pārsteidza	ne	tikai	bērnus,	
bet	arī	skolotāju.	Tomēr,	lai	būtu	skaidrī
ba,	jāpastāsta,	kā	viss	sākās.
9.janvāra	rītā	abas	7.	klases	apskatīja	

dzejnieka	un	mākslinieka	Jāzepa	Osma
ņa	gleznu	izstādi	Mālpils	kultūras	namā.	
Darbi	bērniem	ļoti	patika,	un	tapa	sirsnī
gas	un	jaukas	atsauksmes,	ko	skolotāja	
apkopoja	un	ielika	izstādes	atsauksmju	
grāmatā.	 Bērnu	 vērtējumi	 bija	 Jāzepu	
Osmani	ļoti	aizkustinājuši,	tādēļ	sūtījumā	

bija	biogrāfiskais	romāns	“	Zivju	vējš”	un	
katram	 skolēnam	 individuāls	 veltījuma	
dzejolis	ar	autogrāfu.

Tas	bija	 ļoti	 emocionāls	brīdis,	 kad	
skolēni	 saņēma	 skaisto	 un	 neparasto	
dāvanu.	Diemžēl	ne	visi.	Tie,	kas	noslin
koja,	visai	ērti	nejutās,	bet	–	kāds	darbs,	
tāda	alga.	Jāsaka	gan,	ka	šoreiz	alga	bija	
krietni	lielāka	par	darbu.
Šobrīd	 jau	 top	 atbildes	 vēstule	 ar	

mīļiem	pateicības	vārdiem.	Skolēni	iero
sināja,	ka	varētu	aizsūtīt	savus	labākos	
dzejoļus.	Kas	zina,	varbūt	arī	sadūšosi
mies.	Tad	mums	būs	pašiem	savs	dzejas	
konsultants.

Iespaidus	apkopoja		
anda Vecroze

keramikas studija “mālpils”
Lasītāj,	iespējams	jau	esi	pamanījis,	

ka	daudzi	no	taviem	draugiem	vai	arī	pats	
vienu	vai	vairākas	dienas	nedēļā,	noteiktā	
laikā	esi	aizņemts.	Noteikti	arī	zini,	ka	par	
iemeslu	tam	ir	studijas	“Mālpils”	kerami
kas	pulciņš.
Keramikas	studija	“Mālpils”	savu	dar

bu	sāka	pagājušā	gada	oktobrī,	interesen
ti,	pieteicās	no	7	gadiem	līdz	pat	krietnam	
vecumam.	Taču	māla	mīcītāji	savas	rindas	
papildināja	līdz	jaunajam	gadam.	Šobrīd	
keramikas	studijas	vadītāja	nolēmusi,	ka	
nākamie,	veidot	gribētāji,	varēs	pieteikties	
sākot	ar	nākamo	mācību	gadu.
Pulciņa	 vadītāja	 bija	 pārsteigta	 par	

to,	 cik	daudz	bērnu	 sākotnēji	 bija	 pie
teicies	 –	 74.	 Taču,	 laikam	 ejot,	 jauno	
keramiķu	 kļuvis	mazāk.	 Pulciņā	 ir	 vai
rākas	 vecuma	grupas	–	 sākumskolēni,	

pamatskolēni,	 devīto	 klašu	 skolēni	 un	
vidusskolēni.	Studiju	“Mālpils”	apmeklē	
arī	16	pieaugušie.
Studijas	galvenā	iniciatore	ir	kerami

ķe	Guna	Petrevica.	Lielu	paldies	studijas	
vadītāja	 saka	 kultūras	 nama	direktorei	
Edītei	 Priekulei,	 kura	 izrādīja	 atbalstu	
studijas	izveidē	un	vietas	izvēlei,	atbalstu	
izrādīja	arī	Mālpils	vidusskolas	direktore	
Solvita	Lapiņa.
Kaut	arī	pulciņā	valda	visnotaļ	brīva	

atmosfēra,	 tomēr	 katrs	 nevar	 veidot,	
ko	grib.	Nodarbības	notiek	pēc	plāna,	
pulciņa	 dalībniekiem	 jāveido	 noteikti	
uzdevumi.	Vēl	pulciņa	dalībniekiem	tiek	
piedāvāta	iespēja	iesaistīties	konkursos,	
radīt	darbus	izstādēm.	Tagad	pa	pagasta	
teritoriju	“ceļo”	māla	sniegavīru	izstāde,	
kura	pabijusi	gan	vidusskolā,	gan	bērnu
dārzā,	gan	tuvējā	kaimiņu	skolā	Sidgun

dā.	Šobrīd	arī	ir	konkursa	uzdevums,	vei
dot	māla	kuģus,	tā	kā	sirds	vien	kāro.
Iespējams,	 ka	 daudziem	 keramika	

asociējas	tikai	ar	brūnu	mālu,	taču	studija	
“Mālpils”	piedāvā	strādāt	ar	balto	mālu	
un	dažādiem	brūno	nokrāsu	māliem.	Ja	
audzēknis	vēlas,	darbam	iespējams	pie
šķirt	arī	krāsu	–	glazēšanas	tehnikā.

9.b	klase	skolnieks	arvis kantiševs

Mālpils	vidusskolas	skolēnu	izdevums

mālpils vidusskolas ziņas
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īsās ziņas
–	Noslēgušās	bateriju	vākšanas	sacensības,	Mālpils	vidusskola	
10.	martā	nodeva	177,25	kilogramus	izlietoto	bateriju,	aktīvā
kās	bija	3.,	2.b	un	2.a	klases.
–	Rīgas	rajona	bērnu	un	jaunatnes	vizuālās	un	lietišķās	mākslas	
darbu	izstādē	“Ar	vilciņu	Rīgā	braucu”	7.	klase	skolniece	Sinti
ja	Logina	ieguva	I	pakāpes	diplomu,	bet	8.b	klases	skolniece	
Diāna	Birča	–	Atzinību	par	veiksmīgu	un	radošu	ieceres	īste
nošanu.
–	“Mūsdienu	deju	festivāla	2009”	konkursā	“Jaunā,	straujā	paau
dze	–	NRG	2009”	novados	“Ivettas	deju	studijas”	5.	–	9.klašu	
deju	grupa	un	“Nakc1”	ieguva	II	pakāpes	diplomus.
–	Labus	 rezultātus,	pateicību	un	 tiesības	nēsāt	 Jauno	Rīgas	
sargu	piemiņas	zīmi	19.martā	izpelnījās	Mālpils	vidusskolas	
komanda	“Domino”	–	10.	klases	skolēns	Edgars	Kaņepējs	
un	12.klases	skolēni	 Ilze	Vilciņa,	 Inta	Šaboha,	Rita	Priede,	
Pēteris	Vuļs,	Miķelis	Vuļs.

spēlējam teātri
Teātris,	dzeja,	mūzika	–	pasākumi.	Mūsu	pulciņam	tas	nav	

nekas	svešs.	Īpaši	tagad	teātris	ir	kļuvis	vēl	tuvāks,	jo	mēs	spē
lējam	lugu	“Sakņudārza	sargs”,	kas	ir	ļoti	interesanta.

