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Mālpils radošie cilvēki vienmēr ir bi-
juši mūsu lielākā vērtība. To apliecina 
arī fakts, ka Vecpilī durvis vēris jauns 
dizaina salons. 2.septembris, kas turpmāk 
būs EMILY TEXTIL STUDIO dzimšanas 
diena, ir jauna dzīves posma aizsākums tā 
radītājām – Gundegai Vanagai – Janbergai 
un Rudītei Durevskai. Mājīgajā salonā, 
caur kura plašajiem logiem paveras skats 
uz Mergupes krastu, tiks gaidīti tie, kurus 
interesē skaistas lietas mājai – tekstils no 
īpaši gādātiem audumiem, jaunu mājas 
dizaina priekšmetu radīšana, kopīgiem 

spēkiem izpētot nepieciešamāko 
iecerētājā telpā, vecu lietu 
atdzimšanas brīnums, kad 
vecais tiek spodrināts, pulēts un 
uzpucēts. Vēl viena Gundegas 
ideja īpaši patiks stilīgajām, 
drosmīgajām un vienreizīgajām – 
individuāla tērpa radīšana, kopīgi 
meklējot, mēģinot un pat radot to 
vienīgo, skaistāko, kas piestāvēs 
tieši tev. Klientu rīcībā ir plašs 
interjera un modes žurnālu 
klāsts, iespēja izmantot šūšanai 

“Riga Food 2010” šogad svinēja 15 
gadu jubileju. Šajā izstādē piedalījās 540 
kompānijas, no kurām 230 bija Latvijas 
ražotāji.

Mēs – Mālpils Profesionālās vidusskolas 
V – 4 grupas audzēkņi kopā ar audzinātāju 
Daci Kursīti apmeklējām šo izstādi. Mūsu 
iespaidi bija grandiozi un atmiņā paliekoši!

Ķīpsalā, kur notika šī izstāde, ieradāmies 
apmēram ap pusdienas laiku. Vispirms 

devāmies aplūkot mūsu konkurentu, citu 
skolu un uzņēmumu veikumus – tematisko 
galdu klājumus. Mēs konkursā piedalījāmies 
ar galda klājumu “Melnā pīlādžoga”.

Katra skola un uzņēmums bija izcēlis 
savu galda klājumu ar dažādām idejām 
un fantāziju. Rezultāti bija ļoti skaisti un 
dažādība bija nepārspējama.

Visgaidītākais bija bārmeņu šovs. 
Lai demonstrētu savu profesionalitāti, 
Latvijas labākie bārmeņi sacentās bārmeņu 
konkursā “De Kuyper Latvia Cup 2010”, 
kategorijā flair 7 dalībnieku konkurencē 
1. vietu izcīnīja bārmenis Staņislavs Jonāns. 
Šovs bija fantastisks! Šova laikā vadītājs 
uzdeva skatītājiem jautājumus un kā balvu 
pasniedza bārmeņu gatavotos kokteiļus. 
Arī mēs tikām pie kokteilīša, atbildot uz 
jautājumu: Cik valstīs tiek izplatīts liķieris 
De Kuyper.

Paralēli bārmeņu šovam norisinājās 
pavāru konkurss, kurā goda titulu “2010 
gada labākais pavārs” izcīnīja Viesturs Las-
manis no restorāna “Kaļķu vārti”.

Pēc šoviem devāmies aplūkot jaunu-
mus, ko piedāvā uzņēmumi. Redzējām un 
uzzinājām daudz interesantas lietas. Tika 

piedāvātas virtuves iekārtas, trauki, turku 
kafijas kanniņas, kuras silda uz smiltīm, 
spectērpi un daudzas citas lietas. Mums bija 
iespēja degustēt plašo ēdienu un dzērienu 
klāstu. Bija ļoti interesanti.

Tikāmies ar TV pazīstamām sejām – 
Valteru Krauzi, kurš piedalījās picu cepšanā 
un Lauri Aleksejevu no raidījuma “Glābējko
manda cepums”. Bija ļoti patīkami pavadīta 
diena, par kuru pateicamies Mālpils Profe
sionālajai vidusskolai.

mālpils Profesionālās vidusskolas  
V – 4 grupa

Jaunas ideju dzirnavas

mālpils vidusskolā skolas gaitas 
uzsāka 343 skolēni, no tiem 1. klasē 33 
bērni.1.a klasi audzinās Pārsla Lietaviete, 
1.b klasi – Svetlana Čelnova. 9.klasē – 31, 
bet 12. klasē – 23 jaunieši. 9.a, klasi pirma-
jam izlaidumam sagatavos audzinātāja Ilze 
Apsīte, bet 9. b klasi – Ilze Rauska. Kopā ar 

12. klasi līdz izlaidumam ceļu mēros Maruta 
Griķe. Mācības skolas neklātienē uzsāka 
65 mācīties gribētāji. Savas zināšanas 
skolēniem nodos 45 pedagogi, bet par 
visu labsajūtu skolā rūpēsies 11 tehniskie 
darbinieki. Darba gaitas šajā mācību gadā ir 
uzsākuši 3 skolotāji: sākumskolas skolotāja 
Pārsla Lietaviete, vizuālās mākslas skolotāja 
Māra Ārente, ekonomikas skolotāja Ilona 
Bajarune.

sidgundas pamatskolā mācīsies 
79 sko lēni, no tiem 1.klasē – 4 bērni, 
audzi nā tāja Agita Lazdiņa, bet 9.klasē – 
10 skolēni, audzinātāja Ira Andersone. 
Skolā strādā 14 pe dagogi un 5 tehniskie 
darbinieki. Sidgundas pamatskolā ir jauni 
pedagogi – ķīmijas skolotāja Māra Matveja 
un angļu valodas skolotāja – Ilze Poļakova.

mūzikas un mākslas skolā 13 peda-
gogu vadībā, mūzikas nodaļā mācīsies 
58 skolēni, bet mākslas nodaļā – 39 skolēni. 
Jaunie skolotāji: stikla dizains – Aija Klint-
sone, gleznošana – Esmeralda Tāle, 
grafika – Maija Mackus, animācija un video – 
Artūrs Arnis.

Pirmsskolas izglītības iestādi “māllē
pīte” apmeklē 187 mazuļi. Iestādē strādā 
34 pedagogi un tehniskie darbinieki. Mācī
bas 5–6 gadīgo grupās uzsākuši 80 bērni.

 mālpils Profesionālā vidus
skolā apgūt profesiju uzsākuši 257 izglīto-
jamie. Ēdināšanas pakalpojumu program-
mā – 102, Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģiju programmā – 107, Kokizstrādājumu 
izgatavošanas programmā – 48 izglītojamie. 
Darbu uzsācis profesionālās izglītības sko-
lotāji, Voldemārs Dunkurs un Māra Ārente, 
ķīmijas skolotājs – Gunārs Erels.

 mālpils internātpamat skola 
jaunajā 2010./2011.m.g. realizē trīs mācību 
programmas. Pamatizglītības programmu 
apgūst 126 izglītojamie, no kuriem 24 apgūst 
profesionālās pamatizglītības programmu 
“Ēdināšanas pakalpojumi”. Skolā turpinās – 
speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – 
realizācija. 1.klasē mācās – 8 skolēni, 
audzinātāja Santa Zālamane. Izlaiduma 
9.a klasē – 9 izglītojamie, audzinātāja 
Ilze Lielmane, 9.p klasē – 8 izglītojamie, 
audzinātāja – Benita Kuriņa. Darbu uzsācis 
1 jauns pedagogs – Andris Liniņš.

ziņas

1.septembris mālpils novada skolās

iespaidi par pārtikas izstādi “riga Food 2010”

No kreisās: inese sarkanā, anita mūrniece, 
mairita zilgalve un aiva seņkāne
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un izšūšanai nepieciešamo tehniku, arī 
overloku.

Gundegas vīzija, domājot par salona 
veidošanu, bijusi pilna pašapziņas: “Arī 
laukos cilvēki IR cilvēki! Jāizdzēš no 
galvām utopiskā doma, ka tikai Rīgā ir viss 
skaistums, radošums, uzņēmumi, laimīgi 
cilvēki un viss cits, un ārpus Rīgas tas nav 
iespējams. Mēs dzīvojam te, jo te ir labi 
mums, mūsu bērniem. Mēs varam palīdzēt 
būt moderniem, skaistiem, iedrošinot apģēr
bos uz drosmīgākām detaļām, līnijām.”

Izpētot piedāvājumu Latvijas tirgū un 
apjaušot iespējas un savas radošās idejas, 
ir doma piedāvāt klientiem izstrādājumus 
ar “pievienoto vērtību” – jaukiem individuāli 

veidotiem izšuvumiem gultas veļai, 
apģēr biem, īpašajiem svētku atribūtiem 
kris tībām, kāzām. Domāts par jaukām 
tekstila mīļlietiņām svētku gadījumiem, 
kā, piemēram, Ziemassvētkiem. Ceram uz 
sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, vies
nīcām, kam būtu nepieciešamas tekstīlijas 
ar saviem logo.

Salonā tiks piedāvāti skaisti Igaunijā 
ražoti linu un kokvilnas audumi, kas atrasti 
tekstilizstādē, novērtējot to moderno dizai
nu un augsto kvalitāti. Sadarbojoties ar 
ražotāju, taps arī pēc individuāla dizaina 
veidoti audumi, ar pašu veidotiem rakstiem.

Gundega atzīst, ka uz priekšu var 
tikt tikai tad, ja atzīstam pagātni, turpinot 

to netveramo stīgu. 
Studijas nosaukums 
radies, godinot vec
vecmāmiņas Emīlijas 
piemiņu, kas bijusi 
saimniekmeita un 
varē jus i  a t ļaut ies 
nodo ties smalkajiem 
dar biem, no kuriem 
daļu var redzēt salonā 
pie sienas. To īpašo 
auru un mīlestību, 
pie tāti pret skaistām 
lietām, var ieraudzīt 
arī salona saimnieču 
pašu darinātājās lie
tās, īpašajā žurnālu 
plauktā, kas tapis no 
vecu dzirnavu dēļiem, 
sofā,  kas veidota 
no div iem skaist i 

greb tiem krēsliem. Te apvienojies Gata 
Zariņa atrašanas prieks, Rinalda Dundura 
galdnieka talants un pašu uzdrīkstēšanās 
tapsēšanas brīnumaino pārvērtību priekam. 
Te praktiskais saplūst ar radošo domu 
tik plūstoši un nemanāmi, ka atliek vien 
pabrīnīties, kā gan man tas nebija ienācis 
prātā? Tātad, ja gribi realizēt kādu ideju, 
izsapņot sapni kopā ar meistariem un 
realizēt to, tad nāc uz jauno dizaina salonu 
Vecpilī – 18. Laipni gaidīti visi, iepriekš 
sazinoties pa tālruni – 29361817.

