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2010. gada rallija “Zelta rudens 2010” 
dalībnieku auto 25.septembrī ieripoja 
Mālpilī, piepildot centru ar sen aizmirstām 
skaņām, kādas atceras vien vecākās 
paaudzes mālpilieši. Centra galvenā ielā kā 
dzērves rindā sakārtojušās īstas pagātnes 
“pērles”- līdz spoguļspīdumam nopulētas 
Volgas, Pobeda kabrioleta variantā, “jaunās” 
Volgas un Moskviči ar padomju laika 

milicijas auto raksturīgajiem trafaretiem 
un dzelteni zilo krāsojumu, daudzi varianti 
uzticamie Žigulīši, gan parastie, gan luksiņi, 
kā arī pavisam eksotisks GAZ- 69, tautā 
saukts bobiks. 

Sabraukušos ar interesi aplūkot bija 
sanākuši tuvāko māju iedzīvotāji, īpaši 
jaunā paaudze. Rallija dalībnieki bija 
tērpušies atbilstoši noteiktajai rallija tēmai- 
Rudens talka- tā šo pasākumu padarot 
vēl krāšņāku- ar gumijas zābaciņiem, 
pufaikām, strīpainajiem jūrnieku krekliem, 
kas kādreiz bija neatņemama rudens un 
ziemas laika īstu veču apģērba stila iezīme. 
Kā atzina daudzi pasākuma dalībnieki, šī 
ir jauka iespēja vasaras sezonā tikties ar 
draugiem, līdzīgi domājošiem retro auto 
mīļotājiem un, var teikt, arī lielpratējiem, jo 
gandrīz katrai ekipāžai bija savs stāsts kā 
iegūta mašīna, cik ilgi un rūpīgi strādāts 
pie tās restaurācijas. Ziemā gan neviens 
nebraucot, pat vasaras lietus neesot ietei-
cams, tādēļ skaistais rudens vakars Mālpilī 

arī esot noslēguma pasākums notikumiem 
bagātajai vasarai, kad vai katru sestdienu 
braukts dažādu pilsētu svētkos, kā arī 
tālākos rallijos pa Latviju.

Daiga Frīdberga

Retro auto

Turpinot iepazīstināt mālpiliešus ar 
novada uzņēmējiem, šoreiz informācija 
par galdnieku meistariem ar lielu darba 
pieredzi un atziņu, ka ne jau visam jānotiek 

lielos uzņēmumos Rīgā. Mainoties ekono-
miskajai situācijai rasts optimāls variants 
jaunai ražotnei, kas iekārtota kādreiz lauk-
saimniecības vajadzībām būvētās ēkās, tās 
siltinot un izveidojot modernu darbnīcu ar 
jaunās paaudzes tehniku un darbagaldiem. 
Meistari Uldis Brekte un Andris Sabaitis 
piedāvā ļoti plašu produkcijas klāstu, ar ko 
var iepazīties arī uzņēmuma interneta mājas 
lapā www.bsmebeles.lv – stabilas gultas, 
bērnistabu mēbeles, virtuves iekārtas, gu-
ļamistabas, iebūvētās mēbeles, bīdāmās 
sistēmas- gandrīz visu, izņemot tapsētas 
mēbeles, piedāvājot mēbeļu projektēšanu, 
izgatavošanu un uzstādīšanu pēc individu-
āla projekta.

Par pieredzi un paveiktajiem darbiem 
var spriest pēc biezajām mapēm, kur krājas 
pasūtījumu vēsture, jo bieži vien pat pēc 
vairākiem gadiem atgriežas pasūtītāji, lai 
turpinātu iekārtot vai pārveidot telpas, kā 
gadījumos, kad bērnu istabai vajadzīga vēl 
kāda guļvieta, vai īpašs skapis jau lielākam 
bērnam, rakstāmgalds skolniekam. Tā 
veidojas sadarbība, garantējot pārbaudītu 
kvalitāti, rūpīgu situācijas novērtējumu, 
radošu izdomu un klienta ideju realizāciju.

Uldis Brekte atzīst, ka visvairāk esot 
pieprasītas virtuves, jo tā ir lieta, bez 

kuras nevar iztikt neviena māja. Tā gan arī 
esot visdārgākā, funkcionāli sarežģītākā 
sistēma. Te tiekot piedāvāta iespēja, 
pēc klienta vēlmēm pilnīgi nokomplektēt 
ar visu tehniku, lai nekas vairs nav 
jāpiemeklē citur, nodrošinot elektrības un 
santehnikas pieslēgšanu. Tiekot domāts 
par iespējām piedāvāt veidot virtuves ar ne 
tik ekskluzīviem materiāliem, furnitūru, kad 
cenas būtu sākot jau no 300- 400LVL, tā 
piesaistot plašāku klientu loku.

Vaicāts par modes tendencēm, Andris 
Sabaitis atzīst, ka klasiskie krāsu salikumi 
un silto – vēso toņu likumības arvien 
vairāk tiekot pārkāptas, tomēr galarezultāti 
esot pārsteidzoši labi, tā pierādot, ka 
teicienam “jo trakāk, jo labāk” ir pamats, 
un izdodas ļoti interesanti risinājumi. 
Arvien biežāk izvēlas dabīgo koku. Atkarībā 
no materiāliem un tehnisko risinājumu 
sarežģītības pasūtījumus varot izpildīt 
vienas, divu nedēļu laikā. 

 Uzņēmuma devīze ir – stils, funkcio-
nalitāte un elegance Jūsu mēbelēm. Tāda 
arī darbībā izpaužas uzņēmuma galvenā 
doma-piedāvāt klientam īpašu servisu no 
vēlmju noskaidrošanas un projektēšanas 
stadijas līdz uzstādīšanai.

Daiga Frīdberga

ZIŅAS

Mālpils sporta komplekss, kopš savas atklāšanas, uzņēmis 
ne vie nu vien sporta komandu gan no Latvijas, gan ārzemēm. 
Informācija par plašajām iespējām, nodotas daudzām sporta 
federācijām. Bet tieši šomēnes varējām pierādīt, ka spējam arī 
operatīvi darboties un piedāvāt telpas rudens lietavu pārsteigtajai 
Lavijas bobsleja izlasei. 11.oktobrī sporta kompleksa vadītājs Valts 
Mihelsons saņēma telefona zvanu un lūgumu pēc palīdzības – 
nodrošināt Sandra Prūša vadīto izlasi ar treniņa telpām. Tā 
15 minūšu laikā bobsleja komanda bija klāt no Siguldas, lai 
izmēģinātu sporta zāli, atzina par labu esam, un kopumā Mālpilī 
pavadīja 3 dienas. Komanda aktīvi izmantoja skrejceliņu, baseinu un 
pirti. Atsauksmes- vienkārši, labi, bet galvenais, ka jau tagad notiek 
sarunas par nākošā gada rudens treniņiem pie mums, kad Mālpils 
vidusskolas skolēni varēs lepni teikt, mums bija sporta stunda, kad 
blakus trenējās Latvijā un pasaulē slavenie bobslejisti.

Daiga Frīdberga

Latvijas bobslejisti gatavojas ziemas startiem

Stilam un kvalitātei ir nozīme
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Sēņu dienas

Jau otro gadu Mālpils internātpamatskolā organizējām Sēņu 
dienas. Šis gads bija bagātīgs ar sēņu ražu. Visi lasīja savam 
priekam, pagrabam, daži arī pārdošanai.

Lai neiekļūtu nepatīkamās un dzīvībai bīstamās situācijās, 
pētījām sēnes, stāstījām par tām saviem skolas biedriem.

 Katra klase izlozēju kādu no pazīstamākajām sēnēm un saga-
tavoja par to sienas avīzi un priekšnesumu. Daudzas klases devās 
ārā- parkā un pētīja tur augošās sēnes. 2. klase devās uz stundu 
Latvijas Dabas muzejā un aplūkoja arī sēņu izstādi. Sēņu dienu 
noslēgumā gan lielie, gan mazie mērojās spēkiem konkursā “Sēņu 
erudīts”. Pēc šīs nedēļas varam teikt droši – mēs pazīstam sēnes. 
Ceram, ka arī mājinieku grozos nonāks tikai un vienīgi labas un 
augstvērtīgas sēnes.

Dace Brūna

Mālpils vidusskola ir starp tām četrdesmit 
divām Latvijas izglītības iestādēm, kuras 
15.oktobrī Vides ministrijā par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides 
izglītības un vides aizsardzības veicināšanā 
skolā un tās apkārtnē saņem starptautisko 
Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga 
balvu. Balvas skolām pasniedza Vides 
ministrs Raimonds Vējonis, Vides izglītības 
fonda vadītājs Jānis Ulme un Ekoskolu pro-
grammas vadītājs Daniels Trukšāns. 

Starptautiskā Ekoskolu programma 
Latvijā darbojas jau septiņus gadus, 
apvie nojot vairāk kā 100 skolas un 17 000 
skolēnu. Mālpils vidusskola uzsāk trešo 
gadu Ekoskolu programmā. Skolēniem 
būs iespēja parādīt savus talantus daudz-
veidīgos konkursos un projektos, veikt 
dažādus pētījumus un eksperimentus, 

piedalīties makulatūras, PET pudeļu un 
bateriju vākšanas sacensībās. 2010./2011. 
mācību gadā Ekoskolu programmas 
skolām atbalstu sniegs ASV vēstniecība, 
organizējot izglītojošu lekciju ciklu, kā arī 
kompānija Toyota, kura sniegs finansiālu 
atbalstu inovatīviem skolēnu projektiem, 
kas palīdzēs samazināt atkritumu daudzu-
mu skolā.

Skolas vadība izsaka vislielāko patei cību 
pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem 
par ieguldīto darbu vides aktivitātēs. 
Paldies Mālpils novada domei un visiem 
mālpiliešiem, kas atbalsta skolas darbu 
vides izglītībā. 

Puķes ir dabas skaistākie vārdi un hiero-
glifi, ar kuriem tā dara zināmu, cik mēs tai 
esam mīļi. Mīlēsim arī mēs savu apkārtējo 
vidi, izmantosim savas stiprās puses un 

prasmes, lai radītu pozitīvas izmaiņas 
mūsu visu nākotnē un attieksmē pret 
dabu.

Mālpils vidusskolas direktore,  
ekoskolas programmas koordinatore  

Solvita Lapiņa

Šovasar ne vienā vien dārzā izau-
gusi bagātīga ķirbju raža. Arī uz Mālpils 
internātpamatskolas ēdnīcu atceļojuši lieli 
un saulaini skaistuļi. Skolas diētas māsa 

Astrīda Viļuma novēroja, ka ēdāji pret tiem 
atturīgi. Tāpēc tika nolemts- jāiepazīstas un 
jāsadraudzējās!