Klāt	bija	ilgi	gaidītā	Projektu	nedēļa,	kurai	gatavojāmies	ļoti	
cītīgi.	Sagatavoties	šim	pasākumam	mums	palīdzēja	vienmēr	
atsaucīgā	skolotāja	Daila	Klintsone.	Sajūtas	iznākot	uz	skatuves	
pirmajā	brīdī	bija	satraucošas	un	nedaudz	bailīgas.	Ar	ludziņu	
uzstājāmies	1.	–	8.klašu	skolēniem,	paviesojāmies	arī	Mālpils	
bērnudārzā	pie	mazajiem	bērniem.	Protams,	tekstu	iemācīties	
ir	 viens,	 bet	 kustības	un	 izteiksmīgā	 runāšana	 ik	 pa	brīdim	
aizmirstas	uztraukuma	vai	slinkuma	dēļ,	kas	piemeklē	ikvienu	
no	mums.	Pulciņā	pavadītais	laiks	ir	ļoti	interesants,	un	teātra	
izrāde	ar	katru	mēģinājumu	kļūst	labāka	un	interesantāka,	jo	
mēs	taču	negribam,	lai	ludziņa	būtu	garlaicīga.
Gatavojamies	arī	doties	pie	Mālpils	internātpamatskolas	sko

lēniem,	lai	parādītu	savu	sniegumu,	rastos	lielāka	pieredze,	un	
viss	izdotos	vēl	labāk.	Tagad	plānojam	gatavot	priekšnesumu	
savām	māmiņām,	bet	par	to	pēc	svētkiem...

6.	klases	skolniece		
ieva ermansone

lauksaimnieCīBa

Zemnieku	ballē,	kas	notika	14.	februārī,	savu	nozari	–	biškopī
bu	pārstāvēja	andris Paukšins,	kurš	jau	no	1995.	gada,	kad	at
vaļinājies	no	Latvijas	armijas,	turpinājis	savu	hobiju	–	bišu	saimju	
kopšanu,	bet	nu	jau	lielākā	mērogā.	Pieredze	ar	dzēlējām,	turot	
pa	trim,	četrām	saimēm,	bijusi	gan	Karēlijas	šaurumā,	gan	Vidus
āzijā	un	Aizkaukāzā.	Šeit	iestājies	biškopības	biedrībā,	kurā	aktīvi	
piedalās	joprojām	–	gan	dažādos	pasākumos	Latvijas	novados,	
gan	lekcijās	par	jaunākajiem	sasniegumiem	nozarē.

kāda situācija ir latvijā? – Medu mazāk ievāca Latgalē, jo 
tur ilgu laiku bija sausums. Bet viss ir atkarīgs no tā, kādi sējumi 
blakus, kā izvietotas saimes. Lielu daudzumu saimes vienā vietā 
nevar izvietot. Man saimes izvietotas 11 km rādiusā – četrās vie
tās, piektā pie mājas.

kā plānojat izvietojumu? – Es apskatos kāda ir vieta, vai 
tuvumā citiem nav bites, novērtēju augus, mežu, tad vienojos ar 
saimniekiem, vai drīkst pie viņiem izvietot dravu. Latvijā ir Minis
tru kabineta noteikumi, kas regulē biškopības nozari, kur arī ir 
noteikta gan dravu turēšana mazdārziņos, laukos. Man parasti 
bites izvietotas tur, kur nav lopi, lai nebūtu problēmas.

Cik liela ir jūsu drava, kā realizējat produkciju? – Man ir 
vairāk kā 40 saimes, ar realizāciju nav problēmu, lielākie noņēmēji 
ir Rīgā, Salacgrīvā. Ir patstāvīgie klienti, kas zvana un pasūta ne
pieciešamo daudzumu. Cenas ir zemākas, kā tirgū. Rūpējos par 
saimju kvalitāti. Lai būtu labs pienesums, jābūt šķirnes bitēm.
Paukšina	kungs	atzīst,	ka	aktīvi	izmanto	iespējas	iepazīties	

ar	ārvalstu	biškopju	pieredzi.	Tā	pagājušajā	gadā	nedēļu	būts	

Somijā,	savukārt	šogad	jau	pieteicies	braucienam	uz	Vispasaules	
biškopības	kongresu	Francijā.
Saimniecībā	ienākuši	arī	līdzekļi	no	Eiropas	Savienības,	natu

rālo	saimniecību	pārstrukturizācijai,	kas	deva	iespēju	iegādāties	
elektrisko	medus	sviedi,	atvākojamo	galdu,	speciālo	mājiņu	pie
kabi.	Rūpējoties	par	produkcijas	kvalitāti,	regulāri	tiek	nodotas	
gan	medus,	gan	ziedputekšņu	un	ūdens	analīzes.	Jo	pat	katrai	
mazākajai	burciņai	saimnieks	ar	drošu	sirdi,	var	līmēt	savu	eti
ķeti,	kur	atrodama	informācija	par	vietu,	kur	medus	ievākts,	kā	
arī	kontaktelefons	reklamācijām.

kā vērtējat nākotnes perspektīvas, krīzes laika ietekmi? 
– Cilvēkiem būs mazāk naudas, viņiem būs grūtāk ko iegādāties, 
kā inventāru – stropus, rāmīšus.

Vai es regulas ir kā ietekmējušas biškopību? – Eiropai pra
sības nav tik lielas, kā mūsējie uzstāda. Tomēr biškopības biedrība 
sāka atkarot prasības pēc speciāliem cehiem. Tagad ir daudzmaz 
reāli. Jo protams ir vajadzīgas analīzes, jāievēro noteikumi.
Tātad	meklējiet	labāko	medu,	lietojiet	to	gan	ārstējot	kaites,	

gan	 ikdienā	 sniedzot	 savam	ķermenim	enerģijas	devu,	 pilnu	
saules,	ziedu	smaržas	un	vasaras	spēka.	Informāciju	varat	gūt	
arī	internetā	–	mājas	lapās:	www.medus.lv,	kur	plašajā	Latvijas	
bitenieku	saimē	no	mālpiliešiem	ir	pieminēti	divi	–	Inta	Rimša	un	
Andris	Paukšins.	Bet	visu	jaunāko	informāciju	meklējiet	biškopī
bas	biedrības	mājas	lapā:	www.strops.lv

daiga frīdberga

dzēlēju savaldītājs
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mĀlPils ProfesionĀlaJai Vidusskolai – 60

kultūra

labrīt, skolotāj!
Tas	notika	tad,	kad	mācības	notika	Mui

žas	pilī	un	Dārza	mājā.	Par	mācību	daļas	
vadītāju	strādāja	Vasilijs	Ādolfs,	cilvēks	ar	
virsnieka	stāju	un	ļoti	stingrām	prasībām	
pret	audzēkņiem	un	arī	pret	skolotājiem.
Kādu	 rītu	 nāku	uz	 skolu,	 pie	 ieejas	

kolonnām	stāv	divi	audzēkņi:	“Labrīt,	sko
lotāj!”	Sasveicināmies,	paņemu	žurnālu	un	
eju	uz	Dārza	māju.	–	”Uz	redzēšanos,	sko
lotāj!”	Noturu	stundu,	nāku	atpakaļ	”Lab
rīt,	skolotāj!”	Jautāju,	kas	noticis.	Izrādās,	
ka	šorīt	 aizmirsuši	pasveicināt	 skolotāju	
Ādolfu.	Tāpēc	par	sodu	puiši	līdz	pusdien
laikam	sveicināja	visus	garāmgājējus.

kā es baronu taubi redzēju
Dežūrskolotājam	tehnikumā	un	kop

mītnēs	 bija	 jāpaliek	 līdz	 23.00	 un	 arī	
vēlāk,	 ja	 nepaspēja	panākt	 naktsmiera	
iestāšanos.

