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suda pārsteidz  
nesagatavotus

Aprīļa sākums pēc straujajām laika 
maiņām, kad nepilnas nedēļas laikā 
nokusa vai viss šīs ziemas bagātīgi sa
kritušais sniegs, atnāca ar nepatīkamu 
pārsteigumu mālpiliešiem. Teju vai acu 
priekšā Suda atkāpās no krastiem pa 
vairākiem metriem, atstājot tur vien mil
zīgus salauzītus ledus gabalus. Iemesls? 
Vecās slūžas neizturēja neparasti lielo 
pavasara ūdens palu spiedienu. Liel
dienu brīvdienās daudzi devās skatīt 
neparasto ūdens mutuļošanu gan pie 
tilta, gan aiz slūžām. Svētdienā vīri gan 
beidzot steidza glābt, kas vēl glābjams, 
tomēr pārplūdušās pļavas lejpus Mālpils, 
daudzu ģimeņu foto arhīvos paliks kā ap
liecinājums ūdens stihijas spēkam...

Makšķernieku biedrības “Mālpils 
Zivīm” vadītājs Kārlis Lejnieks cer, ka 
lielākā daļa ielaisto zivju būs sekojušas 
instinktam turēties pret straumi un palikt 
dziļākos ūdeņos, un nav aiznestas prom. 
Taču esot bažas, ka lielās karpas kopā 
ar milzīgo ūdens spiedienu ir aizgāju
šas prom, tālāk uz Lielo Juglu. Lejnieka 
kungs notikušo vērtē kā uzrauga nolai
dību. Ir nodarīti lieli zaudējumi, cerams, 
ka makšķernieki tomēr vēl varēs cerēt uz 
kādu copi. Mergupē pali pagāja mierīgi, 
jo rūpīgi tika sekots ūdens līmenim.

Daiga Frīdberga

ziņas

Arī šogad 25. martā represēto piemi
ņas vietās Sidgundā un Mālpilī tika pie
minēti visi no šīm vietām izvestie cilvēki. 
Sidgundas piemiņas vietā ziedus ieradās 
nolikt represētie, Domes priekšsēdētājs 
un izpilddirektors, pēc tam visi devās uz 
piemiņas brīdi Mālpilī pie Šopu mājām. 
Šogad ļoti kuplā skaitā bija ieradušies 

vidusskolas skolnieki, skolotāji un arī 
jaunsardze. Par to liels paldies skolas 
direktorei un visām skolotājām! Kā pa
rasti klātesošos uzrunāja Aleksandrs 
Lielmežs.

Šogad piemiņas brīža noskaņu ar 
dziesmām radīja Mālpils folkloras kopa. 
Pēc uzrunas bērni un skolotāji nolika 
ziedus pie pieminekļa. Represētie pēc
pusdienā tikās Mālpils muižā, dzerot 
tēju un klausoties folkloras kopas dzie
dātās dziesmas, kā arī kopīgi daloties 
pagātnes atmiņās un nākotnes plānos. 
Sapulcējušos uzrunāja Domes deputāts 
Jānis Lauva, viņš arī mudināja mālpilie
šus iesaistīties parakstu vākšanā par 
ātrāku represēto piemiņas memoriāla 
būvniecību Rīgā, lai šis cilvēku ciešanu 
upuris par Latviju netiktu aizmirsts.

esmeralda tāle

Leonardo da Vinci programmas projekta “Sadarbība profesionālās izglītības 
ilgtspējai un attīstībai” programmas ietvaros Mālpils Profesionālajā vidusskolā no 
19. – 22.aprīlim viesojās partneri no Polijas pilsētas 
Konecpoles.

Lidmašīnu satiksmes slēgšanas dēļ diemžēl ne
varēja ierasties pārējo 4 valstu pārstāvji.

Projekta sanāksmes atklāšanā uzstājās Mālpils 
novada domes priekšsēdētājs A.Lielmežs, skolas 
direktore F.Ģēvele un Polijas delegācijas pārstāvji.

Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt 
lapeni un solus Mālpils sociālās aprūpes centrā. Tos, 
pēc vācu partneru rasējumiem, izgatavoja mūsu 
skolas audzēkņi. 20.aprīlī projekta dalībnieki kopā 
ar poļu partneriem nokrāsoja solus un sagatavoja 
lapenes konstrukciju. Tikmēr meitenes viesojās 
Mālpils internātpamatskolas 1. un 4. klasēs, kur 
kopā ar bērniem darbojās radošajās 
darbnīcās. Brīvajā laikā viesi apmeklēja 
Siguldu un Rīgu.

Projekta sanāksmes noslēgumā 
notika Latvijas vakars. Tajā skolas deju 
kolektīvs viesiem ierādīja tautas deju 
soļus, dalībnieki izvērtēja sanāksmes 
laikā padarīto.

Nākošā dalībnieku tikšanās paredzē
ta 2010. gada oktobrī Polijā.

ausma Čīma

sidgundā

mālpilī

Pieminot represētos

3. aprīlī

4. aprīlī

Vulkāns izjauc ieceres, ne prieku satikties
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Jānis Galviņš, studijas valdes priekšsēdētājs – Nekas jau nebija apstājies, jo 
visu laiku esam ko darījuši arī te, Mālpilī. Ir patīkama sajūta pēc ilgāka laika, kad 
nefilmējām sižetus, atkal pašam kaut ko darīt, jo šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur paši 
iesaistāmies filmēšanas procesā un sižetu veidošanā. Teritorijas, kurās strādā TV 
Spektrs, pateicoties “Novadu ziņām”, kļūst ar katru gadu aizvien plašākas. Nosacī
tajā Zemgales novadā ietilpst gan bijušais Rīgas rajons, gan Ogres rajons, kā arī 
vēsturiskā Zemgale. Ir mīļi, ka mālpilieši mūs joprojām sauc par Mālpils televīziju. Te 
esam jau septiņus gadus.

Šobrīd ir atsākusies sižetu veidošana, protams, ka finanšu krīzes laikā finansējums, 
ko varējusi atvēlēt Māļpils novada dome, ir neliels, līdz ar to oriģinālo sižetu laiks būs 
10–15 minūšu apjomā katru nedēļu. Tā pat kā līdz šim raidīsim – ceturtdienas vaka
ros, plkst.21.00. Jauninājums būs tas, ka šos sižetus atkārtojumā varēs noskatīties 
arī citās darba dienās.”

No 2009. gada marta “TV Spektrs” raida 34.TV kanālā, decimetru diapazonā. 
Jaunā televīzijas studija un uzstādītais raidītājs atrodas Siguldas novada Allažu 
pagastā. Līdz ar to, ievērojami ir paplašinājusies “TV Spektra” apraides zona šajā 
reģionā, aptverot Siguldas novadu, Allažu, Inčukalna, Vangažu, Ropažu, Mālpils 
u.c. teritorijas. Izveidots regulārs raidījums “Pierīgas novadu aktualitātes”. Raidījumi 
notiek katru darba dienu, sākot no plkst. 21.00 nepilnu divu stundu garumā.

Televīzijas radošās komandas veidotos sižetus drīzumā būs iespējams redzēt 
arī internetā. Ir vienošanās, ka Mālpils novada interneta mājas lapā būs tiešsaiste 
ar TV Spektrs interneta mājas lapu www.tvspektrs.lv. Cerams, ka Mālpils televīzijas 
20. jubilejas gads ieies vēsturē jau citā kvalitātē.

Daiga Frīdberga

Ceļā uz X Latvijas skolu  
jaunatnes dziesmu  
un deju svētkiem

Ir noslēdzies ilgstošs, nopietns ga
tavošanās posms svētkiem. Notikušas 
atlases skates Mālpils novada izglītības 
iestāžu deju kolektīviem. Ir oficiāli zināmi 
jau pirmie svētku dalībnieki no Mālpils 
novada – tie ir Mālpils vidusskolas mūs
dienu deju grupa “Nakc”, kura savu 
deju izdejos kopā ar pārējām Latvijas 
mūsdienu deju grupām svētku koncer
tos Rīgā Kongresu namā. Apsveicam 
deju grupas meitenes un viņu vadītāju 
Ivettu Jakovļevu.

11. un 20. aprīlī skatēs piedalījās tau
tas deju kolektīvi:

Mālpils vidusskolas deju kolektīvs 
“Madara II” un Mālpils profesionālās 
vidusskolas deju kolektīvs “Madara 
I” vadītāja Julijana Butkeviča ieguva I 
pakāpes diplomu; Mālpils vidusskolas 
1. – 2. klašu deju kolektīvs “Atsperītes” 
vadītāja Lilita Jansone un 5. – 6. klašu 
deju kolektīvs vadītāja Jana Baranovska 
ieguva I pakāpes diplomus, Sidgundas 
pamatskolas 3. – 4. klašu un 7. – 9. klašu 
deju kolektīvs vadītāja Māra Gaile – Di
šereite arī ieguva I pakāpes diplomus. 
Un īpaši jāuzslavē Mālpils vidusskolas 
3. – 4. klašu dejotāji un viņu vadītāja 
Lilita Jansone, jo viņi ir vieni no skates 
laureātiem ar novērtējumu 45.33 punkti. 
Cerēsim, ka visi kolektīvi būs nopelnījuši 
iespēju dejot Daugavas stadionā, jo ofi
ciālie svētku dalībnieki tiks paziņoti aprīļa 
pēdējās dienās.

