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Jāņu zāles, Jāņu bērni, Jāņu tēvi, mātes,
Jāņu sieri, Jāņu kroņi, līgo, līgo, līgo,

Jāņu nakts un jāņtārpiņi spīgo, līgo, līgo,
Jāņu dziesmas, jāņugunis deg, un skan, un līgo!

Devīga nakts ar mūžības smaržu
Reibina, liesmo un skan

Gadu simteņiem cauri un pāri,
Gadu simteņu naktīm.

/Ojārs Jēgens/
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sporta svētki – draudzībai
1. jūnijā, Starptautiskajā 

bērnu aizsardzības dienā Mālpilī 
notika Ģimeņu sporta svētki, 
kuros bija aicināta piedalīties 
ikviena ģimene, kopā aktīvi 
atpūsties un piedalīties dažādās 
sportiskās aktivitātēs, spēlēs 

un stafetēs. Sporta svētku 
rīkotājus tomēr pārsteidza mazā 
atsaucība. Uz startu devās vien 
divas komandas. Pirmo reizi 
šādās sacensībās piedalījās 
bērnudārza apvienotā komanda 
“Māllēpītes” – Gunta, Klinta, 
Justīne, Līna, Madara un Ag-
nese, patīkami pārsteidzot 
ar koši dzeltenajiem tērpiem, 
v ienoto noformējumu un 
dzirkstošo prieku. Otra koman-
da “Alises” – Alise, Aleksa un 

Alise pēc noteikumiem varēja 
cerēt uz papildus punktiem, 
jo savās rindās pulcināja 3 
pašvaldības institūciju dar-
biniekus – Baibu, Leontinu un 
Agri. Sīva cīņa notika visās 
disciplīnās. Pārsteidzoši grūts 
bi ja uzdevums švammīšu 
tā lmešanā,  tot ies daudzi 
dalībnieki pārsteidza ar labu 
sniegumu lekšanā ar lecam
auklu. Bumbu spēļu elementi 
tika pielietoti gan rādot iemaņas 
basketbola soda metienu 
izpildīšanā, gan atrakcijās ar 

lielām bumbām, gan rādot kāju 
veiklību un komandas vienotību 
bumbu griežot ap savu asi 
izmantojot tikai kāju pēdas. 
Jautrākā atrakcija bija avīžu 
plēšana, neizmantojot neko citu 
kā vien kājas. Te nu daži pat 
šķīrās no kurpēm, lai sasniegtu 
labāku rezultātu – lielāku drisku 
skaitu. Paldies saņēma abas 
komandas, bet kā labākās tika 
atzītas “Māllēpītes” meitenes, 
kas arī saņēma brīvo baseina 
apmeklējumu divām reizēm.

daiga frīdberga

28. maijā Mālpils Pro fe
sionālo vidusskolu un Mālpils 
internātpamatskolu apmeklēja 
Saeimas deputāti I.Druviete, 
I.Rībena un A.Latkovskis. Tā bija 
atbildes vizīte, atsaucoties di-
rektores F.Ģēveles aicinājumam 

apmeklēt skolu un iepazīties 
ar izveidojušos situāciju uz 
vietas MPV, pēc iepriekšējās 
tikšanās Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijā. 
Deputāti tikās ar Mālpils no-
vada domes priekšsēdētāju 
A.Lielmežu, vēlāk ciemiņi di-
rektores F.Ģēveles pavadībā 
iepazinās ar skolu materiāli 
tehnisko bāzi. Informācijas 
centrā viņus gaidīja audzēkņi 
un pedagogu kolektīvs.

Direktore īsumā raksturoja 
reģionālās reformas rezultātā 
izveidojušos situāciju – kā pēc 
skolai netiek piešķirti uztu
rēšanās izdevumi.

I .Druviete uzsvēra,  ka 
iepa zīstoties ar situāciju, vi
ņiem ir rīcības plāns, kā rast 
uzturēšanās izdevumus. Viņas
prāt skola jāveido kā kompe-
tences centrs, jo ir atbilstoša 
materiālā bāze izglītības pro-
grammu īstenošanai.

I.Rībena interesējās, vai 
jau nieši piedalīsies Dziesmu 
un deju svētkos, uz ko saņēma 
apstiprinošu atbildi.

Ciemiņi atbildēja uz klāt
esošo jautāju miem. Jauniešus 
interesēja darba tirgus prob lēma, 
jo pašreizējā situācijā daļa no 
viņiem neredz iespēju rast darbu 
Latvijā ar atbilstošu atalgojumu, 

un pēc skolas beigša nas domā 
darbu meklēt ārzemēs.

Cerību skolas nākotnei 
viesa A.Lielmeža solījums darīt 
visu, lai saglabātu šo mācību 
iestādi.

ausma Čīma

ziņas

Jūnija sākumā Latvijā vieso
jās Vācijas Federatīvās Repub
l ikas Lejassaksijas zemes 
Land tāga zinātnes un kultūras 
komitejas delegācija. Tikšanās 
laikā ar Saeimas Izglītības, 
kultū ras un zinātnes komisi-
jas deputātiem, tika pārrunāti 
abu valstu aktuālākie izglītības 

jomas jautājumi. Vizītes laikā 
viesi iepazinās ar augstskolām 
Latvijā, savukārt Mālpilī, ar 
mūsu Tautskolas piemēru tika 
prezentētas iespējas Latvi
jā iegūt un papildināt zinā
šanas visa mūža garumā, ko 
nodrošina gan valsts, gan 
pašvaldības, gan privātais 

sektors, plašais formālo un 
neformālo izglītības organizāciju 
tīkls, kā arī – pašmāju un Ei-
ropas Savienības finansiālais 
atbalsts. Viesi tika iepazīstināti 
ar Mālpils Tautskolas stiprajām 
pusēm rādot plašās sadarbības 
iespējas starptautisko sakaru 
jomā, ilggadējo darba pieredzi 

pieaugušo izglītības jomā un 
Mūžizglītī bas popularizēšanu 
sabiedrībā, akcentējot tās 
nozī mīgumu personības iza-
ugsmei un valsts attīs tībai. 
Mālpils novada domes priekš
sēdētājs Alek sandrs Lielmežs 
izteica prieku par dele  gācijas 
ierašanos, kas ir kā aplie cinā
jums nodibināto kontaktu 
ilglai cībai, jo īpaši mums kā 
salīdzinoši jaunai ES valstij. 
Tautskolas vadītāja L. Mukāne 
prezentēja Mālpili kā inovācijām 
atvērtu novadu, akcentējot 
sasnie gumus izglītībā, kultūrā, 
valodu apguvē. Par sadarbību 
ar Mālpili stāstīja Heinzs Jur-
gens Ahlers – Starptautiskās 
izglītības centra Coneed-Eg 
pārstāvis Vācijā, kurš vācu kolē
ģus iepazīstināja ar sadarbības 
izveidošanās vēsturi un galve-
najiem sasniegumus pieaugušo 
izglītības darbā Mālpils un 
Vācijas kopīgajos projektos.

daiga frīdberga

ainars Latkovskis uzrunā 
klātesošos

Ina druviete

saeimas deputāti apmeklē mPV

Lejassaksijas valdības delegācija viesojas mālpilī

stafete ar lielo bumbu. Kam vairāk gabaliņu?

Kāju veiklības un komandas 
saliedētības pārbaude

uzvarētāji – komanda 
“māllēpītes”
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9.klase un audzinātāja Benita Kuriņa
Diāna Denisa, Solvita Istomina,  
Santa Kalniņa, Marlēna Kamergrauze, 
Santa Keviša, Janīna Laščiņina,  
Dagnija Obrumane, Andrejs Rozenštams, 
Konstantīns Smirnovs, Jānis Stonis,  
Ivars Vestfāls, Nikolajs Dejevs,  
Iveta Puriņa.

9.p klase un audzinātāja egita seņkāne
Guna Sandalova, Madara Skudra,  

Elīna Vestfāle, Sintija Upmane,  
Aivis Lakševics, Verners Lismanis.

mālpils mūzikas un mākslas  
skolas 2009./2010.m.g. absolventi

Beāte Dinstmane (Klavierspēle), Marta Laizāne (Klavierspēle), Klinta 
Millere (Vijoļspēle), Dmitrijs Petrenko (Sitaminstrumentu spēle), Oto Mārtiņš 
Cērps (Vizuāli plastiskā māksla), Juliana Cibuļonoka (Vizuāli plastiskā 
māksla), Kristaps Dinka (Vizuāli plastiskā māksla), Anna Dombrovska (Vizuāli 
plastiskā māksla), Edgars Elvis Lielmežs (Vizuāli plastiskā māksla), Aija Sebre 
(Vizuāli plastiskā māksla).

Pirmsskolas  
izglītības iestādes  

“māllēpīte”  
izlaiduma gaviļnieki:

5.grupa “zīļuks”, skolotāja modra Žukovska; skolotāja palīgs tatjana 
Ignatjeva

Dāvida Sanija, Dzerkale Linda, Dzerkalis Kristaps, Gartmane Diāna, 
Grīnvalds Nauris, Hablova Henita, Hablovs Henrijs, Hincenbergs Edvīns, 
Jakovļeva Beatrise, Janbergs Maikls, Jansons Salvis, Līdaks Dāvis, Savins 
Hugo, Veta Evelīna, Zīle Markuss Artis.

10.grupa “mazputniņš”, skolotājas Lolita Bērziņa, Vineta saulīte; skolotāja 
palīgs dana ozoliņa.