Daiga Frīdberga

Šogad tradicionālajos 
pasākumos, kas veltīti da
žādām ar drošību sais
tītām aktivitātēm, pieda
lījās Mālpils internāt pamat
skolas 1. – 4. kla šu skolēni.

Pasākumu vadīja Valsts 
policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Siguldas iecirkņa 
kārtības policijas nodaļas 
vecākā inspektore Indra 
Podziņa.

Mazie skolēni noska
tījās prezentāciju “Sargā 
sevi un savas mantas”, 
iepa zinās ar pienākumiem 
un tiesībām, kā arī ar liku
mu un noteikumu nepie
cie šamību. Skolēnu ko
man das lika didaktiskās 
puzles, kurās attainotas 
bīs tamas situācijas, pieļauti 
pārkāpumi. Komandu dalībniekiem tie bija jāatpazīst un jāanalizē

Balvās skolēni saņēma uzlīmes, pie zīmju blociņus. Katra klase 
dāvanā saņēma arī sienas kalendāru. Inspektore I. Podziņa skolas 
rīcībā nodeva dažāda veida didaktiskās spēles – puzles, lai skolēni 

brīvajā laikā va
rētu pārbaudīt sa-
vas zināšanas par 
drošības jautāju
miem.

S k o l ē n i  u n 
sko  lo tāji saka pal
dies inspek to rei 
I .  Podziņai par 
jau ko, izglītojošo 
dienu!

Mālpils 
internātpamatskolas 

sociālā pedagoģe  
Ā. Nuķe

ziņas

Projekts “mālpils pirmsskolas  
izglītības iestādes “māllēpīte” 

energoefektivitātes paaugstināšana”
Cāļus skaita 

rudenī... cik tad 
tālu ir ar projek-
tu, ko SIA “Rea-
tons, Ltd” uzsāka 
17.maijā? Projek-
ta gaitā atklājās 
papildus darbu 
nepieciešamība, 
jo, atsedzot pam-
atus, tika konsta
tēti to bojājumi, 
kā ar ī  atk lājās 
ne pieciešamība 
pilnībā atjaunot 
divas nojumes.

Tā tikai gadu 
atpakaļ sagata
votais projekts 
jau tuvojas noslē
gumam. Svinīgajam lentas pārgriezšanas brīdim gan bija jābūt jau 
augusta pēdējās dienās, un lielāko darbu daļu var pamanīt katrs 
garāmgājējs – ir nosiltināta fasāde, pamati un jumts, nomainīti 
logi un to apdare, ārējās un iekšējās palodzes. Kopīgās projekta 
izmaksas 151 62.62 Ls. Darbu kvalitāti uzraudzīja būvuzraugs Imants 
Golde, darbu gaitai un kvalitātei līdzi sekoja Mālpils būvvaldes 
vadītāja Rudīte Bete, izpilddirektors Agris Bukovskis un pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja Malda Čelnova.

Uzsākot projektu, ēkā veiktā energoaudita rezultātā tika 
konstatēts, ka ēkas būvkonstrukciju tehniskā termiskā pretestība 
ir orientējoši 3,6 reizes zemāka par spēkā esošajos normatīvajos 
dokumentos noteiktajām prasībām. Projekta rezultātā sagaidāmais 
siltumenerģijas patēriņa samazinājums attiecībā pret iepriekšējo 
periodu ēkai būs ne mazāks par 37 %. Tātad ceram jau nākošājā 
avīzes nummurā dot apstiprinošu ziņu, ka gan darba izpildītāji, gan 
pasūtītāji būs vienisprātis, jā – darbs ir padarīts godam.

Daiga Frīdberga

Drošības dienas 2010

Gundega VanagaJanberga un rudīte Durevska

sociālā pedagoģe  
Ā. Nuķe ar bērniem

i. Podziņa
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Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu.
3. Par lēmuma precizēšanu.
4. Par pirkuma līgumu izskatīšanu.
5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma maiņu.
7. Par ielu tirdzniecības vietas apsaim

niekošanu.
8. Par atļauju organizēt gājienu un rīkot retro 

auto jubilejas pasākumu.
9. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un no-

likuma apstiprināšanu.
10. Par Mālpils novada ģerboņa un karoga 

izveidi.
11. Par ikgadēju Mālpils novada svētku 

pasākuma organizēšanu.
12. Par vienotās atlīdzības sistēmas ievie

šanu.
13. Par Saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Mālpils 
novada domes budžetu 2010.gadam”” 

apstiprināšanu.
14. Par izglītības iestāžu gatavību 2010./2011.

mācību gadam.
15. Par Mālpils vidusskolas energoefek

tivitātes paaugstināšanu.
16. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes pasākumu sporta kompleksā 
un kultūras centrā.

17. Par Saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par valsts 
nodevas atvieglojumiem par aplie
cinājumiem un citu funkciju pildī šanu 
Mālpils novada bāriņtiesā”” apstip
rināšanu.

18. Par finansiālu atbalstu mākslinieku bied
rības “Sidegunde” kalendāra izdošanai.

19. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada 
domes priekšsēdētāja vietniecei.

• Apstiprināt Mālpils novada domei, piede
rošā nekustamā īpašuma “Vīnkalna ceļš” 
0,1523 ha kopplatībā, novērtējumu maiņas 
darījumam Ls 5 060,00 (pieci tūkstoši 

sešdesmit lati 00 santīmi). Apstiprināt 
J.Jonaitim piederošā nekustamā īpašuma 
“Torņa iela A” 0,11271 ha kopplatībā, 
novērtējumu maiņas darījumam Ls 5 110,00 
(pieci tūkstoši viens simts desmit lati 00 
santīmi). Piekrist veikt maiņas darījumu ar 
Mālpils novada domei, piederošo nekus-
tamo īpašumu “Vīnkalna ceļš” 0,1523 
ha kopplatībā un J.Jonaitim piederošo 
nekustamo īpašumu “Torņa iela A” 0,11271 
ha kopplatībā.

• Apstiprināt Mālpils novada ģerboni, kuram 
noapaļota apakšējā daļa un kas papildināts 
ar sudraba pavedienapmali, kā Mālpils 
novada ģerboni.

• Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 
“Par Mālpils novada domes budžetu 2010.
gadam””.

• Atbalstīt mākslinieku biedrības “Side-
gunde” jubilejas kalendāra izdošanu, 
piešķirot 200LVL (divi simti lati) no Atbalsta 
fonda.

Izskatīja jautājumu par piedalīšanos 
projektā “Kompleksi risinājumi siltumnīc
efekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un 
pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu 
ēkās” un nolēma:
• Piedalīties Klimatu pārmaiņu finanšu instru-

menta finansēto projektu atklātā konkursā 
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” 

ar projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana un energo
efektivitātes paaugstināšana Mālpils 
novada pašvaldības izglītības iestā
dē”. Nodrošināt Mālpils novada do
mes līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 
49 445,00LVL (četrdesmit deviņi tūkstoši 
četri simti četrdesmit pieci lati). Pašvaldības 
finansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem vai nepieciešamības 
gadījumā ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

Pilnu novada domes sēdes Nr.9 un 
Nr.10 lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv sadaļā Novada domes 
dokumenti.

Kancelejas vadītāja  
iveta krieviņa

mālpils novada domes sēžu grafiks 2010. gada oktoBrī
sēdes nosaukums Datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. oktobrī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 21. oktobrī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 21. oktobrī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Domes sĒDe 27. oktobrī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē aLeksaNDrs LieLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 25. oktobrī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 SOLVITA STRAUSA

saistoŠie Noteikumi Nr.8
Apstiprināti ar Mālpils novada domes

22.06.2010. sēdes lēmumu Nr. 6/12

Par toPoGrĀFiskĀs iNFormĀCiJas aPrites kĀrtīBu  
mĀLPiLs NoVaDĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, MK 12.12.2006.  
noteikumu Nr.1002 “Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 6. un 8.punktu,  

MK 02.05.2000.noteikumiem Nr.168 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 00599
“Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” un būvnormatīva LBN 00599 27.punktu

mĀLPiLs NoVaDa Domes 25.08.2010. sĒDe Nr.9

mĀLPiLs NoVaDa Domes 03.09.2010. ĀrkĀrtas sĒDe Nr.10

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
notiek topogrāfiskās informācijas 
un informācijas par aizsargjoslām 
pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, 
uzturēšana un izsniegšana. Šie notei-
kumi attiecas arī uz detālplānojumu un 
zemes ierīcības projektu grafiskajām 
daļām.

2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un 
juridiskām personām, kas Mālpils no-
vada administratīvajā teritorijā:
2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos 

uzmērīšanas darbus,

2.2. izstrādā detālplānojumus,
2.3. izstrādā zemes ierīcības projektus.

3. Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas 
pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu 
un uzturēšanu, kā arī mērniecībai 
nepieciešamo datu izsniegšanu realizē 
un koordinē Mālpils novada pašvaldības 
izvēlēta juridiska persona. Mālpils no-
vada pašvaldības izvēlētajai juridiskajai 
personai ir tiesības par pakalpojumiem 
saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar 
Mālpils novada pašvaldību.

4. Mālpils novada pašvaldība informācijas 

ievadīšanai novada vienotajā digitālajā 
kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu 
vai sertificētu personu topogrāfiskos vai 
ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā 
izpilduzmērījumus un izpildshēmas un 
būvasu nospraušanas aktus), kas veikti 
digitālā formā, LKS 92 koordinātu un Balt-
ijas augstumu sistēmās. Izpildshēmas 
punktiem jābūt piesaistītiem pie vis-
maz 3 viennozīmīgi identificējamiem 
koordinētiem punktiem, kas uzrādīti 
digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

5. Informāciju, kas nepieciešama mērnie
cības darbu veikšanai, par samaksu 
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sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā 
persona divu darba dienu laikā pēc 
rakstiska (elektroniska) pieprasījuma 
saņemšanas.