Mālpils novada svētku koordinatore  
edīte Priekule

Biezajai sniega segai nokūstot, 
atklājusies bēdīga aina – liela daļa no 
ziemājiem ir aizgājusi bojā. Apzinot Māl
pils puses lielāko sējumu saimniekus, 
situācija ir līdzīga – visi steidz pārsēt. Pēc 
agronomes Veltas Bukovskas domām, 
gandrīz puse no tritikāles sējumiem gā
juši bojā tieši nesasalušās zemes dēļ. 
Tagad vietā sējot miežus lopbarībai. 
Saimniecība “Sidgunda 2” šogad savos 
laukos, kas ir apmēram 600 ha lieli, bez 
esošajiem ziemājiem vēl gatavojas sēt 
miežus, zirņu mistru. Jaunums būšot 
lopbarības pupas 20 ha platībā, sēkla 
gādāta no Balvu puses.

Igors Šaboha steidz aršanas dar
bus un gatavo tehniku sējai, kas tikšot 

uzsākta līdz ar labāku laika apstākļu 
iestāšanos.

Meldris Kaulačs atzīst, ka daudzi 
rudzu lauki jāpārsēj, bet izdzīvojušos 
stiprinot ar minerālmēsliem. Sējai ne
piemērotās dienas tiekot izmantotas 
remontadarbiem, akmeņu nolasīšanai. 
Regulāri apkopjot grāvmalas un sekojot 
kārtībai meliorācijas sistēmās, kas ne
pieciešams gan pašiem, gan to prasot 
Lauku atbalsta dienests. Mālpils novadā 
apstrādātās zemes gan ir tikai daļa no 
kopīgajām platībām Siguldas, Allažu, 
Ogres un Pabažu pusēs. Sēšot vasaras 
rapšus, no ziemājiem esot rudzi, vēl zie
mas rapši. Sēja ir sākusies!

Daiga Frīdberga

Lielās talkas koordinators Mālpils 
novadā Agr is  Bukovskis  izsaka 
pateicību  visiem talciniekiem no skolām, 
makšķernieku biedrības, atsevišķām 
domubiedru grupām un Graudiņu 
ģimenei, kas piedalījās sakopšanas 
darbos. Atzinība Valsts ceļu dien
esta apsaimniekotājiem par ceļa malās 
salasīto atkritumu operatīvu aizvešanu. 
Paldies, Inetai Brokai, kas koordinēja 
un organizēja darbus, kā arī kopā ar 
mālpiliešu grupu sakopa Pundurkalna 
apkārtni. Turpat netālu, mototrases 
tuvumā un ceļa posmā līdz Ādmiņu 
dīķim, gandrīz 14 maisus salasījis arī 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs. Makšķernieku 
biedrība 24. aprī l ī  bi ja viskuplāk 

pārstāvēta, kopā ar domubiedriem – 56 
cilvēki. Salasīti 165 maisi, izvestas 3 trak
tora piekabes ar sanesumiem, salabota 
makšķernieku laipa Vibrokas parkā, kā 
arī daļēji izpļauti krūmi peldētavā. Mālpils 
Profesionālās vidusskolas un Mālpils 
internātpamatskolas audzēkņi Lielās 
talkas laikā sakopa skolas apkārtni, 
darbinieki stādīja ceriņus atpūtas vietā 
pie dienesta viesnīcas, uzstādīja skolas 

norādi un vāca akmeņus no zālājiem. 
Mālpils novada skolu audzēkņi savas 
teritorijas bija sakopuši jau visas nedēļas 
garumā, līdzīgi rīkojās arī liela grupa do
mumbiedru – Kultūras centra darbinieki, 
folkloras kopa un vidusskolas skolēni, 
kas pirmdien kopa pilskalnu, estrādi un 
tās apkārtni.

Daiga Frīdberga

Pavasaris – intensīva darba laiks  
televīzijas studijai “tV spektrs”

Lēnām, bet sēja tomēr sākusies

talka
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Izskatīja 18 jautājumus:
1. Par katlu mājas jaudas palielināšanu.
2. Par līgumattiecībām ar sia “First mal

pils Power”.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu.
4. Par adreses piešķiršanu.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeig

šanu.
6. Par funkcionāli piesaistītās zemes pla

tības noteikšanu.
7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
8. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un 

apvienošanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa at

vieglojumu piešķiršanu.
10. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpoju

mu samaksas atgūšanu.
11. Par pabalsta noteikšanu audžuģi

menei.
12. Par Bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no 

amata.
13. Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu 

sociālo pakalpojumu attīstības pro
grammas izstrādei.

14. Par paraksta tiesību noteikšanu.
15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par cirsmu izsoli.
17. informācija par Profesionālo vidus

skolu.
18. Par pašvaldības pārstāvju deleģēšanu 

dalībai nevalstiskajās organizācijās.

· Izskatot jautājumu par katlu mājas jaudas 
palielināšanu nolēma, uzdot SIA “Norma K” 
vadībai iesniegt tehnisko vērtējumu iespēja
miem risinājumiem un finanšu piedāvājumu 
vismaz 5 MW jaudas nodrošināšanai.

· Izskatot jautājumu par līgumattiecībām ar 
SIA “First Malpils Power” nolēma, lauzt 
līgumu ar SIA “First Malpils Power” ar 
2010. gada 5.maiju, ja novada domē netiek 
iesniegts juridiski saistošs koģenerācijas 
stacijas projekta finansēšanas plāns.

· Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu 

attīstības programmas izstrādei deleģēt 
P/A “Mālpils sociālais dienests” direktori 
Olgu Volosatovu.

· Atzīt nekustamā īpašuma “Upeslīči”, kas 
sastāv no zemes gabala, lidlauka un palīgē
kas, 2010.gada 22.martā paredzēto trešo 
izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 
Rīkot atkārtotu izsoli, samazinot nosacīto 
(sākuma) cenu par 20%.

· 2009.gada 16. decembrī novada domes 
sēdē tika pieņemts lēmums izpildinstitūcijai 
un domes vadībai turpināt sarunas ar Izglī
tības un Zinātnes ministriju un Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministriju, lai 
atrisinātu Mālpils Profesionālās vidusskolas 
uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

 2010.gada 4.janvārī novada dome nosūtīja 
vēstules Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai, Finanšu ministrijai un Latvijas 
Pašvaldību savienībai ar lūgumu sakārtot 
skolas finansēšanas pēctecību vai atrast 
jaunu finansēšanas modeli.

 Finanšu ministrija 2010.gada 14.janvāra 
atbildes vēstulē norāda, ka Izglītības un 
zinātnes ministrija atbilstoši tās nolikumam 
ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības 
nozarē un tās funkcijās ietilpst organizēt 
un koordinēt izglītības politikas īstenošanu 
valstī.

 RAPLM 2010.gada 26.janvāra atbildes vēs
tulē lūdz Izglītības un zinātnes ministrijai 
rast risinājumu Mālpils Profesionālās vidus
skolas finansēšanai 2010.gadā, norādot, ka 
pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās 
funkcijas vai pilnvarot pašvaldības pildīt at
sevišķas valsts pārvaldes iestāžu funkcijas, 
vienlaikus nosakot papildu finansēšanas 
avotus vai nododot līdzekļus, kas paredzēti 
attiecīgo funkciju veikšanai, ja funkciju izpil
de saistīta ar izdevumu palielināšanos.

 Izglītības un zinātnes ministrija 2010.gada 
28.janvāra atbildes vēstulē norāda, ka 
Profesionālās izglītības likuma 8.panta 
ceturtais punkts nosaka, ka ministrijas 

kompetencē ir finansēt ministrijas padotībā 
esošās profesionālās izglītības iestādes un 
2010.gadā ministrijas budžetā brīvu līdzek
ļu nav.

 Novada dome 2010.gada 16.februārī nosū
tīja vēstuli Ministru prezidentam V.Dombrov
skim un RAPL ministram E.Zalānam.

 2010.gada 4.februārī Mālpils Profesionālā 
vidusskola nosūtīja vēstuli Valsts preziden
tam V.Zatleram, Saeimas priekšsēdētājam 
G.Daudzem, Ministru prezidentam V.Dom
brovskim, Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas priekšsēdētājam 
J.Strazdiņam un Izglītības, kultūras un zi
nātnes komisijas Nacionālā attīstības plāna 
īstenošanas uzraudzības apakškomisijas 
priekšsēdētājam M.Kučinskim.

 Šis jautājums vēl nav izskatīts Saeimā. Galī
gais lēmums valdības līmenī tiks pieņemts 
MK skatot Izglītības un zinātnes ministrijas 
informatīvo ziņojumu “Par profesionālās 
izglītības iestāžu finansēšanas kārtību”, 
kurā ietverta atsevišķa sadaļa par Mālpils 
Profesionālās vidusskolas īpašo situāciju.

 Līdz šim brīdim situācija par mālpils 
Profesionālās vidusskolas uzturēšanas 
izdevumu finansēšanu nav atrisināta un 
arī informatīvā ziņojumā nav piedāvāts 
konkrēts risinājums.

 Dome, ņemot vērā augstāk minēto, nolē
ma:
– Lūgt Ministru Kabinetam atrisināt Māl

pils Profesionālās vidusskolas uzturē
šanas izdevumu finansējumu.

– Uzdot Mālpils Profesionālās vidussko
las vadībai izstrādāt rīcības plānu un 
aktīvi to īstenot, lai panāktu Mālpils 
Profesionālās vidusskolas uzturēšanas 
izdevumu finansēšanas atjaunošanu no 
valsts budžeta.

Pilnu novada domes 24.03.2010. sēdes 
Nr.3 lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā www.
malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja iveta krieviņa

mĀLPiLs NoVaDa Domes sĒŽu GraFiks 2010.gada maiJam
Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19.maijā plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20.maijā plkst.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 20.maijā plkst.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
DOMES SĒDE 26.maijā plkst.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 31.maijā plkst.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Administratīvās komisijas sēde 12.maijā, 26.maijā 
plkst.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās Pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

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

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

05.03.2010. Raivis Kurpnieks Pirts nekustamajā īpašumā “Silajāņi” Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu12.03.2010. SIA “Sidgunda Bio” Biogāzes reaktors un koģenerācijas stacija

nekustamajā īpašumā “Niedras” 

mĀLPiLs NoVaDa Domes 24.03.2010. sĒDe Nr.3
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Bet galvenais nav piedzimt un dzīvot,
Bet galvenais nav dzīvot un mirt,
Galvenais, lai nepietrūkst skaņu –
To, kuras tu dzirdi,
Un to, kas tevī ir pašā,
Ar šīm skaņām tu vari dzīvot...