Dzīvoju	Bukās.	Kādā	puteņa	naktī	no
lēmu	palikt	pa	nakti	pilī,	jo	no	rīta	jau	7.00	
bija	audzēkņi	jāmodina.	Kolēģi,	to	izdzir
dot,	protams,	centās	iegalvot,	ka	tas	ir	
riskanti,	jo	Taube	ap	pusnakti	apstaigājot	
savus	apartamentus.	Nekādas	lielās	bai
les	nejutu,	jo	ap	4.00	vai	5.00	apkopējas	
nāca	kurināt	krāsnis	un	uzkopt.	Apgūlos	
sekretāres	kabinetā.	Miegs	nevienā	acī.	
Drīz	 nāk	 apkopējas.	 Nu	 ir	 droši.	 Pie
snaužu.	Pēkšņi	–	brīkšķ,	brākšķ	 skrien	
Baložmāte	 (apkopēja).	 “Skolotāj,	 sko
lotāj!	Stāvu	augstāk	stāv	Taube!”	Jāiet	
skatīties,	kompānijā	pienāk	vēl	citas	ap
kopējas.	Attaisām	kādas	klases	durvis:	
stāv	gan	–	pagarš	 vīrs	garos	zābakos,	
pelēkās	vadmalas	biksēs,	melnā	žaketē	
un	gaišā	kreklā.	“Vai	die,	Vanag,	ko	tu	te	
dari	nakts	laikā?”	–	“Mācos,	kopmītnēs	
puikas	neļauj	mācīties.”	Šim	zēnam	bija	
ļoti	grūta	galva,	bet	viņš	bija	ļoti	cītīgs.	Tā	

viss	būtu	beidzies,	tikai	Baložmāte	no	šī	
pārbīļa	pēc	tam	saslima.
Starp	citu,	2	stāvā	kādā	telpā	pie	ma

zajām	trepēm	ir	dzirdamas	bērnu	raudas,	
to	apgalvo	vairāki	cilvēki.	Bet	varbūt	tā	ir	
tikai	baložu	dūdošana	bēniņos?

ērms istabā
Dārza	mājā	 bija	meiteņu	 kopmītne	

pirmajā	stāvā.	Nez	kā	meitenes	bija	no
kaitinājušas	puišus.	Viņi	naktī	no	 lauka	
bija	atvilkuši	balto	ķēvi	Frakciju,	pavēruši	
meiteņu	istabas	durvis	un	ielaiduši	viņu	
tur	iekšā.	ķēve	esot	sākusi	bubināt.	“Vai	
die,	vai	die,	ērms	istabā!”	–	kāda	kliegusi.	
Jampadracis	briesmīgs.	Tas	trakākais,	ka	
ķēvi	nevarēja	apgriezt,	jo	gulta	pie	gultas.	
Bija	jāceļas	augšā,	jāceļ	gultas	viena	virs	
otras,	lai	varētu	ķēvi	izvest	laukā.	Tas	no
tika	60tajos	gados.

mirkli apstājies!
Ir	balta	diena.	Saules	pielieta	arī	Mālpils	kultūras	nama	izstāžu	zāle.	Lēnām	

kāpju	pa	trepēm...un	iekrītu	ziedu	pļavā.	Peonijas,	delfīnijas,	baltas	zvaniņu	ku
penas	un	sārts	flokšu	klēpis.	Maigas	gleznas?	Tomēr	nē,	šeit	jaušams	spēks.	
Spēks	līnijās,	spēks	pasteļtoņos,	akvareļa	brīvajā	plūdumā	no	ziedlapas	uz	
ziedlapu.	Tas	strāvo	no	baltā	mežģīņu	galdauta	smalkumiem,	no	gliemežnī
cas	klusās	šalkoņas,	no	gaismas	stara,	kas	notverts	stikla	traukos.
Rita	Blaževiča	izstādes	katalogā	raksta:	“Ar	saviem	darbiem	vēlos	uzru

nāt	cilvēkus.	Ikdienas	steigā	daudz	kas	paliek	nepamanīts,	bet	es	aicinu	
dažreiz	apstāties	un	pavērot	visu,	ko	sniedz	daba	un	skaistas	lietas,	kas	
mums	apkārt.	Attēlojot	ziedu	vai	priekšmetu	formu	un	krāsu	bagātību,	es	
nevaru	gleznot	abstraktā,	modernā	gleznošanas	manierē,	man	noteicošie	
ir	klasiskās	vai	akadēmiskās	glezniecības	pamatprincipi,	tikai	tad	es	varu	
pateikt	visu	to,	ko	redzu	un	jūtu,	tikai	tā	es	varu	attēlot	stiklu	kā	stiklu,	mālu	
kā	mālu,	formas	apaļas	vai	caurspīdīgas	un	ziedus	plastiskus.”
Te	nu	parādās	mākslinieces	lielā	meistarība.	Ieturētas	krāsu	gammas,	

filigrāni	izstrādātas	detaļas.	No	kurienes	nāk	šīs	prasmes?	“Rita	Blaževiča	
māksliniecisko	 izglītību	 ir	apguvusi	Rīgas	Lietišķās	mākslas	vidusskolā.	
Ritai	 ir	 laimējies,	 jo	 viņas	 skolotāju	 vidū	 ir	 tādi	 latviešu	akvareļmākslas	
klasiķi	kā	Kārlis	Sūniņš,	Eduards	Jurķelis	un	Ērika	Romāne.	Šis	faktors	ir	
ietekmējis	mākslinieces	izvēli	–	akvareli	viņa	iemīlēja	uz	mūžu,	tā	poētisko	
iespēju,	smalko	nianšu	un	vieglās,	caurspīdīgi	dzidrās	tehnikas	dēļ,	kas	
tik	ļoti	atbilst	mākslinieces	pasaules	izjūtai,	viņas	romantiski	sievišķajai	da
bai	un	daiļuma	alkām,”	tā	par	mākslinieci	izstādes	pieteikumā	raksta	Juris	
Ģērmanis.	“Viņas	iedvesmas	avots	ir	Latvijas	daba	visdažādākajās	noska
ņās	un,	protams,	ziedi.	Tos	viņa	pazīst,	prot	audzēt	un	kopt	un	gleznot…	
–	gleznot	izstudējot	katra	zieda	īpašo	formu	un	raksturu.	Ainavās	ieskanas	
tumšāki	toņi,	jo	māksliniecei	ir	tuvas	rudenīgās	noskaņas,	noēnoto	parku	
klusums	un	koku	alejas,	kas	aizved	tālumā.”
Ritas	Blaževičas	 ziedu	gleznojumu	 reprodukcijas	 skatāmas	grāmatu	