No grupas “Mazputniņš” uz 1.klasi skolā dosies 20 bērni – Amanda 
Krūmiņliepa, Sindija Bubete, Eimija Mihelsone, Madara Kalniņa, Keita 
Sutīrina, Mareks Petrakovs, Ralfs Grjunthaļs, Megija Bičkovska, Armands 
Deņisovs, Ieva Picilēviča, Dāvis Zigmārs Donis, Klāvs Pēteris Donis, Raivo 
Mihlenovs, Sanija Zandberga, Rainers Grass, Justīne Vanaga, Ieva Ošeniece, 
Linards Tobota, Liāna Švalbe, Marta Dinka.

ziņas

sidgundas pamatskolas  
9. klases absolventi

No kreisās puses 1.rinda: Lita Vītola, Gunita Čipena, Kristīne Vadzinska, 
kl.audz.Inta Dreimane, Viktorija Avsjuka, Līga Kasenkova, Renāte Šnore, 
Ieva Stepanova.
2.rinda: Jānis Brālītis, Edmunds Slotiņš, Mārtiņš Hablovs, Kristaps Ruks, 
Alvis Bačuks, Elvis Andersons

mālpils internātpamatskolas 9.klašu absolventi
11. jūnijā Mālpils internātpamatskolu absolvēja 19 skolēni, kas kopā ar izglītību apliecinošiem dokumentiem, 

dzīvē līdzi saņēma siltus un uzmundrinošus vārdus no Mālpils novada domes priekšsēdētāja A. Lielmeža, 
skolas direktores F. Ģēveles, direktores vietnieces mācību darbā I. Reķes un mīļajām audzinātājam.
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“Lielākais koris 
Latvijā”

Latvijas Mākslas akadēmija 
un UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija piedāvā trīs mēnešu 
garumā Mālpils muižā apskatīt 
sava lolotā projekta “Lielākais 
koris pasaulē” lielformāta glez-
nas izstādi. Godinot Latvijas 
proklamēšanas 90. gadadi-
enu, 2008. gada 27. novembrī 
UNESCO galvenajā mītnē Parīzē 
tika atklāta Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku laikā 
noritējušās glezniecības performances “Lielā
kais koris Latvijā” veidotā lielformāta glezna, 
kā arī tās procesu atspoguļojoši foto un video 
materiāli. Izstāde arī mērojusi tālo ceļu uz 
Japānu, kur tika izstādīta Tokijas Universitātē. 
Lielformāta glezna tika izstādīta arī Latvijā – 
Rīgas svētkos, Vērmanes dārzā “7 vēstules 
Rīgai” un Latvijas Krājbankas telpās. Projekta 
“Lielākais koris pasaulē” mērķis ir ne tikai 
prezentēt latviešu Dziesmu un Deju svēt ku 
unikalitāti un nozīmīgumu, bet arī ar māks
las starpniecību saglabāt un transformēt to 
salie dētības un vitalitātes sajūtu, ko katrs no 

projekta dalībniekiem izjutuši, 
kopā esot šajos Dziesmu un 
Deju svētkos, tādēļ piedā vā
jam izstādi apskatīt visas vasa
ras garumā Mālpils muiža.

Kultūra un māksla ir neda
lāmas vienības, kas palīdz 
vei dot komunikācijas proce-
su, kas, tāpat kā dziesma 
un deja, bieži ir uztverama 
vieg lāk un izteiksmīgāk kā 
vār di, nodrošinot tiešā ku un 
palieko šāku saikni. Gleznie cī
ba ir viena no komu ni katīva jām 
mākslas metodēm, caur kuru 
iespē jams nodot emocionāli 

bagāto un piesāti nāto vēstījumu par to, kas tad 
īsti ir un ko latvie tim nozīmē Vispārējie latviešu 
Dziesmu un Deju svētki.

Koris dziedāja, un viņi gleznoja – katrs 
savu redzējumu un sajūtas, līdz kopā tapa 22 
metrus gara glezna Lielākais koris pasaulē. 
Lielformāta gleznu veido 12 kopā savienotas 
1,45 x 1,85 m lielas individuāli radītas glez-
nas, ar kuru starpniecību, katrs no autoriem 
paudis savu redzējumu un izjūtas par latviešu 
Dziesmu un Deju svētkiem. Veidojot projekta 
koncepciju, tā dalībniekiem tika uzstādīti 
vairāki sarežģīti uzdevumi – radīt saliedētību, 

taču izpaust individualitāti, radīt kopainu, bet 
nepazaudēt personisko. Performances laiks 
bijis pietiekami īss, lai katrs no tās dalībniekiem 
pārbaudītu savas spējas domāt un strādāt ātri, 
precīzi un intensīvi. Interesants bijis performan-
ces posms, kurā mākslinieki gleznieciski sa-
darbojās, lai vienotā kompozīcijā savienotu ra-
dītās gleznas. Glezniecības performances laikā 
tās radošais process tika fiksēts fotogrāfijās 
un video. Performance iemūžināta 15 minūšu 
garā īsfilmā un fiksēta fotogrāfijās, kuru autore 
ir Baltic Film and Media School studente Lizete 
Murovska.

XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV 
Deju svētku laikā desmit Latvijas Mākslas 
Akadēmijas studenti: Jānis Dukāts, Kristians 
Brekte, Dace Gaile, Sandra Muižniece, Ieva 
Pētersone, Laura Vecmane, Ansis Butnors, 
Neonilla Medvedeva, Sanda Undzēna un 
Ansis Brasliņš, Latvijas Mākslas akadēmijas 
Rektoru profesoru Alekseju Naumovu un 
Prorektoru profesoru Kristapu Zariņu radījuši 
gleznu – veltījumu izcilākajai no latviešu tautas 
tradīcijām – Dziesmu un Deju svētkiem, kas 
2003. gadā ieguvuši UNESCO “Cilvēces 
mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma 
meistardarba” statusu.

Inese Bauģe,  
Projekta “Lielākais koris pasaulē” kuratore

9.b klase, audzinātāja Lilita Jomerte
Alvils Bērziņš, Diāna Birča, Valters Kargans, Ritvars Kārkliņš, Uldis 
Matuzevičs, Liāna Melnalksne, Baiba Muižniece, Mārtiņš Pumpurs, Rebeka 
Raupa, Viesturs Ščiglinsks, Linda Tobota, Ieva Vanaga, Anete Veica, Annija 
Vītuma, Daniēls Zīriņš.

9.a klase, audzinātāja anita randere
Evija Bērzkalna, Jānis Jaungailis Gailis, Līva Kadiķe, Valērija Kaptarja, Kristīne 
Krūmiņliepa, Ints Lietavietis, Arvis Logins, Paulis Lūkins, Evita Nagle, Dāvis 
Sīmanis Putriņš, Maija Rozentāle, Arita Saveiko, Vita Skribāne, Dāvids Sola, 
Matīss Sola, Toms Švalbe, Andris Zalamanis.

ziņas

Vēl nesen pļavas bija pieneņu dzeltenumā ieslīgušas, jums ska-
nēja “ievziedu zvans”, vēstot par pēdējo mācību stundu pamatskolā. 
Laiks aiztraucies, pļavās liegi šūpojas pīpenes, vēstot par drīziem 
Līgo svētkiem, jūs veiksmīgi esiet nokārtojuši valsts pārbaudes 
darbus un pavisam drīz saņemsiet apsveikumus par pamatskolas 
absolvēšanu.. Laiks nav apturams, tas septiņjūdžu zābakiem steidz 
uz priekšu.. Pavisam nesen jūs ienācāt 1. klasē. Tādi maziņi, zināt-
kāri... Ātri pagāja sākumskolas laiks, un sākās jauns posms jūsu 
dzīvē, ar jaunu klases audzinātāju – Anitu.

Es pateicos augstākajiem spēkiem, ka pirmo reizi manā darba 
mūžā bija iespēja būt jums līdzās no 1. līdz 9. klasei, jo mācīju 
krievu valodu. Tā sākumskolas skolotājam ir reta iespēja, ne tikai 
vērot, kā aug mazie skolnieciņi, bet būt līdzās mācību procesā līdz 
pat skolas absolvēšanai.

Gribu pateikt jums lielu paldies par šiem jaukajiem gadiem, 
par mūsu jaukajām ekskursijām, paldies vecākiem par atbalstu 
un sapratni. Paldies skolotājai Lilitai, kas visus šos gadus ir bijusi 
līdzās, mēs, izvirzot “trakas” idejas, lieliski viena otru papildinājām. 
Jums bija lieliska iespēja sadarboties ar “B” klasi, jo visas idejas 
tika realizētas kopā.

Vislielākais paldies jūsu klases audzinātājai Anitai, kas visus 
gadus modri sekoja jūsu izaugsmei un virzīja uz tiem sasniegumiem, 
par kuriem jūsu rokās saguls ziedi 12. jūnijā.

Lai jums visiem jauka vasara un atce rieties – nav vajadzīgi 
spārni, lai lidotu, bet ir vajadzīgi vārdi, lai pateiktu.

Man vārdi bija sakrājušies, un es jums tos pateicu. No sirds.
Jūsu skolotāja mairita  2010. gada jūnijā

mālpils vidusskolas 9. klases absolventi

12.klase, audzinātāja Leongina Krūmiņa
Gatis Avotiņš, Santa Barkēviča, Annija Brežinska, Solvita Fridrihsone, Miks 
Gailis, Kristīne Grope, Endija Krūmiņa, Jānis Krūmiņš, Kintija Kukurāne, Sintija 
Lielšvāgere, Kristīne Melcere, Ilze Pētersone, Dita Pīķe, Juta Purviņa, Ronalds 
Riževs, Kristīne Rone, Kristīne Seņkane, Juta Sūbre, Diāna Timirgazina, Līva 
Undzenko, Asnate Vilciņa, Gunta Zālamane.

Neklātienes 12.klase
Jevgenijs Gecko, Olita Kanča, Jana Pīķe, Rolands Šteins, Ritvars Šteins, 
Viesturs Vikse, Simona Zītare

mālpils vidusskolas  
12. klases absolventi

mani mīļie devītie!
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Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par iespējamo kartinga trases un 

palīgēku izbūvi.
2. Par līgumattiecībām ar sIa “first 

malpils Power”.
3. Par zemes nomas līgumu apstipr

ināšanu.
4. Pirkuma līgumu izskatīšana.
5. Par domes lēmuma precizēšanu.
6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu 

un apvienošanu.
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par pašvaldības ceļa nodošanu val

stij.
10. Par ceļu dienesta finansējumu.
11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu.
13. Par sociālo pakalpojumu attīstības 

modeļa saskaņošanu.
14. Par sporta svētku rīkošanu.
15. Par mālpils Profesionālās vidussko

las piedalīšanos projektos.
16. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bi

lances.
17. Par biedrības Trīs reiz trīs nometnes 

organizēšanu mālpilī.
18. Par mālpils novada domes kontu 

plāna apstiprināšanu.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Laimītes” atsavināšanu.

· Izskatot jautājumu par iespējamo kartinga 
trases un palīgēku izbūvi, dome nolēma 

pieņemt zināšanai sniegto informāciju 
par šādas ieceres īstenošanu tuvākajā 
nākotnē.