Skaņa ir pirmā, ar ko mēs ierodamies šajā pasaulē un ska
ņa ir ap mums visur. Vējš sētmalē, trauku šķindoņa, pulksteņu 
tirkšķi, putnu čivināšana, sarunas, mašīnas dūkšana, radio, utt. 
Bez skaņām nenotiek nekas. Pirmais mūzikas instruments ir 
cilvēku ķermenis, kas skan.

Lai skaņu padarītu kvalitatīvāku bērns jāmāca to saklausīt, 
saprast un pašam likt atdarināt. Lai gan liekas, ka mūzikas 
mācība bērnudārzos un skolā ir mazsvarīgs mācību priekš
mets, tomēr caur to bērns atraisās, atveras citām zinībām un 
kļūst brīvāks.

Gandrīz jebkuram bērnam var iemācīt dziedāt, ja vien ļau
jas savām emocijām un padomiem, kā atbrīvoties no sasprin
guma un stīvuma. Mālpilieši vēl atceras brīnišķīgo mūzikas 
audzinātāju Laumu Balodi, kura prata katra audzēkņa balsi 
padarīt skanīgu. Un tiešām kādēļ nedziedāt, ja ikvienam ir dota 
dziedoša balss! Atliek tikai atdarīt šo lādīti un likt ieskanēties. 
Īpaši liels prieks par tiem skolēniem, kuri ņem vērā padomus 
un norādījumus, lai darbs veiktos. Ir jāsaprot, ka arī plastilīns 
labāk padodas veidošanai, ja ir sasildīts. Tā ir ar dziedāšanu, 

ja materiāls skolotājas rokās padodas, tad var veidot un dari
nāt brīnumus! “Brīnums 2010” ir jau noticis. Jau trešo gadu 
Mālpils vidusskolas ansamblis “Pūčuki” piedalījās dziedošo 
bērnu konkursā. Paldies vecākiem par atbalstu un sapratni 
darba procesā!

Ansambļa nosaukums ņemts par godu skolas emblēmai – 
Gudrības pūcei. Dalībnieki palikuši drošāki, tāpēc nolēmām 
uzrīkot pasākumu Drošības dienu, kurā iespējas piedalīties un 
dziedāt bija ikvienam skolēnam. Uzstāties publikas priekšā, 
prast kolektīvi uziet un noiet no skatuves – tas nav viegli, bet 
apgūstams kopīgiem spēkiem gan. Sākumskolas 1. – 4. klases 
skolēni sagatavoja dziesmu par dažādu drošības noteikumu 
ievērošanu. Izdziedājām kopīgu nobeiguma dziesmu, kurā 
solījāmies sirdī ielaist gaišu saules staru un priecēt citus ar 
savu balss skanējumu.

Tā esam iepriecinājuši jau kaimiņus no tuvākās skolas – in
ternātskolas sākumskolas skolēnus. Sniedzām nelielu koncer
tu un bērnu acīs iedzirkstījās prieks.

Bērns ir kā stīga, kurš jānoskaņo, jāieskandina un jāļauj 
skanēt. Novēlu bērnu vecākiem būt ne tik kritiskiem un ļaut 
bērnam izpausties dziesmā!

Mālpils vidusskolas sākumskolas mūzikas skolotāja una tobota

olimpiāžu laiks
II semestris mācību darba procesā, nereti, tiek dēvēts par olimpiāžu laiku, jo visā valstī tiek organizētas mācību priekšmetu 

olimpiādes un konkursi gan novadu, gan valsts līmenī.
Jebkuram cilvēkam būtiska vajadzība ir pašapliecināšanās – arī skolēnam. Piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, sid

gundas pamatskolas skolēniem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un prasmes nestandarta situācijās, iespēja sevi salīdzināt 
ar citu novadu skolēniem, kā arī iespēja gūt lielāku pašapziņu.

Esam priecīgi un gandarīti, ka arī mūsu skolas skolēni ir uzrādījuši labus rezultātus, piedaloties Pierīgas novadu mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Vēlamies izteikt vislielāko pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojot skolēnus olimpiādēm un 
konkursiem, kā arī skolēniem par apzinīgu papildus mācīšanos un godalgotu vietu iegūšanu!

mācību priekšmets skolēns klase rezultāti skolotājs

Latviešu valoda
Egita Dzalbe

Renāte Šnore

6.

9.

1.vieta

3.vieta

I.Andersone

Latvijas un pasaules vēsture Ieva Stepanova 9. atzinība N.Pavlova

Matemātika Ieva Stepanova 9. atzinība V.Zviedre

Roberta Kimerāle 7. ii vieta V.Zviedre

Evija Andersone 5. iii vieta V.Zviedre

Kombinētā olimp. Kitija Kļaviņa 3. atzinība P.Lietaviete

Konkurss “Balsis” Kitija Kļaviņa 3. ii vieta L.Skudra

Plakātu veidošanas konkurss “Cīņa ar tuberkulozi turpinās” Mārtiņš Hablovs
Jānis Brālītis
Kristīne Vadzinska

9. iii vieta I.Kazinika

Sidgundas pamatskolas direktora vietniece Nora Pavlova
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Laikam nav tāda mālpilieša, kurš 
kaut reizi nebūtu pabijis necilajā ēkā 
pašā centra viducī, ko pirms vairākiem 
gadu desmitiem rotāja uzraksts” Sadzī
ves pakalpojumi” un kas par spīti savam 
pieticīgajam izskatam kalpo cilvēkiem 
joprojām.

Aptieka, veikals, frizētava, kurpnieku 
darbnīca... Durvis veras augu dienu. 
Jautāju gados jaunākiem pircējiem, vai 
viņi zina, kas šajās telpās atradās agrāk. 
Nezinot gan. Varbūt kafejnīca? Nē? Tad 
pārtikas veikals...aptieka... Arī nē? Citu 
nevarot iedomāties. Toties aptiekas darbi
niece Ingrīda Griķe atceras, ka viņu telpā 
pieņemti pasūtījumi, frizierītes zina, ka 
strādā bijušajā frizētavā, bet SIA “MVI” 
veikala īpašniecei Inārai Meirānei pat ir 
plāns ar sākotnējo telpu izvietojumu.

Kad bijušās darbinieces – šuvējas 
Veneranda Prikule, Nadežda Kantiniece, 
Alīna Vaivode un frizieres Ina Čupriņina, 
Ruta Kanapecka un Māra Bilzena, kas 

atnākušas uz sarunu, krustu šķērsu 
izpētījušas plānu, izstaigājušas savas 
toreizējās darba telpas un nofotografēju
šās, neviena vairs nesaka – vai, ko nu es. 
Atmiņu maisam gals vaļā. Nepretendējot 
uz hronoloģisku precizitāti, jo laika gaitā 
viens otrs gadskaitlis aizmirsies, viena 
otru papildinādamas, gan smiedamās, 
gan aizkustinājuma asarām acīs pētī
damas līdzpaņemtās fotogrāfijas, viņas 
pamazām veido atmiņu stāstu par kop
īgajiem darba gadiem.

Pirmie 1968. gadā uzceltajā ēkā ienā
ca friziermeistari Ina un Vasilijs Čupriņini, 
mālpiliešiem jau pazīstami. Pēc laika 
viņiem pievienojās šuvējas, vīriešu apģēr
bu meistari, kurpnieks, adītāja. Atvēra vil
nas maiņas punktu, un mālpilieši tika pie 
dzijas, rakstainiem aizkariem un segām, 
darbu uzsāka arī nomas punkts, kur va
rēja iznomāt sadzīves tehniku, traukus 
u.c. Vienā ēkas stūrī, kur tagad strādā 
kurpnieks Igors Ščiglinskis, televizorus 
laboja Andris Klauss, kam klienti deva 
īsti piemērotu iesauku – “Elektrons”. Vēl 
vēlāk sāka darboties arī pirts un veļas 
mazgātava, bet tas jau būs stāsts par 
citu ēku.

Tieši daudzveidīgā piedāvājuma dēļ 
paviljons ātri iemantoja ievērojami plašu 
klientūru, un vairākos pakalpojumu vei
dos, piemēram, apģērbu šūšanā, rinda 
veidojās jau mēnesi uz priekšu.

Šuvējas atceras, ka pasūtījumi bijuši 
visdažādākie, sākot no naktskrekliem 
līdz kāzu kleitām. Arī veikala “Savle” 
pārdevēja Svetlana Orlova laulājusies 
Mālpils paviljonā šūtajā kāzu rotā. Šūti 
arī tērpi ansambļiem un koriem. Pēdē
jais lielākais un arī vispagodinošākais 
pasūtījums Alīnai bijis linu auduma tērpi 
Mālpils 800gades svētku pasākumam. 
Divas reizes piedzīvots mini un divas 
reizes maksi “laikmets”. Audumi bijuši 
visdažādākie, bieži arī visai zemas kvali
tātes. Tad modes pasauli uz ilgāku laiku 
iekarojis slavenais krimplēns ar saviem 
plusiem (neburzīgs) un mīnusiem (svied
rējošs). Reizēm bijušas arī problēmas, 
kad skaidri redzams – izvēlētais modelis 
nu nemaz nav klientei piemērots. Tad tak
tiski mēģinājušas kaut ko mainīt. Kurio
zi? Visspilgtāk palicis atmiņā gadījums, 
kad klientei atdota blūze...ar neiešūtām 
piedurknēm.