Kā to izdarīt? Organizējām ķirbju die-
nas! Par ķirbja ārstnieciskajām īpašībām 
un daudzveidību skolēniem un skolotājiem 
pastāstīja ķirbju avīze skolas gaitenī. 
Gudrinieki varēja mēroties krustvārdu mīk-
las minēšanā, bet acīgākie varēja meklēt 
ķirbju nosaukumus burtu režģī.

Vislielāko prieku bērniem sagādāja 
ķirbju ēdienu gatavošana. 2. un 4. klases 
skolēni saviem skolasbiedriem gatavoja 4 
ēdienus- ķirbju salātus, ķirbju biezzupu, 
pankūkas un ķirbju kūku. Pirmīši un 

trešklasnieki atzinīgi novērtēja viņu veikumu. 
Vislielākā piekrišana, protams, bija ķirbju 
kūkai un pankūkām. Zupa ar grauzdiņiem 
daudziem šķita kas nebijis, bet salāti 
ar riekstiem un dzērvenēm – kārdinoši. 
5. klase un 6. klases meitenes gatavoja 
pavisam citus ķirbju ēdienus.

Par kaislībām skolas mācību virtuvē 
ziņoja fotoreportāža no notikuma vietas. 
Klāt tika pievienotas arī gatavoto ēdienu 
receptes, lai brīvdienās gatavot gribētāji 
var iepriecināt arī savus mājiniekus. Ceram, 
ka ķirbis nu kļuvis tuvāks un iekārojamāks!

Dace Brūna

ZIŅAS

Apkārt pasaulei
 Mālpils Profesionālās vidusskolas bibliotēkā par redzēto, 

piedzīvoto un izgaršoto, strādājot par angļu valodas skolotāju Ķīnā, 
stāstīja mālpilietis Toms Stašāns. Doties uz Ķīnu viņu pamudināja 
draugs, kas tur jau strādāja. Ķīnieši labprāt par svešvalodu 
skolotājiem pieņem eiropiešus. Viņaprāt, trumpis bija blondie 
mati. Dzīvojot un komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem, Toms 
guvis ieskatu ķīniešu ēšanas kultūrā, kas krasi atšķiras no mums 
pieņemamās. Brīvajā laikā par nopelnīto algu, kas bija lielāka nekā 
vietējiem iedzīvotājiem, Toms apceļojis Ķīnas ievērojamākās vietas. 
Pasākuma dalībnieki ar interesi klausījās atraktīvo stāstījumu, ko 
papildināja sagatavotā vizuālā prezentācija. 

Ausma Čīma

Zaļais karogs  
plīvos Mālpils vidusskolā

Saldā oga – ķirbis
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2010. gada aprīļa, maija, jūnija, jūlija, augusta  
un septembra mēnešos mirušie, kas reģistrēti  

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā

Roberts Ramps-Rampāns, miris 5.aprīlī 56 gadu vecumā, Elza Freimane, 
mirusi 13.aprīlī 84 gadu vecumā, Nikolajs Demidovs, miris 18.aprīlī 75 gadu 
vecumā, Antonija Rēķe, mirusi 28.aprīlī 72 gadu vecumā, Aina Vāpa, mirusi 
29.aprīlī 82 gadu vecumā, Vera Rasnača, mirusi 5.maijā 81 gada vecumā, 
Guntis Kalējs, miris 22.maijā 28 gadu vecumā, Jekaterina Koldabajeva, 
mirusi 2.jūnijā 91 gada vecumā, Dzintra Krūmiņliepa, mirusi 5.jūnijā 63 gadu 
vecumā, Aleksejs Šarapovs, miris 11.jūnijā 76 gadu vecumā, Anna Avotiņa, 
mirusi 14.jūnijā 67 gadu vecumā, Alfreds Voldemārs Vāpa, miris 19.jūnijā 82 

gadu vecumā, Milda Elvira Jansone, mirusi 4.jūlijā 96 gadu vecumā, Voiceks 
Vaiders, miris 10.jūlijā 72 gadu vecumā, Juris Ivanovs, miris 11.jūlijā 58 gadu 
vecumā, Anna Veržboviča, mirusi 14.jūlijā 78 gadu vecumā, Ivans Mališevs, 
miris 20.jūlijā 72 gadu vecumā, Arnolds Poišs, miris 21.jūlijā 91 gada vecu-
mā, Dale Bembere, mirusi 2.augustā 57 gadu vecumā, Jānis Šakners, miris 
15.augustā 59 gadu vecumā, Velta Olivere, mirusi 26.augustā 80 gadu vecumā, 
Aleksandrs Gagars, miris 28.augustā 48 gadu vecumā, Broņislavs Bidzāns, 
miris 29.augustā 50 gadu vecumā, Nikolajs Fjodorovs, miris 5.septembrī 51 
gada vecumā, Boriss Moisejevs, miris 5.septembrī 61 gada vecumā, Rasma 
Deņisova, mirusi 6.septembrī 82 gadu vecumā, Jānis Rocis, miris 9.septembrī 
81 gada vecumā.

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem un katram, kuru sāpina viņu aiziešana.
Mālpils novada dome, Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

NOVADA  DO MES LĒ MU MI

Izskatīja 26 jautājumus:
1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2. Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu.
3. Par adreses piešķiršanu vai tās maiņu.
4. Par zemes vienības statusa noteikšanu.
5. Par Valsts rezerves fonda zemes piekritību 

pašvaldībai.
6. Pirkuma līgumu izskatīšana.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu.
8. Par politiski represētās personas statusa 

piešķiršanu.
9. Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu.
10. Par mērķdotācijas sadali izglīt ības 

programmām.
11. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju 

saskaņošanu.
12. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
13. Par Mākslas studijas dalības maksas 

apstiprināšanu.
14. Par kultūras centra nolikuma apstip-

rināšanu.
15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

Sidgundas bibliotēkā.
16. Par atbrīvošanu no mācību maksas 

Mūzikas un mākslas skolā.
17. Par atbrīvošanu no maksas par cīņas zāles 

nomu Profesionālajā vidusskolā.
18. Par atbrīvošanu no maksas par telpu nomu 

sporta kompleksā.
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 

“Tirgus laukuma labiekārtošana”.
20. Par līguma slēgšanu par autobusu iegādi 

skolēnu pārvadājumiem.
21. Par pašvaldības automašīnas Volkswagen 

TRANSPORTER nomas līgumu.
22. Par SIA “Norma K” gatavību ziemas se-

zonai.
23. Par novada teritorijas plānojuma un 

attīstības programmas izstrādi.
24. Par vienošanās par savstarpējiem norēķi-

niem starp kopīpašniekiem apstiprināšanu.
25. Par sporta kompleksa pakalpojumu 

maksas samazināšanu izglītības iestāžu 
pedagogiem.

26. Par domes lēmuma precizēšanu.

• Izveidot kultūras centrā Mākslas studiju ar 
2010. gada 1.oktobri. Par Mākslas studijas 
vadītāju apstiprināt Māru Ārenti. Apstiprināt 
dalības maksu mākslas studijā 5LVL (bez 
PVN) mēnesī.

• Apstiprināt sekojošus Sidgundas bibliotēkas 
maksas pakalpojumu tarifus:
– Teksta izdruka (melnbalta) A4 – 0,05LVL 

(t.sk.PVN)

– Teksta izdruka (krāsaina) A4 – 0,15LVL 
(t.sk.PVN)

– Attēla izdruka (melnbalta) A4 – 0,20LVL 
(t.sk.PVN)

– Attēla izdruka (krāsaina) A4 – 0,30LVL 
(t.sk.PVN)

– Skenēšana un izdruka (melnbalta) A4 – 
0,25LVL (t.sk.PVN)

– Skenēšana un izdruka (krāsaina) A4 – 
0,35LVL (t.sk.PVN)

– Kopēšana vienpusēja (melnbalta) A4 – 
0,04LVL (t.sk.PVN)

– Kopēšana abpusēja (melnbalta) A4 – 
0,06LVL (t.sk.PVN)

• Nodrošināt priekšfinansējumu Mālpils no-
vada domes projektam “Mālpils tirgus lau-
kuma labiekārtošana”, kā arī līdzfinansējumu 
25% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

• Slēgt vienošanos par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu novadu pašvaldībām auto-
busu iegādei skolēnu pārvadāšanai ar Valsts 
Reģionālās attīstības aģentūru par divu 
autobusu iegādi. Piešķirt līdzfinansējumu 
10% apmērā no pašvaldības budžeta divu 
autobusu iegādei.

• Uzsākt jaunu Mālpils novada teritorijas 
plāno juma un attīstības programmas izstrādi.

Mālpils novada domes sēžu grafiks 2010. gada NOVEMBRĪ
Sēdes nosaukums  Datums, laiks Telpas nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16.novembrī plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 16.novembrī plkst.16.00      Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 16.novembrī plkst.17.00        Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 24.novembrī plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde plkst.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 10.novembrī, 
24.novembrī plkst.14.00 Mazajā sēžu zālē  ARVILS LŪKS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās plkst.17.00 229.kab. SOLVITA STRAUSA

10. saeimas vēlēšanu rezultāti Mālpils novadā
788 789 Kopā

Balsotāju kopskaits 1541 307 1848
Balsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā 36 8 44
Derīgo vēlēšanu zīmju kopskaits 1492 302 1794

788 789 Kopā
“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” 7 1 8
VIENOTĪBA 860 148 1008
“Ražots Latvijā” 29 6 35
Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” 121 11 132
“Tautas kontrole” 7 0 7
Zaļo un Zemnieku savienība 403 79 482
“Par prezidentālu republiku” 21 4 25
Partiju apvienība “Par Labu Latviju” 78 12 90
“ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība” 10 0 10
Partija “Daugava – Latvijai” 5 2 7
“Pēdējā partija” 28 7 35
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 216 29 245
Kristīgi demokrātiskā savienība 9 3 12
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Šogad aprit 20 gadi, kopš Mālpilī 
darbojas mūzikas skola un 15 gadi, kad 
tai līdzās pastāv arī mākslas skola. Visus 
šos gadus skolu ir vadījis direktors Juris 
Vītums, kurš kopā ar skolotājiem un 
audzēkņiem aicina visus interesen tus 
uz šim notikumam par godu sarīkoto 
koncertu un izstādi, kas notiks šī gada 
12. novembrī Mālpils kultūras nama deju 
zālē. Koncertā uzstāsies gan sko lēni, gan 
skolotāji, gan arī viesi. 