6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un 
ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami 
pārbaudei Mālpils novada pašvaldības 
izvēlētajai juridiskajai personai, kas 
to saskaņo divu darba dienu laikā. 
Saskaņojums tiek veikts tikai tad, ja ies-
niegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai 
dabā un valstī noteiktajiem standartiem. 
Mālpils novada pašvaldības institūcijas, 
tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu 
(lietošanai derīgu) tikai šādā veidā 
saskaņotu topogrāfisko informāciju.

7. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas 
topogrāfiskajos plānos neuzrādītas 

vai plānam neatbilstoši izvietotas 
inženierkomunikācijas, tad to novietne 
dabā jāfiksē un tās jāuzmēra un jāparāda 
izpildtopogrāfi jā vai izpildshēmā. 
Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms 
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

8. Detālplānojumu un zemes ierīcības 
projektu grafiskās daļas ir nododamas 
pārbaudei pašvaldības izvēlētajai jurid-
iskajai personai, lai noteiktu esošo un 
projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai 
situācijai un pašvaldības plānotajām 
aizsargjoslu novietnēm. Mālpils novada 
dome lēmumu par zemes ierīcības 
projekta vai detālplānojuma redak-
cijas saskaņošanu pieņem tikai pēc 
saskaņojuma saņemšanas no Mālpils 
novada pašvaldības izvēlētās juridiskajās 

personas.
9. Ja starp topogrāfisko datu bāzi uzturošo, 

Mālpils novada pašvaldības izvēlēto ju-
ridisko personu un mērniecības darbus 
veikušo sertificēto vai licencēto personu 
rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei 
un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta 
cita, mērniecībā sertificēta vai licencēta 
persona. Kļūdas gadījumā darbus 
apmaksā vainīgā puse. Par vainīgās pus-
es pārkāpumu tiek informēta mērniecības 
jomas sertificējošā institūcija.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
n ā k o š a j ā  d i e n ā  p ē c  p a z i ņ o j u m a 
publicēšanas izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

mĀLPiLs kuLtŪras Nama mĀksLiNieCiskĀs PaŠDarBīBas 
koLektīVi 2010./2011.GaDa sezoNĀ

Kolektīvi Vadītāji Nodarbību dienas Laiks Uzsāk darbu Vieta

JAUNIEŠU DEJU KOPA 
“MĀRA”

MAIJA ORLOVA Piektdiena
Sestdiena

21.00
10.00

1. oktobrī skatuve

VIDĒJĀS PAAUDZES 
DEJU KOPA “KNIEDIŅŠ”

JULIJANA BUTKEVIČA Svētdiena 18.00 26. septembrī skatuve

VIDĒJĀS PAAUDZES 
DEJU KOPA ”SIDGUNDA”

MĀRA GAILE – 
DIŠEREITE

Pirmdiena
Trešdiena

20.00 skatuve

JAUKTAIS KORIS JURIS VĪTUMS Otrdiena 19.00 5. oktobrī 302. telpa
FOLKLORAS KOPA ANDRIS KAPUSTS Trešdiena 19.00 septembrī 305. telpa

AMATIERTEĀTRIS LIENE CIMŽA Ceturtdiena 19.00 septembrī 305. telpa

PIRMSSKOLAS BĒRNU 
VOKĀLAIS ANSAMBLIS

INĀRA DAUKSTE Trešdiena 18.00 6. oktobrī 313. telpa

SENIORU VOKĀLAIS 
ANSAMBLIS “REZĒDAS”

INĀRA DAUKSTE Otrdiena 13.00 septembrī 321. telpa

TLMS “URGA” INGŪNA SĪMANSONE Trešdiena 16.00 119. telpa

SIDGUNDAS SIEVU 
VOKĀLAIS ANSAMBLIS

ĀRIJA AŅĒNA septembrī 310. telpa

KERAMIKAS STUDIJA 
“MĀLPILS” 

GUNA PETREVICA Pirmdiena
Ceturtdiena

14.00 – 19.00
15.00 – 19.00

septembrī 120. telpa

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRA MĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI, uzsākot jauno darba sezona, aicina savā pulkā 
atgriezties esošos dalībniekus un piepulcēties klāt jaunus interesentus.

Lai jaunā darba sezona mums visiem ir veselīga, radoša un interesantiem notikumiem bagāta!

7. novembrī plkst.17.oo

Mālpils kultūras centrā viesosies jaunā 
standup komēdija “Tāda es esmu” – 
komiski nopietns mēģinājums celt latviešu 
sievietes pašapziņu. Galveno lomu izrādē 
attēlos populārā aktrise Zane Daudziņa, 
uzdodot skatītājiem jautājumu – vai ir 
kāda ķermeņa daļa, ar ko jūs pats esat 
apmierināts. Vēlamā atbilde? – Tai būtu 
jābūt galvai.

Jaunā izrāžu apvienības “Panna” 
izrāde – Aivas Birbeles “Tāda es esmu” 
ar Zani Daudziņu galvenajā lomā ir 
absolūti atklāts latviešu sievietes miesas 
stāsts, kurā tiek veikt pilnīga ķermeņa 
inventarizācija un apkopota intīmo zonu 
bilance:
 vai dibens nav par lielu un krūtis par 

mazu?
 vai esi bijusi laba meitene, neesi par 

daudz ēdusi un par ilgu skatījusies 
televizoru?

 skūt vai epilēt?
 masēt  a r  medu va i  kars ta j iem 

akmeņiem?
 botulīns vai jau skalpelis?

 bet varbūt vienkārši pierīties, jo tāpat 
neviens tevi nemīl?

Lielu daļu ikdienas enerģijas sievietes 
patērē krēmiem un dubļu maskām, diētām 
un gēla nagiem, tauku atsūkšanai un pa-
reizajam lūpu krāsas tonim. Nereti aiz šī 
ārējā slāņa sieviete aizmirst savu patieso 
vērtību, kas, starp citu, neslēpjas jaunā 
smaržu pudelītē, krūšu palielināšanas 
operācijā vai šikā dizainera somiņā.

Bet ja sabiedrība to padara par gal-
veno sievietes dzīvē, vai pienāks situācija, 
kad gribēsim veikt plastisko operāciju 
Brīvības pieminekļa Mildai? Ja tā ieskatās, 
viņa arī nav nekāda perfektā…

Savukārt vīriešiem izrādes veidotāji 
atgādina – par mazāku naudu ikviens 
vīrietis varētu dabūt vairāk, ja no savas 
sievietes nepieprasītu to, kā viņai nav.

Sieviete ir labākais, kas Latvijā ir. To 
jums izrādē atgādinās

 aktrise Zane Daudziņa,
 režisors Juris Rijnieks,
 dramaturģe Aiva Birbele,
 un izrāžu apvienības “Panna”  

komanda.
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Mālpils un jūra – it kā pavisam tāli jēdzieni. Paskatoties kartē, 
pat jāpasmaida. Bet ir vismaz trīs patiesības, kas liek aizdomāties.

Pirmā: stāsta, ka senos laikos no Velna torņa augšējā stāva, 
kad tas tikko uzcelts, bijusi redzama jūra. Torņa gaisma naktīs 
maldinājusi kuģus, kas noturējuši to par bāku, tāpēc saņemta pavēle 
augšējos stāvus nojaukt.

Otrā: Mālpils keramiķi un LMS “Urga” 2009. gadā sarīkoja izstādi 
ar visai intriģējošu nosaukumu – “Mālpils ostā iebrauc kuģi”, un 
ekspozīcijā bija fantastiska senlaicīgu kuģu flotile.

Trešā: Mālpilī ir ēka, ko visi pazīst ar nosaukumu “Zemūdene”. 
Un varbūt šīs trīs patiesības nebūt nav vienīgās!

Kurš pēc iepriekš teiktā ņemsies apgalvot, ka Mālpilij nekad nav 
bijusi nekāda saistība ar jūru?

Tapis piektais loks Mālpils avīzes lappusītē “Laiku lokos” –  
pieci raksti par to, kas reiz bijis un jaunā veidā pastāv vēl šodien.

Lai lasītājiem neapniktu, nepieciešams starpbrīdis. Tātad šis 
raksts pagaidām pēdējais.

mālpils pie jūras?

skolu ziņas

MĀLPILS STADIONĀ notika sporta 
pasākums ar  devīz i  “mĒs mīLam 
kustīBu!”, uz kuru tika aicināti visi 
mālpilieši – liels vai mazs un ģimenes. 
Pasākumu organizēja Mālpils kultūras 
centrs kopā ar sporta kompleksa vadītāju 
Valtu Mihelsonu, sporta nodarbību 
organizatoriem Dāvi Zagorski, Mārtiņu 
Silu, piesaistot sociālo darbinieci darbam ar 
ģimenēm un bērniem Lūciju Vaivari.

Pasākums sākās ar svinīgu atklāšanu 
un tajā piedalījās negaidīti daudz sporta 
akt iv i tāšu cienītāju. Bi ja padomāts 
par dažādu vecuma grupu interesēm, 
piemēram, mazākie varēja piedalīties 
zīmēšanas konkursā, kuru uzraudzīja un 
savu padomu sniedza māra Ārente.

P i rmore iz  z īdaiņu sacensībās 
rāpošanā piedalījās tikai trīs rāpotāji un 
viņus visvisādi veicināja rāpot un laiku 
uzņēma elita mieze.

stafetēs starp Mālpils vidusskolas un 
Mālpils internātpamatskolas apvienotajām 
komandām 10 cilvēku sastāvā (tiesnesis 
Valts mihelsons)

2. – 4.kl. komandu konkurencē I vieta 
mālpils internātpamatskolas komandai,

II vieta mālpils vidusskolas a klašu 
komandai, III vieta mālpils vidusskolas B 
klašu komandai.

5. – 9. kl. komandu konkurencē I vieta 
mālpils vidusskolas B klašu komandai, 
II vieta mālpils internātpamatskolas ko
mandai, III vieta mālpils vidusskolas a 
klašu komandai.

Veiklības braucienā ar savu līdzpaņemto 
velosipēdu divās vecuma grupās, pārvarot 
šķēršļu joslas, (tiesnesis Dāvis zagorskis) 
jaunāko konkurencē I vieta Verneram 
ieviņam, II vieta Dīnam Goršanovam, III 
vieta marekam krūmiņliepam.

Jauniešu grupā I vietu izcīnīja toms 
Bičkovskis, II vietu Nils aleksis Lipstovs, 
III vietu artūrs kargans.

orientēšanās starp parka kokiem 
(komandā 4 cilvēki, galvenā tiesnese edīte 
Priekule) notika vissīvākā konkurence, 
jo piedalījās 22 komandas, no kurām 
visveiklākās bija Xtā, i un iii komandas.