Uz jautājumu, kas rosinājis profesijas 

kalpo cilvēkiem joprojām

Varbūt kliente, kuru frizē šīgada jubilāre ina 
Čupriņina, sevi atpazīs?

sadzīves pakalpojumu darbinieku grupa. Priekšplānā ina  
un Vasilijs Čupriņini, 2. rindā zane Ķešāne un ruta kanapecka

Veneranda Prikule un Nadežda kantiniece savā darba telpā

māra Bilzena rīgas rajona frizieru meistarības konkursā
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izvēli, atbildes dažādas: Alīna prasmes 
mantojusi no mātes, Nadja visu apguvusi 
pati, bet Veriņa skolojusies kursos. Visas 
atzīst, ka darbā visvairāk bijusi vajadzīga 
pacietība, bet lielākais gandarījums vien
mēr bijis redzēt sievieti, kas labi izskatās 
viņu šūtajā tērpā.

Jauka ir Inas, Rutas un Mārītes cie
mošanās Ivetas Karlsones un Irēnas 
Barsovas kopuzņēmumā – frizētavā “Vi
sai ģimenei”. Irēna 1989.gadā tieši šajās 
telpās ieradās praksē, un pēc gada tā 
kļuva par pirmo darba vietu.

Ina ar interesi apskata gan sava vīra 
Vasilija, ko visi sauca par Vasjonkuli, 
darba telpu, gan savējo, kur tagad lepni 
gozējas solārijs. Ruta smaida – viss mai
nās, viņu laikā pat siltā ūdens nav bijis, 
sildījušas ar elektrisko spirāli. Mainījušies 
arī ilgviļņu veidi: tvaika jeb sutas, elektris
kie, ar klamburiem(no kuriem gan galva 
liecās uz leju, bet mode taču vienmēr 
prasījusi upurus), līdz sākusies ķīmisko 
ilgviļņu ēra. Arī matu griezumi pārdzīvoju
ši savus modes viļņus – sasons, ponijs, 
franču, karē... Veidotas arī sarežģītas 
kāzu frizūras. Dažkārt tāpat kā šuvējām 

nācies gudrot, kā lai atrunā klienti no 
izvēlētā modeļa, ja skaidri redzams – ne
būs labi. Visgrūtāk bijis veidot izlaiduma 
frizūras pamatskolas meitenēm, jo mati 
vēl nepakļāvīgi, turpretim tagad grūtības 
tāpēc, ka mati bieži jau pabojāti.

Pierakstīties nevarēja. Pati atceros, 
ka bija jāapbruņojas ar pacietību un 
jāsēž tā sauktajā “dzīvajā rindā”, bet, tā 
kā frizēties pie labām meistarēm gribēja 
ne tikai mālpilietes, bieži šis process ilga 
vairākas stundas.

Māra bijusi pirmā, kas iedrošinājusi 
kolēģes pacīnīties Rīgas rajona frizieru 
meistarības konkursā nevis individuāli, 
bet komandā. Rezultāts – Mārai trešā, 
bet komandai pirmā vieta. Liecība tam, 
ka tas nav bijis vienīgais panākums, ir 
pabiezā mape ar Goda rakstiem un kva
lifikācijas apliecībām, kas sava izskata 
dēļ vien jau ir vēstures liecības.

Kā šuvējas, tā frizieres apmācījušas 
arī praktikantes, no kurām dažas vēl ta
gad strādā šajās profesijās.

Kas vienoja palielo un visai daudzvei
dīgo kolektīvu? Pasmaidot varētu teikt, 
ka garās biešu vagas. Ja nopietni, tad 

kopīgie pasākumi gan pašu mājās, gan 
rajonā, bet visvairāk laikam ilgie kopīgā 
darba gadi un Zanes Ķešānes darba 
stils. Viņu atceras kā nopietnu, lietišķu, 
precīzu vadītāju, kā sirsnīgu, atsaucīgu 
kolēģi. Arī visa rajona priekšnieks bijis 
vienmēr laipns un korekts. Atbraucis ar 
zilu žigulīti, aprunājies, 8. martā dāmas 
vienmēr apsveiktas ar ziediem. Toreiz 
gan nevienam pat sapņos neienāca prā
tā, ka pēc gadiem viņš ieradīsies lepnā 
limuzīnā ar apsardzi un bijušās darbinie
ces viņu, Gunti Ulmani, sveiks ar ziediem 
kā Latvijas Valsts prezidentu.

Paldies visām jaukajām dāmām par 
atsaucību un interesantajiem atmiņu stās
tiem, Inārai Meirānei un Irēnai Barsovai 
par sirsnīgo uzņemšanu un visiem, kas 
te kādreiz godprātīgi strādājuši, par to, 
ka cilvēkiem labu darījuši.

ināra Bahmane

laiku lokos

Latvijas Pašvaldību savienības valde 
aprīļa sākumā aicināja visas Latvijas 
pašvaldības atzīmēt 1990.gada 21.ap
rīļa pašvaldību sapulces 20.gadadienu 
savā novadā un pilsētā. Mālpils Vēstis, 
atsaucoties aicinājumam, centās apzināt 
sapulces dalībniekus, tikties ar viņiem, 
pierakstīt atmiņu stāstus.

Kas mums katram ir šis laiks? Ko 
atceramies no ne tik senās vēstures, 
laika, kas Latvijas neatkarībai bija tik 
nozīmīgs, jo tikai tagad, skatoties hro
noloģisko notikumu attīstību, redzam to 
zīmīgo tuvumu vēsturiskajam Augstākās 
Padomes lēmumam pieņemt “Deklarāci
ju par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu”.

“Daugavas” stadionā visu Latvijas 
pašvaldību sapulcē piedalījās gandrīz 
9000 pašvaldību deputātu. Starp tiem 
arī mālpilieši – Tautas deputātu padomes 
20.sasaukuma deputāti.

Mālpils novada domes priekšsēdē
tājs tagad, bet toreiz Mālpils ciema Tau
tas deputātu padomes izpildkomitejas 
priekšsēdētājs A.Lielmežs atcerējās šo 
emocionālo dienu, kad Mālpils deputā
tu grupa bijusi tribīnēs gandrīz iepretim 
Imantam Ziedonim, kas lasīja aicinājumu 
Latvijas PSR Augstākajai Padomei un Lat
vijas tautai: “Mēs, Latvijas PSR likumīgi 
ievēlētie deputāti no visiem pagastiem, 
pilsētām un rajoniem, kopskaitā 8086 
cilvēki, esam sanākuši Vislatvijas tautas 
deputātu kopējā sapulcē, lai jaunievē
lētajai republikas Augstākajai Padomei 
paustu savu un savu vēlētāju nelokāmo 
gribu ar demokrātiskām, nevardarbīgām 
metodēm darīt visu, lai atgūtu Latvijas 
valstisko neatkarību.

Tāpēc Vislatvijas tautas deputātu ko
pējā sapulce griežas pie jaunievēlētās 
Augstākās Padomes, lai tā jau pirmajā 
sesijā neatliekami izskatītu un izlemtu 

jautājumu par Latvijas valstiskās neatka
rības atjaunošanu.

Mēs, Vislatvijas tautas deputātu sapul
ces dalībnieki, griežamies arī pie jums, 
Latvijas iedzīvotāji! Aicinām jūs neatkarīgi 
no jūsu sociālās, nacionālās un reliģiskās 
piederības, no dzimuma, vecuma vai 
nodarbošanās, aktīvi iesaistīties Latvijas 
Republikas valstiskās neatkarības atjau
nošanas darbā. Brīvās Latvijas ietvaros 
visi kopīgi uz demokrātiskiem, līdztiesī
giem pamatiem veidosim sev, saviem 
bērniem un mazbērniem sociāli taisnīgu 
sabiedrību, cilvēka cienīgu dzīvi!”(Frag
ments – Cīņa. 1990., 24.aprīlī, 1.lpp.) 
8086 deputāti nobalsoja par Latvijas 
nacionālās neatkarības atjaunošanu, 
dodot Augstākajai Padomei skaidru no
rādi, kā rīkoties.

Turpinājums ar tā laika deputātu atmi
ņām sekos maija avīzē.

Daiga Frīdberga

Frizētavas jaunā bildē – ina Čupriņina, ruta 
kanapecka, marīte Bilzena ciemos pie kolē
ģes irēnas Barsovas.

Ceļā uz brīvu un neatkarīgu demokrātisku valsti

Šuvējas – svetlana Vezetiu, Veneranda  
Prikule, Vija Dāvidsone, alīna Vaivode, 
Gunta Vaidere

Šuvējas – alīna Vaivode, Nadežda kantinie
ce, Veneranda Prikule kopā ar ināru meirāni 
savā bijušajā darba telpā
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Rīgas rajona padomes, kas beidza 
pastāvēt ar 2009.gada 1.jūliju, īpašumā 
un pārziņā bija divas skolas – Mālpils 
internātpamatskola un Mālpils Profesio
nālā vidusskola.

Reformas rezultātā novada dome, 
atbilstoši likumam un Rīgas rajona 
reorganizācijas plānam, 2008.gada de
cembrī pieņēma lēmumu par Mālpils 
internātpamatskolas un Mālpils Profe
sionālās vidusskolas pārņemšanu no 
Rīgas rajona padomes, ar nosacījumu, 
ka netiek samazināts šo iestāžu pamat
darbības nodrošināšanai paredzētais 
finansējuma apjoms.

Šī situācija pārvērtās par domes pro
blēmjautājumu jau vairāk kā gadu.