Līdz 2010.gada septembrim skolā 
mācījušies 715 audzēkņi: mūzikā 416, 
mākslā 299. Skolu absolvēja 185 audzēkņi: 
mūzikā 96, no kuriem 7 iestājās mūzikas 
vidusskolās, 1 turpina studijas Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā un 1 šobrīd 
studē Losandželosā.

 No 89 mākslas skolas absolventiem 
vidējo mākslas izglītību ieguvuši vai turpina 
mācīties 26 audzēknņi (17 Rīgas dizaina un 
mākslas vidusskolā). 11 beiguši vai turpina 
mācīties augstākajās mācību iestādēs 
bakalaura un maģistra programmās Latvijā 
un Ārzemēs.

Par mūzikas skolu
Šobrīd mūzikas nodaļā strādā sekojoši 

pedagogi: Ināra Daukste – mūzikas teorijas 
priekšmeti, akordeona spēle un vokālo 
ansambļu vadītāja, Diāna Dzelvīte-Lubarte 
un Svetlana Luceviča – klavierspēle, Māra 
Šmite – vijoļspēle, Diāna Ulase – čella 
spēle, Ivans Girsovs – ģitāras spēle, Olga 
Ridzevska – flautas spēle, Elmārs Rudzītis – 
saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle. 

Šajā mācību gadā šīs programmas 
apgūst 69 audzēkņi. 

20 gadu laikā dažādos periodos skolā 
mūzikas izglītības programmās strādājuši 
šādi pedagogi:
Juris Vītums, Sanita Vītuma – mūzikas 
teorētiskie priekšmeti,
Aija Melbārde, Valentīna Josta, Līga Muce-
niece, Sarma Skarbinika, Daiga Rozentāle 
un Rudīte Saliņa – vijoļspēle, 
Svetlana Žovnare, Juta Akurātere, Anita Leo-
nova un Aiga Staseļune – akordeona spēle,
Guntars Gritāns – flautas spēle,
Elīna Šteinharde-Kumalāne – mūzikas lite-
ratūra un kompozīcija,

Ilva Vārava, Kristīne Čelnova, Lolita Poika, 
Skaidrīte Krūkle, Anita Folkmane, Gunta 
Melbārde, Aiva Pundiņa, Anete Veldre, Maija 
Blumberga, Liene Circene – klavierspēle,
Juris Kaukulis – ģitāras spēle,
Elmīra Sazikbājeva, Inese Asare – čella 
spēle,
Andris Šēnfelds, Didzis Purviņš – metāla 
pūšamo instrumentu klase,
Jānis Briška, Atis Asaris – klarnetes spēle, 
Vents Horsts – sitamo instrumentu spēle

Pēdējo piecu gadu laikā mūzikas no da ļas 
audzēkņi aktīvi piedalījās dažā dos konkursos 
un guva ievērojamus sasniegumus:
Mārtiņš Cimanskis – 

2006. gadā Diploms par iegūto II vietu 
1. Baltijas valstu klasiskās ģitāras kon-
kursā,
2008. gadā Diploms par iegūto I vietu 
Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vi-
dus skolu izglītības programmas Stīgu 
instrumentu spēle – ģitāras spēle audzēk-
ņu Valsts konkursa 2. kārtā,
2008. gadā Diploms par iegūto I vietu 
Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidus-
skolu izglītības programmas Stīgu instru
mentu spēle – ģitāras spēle audzēkņu 
Valsts konkursa finālā.

2008. gadā Diploms par iegūto III vie-
tu 2. Baltijas valstu klasiskās ģitāras 
konkursā.

Marta Laizāne –
2008. gadā Diploms par iegūto II vietu 
XI Latvijas mazo mūzikas skolu konkursā 
par Emīla Dārziņa prēmiju klavierspēles 
specialitātē.

Artūrs Aivars –
2008. gadā Diploms par iegūto III vietu 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona 
spēle audzēkņu Valsts konkursā J. Mediņa 
Rīgas mūzikas vidusskolas reģionā

Dāvis Sīmanis Putriņš –
2009. gadā Diploms par iegūto II vietu 
XII Latvijas mazo mūzikas skolu konkursā 
par Emīla Dārziņa prēmiju pūšamo instru-
mentu specialitātē.

Krišjānis Bērziņš –
2010. gadā Diploms par iegūto II vietu 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle – saksofona 
spēle audzēkņu valsts konkursa 2. kārtā.

Mūzikas nodaļas vadītāja  
Diāna Ulase

JUBILEJA

Šis gads mākslas skolai ir īpašs, jo 
tajā nu jau kā skolotāja atgriezās un darbu 
uzsāka bijusī šīs skolas absolvente, tagad 
mākslas maģistre grafiķe Maija Mackus. 
Viņa māca zīmēšanu, veidošanu un mākslas 
valodas pamatus.

Ar šo mācību gadu skolas programmā 
atgriežas stikls. Kā šo trauslo materiālu 
pārvērst radošā brīnumā palīdz izprast 
mākslas maģistre Aija Klintsone, kuras 
pašas radošos darbus vēl nupat varēja skatīt 
Mālpils kultūras centra izstāžu zālē.

Savukārt, skolotājs Artūrs Arnis, kurš 
šobrīd studē scenogrāfiju maģistratūrā 
Valsts Mākslas Akadēmijā, kā arī sadarbo-
jas ar mūsu valsts un Berlīnes vadošajiem 
teātriem, mūsu skolas audzēkņiem sniedz 
zināšanas kā veidot animāciju, video un foto 
Adobes programmās. 

Mākslas skolā atgriezusies Esmeralda 
Tāle (mākslas maģistre glezniecībā), kura 
jauniešiem māca gleznošanu.

Trešo gadu skolā kā keramikas skolotāja 
turpina darbu Elīna Titāne (mākslas maģistre 
tēlniecībā) un es – tekstilmāksliniece Daina 
Galakrodzeniece. Es mācu kompozīciju un 

zīmēšanu, kā arī vadu mākslas nodaļu.
Līdz 2008. gadam to darīja Māra Ārente, 

kura tad arī 1995. gadā izveidoja šo nodaļu. 
Būdama skolotāja, viņa ir izstrādājusi 
mākslas skolas programmu, pēc kuras mēs 
arī šodien strādājam, ienesot šai darbā no 
sevis to veinreizīgo un neatkārtojamo, kas 
piemīt katrai radošai dvēselei.

Tādu radošu cilvēku mākslas skolā ir 
bijis daudz. Tie ir: Indra Zvīgule, Ingūna 
Linde, Guna Petrevica, Igors Dobičins, 
Inese Lieckalniņa, Gunta Darbvare, Ginta 
Kristjansone un Inta Rulle.

Katrs no mums, šai darbā strādājot, ir 
atstājis savas pēdas, palīdzējis bērniem 
ieraudzīt un sajust pasauli citādāk, smal-
kāk... Un bērni to pašu ir darījuši ar mums....

Mākslas nodaļas vadītāja  
Daina Galakrodzeniece

Par mākslas skolu

Mālpils mūzikas un mākslas skolai jubileja!

Veidojot animāciju
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Vasara aizskrējusi, aiznesot pagātnē 
desmitiem Mendelsona kāzu maršu, kas 
izskanējuši Mālpils pilī un dārzā. Šobrīd 
droši var apgalvot, ka Mālpils muiža ir 
viena no pieprasītākajām laulību svinību 
vietām visā Latvijā. Pavasara un vasaras 
mēnešos vien te sava mūža nozīmīgāko 
dienu svinēja vairāk kā 50 pāri. Jāatzīst, ka 
Mālpils vārds pasaulē šodien tiek atpazīts 
tieši caur Mālpils muižu, jo liela daļa no 
kāziniekiem ir citu valstu pilsoņi.

Lai arī viesību izmaksas nav mazas, 
tomēr galvaspilsētas relatīvais tuvums, 
greznās telpas, kas, neraugoties uz antīka-
jiem interjera priekšmetiem, saglabājušas 
mājīgumu un vieglumu, gados jaunais, allaž 
atsaucīgais personāls, ir tie iemesli, kas liek 
izvēlēties tieši šo vietu.

Lai nerastos pārpratumi, 
piezīmēšu, ka muiža piedāvā 
kā kāzu svinību saviesīgo daļu, 
tā arī oficiālu laulību ceremo-
niju, kuru saskaņā ar pašreiz 
spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem ir tiesīga vadīt 
Mālpils novada dzimtsarakstu 
nodaļa. Tā 2010.gadā pilī esmu 
jau reģistrējusi 14 laulības, 
no kurām deviņās viens no 
laulātajiem bija ārvalstu pilso-
nis, vēl šajā gadā pieteiktas 
3 laulību reģistrācijas. Tomēr 
ne vienmēr, dzirdot kāzu mar-
šu, notiek kāzu ceremonija 
ar juridiskām sekām. Šobrīd 
iespējas ir tik lielas, un cilvē-
ku priekšstats par skaistām 
kāzām tik dažāds. Itin bieži oficiālā daļa 
jau notikusi pavisam citā vietā un citā da-
tumā, un pils dārzā tiek rīkoti kāzu svētki 
ar solījuma došanu, gredzenu mīšanu un 
visu iespējamo un neiespējamo atkarībā no 
jaunā pāra vēlmēm.

Ieskatoties tālākā pagātnē, secināms, 
ka pēdējā gadsimta laikā, tā saucamais, 
laulību institūts ir mainījies vairākkārt. Pirms 
100 gadiem novada iedzīvotāji laulību reģis-
trēja Mālpils vai tuvākās apkaimes baznīcās. 

1921.gada 2.maijā tika izveidota pirmā 
dzimtsarakstu nodaļa Latvijā – Rīgas pil-
sētā. Pēc gada sāka darboties lielākā daļa 
dzimtsarakstu nodaļu Latvijas pagastos, arī 
Sidgundas un Mālpils pagastu dzimtsaraks-
tu nodaļas. Nodaļu izveide un pilnveidošana 
turpinājās 15 gadus – līdz 1937.gadam, kad 
stājās spēkā Latvijas Republikas Civillikums. 

Civillikuma darbība tika apturēta 1940.
gadā pēc Latvijas inkorporācijas Padomju 
Savienībā. Laulību regulēja citi likumi, un 

tie noteica citu kārtību. Ciema padomes 
priekšsēdētāja un viņa vietnieka pienāku-
mos ietilpa laulību ceremoniju vadīšana. 
Dokumentus parasti rakstīja un reizēm 
amatpersonas šajā darbā aizvietoja ciema 
padomes sekretāre. Tā kā padomes dar-
biniekiem galvenokārt tomēr bija jāpilda 
citi pienākumi, visbiežāk kāzām atvēlēja 
vienu sestdienu mēnesī. Svinībās skanēja 
gan dzejas lasījumi, gan dziesmas vietējā 
ansambļa izpildījumā. Emocionāli, tomēr 
noskaņa bija cita. Jā, šajā laikā arī ģime-
nes lietas bija zināmā partijas un valdības 
kontrolē. 