Jautrajā ģimenes stafetē ,  kas 
sastāvēja no četriem posmiem: MŪMIJA, 
OLU MEŠANA, LĒCIENI MAISĀ, KOMAN-
DAS PALĒCIENI (galvenā tiesnese Lūcija 
Vaivare) I vietu izcīnīja kursīši, II vieta 
Pūčukiem un III vieta – Līvāniešiem.

Lielā spilvena mešanas tālumā 
(tiesneses anita korenkeviča un ināra 
Šukote)13 sievu konkurencē I vietu izcīnīja 
sarmīte Vanaga, II vietu monta struša un 
III vietu – kristīne kaņepēja.

Savukārt, lielā zābaka mešanā tālumā 
vīriešiem, nepārspēts palika kristaps 
taranda, aiz sevis atstājot, sandi streļcovu 
un silvestru endeli.

Šautriņu mešana mērķī un lidojošā 
šķīvīša mešana vārtos (galvenais tiesnesis 
mārtiņš sils) ieguva ļoti lielu atsaucību, jo 
visi – no maza līdz lielam vēlējās izmēģināt 
savas rokas meistarību šajās sporta 
aktivitātēs. Un kopsummā precīzākais bija 
reinis mārtinsons, II vietu ieguva Nauris 
krīgers, bet godpilno III vietu izcīnīja māris 
Višķers.

Ļoti jautri gāja stafetē pāriem – ātrajiem 
ūdens nesējiem ar muti (tiesnese Gunta 
Bahmane). Vislabāk šo uzdevumu veica 
kristers un toms, madara un evija, kā arī 
kristaps un edgars.

Un, protams, kā jau visos svētkos, 
neizpalika arī godpilnie diplomi, medaļas un 
gardās veltes no rīgas piena kombināta. 
Atliek tikai vēlēties, lai šādu svētku mums 
ir vairāk, jo, ka tas nepieciešams, pierādīja 
lielā atsaucība.

sandra rogule,  
Mālpils kultūras centra pasākumu organizatore

mālpils  
vidusskolā

Mācību gads sācies ar jauniem uzde-
vumiem un iecerēm.

Galvenā prioritāte mācību darbā – piln
veidot pārbaudes darbu vērtēšanas un 
pašvērtēšanas sistēmu. Mācību priekšmetu 
skolotāji izstrādās pārbaudes darbus ar 
noteiktām prasībām, vērtēšanas kritērijiem 
un metodēm, kas sniegs pozitīvu atbalstu 
skolēnam. Skolēnu vecāki tiks iepazīstināti 
ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju.

Mācību darbā īpašu uzmanību veltīsim 
klasēm, kurām pavasarī jākārto valsts 
pārbaudes darbi. Šo klašu skolēniem būs 
iespēja papildus apmeklēt fakultatīvās 
nodarbības priekšmetos, kuros jākārto 
ieskaites un eksāmeni. Pirmo reizi ieskaiti 
dabaszinībās kārtos 6.klases skolēni.

Turpināsim dalību starptautiskajā Eko-
skolu programmā, organizējot dažādus 
pasākumus, kas saistīti ar tēmu “Mežs”. Jau 
septembrī sākumskolas skolēni no meža 
dabas materiāliem veidoja “Zaļo saktu”. 
Turpināsim strādāt arī ar iepriekšējo gadu 
tēmām – veselīgs dzīvesveids un atkritumu 
šķirošana. Jau no oktobra skolēni varēs 
iesaistīties daudzveidīgos konkursos, kurus 
piedāvā ZAOO uzņēmums.

Skola ir iesaistījusies Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā 
kustībā “Draudzīga skola”, kuras misija ir 
pilnveidot skolas vidi, lai attiecības starp 
bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas 
administrāciju tiktu balstītas savstarpējā 
cieņā un sadarbībā. Skolā rīkosim dažādas 
aktivitātes, kas saliedē klases kolektīvu un 
dalīsimies pieredzē ar citām skolām.

Ceļu iepazīstam daudz labāk, ja ejam 
pa to, nekā tad, ja pētām vislabāko karti 
pasaulē, tāpēc mīļi aicinu visus vecākus 
apmeklēt skolu, piedalīt ies kopīgos 
pasākumos un sadarboties ar pedago-
giem, lai kopīgi palīdzētu mūsu bērniem 
uzkrāt zināšanas un veidot daudzveidīgas 
prasmes.

Skolas direktore solvita

kādreizējā katlu māja, tautā saukta “zemūdene”

sportiski jautrais  
1. septembris

laiku lokos
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Šī jautājuma noskaidrošanu nolēmu sākt ar 

“Zemūdeni”, un realitāte ir visai prozaiska. Šajā ēkā 
atradusies pirmā Mālpils katlu māja. Ieeja tajā bijusi 
no tagadējās Enerģētikas ielas puses. Katrā maiņā 
strādājis viens kurinātājs, priekšnieka nav bijis. Smago 
darba apstākļu dēļ (kurinā mais – ogles, mehanizācijas 
nekādas, biežas avārijas) kurinātāji bieži mainījušies, 
tāpēc reizēm nācies pieņemt darbā cilvēkus bez 
kvalifikācijas. Klīst runas, ka tad, kad Siguldas milicijai 
nepildījies pārkāpumu atklāšanas plāns, Mālpils katlu 
mājā varējuši savākt glāzītes cilātājus katrā diennakts 
laikā. Šī katlu māja tapusi, kad bija jāapsilda pirmās 
ciemata daudzdzīvokļu mājas – vispirms divstāvu 
ēkas Jaunajā un Kastaņu ielā, tad jaunuzceltais 
Bērnu dārzs, Sadzīves pakalpojumu kombināts. 
Bet, ciematam paplašinoties, jaudas nepietika, un 
1977. gadā nodeva ekspluatācijā jaunu katlu māju 
ar diviem augstspiediena tvaika katliem, tās 30 m 
augstais dūmenis vēl joprojām rotā Mālpils panorāmu.

Precīzi pateikt, kā un kad pirmajai katlu mājai 
radusies asociācija ar zemūdeni, neviens nevarēja, 
bet iemeslu gan minēja vairāki mālpilieši: ēka gara, 
vizuāli izskatījusies zema, vēl jo vairāk tad, kad izvei-
dota iela, bet uz grīdas bieži krājies ūdens.

Tā kā ēka atrodas pašā centrā, radās dažādas 

ieceres, kā to tālāk izmantot, kad katlu mājas tur vairs 
nebija. Patērētāju biedrība izveidoja savu kulinārijas 
veikalu un kafejnīcu, tad kafejnīcu un veikalu atvēra 
Gunārs Junga un Raimonds Grollis, bet nākamā 
īpašniece Lūcija Baltvilka pie ēkas piestiprināja oficiālu 
uzrakstu “Zemūdene”. Nu jau trešo gadu tur saimnieko 
Egija Jansone, kas no šī nosaukuma atteikusies, jo 
vēlējusies atšķirties no iepriekšējā, taču cilvēki vienalga 
saka: “Iešu iepirkties uz “Zemūdeni”!”

Paviesojāmies gan veikalā, gan kafej nīcā. Kā stāsta 
Egija Jansone, pircēju, kas iecienījuši tieši šo veikalu, 
netrūkst. Arī kafejnīcas apmeklētāju skaits pieaug, jo var 
garšīgi paēst, telpa mājīga, neparasti dekori, ko no dabas 
materiāliem veidojusi māksliniece Inga Cirīte. Augšstāva 
telpa paredzēta svinībām, bērēm un citiem dzīves 
gadījumiem, to mālpilieši arī regulāri izmanto.

Tātad mainījušies ēkas apsaimniekotāji, mainījušās 
ieejas, bet galvenais ir tas, ka arī šī ēka dzīvo savu, 
cilvēkiem noderīgu dzīvi.

Sakot paldies par informāciju mālpilie šiem, kas ar 
šo ēku bijuši saistīti, pēkšņi iedomājos – jā, bet kā tad 
ar to jūru? Ja tā labi padomā, saistība tomēr ir: Suda un 
Mergupe vēstis par to, kā dzīvo mālpilieši, aiznes uz Juglu 
un tālāk tās nonāk jūrā. Un, liekot punktu, gribas novēlēt, 
lai Mālpilī nekad netrūkst uzņēmīgu, drosmīgu, darboties 
gribošu cilvēku, kam “jūra līdz ceļiem”.

ināra Bahmane

laiku lokos

Pārdevējai svetlanai Voronovai darba diena

mājīgā kafejnīca

Pavāre sanita Leikarte savā darba telpā konditores ilzes Dimperes valstība
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mĀCīBu iesPĒJas PieauGuŠaJiem

Projekti

Biedrība “ Latvijas Samariešu apvienī-
ba” sadarbībā ar “Sadarbības partneriem” – 
Hamburgas Samariešu apvienību (ASB) 
izstrādā un licencē profesionālās pilnveides 
programmu “Aprūpes pamati sociālā darba 
speciālistiem darbam ar pacientiem ar 
diagnosticētām hroniskām slimībām” 24 
stundu apmērā, kuras apmācības rezultātā 
tiktu paaugstināta kvalifikācija – aprūpētā-
jiem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem 
rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem 
un sociālās palīdzības organizētājiem – visi 
kopā turpmāk “Sociālā darba speciālisti”.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar partne-
riem no Rīgas domes Labklājības depar-
tamenta, Ogres novada sociālās nodaļas, 
Ventspils novada sociālās nodaļas, Kuldīgas 
novada sociālās nodaļas, Mālpils novada 
sociālās nodaļas, Daugavpils novada soci-
ālās nodaļas un Rēzeknes pilsētas sociālās 
nodaļas – visi kopā turpmāk “Sadarbības 
partneri”, paredzēts īstenot tālākizglītības 
apmācību Sociālā darba speciālistiem.

Projekta gaitā, 24 pasniedzēju vadībā, 
turpmāko 6 mēnešu laikā, Latvijas novados 
tiks apmācīti vismaz 800 Sociālā darba 
speciālisti, kuri specializējas darbam ar 

sociālās atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām – veciem cilvēkiem, 
personām ar invaliditāti, personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, pacientiem 
ar diagnosticētām hroniskām slimībām, 
kuri saņem aprūpi dzīvesvietā vai ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, īpaši akcentējot personu aprūpi 
dažādu specifisku saslimšanu gadījumos.