2009.gada aprīlī pašvaldībā tika sa
ņemta vēstule no Izglītības un zinātnes 
ministrijas, kurā norādīts, ka valsts bu
džeta dotācijas Mālpils Profesionālajā 
vidusskolā īstenojamo profesionālās 
izglītības programmu apguvei tiek pie
šķirtas tikai līdz 2009.gada 30.jūnijam, 
un ka jautājums par Mālpils Profesio
nālās vidusskolas turpmāko darbību ir 
jārisina novada domei, kuras teritorijā 
pēc administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanas atradīsies izglītības iestāde. 
Tika norādīts arī, ka novada dome norma
tīvajos aktos paredzētajā kārtībā varēs 
pieprasīt mērķdotāciju no valsts budžeta 
līdzekļiem skolas pedagogu algu apmak
sai. Pamatojoties uz pieminēto vēstuli, 
novada dome 2009.gada aprīļa sēdē 
pieņēma lēmumu nepārņemt no Rīgas 
rajona padomes Mālpils profesionālo 
vidusskolu, ja netiek nodrošināts finansē
jums no valsts budžeta atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem, jo tas būtu pretru
nā ar likumu “Par pašvaldībām”.

Profesionālās vidusskolas vadība, 
izprotot situācijas nopietnību, vērsās Iz
glītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu 
pēc teritoriālās reformas beigām slēgt 
līgumu ar Mālpils novada domi par pro
fesionālās skolas finansēšanu no valsts 
budžeta līdzekļiem. Vēstule, par skolas 
turpmākās darbības nodrošināšanu, tika 
rakstīta arī Valsts prezidentam. Jūnijā tika 
panākta vienošanās starp Izglītības un 
zinātnes ministriju, Mālpils pašvaldību, 
Vangažu pašvaldību, Inčukalna pašval
dību, Vangažu arodvidusskolu, Rīgas 
3.arodskolu par Vangažu arodvidussko
las pievienošanu Mālpils Profesionālajai 
vidusskolai. Novada dome 2009.gada 
jūlijā atkārtoti pieņēma lēmumu pār
ņemt no Rīgas rajona padomes Mālpils 
profesionālo vidusskolu. Augusta sēdē 
tika pieņemts lēmums arī par Vangažu 
arodskolas pārņemšanu.

Mālpils pašvaldība no Rīgas rajona 
padomes abas skolas pārņēma 2009.
gada 1.septembrī. Diemžēl Izglītības 
un zinātnes ministrija no 2009. gada 

1.septembra Mālpils Profesionālo skolu 
finansēšanas plānā nebija iekļāvusi. Ne
pilnu divu mēnešu laikā novada vadībai 
izdevās panākt, ka tiek noslēgts līgums 
starp Mālpils novada domi un Izglītī
bas un zinātnes ministriju par Mālpils 
Profesionālās vidusskolas pedagogu 
atlīdzības finansēšanu, taču joprojām 
palika atklāts jautājums par skolas uztu
rēšanas izdevumu finansēšanu. Cerot, 
ka uzturēšanas izdevumu finansēšana 
tiks atrisināta kopā ar Vangažu arod
vidusskolas reorganizāciju, kā arī lai 
nepārtrauktu skolas darbību, novada 
dome skolas uzturēšanas izdevumu 
finansēšanu atrisināja avansa veidā no 
citiem līdzekļiem.

Novada domei nezināmu iemeslu 
dēļ, Izglītības un zinātnes ministrija 
mainīja savu lēmumu par Vangažu arod
vidusskolas pievienošanu Mālpils Pro
fesionālajai vidusskolai, to pārceļot uz 
Rīgas 3.arodskolu. Līdz ar to līgums par 
Profesionālās vidusskolas uzturēšanas 
izdevumu finansēšanu netika noslēgts. 
Novada dome par radušos situāciju in
formēja Izglītības un zinātnes ministriju, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju, kā arī partijas “Jaunais Laiks”, 
Tautas partijas, Zaļo un Zemnieku savie
nības, partijas “Pilsoniskā savienība” un 
apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 
frakcijas ar lūgumu lēmumu pieņēmē
jiem vēlreiz iedziļināties situācijā un rast 
risinājumu. Ar 2009.gada 15.decembra 
Ministru Kabineta rīkojumu skolas uz
turēšanas izdevumu finansēšana tika 
atrisināta par laika periodu no 2009.
gada 1.septembra līdz 31.decembrim, 
piešķirot līdzekļus no neparedzētiem ga
dījumiem un atzīstot, ka tā ir problēma.

Novada dome ir veikusi virkni pasā
kumus, lai nodrošinātu iestādē taupīgu 
finanšu līdzekļu izlietošanu. 2009.gada 
16.decembra sēdē skolas vadībai tika 
uzdots sastādīt izglītības iestādes tāmi 
2010.gadam, ievērojot visstingrākos 
taupības pasākumus un pārkārtot integ
rētās skolas izdevumu struktūru.

Novada domes priekšsēdētājs ra
dušos situāciju personīgi pārrunājis ar 
Ministru prezidentu Valdi Dombrovski.

2010.gadā skolas finansēšana atrisi
nāta tikai daļēji, jo valsts budžetā pare
dzēts finansējums tikai pedagogu darba 
samaksai, uzturēšanas izdevumus finan
sē avansa veidā no ERAF programmas 
projektam rezervētā līdzfinansējuma. 
Tiek turpināta intensīva sarakste ar Izglī
tības un zinātnes ministriju, Reģionālās 
un pašvaldību lietu ministriju, Finanšu 
ministriju, Valsts prezidentu V.Zatleru, 
Ministru prezidentu V.Dombrovski, Saei
mas priekšsēdētāju G.Daudzi.

Izglītības un zinātnes ministrija atbil
des vēstulē norāda, ka Profesionālās 

izglītības likums nosaka, ka ministrijas 
kompetencē ir finansēt ministrijas pado
tībā esošās profesionālās izglītības iestā
des un 2010.gadā ministrijas budžetā 
brīvu līdzekļu nav.

Profesionālās vidusskolas vadība par 
radušos situāciju informē arī Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
priekšsēdētāju Jāni Strazdiņu.

20.aprīlī jautājums par Mālpils Profe
sionālās vidusskolas uzturēšanas finan
sējuma piešķiršanu tika skatīts Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
sēdē. Mālpils Profesionālās vidusskolas 
intereses pārstāvēja novada domes 
priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, 
novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Solvita Strausa, Sociālo, izglītības un kul
tūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
Leontina Amerika, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Iveta Krieviņa, Mālpils Profe
sionālās vidusskolas direktore Frančes
ka Ģēvele un direktores vietniece Daiga 
Melcere.

Sēdē tika uzklausīts Izglītības un 
zinātnes ministrijas Profesionālās izglītī
bas un vispārējās izglītības departamen
ta direktors Jānis Gaigals, kurš informēja 
klātesošos, ka mālpils Profesionālā 
vidusskola ir viena no labākajām pro
fesionālajām skolām Latvijā.

Domes priekšsēdētājs apliecināja, 
ka novada vadība ir gatava turpināt rū
pēties par pārņemtajām skolām. Savu
kārt skolas direktore vērsa uzmanību, 
ka 2009./2010.mācību gadā izglītības 
iestādi apmeklē audzēkņi no 47 Latvijas 
novadiem. Izglītības iestādē mācās 85% 
skolēnu no citiem novadiem, bet 15% 
no Mālpils novada. Skolā tiek īstenotas 
trīs profesionālās vidējās izglītības pro
grammas – “Ēdināšanas pakalpojumi”, 
“Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 
un “Kokizstrādājumu izgatavošana”.

Daudzi klātesošie deputāti izteica 
atzinību par sakārtoto un attīstīto Māl
pils novada infrastruktūru, izglītības un 
kultūras iestādēm. Kā arī pauda viedokli, 
ka radusies situācija steidzami jārisina 
un nolēma lūgt Ministru kabinetam pie
šķirt nepieciešamo finansējumu skolas 
uzturēšanai.

Saeimas Izglītības, kultūras un zināt
nes komisijas lēmums par atbalstu Māl
pils Profesionālās vidusskolas uzturēša
nas izdevumu finansējuma piešķiršanai 
no Valsts budžeta varētu būt izšķirošais, 
lai Ministru kabinets, izskatot Izglītības 
un zinātnes ministrijas informatīvo ziņo
jumu “Par profesionālās izglītības iestāžu 
finansēšanas kārtību” pieņemtu galīgo 
lēmumu par līdzekļu piešķiršanu Mālpils 
Profesionālai vidusskolai.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
iveta krieviņa

reformas ķīlnieki
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1.  Ilze Feldmane un Iveta Kalniņa –  
R. Pauls un G.Račs “DIVREIZ”

2. Krists Krieviņš un Klinta Raupa – pašsac. dz.  
“MANA LAIMES GLEZNA” – 2. Vieta un skatītĀJu 
simPĀtiJa un NoVaDa Domes sPeCBaLVa

3. Raimonds Estriks un Jānis Šulcs  –  
gr. Līvi dz. “ELEKTRISKĀS ZIVIS” –  
sPeCBaLVa Par uzDroŠiNĀŠaNos

4. Andrejs Klintsons – sava dziesma
5. Evija Pakere – gr. Eolika dz. “ES NEESMU DŽEINA 

FONDA”   – 3.Vieta uN FotoGrĀFa simPĀtiJa
6. Ilona Raupa  – R.Pauls  “ES AIZIET NEVARU”
7. Inese Jonāne  – gr. Dālderi dz.  “DZELTENIE AIZKARI” – 

3 BĒrNu mĀmiŅai Par uzDroŠiNĀŠaNos
8. Klinta Raupa “ALISES IELA” – muzikaNtu simPĀtiJa
9. Andris Liniņš ar saviem audzēkņiem  –  

Montu, Zigmāru, Sandru un Jāni – TAUTASDZIESMA
10. Jeļena Ozoliņa – “MAMMA MIA!” 
11. Elita Mieze  – dz. “O, SOLE MIO!” – 1.Vieta

12. Guna Pozņaka  – I. Kalniņš un Ainars Mielavs “ELPO”
13. Jānis Vilciņš  – “DZEJNIEKA DZIESMA” no izrādes 

“Kaupēns” – BaLVa “NĀkotNes CerīBa”
14. Apvienotais Zuteru, Sarmas un Hildebrantu ģimeņu 

ansamblis – Zigfrīda Muktupāvela un   Guntara Rača 
dziesma “PIEKLAUVĒ” 

15. Jānis Mackus  – gr. Aurora dz. “BARJERA”
16. Dainis Lazdiņš –  

pašsacerēta “MAZĀS RAGANIŅAS DZIESMA”
17. Santa Vodzinska  – Lily dz. “PASAULE”
18. Sandra Rogule – “DZIESMA PAR PAZAUDĒTO LAIKU” 

– GraND PriX
19. Ilmārs Kvietiņš un Jānis Rauska – Ilmāra pašsacerēta dz. 