· Izskatot jautājumu par līgumattiecībām 
ar SIA “First Malpils Power”, dome 
nolēma atcelt Mālpils novada domes 
24.03.2010. sēdes lēmumu Nr.3/2 un, 
pamatojoties uz saņemto vēstuli, sagata-
vot grozījumus noslēgtajā zemes nomas 
līgumā, slēdzot papildus vienošanos 
par 1MW vai divu 3MW apkures katlu 
uzstādīšanas finansēšanu.

· Jautājumā par pašvaldības ceļa nodošanu 
valstij, dome nolēma piedāvāt Valstij, LR 
Zemkopības ministrijas personā, pārņemt 
īpašumā bez atlīdzības Mālpils novada 
domes valdījumā esošo pašvaldības 
autoceļu C36 “KniediņiPutraimiSpalļi” 
1,35 ha kopplatībā, sastāvošu no divām 
zemes vienībām 0,8 ha platībā un 1,35 ha 
platībā.

· Piešķirt papildus 3000LVL (t.sk. PVN) no 
pašvaldības pamatbudžeta ceļu ikdienas 
uzturēšanai, sakarā ar ļoti nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem ziemā.

· Atzīt nekustamā īpašuma “Upeslīči”, 
kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un 
sastāv no zemes gabala 8,7ha platībā, 
lidlauka un palīgēkas, 2010.gada 17.maijā 
paredzēto izsoli ar augšupejošu soli par 
nenotikušu. Rīkot atkārtotu rakstisku 
nekustamā īpašuma “Upeslīči” izsoli ar 
lejupejošu soli.Apstiprināt nedzīvojamo 
telpu 72m2 kopplatībā, kas atrodas Ķiršu 
ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. Izpilddirektoram 
slēgt nomas tiesību līgumu uz minētajām 
telpām.

· Apstiprināt cirsmu izsoles rezultātus. 
Izpilddirektoram slēgt Cirsmu pirkuma 
līgumus.

· Mālpils Profesionālās vidusskolas vadībai 
gatavot projekta pieteikumu un piedalīties 
ERAF programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 3.1.3.2. aktivitātē “At
balsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijai”.

· Atļaut biedrībai “TRĪS REIZ TRĪS” rīkot 
nometni “3x3” Mālpils Profesionālās 
vidusskolas un internātpamatskolas 
telpās, Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils 
novadā. Nodot biedrībai “Trīs reiz trīs” 
nomas lietošanā Mālpils novada do-
mei piederošās Mālpils Profesionālās 
vidusskolas, internātpamatskolas un 
kultūras centra telpas atbilstoši pasākumu 
plānam laika periodā no 2010.gada 11. 
līdz 18. jūlijam. Noteikt nomas maksu 
LVL 3,90 no dalībnieka dienā. Par patērēto 
elektoenerģiju mācību korpusā biedrībai 
norēķināties pēc skaitītāja rādījumiem.

· Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības 
nekustamo īpašumu “Laimītes” 3,82 ha 
kopplatībā.

Pilnu novada domes 26.05.2010. sēdes 
Nr.5 lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā www.
malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja Iveta Krieviņa

mĀLPILs NoVada domes 26.05.2010. sĒde Nr.5

Informācija par 2010. gada maijā saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Iesnieguma 
datums Iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

07.05.2010. Jānis Paulovičs Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā “Plakupi” Atbalstīt būvniecības 
ieceri un izsniegt plāno-
šanas un arhitektūras 

uzdevumu

21.05.2010. SIA “Griezes BIO” Biogāzes ražotne “Griezes BIO SIA” nekustamajā īpašumā “Lejas Vīzēni”
21.05.2010. SIA “Bērzi BIO” Biogāzes elektrostacija nekustamajā īpašumā “Bērzi”
21.05.2010. z/s “Atvases” Nojume nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 10

mĀLPILs NoVada domes sĒŽu GrafIKs 
2010.gada JŪLIJa un auGusta mēnešiem

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 28.jūlijā, 18.augustā pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas sēde

28.jūlijā pl.15.00,  
19.augustā pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 28.jūlijā pl.15.00, 
19.augustā pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

domes sĒde 28.jūlijā, 25.augustā pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLeKsaNdrs LIeLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 30.augustā pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 28.jūlijā, 11.augustā, 
25.augustā pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

ziņo policija
Mālpils novada pašvaldības policija sadarbībā ar 

Valsts policiju maija mēnesī pastiprināti veica preventīvos 
pasākumus, saistībā ar zādzībām no saimniecības 
ēkām. Vēl joprojām notikušas zādzības no neaizslēgtām 
saimniecības ēkām, kā arī atlaužot slēdzenes. 

Pateicoties iedzīvotāju modrībai, sadarbībā ar Valsts 
policijas iecirkņa inspektoru un „Mustangs” apsardzi 
„Līdumniekos” tika aizturēts Vitālijs N., kurš bija iekļuvis 
mājā ar nolūku veikt zādzību.

Vēl joprojām garnadžiem visvairāk interesē 
motorzāģi, trimmeri un zāles pļāvēji, kā arī ci-
tas saimniecībā noderīgas lietas. Tādēļ, lūdzam 
iedzīvotājus vairāk pievērst uzmanību savu mantu 

uzglabāšanai un arī sava īpašuma aizsardzībai, kā arī 
nekavējoties ziņot policijai par aizdomīgām personām 
un transportlīdzekļiem, kuri parādās Jūsu vai kaimiņu 
īpašumu tuvumā.

10.05. Mālpils centrā tika izsaukta ātrā medicīniskā 
palīdzība Ludmilai P., kura tika aizvesta uz Rīgas psi-
hiatrisko slimnīcu.

13.05. sadarbībā ar Mālpils novada sociālo dienestu 
tika veiktas nelabvēlīgo ģimeņu apsekošana Upmalās 
un Sidgundā.

16.05. nodrošināta sabiedriskā kārtība pavasara 
gadatirgus laikā.

27.05. sadarbībā ar Valsts policiju tika rīkots 
reids, kura laikā veicot mantisko noziegumu pro-
filaksi tika pārbaudītas visas a/m, vadītāji, pasažieri, 

kā arī pārvadājamie priekšmeti. Sidgundā tika 
aizturēts automašīnas vadītājs, kurš vadīja autotrans-
portu alkohola reibumā, bez autovadītāja apliecības 
un nepakļāvās policijas likumīgajām prasībām. Tāpat 
reida laikā tika piefiksēts viens nelikumīgas izcels-
mes alkohola pirkšanas gadījums, par ko uzsākts 
administratīvais process un tiek veikta ekspertīze.

Iepriekšējā policijas atskaitē ieviesusies drukas 
kļūda, pieminot kā problemātiskās vietas Nākotnes 6, 
atvainojamies par kļūdu, jo ar Nākotnes 6 problēmu 
nav, bet gan ar Jauno iela 6, kur regulāri uz soliņiem 
pie mājām tiek lietots alkohols.

Vēlreiz pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību 
informējot policiju par notikumiem Mālpils novadā un 
arī par palīdzību noziegumu atklāšanā un novēršanā.
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Šoreiz Comenius programmas projekts 
risinājās no10. – 15. aprīlim Portugālē, 
nelielā pilsētā Arraiolosā. Mālpils mūzikas 
un mākslas skolu tajā pārstāvēja Diāna 
Ulase, Svetlana Lucēviča, Diāna Dzelvīte
Lubarte un Elīna Titāne.

Pēc aukstā pavasara Latvijā, Portugāle 
mūs sagaidīja ar ļoti siltiem laika apstākļiem. 
Apelsīnu un citronu koki, palmas – dabas 
krāšņums. Tādi bija pirmie mūsu iespaidi 
par šo zemi.

Portugāļu kolēģi uzņēma mūs ļoti 
sirsnīgi. Tika parādīts plašs ieskats izglītības 
sistēmā, kā arī savas zemes kultūrā 
un tradīcijās. Mēs apskatījām vairākas 
Portugāļu sākumskolas, iepazināmies 
ar mācību stundu plānojumu, vērojām 
nodarbības. Bērni mums bija noorganizējuši 
jaukus koncertus. Īpaši gribas pieminēt 

vienu, kurā katrai dalībvalstij tika rādīts 
īpašs priekšnesums ar tās valsts simboliku 
un raksturīgajām iezīmēm. Interesanta 
viesošanās bija skolā, kurā mācās tikai 
8 bērni. Arī šeit mūs sagaidīja ar bērnu 
sarūpētām dziesmām.

Katru dienu norisinājās visu projekta 
dalībvalstu atskaite par paveiktajiem dar-
biem pie latviešu un lietuviešu pasakām. 
Arī mūsu delegācija prezentēja savus 
zīmējumus un māla veidojumus lietuviešu 
pasakai “Zalkšu karaliene”.

Brīvajā laikā portugāļi projekta dalībnie
kiem izrādīja galvaspilsētas Lisabonas 
skaistākos arhitektūras pieminekļus un 
iespaidīgo okeanāriju. Baudījām arī pilsētas 
Arraiolosas gleznainos dabas skatus un 
senat nīgo pilskalnu. Bet vislielāko pārstei
gu mu bija sagādājuši bērnu vecāki ar 

atraktīvo folkloras vakaru. Galdā tika celti 
nacionālie ēdieni un vakara gaitā mācītas 
portugāļu tautas dejas, kuru soļi brīžiem 
likās līdzīgi latviešu tautas deju soļiem.

Atpakaļceļu izjauca vulkāns Islandē, 
dēļ kura sarežģījās nokļūšana Latvijā. Te 
jāsaka lielu paldies portugāļu kolēģiem, kuri 
mūs izmitināja savās ģimenēs un palīdzēja 
nokļūt Spānijā. Un vēl liels paldies jāsaka 
šoferim Viesturam Gubātam par patīkamo, 
ātro braucienu cauri Spānijai, Francijai, 
Vācijai un Polijai, lai mēs pēc iespējas ātrāk 
nokļūtu mājās.

Šis projekts mums visiem paliks atmi ņā 
kā tikšanās ar jaukiem, atvērtiem, izpalī
dzīgiem cilvēkiem un iepazīšanās ar intere
santo, dienvidniecisko Portugāles kultūru.

Mūzikas un mākslas skolas skolotājas 
diāna dzelvīteLubarte un svetlana Luceviča

ansītis un Grietiņa siltajā Portugālē

Projekti

4 Mālpils vidusskolas skolēniem – 
Diānai Indrānei, Martai Laizānei, Rūdolfam 
Mārt insonam, Artūram Buginam un 
skolotājai Dailai no 6. līdz 12.jūnijam bija 
iespēja piedalīties internacionālajā projektā 
“Jaunatne – 2010” Angermundē (Vācijā). 
Projekta moto “Daba un pasaule”.