Projekts tiek īstenots ņemot vērā ievē-
rojamu iesniedzēja pieredzi un iestrādnēm, 
lai nodrošinātu mācību programmas, 
metodikas, mācību materiālu izstrādi un 
pasniedzēju sagatavošanu – 5 mēnešos.

Par projekta aizsākumiem Mālpils Vēs
tīm labprāt piekrita tuvāk izstāstīt tā autore 
ilze Vāciete – Projektu sāku rakstīt tad, kad 
uzzināju, ka slēgs vairākas slimnīcas Latvijā, 
jo valsts vairāk sāka virzīt ideju par mājap-
rūpes attīstību. Tā kā Samariešu apvienī-
bas, kuru es pārstāvu, pārziņā ir vairākas 
sociālās mājas, pansionāts veciem ļaudīm, 
“Drošības poga”, tas ir mūsu darbības 
lauks, kurā strādājam, bija nepieciešams 
labāk sagatavot mūsu aprūpētājus.

kas ir tie cilvēki, kas nāk pie jums 
mācīties? Jau šajā jomā strādājoši 
cilvēki, aprūpētāji? – Jā, tie ir strādājoši 
cilvēki no visas Latvijas. Mums ir laba 
sadarbība ar Rīgas domes koordinatori, 
kas pārzina pilsētas pansionātus, arī pašai 
Samariešu apvienībai ir ap 400 aprūpētāju, 
Allažu pansionāta aprūpētāji, Daugavpilī ir 
plašs pakalpojumu klāsts, aprūpe mājās. 
Ventspilī mums ir nodaļa, nakts patversme 
un ļoti vajadzīga lieta – “Drošības pogas” 
pakalpojumi.

Varbūt nedaudz tuvāk pastāstiet 
lasītājiem, kas tas ir par pakalpojumu – 
“Drošības poga”? – Tas ir vairāk sociāls 
pakalpojums. “Drošības pogas” operators 
24 stundas diennaktī ir nomodā par klienta 
drošību un veselību, sniedz fizisko un 
psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā, 
organizējot un realizējot nekavējošu 
palīdzības ķēdi.

Sociālais darbinieks, pēc situācijas 
izvērtēšanas, uz iesnieguma pamata, 
var piešķir t  veciem ci lvēkiem, pēc 
insulta, gulošiem pacientiem, bērniem 
vai pusaudžiem – invalīdiem, statusu, 
kas ļauj izmantot pogu. Tā var atrasties 
gan medaljonā, gan uz rokas, kas ļauj 

momentā nospiest, ja kaut kas nav labi. Tad 
nostrādā darbības ķēde, kas tiek jau līgumā 
atrunāta – vai tas ir atzvans slimniekam, un 
paralēli jau pie viņa dodas cilvēks, vai ir 
atrunāts, ka tiek zvanīts kaimiņiem, bērniem. 
Varianti ir dažādi. Lai tiktu pie pacienta, ir 
paredzētas rezerves atslēgas, kas glabājas 
pēc līguma noteiktās vietās, pie kaimiņiem, 
vai dienesta rīcībā.

Cik p laš i  i zmanto Latv i jā  šo 
pakalpojumu? – Arvien plašāk. Cilvēki zina, 
bet pie tā ir lēnām jāpierod. Tādēļ pašlaik 
rakstu projektu, lai reklamētu plašāk šo 
iespēju, lai to izmantotu ne tikai Rīgā, bet arī 
citviet Latvijā. Lai to zinātu, ne tikai sociālie 
darbinieki, bet arī mediķi, īpaši ģimenes 
ārsti. Pakalpojums ir maksas, ko gan kārto 
ar sociālā dienesta palīdzību.

Laikā, kad dažādās formās Latvijā 
ieplūst es finansiālais atbalsts, cik 
daudz tas tiek virzīts uz sociālo problēmu 
risināšanu? – Jā, tiek gatavots projekts caur 
Valsts Nodarbinātības dienestu, kur tiks 
apgūti vairāki miljoni. Ja viss aizies pareizi, 
tad tas būs liels atbalsts.

Sarunas noslēgumā Ilze Vāciete vēlreiz 
atgādināja un aicināja mālpiliešus aktīvi 
piedalīties sociālo aprūpētāju apmācības 
kursos, ko Samariešu apvienība organizēs 
novembrī. Meklēt sev izdevīgākās grupas 
var arī Rīgā vai Ogrē, jo pēc projekta 
noslēguma kursi jau būšot par maksu. 
Pēc kursu noslēguma tiks izsniegta 
sertificēta apliecība, par 24 stundu kursa 
noklausīšanos. Kursu galvenā vērtība ir 
šī specifiskās zināšanas, kas ļaus pareizi, 
nenodarot pāri ne pacienta, ne savai 
veselībai, veikt aprūpi, kas nav tikai spilvena 
sačubināšana un pampera nomaiņa. 
Programmu var apgūt visu kopumā vai arī 
pakāpeniski, izvēloties vienu no trim mācību 
moduļiem:
•	Aprūpes pamati dzīvībai svarīgu funkciju 

uzturēšanai
• Mācība par slimību. Aprūpes pamati 

ķermeņa temperatūras uzturēšanai
• Aprūpes pamati mazkustīgiem pacientiem.

Samariešu misija ir vienkārša – palīdzēt 
cilvēkam!

Paldies Ilze Vācietei par interviju un 
materiāliem raksta sagatavošanai.

Redaktore Daiga Frīdberga

Oktobrī darbu atsāks angļu valodas 
un datorkursi pieaugušajiem sekojošās 
grupās:
1. Datorkursi iesācējiem – vad. Iveta 

Krieviņa. Pieteikšanās, nodarbību laiku un 
vietas precizēšana pie kursu vadītājas pa 
tālr. 28679146.

2. angļu valoda (2grupas) – vad.Lilita Jomer-
te. Pieteikšanās un nodarbību laiku un vie

tas precizēšana pie kursu vadītājas pa tālr. 
26567746. Lūgums zvanīt pēcpusdienās 
ne ātrāk par 16:00.

3. angļu valodas sarunu klubs – vad. 
Ina Turkina. Pieteikšanās un nodarbību 
laiku un vietas precizēšana pie kursu 
vadītājas pa tālr. 26529274. Lūgums zvanīt 
pēcpusdienās ne ātrāk par 16:00.

NoDarBīBu sĀkums VisĀs GruPĀs 
11. – 12. oktoBrī.

Kursu izmaksas tiek segtas no 
Eiro pas Savienības izglītības program
mu Grundtvig, Comenius, Leonardo da 
Vinci projektu līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Līvija mukāne,  
tālr. 26836192

Projektu “Aprūpes pamati sociālā dar
ba speciālistiem darbam ar pacientiem 
ar diagnosticētām hroniskām slimībām” 
Nr. 2009.NVOF3.4./238/09, finansē EEZ 
finanšu instruments, Norvēģijas valdības 
divpusējais finanšu instruments un 
Latvijas Valsts ar Sabiedrības integrācijas 
fondu starpniecību.

ilze Vāciete (Foto – a. Lapiņš)
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Rudens, skaļi pūstdams un lietus lāses 
svaidīdams, ieviesa tikai vienu korekciju 
Dzejas dienu ritumā – Mores amatierteātra 
“Oga” muzikāls dzejas uzvedums “Visu 
mūžu es ceļu māju” nenotika viss kultūras 
centra pagalmā, bet gan mājīgajā, skaisti iz-
rotātajā foajē, kur sasēduši puslokā, dzejas 
mīļotāji baudīja Ā. Elksnes dzeju.

Režisore Liene Cimža, pēc pasākuma 
jautāta par uzvedumu, atzinās: “Tas ir tāds 
dziļi sajusts dvēseles izauklējums, kas nu jau 
dzīvo sešus gadus, kuru laikā ir nomainījies 
kolektīva sastāvs, tomēr notraucam putekļus 
un ceļam atkal saulītē. Ar šo uzvedumu būts 
ļoti daudzās vietās, no kurām tālākā ir Vents
pils. Ja amatieriem ar savu darbiņu ir ļauts tik 
daudzus priecēt, tad prieks ir arī pašām, lai 
arī sākumā tā bija gandrīz revolūcija. Nemaz 
jau visas tā uzreiz to dzeju nepieņēma.”

Uzvedumā piedalās astoņas kundzes, 
visas personības. Katru reizi saspēle 
veidojoties savādāk. Vaicāju režisorei, 
vai rudens tuvums ietekmējis Mālpilī 
redzēto izrādi? Uz to Liene Cimža smejoties 

atbildēja: “Man šajā rudenī katru reizi gribas 
teikt – labi. Ir labi!”

Mores amatierteātrim pieredzes ne
trūkst, jo klāt ir 13.sezona. Skaistais 
kolektīva nosaukums “Oga” nav izvēlēts 
nejau ši, tam ir simboliska jēga. More 
atrodas purva maliņā, pat pagasta ģērbonī 
ir attēlota dzērvene, tajā pat laikā oga var būt 
tik daudzveidīga – dzēvene, ķirbis, tomāts. 
Kolektīvs gan esot izteikti sievišķīgs, jo tikai 
vienu sezonu bijuši arī divi puiši, kurus gan 
dzīve ir aizvedusi prom no Mores. Tāpēc ar 
repertuāru esot visai smagi, un arī šobrīd 
tiekot strādāts pie jauna pasūtījuma darba, 
kas iesākts jau pagājušajā sezonā – Dignas 
Virkstenes “Pēc goda un taisnības”.

Dzejas dienām tik atbilstošais uzve
dums, kā režisore atzīstas, ir vienīgais dzejā. 
Nobeigumā Liene Cimža novēl: “Saviem 
aktieriem novēlu – degt. Par dzīvi, par 
mākslu...nevis gruzdēt, bet degt! Skatītājiem – 
katram aktierim rast savu skatītāju. Jo teātra 
māksla ir vienreizēja māksla. Gleznu var 
uzgleznot un skatīties vēl simtiem gadus pēc 

tam, un vērtība tai tikai pieaugs, bet teātris ir 
viens mirklis. Teātrī mākslinieks un skatītājs ir 
ļoti saistīti, jo mākslu viņi rada kopā.”

Paldies par skaisto mirkli Mālpilī!