apgāda	“Annele”	izdotajos	dzejoļu	krājumos,	kā,	piemēram,	“Piedod,	māt!”	
Māksliniece	regulāri	 izstāda	savus	darbus	Ventspils	mākslas	 izstādēs,	kā	
arī	Rīgā	un	citās	Latvijas	pilsētās.	Izstādēs	māksliniece	sāk	piedalīties	70.	
gadu	sākumā,	vispirms	ar	makramē	tehnikā	veidotiem	darbiem,	austiem	go
belēniem,	vēlāk	akvareļiem.	Pirmā	personālizstāde	1986.	gadā.	Pārceļoties	
no	Līvāniem	uz	Ventspili,	Rita	iesaistās	vietējo	mākslinieku	saimē,	regulāri	
piedalās	gadskārtējās	izstādēs.

atmiņas, ko iesūtījusi regīna dišlere

rita Blaževiča

Mākslas	zinātniece	Sarmīte	Sīle	raksta:	“Ritas	Bla
ževičas	klusajām	dabām	ir	sava	vieta	latviešu	akvareļ
gliezniecībā.	Viņa	strādā	profesionāli,	nesamāksloti,	
balstoties	 uz	 tradīciju,	 skolu,	 klāt	 liekot	 sievišķīgu	
sirsnību	un	pasaules	redzējumu.”
Vai	 jūsu	 sirdīs	 iekrita	 krāsu	 prieks?	 Vai	 baltais	

peoniju	smaržas	mākonis	palīdzēs	sagaidīt	pavasari?	
Lai	 izdodas	māksliniecei	arī	turpmāk	tvert	mirkli,	un	
uzsaukt	–	Pasaule	ir	skaista!

daiga frīdberga
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Vidzemes	novada	konkurss	notika	13.	
martā	Mālpils	kultūras	namā.	Pasākumu	
organizē	Valsts	jaunatnes	iniciatīvu	centrs	
sadarbībā	 ar	Rīgas	 rajona	padomi.	 Pa
sākuma	mērķis	 ir	 attīstīt	mūsdienu	deju	
un	veidot	repertuāra	atlasi	Latvijas	skolu	
jaunatnes	dziesmu	un	deju	svētkiem.	Mūs
dienu	deju	festivāls	ir	ikgadējs	pasākums,	
kas	notiek	visos	Latvijas	novados	un	Rīgas	
pilsētā.	Festivālā	tiekas	labākās	deju	gru
pas	izcīnot	uzvaru	rajona	konkursos.
Mālpilī	 piedalījās	 labākās	mūsdienu	

deju	grupas	no	Cēsu	pilsētas	un	rajona,	
Rīgas	 rajona,	Valmieras	pilsētas	 rajona,	
Alūksnes,	Madonas	un	Ogres,	kopā	743	
dejotāju.	Skatītāji	varēja	vērot	modernās	
un	šova	dejas,	kā	arī	hip	hop.	Tika	izdejo
tas	50	jaunrades	dejas.
Mūsdienu	 deju	 festivāls	 sastāv	 no	

diviem	 konkursiem.	 Iesācēju	 konkurss,	
kas	 kā	 sveiciens	 izskanēja	 visiem	 da
lībniekiem,	 savukārt	 pieredzējušo	 deju	
grupu	 konkurss	–	 “Jaunā,	 straujā	paau

dze	–	NRG	2009’’	rādīja	meistarību,	krāš
ņus	 šovus,	 interesantus	 tērpus,	 frizūras	
un	pat	pieskaņotus	grimus.
Mālpilī	konkurss	sākās	ar	jauku	priekš

nesumu,	kur	varavīkšņaino	lietussardziņu	
virpulis	radīja	jautru,	pavasarim	raksturīgu	
noskaņu,	ko	turpināja	visi	deju	kolektīvu	
vadītāji,	 vienojoties	 pazīstamajā	 Letkis	
deju	rindā.	Šī	bija	 lieliska	iespēja	redzēt	
kopā	visus	tos	cilvēkus,	kas	ikdienā	slīpē	
deju	soļu	smalkumus,	domā	par	horeogrā
fijām,	mīļo	un	lolo	savus	dejotājus.
Konkursā	piedalījās	divas	mālpiliešu	

grupas	–	Mālpils	vidusskolas	deju	grupa	
“Ivettas	deju	studija”	izpildīja	deju	“Sau
les	 piedzimšana”,	 bet	 “Nakc1”	 dejoja	
“Jauna	diena”.

Žūrija:
Gunta	 Bāliņa	–	 Latvijas	Nacionālās	

operas	 repetitore,	 Kultūras	 akadēmijas	
asociētā	profesore;
Līga	Līberte	–	horeogrāfe,	Kultūras	ko

ledžas	modernā	dzeža	pasniedzēja;

Inese	Upeniece	 radošās	 apvienības	
“Idejas’’	vadītāja.

konkursa “dejas brīnums”  
rezultāti:
Salaspils	pirmskolas	izglītības	iestādes	

“Ritenītis” deju	grupa	ieguva	2.	pakāpi;	Van
gažu	neatkarīgās	deju	grupas	pirmsskolas	
vecuma	dejotāji	ieguva	3.	pakāpi;	Vanga
žu	neatkarīgās	deju	grupas	pirmsskolas	
1.–4.	klašu	dejotāji	ieguva	1.	pakāpi;	Salas	
pagasta	kultūras	nama	deju	grupa	“Platīns” 
ieguva	2.	pakāpi;	Mārupes	vidusskolas	de
ju	grupa	ieguva	2.	pakāpi;	Krimuldas	Māk
slas	un	mūzikas	skolas	deju	grupa	ieguva	
2.	pakāpi;	Olaines	1.	vidusskolas	deju	gru
pa	“Step	by	Dance”	ieguva	1.	pakāpi.

konkursa “Jaunā, straujā  
paaudze – nrg 2009” rezultāti:
Mālpils	vidusskolas	“Ivettas	deju	studi

ja” ieguva	2.	pakāpi;	Mālpils	vidusskolas	
deju	grupa	“Nakts	–	1”	ieguva	2.	pakāpi;	
Krimuldas	Mākslas	 un	mūzikas	 skolas	
deju	 grupas	 5.–9.	klašu	dejotāji	 ieguva	
3.	pakāpi;	Krimuldas	Mākslas	un	mūzikas	
skolas	deju	grupas	10.–12.	klašu	dejotāji	
ieguva	1.	pakāpi.