Piecdesmitajos gados modē nāca 
sabiedriskās kāzas, kur vienlaicīgi laulājās 
vairāki pāri, par vedējiem nereti aicināja vie-

tējā sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, dažās 
kāzu ceremonijās bija pat “prezidija” galds, 
aiz kura sēdēja komjaunatnes sekretārs, 
arodbiedrības priekšsēdētājs un tamlīdzīgas 
amatpersonas. Toties kāzu otrā daļa bija 
grandioza, kur parasti piedalījās ne tikai 
jaunā pāra radinieki un tuvākie draugi, bet 
gandrīz viss kolhozs, rūpnīca vai attiecīgā 
mācību iestāde. Pēc 50 gadiem atkal modē 
nāk “sabiedriskās” kāzas, jo šī gada “maģis-
kajā’” datumā 10.10.2010. visa Latvija varēja 
televīzijā vērot laulību šovu tirdzniecības 
centrā “Mols”. Jaunu divriteni neizgudrosi.

1993.gada 1.septembrī atjaunoja 
Civillikuma ģimenes tiesību daļu. Katrā 
pašvaldībā kā atsevišķa iestāde uzsāka 
darbu dzimtsarakstu nodaļa. Arī garīdznieki 
atguva tiesības slēgt laulības, par to paziņo-
jot laicīgajām iestādēm.

Atskatoties tuvākā pagātnē, jāteic, ka 
likumi, kas regulē civilstāvokļa aktu reģistrā-
ciju, arvien tiek uzlaboti un kļūst demokrā-

tiskāki (šobrīd atkal esam jaunu uzlabojumu 
gaidās). Iesniedzamo dokumentu skaits ir 
samazinājies līdz minimumam, jau piecus 
gadus atļauts slēgt laulību jebkurā Latvijas 
dzimtsarakstu nodaļā un pie tradicionālo 
konfesiju garīdzniekiem. Tāpēc šis nav 
stāsts par to, kā laulājas mālpilieši, bet vai-
rāk par to, kā laulājas un kāzas svin Mālpilī.

 Kas mainījies šajā laikā? Audzis jaun-
laulāto vecums; nav līgavu, kas gribētu 
precēties pirms pilngadības sasniegšanas; 
nav gadījies laulāt pārus ar lielu gadu star-
pību (20 un vairāk); palielinās tādu laulību 
reģistrācija, kad cilvēki klusi bez ceremoni-
jas juridiski sakārto savas faktiski jau sen 
nodibinātās attiecības.

Agrāk biju pārliecināta, ka, ja vīrietim 
un sievietei piedzimst kopīgs 
bērns un viņi nāk uz nodaļu, 
lai noteiktu bērnam paternitāti, 
bet neraksta laulības reģistrā-
cijas pieteikumu, tad diezin 
vai to kādreiz rakstīs. Izrādās, 
maldījos, pēdējos gados ir 
salaulāti daudzi pāri, kas kopā 
nodzīvojuši pat desmit un vai-
rāk gadus. Tas ir tik pārliecinoši 
un reizē skaisti, ka vīrietis bei-
dzot atzīst ne tikai bērnus, bet 
arī bērnu māti kā savu sievu, 
tātad ģimenes locekli.

 Mālpilieši nepievērš īpašu 
uzmanību publiski atzītajiem 
“maģiskajiem” skaitļiem, bet 
vairāk rēķinās ar personīgi sva-
rīgajiem cipariem. Joprojām 
līgavām ir modē baltās (gaiša 

toņa) kleitas un plīvuri, bet līgavaiņiem tumši 
uzvalki. Aktualizējusies līgavas tēva loma, 
jo tieši viņš ir tas, kas visbiežāk ved savu 
meitu pie altāra. Kādu brīdi bezmaz modes 
lieta bija laulāties baznīcā, šobrīd dievnamā 
laulību slēdz tie cilvēki, kas patiesi tic un pa-
ļaujas uz Dieva atbalstu viņu ģimenes dzīvē. 

Katrs pāris ir vienreizējs, un varu droši 
apgalvot, ka mana darba 16 gados nav bijis 
divu vienādu kāzu. Tāpat kā citas ar dzimtu 
saistītās lietas (dzimšana, miršana), tā arī 
kāzu norise, īsti nav prognozējama. Viena 
līgava grib apraudāties, bet ceremonijā 
smejas, otra grib būt priecīga un jautra, 
bet nezin kādēļ sāk raudāt. Mēs nevaram 
pasūtīt savas sajūtas un emocijas, kopējo 
noskaņojumu un atmosfēru. Mēs varam 
ļauties tam, ko saka mūsu sirds, un tad jau 
viss ir pareizi un sanāk skaisti.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
Viktorija Kalniņa

LAIKU LOKOS

Kas mainījies kāzu modē?
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No 4. līdz 8. oktobrim četri Mālpils Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi un trīs skolotājas piedalījāmies Leonardo da Vinci prog-
rammas projekta “Sadarbība profesionālās izglītības ilgtspējai un 
attīstībai” Polijas pilsētā Koņecpolē kopā ar Vācijas, Bulgārijas, 
Polijas, Portugāles, Austrijas audzēkņiem un viņu skolotājiem.

Projekts Polijā pagāja kā viens skaists mirklis. Viesmīlīgā 
uzņemšana, organizatoru rūpes par katru no mums radīja labu 
noskaņojumu visas nedēļas garumā.

Pirmajā projekta dienā prezentējām latviešu nacionālos ēdienus, 
ēšanas tradīcijas. Klātesošos cienājām ar pelēkajiem zirņiem, rupj-
maizi, Mālpils sieru. Interesanta bija Maizes diena. Apmeklējām 
nelielu maizes ceptuvi, kurā iepazināmies ar maizes izgatavošanas 
tehnoloģiju. Vēlāk klājām galdu, piedalījāmies dažādu poļu 
nacionālo ēdienu gatavošanā. Protams, pēc tam notika degustācija, 
par ko vēlāk brīnījās mūsu vēderi. Bija daudz spilgtu iespaidu ekskursijās: pastaiga pa Varšavu, 

Krakovas slavenā Vāveles pils, katedrāle, tikšanās ar Čenstohovas 
mēru, slavenās Veličku sāls atradnes. Projekta laikā satikām 
dažādus cilvēkus, iepazinām viņus, baudījām poļu viesmīlību. 
Ieguvām daudz draugu citās valstīs. Bijām priecīgi, ka tieši mums 
bija iespēja prezentēt Latviju, mūsu Mālpils Profesionālo vidusskolu. 
Paldies angļu valodas skolotājai E. Svikšai, kura mācīja mums angļu 
valodu, lai mēs varētu sarunāties ar citu valstu projekta dalībniekiem.

Vislielākais paldies skolas direktorei F. Ģēvelei, profesionālo 
priekšmetu skolotājām, skolotājai L. Mukānei, kuras mums deva 
pārliecību, ka varam gan sarunāties, gan prezentēt mūsu skolu, 
gan gatavot latviešu nacionālos ēdienus, gan sadarboties ar dažādu 
mentalitāšu cilvēkiem.

Lūk, ko par iespaidiem raksta Agnese un Kristīne: “Projektā 
pierādījām, ka labi protam gatavot ēst, klāt galdu. Prezentācijā bija 
iespēja iepazīties ar vācu, bulgāru, portugāļu, austriešu un poļu 
audzēkņiem, parādīt savas angļu valodas zināšanas, sarunājoties, 
stāstot par dzīvi Latvijā, mūsu skolu. Atmiņā paliks arī skaistās un 
interesantās ekskursijas Varšavā, Krakovā, Koņecpolē. Varšavā patika 
slavenais Šopēna piemineklis, Krakovā – Vāveles pils, slavenās sāls 
atradnes netālu no Krakovas. Mums ļoti patika piedalīties projektā, 
iepazināmies ar citu valstu ēdienu tradīcijām, ieguvām daudz jaunu 
ēdienu recepšu, kuras izmantosim turpmākajā darbā. Ieguvām daudz 
jaunu draugu, ar kuriem uzturēsim kontaktus.”

Laura: “Viss bija ļoti jauki. Lidoju pirmo reizi mūžā, tāpēc biju 
satraukusies, kā nu būs. Lidojums bija patīkams, laiks bija ļoti jauks, 
tāpēc lidojumu pilnībā varēju izbaudīt. Prezentēju un gatavoju latviešu 
nacionālos ēdienus. Kopā ar poļu audzēkņiem gatavojām poļu 
nacionālo ēdienu – gulaša zupu. Izdevās garšīga, ceru, ka mājās 
to visdrīzākajā laikā pagatavošu. Interesantas bija visas ekskursijas, 
kurās iepazinos ar Polijas skaistākajām pilsētām Varšavu un Krakovu. 
Ieguvu arī daudz draugu.”

Mārtiņš: “Polijā prezentēju senus latviešu ēdienus, to ēšanas 
tradīcijas. Palīdzēju klāt galdu. Bija iespēja pilnībā izmantot savas 
angļu valodas zināšanas. Manuprāt, Polija ir ļoti skaista valsts. 
Nedēļa pagāja pārāk ātri, bet es ceru atkal satikties ar jauniegūtajiem 
draugiem.”

Iespaidus apkopoja Rudīte Isajeva

PROJEKTI

Gatavi darbam virtuvē

Draudzīgā un garšīgā  
nedēļa Polijā

Maizes dienas pasākumā

Mūsu galda klājums

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 oktobrī skatuve
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOPA “KNIEDIŅŠ” JULIJANA BUTKEVIČA Svētdiena 18.00 septembrī skatuve
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOPA ”SIDGUNDA” MĀRA GAILE – DIŠEREITE Pirmdiena, trešdiena 20.00 skatuve
JAUKTAIS KORIS JURIS VĪTUMS Piektdiena 19.00 oktobrī 302.telpa
FOLKLORAS KOPA ANDRIS KAPUSTS Trešdiena 18.30 septembrī 305.telpa
AMATIERTEĀTRIS LIENE CIMŽA Ceturtdiena 19.00 septembrī 305.telpa
PIRMSSKOLAS BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS INĀRA DAUKSTE Trešdiena 18.00 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 “MĀL-PILS” GUNA PETREVICA Pirmdiena, ceturtdiena 14.00 – 19.00
15.00 – 19.00 septembrī 120.telpa

MĀKSLAS STUDIJA VIDUSSKOLĒNIEM  
UN PIEAUGUŠAJIEM MĀRA ĀRENTE Otrdiena Trešdiena 18.30 oktobrī 325. telpa

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRA MĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI jaunajā darba sezonā aicina savā pulkā piepulcēties 
klāt jaunus interesentus. 