Daiga Frīdberga

“Pārceļoties no Rīgas uz Sidgundu daudzas lietas kļuva 
labāk ieraugāmas. Vēroju, skatos un ieraugu: miglā kokus, ko
kos sniegu, mākoņus, lietu, vējā noliektu zāli, ēnas un gaismu. 
Strādājot savā autortehnikā un atklājot arvien jaunus izteiksmes 
līdzekļus, vingrinos laukumos, līnijās, noskaņās un to savstarpē
jās attiecībās,” tā par savu izstādi izstādes pieteikumā raksta 
pati autore – Aija Klintsone.

Kultūras centra rudens sezona 
sākusies ar vietējās mākslinieces 
izstādi, kas lēnām atrod sev laukus, 
to mieru, pilnību un niansētību, kas 
lielpilsētā nav ieraugāma. Mālpilī 
pirmo reizi ienāk stikls, kā izstāžu 
eksponāts. aija klintsone izstādes 
atklāšanā, uzrunājot kuplo viesu 
pulku, atzinās: “Tā nav vienkārši 
izstāde, tā ir iepazīšanās ar jums 
viesiem. Manos darbos galvenie 
ir dabas motīvi – koki, zāle, dažādi 
augi, detaļas. Bet ir arī izņēmumi, 
kā pāvs, pērļu vista un himēru 
tēma glāzītes un krūzītēs. Izstādē 
redzami ziemas un rudens, kā arī 
pēdējie darbi, kas man pašai patīk 
vislabāk. Darbi rodas dažādi – liela 
skiču darba rezultātā, vai procesā, 
kad uzliek vienu kārtu un tikai tad 
redz, kas jādara tālāk. Citi ir tādi, 
kuriem katru dienu staigāju garām, 
un tad pēc mēnešiem pielieku pēdējo punktu.” Uz jautājumu – 
kā autore a tradusi savu tehniku – Aija secina, ka tas nācis 
pamazām. Vienkārši patikusi grafika un stikla apgleznošana – 
tā, sākot ar vienkāršam lietām, radot katru nākošo darbu, 
atklājušās dažādas nianses. Papildinot atbildi, kursa biedrs no 
akadēmijas laikiem Dainis Gudovskis atklāja, ka Aijas trauslā, 
maigā, sievišķīgā, ārkārtīgi jūtīgā daba atklājas viņas darbos, 
tā ir viņas būtība: “Grafiskā kultūra Aijai ir absolūti organiska. 
Izstāde ir patiesi izcila! Es arī tā gribētu... Mālpils dzīves telpa, 
kultūras telpa ir papildinājusies ar tik ārkārtīgi simpātisku, smalku 
mākslinieku.”

Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāja Daina 
Galakrodzeniece ar lielu prieku sveica Aiju Klintsoni, atzīmējot 
to smalko saiti, kas abas saista ar Liepāju, laikā, kad Aija bijusi 
viņas studente, bet tagad abas esot kolēģes. Mākslas skolas 
audzēkņi Aijas vadībā apgūst stikla un kompozīcijas smalkumus.

Mālpils kultūras centra daudzo izstāžu iekārtotāja Māra 
Ārente izteica gandarījumu, ka, kopš pirmās Georga Barkāna 
izstādes rekonstruētajā izstāžu zālē, stikls ir atkal ienācis 
Mālpilī, šoreiz atšķirot jaunu, neredzētu lapaspusi izstāžu 

dienasgrāmatā – ar smalko dabas tvērumu, ko Aija izjutusi, 
dzīvojot te, Sidgundā. Reizē parādot, kā ir gājusi uz priekšu 
stikla tehnika, kā tā ir mainījusies, kādas ir krāsas, iespējas, 
kāda ir domāšana.

“Lietus dienas izgājiens”, “Sniega dziesma kokiem. Nekur 
nav jāsteidzas”, ”Pērļu vistai spodrības diena” – tie ir tikai daži 
izjūtu pilni nosaukumi, kas varētu likt nojaust darbu noskaņu, 
tomēr patieso būtību var atrast tikai katrs pats. Dziļi intīmu, 
niansētu... Ko redzēju es? “Vēlā pastaiga”, kas jau domās mani 
ieveda veļu laikā – koki tumšiem stumbriem, ar kontrastējoši 
smalku zaru tīklojumu. Plūstoša maiga toņu un faktūru klusinātā 
mūzika...kā miglas vāls rudens pļavā, kā mēnesnīcas gaisma 
starp koku stumbriem...

Gaisīgas, bez rāmjiem, it kā brīvi telpā lidojošas stikla plāksnes, 
kas neticami pilnas ar tilpumu. Šķiet nesavienojama lieta – plaknē 
parādīt to dziļumu, faktūru, krāsu, kārtainību – gluži kā modīgajās 
3dimensiju bildēs. Līniju graciozitāte, proporciju spēles, simbolisms, 
laukumu kontrasti – stikla spožums un pelnu samtainums – te 
uzmanīgs, lēni baudošs skatītājs var atrast visu.

Daiga Frīdberga

kultūra

stāsti stiklā

Dzejas dienu noskaņas
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Augusta pēdējā svētdienā Mālpils sporta kompleksā notika Pierīgas 
pašvaldību darbinieku sporta spēles. Ropaži, Inčukalns, Sigulda, Krimulda, 
Sēja, Ādaži, Carnikava, Babīte, Mārupe, Baldone un Mālpils – kopā 11 
komandas stājās uz starta līnijas, lai mērotos spēkiem, izveicībā, gudrībā 
un ļoti lielā izturībā, jo daža sporta disciplīna, kā volejbols prasīja no 
finālistiem patiešām lielu gribasspēku izturēt līdz galam. Te gan jāsaka pal
dies līdzjutējiem, kas nežēloja ne plaukstas, ne balsis, lai atbalstītu savējos.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs alek sandrs Lielmežs: “Vasa
ras sporta spēles, kas tiek rīkotas jau no 1995.gada, Mālpilī notiek jau otro 
reizi, bet ziemā bija vienreiz. Pats piedalos tradicionālajās priekšsēdētāju 
sacensībās, kas notiek vienmēr, tikai katru gadu citās sporta disciplīnās.”

oļģertu Lejnieku, Pierīgas izglītības, kultū ras un sporta pārvaldes 
priekšnieku visvairāk aizraujot volejbols, jo arī pats no darba brīvajā laikā 
Garkalnē uzspēlējot. Savulaik piedalījies arī Pašvaldību sporta spēlēs kā 
Rajona padomes komandas dalībnieks: “Esmu ļoti gandarīts, ka mēs, kā 
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde zināmā mērā šīs tradīcijas 
esam pārmantojuši, jo tas ir ļoti svarīgi Pierīgas pašvaldību vienotībai un 
“pleca sajūtai”.

Volejbola finālā ļoti nopietna cīņa izvērtās strap Mālpils novada 
komandu un Ropažu novada komandu. Rezultāts – 21:15. Godam, ļoti 
sīvā cīņā izcīnītā 1. vieta – Mālpils novada komandai, 2. vietā atstājot 
ropažniekus, bet trešajā – inčukalniešus.

Interesants sacensību posms norisinājās parkā pie dīķa – tieši pretī 
koncertu saliņai – tūrisma tehnikas elementu sacensības prasīja 
veiklību, lokanību, komandas saliedētību, jo bija gan jāiet pa nostieptām 
virvēm virs krasta, gan kopīgiem spēkiem ar krūzītēm jāpielej katliņā 
ūdens, to nesot no dīķa, tad brauciens laivā pa dīķi, kur svarīga prasme 
sajust komandas biedra ritmu, lai godam izstūrētu maršrutu starp bojām. 
Labākos rezultātus uzrādīja Carnikavas komanda, otrie inčukalnieši, 
trešie baldonieši.

Ja tūrisma stafetē nokļūšana ūdenī bija slikta pazīme, tad Sporta 
kompleksa baseins gaidīja labākos peldētājus. Te nu savu prasmi 
rādīja Inčukalna novads Peldēšanas stafetē 3x25m uzrādot labāko 
rezultātu – 1:04,08, 2.vietā Ropažu novads – 1:07,51, bet 3.vietā Mārupes 
novads – 1:08,09.

Atgriežoties sausumā, visaktīvāk izskrieties dabūja Bumbu vadīšanas 
stafetes dalībnieki. 

Disciplīnā Basketbola bumbas metieni grozā ar labiem panākumiem 
startēja mālpilietes – Baiba Kriviša – ar 10 punktiem ieguva otro vietu.

Vīriešu konkurencē 1. vietu ieguva Ēvalds Tukišs no Siguldas novada.
Frīsbijs (lidojošo šķīvīšu mešana) Mālpils komanda kopvērtējumā 

ieguva otro vietu, lai gan atsevišķi sievietēm un vīriešiem tika iegūtas 
attiecīgi 5. un 4.vieta.

Kopvērtējums – Frīsbijs – 1.v. Ropažu novads – 71p., 2.v. Mālpils 
novads – 58p., 3.v. Krimuldas novads – 55p.

sacensība grāmatvežiem bija sarežģītas, jo vienlaicīgi bija labi jāmāk 
skriet, ātri rēķināt un godam izskriet soda astotnieku, ja uzdevuma atbilde 
nebija pareiza. Mālpils komanda var lepoties ar stabilu grāmatvedi, jo 
kļūdu nebija un rezultātā 2.vieta. Olgai Volosatovai – 1:42,90, ko pārspēja 
vien ropažnieces Agita Rubenes ātrais skrējiens, pat ar visu soda apli – 
1:42,19, 3.vietā – Ija Kivlina no Krimuldas novada – 1:59,51

Nozīmīgs komandu vērtējumam bija tieši pagasta vadītāju sniegums, 
kuri sacentās trīs disciplīnās – šautriņu mešanā, florbolā un novusā. Pēc 
sīvām cīņām Aleksandrs Lielmežs bija ieguvis divas otrās vietas un vienu 
5.vietu, kas kopvērtējumā deva vienādu punktu skaitu ar Babītes novada 
vadītāju, tādēļ notika atkārtota stafete florbolā, kur uzvarēja Andrejs Ence.