daiga frīdberga

mūsdienu deju festivāls 2009

salaspils deju grupa “ritenītis”,  
deja Mazais flirts

Vangažu neatkarīgā deju grupa “Ciprese”, 
deja Rūķīši

siguldas pilsētas deju grupa “Pīlādzītis”, 
deja Riču – raču

Žūrija

alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju gru
pa “solo – 1”, deja Viena dien puķu dobē

lielvārdes kultūras nama deju grupa  
“teixma” gatavojas dejai Panika

mālpils vidusskolas deju grupa “ivettas  
deju studija”, deja Saules piedzimšana

sarkaņu pagasta deju grupa “geizeri”, 
deja Virpata
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Bērnu un jauniešu 
dziedāšanas  

konkurss 
“Brīnums 2009”

Bērni  
vecumā līdz 9 gadiem
“Mākonis	un	mākonīte”		
(Imanta	Kalniņa	mūzika,	Raiņa	vārdi)

Dzied	agnese griķe  
   i Vieta un grand PriX

“Glāze	piena”	(J.	Stībelis)		
Dzied	ieva ozola,		
(adriana Paula fjodorova,		
elīza Veica) ii Vieta

“Ja	es	būtu”	(V.	Zilvera	mūz.,		
D.	Bitēnas	–	Sirmās	vārdi)	
Dzied	solo		
ričards kaupužs iii Vieta

Bērni un jaunieši  
no 10 – 15 gadiem
“Ja	tu	man	esi”		
Dzied	klinta millere i Vieta

“Dziesma	par	rozīti”	Dzied	māsas		
madara	un	līva luīze  
Jonānes  ii Vieta

“Bronza”	(Prāta	vētra)		
Dzied	marta kalniņa		
un	alise graudiņa iii Vieta

“Lidmašīnas”		
Dzied	sindija Jansone  
   skatītĀJu simPĀtiJa  
   un grand PriX

daniela Begune	un	signe Vizuma

madara kantiševa

samanta rakuzova

“adriani” adriana Paula fjodorova,	ad
rians rakuzovs ričards kaupužs

ieva ozola,	alise Pētersone,		
reinārs lūkins,	madara Cīrule,		
eva ivanova,	annija kaņepēja

ieva ozola,	adriana Paula fjodorova,		
elīza Veica

adrians rakuzovs,	Beāte radziņa

krista kristiāna osīte

līva feldmane
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sPorts

sporta ziņas
1.martā	kafejnīcā	“AUGUSTS”	notika	

šī	 gada	 2.posms	ZOLES	SPĒLĒ,	 kurā	
piedalījās	28 dalībnieki.	1.vietu	 ieguva	
Ivars	Mazurkevičs,	2.vietā	 ierindojās	
Pēteris	 Isajevs,	 bet	3.vietā	 –	Dzintars	
Narnickis.
6.martā	Reiņa	trasē,	Krimuldas	pagas

tā	 norisinājās	Rīgas	 rajona	pašvaldību	
darbinieku	12.ziemas	sporta	spēles.	Sa
censības	notika	5	sporta	veidos	un	kopu
mā	piedalījās	20	pašvaldību	komandas.	
Mūsējie	 nostartēja	 ļoti	 pārliecinoši	 un	

stabili,	iegūstot	3.vietu	kalnu	slēpošanā	
(Valts	Mihelsons	un	Ineta	Broka),	5.vietu	
priekšsēdētāju	sacensībās	un	lielajā	sta
fetē,	6.vietu	mazajā	stafetē	un	11.vietu	
distanču	 slēpošanā.	Kopvērtējumā	 tas	
deva	augsto	3.vietu!!!	Bez	diviem	jau	pie
minētajiem	Mālpils	komandā	startēja	An
na	Viškere,	Ineta	Endele,	Aivars	Melcers,	
Aivars	Skroderis	un	Ģirts	Lielmežs.
14.	un	15.martā	ķekavas	sporta	klu

bā	notika	ķekavas	pagasta	 2009.gada	
atklātais	 čempionāts	 GALDA	 SPĒĻU	
DAUDZCĪŅĀ,	kurā	piedalījās	arī	Mālpils	
sporta	darba	organizators	Ģirts	Lielmežs.	

Kopumā	piedalījās	20	dalībnieki.	Sacen
sības	 notika	 6	 sporta	 veidos	 (novuss,	
dambrete,	zolīte,	šahs,	šautriņu	mešana,	
galda	teniss).	Jāpiedalās	bija	visos	spor
ta	veidos	un	kopvērtējumā	uzvarēja	tas,	
kuram	vietu	summa	5	sporta	veidos	bija	
viszemākā.	Pirmajā	dienā	 tika	 izspēlēti	
trīs	sporta	veidi.	Novusā	Ģirts	Lielmežs	
ierindojās	11.vietā,	dambretē	–	16.vietā	
un	zolītē	6.vietā.	Otrajā	dienā	tika	izspē
lēti	pēdējie	trīs	sporta	veidi.	Šahā	–	2.vie
ta,	 šautriņu	mešanā	–	4.vieta	un	galda	
tenisā	 –	 3.vieta.	Atmetot	 vienu	 sliktāko	
rezultātu	 un	 saskaitot	 pārējās	 izcīnītās	
vietas,	 tika	 iegūti	 26	punkti	 un	2.vieta 
kopvērtējumā.
15.martā	kafejnīcā	“AUGUSTS”	notika	

šī	 gada	 3.posms	ZOLES	SPĒLĒ,	 kurā	
piedalījās	31 dalībnieks.	1.vietu	 ieguva	
Jānis	Podračiks,	2.vietā	ierindojās	Pēte
ris	Isajevs,	bet	3.vietā	–	Matīss	Preiss.

Sporta	darba	organizators	
Ģirts lielmežs,	29248752

sporta pasākumu plāns: Vieta

4.aprīlis Rīgas	rajona	sporta	spēles	telpu	futbolā Mālpils	sporta	halle

5.aprīlis Mālpils	pagasta	čempionāts	šahā Mālpils	sporta	halle

10.aprīlis Rīgas	rajona	sporta	spēles	telpu futbolā Mālpils	sporta	halle

18.aprīlis Rīgas	rajona	sporta	spēles	orientēšanās sportā Rīgas	rajons

19.aprīlis Sacensības	ZOLES	SPĒLĒ	5.posms Kafejnīca	“AUGUSTS

26.aprīlis Rīgas	rajona	sporta	spēles	šahā Mālpils	sporta	halle

Beāte radziņa

agnese griķe

Beāte radziņa,	Viktorija seļivanova,		
raiva ozoliņa,	adriana Paula fjodorova,	
elīza Veica

marta kalniņa	un	alise graudiņa

lote	un	oto Cērpi klinta millere

līna millere, elīza dombrovska,  
krišjānis Bērziņš

madara	un	līva luīze Jonānes

sindija Jansone

foto: a. lapiņš

foto: a. lapiņš

foto: a. lapiņš
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26.februārī	Mālpils	sporta	kompleksā,	
skanot	skaļiem	aplausiem	un	sajūsmas	
saucieniem,	noritēja	“Schenker”	volejbo
la	līgas	spēle,	kuras	laikā	uz	sarunu	lūdzu	
bijušo	volejbolistu,	tagad	Mālpils	sporta	
kompleksa	vadītāju	Valtu mihelsonu.