Pirmajā dienā notika dažādas iepazīša
nās spēles, lai ātrāk sadraudzētos čehu, 
ungāru, poļu, zviedru, vācu un latviešu 
jaunieši. Dienas noslēguma daļā skolēni 
darbojās 4 grupās, kur zīmēja, grieza un 
līmēja, lai gala rezultātā izveidotos “Zaļā 
pasaule”.

Pirmās dienas padarītais bija vērojams 
arī Angermundes laikrakstā.

Otrajā dienā apmeklējām Blumbergas 

dabas parku, kur skolēniem bija jāpabeidz 
veidot koka labirintus. Mūsu meitenes node
monstrēja, kā māk veikli strādāt ar naglām 
un āmuru, bet Rūdolfs un Artūrs nomainīja 
jaunu jumtu 20 dažādu bišu sugu mājoklim.

Trešdien Stralsundē apmeklējām Jūras 
muzeju, kurš tiek uzskatīts par Eiropā 
lielāko. Ar interesi vērojām dažādos ūdens 
pasaules iemītniekus.

Tā kā projekta moto ir daba, tad 
nākamajā dienā apmeklējām Odertāles 
nacionālo parku. Šeit varējām vērot, 
ko pavasara palu laikā nodara poļu un 
vācu robežupe Odera, ja netiek veidoti 
aizsargvaļņi. Pēc tam sekoja pārgājiens pa 
parka teritoriju.

Piektdien interesantākā bija vakara daļa, 

jo pēc karstās dienas darbiem atpūtāmies 
jauniešu centrā, kur, protams, bija iespēja 
uz ekrāniem vērot pirmos futbola mačus.

Sestdien jau posāmies mājup, lai 
gan vēl paguvām apmeklēt Berlīni un tās 
ievērojamākās vietas – Branderburgas 
vārtus, Bundestāgu, Vēstures un mākslas 
muzejus, kā arī slaveno televīzijas torni.

Interesantākais, ka visi mūs brīdināja 
par auksto laiku, bet Vācija mūs sagaidīja 
ar 28 grādu karstumu! Un tā visas dienas!

Brauciens katrā ziņā paliks atmiņā 
ar redzēto, piedzīvoto un jauniegūtajiem 
draugiem, kurus labprāt redzētu arī pie 
mums – Latvijā.

Skolotāja  
daila Klintsone

Jauks vasaras sākums!

Leonardo da Vinci programmas 2010.
gada projektu konkursā finansējumu ir 
ieguvuši visi trīs no Mālpils iesniegtie 
projekti:
– Mālpils novada domes projekts “Tūrisma 

att īst ība lauku pašvaldībās” (8730 

eiro, vērtējumā iegūti 96 punkti no 100 
iespējamiem);

– Biedrības “Mālpils tautskola” projekts 
“Mobil itāšu dalībnieku starpkultūru 
sagatavošana” (3322 eiro, vērtējumā iegūti 
86 punkti no 100 iespējamiem);

– Mālpils Profesionālās vidusskolas projekts 
“Īsās prakses Anglijā un Vācijā” (31180 
eiro, vērtējumā iegūti 94 punkti no 100 
iespējamiem).

Projektu ziņas

ar sākumskolas bērniem santanā da Campo mūsu skolas audzēkņu 
darbu prezentācija

arraiolosas skolas bibliotēkā
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Mālpils Profesionālās vidusskolas un 
Claude Dornier skolas (Vācija) iecerēto la-
penes būvi Mālpils Sociālās aprūpes centrā 
Leonardo da Vinci programmas partnerības 
projekta ietvaros.

Vulkāna izvirduma dēļ partneri nevarēja 
ierasties šurp aprīlī, un darbi tika pārcelti 
uz jūniju. 8.jūnijā kopīgiem spēkiem tika 
uzlikts lapenes jumts, uzstādīti jauni soli 
tās iekšienē, un, kā visu jaunu objektu 
atklāšanā, svinīgi pārgriezta sarkana lenta, 
iezīmējot visa mācību gada garumā ilgušo 
darbu veiksmīgu noslēgumu (rasējumu 
izstrādi, projektēšanu, solu dizaina konkur-
su, lapenes detaļu sagatavošanu un mon
tāžu un citus darbus). Šo darbu gal ve nais 
smagums gūlās uz Mālpils profesionālās 
vidusskolas kokizstrādājumu izgatavošanas 
specialitātes audzēkņu un skolotāja Māra 
Simanoviča pleciem – viņiem nācās ne tikai 
pielietot jau esošās prasmes un iemaņas, 
bet faktiski papildus apgūt arī namdaru 
specialitāti. Šajā darbā lieti noderēja arī 
skolotāja Modra Hapanioneka profesionālie 
padomi un praktiskais atbalsts. Paveikto ļoti 
atzinīgi novērtēja vācu namdaru skolotājs 
Ērihs Pols, lapenes projekta autors.

Ar būvdarbu organizāciju aizrāvušies, 

mēs nebijām padomājuši par kādu īpašu 
atklāšanas ceremoniju, – tik vien kā pēdējā 
dienā sagādājām tradicionālo sarkano 
lentīti. Un izrādījās, ka tā ir arī labāk: ne-
vis oficiālas runas, bet Sociālās aprūpes 
centra iemītnieku patiesais prieks par 
noderīgo jaun ieguvumu, kā arī to uzbūvē
jušo audzēkņu aizkustinājums, redzot, 
kā lapene un soli tiek iemēģināti, bija tas, 
kas apliecināja patiesos darba rezultātus, 
kas šajā gadījumā nav mērāmi izlietotajos 
kokmateriālu daudzumos vai pat darbam 
veltītajā laikā, bet pavisam citās mērvienībās.

Projekts turpinās. “Koka” posmam 
sekos “garšu” posms oktobrī Polijā, kur 
galvenā tēma būs dažādu tautu nacionālo 
ēdienu gatavošana. Līdz tam gan vēl 
jāpastrādā, gatavojot materiālus par latviešu 
nacionālajiem ēdieniem un pārdomājot, ko 
un kā labāk iemācīt gatavot pārējiem.

Un, kā jau parast i  pēc šādiem 
pasākumiem, trīs jautājumi viesiem un 
viņu atbildes:

Ko Jūs zinājāt par Latviju pirms brau
ciena šurp?

Julian: Es zināju, ka Latvijas galvaspilsēta 
ir Rīga un ka Latvija agrāk bija okupēta. Kopš 
2004.gada Latvija ir Eiropas Savienībā, bet 
dzīves līmenis nav tik augsts kā pie mums.

Erich: Zināju par hokeja komandu, par 
pasaules čempionātu Rīgā, par Jūgendstila 
mājām, par Rīgu kā Hanzas pilsētu, kā arī 
to, ka Latvija ir neatkarīga valsts kopš 1990.
gada.

Kevin: Neko daudz nezināju, tikai to, ka 
Latvija bija pakļauta Padomju Savienībai un 
tādēļ ekonomiski ne tik ļot attīstīta kā Vācija 
vai citas valstis. Zināju arī, kur Latvija atrodas 
un ka te ir daudz mežu.

Friederike: Zināju Gidonu Krēmeru un 
viņa Kremerata Baltica festivālu. Zināju par 
Latvijas kādreizējo piederību pie Padomju 
Savienības.

Ko Jūs zināt tagad?
Julian: Mani iespaidi par Latviju ir ļoti 

mainījušies. Redzēju senlaicīgas mājas, 
dažreiz nesakoptas, bet fascinējošas. Ir ļoti 
izteikta robeža starp ļoti bagātiem un ļoti 
nabadzīgiem cilvēkiem.Cilvēki izturējās pret 
mums ļoti jauki, nebija jāuztraucas par izsal-
kumu vai slāpēm, jo no visām pusēm tika 
piedāvāts viss nepieciešamais. Piemēram, 
kad braucām no Rīgas uz Mālpili, autobusā 
bija ļoti silti, bet mums vairs nebija līdzi 

ūdens. Latviešu puiši, kas kaut ko tādu,šķiet, 
bija paredzējuši, kā pašsaprotamu lietu 
piedāvāja mums savas ūdens pudeles. Ar to 
es gribu pateikt, ka latvieši ir ļoti sabiedriski.

Erich: Mani iespaidoja cilvēku viesmīlība 
un laipnība, kā arī lielie plašumi, pļavas un 
meži. Ievēroju labo disciplīnu Mālpils skolā, 
cilvēku atvērtību. Augsts bezdarbs, tikpat kā 
nekādu izredžu jauniem cilvēkiem. Žēl, ka 
daudziem jādodas darbā uz ārvalstīm. Tiek 
piedāvāti pārdošanai daudzi zemes gabali 
un mājas.

Kevin: Šī valsts ir daudz jaukāka un 
spēj piedāvāt daudz vairāk, nekā to varētu 
iedomāties pēc iepriekš dzirdētā.. Latvija ir 
ārkārtīgi skaista, tīra, draudzīga un atmiņā 
paliekoša.

Friederike: Es iepazinu ļoti skaistu 
zemi ar neredzētiem plašumiem, mieru un 
cilvēkiem, kas par to visu rūpējas! Turklāt 
vēl draudzīgums, atvērtība, pacietība un 
paļāvība, kas palīdz pārvarēt finansiālās 
grūtības, kuru ietekme šeit ir acīm redzama.

Ko paņemsiet līdzi no šī brauciena?
Julian: Es paņēmu līdzi daudzas skais

tas atmiņas par šo valsti: dabu, mājām, 
cilvēkiem, un es to noteikti atcerēšos vēl 
ilgus gadus. Visa brauciena laikā atkal un 
atkal pavērās kas jauns un interesants.

Erich: Es apbrīnoju latviešus, viņu prasmi 
tikt galā ar visām grūtībām un nepadoties. 
Daudziem ir divas vai pat trīs darba vietas, 
lai varētu uzturēt ģimeni. Tas nozīmē 60–70 
stundu darba nedēļu, nevis 40, kā tam būtu 
jābūt.

Šis brauciens man bija īpašs piedzī
vojums. Atvaļinājumā atgriezīšos šurp atkal 
un turpināšu iepazīt šo zemi.