Mālpils kultūras centrs organizē VESELĪBAS VINGROŠANU DĀMĀM UN KUNDZĒM. Vadītāja ILZE IEVIŅA (tel. 29287688). 
Nodarbības OTRDIENĀS UN PIEKTDIENĀS. Maksa 1,- Ls par nodarbību. Pieteikšanās pie kultūras nama dežuranta vai pa tel. 

67925836. Pirmā nodarbība otrdien, 2. NOVEMBRĪ, plkst. 17.30 kultūras centra apaļajā zālē
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10.–14.oktobrī Vācijas pilsētā Bad 
Zwischenahn notika Grundtvig program-
mas projekta “Atbalsts nelielām lauku 
pašvaldībām – sociāli mazaizsargāto 
lauku sieviešu iesaistīšana mūžiglītībā” 
pirmā sanāksme. No Mālpils šajā projektā 
piedalās biedrība “Mālpils tautskola”, 
bet partneri ir Vācijas, Itālijas, Polijas un 
Portugāles pieaugušo izglītības institūcijas. 
Šajā sanāksmē Mālpils pārstāves bija Daiga 
Frīdberga, Envija Svikša un Līvija Mukāne. 

Jaunā projekta mērķi ir:

• nodrošināt iespēju lauku cilvēkiem iegūt 
jaunas iemaņas, pārsvarā svešvalodās 
un datormācībā, lai paaugstinātu viņu 
konkurētspēju darba tirgū;

• veikt labās prakses pieredzes apmaiņu pro-
jekta partneru starpā, uzlabojot pieaugušo 
apmācības kvalitāti, radoši izmantojot katra 
partnera iespējas. 

Projektā ietvaros jau ir uzsākti angļu 
valodas kursi trijās grupās klausītājiem ar 
dažāda līmeņa priekšzināšanām, kā arī 
datoriemaņu kursi trijās grupās. Atšķirībā 

no citiem līdzīgiem projektiem, kas bija 
saistīti ar dažādu valstu kultūras, tradīciju 
iepazīšanu, daudziem ārzemju braucieniem, 
šajā projektā tiek ņemta vērā pašreizējā 
Latvijas ekonomiskā situācija un galvenā 
uzmanība tiek pievērsta tieši bezmaksas 
apmācības pieejamībai iespējami lielākam 
skaitam cilvēku.

Pirmās sanāksmes gaitā iepazīstot part-
neru līdzšinējo pieredzi, secinājām, ka va-
ram gaidīt praktiski noderīgu sadarbību, jo 
ekonomiskā situācija tādās partnervalstīs kā 
Polija vai Portugāle ir lielā mērā salīdzināma 
ar mūsējo. Savukārt, Vācijas un Itālijas part-
neri saskaras ar to cilvēku problēmām, kas, 
nespēdami atrast darbu laukos, dodas uz 
pilsētām, taču nepietiekamās kvalifikācijas 
un sociālās neaizsargātības dēļ nokļūst 
dažbrīd vēl grūtākās situācijās. Problēmas 
ir salīdzināmas, un tieši izglītība ir tas ceļš, 
kas var palīdzēt cilvēkiem sevi attīstīt un 
paaugstināt savas izredzes darba tirgū.

 Projekta gaitā ir paredzēta arī regulāra 
kopīga ziņu izdevuma sagatavošana un 
izdošana. Šis izdevums būs pieejams arī 
Mālpilī, tajā tiks publicēti dažādi materiāli 
par to, kā cilvēki pārvar dažādus dzīves 
sarežģījumus, un varbūt citā Eiropas malā 
dzīvojoša cilvēka veiksmes stāsta piemērs 
noderēs arī kādam mālpilietim, bet kursos 
iegūtās zināšanas iedrošinās startam jaunā 
dzīves jomā.

L. Mukāne, projekta vadītāja

Pieaugušo 
mācības 

turpināsies 

26.-30.septembrī Vidigueiras skolā 
Portugālē notika Comenius program-
mas jaunā projekta pirmā sanāksme, 
kurā kopā ar partneriem no Itālijas, 
Bulgārijas, Slovākijas, Spānijas, Turcijas 
un Portugāles pārrunājām šī mācību gada 
darbus un katra partnera pienākumus.

Mālpils vidusskolas 1.-6. klašu sko-
lēniem 2010/2011. m.g. ir iesācies nedaudz 
atšķirīgāks nekā iepriekšējie mācību gadi. Ir 
pierasts, ka vecāko klašu skolēni piedalās 
starptautiskos projektos, bet šoreiz laimīgā 
loze kritusi jaunāko klašu izglītojamajiem. 

Pirmās aktivitātes iesā kās ar zīmē jumu 
un logo gatavošanu, kuri tika izstādīti Por-
tugālē, Vidigueiras skolā. Savus zīmē jumus 
demonstrēja arī pārējie projekta partneri. 
Bija interesanti vērot, kā citu Eiropas valstu 
bērni domā un zīmējumos attēlo “Klasi 
dabā-dabu klasē”. 

Portugāļu izglītības iestāde Vidigueirā 
mūs uzņēma drau dzīgi, dalījās savā 
pieredzē, neliedza ielūkoties savas skolas 
telpās un satikties ar bērniem.

Ņemot vērā krietno attālumu no Latvijas, 
saprotams, atšķirības ir labi pamanāmas ne 
tikai dabas ainavās, arhitektūrā, vēsturiskajā 
mantojumā, bet arī skolas iekārtojumā, 
mācību darba organizācijā.

Tādēļ uzmanību vai-
rāk saistīja atšķirīgais: 
četrgadīgie bērni, kuri 
mācās vienā skolas ēkā ar 
pārējiem skolēniem. Katrai 
grupiņai vienādas krāsas 
halātiņi, audzinātājai tieši 
tādas pašas krāsas virs-
halāts. 

Brīvo laiku bērni ska-
ļi un aktīvi atpūšas sko-
las iekšpagalmā. Te arī ir 
noderīgi šie katrai grupiņai 
atšķirīgie halātiņi, lai, aiz-
skrienot tālāk, pēc krāsas ātrāk atrastu savu 
grupiņu un audzinātāju.

Interesanti šķita arī tas, ka skolas 
auto busā katram ir savs paliktnis, piesprā-
dzēšanās ir obligāta. Arī mēs, pieaugušie, 
ar autobusu pārvietojāmies pēc tāda paša 
noteikuma.

Interesants un izdevies savā eksponātu 
un iekārtojuma ziņā ir Vidigueiras Vasko de 
Gamas muzejs. Pie muzeja ieejas ir skaista 
strūklaka, kura apskalo milzīgu akmens 
lodi-zemeslodi, kur pamanāmi iezīmēts 
portugāļu jūras braucēja Vasko de Gamas 
ceļš uz Indiju.

Eksponāti pašā muzeja ēkā vairāk 

saistās ar vietējās skolas un apvidus vēsturi, 
jo pats muzejs atrodas vecās skolas ēkā, 
kura arī savulaik te radās, pateicoties slave-
najam Indijas atklājējam.

Viens posms projektā veiksmīgi noslē-
dzies, nākamās akti vi tātes tiek organi-
zētas Latvijā, tātad, Mālpilī. Janvārī visus 
dalībniekus uzņemsim mēs, šoreiz kopā 
ar izglītojamajiem. Arī Mālpils vidus skolas 
skolēni būs nopietni aizņemti ar viesu 
uzņemšanu, tādēļ vēl ir laiks kriet nāk mācī-
ties angļu valodu, lai janvārī va rētu aktīvi 
līdzdarboties visos ar projektu saistītajos 
pasākumos.

Ilze Bērziņa

PROJEKTI

Vasko da Gamas piemineklis pilsētiņas centrā

Projekta dalībnieki Vidigueiras pašvaldībā

Klase dabā, daba klasē

Kopā ar projekta partneriem no Vācijas, Itālijas 
Polijas un Portugāles Kokapstrādes uzņēmumā

Purtugāļu mazie skolēni Darba grupa
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Karstā un notikumiem bagātā vasara, krāšņais rudens, 
atkal satikšanās prieks – tik daudz pozitīvu emociju! Kā 
lai to visu izstāsta, apraksta?!

 Šajās Dzejas dienās aicinājām skolēnus rakstīt dzejo-
ļus par rudeni, kurš nāk apgleznot Latviju. Liels bija mūsu 
pārsteigums un neviltots lasītāju prieks, kad skolas gaitenī 
tika izvietoti 79 skaisti, rudenīgi noformēti dzejoļi. Dzejas 
dienu daiļrunas konkursā daudzi skolēni deklamēja 
pašsacerētos darbus un izpelnījās skolasbiedru atzinību. 

Piedāvājam arī jums iepazīties ar dažiem no tiem.
Dace Brūna

Dzejas pusstunda bibliotēkā
“Rudentiņš jau ap vidu, / stārķi, dzērves – 

lidu, lidu” tā savā dzejolī vēsta dzej-
nieks Vitauts Ļūdēns. Tieši šajā laikā, kas 
iegadījās pašā Miķeļdienā, 29. septembrī, 
Mālpils bērnudārza sagatavošanas grupas 
“Pūcīte” audzēkņi ciemojās Mālpils novada 
bibliotēkā. Lielākā daļa no viņiem te bija 
pirmoreiz, tāpēc ar lielu interesi aplūkoja 
daudzos grāmatu un žurnālu plauktus, kā 
arī datorus. Sarunā ar bibliotekāri bērni 
uzzināja, kā bibliotēkā sakārtotas grāmatas, 
kā kļūt par lasītāju un kāda ir atšķirība starp 
grāmatu veikalu un bibliotēku. Savukārt 
bibliotekāri pārsteidza ciemiņu lasītprasme. 

Pēc tam bērnu literatūras telpā tika 
runāta dzeja, ko “Pūcītes” audzēkņi bija 

cītīgi mācījušies skolotājas Anitas Vīksnes 
vadībā. Tēlainas rudens ainas par pīlādzīti, 
kura ogas izrādās necerēti rūgtas. Un 
lielais jautājums, ko darīt ar skaisto ābolu, 
tad paldies vārdi ābelītei, dalīšanās prieks. 
Citas vārsmas aicina uz meža malu, kur 
daudzkrāsu varavīksne “zaķu bērniem 
krāsas dala”, ietiepīgais gliemezis “nes uz 
pleciem māju smagu”, bet ežuks vēlā rudenī 
gatavojas ziemas miegam.