Pirmais jautājums, nezinātājiem – 
kas ir Šenkera līga? Vai tuvākajā laikā 
mālpiliešiem atkal būs iespēja ska
tīties tāda līmeņa sacensības? kādi 
tālākie plāni?
–	Šenkera līga ir Baltijas atklātais 

čempionāts. Augstākajā līmenī, līdzīgi kā 
basketbolā BBL. Pēc šīm spēlēm skatī
simies, kas būs ar Latvijas čempionātu. 
Varbūt šeit, ja iepatiksies. Tālāk ceram uz 
Rīgas rajona mini futbola mačiem, Tautas 
sporta asociācijas volejbola mačiem, da
žādiem ģimeņu sporta pasākumiem, kas 
notiek Latvijā. Vasarā orientēsimies uz 
bērnu nometnēm. Ceram sadarboties ar 
Mālpils profesionālo vidusskolu, jo viņiem 
ir labas kopmītnes. Tas mums ir pluss. 
Protams, būs atkarīgs, kad viņiem būs 
brīvs. Ceram uz Sporta skolu atsaucību 
un laicīgu pieteikšanos.

kāda ir interese par sporta cen
tru no apmeklētāju, īpaši jauniešu 
puses?
–	Interese ir. Bija te tāds gadījums, kad 

laikā, kas atvēlēts pagasta iedzīvotājiem 
izmantot sporta zāli, stāv seši jaunieši un 
saka – mūs “veči” dzen laukā no zāles, 
jo zāle patiešām šajos laikos ir aizņemta. 
Jautāju, no kurām klasēm viņi ir, jo ir doma 
veidot sestdienas vai svētdienas rītus. Tie 
varētu būt trešo, ceturto klašu skolēni, ar 
kuru vecākiem vienojoties, vai viņus tas 
apmierina, varētu arī tikt laisti lielajā zālē. 
Pagasts būtu ar mieru, rezervēt attiecīgos 
laikus. Vecākiem tiks sniegta informācija 
par grupas mērķiem, kas galvenokārt ir 
veselībai, par stundu skaitu. Saskaņojot 
ar vidusskolu, to jau varētu veidot kā spor
ta klasi. Ideālā variantā, kad uzlabosies 
ekonomiskā situācija, tā varētu būt sporta 
skola. Šī vecuma grupa – trešie, ceturtie 
varbūt vēl otrie, būtu optimālais vecums 
jauniešiem sākt. Grupām, kuras pats, 
izmantojot arī ar savu pieredzi, varētu 
pakontrolēt, varētu piedāvāt vieglatlētiku, 
sporta ētiku, fiziskās sagatavotības uzla
bošanu, no sporta veidiem – volejbolu, 
basketbolu, futbolu. Tās būtu vispārējas 
sporta nodarbības, kur dalīšanu pa novir

zieniem sāktu tikai no sestās klases. Kad 
jau viņi būs “atraduši sevi”, kā arī ņemot 
vērā organisma nobriešanu attiecīgajiem 
sporta veidiem. Basketbols, futbols varētu 
būt ātrāk, bet volejbolam vajag nobriedu
šāku organismu – tieši lēcienam. Tomēr vi
sam pamatā ir vieglatlētika, vingrošana.

kā ir ar ūdens sporta veidiem? Vai 
ir interese par mūsu baseinu?

– Pagaidām ir aerobika, bet jāskatās 
tālāk, ko vēl varam piesaistīt. Esmu seci
nājis, ka jābrauc pašam, jāpiedāvā visās 
iespējamās formās – ar afišām, bukle
tiem, jo lielie masu saziņas līdzekļi prasa 
bargas naudas. Vietējo avīzīti, kas palasa, 
kas, ne, tāpat ar televīziju... Piemēram, 
aizbraucot uz Nītauri, konstatēju, ka ne
maz nezin par mums. Jāizmanto cilvēku 
apmeklētākos punktus – veikalus, aptie
kas, kur izvietot informāciju, kas tālāk jau 
aizietu mutiski.

reklāmas nozīme ir liela, vai par šo 
volejbola spēli zināja tikai mālpilieši?

– Nē, šeit palīdzēja Volejbola federāci
ja, kas ielika reklāmu lielajā televīzijā – 900 
sekundēs, sporta klubs reklamēja, mēs ar 
Mālpils informācijas centra vadītāju I. Krie
viņu sagatavojām mazās reklāmas lapas. 
Protams, daudz efektīvāk tas būtu, ja varē
tu dot informāciju plašsaziņas līdzekļos, 
kā bija kādreiz, kad noteiktu rindu skaitu 
varēja ievietot bez maksas.

kas jauns  ga idāms spor ta 
centrā?

– Sāksies aerobikas nodarbības, 
kuras vadīs Ilze Ieviņa. Domājams, ka sa
maksa būs pieņemamās cenās, un gribē
tāju netrūks. Turpinās nodarbības ūdens 
aerobikā, taču ir samazinājies dalībnieku 
skaits. Ļoti iecienīts ir bērnu baseins.

Jau vairāk kā mēnesis riņķī, kopš 
darbojaties, vai ir atklājušies kādi mī
nusi, kas neapmierina?
–	Varētu būt labāka ūdens novadī

šana ģērbtuvēs. Daudzi klienti izsaka 
neapmierinātību, ka baseins ir par dziļu. 
Tomēr baseins ir domāts peldēšanai, 
paplunčāties var ieiet mazajā baseinā. 
Savukārt uz mūsu baseinu grib braukt 
sporta skolas tieši tādēļ, ka ir pietiekošs 
dziļums, lai galos varētu apgriezties. 
Ir pretenzijas, ka ūdens par vēsu. Baseina 
ūdens temperatūra ir 27 grādi, savukārt 
pieļaujamās normas ir no 25 līdz 26 grā
diem. Bērnu baseinā ir 31 – 32 grādi. 

Domāsim kā risināt šo situāciju. Varbūt 
brīvdienās, kad vairāk cilvēku un nevar 
tik aktīvi peldēt, varētu paaugstināt tem
peratūru līdz 280C. Domāts arī par ūdens 
aerobikas apmeklētāju drošību, ir spe
ciālas jostas, kas notur uz ūdens. Aicinu 
jostas izmantot arī peldēt nepratējus. Tā 
izbaudot drošības sajutu un iespēju atslā
bināties, bet galvenais – peldēt, kas būs 
daudz efektīvāk nekā stāvēt ūdenī.

no kāda vecuma nāk bērni? Vai ir 
kādi ierobežojumi? kā sekojat ūdens 
kvalitātei?