Kopvērtējumā Priekšsēdētāju trīscīņa – 1.v Andrejs Ence, Babītes 
novads – 9p., 2.v. Alek sandrs Lielmežs, Mālpils novads – 9p., 3.v Līga 
Kadiģe/Ivars Punculis, Mārupes novads – 14p.

komaNDu koPVĒrtĒJums – 1.v. roPaŽu NoVaDs – 25 punkti, 2.v. 
mĀLPiLs NoVaDs – 35 punkti, 3.v. iNČukaLNa NoVaDs – 36 punkti.

tadeušs tračums, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
speciālists sporta jautājumos, dienas noslēgumā atzina, ka cīņas bija 
ļoti spraigas, katra komanda savu spēju robežās darīja visu iespējamo. 
Ieguvēji viennozīmīgi ir visi, gūstot enerģiju ilgākam laikam. Kopumā 
vērtējot Pierīgas reģiona sporta dzīvi, Tadeušs Tračums novērtēja to 
kā aktīvu, kas nebūt nav mazinājusies pēc Rīgas rajona likvidēšanas, 
tikai esot vēlme, lai visi bijušie pagasti, tagad novadi, iesaistītos. Bet 
dalībniekiem tika vēlēts, lai sports un arī šīs sacensības vairo viņu enerģiju, 
darba prieku, veselību un dzīvotgribu!

Redaktore Daiga Frīdberga

Šī gada 4. un 5. septembrī Rīgā, Riga Shooting Center šaušanas 
stendā norisinājās Latvijas Atklātais čempionāts Compak Sportingā, kas 
vienlaicīgi bija arī Latvijas Kausa finālposms Compak Sportingā. Com-
pak Sporting ir šaušanas disciplīna, kurā tiek šauts pa lidojošiem māla 
šķīvīšiem. Sacensībās piedalījās arī mālpilietis andis anspoks, šaujot B 
grupā. Ņemot vērā to, ka Andis Anspoks piedalījās arī Latvijas Kausa 1. 
un 2.posmā, ieņemot attiecīgi 2. un 1.vietu, šīs sacensības ļāva cerēt arī 
uz labu rezultātu Latvijas Kausa kopvērtējumā un Latvijas Čempionātā. 
Pēc pirmās dienas Andis dalīja pirmo vietu ar cēsinieku Jāni Rengu – 
abiem pa 78 sašautiem šķīvīšiem. Otrajā dienā Andis izrādījās pārāks 
un sašāva 76 šķīvīšus, apsteidzot Jāni par 7 šķīvīšiem, tādējādi iegūstot 
Latvijas Kausu un Latvijas Čempiona titulu B grupā. Otrais Latvijas Kausa 
kopvērtējumā un trešais Latvijas Čempionātā palika kuldīdznieks Valdis 

Kalējs (129/200), trešais Latvijas Kausa kopvērtējumā un otrais Latvijas 
Čempionātā – cēsinieks Jānis Renga (147/200).

12.septembrī, Mālpils sporta hallē, notika Mālpils novada atklātais 
čempionāts strītBoLĀ. Tajā piedalījās 7 komandas. Komandas 
izspēlēja apļa turnīru un četras labākās turpināja cīņu par godalgotajām 
vietām. Komanda, kas ieguva 1.vietu grupā pusfinālā tikās ar komandu, 
kas ieguva 4.vietu un attiecīgi 2.vieta tikās ar 3.vietu. Tātad, pusfinālā 
komanda EMU (Māris Čīma, Armands Sirmais, Edijs Reinis un Andris 
Krūklis) pieveica komandu KAŠ, kas pusfinālā iekļuva pēdējā spēlē 
pārsteidzoši uzvarot komandu RAN.LV, kuras sastāvā spēlēja Valts 
Mihelsons ar dēlu Maiklu, kā arī Sandis Grezmanis. Otrajā pusfinālā ko-
manda MATI (Dailis Veics, Guntis Bajārs, Ģirts Lielmežs un Artis Čonka) 
piekāpās komandai Funhouse.lv (Agnis Bartkevičs, Aigars Caunītis u.c.). 
Spēlē par 3.vietu, sīvā cīņā komanda MATI pieveica komanda KAŠ, 
bet finālā aizraujošā cīņā (pamatlaiks beidzās neizšķirti) uzvarēja ko-
manda EMU, komandu Funhouse.lv atstājot 2.vietā. Sacensību ietvaros 
norisinājās arī 3 punktu metienu konkurss, kurā sacentās 21 dalībnieks. 
Sacensību dalībnieki startēja pa pāriem un tālāk tika tas, kurš visātrāk 
iemeta piecus 3 punktu metienus. Līdz finālam nokļuva Māris Čīma un 
Ģirts Lielmežs. Pārāks izrādījās Māris!

19.septembrī, kafejnīcā “Zemūdene”, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 9.posms, kurā piedalījās 19 dalībnieki. 1.vie tu 
ieguva edgars slogs, 2.vietu – modris Liepiņlauskis, 3.vietu – Jānis 
sprukulis.

sPorts

mālpilī tiekas  
Pierīgas novadu darbinieki

sporta ziņas

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

25. septembris Pierīgas novadu sporta 
spēles vieglatlētikas 
krosā

Baldone

oktobris Pierīgas novadu sporta 
spēles basketbolā

Pierīgas novadu 
sporta zāles

mālpils novada 
atklātā čempionāta 

strītBoLĀ  
godalgoto vietu 

ieguvēji
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Mālpils kultūras centra  
apaļajā zālē

katru pirmdienu 
plkst. 18.30

būsi laipni gaidīts pievienoties 
jautrajam, ļoti draudzīgajam, 

saprotošajam un dejot gribošajam 

LīNiJDeJu kolektīvam!
Ja tevi aizrauj dažādu stila mūzika, ja gribi izjust kustības  

prieku – nāc mūsu pulkā! Nodarbības vada līnijdeju aizsācēja  
Latvijā, sidgundiete – Dzintra Rozīte.

Neņem bērnu LeGo – savu sapņu māju 
uzbūvēsi tikai ar FuGo!

Labākās moduļu konstrukcijas tieši tev!
Moduļu vasarnīca (dārza māja, kempinga māja) tieši Tev, ja sen jau esi kārojis, tad 

nāc un veic pasutījumu! Visas cenas uzrādītas ar PVN. Cenas sākas no 303 Ls par 1m2.

Cenā iekļauts:
Moduļu māja ar pilnu ārējo apdari (tai skaitā logi, durvis, siltinājums 100mm, grīdas, 

jumts ar segumu, notekrenes), pilna iekšējā apdare (sienas un griesti krāsoti, vagondēlīši 
vai laminētā skaidu plātne, starpsienas, finierētas iekšdurvis, grīdas segums – lamināts, 
pilna santehnika, pilna elektroapgāde).

Vairāk info www.fugo.lv 
emails:fugomoduls@inbox.lv 

Mob:371+29163724  
Atrašanās vieta: Bauska un raj., Iecavas nov. 

sarkanā krusta 
palīdzība  

skolu uzsākot
Latvijas Sarkanā Krus-

ta Rīgas rajona komiteja 
sadarbībā ar Ziedot.lv un 
Grāmatu namu “Valters 
un Rapa” akcijas “Sko-
las soma 2010” ietvaros, 
sniedz atbalstu 10 Mālpils 
novada pirmklasniekiem, dāvinot dāvanu 
karti 25 latu apmērā skolas burtnīcu un 
kancelejas preču iegādei par kopējo 
summu 250 Ls. Palīdzību lūguši rajonā bija 
148 ģimenes, diemžēl palīdzēt varējām 
tikai pirmklasniekiem. Pateicoties Vācijas 
Sarkanā Krusta Teklenburgas komitejas 
sadarbības partneriem bija iespēja ar 
jauniem apaviem iepriecināt 120 Mālpils 
skolēnus. Pateicamies par operatīvu darbu 
Mālpils sociālajam dienestam un lielo 
atsaucību vadītājai Olgai Volasatovai. Vēlam 
veiksmīgu skolas sākumu visiem pirmklas-
niekiem un Mālpils novada skolēniem.

LSK Rīgas rajona komitejas priekšsēdētāja  
irēna Čerņavska

aktuāli

Digitālās TV ieviešana Latvijā noslēgu
sies rekordātros tempos, nerēķinoties ar 
ekonomiskajiem apstākļiem, iedzīvotāju 
maksātspēju un vēl mazāk ar vietējo un 
reģionālo televīziju interesēm. Ar digita
lizāciju saistītās norises vēl turpina izvērtēt 
prokuratūra, taču atbildīgās amatpersonas 
jau paziņojušas, ka vietējās televīzijas 
patstāvīgi raidīt ciparu jeb digitālajā formātā 
nevarot, jo uzņēmumam “Lattelekom” esot 
piešķirtas ekskluzīvas monopoltiesības uz 
visām ciparu tv frekvencēm. Ar šo faktu 
Latvija arī ir īpaša Eiropas valstu vidū, jo 
Eiropas likumdošana neparedz monopolu 
šajā jomā. Mums ir pamatotas cerības, ka 
Eiropas komisija sniegs savu atzinumu un 
vietējās televīzijas varēs raidīt arī digitāli, 
taču par to vēl būs jāpacīnās, šobrīd esam 
panākuši, ka likumdošanā nostiprinātas 
mūsu tiesības turpināt analogo apraidi.

Daudzi mūsu skatītāji ir jautājuši, kā 
jaunajos apstākļos var redzēt vietējos 
raidījumus? Kabeļtelevīzijas abonenti mūsu 
raidījumus var redzēt tāpat kā iepriekš, bez 
izmaiņām. Ja jūs esat iegādajušies ciparu 
tv dekoderi, tad nepieciešams tehniski 
pavisam vienkāršs papildus saslēgums 
dekoderim ar tv aparātu, kas prasa tikai 
dažas minūtes – televizora antenas ligzda 
jāsavieno ar dekodera antenas izeju (loop) 
un var skatīties gan ciparu, gan analogo 
televīziju. Visiem, kuri mums ir zvanījuši un 

lūguši palīdzēt atrisināt šo problēmu, esam 
atsaukušies. Viesojoties pie mālpiliešiem 
un iedziļinoties šajos jautājumos mūsu 
secinājums ir, ka vairums no Mālpils 
iedzī votājiem televīzijas signālu uztver ar 
nepiemērotām antenām vai vispār bez 
tām, kas, protams, nedod pilnvērtīgas 
uztveršanas iespējas un nenodrošina 
attē la kvalitāti. Bieži vien uz jumta atrodas 
metālis kas izcelsmes ragains priekšmets, 
kura vecumu tā īsti neviens neatceras. Pa 
šiem laikiem ir bijusi metru televīzija, pēc 
tam decimetru, tagad ciparu, bet antena 
uz jumta tā pati vecā. Esam gatavi palīdzēt 
arī šajā jomā – uzstādīt antenu tā, lai ciparu 
televīziju varētu vērot bez traucējumiem, kas 
bieži izpaužas, piemēram, kvadrātu formā 
un arī vietējos raidījumus redzēt, baudot 
labu attēla kvalitāti. Visi interesenti var zvanīt 
pa tālruni 29976617.