Kevin: Pavisam citu, pozitīvu priekšstatu. 
Tas bija daudz satraucošāk un interesantāk, 
nekā es biju iztēlojies. Es ieteikšu arī citiem 
apmeklēt Latviju. Fascinējoša kultūra, kas 
rosina vēlmi pārcelties uz šejieni dzīvot.

Friederike: Līdzi neparasti gardajam 
sieram, jogurtam, krējumam un jaunu ēdienu 
idejām es ņemu līdzi divas vēlēšanās. Pirmā: 
lai Latvijas cilvēkiem izdodas nodrošināt sevi 
ar finansiāli izdevīgu darbu, saglabājot savas 
valsts bagātības un jau esošās labās lietas, 
un otrā: es gribu atkal atgriezties šeit!

Herzlich willkommen!

Līvija mukāne,  
projekta vadītāja

Projekti

Lapenes projekta autors erihs Pols  
un darbu izpildes vadītājs māris simanovičs

Lapenes būve mālpils sociālās aprūpes centram Jaunā lapene atklāta

Vulkāns nespēja traucēt
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Vibroka jaunā tērpā

laiku lokos

Ruta Norkārkle deputāte no 20.sa-
saukuma atceras, ka bijusi viena no trim 
deputātiem, kurus neievēlēja ar pirmo 
reizi, tikušas rīkotas atkārtotas velēšanas 
Tehnikuma iecirknī. Rutas kundze tolaik 
bijusi tehnikuma ēdnīcas vadītāja. Vaicāta 
par spilgtākajiem tā laika notikumiem, 
bijusī deputāte atceras atjaunoto Latvijas 
armiju, kas dislocējās Mālpils tehnikumā. 
Bijis gadījums, kad naktī sabraukuši krievu 
tanki, tas radījis lielu pārsteigumu un bailes. 
Pie deputātiem atbraucis Juris Dobelis, 
lai spriestu kā tas varētu ietekmēt Latvijas 
armijas statusu.

Norkārkles kundze, kas tagad dzīvo 
un strādā savā dzimtajā Vārkavas novadā, 
bijušajā Preiļu rajonā, atzīst, ka Mālpils 
šajos gados ir ļoti izmainījusies uz labo 
pusi, viss tolaik iesāktais turpinās. Tad tika 
runāts par sporta zāli, nu tā ir realitāte. 

Sākot dzīvot Latgalē secinājusi, ka tur viss 
atpaliek apmēram par 5 gadiem, tādēļ arī 
savā novadā turpinājusi deputātu gaitas, 
aktīvi iesaistoties sabiedriskajā dzīvē. Tagad 
arī Vārkava ir patstāvīgs novads, pateicoties 
tam, ka šeit, Mālpilī esot iemācījusies kā 
strādāt pašvaldībā. Tie pieci “Lielmeža 
skolas” gadi bijuši ļoti svētīgi.

Mālpils 20.sasaukuma laikā strādājusi 
sociālās attīstības patstāvīgajā komisijā, jo 
arī pati kādu laiku strādājusi sociālajā sfērā: 
“Man bija žēl to bāreņu, to ģimeņu, kuriem 
ir slikti, un tad mēs kopā ar Baibu Poišu 
braukājām pa mājām, iepazīstot cilvēkus, 
viņu problēmas. Bija pirmie zemnieku laiki. 
No Attīstības aģentūras dabūjām palīdzību – 
strādniekus, noformējot bezdarbniekus.”

Mālpiliešiem Ruta Norkārkle novēlēja 
grūtos laikus izturēt ar lielu pieticību, 
pacietību un ticību nākotnei. Novērtēt to, ko 

mums ir devusi Latvija, tās neskartā daba, 
un ir atzīstami, ka Mālpils novada dome 
arī pieņēmusi vēsturisku lēmumu neatļaut 
audzēt ģenētiski modificēto produkciju. 
Arī pati esot vides aktīviste, zaļi domājošs 
cilvēks, un Vārkavas pagasts esot vienīgais 
Latvijā, kur 95% ir zaļie zemnieki. – Mēs 
esam par zaļu Latviju! Tas palīdzēs mums 
visiem izdzīvot, arī Mālpilij!

daiga frīdberga

Pēdējā laika aktuālākais vārds ir krīze. Ar to gan skaidro 
objektīvas pašreizējās ekonomiskās situācijas nebūšanas, gan 
arī mēģina aizbildināt muļķīgas neizdarības un slīpētas izdarības. 
Par krīzi tapušas visai asprātīgas anekdotes. Politiķi varētu palasīt 
Imanta Ziedoņa sen uzrakstītās epifānijas, no kurām vienā atroda-
mas pazīstamās dziesmiņas rindas – “Leksim bedrē, leksim bedrē, 
redzēs, kas mūs ārā vilks...”, un pētīt, kā viņš visu, kas notiek tagad, 
tik labi paredzējis.

Šoreiz vēlos uzrakstīt par kādu Mālpils stūrīti, kam tiek 
mērķtiecīgi modelēts jauns tērps. Tiem, kas to darina, ne par krīzi, 
ne par bedrēm runāt nav laika. Tā ir Vibroka – vieta ar senu vēsturi un 
senu nosaukumu, viena no Mālpils muižām, tās pēdējais īpašnieks 
bija slavenās un ļoti bagātās Volfu dzimtas pārstāvis. Vibrokas vārds 
Mālpils vēsturē zīmīgs vēl ar to, ka barons Menendorfs bijis izglītības 
atbalstītājs un ar viņa svētību un gādību 1881. gadā muižā sākusi 
darbību privātskola meitenēm.

Muižas ēkas nopostītas 1905. gada nemieros, bet īpatnēji skais
tais parks daļēji saglabājies.

Kolhozu sākumā Vibroka ietilpusi Raiņa kolhoza teritorijā. Par 
šo laiku labi atceras bijusī kolhoza brigadiere Rita Kargane. Vibrokā 
bijušas dzirnavas, kalte, mehanizācijas darbnīca, liellopu un cūku 
novietnes, ūdenstornis.

Sovhoztehnikuma laikā te atradās Vibrokas ražošanas iecirkņa 
centrs.

Par 1967. gadā celto galdnieku darbnīcu zina stāstīt Eriņu 
ģimene, kas tur nodzīvojusi 37 gadus, turklāt ģimenes galva Pēteris 
Eriņš visus šos gadus darbnīcā strādājis. Ciemata jaunajām mājām 
gatavoti logi, durvis, dažkārt arī mēbeles. Darba apstākļi bijuši 
smagi – mitrums cauru gadu, jo pavasaros, kad cēlies ūdens 
līmenis Sudā, pludojušas arī telpas. Darbnīca pastāvējusi līdz pat 
saimniecības likvidācijai.

Kāda ir Vibroka pašreiz?
Ceļā uz Siguldu, Mālpils ceļa labajā pusē, netālu no krustojuma 

redzama gaiša ēka. Pa gabalu it kā būtu tā pati vecā galdnieku 
darbnīca, bet tomēr kaut kas ir citādi. Piebraucot tuvāk, atklājas 
pievilcīga aina. Tā taču ir pavisam cita Vibroka! Kalnā izskatīgas 
privāt mājas, bet pie upes viesu nams ar visai skanīgu nosauku-
mu – Dālderi. Tā īpašnieks ir Aleksandrs Kašlačs, izskatīgs kungs 
labākajos gados. Latviski runā ar nelielu akcentu, bet dzimis Latvijā. 
Kā pats saka, esot Vecmīlgrāvja zēns.

Kad pirms 4 gadiem nolēmis izveidot savu biznesu, viesu namu, 
apbraukājis daudzas vietas Latvijā un pēc sludinājuma iegriezies 
arī Mālpilī, kur nekad agrāk neesot bijis. Kad ierau dzījis piedāvāto 

vietu, sapratis uzreiz, ka viesu nams būs te 
un nekur citur. Galvenie argumenti – skaistā 
apkārtne ar upi un parku un Rīgas tuvums. 
Ēku, bijušo galdnieku darbnīcu, kā jau 
varam noprast no Eriņu ģimenes stāstītā, 
jaunais saimnieks atradis visai bēdīgā 
stāvoklī, nācies ielikt lielu darbu., bet tas 
bijis to vērts.

Pirmais pārsteigums ir lauku viesu 
namiem neierasti lielā zāle, kurā var 
rīkot viesības apm. 150 cilvēkiem. Galda 
klājumam viesību organizētāji var izman-
tot savus pavārus, taču pilnu servisu 
spēj nodrošināt arī Kašlača kungs, jo 
nepieciešamais aprīkojums viesu namam ir. Istabiņās 25 gultas 
vietas, bet var nakšņot arī teltīs uz matračiem. Ja vēlaties relaksēties, 
jūs gaida omulīga pirtiņa.

Patīkami uzkavēties ārā. Upes puse rūpīgi sakopta, makšķerēt 
gribētāji var rīta agrumā pasēdēt ar “bada pātagu”. Otrā pusē ēkai 
nojumīte un skaists skats uz parku, kas vēl gaida darba rokas. 
Vakaru var aizvadīt arī pie ugunskura.

Tuvākās ieceres – laivu iegāde un “melnā”pirts.
Viesu namu izmanto gan mālpilieši, gan iebraucēji, tomēr 

sarunās ar vietējiem noskaidroju, ka daudzi nemaz nav dziedējuši 
par tādu viesu namu.

Kad Kašlača kungam jautāju, vai viņš zina, ka te senatnē bijusi 
muiža un viņu zināmā mērā varētu uzskatīt par muižkungu, sejā 
parādās neviltots pārsteigums, ko nomaina interese par to, kas tad 
te īsti bijis senatnē. Apsolu sagādāt visus materiālus, kas man pieeja-
mi. Šķiramies ar abpusēji sirsnīgu paldies, solījumu lasīt “Mālpils 
Vēstis” un laipnu aicinājumu apmeklēt viesu namu(informācija 
www.aleksdalderi.lv).

Jā, Vibroka ir mainījusies! Patiesībā jau ir prieks un gandarījums 
par katru vietu, kas iegūst jaunu ietērpu, un par to, ka Mālpils, par 
spīti visām ķibelēm, kļūst arvien pievilcīgāka gan mums pašiem, 
gan iebraucējiem.

Ināra Bahmane

Vibrokas muižas ēka pēc 1905.g. notikumiem.

Pirmās vagas svētki 
Vibrokā, 1985. g.