– Nāk pat divgadīgi. Bet laižam no 1 
gada vecuma, kas saistīts ar drošību, jo 
ūdens ir ar hloru, skābēm, kas uztur mik
rofloru vajadzīgajā līmenī. Ja ūdens būs 
siltāks, jutīs vairāk specifisko smaržu, ko 
tagad nejūt. Vienam grādam ūdenī ir liela 
nozīme. Paldies Jurim Strazdam un Aijai 
Mālkalnei, kas rūpējas par ūdens kvalitāti, 
ņem regulāri analīzes. Kompleksā ūdens 
nomaiņa ir 20 m3 dienā. Pēc projekta ir 
paredzēts pilnīgu ūdens nomaiņu veikt 
vienreiz gadā. Malas tiek mazgātas kat
ru dienu. Baseins tiek sūknēts arī katru 
dienu, kas nozīmē, ka ar vakumu tiek ie
sūknēti visi netīrumi filtros, kurus mainīs 
pie lielās ūdens nomaiņas. Tad arī tiks 
mazgāts viss baseins, kas atrodas zem 
ūdens līmeņa.

ko vēlaties pateikt tiem, kas vēl nav 
apskatījuši jauno sporta kompleksu?
–	Nāciet, mēģiniet iedrošināt sevi! 

Kā sportists gribētu teikt, ka nevajag 
kautrēties. Nedomājot par kādiem smu
kumiem, nesmukumiem. Ir doma piedā
vāt aktīvajiem pensionāriem izdevīgus 
laikus no rītiem, kad nenāk skolēni, lai 
viņi varētu justies droši, brīvi, tikai savā 
kompānijā. Varbūt pensionāru padome 
varētu nākt ar saviem priekšlikumiem. 
Aktīvi peld skolnieki, ceram arī uz vidussko
lēnu aktivitāti. Arī pēdējiem pagājušā ga
da absolventiem dotais solījums tiekot pil
dīts, abonementi esot. Drīzumā gatavojas 
uzsākt nodarbības arī Sidgundas skolēni.  
Ir iekārtota trenažieru zāle, kur ar zāles 
uzrauga Edgara Komarova palīdzību visi 
laipni aicināti sākt treniņus. Pagaidām gan 
vēl nav treneris, kurš varētu veidot nodar
bību plānus. Laipni gaidām visus!

daiga frīdberga

Vai mālpilieši sporto?

Jau	vairākus	gadus	sia ”Žozefīna” –	Frizētava	visai	
ģimenei,	sekmīgi	darbojas	Kastaņu	ielā	1.	Esam	pateicīgi	sa
viem	klientiem	par	mūsu	frizētavas	un	solārija	apmeklēšanu.

Būsiet	arī	turpmāk	laipni	gaidīti!

mūsu Jaunums!
Ar	7.	aprīli	strādāsim	arī	Mālpils	jaunajā	Sporta	kompleksā,	
kur	būs	pieejams	moderns	vertikālais	solārijs	ar	vibroplatfor

mu	un	arī	frizieru	pakalpojumi.	Strādāsim	mālpiliešiem	izdevī
gos	darba	laikos,	arī	vēlākās	vakara	stundās	un	brīvdienās.

Uz	tikšanos!	Ar	cieņu,	Jūsu	frizierītes	irēna un	iveta

sporta kompleksa frizētavas darba laiki:
O.	 14.00–20.00	 T.	 14.0020.00	 C.	 14.020.00	
P.	 14.00–20.00	 S.	 11.0018.00	 Sv.	 12.0019.00
Pirmdienās	–	slēgts	 Tālr.:	29739759
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Spītējot	slapjajam	sniegam	un	stiprajam	vējam	21.	marta	
rītā	Mālpils	centrā	sapulcējies	prāvs	pulciņš	vīru	ar	apņemša
nos	no	Sudas	zemledus	valstības	izmakšķerēt	lielo	zivi.	17	vīri,	
starp	kuriem	bija	arī	viens	jaunietis	–	Alvis	Mārtinsons,	dodas	
lielajā	apsnigušajā	klajumā,	ko	nezinātājs	varētu	noturēt	arī	par	
pļavu,	kuras	gludo	klājienu	pēdas	izraibinājušas	strīpām	vien.	

Žūrija,	kas	visu	vēro	no	krasta,	saka,	ka	ledus	esot	gana	biezs,	
tomēr	es	neriskēju	doties	līdz	otram	krastam,	kur,	gandrīz	vai	
peldētavā,	satupuši	zemledus	makšķernieki.	Pusdienlaikā	vīri	
jau	 sanākuši	 krastā,	 nodod	 lomus	svēršanai.	 Tad	 žūrija	 sāk	
skaitīt	punktus.	Lūk,	arī	rezultāti:

Lielākās	zivs	īpašnieks	–	Sandris	Jonāns	(0.130	kg.)

Vieta Vārds,	uzvārds Zivju	svars	(kg.) Zivju	skaits

1. Aivars	Kļaviņš 0.800 55

2. Alfons	Suķis 0.570 41

3. Imants	Čelnovs 0.500 14

4. Gints	Zunde 0.470 32

5. Sandris	Jonāns 0.430 15

6. Jānis	Bičkovskis 0.380 15

Kad	vīri,	saņēmuši	balvas	un	diplomus,	nofotografēti	upes	
krastā,	vērtēt	šo	sacensību	rezultātus	lūdzu	sacensību	komisijas	
locekļus.	Kādi	lomi?	Tādas	mazas	ķeselītes?!	Tas jau bija gai
dāms, straujas laika maiņas,	tā	mazos	lomus	skaidro	gan	Valdes	
priekšsēdētājs	Kārlis	Lejnieks,	gan	Normunds	Ozoliņš,	Juris	
Lielmežs.	Tā	kā,	tagad	tāds	klusāks	periods	darba	cilvēkiem,	
tāpēc	arī	daudzi	varot	veltīt	laiku	savam	vaļas	priekam	–	zemle
dus	makšķerēšanai.	No	sacensību	dalībniekiem	tikai	divi	neesot	
Mālpils zivīm	 biedrības	biedri.	 Valdes	priekšsēdētājs	 izteica	
gandarījumu,	ka	šoreiz	piedalījies	arī	viens	jaunietis,	jo	labāk,	
lai	 jaunie	 nāk	makšķerēt,	 nevis	 blēņas	dara.	Biedrībai	 esot	

doma	veidot	Makšķernieku	skolu,	kur	varētu	jaunos	apmācīt	
visās	gudrībās.	Vīri	gan	nosmej,	ka	vēl	tik	neesot	izlemts,	kurš	
to	darīs.	Bāze	jau	ir	varena,	jo	Lielajā	ūdenskrātuvē	ir	salaistas	
zivis,	kas	paaugoties,	pēc	diviem	trijiem	gadiem	nesīs	 lielos	
lomus.	Zivju	klāsts	arī	ļoti	plašs	–	raudas,	sapali,	brekši,	līda
kas,	asari,	līņi.	Esot	pat	vēži	un	foreles	Mergupē,	kuru	biedrība	
gribot	izveidot	kā	foreļu	upi.	Tuvojas	pavasaris,	kad	atkal	visi	
dosies	talkās.	Divas	būšot	noteikti,	jo	lielajā	Latvijas	talkā	18.	
aprīlī	arī	piedalīšoties.	Biedrības	biedru	pulks	ir	plašs,	dažādu	
arodu	meistari,	lauksaimnieki	no	Mālpils	un	tuvākās	apkārtnes	
pagastiem	–	Suntažiem,	Lauberes,	Siguldas,	Inčukalna.	Drīzu
mā	būšot	licenču	sistēma,	kura	paredzēšot	atlaides	biedrības	
biedriem.	Licences	varēšot	iegādāties	biedrībā,	Viršu	benzīn
tankā,	Brūnu	HES,	kā	arī	pie	kontrolieriem.	Pašlaik	esot	jādomā	
par	 informatīvo	materiālu	 izgatavošanu.	Sabiedriskais	Valsts	
vides	dienesta	 inspektors	Saulis	Mihelsons	gan	piebilda,	ka	
sākumā	būšot	sava	veida	saudzēšanas	periods.