Ja vakara stundās nav izdevies noska
tīties mūsu raidījumus, tos varat ska
tīties internetā – www.tvspektrs.lv Pēdē jos 
mēnešos pieaudzis mājas lapas apmek
lētāju skaits, atliek secināt, ka daudzi šo 
iespēju arī izmanto. Ēterā esam katru darba 
dienu, sākot no plkst.21.00, jauns “Mālpils 
notikumu” raidījums katru cetutdienu 21.00 
ar atkārtojumiem nedēļas garumā, katru 
darba dienu.

SIA “ TV SPEKTRS” valdes priekšsēdētājs  
Jānis Galviņš

Prieks dejojot
Aiz muguras palikusi trakoti karstā deju 

svētku vasara. Visiem 5. – 6.klases tautisko 
deju kolektīva dalībniekiem šie bija pirmie lie-
lie svētki. Nedēļas garumā mūs laipni uzņē-
ma Daugavas stadiona lielā kā panna sakar-
sētā deju skatuve. Var priecāties un lepoties 
par jaunajiem Mālpils dejotājiem, kuri ar lielu 
varonību izturējuši svelmainos svētku pār-
baudījumus. Nu jau klāt jaunā deju sezona. 
Citi koncerti, citi svētki. Tāpēc vēlamies teikt 
paldies ikvienam mālpilietim, kurš ar jauku 
pretimnākšanu atsaucās lūgumam parevidēt 
savus skapjus. Tādejādi par velti vai lētu 
naudiņu sev sagādājām septiņus pārus 
pastalu. Nu jau pēc karstās deju svētku 
vasaras tie krietni padeldēti. Tencinām 
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktori 
F.Ģēveli un atsaucīgo darbinieci Ā.Ozoliņu. 
Ar viņu gādību un izpalīdzību meitenes tika 
pie jauniem apakšsvārkiem. Pateicoties 
Mālpils kooperatīvās sabiedrības naudas 
ziedojumam – vadītāja L.Baranovska, visiem 
deju kolektīva dalībniekiem tika sagādāti 
mēģinājuma krekliņi. Sezonas garumā 
sirsnīgu atbalstu jutām no Mālpils Kultūras 
centra darbiniekiem, no deju kolektīva 
Madaras dalībniekiem un vadītājas J. But
kevičas. Īpašs paldies visiem vecākiem, 
kuri atrada laiku un līdzekļus sapost bērnus 
deju koncertiem, bija atsaucīgi, izpalīdzīgi un 
pretimnākoši. Uz tikšanos, sadejošanos un 
radošu sadarbību jaunajā sezonā!

Jana Baranovska

tV sPektrs skaidro

mālpils kultūras centrs 
uz pirmo  

deju nodarbību

30. septembrī
aicina mazos mālpiliešus 
vecumā no 3. – 6. gadiem

Pirmā tikšanās  
kopā ar vecākiem  

plkst. 18.00 305. telpā

Vadītāja  
LiLita JaNsoNe

Mālpilī visi dejo,  
izņemot seniorus, tāpēc

plkst. 19. 00

PirmĀ  
seNioru  

saNĀkŠaNa
(vec. no 50 gadiem)

Vadītāja LiLita JaNsoNe

Nodarbības paredzētas  
otrdienās un ceturtdienās

Informācija pa tālruņiem 
67925339 vai 29195459
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Līdzjūtības
Tajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur vienmēr Jūs mani satiksiet.

Izsakām līdzjūtību Inesei Kaupužei ar ģimeni tēvu mūžībā aizvadot.
a/s “Virši a” kolektīvs

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Ir grūti aptvert to, cik zudums liels.

Klusu noliecam galvu un izsakām visdziļāko līdzjūtību kārļa Lejnieka 
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.

Biedrības “mālpils zivīm” biedri

Aprimušas čaklās rokas,
Kurām nācās darbus steigt.
Cik daudz labu vārdu prata
Apklusušās lūpas teikt.

Skumju brīdī esam kopā ar kārļa Lejnieka 
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.

mālpils novada dome

sludinājumi

Jauni un lietoti datori. Iespējama nomaksa. Tālr. 26533575. 
Interneta mājas lapa – www.lotek.lv

Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskos 
objektos – flīzēšana, mūrēšana, apmešana, riģipša ierīkošana, 
špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linoleja ieklāšana, san-
tehnikas, elektrības un jumta u.c. darbi. Piedāvājam virtuves 
plīts mūrēšanas vai remontdarbus, čuguna vannu pārkrāsoša-
nu. Meistari ar celtniecības izglītību un lielu darba pieredzi. Ir 
transports. Tālr. 26159785

Ja Tev: – ir brīvs laiks un vēlme nopelnīt; – esi ar augstu 
atbildības sajūtu un enerģisks; – proti un vēlies kontaktēties 
ar cilvēkiem, aicinām pieteikties aptauju veikšanai Rīgā un 
tuvākajā apkaimē. Zvani – 67218602 vai 26584722, raksti 
info@gfk.lv

SIA ‘’SENLEJAS’’ PĒRK – liellopus, jaunlopus. Samaksa 
tūlītēja. T. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 
26604491

Lūgums ziedot Mālpils luterāņu draudzei banīcas vajadzībām 
slēgtu grāmatu skapi. Tālr. 67925895

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 pasākumi 
2010.gada oktobra mēnesim

Līdz 15.10. izstāžu zālē apskatāma izstāde aiJa kLiNtsoNe – stĀsti 
stikLĀ 
Stikls – kausēts, apgleznots, matēts, gravēts.

02.10. 10. saeimas VĒLĒŠaNas

09.10. plkst. 10.3o tLms “urGa” jaunās sezonas pirmā kopā sanākšana

09.10. plkst. 18.oo Jauniešu kora Balsis koncerts iepriecinās klausītājus ar 
artura maskata mūzikā ietērpto ojāra Vācieša dzeju.

Koncertā piedalās mūzikas autors Arturs Maskats (klavieres), Dace Kļava 
(klavieres) un Evita Dūra (akordeons). Koncerts ilgst 60 minūtes. Kā solisti un 
dzejas lasītāji koncertā piedalās gan dziedātāji, gan arī abi kora diriģenti ints 
teterovskis un Valdis tomsons. Komponista mūzikā intīmās niansēs atklāts 
katrs dzejas vārds, sniedzot bagātīgu emociju gammu.

Šis koncerts sniegs lielisku iespēju kaut uz īsu brīdi aizbēgt no ikdienas rūpēm, 
nedaudz padomāt par cilvēciskajām attiecībām, par skaisto un labo un visbeid-
zot baudīt skaistu, dvēselisku mūziku.

Biļetes cena: 2,50, Ls iepriekšpārdošanā, 3, Ls koncerta dienā; skolēniem 
1,50, Ls iepriekšpārdošanā, 2, Ls koncerta dienā.

13.10. plkst. 9.oo Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” ekskursija uz ogri. 
Pieteikšanās pie kultūras nama dežuranta vai pa tel. 67925836

17.10. plkst. 16.oo Mākslinieku biedrības “Sidegunde” 2010. gada 
plenēra darbu izstādes “mĀLPiLs aiNaVa 08” atklāšana un tikšanās ar 
māksliniekiem kultūras centra izstāžu zālē

19.10. plkst. 13.oo Neatkarīgā teātra “Kabata” izrāde A. Lindgrēna  
PEPIjA GARZEķE

Pepija Garzeķe ir neparasta meitene. Viņa ir sirsnīga un mīļa, viņa ir kareivīga 
un pašpārliecināta. Viņa ir skumja. Viņa ir vientuļa. Viņas ģimene ir viņai tuvās 
lietas – rotaļlietas un viņas stāsts par māmiņu Eņģeli un tētiņu Nēģeru karali... 
Viņas fantāziju pasaule ir viņas patvērums. Pepija nav tikai izdomāts tēls. 
Joprojām daudzās skolās un klasēs tādas pašas pepijas meklē draugus un 
apkārtējo izpratni.

Mums atliek tikai atnākt un ieskatīties viņas atvērtajā sirdī...

Lomās: Vita Baļčunaite
Egija MissaSilāre
Arnita Jaunzeme
Imants Pakalnietis
Enriko Avots
Atis Bētiņš
Aīda Ozoliņa
Svetlana Bless

komponists Mārtiņš Brauns,
scenogrāfe Ināra Gauja
režisore Dita Balčus

Izrādes ilgums 1 stunda 30 minūtes; 2 cēlieni; Biļetes cena 1,50Ls

20.10. plkst. 18.oo mālpils kultūras centra folkloras kopas  
VĀrDa DoŠaNas sVĒtku rituĀLs mālpils pilskalnā

sludiNājumi    iNformācija    reklāma

Svei cam oktobra ju bi lā rus!
91 – Dominika Mežale 

Mirdza Birkenfelde
88 – Vilma Līce 

Jānis Lazdiņš
87 – Malvīne Zutere
86 – Valija Dambe 

Vilis Avens
85 – Antoņina Pozņaka
80 – Antons Rancāns 

Valentīna Kostjukova
75 – Grigorijs Posikuns 

Tamāra Volkova 
Vija Ozola 
Rūta Muižniece

70 – Arvīds Lācis 
Ojārs Mucenieks

Svei cam oktobra ju bi lā rus!
91 – Dominika Mežale 

Mirdza Birkenfelde
88 – Vilma Līce 

Jānis Lazdiņš
87 – Malvīne Zutere
86 – Valija Dambe 

Vilis Avens
85 – Antoņina Pozņaka
80 – Antons Rancāns 

Valentīna Kostjukova
75 – Grigorijs Posikuns 

Tamāra Volkova 
Vija Ozola 
Rūta Muižniece

70 – Arvīds Lācis 
Ojārs Mucenieks

Pateicība
“Drīz jo drīz, vien īss atpūtas brīdis  
uz vēja spārniem...”

Pateicamies visiem radiem, draugiem, kaimiņiem, biedrības 
“Mālpils zivīm” valdei un biedriem, Mālpils novada domei, SIA VSJ 
kolektīvam par to, ka pavadījāt mūsu tēti, Kārli Lejnieku ceļā uz 
mūžību. Īpaša pateicība Saulim Mihelsonam par sniegto atbalstu.

meitas