Vērīgām acīm atklājas, ka “debesis 
ir zelta krāsā, priekšā aizkars zils” un 
“zirneklītis starp egles skujiņu / iekāries 
sidraba diedziņā, / tīdamies, vīdamies / uz 
brūno smildziņu nolaidās.”

Tad vēl rudens darbi, kad “pats Rudens 

lietusmētelī zilā / smagus lietus toverus cilā” 
un Baraviku rūķis baros baravikas audzē.

Arī riekstu tracis klāt, par kuru vāverītei 
lielas acis. Un beigās lielie sila ražas svētki, 
jo “katram zvēriņam un bērnam / cienastu 
būs daudz.” Vēl var paviesoties kastaņu 
rudens ballē, kur “lielais kastanis uz deju 
/ uzlūdz smalko rožu feju”, bet paši mazie 
kastanīši “savā nodabā pa taku / kaut ko 
lēkā kniku-knaku.

Dzejas pusstunda aizsteidzās ātri. 
Vērojot mazo runātāju atbildības sajūtu, 
mirdzošās acis un sirsnību, vēlētos lai viņiem 
nezūd interese par literatūru. Lai izdodas 
saglabāt šo tēlainas pasaules uztveres 
smalko pavedienu arī turpmākos gados.

Bibliotēkas vadītāja Dace Krilovska

KULTŪRA

Dzejas dienu noskaņas  
Mālpils internātpamatskolā

 
Sofija 7. kl.
 
Nāk rudens apgleznot Latviju.
Raibas lapas krīt no zariem
Ūdens atspulgs skaists un dzidrs.
Diena kļūst īsāka, bet tomēr skaista
Es eju un lietus līst.
Nu dien ir vējš
Savu dienu esmu apceļojusi,
Caur rudens krāsainajām lapām.

 
 
Edgars Skrastiņš  
7. klase
 
Nāk rudens apgleznot Latviju, 
Ā, cik skaisti izskatās!
Kā rudens to visu prot?
Raibas lapas birdināt,
Uz māju jumtiem un rūtīm samest lietus lāses,
Daudz, nedaudz sadēt sēnes apkārt?
Es iedams garām prasu:
Nez kā tev tas izdodas,
Silto, mīļo ruden? 
Bet viņš kluss klusumā
Es tik nosēžos un skatos kā viņš to dara
Tas ir tik skaisti!

Lilija 5.kl. 
 
Es eju ārā pastaigāt,
Un dārzā drusciņ pastrādāt,
Tad izdzirdu kā ābols krīt,
Tātad – rudens būs jau rīt!

Es sēžu, ēdu ābolus,
Un prātoju par rudeni,
Tad paskatos uz debesīm.
Es redzu rudens ainavu, kas izskatās  

kā rudens rīts.

Un beidzot pienāk septembris,
Tad svētki Latvijā jau sākas,
Cik laimīgi ir cilvēki,
Kam labās sēnes trāpās!
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Rudens ar savu krāsainību ienācis arī 
Mālpils kultūras centra izstāžu zālē. Pēc 
pieklusinātajiem pustoņiem, kas raksturoja 
Aijas Klintsones matētos, apgleznotos stik-
lus, jaunā izstāde piesaista ar krāsu košumu, 
stilis tisko un autoru bagātību. Šī ir īpaša skate, 
kas veltīta Mākslinieku biedrības “Sidegunde” 
10 gadu jubilejai. Tā pilnībā ataino biedrības 
mērķus – dot iespēju līdztekus māksliniekiem 
senioriem strādāt un izstādīt darbus arī 
jaunākajai paaudzei, kas ir Valsts Mākslas 
akadēmijas studenti, vai sevi jau pieteikuši kā 
profesionāli mākslinieki. 

Izstādē ar darbiem pārstāvētas abas 
mākslinieku paaudzes – no vecākās – tie ir 
Jāzeps Pīgoznis ar ainavu “Mežs saulainā 
dienā” un Pēteris Postažs ar darbu “Pavasaris 
laukos”. Tie ir darbi, kuru rokraksti skatītājiem 
vairāk vai mazāk jau pazīstami. Taču jaunie 
ienāk ar savu – īpašo skatījumu uz pierastajām 
lietām. Jāņa Dukāta “Leģenda par Mālpili” vai 
“Kariatīdes pēc lietus” saista ar gandrīz tīro 
krāsu košumu, ko pastiprina spēcīgās faktūras, 

tā paspilgtinot darba mistisko un mītisko sajūtu. 
No jaunajiem māksliniekiem skatāmi arī 

mālpiliešu Lienes Mackus miglaini bālajos 
toņos ieturētā “Mālpils migla” un Dārtas 
Hapanionekas nelielais “Pagalms” un kaķa 
Kardāna zīmējums.

Šajā izstādē grūtāk būs ieraudzīt mīļas 
un pazīstamas vietas, jo atpazīstamība nebija 
mākslinieku mērķis. Viņiem būtiskāk šķita 
pārvērst tēlos un krāsās savas izjūtas, sajūtas, 
savas fantāzijas – Lāsma Pujāte “Svētbrīdis 
I, II, III”. Taču ir arī reālistiskāk tverti darbi kā 
vasaras un rudens ziedu gleznojumi Neonillas 
Medvedevas audeklos un Darjas Fjodorovas 
“Klusā daba ar ziediem”, “Vecleitēnu ainava” un 
jau pazīstamāks motīvs – “Logs”. Loga motīvs 
redzams arī Reiņa Liepas gleznā “Borisa kallas”, 
bet tas jau ir atsevišķs stāsts, kas saistīts ar 
izcilo latviešu gleznotāju Borisu Bērziņu. Tieši 
mākslinieka dzimšanas dienā – 7. oktobrī tika 
prezentēts Mākslinieku biedrības “Sidegunde” 
un tās valdes priekšsēdētājas Helēnas Mednes 
gandrīz pusgada veikums – 2011. gada 
mākslas kalendārs. Helēna ir arī Mālpils plenēru 
idejas autore un organizatore, kas spējusi to 
iedzīvināt jau 10 gadu garumā, nemitīgi mai-
noties un pārvēršoties, bet vienmēr kā dāvanu 
mums visiem rudenī pasniedzot jaunu izstādi.

Māra Ārente

Jauna izstāde Mālpils  
kultūras centra izstāžu zālē

KULTŪRA

SPORTS

Andis Anspoks

Šī gada 25. un 26. septembrī Viesakās, Jumurdas 
pagastā norisinājās Latvijas Atklātais čempionāts 
FITASC Sportingā, kas vienlaicīgi bija arī Latvijas 
Kausa finālposms FITASC Sportingā. FITASC 
Sporting ir medībām pielīdzināta šaušanas disciplīna, 
kurā tiek šauts pa lidojošiem māla šķīvīšiem, 
maksimāli imitējot medību šaušanu. Sacensībās 
piedalījās arī mālpilietis Andis Anspoks, šaujot B 
grupā. Ņemot vērā to, ka Andis Anspoks piedalījās 
arī Latvijas Kausa 1.posmā, ieņemot 1.vietu, šīs 
sacensības ļāva cerēt arī uz labu rezultātu Latvijas 
Kausa kopvērtējumā un Latvijas Čempionātā, kaut 
gan Andis nepiedalījās 2.posmā, kas vienlaicīgi bija 
arī Pasaules kausa posms. Pēc pirmās dienas Andis 
ar 68 sašautiem šķīvīšiem bija pārliecinoši pirmais. 
Otrajā dienā Andis sašāva 70 šķīvīšus, tādējādi 
iegūstot Latvijas Čempiona titulu B grupā. Otrais 
Latvijas Čempionātā palika kuldīdznieks Valdis Kalējs 
(124/200), trešais Latvijas Čempionātā – mājinieks 
Oskars Ķibermanis (105/200). Startējot tikai 2 pos-
mos no 3., Andis Latvijas Kausa kopvērtējumā palika 
otrais. Par Latvijas Kausa ieguvēju kļuva Oskars 
Ķibermanis, trešais – Ilmārs Glāzers.

Red. piebilde. Vairāk par sacensībām var uzzināt 
internetā – http://sporting.serveri.lv/lv/jaunumi/ 

Jāzeps Pīgoznis “Mežs saulainā dienā”

Neonilla Medvedeva “Ziedi”

Jāzeps Pīgoznis, Jānis Dukāts, Helēna Medne 
un mākslas vēsturniece Sarmīte Sīle

Gada “Borisa kallas” laureātes Liene Mackus 
un Lāsma Pujāte

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

7.novembris 
plkst.11.00

Mālpils novada atklātais čempionāts šahā Mālpils sporta halle

14.novembris 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts novusā Mālpils sporta halle

27.novembris Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta halle
novembris Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā Pierīgas novadu sporta zāles

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

Mālis
Ir vakars, lēnām  virpuļo lapas pār Māl-

pils pilskalnu un šķiet, ka smalkā lietus 
vāls mūs, visus sanākušos sapludinās ar 
rēno Veļu laiku. No lejas ceļa sāk skanēt 
dūdas, tad sadzirdam arī skanīgas sievu 
balsis – Lasītus ļautiņus kūmām ņēmu, kas 
var uguni saujā nesti. Kūmās iedama pakupli 
ģērbos, lai mana pādīte pakupli auga tās ir 
sievas un vīri no folkloras kopas „Grodi”. 
Caur Saules vārtiem nāk ciemiņi  kalnup, 
lai kopā svinētu krustabas Mālpils folkloras 
kopai, kas skanīgas dziesmas dziedot, aktīvi 
piedaloties dažādos pasākumos Latvijā, 
godam pelnījusi pieņemt goda vārdu Mālis. 

Ciešā aplī stāvot ap ugunskuru, sajūtot 
spēku no blakusstāvošajiem, no uguns, no 
tautasdziesmu stiprajiem vārdiem, rituāla 
darbībām ziedojot ugunim, apdziedot pādi, 
esam domās stipri, gan tie, kas ideju par 
savu folkloras kopu pagastā tautās pa laida – 
Ināra Bahmane un  Edīte Priekule, gan  tie, 
kas tautas tradīcijas ceļ saulītē kopā ar 
mālpiliešiem – Andris Kapusts ar „Grodiem”, 
gan visi mēs klausīties un līdzdarboties ga-
tavie, vēlam folkloras kopai visu to labāko. 

Edīte Priekule – Šie ļaudis, kas ir folkloras 
kopā, ir tie, kam tas ļoti interesē, kas vēlas iz-
kopt tautas tradīcijas un radīt novadā kopīgus 
svētku brīžus. Tā turpat jau divus gadus esam 
14 cilvēki, kas mēģina kopā to darīt. 