daiga frīdberga
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līdzjūtība
Ir sā pes, ko ne spē jam da līt uz pu sēm, 
Nav tā du vār du, kas mie ri nāt spē tu. 
Iz	sa	kām	vis	dzi	ļā	ko	līdz	jū	tī	bu	Skaid	rī	tei	Gi	ruc	kai	maz	dē	lu	tra	ģis	ki	zau	dē	jot.			
	 	 	 Sid gun das pa mat sko las ko lek tīvs

85	–	Va	li	ja	Strau	me
Va	li	ja	
Skuš	kau	nie	ce

80	–	Lī	ga	Mi	ķel	so	ne

70	–	Li	li	ja	Ša	bo	ha
Bi	ru	ta	Zī	ri	ņa
Li	di	ja	Gūt	ma	ne
Zie	dī	te	Kur	me
Ul	dis	Roš	toks
Aus	ma	Ze	mī	te

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

Pa sā ku mu plāns māl pils kul tū ras 
na mā 2009. ga da ap rī ļa mē ne sī

04. 04.	plkst.	16.00  mĀl Pils dzies ma 2009”
Pa	va	dī	ju	mu	so	lis	tiem,	due	tiem	un	an	sam	bļiem
spē	lēs	nor munds Ja ku šo noks	
un	vi	ņa	pa	va	do	šā	gru	pa.
Pēc	kon	cer	ta	Bal le ar	vien	rei	zē	ji	pa	va	sa	rī	gu	
pie	si	tie	nu	un gru	pu	“laB Vē lī gais tiPs”

08. 04.	plkst.	13.00	 Vec	mā	mi	ņu	klu	bi	ņa	“re zē das”	sa	iets

17. 04.	plkst.	19.00	 ata au zā na 
un dau gav pils oran žā ko ra kon Certs

19. 04.	plkst.	16.00	 Iz	stā	žu	zā	lē	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	
dar	bu	iz	stā	de	“sa tik Ša nĀs”

25. 04.	plkst.	18.00	 De	ju	ko	pas “sid gun da” 
25. ga du ju bi le jas kon Certs

30. 04.	 Pro	fe	sio	nā	lās	iz	glī	tī	bas	ie	stā	žu	jaun	ie	šu	
“amat nie ku sVēt ki 2009”

slu di nā ju mi
Iz	ga	ta	vo	ka	pu	pie	mi	nek	ļus	no	lauk	ak	meņ	iem.	Ir	ie	spē	ja	ap	ska
tīt	no	slī	pē	tus.	Ce	na	pēc	vie	no	ša	nās.	Ie	spē	jams	ie	gā	dā	ties	vai	
pa	sū	tīt	ak	mens	fi	gū	ras	dār	zam,	ba	sei	nam,	strūkl	akai.	In	te	re	sē
ties	pa	tāl	ru	ni	26345675.

Vē	los	pār	dot	2is	ta	bu	dzī	vok	li	ķir	šu	ie	lā	7,	Māl	pi	lī.	Ir	ie	spē	ja	ma	
īre	ar	iz	pirk	ša	nas	tie	sī	bām.	In	te	re	sē	ties	pa	tāl	ru	ni	26021797.

Iz	īrē	is	ta	bu	lab	ie	kār	to	tā	dzī	vok	lī	Māl	pi	lī.	Tālr.:	29285500.

Ar	šā	ga	da	16.	mar	tu	Māl	pils	spor	ta	kom	plek	sā	tiek	snieg	ti	
klasis kās ma sā žas	pa	kal	po	ju	mi.	Ie	priekš	pie	teik	ties	pa	tāl	ru
ni	28337160.	Ma	sie	ris	Ed	gars.

Piekt dien, 17. ap rī lī, plkst. 19.00
māl pils kul tū ras na mā, Nā	kot	nes	ie	lā	5

ata au zā na 
un dau gav pils oran žā ko ra kon certs

No	tiek	bi	ļe	šu	ie	priekš	pār	do	ša	na.	Bi	ļe	tes	var	ie	gā	dā	ties	
Māl	pils	kul	tū	ras	na	mā	otr	die	nās	un	ce	turt	die	nās	no	14.00	

līdz	18.00,	kā	arī	treš	die	nās	un	piekt	die	nās	no	11.00	līdz	14.00.
Uz tik ša nos!

svei cam aprīļa 
ju bi lā rus!

mālpils luteriskajā draudzē 
klusĀs nedēĻas un lieldienu 

dievkalpojumi:
Lielajā	Piektdienā	 10.	aprīlī	plkst.	16.00
Klusajā	sestdienā	 11.	aprīlī	plkst.	22.30
Kristus	augšāmcelšanās	
svētku	dievkalpojums	 12.	aprīlī	plkst.14.00
Bērnu	un	Ģimenes	
dievkalpojums	 13.	aprīlī	plkst.14.00	

kopā	ar	Mālpils	mūzikas	skolas	
un	Svētdienas	skolas	bērnu	piedalīšanos.

Visi mīļi aicināti un gaidīti mālpils baznīcā!

lieldienu gadatirgus mālpils muižā!
11.	un	12.	aprīlī

•	 Lauku	labumu	tirdziņš;
•	 Amatnieku	izstrādājumi;
•	 Šūpošanās	un	olu	ripināšana;
•	 Pārsteigumi	bērniem	un	pieaugušajiem
un	citas	atrakcijas	divu	dienu	garumā!
Visus,	kas	vēlas	tirgoties,	lūdzam	zvanīt	pa	tālruni	

67102555.
Sagaidīsim pavasari kopā!

15.ap rī lī pl.16.00 māl pils pa gas ta bib lio tē kā

grā ma tas “džem ma skul me. no spie du mi” 
at vēr ša nas svēt ki

–	Tik	ša	nās	ar	māk	sli	nie	ci	Džem	mu	Skul	mi	un	grā	ma	tas	au	to	ri	Lī	gu	Blauu
–	Ap	gā	da	“Ju	ma	va”	grā	ma	tu	galds

Vi	si	in	te	re	sen	ti	laip	ni	ai	ci	nā	ti,	ie	eja	brī	va.

Pateicība
Sa	kām	sir	snī	gu	pal	dies	vis	iem,	vis	iem,	kas	at	bal	stī	ja	grū	tā	brī	dī,	iz	va	dot	mū	su	
Zi	gur	du	Bah	ma	ni	pē	dē	jā	gai	tā.	 	 Pie de rī gie

2009. gada marts