“MEITENE” – Par DeBiJu uN atGrieŠaNos
20. Iveta Kalniņa un Līva Feldmane –  

R. Pauls un Guntars Račs – “DZIESMAS”

Paldies par atbalstu mālpils muižai,  
sia “emu”, sia “Žaks 2” un sia “Gabi”!

Mālpils muižas pagalmā Lieldienu 
gadatirgus sestdien, 3.aprīlī, bija sapul
cējis tirgotājus no visas Latvijas. Šamota 
putniņi no Valmieras satupuši zālītē pie 
muiža mūra sētas, kā aizvēju meklēdami. 
Tepat blakus Mālpils lietišķās mākslas 
studijas “Urga” dalībnieces ar saviem 
darbiem – pinumi, tamborējumi, adījumi 
priecē kā katru gadu. Tiem, kas Lieldie
nas grib sagaidīt godam, tiek piedāvāta 
iespēja lielā grāpī ar dabīgajiem mate
riāliem nokrāsot oliņas.

Bet spožus zaķus un citas vitrāžas, 
rotaslietas un sveces atveduši mākslinie

ki no Talsiem. Sveces īpašas – savērtas 
krāsainas puķu ripiņas uz dakts, kā krel
les, ko pavirpināt pirkstos. Pītie krēsli 
no Jelgavas aicināt vien aicina piesēst. 
Piedāvājums ļoti plašs. Ar krāsām priecē 
Lieldienu puķu pušķi, kārdinošie kon
fekšu pušķi, kā saimnieks teica – katrā 
ģimenē ir apslēptie talanti.

Savukārt rožu audzētājs no Jumpra
vas atvedis stādmateriālu jau podiņos, 
kas dārzkopjus priecētu vasarā ar da
žādu krāsu ziediem – gan rozes, gan 
klematis stādi, padiedzētas lillijas.

Garšīgās lietas – gaļiņa no Siguldas 

meistaru žāvētavas, Sidgundas Daigas 
kraukšķīgās piparkūkas ar glazūru ciku 
cakām un pašcepta maize – gan rudzu, 
gan saldskābā, kas cepta parastā cepeš
krāsni, bet cik garda! To recepti jau katrs 
pats labāk sev izjutīšot, vajagot tik sākt 
cept! Mālpilieši, kā katru gadu priecē ar 
pinumiem, kas tapuši nedēļu pirms ga
datirgus – pilns zālājs ar dažāda lieluma 
skaistuļiem. Tirgū gan pērkot mazāk, 
vairāk pasūta ko īpašu, vajadzīgu, kā gro
zus ar vāciņiem, arī lielākus darbus.

Andele, skanot uzmundrinošai mū
zikai gāja gan, būtu tik tā saulīte vairāk 
sildījusi.

Daiga Frīdberga

tradīcijas turpinās

mĀLPiLs Dziesma 2010 dalībnieki

Foto: Jānis Brencis
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Mālpils kultūras centra izstāžu zālē 5 
gadu laikā notikušas visdažādāko mākslas 
novirzienu izstādes. Siguldietes Agitas Zālī
tes gleznu izstāde ir 38.pēc kārtas. Krāšņa, 
krāsām bagāta, ienesot prieku sirdī ar ma
goņu zīdaino sarkanumu, ar rudzupuķu zilo 
košumu, kas liek aizsapņoties par vasaru.

Izstādes iekārtotāja Māra Ārente, kas ir 
arī mākslinieces darba kolēģe, stāstot par 
Agitu akcentēja viņas sapratni un izpalīdzī
bu, bet jo īpaši fantastisko darba prieku. 
Zīmīgākais Agitas teiciens ir: “Es gribu 
gleznot!” Māksliniecei piemīt lielas darba 
spējas, apskaužami fantastiska krāsu eks
presija. Agita Zālīte izstādi Mālpilī nosauca 
par pirmo nopietno izstādi, visu iepriekšējo 
darbību vērtējot kā lielo ievadu. Apkopo

tas pēdējo gadu gleznas par ziedu tēmu. 
Gleznotājai mīļākās ir vienkāršās puķes. Ied
vesma rodoties ieraugot neparastus krāsu 
salikumus. Noskaņu savās gleznās uzburot 
ar krāsas palīdzību, bet katrai gleznai ir arī 
savs stāsts, ko uzmanīgāks vērotājs atradīs 
arī gleznu nosaukumos... “divatā”, “nepa
teiktais”, “pirms saule aust”.

Bez ziedu gleznošanas māksliniecei tu
vas ir klusās dabas holandiešu stilā, izglez
nojot sīki un pamatīgi, kā arī ainavas.

Agita Zālīte katru gadu piedaloties 
Agitas Sūnas izstāžu galerijā notiekošajā 
konkursā “Gada glezna”, Siguldas vasaras 
plenērā un tradicionālajās Siguldas māk
slas skolas skolotāju izstādēs.

Daiga Frīdberga

kultūra

sporta ziņas

No 19. līdz 21.martam, Liepājas Olim
piskajā centrā, notika Latvijas atklātais čem
pionāts kikboksā, kurā piedalījās arī Mālpils 
novada pārstāvji – Edvards Līdemanis un 
Aigars Janbergs. Sacensībās startēja arī 
pārstāvji no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Nīderlandes, Somijas, Ēģiptes. Mūsējie 
nostartēja vairāk kā teicami – edvards 
Līdemanis kļuva par Latvijas vicečempio
nu svara kategorijā līdz 74 kg, bet aigars 
Janbergs, kurš sportā atgriezās pēc ilgāka 
pārtraukuma, kļuva par Latvijas čempionu 
svara kategorijā līdz 91 kg. Vēl viens mūsu 
pārstāvis šajā sporta veidā – Armīns Fjodo
rovs nepiedalījās veselības apstākļu dēļ. 
Edvards un Aigars saka paldies EMU un 
personīgi Robertam Līdemanim un Solvitai 
Strausai par atbalstu.

21.martā, kafejnīcā “Zemūdene”, 
notika Mālpils novada čempionāta zolītē 
3.posms, kurā piedalījās 27 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietā ierin
dojās Pēteris Janbergs, bet 3.vietā palika 
Aivars Pentjušs.

27.martā, Mālpils sporta hallē, notika 

Mālpils novada čempionāts galda tenisā. 
Tajā piedalījās 15 dalībnieki. Dalībnieki tika 
sadalīti 2 grupās un četri labākie no katras 
grupas kvalificējās ceturtdaļfinālam. Šis 
turnīrs izcēlās ar vairākiem pārsteigumiem. 
Pusfinālā iekļuva divi dalībnieki, kas iepriek
šējos pāris gados pat nebija piedalījušies 
sacensībās, t.i., Raitis Kalniņš, kurš pievei
ca Mareku Cimuru un Aigars Janbergs, 
kurš pārspēja Ģirtu Lielmežu. Pusfinālā 
Raitis ar rezultātu 1:3 piekāpās Gustavam 
Norkārklim, bet Aigars ar rezultātu 1:3 
zaudēja Adrianam Fjodorovam. Atkārtojās 
iepriekšējā gada fināls – Gustavs Norkārklis 
pret Adrianu Fjodorovu. Pārāks atkal bija 
Gustavs, kurš Adrianu pārspēja ar rezultātu 
3:1. Cīņā par 3.vietu Aigars pārspēja Raiti 
ar rezultātu 3:1 un pelnīti izcīnīja godalgoto 
3.vietu. Tabulu skatīt Mālpils mājas lapā zem 
sadaļas Sports/Ziņas.

10.aprīlī, Mālpils muižā, notika Mālpils 
muižas kausa izcīņa šahā, kas pulcēja ļoti 
kuplu šahistu skaitu, t.i. 56 šahisti, kuru vidū 
bija arī ļoti spēcīgi šahisti – 2008.gada Lat
vijas čempions, teorētiķis, treneris, izcilais 

lielmeistars Jevgenijs Svešņikovs, pagājušā 
gada Latvijas čempions, starptautiskais 
meistars Vitālijs Samoļins, FIDE meistari 
Toms Kantāns un Vladimirs Svešņikovs, 
trīskārtējais Rīgas čempions, meistarkandi
dāts Matīss Mustaps, sieviešu lielmeistares 
Laura Rogule (2009.gada Latvijas čempio
ne dāmām) un Ilze Bērziņa (2008.gada 
Latvijas čempione dāmām), sieviešu FIDE 
meistare Viktorija Ņi, kā arī vēl vairāki spē
cīgi meistarkandidāti. Sacensības notika 7 
kārtām pēc Šveices sistēmas. 1.vietu iegu
va lielmeistars Jevgenijs svešņikovs (6,5 
punkti no 7), 2.vietā palika FIDE meistars 
toms kantāns (6 punkti), 3.vietā – starp
tautiskais meistars Vitālijs samoļins (5,5 
punkti). Labākā no dāmām – FIDE meistare 
Viktorija Ņi ierindojās 5.vietā ar 5 punktiem. 
No mālpiliešiem vislabāk veicās meistarkan
didātam Anatolijam Seļivanovam (4 punkti 
un 18.vieta); Ģirtam Lielmežam (4 punkti 
un 24.vieta); Mārim Bērziņam (2 punkti un 
49.vieta). Rezultātus skatīt Mālpils mājas 
lapā zem sadaļas Sports/Ziņas.