Aleksandrs Lielmežs – Zīmīgi, ka esam 
šeit, pilskalnā, jo te ir sena vieta, kur daudzus 
gadsimtus atpakaļ dzīvojuši cilvēki. Paldies, 
visiem, ka šodien ir šeit un ceram, ka pulciņš 
tikai palielināsies, jo pirmie panākumi Eiropā 



112010/10

jau ir. Jūsu devums ir vajadzīgs mums 
pašiem un mūsu nākotnei.

Andris Kapusts – Vārds ir svarīgs, 
bet tomēr paši svarīgākie ir cilvēki. Esmu 
laimīgs, ka liktenis mani ir savedis kopā ar 
tik vienreizīgiem, aizrautīgiem, atsaucīgiem, 
gudriem un skaistiem cilvēkiem. Esmu ļoti 
priecīgs, ka mums kopā patiešām izdodas 
jaukas un brīnumainas lietas un pārliecināts, 
ka mēs vēl daudz ko labu paveiksim.

Te – dabas baznīcā esam sanākuši, 
lai nostiprinātu Vārdu ar spēka dziesmu, 
kopīgi trīsreiz ceļot jostu un pādi, un saucot 
vārdu – Mālis. Par pašu vārdu – tā meklēšana 
nenāk tik viegli. Mēs meklējām vārdu visur 

kur – dabā, uz lauka, ceļos, mežā, upē, 
ūdenī, mālos. Tomēr vārds pavērās kā no 
debesīm. Mālis ir graudu kopums, kas tiek 
sagatavots malšanai. Senāk meitām no rīta 
pirmais darbs bija samalt rīta māli, lai dienā 
būtu vajadzīgie milti putrai, aizdaram.

Tā ar Klintas aizsākto dziesmu – Male-
jiņa, malt iedama,/ Satiek Dievu celiņâ./ 
Ej ar Dievu, malejiņa,/ Nāc ar Dievu, sa-
malusi – krustabu rituāls par godu jaunajam 
folkloras kopas vārdam pilskalnā noslēdzās. 
Tālākie godi jau turpinājās „Goda istabā”, 
jeb kultūras centrā, ar pādes sveikšanu, 
sumināšanu un visa laba vēlējumiem.

Daiga Frīdberga

AKTUĀLI

Augustā un septembrī Mālpils Kultūras namā ES projekta ietvaros notika 
sociālā darba speciālistu apmācība “Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem 
darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām”, kurā mācīties 
gribētāji guva teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kā aprūpēt un 
pārvietot guļošus vai mazkustīgus pacientus. Mācības apmeklēja 38 sociālā 
darba speciālisti no Mālpils, Siguldas, Allažiem un Salacgrīvas. Aprūpes kursus 
pasniedza profesionāli LSA Mācību centra pasniedzēji. Olga Volosatova, 
projekta koordinatore Mālpilī, izteica atzinību par kursu norisi un kvalitāti, kā 
arī informēja, ka kursu apmeklētāji bijuši apmierināti ar gūtajām zināšanām un 
praktiskajām iemaņām, kas noteikti noderēs viņu turpmākajā darbā.

Tā kā LSA Mācību centrs turpina saņemt interesentu zvanus, mēs vēlamies 
informēt, ka visiem, kas vēlas apgūt mācību programmu “Aprūpes pamati 
darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībā” no septembra ir 

iekļauti mūsu mācību centra piedāvājumā – ikvienam ir iespēja tos apmeklēt. 
Mācību centrs atrodas Rīgā, Visbijas prospektā 18 (Mežaparks), bet mēs 
varam organizēt kursus arī Mālpilī, ja būs liels interesentu skaits no Mālpils 
un tās tuvākās apkārtnes. Kursu beidzēji saņems apliecības par 24 stundu 
kursu noklausīšanos. 

Mācību programmā tiks aplūkotas šādas tēmas: mācība par slimību, slimī-
bas iemesli, tās izpausmes šūnās un audos, iekaisums, audzēji, slimības gaita, 
aprūpes pamati, ikdienas dzīves aktivitāšu vitālās funkcijas, kustības, kinestē-
tika, biežāko komplikāciju profilakse. Programmas autors ir Rīgas Stradiņa 
universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas docents Igors Ivanovs.

Pieteikties uz kursiem var mūsu mājas lapā www.samariesi.lv Mācību 
centra sadaļā vai pa tālruni 67518151.

Iestājoties rudenim, daļēj i  mainās arī 
pārkāpumu specifika. Vasaras mēnešos biežāk 
nācās saskarties ar tādiem pārkā pumiem, kā 
alkohola lietošana sabiedriskās vietās, ceļu 
satiksmes noteikumu neievē rošana no velosi-
pē distu puses, kā arī citi pārkāpumi, kas izdarīti 
sabiedriskās vietās. 

Šobrīd vairākumā gadījumu, pārkāpumi tiek 
konstatēti, telpās. 

Strauji ir pieaudzis ģimenes konfliktu skaits. 
Pašvaldības policija un apsardzes firma “Mustangs” 
septembra un oktobra mēnešos uz šādiem 
konfliktiem izbraukusi 8 reizes. Pārsvarā šie konflikti 
notiek piekt dienas un sestdienas vakaros.

Tāpat jāatzīmē, ka sākoties mācību procesam 

skolās palielinājies arī pārkāpumu skaits, kuri 
saistīti ar iestādes iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpumiem.

Šeit vēlos vērst uzmanību, ka 2010.gada 
23.jūnijā Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā (LAPK) stājās spēkā izmaiņas, kuras 
attiecas uz nepilngadīgajiem. Saskaņā ar šīm 
izmaiņām 42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošana, papildināts ar ceturto daļu “Par 
smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit 
latiem.” (17.03.2005. likuma redakcijā ar gro zī ju-
miem, kas izdarīti ar 22.06.2006. un 10.06.2010. 
likumu, kas stājas spēkā 23.06.2010.).

Kā arī nācis klāt jauns 171.1 pants. Alkoholisko 
dzē rienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai 
atra šanās alkoholisko dzērienu vai citu aprei-

binošo vielu ietek mē, ja pārkāpumu izdarījis 
nepilngadīgais. Par alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to 
izdarījis nepilngadīgais, – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās izda rītas atkārtoti 
gada laikā pēc admi ni stra tīvā soda uzlikšanas, – 
uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz 
piecdesmit latiem (10.06.2010. likuma redakcijā, 
kas stājas spēkā 23.06.2010.).

Atgādinām, ka iestājies periods, kad gājēji ir 
grūtāk pamanāmi, vakaros ātrāk kļūst tumšāks. 
Lai novērstu nelaimes gadī ju mus, atcerieties, 
ka jālieto atstarotāji.

Pašvaldības policijas priekšnieks  
G. Lejiņš

Informācija  
no SIA “Norma K”
Ir rudens un sākusies kārtējā apkures sezona, 

kura ir nesusi arī nepatīkamus pārsteigumus 
daudzām daudzdzīvokļu mājām. Paldies visiem 
tiem iedzīvotājiem, kuri ir savlaicīgi un precīzi 
norēķinājušies par iepriekšējā gadā saņemto 
siltumu! Kā arī vislielākā atvainošanās tiem, 
kuri par visu ir samaksājuši, taču dzīvo šajās 

problēmmājās, kuru pieslēgšana pie apkures 
nebija iespējama sakarā ar lielo parādu 
kopskaitu. Mājas kopējais apmaksas procents tika 
noteikts 87% no iepriekšējā sezonā piestādītajiem 
apkures rēķiniem. Vēršu Jūsu uzmanību, ka tas nav 
pat 100% un nav no visiem komunālajiem parādiem, 
bet tieši apkure. Kas ir izsaucis šo nomaksas 
procentu veidošanu tieši šogad? Ja uz 01.09.2009. 
kopējais apkures parāds bija 64 518.63 Ls, tad uz 
01.10.2010. tas ir pieaudzis līdz 106 944.57 Ls. Pie 
šādas parādu nomaksas, diemžēl SIA “Norma K” 

trūkst apgrozāmo līdzekļu pakalpojuma sniegšanai. 
Skaitļi norāda uz to, ka ar esošo samaksas 
līmeni, diemžēl izskatās, ka apkures sezona var 
beigties jau janvārī vai februārī. Tāpēc arī tiek lūgta 
mājas iedzīvotāju palīdzība, lai iekustinātu visus 
nemaksātājus un šāda situācija nenotiktu. Situācijas 
plašāku skaidrojumu snieg sim turpmākajās Mālpils 
Vēstīs, kā arī mēģināsim atbildēt uz jautājumiem, 
kuri izskanēja savstarpējās sarunās šajā abpusēji 
smagajā periodā.

SIA “Norma K” administrācija

Cūku bruceloze
Šī gada septembrī Talsu rajona Ķūļciemā šķir-

nes cūku fermā konstatēta cūku bruceloze. Šobrīd 
nav īsti skaidrs kā slimības ierosinātājs iekļuva kūtī, 
jo arī no apkārtnē trīs nomedītajām mežacūkām 
viena bija pozitīva. Tāpēc nedaudz par šo sērgu, lai 
pievērstu cūku audzētāju uzmanību.

Bruceloze ir hroniska infekcijas slimība, kas 
raksturojas ar abortiem, dzimumorgānu un locītavu 
iekaisumiem. Dzīvnieki no šīs slimības nobeidzas 
reti. Var inficēties un saslimt arī cilvēki. Slimības 
ierosinātājs ir sīkas baktērijas, kas ir neizturīgas 
pret paaugstinātu temperatūru, saules gaismu, 
dezinfekcijas līdzekļiem. Brucellām ir dažādi paveidi 
un atkarībā no tiem slimo arī govis, zirgi, aitas, 
kazas, suņi, mežacūkas, stirnas, zaķi. Inkubācijas 
periods variē no 14 – 230 dienām. Sivēnmātes 
abortē grūsnības 2.-4. mēnesī. Zirgiem novēro 
sastrutojumus skausta rajonā. Sakarā ar to, ka 
pilnīga izārstēšanās nav garantēta un infekcija 
ir bīstama cilvēkam, slimos dzīvniekus neārstē, 
bet nogalina un utilizē. Veselos kauj gaļai(pie 
termiskās apstrādes brucellas iet bojā). Diagnozes 
apstiprināšanai uz laboratoriju sūta abortēto 
augli(lielam dzīvniekam kuņģa saturu), augļa segas, 
plaušu, liesas gabaliņus. Var sūtīt arī asins vai piena 
paraugus. Vakcināciju pret brucelozi likumdošana 
neparedz. Apkarošanā jāvadās pēc PVD (pārtikas 
un veterinārā dienesta) apstip rinātām instrukcijām. 
Tās nosaka, ka reizi gadā cūku ganāmpulkos jāveic 
asins seroloģiskie izmeklējumi visiem vaislas kuiļiem 
un sivēn mātēm. Tie ir maksas pakalpojumi, turpretī 
abortēto augļu izmeklējumi ir bezmaksas, tāpēc 
lūgums iedzīvotājiem ziņot par abortu gadījumiem 
ne tikai cūkām, bet arī govīm.