Jūs vienmēr gaida viesu nama 
īpašnieks aleksandrs Kašlačs

Viesu nama zāle

Ceļā uz brīvu un neatkarīgu demokrātisku valsti 
(Sākums Mālpils Vēstis 04/2010)

otrā no kreisās: ruta Norkārkle
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“Par pašiem pirmajiem Mālpilī pavadī-
tajiem gadiem man nav nekādu atmiņu, jo 
laikam jau divu gadu vecumā tiku deportēts 
uz Rūjienu. No agrīnā Mālpils laika man ir 
dažas fotogrāfijas, sevišķi no Ziemassvēt-
kiem aptiekā – tagad doktorāta – namā, 
kur redzama mana vecvecmāte Raušu 
saimniece, Elzas von Grotes laba paziņa. 
Diemžēl arī ar vecākiem pirms viņi nomira 
šo laiku nekad neaprunājām.

Bet par laiku Mālpilī vēlākos gados man ir 
ļoti daudz atmiņu. Kad paaugos, katru vasaru 
tiku sūtīts uz Raušiem pie vecmātes, vēlāk 
savu laiku pavadīju Tīrumgravās, kur bija 
ieprecēta manas mātes māsa. Spilgtā atmiņā 
man ir Raušu, Strazdu, Slieķu un Sēļu māju 
puduri ar vienādām rijām un sarkanbrūnu 
mālu apmūrētām kūtīm. Jāmin, ka šo māju 
vārdi redzami uz senām zviedru laikos 
darinātām kartēm. Kad divdesmito gadu 
beigās Mālpilī bij lieli plūdi, ceļi galīgi izmirka, 
un kuļmašīnas nevarēja piebraukt, lai izkultu 
labību, labību kūla rijā – šī izdarības labi 
atceros. Darbus rijā atceros arī no rudeņos 
pavadītā laika pie radiem Rūjienas Jāņmuižā. 
Par to jau man arī poēma “Ejot uz Jāņmuižas 
riju” manu Rakstu 2.sējumā.

Rijas darbus Mālpilī piemin savos rakstos 
arī Raušu kaimiņu māju Strazdu atvase Rīgā 
dzimušais mans bērnības Mālpils vasaru un 
vēlāko Amerikas gadu draugs dzejnieks, 
literāts, grafiķis un grāmatu izdevējs ojārs 
Jēgens(1924–1993):

“Un liekas, ka patlaban esmu viens 
no retajiem savas paaudzes latviešiem 
emigrācijā, kas vēl sīkumos zina un prot ne 
tikai sēt, pļaut(gan ar garkāti, gan vienroci), 
bet arī riju sērt un kult ar spriguli (tas dažkārt 
bija jādara, jo “dampis” kavējās un sēklas 
un svaigas maizes vajadzēja kā ēst). Vēl 
šobaltdien, ja nepieciešams, varu ielikt 
grābeklim zaru, lāpstai vai cirvim kātu, 
novīt pātagu auklu, salabot ar novaskotu 
un nopiķotu “drāti” zirglietas un tmldz.
(Problēmu stīgas un vīteņi, 1994, 8.lpp.).

Ojāra dzeju cikls Jāņi, kas apraksta viņa 
vasaras atmiņas Mālpils Strazdos, un netieši 
arī manu pieredzi senos laikos, ir publicēts 
krājumā Komentāri(Kopenhāgena, 1968):

Gans dzen mājā
Ir launags notiesāts, ko nesa vecāmāte:
Silts plācenis ar puskusušu sviestu
Un jāņusiera riks ar pakulkules rakstu,
Vēl saldas tējas stops.
Jau ēna stiepjas visai norai pāri.
No purva vectēvmāte nāk ar gana grieztu kūju
Un saknītēm, kas jārok šovakar, –
Slīd pelēks runcis pār smilgām un zālēm. –
Sāk zvanīt kaimiņlemesis,
Skan mūsu māju ūjuūju. –
Kust mājup ganāmpulks pa seniemītām takām:
Papriekšu vecā Roze iet, tad zagle Ciemaļa,
Aiz viņām virknē citas. Jauc rindu pērnās teles
Un villains aitu bars,
Kam vienā galā barvede un otrā – jēru ļipas.
Visbeidzot gans un suns.

Uz Strazdu un Raušu lielo ābeļdārzu 
robežas auga diženas liepas. Vienas lie-
pas galotnē bij stārķu ligzda. Pēc kādas 
lielas rudenspuses vētras, stārķu ligzda bij 
notraukta zemē līdz ar stārķēniem, kas, lai 
gan pieauguši, vēl nebij paguvuši iemācīties 
lidot. Vienam bij salauzts spārns, citam 
kāja. Vienu iedevu Ojāram, otru – aiznesu 
radiniecei Džemmai uz Ģērķēniem, trešo 
paņēmu līdz uz Rūjienu tur atgriežoties 
skolas gaitās. Bet par manu Rūjienas stārķi 
varētu būt atsevišķs, gan ne mālpilisks, 
atmiņu virknējums.”

Vēsturiska atkāpe – Jānis Krēsliņš 
dzimis 1924.gada 19.augustā Mālpilī. Bei-
dzis Rūjienas pamatskolu, vēlāk mācījies 
Rūjienas vidusskolā, Rīgas pilsētas 
2.vidusskolā, kuru absolvējis 1942.gadā. 
Studējis vēsturi, anglistiku Tibingenes 
universitātē Vācijā, vēsturi Kolumbijas 
universitātē Ņujorkā. Maģistra grādu 

bibliotēku zinībās ieguvis Kolumbijas 
universitātē. 1953. – 1993.g. strādājis 
par bibliogrāfu, informācijas speciālistu 
un par bibliotēkas direktora vietnieku 
organizācijā Council on Foreign Relations 
Ņujorkā. Ir padomnieks Baltijas vēstures 
un grāmatniecības jautājumos Ņujorkas 
Publiskajā bibliotēkā. Kopš 1972.g. au-
tors un redaktors nodaļai Recent Publi-
cations on Baltic History organizācijas 
Associaton for the Advancement of Bal-
tic Studies periodiskajos izdevumos, 
izdevumā Baltic Studies Newsletter. Ērika 
Raistera fonda laureāts (1995). Latvijas 
Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1998).  
 Kopš 1946. gada Jāņa Krēsliņa vārds 
regulāri parādās trimdas un starptautiska-
jos periodiskajos izdevumos. Viņa radošā 
darbība cieši saistīta ar “Elles ķēķi” – latviešu 
literātu un mākslinieku kopu Ņujorkā, kuras 
bohēmisko gaisotni 20. gadsimta 50. – 60. 
gados baudījuši daudzi trimdas intelektuāļi.

Latviešu sabiedrībā Jāni Krēsliņu, 
senioru (viņa dēls, kultūrvēsturnieks, ir 
galvenais speciālists Zviedrijas Karaliskajā 
bibliotēkā), pazīst kā l i teratūras un 
grāmatniecības vēsturnieku, bibliogrāfu, 
triju dzejoļu krājumu autoru. Viņš publicējis 
recenzijas un apceres par latviešu un cittau-
tu rakstnieku darbiem, analizējis mākslas, 
valodniecības, politikas aktualitātes un 
vēsturi, dāsni dalījies ar interesentiem savās 
enciklopēdiskajās zināšanās un pieredzē.

daiga frīdberga

laiku lokos

Jānis Krēsliņš 
(foto – zagarins.net)

ojārs Jēgens  
un rakstniece  
daina avotiņa  
(foto – zagarins.net)

atmiņas no mālpils vasarām 
Fragments no mālpilieša Jāņa Krēsliņa atmiņām vēstulē Laumai Krastiņai

Jūnijs Elgas kundzei bija notikumiem 
un iespaidiem bagāta – pie viņas viesojās 
korespondenti no laikraksta “Diena”, 12.jū-
nijā viņai apritēja nozīmīga jubileja, 14.jūnijā 
kopā ar politiski represētajiem mālpiliešiem 
un vecmāmiņu klubiņu “Rezēdas” viņa 
bija “Likteņdārzā”, tomēr pats svarīgākais 
notikums bija tas, ka 17.jūnijā Elga Skačko 
pārstāvēja Mālpils politiski represēto nodaļu 

pieņemšanā pie prezidenta Valda Zatlera.
Kāpēc tieši viņa? Elgas kundzes ģimene 

tika izsūtīta no Mālpils pašreizējā novada 
1941.gada 14.jūnijā. Pēc Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas viņa ar savas meitas ģimeni 
te ir atgriezusies un apsolījusi savas tēva 
mājas sakopt tādā pašā līmenī, kā tas bija 
pirms izsūtīšanas. Savu solījumu Elgas 
kundze ir godam pildījusi. Viņa ir sabiedriski 
aktīva, darbojas vecmāmiņu klubiņā “Rezē-
das” un Mālpils politiski represēto nodaļā. 
No viņas staro gaišums un mīlestība.

Uz pieņemšanu pie prezidenta bija ie-
radušies pārstāvji no visām Latvijas politiski 
represēto nodaļām. Pils zālē prezidents 
savā runā atgādināja, ka 1941. un 1949.
gada notikumus nedrīkst aizmirst un patei-
cās klāt esošajiem par izturību, kā arī vēlēja 
viņiem veselību. Latvijas politiski represēto 
vārdā Jānis Lauva prezidentam pasniedza 
Gunāra Ulmaņa (Latvijas prezidenta no 
1936. – 1940.g Kārļa Ulmaņa brāļa mazdēla) 
1990.gadā pie Angāras gleznoto gleznu, 
kuras nosaukums “Sādžā pie Angāras”. 
Latvijas Bruņoto spēku ansamblis sniedza 
nelielu koncertu, bet pēc tam pils dārzā 
notika fotografēšanās un brīvas sarunas ar 
prezidentu V.Zatleru.

Vēlāk ar ī  Elgas kundze saņems 

fotogrāfiju no prezidenta kancelejas, un 
tā būs gan laba atmiņa, gan vēsturiska 
liecība viņas bērniem, mazbērniem un 
mazmazbērniem par šo nozīmīgo vizīti. Lai 
Elgas kundzei laba veselība un arī turpmāk 
daudz jaunu, interesantu notikumu!