10.aprīlī, Siguldas 1.pamatskolā, no
tika Pierīgas novadu sporta spēles galda 
tenisā, kurās startēja arī Mālpils novada ko
manda (Mareks Cimurs, Aigars Janbergs, 
Armīns Fjodorovs un Inese Kaupuža). 12 
komandu konkurencē tika iegūta 8.vieta, 
kas, ņemot vērā citu komandu spēles līme
ni, nav slikti.

11.aprīlī, Mālpils sporta hallē, notika 
Mālpils novada čempionāta novusā fināls, 
kurā piedalījās 8 spēcīgākie Mālpils novada 
novusisti (tika ņemti vērā iepriekšējo 4 pos
mu rezultāti). 1.vietu izcīnīja kopvērtējuma 
līderis tālivaldis zagorskis, 2.vietu ieguva 
alfons suķis, bet 3.vietā palika Jānis Di
šereits. Rezultātus skatīt Mālpils mājas lapā 
zem sadaļas Sports/Ziņas.

18.aprīlī, kafejnīcā “Zemūdene”, notika 
Mālpils novada čempionāta zolītē 4.posms, 
kurā piedalījās 27 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
Vladislavs Komarovs, 2.vietā ierindojās 
Normunds Ozoliņš, bet 3.vietā palika Ag
ris Ozoliņš. Kopvērtējumā pēc 4 posmiem 
līderi ir Jānis Gailītis, Normunds Ozoliņš un 
Vladislava Komarovs.

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs, 29248752

... rozā lietus šovakar līst...

mālpils muižas kausa izcīņas šahā 
uzvarētājs lielmeistars Jevgenijs 
svešņikovs

Latvijas atklātā čempionāta kikboksā čempions 
aigars Janbergs (no kreisās) un vicečempions 
edvards Līdemanis

sporta pasākumu plāns: Vieta
25.aprīlī  
(plkst. 11:00)

Mālpils novada atklātais čempionāts  
volejbolā (4x4)

Mālpils sporta halle

12.maijs Pierīgas novadu sporta spēles  
orientēšanās sportā

Dūņezers

22.maijs Pierīgas novadu sporta spēles florbolā Babītes sporta komplekss
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12.04.2010 16:17 
E.B. emocionāli pazemoja klasesbiedreni. 
Sastādīts Admin.pārk. protokols

12.04.2010 17:04 
I. D. smēķēja skolas teritorijā.  
Sastādīts Admin.pārk. protokols

12.04.2010 17:20 
E.B. smēķēja skolas teritorijā.  
Sastādīts Admin.pārk. protokols

12.04.2010 17:35 
M. Š. smēķēja skolas teritorijā.  
Sastādīts Admin.pārk. protokols

13.03.2010 18:03 
Ugunsgrēks(mazi zaudējumi) 
Dega saimniecības ēka 60 kvadrātmetru platī
bā. Ugunsgrēks izcēlies iespējams no apkures. 
Lietas apstākļi tiek noskaidroti.

14.03.2010 15:28 
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu 
Brīvi piekļūstot, no kokapstrādes ceha telpām 
nozagti četri elektromotori un metināmā aparā
ta elektro vadi. Uzsākts kriminālprocess

15.03.2010 19:18 
Atrasts S.L. līķis bez redzamiem miesas  
bojājumiem. Paziņots prokuratūrai.  
Uzsākts kriminālprocess

19.03.2010 14:16 
Mācību iestādes telpās konflikta laikā starp  
vienaudžiem, A.Z. guva miesas bojājumus. 
Uzsākts kriminālprocess

21.03.2010 18:41 
Gaiļezera slimnīcā tika nogādāts Ē.K. 
ar diagnozi – politrauma, pieres kaula lūzums, 
sista brūce pierē, smadzeņu satricinājums,  
labās lāpstiņas, labās puses ribu lūzumi.  
Traumu guvis strādājot mežā krītot kokam. 
Lietas apstākļi tiek noskaidroti

26.03.2010 16:06 
M.I. lietoja alkoholisko dzērienu (alu)  
sabiedriskā vietā. Nākotnes iela 1 
Sastādīts admin. pārk. protokols

26.03.2010 14:16 
V.K. izdarīja pārkāpumu nevērīgi un nolaidīgi 
glabājot pasi. Sastādīts Admin.pārk. protokols

31.03.2010 12:53 
Ugunsgrēks(mazi zaudējumi) 
No bojāta skursteņa aizdedzies mājas otrais stāvs

Vēlamies Jūs informēt par atsevišķām 
problēmām, ar kurām mums nākas saskarties 
šajā jaukajā pavasara laikā: – 

1. uzmanību – bērni! Uz ielām un lau
kumiem aizvien vairāk bērni nodarbojas ar 
fiziskām aktivitātēm – brauc ar velosipēdiem, 
skrituļo vai vienkārši skraida. Atgādināsim vi
ņiem un visi kopā sekosim tam, lai viņi ievēro 
ceļu satiksmes noteikumus un ir uzmanīgi uz 
ielām, jo nelaimes gadījumi uz ceļa var būt ar 
ļoti smagām sekām.

2. Pavasaris, jo sevišķi šogad, pēc garās 
ziemas ir laiks, kad gribas sakopt gan sevi, 
gan savu apkārtni. Atgādinām – par kūlas de
dzināšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 179.pantā paredzēts sods no 200 
līdz 500 latiem vai administratīvais arests 
uz laiku līdz 15 diennaktīm. Tāpat par uguns
drošības prasību pārkāpšanu paredzēts sods 
no 20 līdz 200 latiem. Lūdzu, esiet uzmanīgi 
ar uguni un, dedzinot lapas un zarus, atcerie
ties, ka aizliegts dedzināt plastmasas, riepas 
un tamlīdzīgus materiālus, kā arī pie ugunskura 
jāatrodas kādai personai, kas to uzrauga.

3. Zemes īpašnieki – negaidiet lielo talku 
un sakopiet savus īpašumus pirms tos ir skāru
si uguns. Atgādinām, ka labākais veids, kā iz
vairīties no kūlas ugunsgrēka ir laikus sakopta 
zeme. Pretējā gadījumā būsim spiesti piemērot 
sankcijas, kas paredzētas Latvijas Administratī
vo pārkāpumu kodeksa 51.pantā “Par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un 
zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidoša
nos – uzliek naudas sodu fiziskajām perso
nām no 100 līdz 500 latiem, bet juridiskajām 
personām – no 500 līdz 2000 latiem.”

4. Diemžēl pēdējā laikā pieaudzis arī sa
dzīves konfliktu skaits. Bieži tas ir saistīts ar 
kopīgu alkohola lietošanu, tādēļ aicinām ne
atrisinātās problēmas nepadarīt vēl lielākas, 
jo labākajā gadījumā cietīs Jūsu ģimenes 
budžets, kad vienam vai otram strīdniekam 
tiks uzlikts administratīvais sods. Sliktākajā 
gadījumā var iestāties arī kriminālatbildība, jo 
dzērumā izvēlētie risināšanas līdzekļi nereti ir 
bīstami veselībai un pat dzīvībai.

Novēlam, lai mēs ar Jums tiktos  
tikai priecīgos brīžos – Jūsu policija!

Mālpils novada dome izsludina mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldības ne
kustamā īpašuma UPESLĪČI, kadastra Nr. 8074 
001 0323, pārdošanu. Nekustamais īpašums 
atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv 
no zemes gabala 8,7 ha platībā, lidlauka un 
palīgēkas.

Izsolāmās mantas sākuma cena LVL 
60 000, (Sešdesmit tūkstoši lati 00 sant.), t.sk., 
PVN, (solis 1000,LVL) paredzot nekustamā 
īpašuma nomaksas pirkumu (80% divu nedēļu 
laikā no izsoles dienas, 20% viena gada laikā 
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas).

Dalības maksa LVL 50, un nodrošinājums 
10% no nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils no
vada domes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtes 
pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g. 
17.maijam plkst. 9.30.

Izsole notiks š.g. 17.maijā plkst.10.00, 
Mālpils novada domes mazajā sēžu zālē, Nā
kotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saska
ņojot laiku pa tālruni 28682020.

Sīkāku informāciju un izsoles nolikumu 
var saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā., tālr.: 
67970888.

sidgundas pamatskola
aicina vecākus pieteikt bērnus  

1.klasē katru darba dienu  
no plkst. 820 līdz 1500

Nepieciešamie dokumenti:
· Iesniegums skolas direktorei;
· Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;
· Vecāku personu apliecinošs dokuments.

skola nodrošina skolēnus  
ar mācību grāmatām.

Piedāvājam 1.klases skolēniem  
pēc stundām iespēju:

· apmeklēt pagarinātās dienas grupu;
· piedalīties interešu izglītības nodarbībās:

– tautisko deju pulciņā;
– teātra pulciņā;
– sporta pulciņā;
– ansamblī;
– vizuālās mākslas pulciņā;

· piedalīties interesantos ārpusklases pasā
kumos.

Tālrunis uzziņām: 67956921

mālpils Profesionālā  
vidusskola

no 14.jūnija uzņems audzēkņus
profesionālās vidējās izglītības programmās:

· Ēdināšanas pakalpojumi, (kvalifikācija –  
ēdināšanas pakalpojumu speciālists)

· Kokizstrādājumu izgatavošana,  
(kvalifikācija – mēbeļu galdnieks)

· Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija,  
(kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis)

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

mazais komplekts – 19 TV kanāli un 2Mbit 
internets. Abonēšanas maksa 10Ls.

Vidējais komplekts – 41 TV kanāls un 5Mbit 
internets. Abonēšanas maksa 18Ls.

Lielais komplekts – 70 TV kanāli un 10 Mbit 
internets. Abonēšanas maksa 24Ls.

mazā komplekta tV kanāli – LNT, LTV1, 
LTV7, TV 3 Latvia, TV 5 (Latvia), 3+Latvia, 
HTB MИP, Первый Балтийский канал, Рен ТВ 
Балтия, РТРПланета, Первый Балтийский 
музыкальный, Охота и рыбалка, JimJam, 
OETV.LV, TV XXI, Cartoon Network, EuroSport, 
National Geografic, EuroNews

Vidējā komplekta tV kanāli – visi mazā kom
plekta kanāli un TV6 Latvia, HTB Haше Кино, 
TB Центр International, Discovery Channel, 
Animal Planet, FOX Crime, FOX Life, Univer
sal, Sci Fi, MUZ TV Baltija, History Channel, 

Hallmark Channel, MTV Europe, VH1, VIVA, 
Nickelodeon, CNN, RTL, Eurosport 2, Zone 
CLUB, Zone Reality, Zone Romantica

Lielā komplekta tV kanāli – visi mazā un 
vidējā komplekta kanāli, kā arī – РБК, RuMu
sic, Интересное ТВ, Кухня ТВ, Дом Кино, 
KXЛ, Первый игровой канал, Домашние 
животные, WFC, A ONE, Теленяня, Extreme 
Sports, Bloomberg TV, Hustler TV, XXX ex
treme, MTV Hits, MTV Dance, MTV2, VH1 
Classic, EuorSport HD, National Geografics 
Wild, National Geografics HD, Travel Channel, 
Discovery Science, Discovery Travel&Living, 
Discovery World, Discovery Investigation, 
LUXE TV HD, RTVi.

Vairāk informāciju par pakalpojumiem  
var iegūt www.ogreland.lv  

vai zvanot pa tālruņiem 29118744  
un 29227148

ziņo policija 
Notikumi mālpils novadā 2010. martā

Cienījamie mālpils novada iedzīvotāji!

iNterNets uN iNteraktīVĀ teLeVīziJa

LŪDzu atsaukties  
moB. teLeFoNa “Nokia” atraDĒJu  
24. aprīlī (melns ar sarkaniem sāniem). 
Vismaz lūgums pret atlīdzību atgriezt  

sim karti, kurā  bija daudz  
svarīgu kontaktu un mīļu lietu.  

tel. 67925043 – saNDra
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Aleksandra Ļebedeva

Sveicam maija jubilārus!

apsveicam!
Ir aiztraukuši gadu spieti, 
Ir ziedu, viršu medus vākts, 
Un, pārlūkojot gadu kāres, 
“Tīrs dzintars!” varam secināt. 
                   /V.Mežnora/

Mīļii sveicam strauju zariņu apaļajā jubilejā!
Mālpils vidusskolas kolektīvs

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

Redaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,  
e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autors
Makets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."
Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

mālpils kultūras centra pasākumu 
plāns 2010.gada maiJa mēnesim

08.05. plkst. 19.oo Ieskaņu koncerts “CeĻĀ uz LatGaLes  
Dziesmu sVĒtkiem”. Uzstājas mālpils jauktais koris un draugi

09.05. plkst. 13.oo  
Grupas “DzeLzs ViLks” koncerts “uiJĀ, uiJĀ mĀtes DieNĀ!”  
Biļetes cena – 2,50,Ls; skolēniem – 1,Ls; ģimenes biļete (4 cilv.) – 5,Ls

12.05. Vecmāmiņu klubiņa “rezēdas” saiets – ekskursija

13.05. “martai Liepiņai – skulmei 120” jubilejas pasākumi: 
no pl. 12.00 – 14.00 iespēja viesoties “Skulmēs”, kur apmeklētājus sagaidīs 
Džemma Skulme un Ināra Skulme 
pl. 15.00 dokumentālās filmas “Avangarda amazone” izrāde Mālpils kultūras 
centrā 
pl. 16.00 Pirmās sievietes – tēlnieces martas Liepiņas – skulmes  
120 gadu JuBiLeJas izstĀDes atkLĀŠaNa izstāžu zālē  
(izstāde apskatāma līdz 21. maijam)

1890. gada 13. maijā Mālpils pagasta “Ādmiņos” dzimusi pirmā  
sieviete – tēlniece latviešu mākslas vēsturē Marta Liepiņa – Skulme

16.05. Sen gaidīju, nu atnāca PaVasara GaDatirGus!

23.05. plkst.13.oo Puzes rokdarbnieku izstādes atklāšana izstāžu zālē  
kopkoncerts “mālpiliešu un kurzemnieku tikšanās 24.meridiāna  
un 57. paralēles krustpunktā” Piedalās Puzes attīstības veicināšanas biedrība 
“Niedre”; sievu deju kolektīvs “Dzērvenīte”; folkloras kopa “sītava”,  
vokālais trio “Pa īstam” un pašmāju pašdarbnieki

28.05. plkst. 19.oo Deju svētki “sanāciet sadejot mālpils novadiņu!  
Sadejos Mālpils vidusskolas, profesionālās vidusskolas un Sidgundas  
pamatskolas deju kolektīvi.

30.05. plkst. 19.oo mālpils amatierteātra PirmizrĀDe 
Vizma Belševica “PaPīra zirDziŅŠ”. Pasaka lieliem bērniem,  
kur viss būs kā īstā pasakā – karalis, princese, galma āksts un citi brīnumi.

sludiNājumi        iNformācija       reklāma

sludinājumi
LAD izsniedz platību maksājumu kartes. Kas pasūtījuši, var sa
ņemt pie Nellijas Andrukeles. Tālr. 29178743

Atis Aigars sniedz pakalpojumus govju mākslīgā apsēklošanā. 
Tālr. 26143151

Tulpju ziedēšanas laikā Mālpils novada “Idiņos” varat apskatīt 115 
šķirnes un pasūtīt stādmateriālu rudenim. Tālrunis 67925212

Jūs laipni gaidīs FRIZĒTAVĀ Pirts ielā 6 (ēka blakus autoostai, 
ieeja no ielas puses). Frizētava pārcēlusies jaunās telpās no pirts 
ēkas. Sīkāka informācija: Daina 26595671; Lana 26343519

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

Cepu mājas tortes dažādiem pasākumiem (arī kāzām). Tālrunis 
26468529

Meklēju pasažierus vai pievienošos braucienam uz darbu Rī
gā. Braucu darba dienās no Upmalām līdz Teikai (darba laiks 
08.30 – 17.00) Tālr. 26121494 Guna

Izīrē divistabu dzīvokli vai vienu istabu. Tālr. 29285500

Līdzjūtības
V Pārtrūcis ir darbu pavediens, izirusi mīlestības dzija.
 Tomēr sirdis kopā būs arvien gaismas brīžos, kuri dzīvē bija.....

Ņina roščina, mirusi 4.februārī 79 gadu vecumā,  
Leonīds kaļiņins, miris 15.februārī 59 gadu vecumā,  

Gaida Grigorjeviča, mirusi 24.februārī 54 gadu vecumā,  
Juris JaungailisGailis, miris 26.februārī 50 gadu vecumā.

Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem un katram,  
kuru sāpina viņu aiziešana.

Mālpils novada dome, Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa8.maijā, sestdien, plkst. 13.oo
MĀLPILS KULTŪRAS CENTRĀ

aicinām visus uz Mālpils vidusskolas 1. – 12.kl. skolēnu
koNCertu “es saVai mĀmiŅai”

Gaidīsim ne tikai māmiņas, bet arī tētus un citus interesentus!

Veicu uzstādīšanu, rekonstrukcijas un remontdarbus:
· Kanalizācijas sistēmām; · Apkures sistēmām; · Ūdens apgādes sistēmām.

Tālrunis 29980098

sveicam jaunos mālpiliešus  
un viņu vecākus!

Bruno Dmitrijs savins, dzimis 3.februārī;  
krišjānis Jēkabsons, dzimis 24.februārī;  

samanta Lunte, dzimusi 2.martā;  
markuss maļugins, dzimis 10.martā;  
Haralds Graudiņš, dzimis 25.martā.

  

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
                             (J.Silazars)

Skumju brīdī esam  
kopā ar Solvitu Lapiņu  

brāli uģi Prīsi mūžībā pavadot.
Mālpils novada dome

Ai, māmulīt, kāpēc aizvēri acis 
Un aizgāji tālumos? 
Kas gudrus, mīļus vārdus nu sacīs 
Un mājai gaišumu dos?

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
skolotājam Jānim Vaivaram  

māti mūžībā pavadot.
Mālpils vidusskolas kolektīvs

Vienai dzīvei vieni vārti, 
Saules gaismai atvērti. 
Žēl, ka nezinām, cik ilgi 
Tiks tie vaļā turēti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
direktorei Solvitai Lapiņai  

brāli mūžībā pavadot.
Mālpils vidusskolas kolektīvs

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm, 
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu… 
Nostājas blakus Tev draugi un klusē 
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
skolotājai Svetlanai Čelnovai  

brāli mūžībā pavadot.
Mālpils vidusskolas kolektīvs

Lai mātes mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...

Skumju brīdī  
esam kopā ar Aldi Plaudi  
māmuļu smiltājā guldot.

Mālpils novada dome

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
                   (Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Aldim Plaudim  

māti mūžībā aizvadot.
Mālpils Profesionālās vidusskolas  

un Mālpils internātpamatskolas  
kolektīvs