Secinājumi. Esiet vērīgi, salabojiet ap fermu 
žogu, nopļaujiet zāli, savāciet atkritumus, iznīciniet 
grauzējus. Nepie ļaujiet svešu personu un dzīvnieku 
kus tību fermas teritorijā. Izvērtējiet no kurienes 
iepērkat dzīvniekus, sazinieties ar vietējo vet. 
ārstu. Veiciet profilaktiskos izmeklējumus. Jebkurā 
gadījumā, kad rodas aizdomas par dzīvnieku 
masveida saslimšanu, pieaiciniet veterinārārstu.

Atis Aigars
Vārda došana

Latvijas Samariešu apvienība turpina piedāvāt aprūpes kursus

Ziņo policija
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Sludinājumi
Pārdod svaigu cūkgaļu, no 1,60 Ls/kg. Subprodukti. Tālr. 26810805.
Pārdod lapu koku malku 14 Ls/m3. Garums 1 m. Zvanīt vakaros, pa 
mob. tālr. 26440107.
Piedāvāju iegādāties zāļu tējas – gaiļpiešus, balto nātri, asinszāli 
un raspodiņus. Tālr. 26437370.
Vēlos īrēt dzīvokli vai dzīvojamo platību par saprātīgu cenu. 
Tālr. 28643560.
Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskos objek-
tos – flīzēšana, mūrēšana, apmešana, riģipša ierīkošana, špaktelēša-
na, krāsošana, lamināta un linoleja ieklāšana, santehnikas, elektrības, 
jumta u. c. darbi. Veicam virtuves plīts mūrēšanas un remontdarbus, 
čuguna vannu pārkrāsošanu. Meistari ar celtniecības izglītību un lielu 
darba pieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785.
SIA ‘’SENLEJAS’’ PĒRK – liellopus, jaunlopus. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 26604491.
Jauni un lietoti datori. Iespējama nomaksa. Tālr. 26533575. Interneta 
mājas lapa: www.lotek.lv.

Mâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"
Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152
Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146
e-pasts: 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 novembra mēnesim

Līdz 25. novembrim izstāžu zālē apskatāma Mālpils plenēra Nr. 8 mākslinieku 
izstāde “SIDEGUNDES VASARA” 
06.11. plkst. 11.00 TLM studijas “Urga” sanākšana
07.11. plkst. 17.oo Jaunā izrāžu apvienības “Panna” izrāde – Aivas Birbeles “Tāda 
es esmu” – absolūti atklāts latviešu sievietes miesas stāsts, kurā tiek veikta pilnīga 
ķermeņa inventarizācija un apkopota intīmo zonu bilance. Galvenajā lomā aktrise 
ZANE DAUDZIŅA Izrādes režisors JURIS RIJNIEKS 
Biļetes cena 4,- un 5,- Ls
10.11. plkst. 13.oo Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās ar Ķeguma t/n jaukto 
vokālo ansambli “Kvēlziedi” 
17.11. plkst. 19.oo Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts sarīkojums 
Mālpils novada pašvaldības iestādēm.
18.11. plkst. 16.oo SVĒTKU SARĪKOJUMS, veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai
IVETTAS studijas mūsdienu dejas iestudējums “PAR LIETĀM, KAS NEPĀRIET” 
(IVETTAS JAKOVĻEVAS diplomdarbs)
A. Lielmeža svētku uzruna un apsveikumi 
26.11. plkst. 19.oo Grupas “EOLIKA” 30 gadu 
jubilejas koncerts. Biļetes cena 4,- Ls
28.11. plkst. 16.oo Mākslinieka JĀZEPA PĪGOŽŅA 
personālizstādes atklāšana un tikšanās ar 
mākslinieku izstāžu zālē
28.11. plkst. 17.oo Seno deju grupas “BALLARE” 
koncerts. Grupas nosaukums cēlies no itāliešu 
vārda ballare un nozīmē dancot, dejot, lēkāt, ko 
grupas dalībnieki – 16 dejotāji un 5 mūziķi aktīvi arī dara, ar prieku iesaistot arī 
koncerta apmeklētājus koncertos Latvijā un ārzemēs. Ballare repertuārs un tērpi 
ataino XIV – XVII gadsimtus dažādās Eiropas valstīs – Itālijā, Spānijā, Anglijā, 
Francijā u.c. Grupas mākslinieciskā vadītāja ir Guna Ezermale – diplomēta 
baletdejotāja, horeogrāfe un deju skolotāja (Mag. Artis Latvijas Mūzikas Akadēmijā). 
Ieeja – bezmaksas
Sākas pieteikšanās Tradicionālo prasmju skolai 2010 Vidzemē un pie mums 
Mālpilī – kviešu karašu un maizes cepšana. Četras sestdienas, no 30. oktobra līdz 
20. novembrim, bezmaksas nodarbībās meistari iepazīstinās ar senajām prasmēm. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel. 26686676 (Ingūna)

SLUDINĀJUMI    INFORMĀCIJA    REKLĀMA

Svei cam novembra ju bi lā rus!
90 – Tekla Žomnere
85 – Jānis Laizāns, Lonija Kļaviņa
80 – Anna Smeile, Gunārs Štrauhs 

Ivars Bīriņš, Eleonora Kinča
75 – Zelma Saule, Heinis Jurisons 

Valentīna Ivanova, Anastasija Jakovļeva 
Aina Raubiška, Marija Iesalniece

70 – Margarita Cīrule, Raimonds Dombrovskis

Svei cam novembra ju bi lā rus!
90 – Tekla Žomnere
85 – Jānis Laizāns, Lonija Kļaviņa
80 – Anna Smeile, Gunārs Štrauhs 

Ivars Bīriņš, Eleonora Kinča
75 – Zelma Saule, Heinis Jurisons 

Valentīna Ivanova, Anastasija Jakovļeva 
Aina Raubiška, Marija Iesalniece

70 – Margarita Cīrule, Raimonds Dombrovskis

Sveicam jaunos mālpiliešus un viņu vecākus!
Līna Jansone, dzimusi 30.martā, Pēteris Zaharevskis, 

dzimis 27.maijā, Jānis Poļevņevs, dzimis 11.maijā, Māris 
Valters, dzimis 26.jūnijā, Arvīds Rodrigo Majors, dzimis 
13.jūlijā, Nauris Kazēks, dzimis 13.augustā, Rihards 
Zandbergs, dzimis 26.augustā, Milāna Ivanovska, dzimusi 
1.septembrī. 

Mālpils novada dome, Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

Mālpils muižas restorāns no 1.novembra 
darbosies no ceturtdienas līdz svētdienai.

Svinīgiem pasākumiem pasūtījumus 
pieņemam jebkurā nedēļas dienā, piesa-
kot tos vismaz 3 dienas iepriekš pa tālruni 

26666600. Uz tikšanos Mālpils muižā!

Mālpils kultūras centrs 7. janvārī organizē braucienu  
uz Valmieras drāmas teātra izrādi AGRĀ RŪSA 

(Mūziklu pēc Elīnas Zālītes romāna ‘Agrā rūsa’ motīviem) 
Mūzikla pirmiestudējums 2007.gadā notika Liepājas teātrī, kur tika izrādīts ar 
lieliem panākumiem. Uz Valmieras teātra skatuves – mūzikla atjaunotā versija, 

bet galvenajās lomās joprojām: Ance Krauze (Elza), Uģis Roze (Ķikuļa kungs), 
Andris Ērglis (Italo), Amber (Cimbare). Pārējās lomās – Valmieras drāmas 

teātra aktieri: Ieva Puķe, Elīna Vāne, Kārlis Neimanis, Māris Bezmers, Inese 
Ramute, Oskars Morozovs, Aigars Vilims, Arnolds Osis un Mārtiņš Liepa.

Mūzikla režisors – Juris Jonelis, scenogrāfs – Uģis Bērziņš, kostīmi – Anna 
Heinrihsone, horeogrāfe – Dace Jonele, producente – Anda Zadovska. Izrādē 

piedalās mūziķu grupa komponista Jāņa Lūsēna vadībā.
Biļešu cenas – 8; 9; 10 Ls. Transports – 4Ls

Pieteikšanās un naudas iemaksa kultūras centra kasē līdz 25. novembrim.

Daktere Sprūde lūdz pacientus sekot līdzi  
prakses darba laika izmaiņām.

25.novembrī no plkst. 10.00 dr. Sprūdes ģimenes ārsta praksē  
būs pulmonologs. Cena par vizīti 10.00 Ls, cenā iekļauta konsultācija + 
spirogrāfija. Īpaši ieteicams smēķētājiem un klepotājiem. Tālr. 67925155

30.novembrī ģimenes ārstu praksē būs iespēja veikt  
holesterīna līmeņa asinīs pārbaudi.

Pateicība 
Liels paldies par līdzdalību visiem, kuri palīdzēja  ‘’Bērnības varavīk-

sne” tapšanā Nīderlandiešu apvienības KNHM projekta “Sabiedrība ar 
dvēseli” ietvaros – Gatim Zemītim, Jurim Kalniņam, Valentīnam Svikšam 
un viņa brigādei, Olgai Volosatovai un “simtlatnieku” sievām un vīriem, 
Gatim Zariņam, Graumanes, Zariņas, Blumbergas kundzēm, Valdai Jē-
kabsonei, Ainai Kuzmanei, Daigai Jansonei, Gunai Akeldamai, Imantam 
Ārentam, Robertam un Edvardam Līdemaņiem, mazajiem ‘’Māllēpītes” 
grupas bērniem! Paldies!

Projekta autore Ineta Līdemane

Mālpils novada iedzīvotāju ievērībai!
Katru ceturtdienu laikā no plkst. 10.00 

līdz 12.00 Mālpils novada domes telpās 
ir atvērts Swedbank Klientu informācijas 
centrs.

Klientu apkalpošanas centra darba 
laikā Jums ir iespēja: 
· atvērt kontu Swedbank; 
· pasūtīt un saņemt norēķinu karti;

· saņemt konsultācijas par ikdienas 
norēķiniem un internetbankas lietošanu, 
kā arī par visiem citiem bankas produk-
tiem un pakalpojumiem.

Vairāk informācijas pa tālruni  
67 445 411 vai 26 341 987  

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.