Baiba Lippe, 
Mālpils Kultūras centra vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas speciāliste

elga skačko pieņemšanā pie valsts prezidenta
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Mālpilī no 27.05.2010 – 30.05.2010 notika starptautisks turnīrs 
volejbolā veterāniem “Mālpils 2010”, kuru organizēja MĀLPILS 
SPORTA KLUBS. Patīkami apzināties, ka ir tāda vieta Mālpils, kur 
iespējams uzņemt tik daudz ciemiņu vienlaicīgi. Šajā gadījumā arī 
sacensties un pēc saspringtām spēlēm relaksēties. Piekrist var tam, 
ka pietrūka reklāmas šim pasākumam, jo turnīra organizēšanas laikā 
bija situācijas, kas radīja bažas par turnīra veiksmīgu norises gaitu. 
Tagad pēc turnīra, saņemot pozitīvas atsauksmes no komandu 

dalībniekiem, ir doma par jaunu sacensību organizēšanu un Mālpils 
vārda popularizēšanu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Turnīrā piedalījās komandas no Norvēģijas, Ukrainas, Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas trijās vecuma grupās: sievietes 35+, vīrieši 40+, 
vīrieši 50+.

Sievietēm pirmo vietu izcīnīja Igaunijas izlase, otro vietu izcīnīja 
Latvijas izlase, trešo vietu – Lietuvas izlase.

Vīriešiem 40+: Pirmo vietu izcīnīja Latvijas izlase, kuras sastāvā 
spēlēja arī Valts Mihelsons un Justs Mihelsons – 
abi no Mālpils. Otro vietu izcīnīja Norvēģijas 
izlase, kas pēdējā Eiropas čempionātā volejbolā 
veterāniem izcīnīja bronzas medaļas, bet trešo 
vietu – Ukrainas izlase.

Vīriešiem 50+: Pirmo vietu izcīnīja Latvija 
2, otro vietu izcīnīja Latvija 1,trešo vietu izcīnīja 
Norvēģijas izlase.

Liels paldies vis iem, kas pal īdzēja 
turnīra gaitā: Mālpils novada domei, Mālpils 
Profesionālajai vidusskolai, Mālpils kultūras 
centram, SIA “Žaks”, SIA “Aniva”, Mālpils sporta 
kompleksa kolektīvam un Mālpils tiesnešiem.

Par morālu un praktisku atbalstu paldies 
arī LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJAS 
ģenerālsekretāram Egīlam Cīrulim un izpild-
direktorei Inārai Brokānei.

skolu ziņas

sPorta ziņas

skolēni ar ļoti labiem un izciliem mācību 
sasniegumiem:

Laima Folkmane 1.a kl., Markuss Annens 1.b kl., Agnese Griķe 
1.b kl., Evita Evelīna Rozenšteine 2.a kl., Karīna Elīna Guste 2.b kl., 
Diāna Benķe 2.b kl., Adrians Rakuzovs 3.a kl., Arta Višķere 3.a kl., 
Elva Dancīte 3.b kl., Ieva Jēkabsone 3.b kl., Beāte Radziņa 4.kl., 
Elīza Dombrovska 5.b kl., Eva Ivanova 5.b kl., Simona Cimure 6.kl., 
Elīna Tarakanova 6.kl., Alise Graudiņa 7.kl., Sindija Jansone 7.kl., 
Ieva Lapiņa 8.a kl., Monta Struša 8.b kl., Eva Ieviņa 10.a kl., Marta 
Laizāne 10.b kl., Edgars Kaņepējs 11.kl., Klinta Raupa 11.klase.

skolēni, kuri ieguvuši  
godalgotas vietas  
Pierīgas novadu olimpiādēs  
un republikas konkursos:

Edgars Kaņepējs 11.kl. – 2.vieta ķīmijā (sk. I.Vēvere), atzinība 
fizikā (sk. J. Vaivars), 2.vieta Pierīgas novadu un atzinība valsts 
ģeogrāfijas olimpiādē. (I. Rauska); Ieva Lapiņa 8.a kl. – 1.vieta 
starptautiskajā informācijas tehnoloģiju konkursā (sk.J.Vaivars); 
Nils Aleksis Lipstovs 7.kl. – 1.vieta zēnu mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē (sk. G.Rozītis); Dāvis Sīmanis Putriņš 9.a kl. – 2.vieta 
ķīmijā (I.Vēvere) un atzinība vizuālajā mākslā (I. Rulle); Annija 
Brežinska 12.kl. – 3.vieta ķīmijā (I.Vēvere); Jānis Krūmiņš 12.kl – 
1.vieta politikas zinību olimpiādē (L.Balode); Santa Barkēviča 
12.kl. – 2.vieta ētikas eseju konkursā un atzinība politikas zinību 

olimpiādē (L.Balode); Marta Kalniņa 7.kl. – atzinība matemātikā 
(G.Cicena); Signe Ozoliņa 8.a – atzinība vizuālā mākslā (I.Rulle); 
Zane Stabulniece 11.kl – 3.vieta ētikas eseju konkursā (L.Balode); 
Klinta Raupa 11.kl. – atzinība ētikas eseju konkursā (L.Balode); 
Marta Laizāne 10.kl – atzinība konkursā “Pazīsti savu organismu” 
(M.Griķe); Ivo Kapiņš 6.kl. – atzinība latviešu valodas konkursā 
“Iededzies par savu zemi, tautu valodu!”. Šogad labus rezultātus 
parādīja arī skolēni 3.klašu kompleksajā Siguldas novada 
olimpiādē – atzinības Adrianam Rakuzovam 3.a kl., Artai Višķerei 
3.a kl. (sk.G.Bahmane), Ievai Jēkabsonei 3.b kl. un 3.vieta Elvai 
Dancītei 3.b kl. (sk.I.Bērziņa).

mālpils vidusskolas labākie mācību darbā 
Mālpils vidusskola sveic un saka paldies aktīvākajiem, čaklākajiem skolēniem 

2009./2010.mācību gadā!

5.jūnijā, Mālpilī, pludmales volejbola laukumos, notika Mālpils 
novada čempionāts pludmales volejbolā 1.posms. Tajā piedalījās 
16 komandas absolūtajā vērtējumā un 8 komandas MIX grupā. Ko-
mandas tika sadalītas pa 4 komandām katrā grupā un divas labākās 
komandas no katras grupas nokļuva nākošajā kārtā. Absolūtā 
vērtējumā 1.pusfinālā Reinis Mārtinsons pārī ar Dmitriju Petrenko 
sīvā cīņā ar rezultātu 2:1 pieveica brāļus Miķeli un Juri Vuļus, bet 
2.pusfinālā Ģirts Lielmežs ar Intaru Palameiku uzvarēja Tomu 
Bičkovski un Kristapu Butkēviču. Cīņā par 3.vietu Toms un Kristaps 
izrādījās pārāki par Miķeli un Juri un līdz ar to izcīnīja 3.vietu. Finālā 
Ģirts ar Intaru pārspēja Reini un Dmitriju. MIX grupā 1.pusfinālā 
pāris Ģirts/Karīna sīvā 3 setu cīņā pieveica pāri Uldis/Kristīne, bet 
2.pusfinālā pāris Edgars/Mairita uzvarēja pāri Krista/Dmitrijs. 3.vietu 

ieguva Kristīne ar Uldi, kas pieveica Kristu un Dmitriju, bet 1.vietu, 
3 setos pārspējot Edgaru un Mairitu, ieguva Ģirts un Karīna.

UZMANĪBU!!! Ir pārcelts pludmales volejbola sacensību 
2.posms no 3.jūlija uz 4.jūliju.

sacensību grafiks
datums sacensības Vieta

4. jūlijs Mālpils novada čempionāts 
pludmales volejbolā, 2.posms Pludmales  

volejbola laukumi
14. augusts Mālpils novada čempionāts 

pludmales volejbolā, 3.posms

mālpils starptautiskais turnīrs volejbolā veterāniem  
“Mālpils 2010”
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salons veselībai un skaistumam
Mālpils iedzīvotāju ērtībām atvērts 

jauns salons Kalna ielā 6. Krīzes laiks licis 
sarosīties mums jau zināmajai, aktīvajai, 
radošajai Dombrovsku ģimenei. Vienā no 
pagasta sakoptākajiem dārziem jūnija vidū 
pulcējās Karīnas un Naura draugi un atbals-
tītāji, novada ļaudis un ciemiņi, lai sveiktu ar 
interesantas idejas realizāciju – skaistuma 
salona izveidošanu dārza mājā. Klientiem 
tiks piedāvāts manikīrs, pedikīrs, uzacu 
korekcija, skropstu un uzacu krāsošana, 
dažāda veida vaksācijas, aparātpedikīrs 

un problemātisko kāju aprūpe, kas ir īpašs 
piedāvājums. Salons iekārtots ar pašu spē-
kiem, ar ļoti lielu mīlestību. Domāts par katru 
detaļu, par mierīgas un omulīgas noskaņas 
radīšanu.

Aparātpedikīra veikšanai problemā-
tiskām kājām ir iegādāta īpaša aparatūra, 
arī dažāda veida ārstnieciskie līdzekļi. Tiek 
plānots iegādāties pedikīra instrumentu 
koferi izbraukuma vizītēm, kas ļautu šo 
pakalpojumu izmantot vecāka gadagājuma 
klientiem, arī gulošajiem, kā arī vairākus ins-
trumentu komplektus, ja vienā izbraukumā 
jāapkalpo vairāki cilvēki. Meistare praksi 
izgājusi Gaiļezera slimnīcā, strādājot ar 
diabēta pacientiem, kā arī varēs palīdzēt 
ieaugušu nagu, kārpu, sabiezējumu, varž-
acu gadījumos.

Skaistais baltais krēsls salona stūrī, 
kas tā vien aicina atlaisties, domāts gan 
pedikīra, gan vaksācijas procedūrām. 
Salonā būs iespējams veikt visa veida 
vaksāciju: ar šķidro vasku – kājām, rokām, 
sīkajam sejas apmatojam, kā arī tiks 
piedāvāta Brazīlijas vaksācija bikini zonai un 
padusēm. Pirms procedūrām vaksējamās 
vietas tiekot īpaši apstrādātas ar atsāpinošu 

krēmu, speciālu pūderi, bet pēc vaksācijas 
uzklāti nomierinoši preparāti.

Tiks piedāvātas parafīna procedūras 
roku un kāju mīkstināšanai, kas īpaši 
aktuāli rudens un ziemas periodā. Roku 
skaistumam vēl tiek piedāvāts klasiskais 
manikīrs, ar bagātīgu nagu laku paleti. 
Karīnas tālākos plānos ir mācības kursos, lai 
vēlāk piedāvātu īpašu nagu dizainu.

Optimistiski noskaņotās Karīnas galve
nais moto – cilvēkam šeit jānāk atpūsties! 
Uz tikšanos Mālpilī, Kalnā ielā 6. Pieteikties 
uz procedūrām var pa tālr.67925946 vai 
mob.tālr. 26557139.

daiga frīdberga

aktuāli

veselība

mālpils novada 
iedzīvotāju ievērībai!

Katru ceturtdienu no 10.00–12.00
Mālpils novada domes telpās

swedbank as  
Klientu informācijas centrā

Jums ir iespēja:
– atvērt kontu Swedbank AS,
– saņemt norēķinu karti,
– saņemt konsultāci jas par ikdienas 

norēķiniem un internetbankas lietošanu, 
kā arī visiem citiem bankas produktiem un 
pakalpojumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 
6744 5400 (darba dienās no plkst.9.00 līdz 

17.00), mob. 26341987 (no 01.07.2010)

Ģimenes ārste Biruta zīriņa aicina
· Regulāri veikt profilaktisko izmeklēšanu.
· Trūcīgās personas izmantot iespēju profilaktiski pārbaudīt 

veselību bez maksas.
· Sievietes, kuras saņēmušas uzaicinājuma vēstules pie ginekologa 

vai uz mammogrāfiju, noteikti izmantot šo iespēju pārbaudīties.
· Visiem iedzīvotājiem pēc 50 gadiem nepieciešama analīze uz 

slēptajām fēcēm.

Prakses tālrunis – 67925960.

daktere Jevgenija sprūde informē
· 1.jūlijā no plkst. 9.00 būs iespēja konsultēties ar kardiologu. 

Pieteikties pa tālr. 67925155.
· Vecāki! Lūdzu pievērsiet uzmanību bērnu redzes un stājas 

problēmām. Izmantojiet vasaras mēnešus, lai atvestu bērnus uz 
profilaktisko pārbaudi.

sIa “Norma K” informē, ka no 2010.gada 28. jūnija  
līdz 26.jūlijam darbinieki, dienestu vadītāji, administrācija atradīsies ikgadējā 

atvaļinājumā. Dienesta vadītāji pieņems tikai pirmdienās,  
avārijas gadījumos zvanīt uz sekojošiem tālruņiem:

· Katlu māja – 67925775    · Ūdens un kanalizācijas dienests – 28358840
· Elektrodienests – 26563595     · Ceļu un labiekārtošanas dienests – 28654825

Kases darba laiks: 
Sarbdienās no 8.00 – 12.00 un 13.00–16.30; Piektdienās no 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Kase NestrĀdĀs no 12. – 28.jūlijam un no 9. – 25.augustam. Šajā laikā maksājumus var 
veikt AS GE Money Bank, AS Swedbank vai izmantojot Internetbanku.

sIa “Norma K” administrācija

mālpils internātpamatskola uzņem   2010./2011. m. g.
VIsPĀrĒJĀ IzGLītīBa

· Pamatizglītības programmā 
(1. – 9.klase)

· speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem 
(ar pedagoģiski medicīniskās 
komisijas  lēmumu)

ProfesIoNĀLĀ IzGLītīBa

Aicina apgūt profesionālās 
pamatizglītības programmas  

ar pedagoģisko korekciju  
pēc 7. klases:

· Ēdināšanas pakalpojumi, 
kvalifikācija — Pavāra palīgs

PLĀNotas  
no 2010./2011. m.g.

· Kokizstrādājumu 
izgatavošana,  
kvalifikācija –  
Galdnieka palīgs

 Zvanīt pa tālr. 67925131 
(Lietvede)
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Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
epasts: iveta@malpils.lv

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@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

mālpils kultūras centra pasākumu 
plāns 2010. gada jūlijā

Līdz augusta beigām izstāžu zālē apskatāma keramikas studijas “mĀLPILs” 
un brīvo fotogrāfu izstāde “mIrKLIs dIVatĀ”.
03.07. plkst. 20.00 pilskalna estrādē kultūras centra mākslinieciskās  
  pašdarbības kolektīvu sezonas noslēguma koncerts  
  “ak, vasara, vasariņa!” 
  Pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu “Pagrabs”  
  no Valmieras novada. Ieeja: Ls 1.50
No 11. līdz 17. jūlijam mālpiliešiem iespēja piedalīties nometnes “ 3x3” 
aktivitātēs
11. 07. plkst. 21.30 dzejas vakars – Livars Jankovskis
13. 07. plkst. 20.15 rasmas Lielmanes vijoļkoncerts apaļajajā zālē
14. 07. plkst. 21.30 Ivara zviedra filma “Bēgums” Lielajā zālē
17. 07. plkst 20.15 Noslēguma pasākums Lielajā zālē
 No plkst. 22.30 katru dienu danču vakars – deju zālē

Sekojiet reklāmai!

sludiNājumi    iNformācija    reklāma

slu di nā ju mi
Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskos 
objektos – virtuves plīts mūrēšana, čuguna vannu pārkrāsošana, 
riģipša ierīkošana, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linoleja 
ieklāšana, flīzēšana, mūrēšana, apmešana, santehnikas, elektrības 
un jumta u.c. darbi. Meistari ar celtniecības izglītību un lielu darba 
pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785

appļauj zāli mazdārziņos, pie mājas utt. – nelielās platībās, 
cena no 5 Ls, apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas ar zemes 
frēzi, cena no 10 Ls, uzstāda dekoderus ciparu TV, cena 5 Ls, 
mikroautobuss+piekabe un vieglā auto pakalpojumi. uzpērk vecas 
automašīnas un citus metāllūžņus.Tel.25985566.

aicina darbā māsiņu ar pieredzi darbam ģimenes ārsta praksē. 
Interesentiem zvanīt pa tālr. 67925155; mob. tālr. 29442365

Pļaujmašīnas – smalcinātāja (mulčera) pakalpojumi tālr. 29408583

SIA ‘’seNLeJas’’ PĒRK – liellopus, jaunlopus.
Samaksa tūlītēja, elektroniskie svari.

Tālr.: 65033720, 65033730, 26517026, 26604491

Pensionāru padome informē, ka pensionāru vienas 
dienas ekskursija šogad plānota 18.augustā pa Zemgali, Lietuvā 
Akmenē, Žagarē. Līdzi jābūt derīgām pasēm. Dalības maksa 10LVL 
no personas. Pieteikties un samaksāt pie kultūras centra dežuranta 
līdz 10.augustam. Tālrunis:67925836.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja edīte saleniece

mālpils Profesionālā vidusskola 
uzņem audzēkņus profesionālās vidējās izglītības programmās:

· Ēdināšanas pakalpojumi, (kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists)

· Kokizstrādājumu izgatavošana, (kvalifikācija – mēbeļu galdnieks)
· Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, (kvalifikācija – ēku inženiertīklu 

tehniķis)
Informācija pa tālr.67925267, vai www.malpilsskola.lv

Pateicība
Mālpils novada dome pateicas anitai Kļaviņai par dāvinātajiem 

puķu stādiem.

Svei cam jūlija ju bi lā rus!
92 – Arnolds Poišs91 – Alma Sniedzīte88 – Marta Apsīte86 – Rūdolfs Gackis85 – Pāvels Lapa80 – Anna Muceniece 

Ilga Lazdiņa75 – Dzintra Sārna 
Viktorija Jansone 
Boriss Kotovs70 – Vija Požņeva 
Veneranda Prikule 
Anna Slaviete 
Nikolajs Dvorjaņinovs

Svei cam augusta ju bi lā rus!
80 – Jevgeņija Artamonova75 – Vera Viziņa 

Antons Erdmanis 
Velta Skaidrīte Gacka 
Hornalija Rumpe 
Vija Audriņa70 – Imants Timšs 
Mihails Bogdanovs

Īpašs sveiciens jūnija jubilārei 
Anastasijai Slišānei! Redakcija 
atvainojas par tehnisko kļūdu.

Svei cam jūlija ju bi lā rus!
92 – Arnolds Poišs91 – Alma Sniedzīte88 – Marta Apsīte86 – Rūdolfs Gackis85 – Pāvels Lapa80 – Anna Muceniece 

Ilga Lazdiņa75 – Dzintra Sārna 
Viktorija Jansone 
Boriss Kotovs70 – Vija Požņeva 
Veneranda Prikule 
Anna Slaviete 
Nikolajs Dvorjaņinovs

Svei cam augusta ju bi lā rus!
80 – Jevgeņija Artamonova75 – Vera Viziņa 

Antons Erdmanis 
Velta Skaidrīte Gacka 
Hornalija Rumpe 
Vija Audriņa70 – Imants Timšs 
Mihails Bogdanovs

Īpašs sveiciens jūnija jubilārei 
Anastasijai Slišānei! Redakcija 
atvainojas par tehnisko kļūdu.

Lūdzam ziedot!
P/a “Mālpils sociālais dienests” lūdz ziedot Vītolu 

ģimenei, kura ugunsnelaimes dēļ ir zaudējusi māju un 
visu iedzīvi. Sociālais dienests šo ģimeni iepazinis kā 
strādīgu un atbildīgu. Ģimenē aug pieci skolas vecuma 
bērni. Ģimenei ir nepieciešami apģērbi un apavi 8, 13 un 14 
gadus veciem zēniem. Ziedojumus var pārskaitīt uz kontu 
LV24 HaBa 0551 0004 0174 7.

Līdzjūtības
Pārtrūka stīga, saira sapņi...
Tas viss notika pēkšņi un strauji....
Kad pēkšņa zaudējuma skaudrums iedzeļ sirdī, sāpju brīdī esam 

kopā ar Kalēju ģimenēm no GUNTA uz mūžu atvadoties.
Mālpils novada dome

Birst asaras kā rožu ziedi,
Un sāpes negrib sirdī rimt.
Kādēļ Tev bij’ tik agri šķirties
Un ziedu laikā kapā grimt?
(M.Bendrupe)
Izsakām dziļu līdzjūtību Gunta Kalēja ģimenei un tuviniekiem, 

pavadot Gunti smiltājā.
Bijušie klases biedri un audzinātāja Mālpils vidusskolā

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.
Visdziļākā līdzjūtība Ģirtam, māsiņai un māmiņai tēti un vīru kapu 

kalniņā guldot.
Mālpils vidusskolas 1. b klases skolēni,  

audzinātāja un vecāki

ar mālpils novada pašvaldības 2009. gada publisko pārskatu  
var iepazīties darba laikā Mālpils novada domes Kancelejā, Mālpils 

novada bibliotēkā un Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv


