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Skolas auglis
Sadarbība ar Austriju

Vasaras soļi 
Dejas Šlokenbekā

Barikādēm – 20
vāka foto: daiga frīdberga
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Latvijas lepnums
Jau septīto gadu Latvijas lepnuma akcijā tiek godināti cilvēki, kas 

dara vairāk, nekā kāds no viņiem to varētu prasīt vai sagaidīt, sarežģītā 
situācijā nepaliek malā, bet iet un dara, lai palīdzētu, piepildītu cerību 
vai sapni, izglābtu, atbalstītu. Rudenī rakstīt par saviem līdzcilvēkiem, 
aicināja Latvijas lepnuma akcijas organizētāji laikraksts Diena un telekom-
pānija TV3 kopā ar atbalstītājiem – portālu draugiem.lv un banku Citadele.

Kā katru gadu, arī šogad Latvijas lepnuma balva tika pasniegta desmit 
nominācijās – Glābējs; Labā sirds; Draugs; Skolotājs; Cilvēks cilvēkam; 
Mecenāte; Novadnieks; Ģimene; Vairāk, nekā prasa pienākums.

Nominācijā Cilvēks cilvēkam balvu saņēma mālpilietis arnis 
kargans, kurš, neprasot samaksu par darbu un liekot lietā savu būv-
nieka pieredzi, uzbūvējis ģimenei Ambeļu pagastā jaunu māju pavasarī 
nodegušās vietā.

2010.gada 19.decembris ,  kad 
notika  Pierīgas amatierteātru skate 
bija saspringta diena gan žūrijai, gan 
aktieriem. rīta cēlienā mālpilī varēja 
redzēt 3 izrādes – Vizmas Belševicas „Pa-
pīra zirdziņš”, Mālpils amatieru teātris (Re-
žisore Liene Cimža); Paula Putniņa „Viena 
no simts”, Carnikavas teātra studija „Nagla” 
(Režisors Jānis Ozoliņš); Dignas Virkstenes 
„Pēc goda un taisnības”, Mores amatierteāt-
ris „Oga” (Režisore Liene Cimža).

Pa dienu žūriju uzņēma allažu tautas 
nams, kur tika vērtēta Allažu amatierteātra 
izrāde – Anna Brigadere „Sprīdītis”, (Reži-
sore Izolde Pētersone), bet jau pēcpusdienā 
siguldas pagasta kultūras namā – Andreja 
Upīša „Ziņģu Ješkas uzvara”, Siguldas Tau-
tas teātris (Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece). 
krimuldas tautas namā tika izrādīta Rū-
dolfa Blaumaņa „Īsa pamācība mīlēšanā”, 
Krimuldas amatierteātris (Režisore Zane 
Zīle), bet vēlu vakarā ar skaļiem rībieniem 
pēdējo izrādi ierībināja inčukalnieši, rādot 
Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienas Silma-
čos” (Režisore Zigrīda Ezeriņa).

Rezultāti tika paziņoti 4. janvārī Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldē 
(PIKSP), kad tika pasniegtas balvas par 

labāko veikumu amatierteātru skatē. 
Šogad par veiksmīgākajām atzītas divas 
izrādes – Carnikavas teātra studijas „Nagla” 
iestudējums „Viena no simts” un Siguldas 
tautas teātra iestudējums „Ziņģu Ješkas 
uzvara”.

mālpils amatierteātris mājās atgriezās 
ar divām uzvarām! Apsveicam visu radošo 
kolektīvu, bet jo īpaši kasparu ameriku, 
kurš ieguvis balvu kā labākais aktieris, par 
lomu izrādē „Papīra zirdziņš”.

Par labāko scenogrāfiju atzīta māras 
Ārentes (no labās) veidotais skatuves 
noformējums Mālpils amatierteātra iestu-
dējumam „Papīra zirdziņš” (režisore Liene 
Cimža).

Māra Ārente, atbildot uz jautājumu – Kā 
radās scenogrāfija šai izrādei? – atzina: 
„Pats par sevi saprotams, ka tā ir nepie-
ciešama, tomēr otra lieta, ka nav naudas! 
Ka nav neviena lata, tāpēc jau meklē visu 
ko var izmantot – vecas avīzes, iepriekšējo 
gadu mākslas skolas manu audzēkņu, 
brāļu Salmiņu darbu. Scenogrāfija ir tieši tā 
pat kā apģērbs, vai nu palīdz aktierim, vai 
bremzē.” Viss kopīgais izrādes tēls – gan 
kostīmi, dažādas nozīmīgas atribūtu deta-
ļas, kā, piemēram, slavenie ordeņi, rozes, 

ko palīdzēja izgatavot paši aktieri, kubi, 
kas sākumā bija cerētas bumbas, veidojas 
izrādes iestudēšanas gaitā. Liela nozīme 
ir režisores Lienes Cimžas idejai, kas tad 
vēlāk apaug ar to, ko izdodas realizēt tīri 
tehniski. „Papīra zirdziņš” ir pirmais režiso-
res sadarbības mēģinājums ar Māru Ārenti, 
kura savulaik veidoja Mālpils 800 gades 
scenogrāfiju. Savukārt lugas scenogrāfe 
atzinīgi izteicās par režisores lugu izvēli, kas 
nav tradicionāla: „Tiek izmantota visai liela 
nosacītība visās lietās, nedaudz abstrakcija, 
kas man ļoti patīk.”

daiga frīdberga
Foto: zane Brīvmane, „Rīgas Apriņķa Avīze”

Balva. Foto: Edmunds Brencis, Dienas mediji

kaspars ameriks

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks  
oļģerts Lejnieks un PikC teātra mākslas metodiskās apvienības  
darba koordinatore aija vitmane  sveic māru Ārenti

režisore Liene Cimža, māra Ārente un kaspars ameriks

mālpilieši gūst divas uzvaras  
amatierteātru skatē
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15. janvārī Mālpilī viesojās Austrijas 
Republikas vēstniece Latvijā Hermīne Eva 
Marija Popellere, ar kuru kopā bija ieradies 
Austrijas Pašvaldību sadraudzības projektu 
speciālists Rihards Bizancs. Viesus uzņēma 
Mālpils novada domē, kur notika sarunas 
par iespējamo sadarbību starp Austrijas 
un Latvijas pilsētām. Jau pagājušā gada 
nogalē Mālpils novads uzsāka sadarbības 
partneru meklējumus jaunam ārzemju saka-
ru virzienam – Comenius Regio. Pateicoties 
Pašvaldību Savienībai ir atrasti partneri Aus-
trijā – pilsēta Poisdorfa, sadarbībā ar kuru 
varētu realizēt jauno projektu.

kas ir Comenius Regio?
Partnerības finansē reģionālo sadarbību 

skolu izglītībā un atbalsta pieredzes un 
labas prakses apmaiņu starp reģioniem un 
pilsētām Eiropā. To mērķis ir palīdzēt reģio-
nālajām vai vietējām iestādēm, kuras atbild 
par skolu izglītību, uzlabot skolas vecuma 

bērniem piedāvātās izglītības iespējas. 
Šajos divpusējās sadarbības projektos abi 
reģioni, kas piedalās, var brīvi izvēlēties tiem 
svarīgu un tos interesējošu tematu. Projekta 
pasākumos jāiekļauj skolas un citi attiecīgie 
reģiona vai pilsētas partneri, piemēram, 
jaunatnes klubi, bibliotēkas vai muzeji. Ir 
vēlama gan pārrobežu, gan reģionu sadar-
bība dažādās Eiropas daļās.

Vēstnieces kundze pēc iepazīšanās 
ar Mālpili atzina, ka apbrīno, cik daudz 
izdarīts, neskatoties uz saimnieciski smago 
situāciju, cik liela iniciatīva ieguldīta, lai vei-
dotu jauniem cilvēkiem nepieciešamo bāzi, 
piesaistītu viņus palikt te, jo tā novads var 
cerēt uz ekonomisku augšupeju un tālāku 
dzīvotspēju. Īpaši atzinību vēstnieces kun-
dze izteica par daudzajiem starptautiskajiem 
projektiem, kas cilvēkiem dod perspektīvas 
iespēju. Jo, dzīvojot te, Mālpilī, nelielā no-
vadā, tomēr ir pieeja Eiropai, pasaulei. Būt 

piederīgam tai jo īpaši svarīgi ir reģionos 
dzīvojošajiem cilvēkiem. Arī sporta kom-
plekss, daudzās skolas, Muižas viesnīca 
un pārējā infrastruktūra ir tā, kas palīdz 
noturēt cilvēkus.

„Es ceru, ka izdosies projekts ar 
Austrijas pilsētu Poisdorfu, jo tas svarīgi 
ir ne tikai mālpiliešiem, bet arī Poisdorfas 
iedzīvotājiem,” tikšanās noslēgumā teica 
Austrijas Republikas vēstniece Latvijā Her-
mīne Eva Marija Popellere.

Pirms došanās uz Rīgu vēstnieces 
kundzei bija iespēja apskatīt Mālpils kul-
tūras centra plašās zāles, mākslas skolas 
audzēkņu darbus un tikko iekārtoto Laines 
Kainaizes gleznu izstādi, kas droši vien 
priecēja tikpat, cik saulainā ziemas diena ar 
gurkstošo sniegu zem kājām, kas pavadīta 
Mālpilī.

daiga frīdberga

ziņAS

Kā ziņo Zemkopības ministrija, sākot 
ar 10. janvāri, Latvijā tiek ieviesta Eiro-
pas Komisijas programma skolu ap gā-
dei ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts 
augļu un dārzeņu piegādei skolēniem 
vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas 
auglis”, saskaņā ar kuru svaigus augļus 
un dārzeņus sākuši saņemt 1.–6. klašu 
skolēni 492 mācību iestādēs. Program-
mu īsteno 165 atbalsta pretendenti – 
dārzeņu audzētāji, ēdināšanas uzņēmumi 
un pašvaldības.

Atbilstoši programmas nosacījumiem 
svaigus augļus un dārzeņus skolām 

piegādā ražotāji, kuri tos audzē saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas, uzglabā-
šanas un marķēšanas prasībām un kontroles 
kārtību. Tāpat tos piegādā produktu ražotāji, 
tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, 
kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā 
dienestā, kā arī pašvaldības, izglītības 
iestādes un saimnieciskās darbības veicēji, 
kas nodrošina ēdināšanu skolās.

Programmas īstenošanas laikā līdz 
šā gada 25. februārim 1.–6. klašu skolēni 
katru mācību dienu bez maksas ārpus 
pusdienām saņems ne mazāk kā 100 gramu 

nomazgātus, notīrītus un safasētus svaigus 
augļus vai dārzeņus vai arī to asorti. Iepako-
jumos dažādās kombinācijās būs atrodami 
āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes, kāposti, 
kolrābji, burkāni un kāļi.

Mālpils novada izglītības iestādes arī 
uzsākušas projekta realizāciju. Tā Mālpils 
internātpamatskolas audzēkņi ik dienas 
saņem burkānus no ZS „Galiņi”, vai ābolus 
no Pūres. Par projekta realizāciju rūpējas 
SIA „Žaks–2”. Mālpils vidusskolā un Sid-
gundas pamatskolā SIA „Aniva” arī piedāvā 
ābolus vai vaakumā fasētus burkānus.

daiga frīdberga

„skolas auglis” – burkāns, ābols, bumbieris?

vēstnieces kundze ar mālpils novada domes pārstāvjiem mālpils muižā

mālpils domē

sporta kompleksā

Pēc kultūras centra apskates

veidojas jauna sadarbība ar austriju
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1991. gada barikāžu dalībnieka piemi-
ņas zīme ir Latvijas Republikas valsts 
apbalvojums, kas izveidots, lai godinātu 
aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus par 
1991.gada janvārī un augustā parādīto 
drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par 
ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes 
darbā, kā arī tām personām, kuras morāli 
un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus.

Apbalvojumus piešķir piemiņas zīmes 
valde Saeimas priekšsēdētāja vadībā. Valdē 
ir vēl četri locekļi – 1991. gada barikāžu 
muzeja direktors Renārs Zaļais, rakstniece 

un žurnāliste Marina Kosteņecka, Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis un Saeimas Kancelejas direk-
tors Māris Steins.

Pirmā piemiņas zīme pasniegta 
1996.ga da 20.janvārī, un līdz šim apbalvoti 
vai rāk nekā 29 tūkstoši barikāžu dalībnieku.

Piemiņas zīmei 1999.gadā ar īpašu 
likumu piešķirts valsts apbalvojuma statuss.

Piektdien, 21. janvārī, 85 Latvijas neat-
ka rības aizstāvjiem Mālpilī pasniedza 
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi.

Pagājušā gadsimta 90.gados es dzīvoju 
un strādāju Rīgā, Vecmīlgrāvī. Tā nu bija, 
ka netālu bija ierīkota „Omoniešu” jeb 
„melno berešu” bāze. Bieži redzējām, kā 
viņi iereibuši staigāja gar Vecmīlgrāvja 
universālveikalu „Vētra”. Bija briesmīgi, kad 
viņi ar bruņutransportieriem braukāja pa 
Vecmīlgrāvi, jo, lai tiktu līdz pilsētas centram, 
viņi brauca pāri Vecmīlgrāvja tiltam. Tajā 
laikā jau pilsētas centrā parādījās pirmās 
barikādes. Reiz, braucot pār Vecmīlgrāvja 
tiltu, redzējām, ka atbraukušas lielās, 
smagās mašīnas, lai aizšķērsotu tiltu uz 
pilsētas centru, lai omonieši netiktu tam 
pāri. Paši lielo mašīnu šoferi bija sasēdušies 
otrpus ceļam pie ugunskura. Atbraukusi 
mājās, mēs ar kaimiņieni nolēmām aizvest 
šiem vīriem ko ēdamu. Un tā, sasmērējām 
sviestmaizes un karstu tēju, braucām ar otro 
autobusu uz tiltu.

Bet liels bija mūsu brīnums, ka vīri – 
šoferi u.c. bariņā sastājuši kaut ko uztrau-

kumā sprieda. Ēšana viņiem nebija ne 
prātā, jo īsu brīdi pirms mūsu ierašanās bija 
ieradušies Omonieši, saguldījuši visus pie 
zemes, bet smagajām mašīnām visām bija 
sašauti lielie riteņi un benzīnbākas. Skats 
bija briesmīgs.

Steidzāmies uz pilsētas centru, kur 
pie ministru padomes arī bija tādas pašas 
lielo mašīnu barikādes. Mēs viņiem stās-
tījām, kas noticis pie Vecmīlgrāvja tilta, jo 
citādi mēs neko palīdzēt nevarējām. Bijām 
pārbijušās un no šausmām mums trīcēja 
gan rokas, gan kājas. Bet sašautas lielās 
mašīnas pie Vecmīlgrāvja tilta vēl stāvēja 
ilgi. Paziņas teica, ka kāda šāvienu kārta 
trāpījusi arī satiksmes autobusa apakšējā 
daļā pa bleķiem. Cilvēki tur bija ģībuši no 
šausmām. Un tā, šovakar televīzijā arī pa-
rādīja šo sašautos mašīnu riteņus. Tā viss 
nāca atkal atmiņā. Tas viss bija šausmīgi. 
Kaut nekad vairs tas nebūtu!

Ā.Grase

atmiņu stāsts

Barikādēm – 20

Gata zariņa veidotā instalācija  
ar oriģinālajām kaujas bozēm

Barikāžu 20gadei veltītā izstāde 
kultūras centrā

Luterāņu draudzes mācītājs  
edvīns rumjancevs

Gatis zariņš  
un staņislavs krilovskis

apbalvojumu saņem  
edvīns Ģērmanis

Barikāžu 20. gadadienas  
svinīgā pasākuma  
dalībnieki
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apbalvotie mālpilieši
Leontīna Amerika  
Imants Ameriks Apbalvots 

pēc nāves
Kārlis Apsītis  
Imants Ārents  
Imants Audriņš  
Marta Auna  
Jānis Avotiņš  
Guntars Balodis  
Irēna Baltalksne  
Agris Baranovskis  
Jānis Baranovskis Apbalvots 

pēc nāves
Vitālijs Baranovskis  
Jaroslavs Basarabs  
Dale Bembere Apbalvota 

pēc nāves
Ilga Bērtule  
Uldis Bēvalds  
Vitolds Blumbergs  
Dace Bome  
Aivars Bomis  
Jānis Brakovskis  
Agris Celmiņš  
Malda Čelnova  
Imants Čelnovs  
Gunārs Deksnis  
Ilmārs Feldmanis Apbalvots 

pēc nāves
Jānis Feldmanis  
Līga Fridrihsone  
Raitis Graubiņš  
Aija Gurjanova  
Jānis Gurjanovs  
Edīte Ģērmane  
Edvīns Ģērmanis  
Jānis Ģērmanis  
Tālivaldis Ģēvele  
Jānis Isajevs Apbalvots 

pēc nāves
Pēteris Isajevs  
Aleksandrs Jakovļevs  
Pāvels Jakovļevs  
Vilnis Kadiķis  
Modris Kalniņš Apbalvots 

pēc nāves
Uldis Kostjukevičs  
Rolands Krastiņš  
Staņislavs Krilovskis  

Dzintra Krūmiņliepa Apbalvota 
pēc nāves

Igors Ķešāns  
Leonards Locs  
Dainis Lūkins  
Gunārs Lūkins  
Jānis Lūkins Apbalvots 

pēc nāves
Aija Mālkalne  
Kārlis Mārtinsons  
Vasilijs Mihejevs  
Aivars Millers  
Ligita Miltiņa  
Ruta Misiņa  
Laimonis Mudenieks Apbalvots 

pēc nāves
Inguna Mūsiņa  
Vivita Narnicka  
Dzintars Narnickis  
Ivars Ošenieks  
Andris Paukšins  
Genādijs Piciļevičs  
Indulis Platais  
Mārtiņš Poišs Apbalvots 

pēc nāves
Jānis Prikulis  
Brigita Reine- 

Rukmane
 

Anna Rimicāne  
Kārlis Rogulis Apbalvots 

pēc nāves
Anita Rundzāne  
Edīte Saleniece  
Kārlis Salmiņš  
Māris Sārna  
Miervaldis Serma Apbalvots 

pēc nāves
Andis Sils  
Ēriks Staško  
Centis Stira  
Aivars Strauss  
Māra Teleženko  
Imants Tučs  
Andrejs Vāvers Apbalvots 

pēc nāves
Māris Veics Apbalvots 

pēc nāves
Jānis Vizulis Apbalvots 

pēc nāves
Tālivaldis Zagorskis  
Gatis Zariņš  
Modris Žubeckis  

Piemiņas zīmi saņem  
aivars millers

izstādes veidotājas  
esmeralda tāle un Baiba Lippe

Piemiņas zīmes pasniedza Latvijas 
Pašvaldību savienības priekšsēdētājs 
andris Jaunsleinis

dalībniekus uzrunāja saeimas  
jaunākais deputāts Jānis dombravs

tālivaldis Ģēvele ar mazdēlu  
priecājas par saņemto apblavojumu

ar pasākuma dalībniekiem kopā  
dziedāja folkloras kopa „mālis” un koris
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Mālpils Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi turpina tradīciju klāt svētku galdus 
Siguldā „Gāles namā”. Valentīndienas 
galdu klāja Karīna Ziediņa, Liene Vec-
gaile, Rihards Riekstiņš un skolotāja 
D. Kursīte. Skolas audzēkņi ar katru gadu 
iegūst arvien lielāku pieredzi gan piedalo-
ties šādos sadarbības projektos, gan 
izstādēs, kur rāda skolā iegūtās prasmes 
un zināšanas viesu apkalpošanā. Skolas 
audzēkņi ir lepni par iespēju mācīties 
Mālpilī, tādēļ aicina jauniešus iepazīties 
ar skolu ATVĒRTO DURVJU DIENĀS, kas 
notiks laikā no 21. līdz 25.martam. Skolas 
adrese: Pils ielā 14, Mālpilī.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
nākošajā mācību gadā būs iespējams 
apgūt vairākas programmas:

* Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, 
mācību ilgums 4 gadi;

* Ēdināšanas pakalpojumi, mācību 
ilgums 4 gadi;

* Kokizstrādājumu izgatavošana, mācību 
ilgums 4 gadi;

* Sanitārtehnisko iekārtu montētājs, 
mācību ilgums 1 gads;

* Bārmenis, mācību ilgums 1,5 gadi.

daiga frīdberga

Laine Kainaize Dzimusi Rīgā, izglītību 
ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas 
Glezniecības nodaļā(1973 – 1980). 2001.
gadā ieguvusi Mākslas maģistra grādu. No 
1992. gada Latvijas Mākslinieku savienības 
biedre. Kopš 1992. gada strādā Rīgas 
Centra daiļamatniecības pamatskolā 
par mākslas pedagoģi. Ar mākslu Laine 
Kainaize ir saistīta jau no bērnības, jo abi 
vecāki ir mākslinieki – mamma Biruta Bau-
mane – gleznotāja, bet tēvs – tēlnieks Kārlis 
Baumanis.

Kopš 1979.gada piedalās izstādēs. 
Strādā eļļas tehnikā, akvarelī, zīmējumā. 
Mākslinieces darbi izstādīti loti daudzās pa-
saules valstīs – Latvijā, Gruzijā, Uzbekistānā, 
Čehijā, Vācijā, Francijā, Anglijā, ASV. No 

1987. gada personālizstādes Rīgā, Madonā, 
Limbažos, Salacgrīvā, Jūrmalā, Tukumā, 
Jaunpiebalgā, Jelgavā, Dobelē, Bonnā 
(Vācija), tagad arī Mālpilī.

Mālpilī māksli niece rāda dažādu laiku 
gleznas, darbus no plenēriem Kandavā, 
ar skais tajām Kur-
zemes pil sētiņām 
raksturīga jām mā-
jiņām, no Ķei penes 
pakalniem ar va-
reniem ozoliem un 
baznīcu siluetiem, 
glu ži kā Mālpilī. Pa-
gā jušās vasaras 
noskaņas redzamas 

darbos, kas tapuši Latgalē par tik 
zināmo keramikas tēmu. Īpašu 
stāstu māksliniece velta gleznai, 
kurā attēlota veca māja, pie kuras 
stāv laiviņa un redzams ūdens 
atspīdums, tā ir tā arī zīmīgā vieta 
Jēkabpilī, kas katru gadu applūst. 
Izstādes atklāšanā bija tā retā 

iespēja dzirdēt stāstu par katru gleznu. Un 
mums, izstādes apmeklētājiem tas bija kā 
krāšņs ceļojums pa dzimto Latviju. Tādēļ 
aicinu visus mālpiliešus un citu novadu 
ļaudis nākt un braukt apskatīt krāsās, 
formās bagāto izstādi, kas jūs no baltās 
ziemas ievedīs vasarā! Izstāde Mālpils 
kultūras cent ra Izstāžu zālē būs apskatāma 
visu februāri.

daiga frīdberga

Mālpils kultūras centrā jau otro sezonu 
pirmdienas vakaros skan dažādu stilu 
mūzika, bet visvairāk kantri, jo dejām, ko 
dejo Laimīgās līnijas dejotājas tā ir kā 
radīta. Dažādu vecumu dejotājas pulcējas, 
lai līnijdeju soļus savītu pavisam sarežģītos 
rakstos. Un nebūt tas nav tik vienkārši, to-
mēr darbs māca darītāju! Tās, kas līnijdejas 
jau dejo gadu, atceras cik grūti bija iesākt. 
Vai katru mēnesi kolektīvam piepulcējas pa 
kādai dāmai, kurai tiek dots tā mēneša MISS 
tituls, lai iedrošinātu, lai palīdzētu, jo tikai 

kopā strādājot veidojas deju grupa. Tādēļ 
22.janvāra izbraukums uz Šlokenbekas mui-
žu, kur notika Latvijas senioru līnijdeju grupu 
saiets, bija tik ļoti svarīgs arī mālpilietēm. Lai 
parādītu sevi, lai pierādītu sev, lai saprastu, 
ka mēs esam līmenī. Un tādas patiešām 
mēs esam. Varbūt vēl nedaudz nedrošas, 
kā pēc uzstāšanās koncerta daļā, atzina 
mūsu deju kluba vadītāja, Latvijas līnijdeju 
krustmāte Dzintra Rozīte, tomēr ar savu sti-
liņu. Bijām sagatavojušas interesantu deju, 
kas ir Dzint ras horeogrāfija, ko rādījām arī 

atskaites koncertā Mālpilī. Šlokenbekai par 
godu bijām īpaši posušās 30.gadu stilā, 
kas mūsu dejotājām ļoti piestāvēja. Dāmu 
vecumu gan mēs smiedamās neizpaudām, 
vien atzinām, ka starp jaunāko un vecāko 
dejotāju vien nieka 48 gadi. Bet kurš gan 
to var pateikt? Pirmajā izbraukumā Mālpili 
pārstāvēja neliela daļa no grupas, bet ceram 
jau pavasarī doties uz festivāliem daudz 
kuplākā pulkā. Lai raits solis, lai neizsīkstoša 
enerģija un kustības prieks! Nāciet arī jūs, 
droši! Mēs aicinām visas, kas sapņo izdejot 
rumbu, ča-ča-ča, valsi un pat tango!

daiga frīdbergasarma un inese dejo jau 10 gadus semiolu indiāņu deja

No labās – māra, ruta, sarma, rita, inese, ilga, 
daiga, foto nav solvita, jaunākā Laimīgās līnijas 
dejotāja

Laimīgā līnija viesojas Šlokenbekā

Laine 
kainaize

Gāles namā jau valnetīndienas noskaņas

iepazīsti mālpils Profesionālo vidusskolu!

vasaras soļi

māksliniece stāstot par savām gleznām
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Izskatīja 18.jautājumus:
1. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA 

„First Malpils Power”.
2. Par SIA „Norma K” statūtiem.
3. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
4. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
5. Par adreses piešķiršanu.
6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu 

atsavināšanu.
7. Par dzīvojamās mājas „Lībenes 2” zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
8. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības 

dzīvojamajā fondā.
9. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par sociālā 

dzīvokļa izīrēšanas kārtību Mālpils 
novadā” apstiprināšanu.

10. Par Sidgundas pamatskolas attīstības 
plāna 2010./2011.–2012./2013. mācību 
gadiem apstiprināšanu.

11. Par Sidgundas pamatskolas interešu 
izglītības programmas 2011.gadam 
saskaņošanu.

12. Par novada domes 24.11.2010. sēdes 
lēmuma Nr.14/2 atcelšanu.

13. Par novada domes 29.09.2010. sēdes 
lēmuma Nr.11/19 precizēšanu.

14. Par pašvaldības autoceļiem.
15. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 

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

16. Par 2011.gada Mālpils novada domes 
budžeta ieņēmumiem.

17. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 
Saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
trūcīgas un maznodrošinātas personas 
statusa noteikšanu Mālpils pašvaldībā”„ 
apstiprināšanu.

18. Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem 
debitoriem.

• Izskatot jautājumu par zemes nomas 
līguma laušanu ar SIA „First Malpils Power”, 
deputāti nolēma izbeigt 30.05.2008. starp 
Mālpils pagasta padomi un SIA „First 
Malpils Power”, noslēgto Zemes gabala no-
mas līgumu ar 2011.gada 5.martu, paziņojot 
SIA „First Malpils Power” par to rakstveidā 
2 (divus) mēnešus iepriekš. Pieprasīt no 
SIA „First Malpils Power” samaksāt nomas 
maksas parādu, nokavējuma naudu un 
apkures katla ekspluatācijas izmaksas. 
Uzdot Iepirkumu komisijai līdz 2011.gada 
7.martam izstrādāt un iesniegt domei 
nepieciešamo dokumentāciju jaunas iepir-
kuma procedūras izsludināšanai ar mērķi 
nodrošināt kvalitatīvu un lētu siltumenerģiju 
Mālpils ciemā.

• Atsavināt izsoles kārtībā pašvaldības 
nekustamos īpašumus:
1. „Sporta iela 5”, sastāvošu no zemes 

gabala, šķūņa un šautuves;

2. „Lejasrautēni”, sastāvošu no zemes 
gabala;

3. „Meža Urdzēni”, sastāvošu no zemes 
gabala 14,0ha

 Uzdot iepirkumu komisijai nodrošināt 
nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja 
novērtējumu un sagatavot izsoles 
dokumentāciju.

4. Nodot atsavināšanai Mālpils no-
vada domei piekrītošo nekustamo 
īpašumu „Sidgundas Vagari”, 2,6076ha 
sastāvošu no četrām zemes vienībām, 
uz kurām atrodas SIA „Sidgunda 2” 
pie derošas lauksaimnieciska rakstura 
būves.

• Noteikt īres maksu pašvaldības sociā lās 
mājas „Smiltnieki” sociālajiem dzī
vokļiem ar palīgēkām – 0,10Ls/m2 un 
īres maksas dotāciju 0,10Ls/ m2. Noteikt 
maksu par ūdeni, kanalizāciju un elektrību 
koplietošanas telpām – proporcionāli 
faktiskajām izmaksām, aprēķinu veicot reizi 
ceturksnī.

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 
„Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību 
Mālpils novadā”.

Pilnu novada domes sēdes Nr.16 lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja iveta krieviņa

mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks  
2011. gada feBruĀra mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs

tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 16.februārī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 17.februārī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

finanšu komitejas sēde 17.februārī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

domes sĒde 23.februārī pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNdrs LieLmeŽs

Privatizācijas komisijas sēde pl.18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

administratīvās komisijas sēde 9.februārī, 23.februārī 
pl.14.00 Mazajā sēžu zālē ARVILS LŪKS

iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 SOLVITA STRAUSA

mĀLPiLs Novada domes 22.12.2010. sĒde Nr. 16

informācija par 2010. gada decembrī saņemtajiem 
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm 

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

17.12.2010. Mālpils novada 
dome

Teritorijas labiekārtošana Kastaņu ielā 6, Mālpilī, 
Mālpils novadā projekta “Mālpils tirgus laukuma 

labiekārtošana” ietvaros

Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu
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Ir labi sākt jauno gadu ar labām lietām. Tā darīja arī pulciņš sko-
lotāju no dažādām Mālpils izglītības iestādēm, kas skolas brīvlaikā 
sapulcējās Mālpils internātpamatskolas telpās, lai mācītos ko jaunu. 
Paldies Dacei Brūnai, kura Ziemassvētku tirdziņā, Mālpils kultūras 
centrā uzrunāja puķu meistari no Zaubes. inga mikose, kas pie 
mums bija atvedusi savus pirmos darbus, bija ar mieru dalīties 
pieredzē un savos izgudrojumos arī ar mums. Tā apbruņojušās 
ar krāsainiem auduma gabaliņiem, adatām, līmi un šķērēm bijām 
gatavas darbam. Kā interesantākais darba rīks man šķita svece, 
kas izrādījās ir viens no svarīgākajiem pārbaudījumiem. Ar liesmas 
palīdzību tika veidotas vairāku desmitu ziedlapiņu forma, un tikai 
pēc rūpīgas labāko lapiņu atlases varēja ķerties pie diega un adatas, 
lai veidotu zieda formu. Katrai mums sanāca pilnīgi cits zieds – citai 
maigs un gaisīgs, citai spilgts, citai dūkans, jo viss atkarīgs no paša 
izvēles. Varbūt puķes mums sanāk pēc pašas līdzības?

Vaicāju arī pašām puķu veidotājām – kāpēc esat nākušas uz 
kursiem, kur izmantosiet jauniegūtās zināšanas?

mairita, dace un marta – puķes, pirmkārt, tikšot sev un tad 
labām draudzenēm. Varbūt kāda puķe aizceļos arī uz tālākām 
zemēm, lai brīnās, ko ziemeļmeitas prot uztaisīt.

Lolitai bērnudārzā esot ļoti daudz kolēģu, kurām tikšot 
dāvinātas – Ja gribēs, kādai arī iemācīšu, ja ne, uztaisīšu!

iveta – Man tuvojas liels notikums, meitas 9.klases izlaidums, 
tad jau noderēs.

ilze(mājturības skolotāja) – Es varēšu izmantot savās stundās 
un arī dāvināt.

inguna atzīst, ka galvenais ir darbošanās prieks un vieglāk 

iemācīties ir tad, ja ir kas to parāda. Tagad jau internetā varot atrast 
visu ko, bet gribas jau redzēt arī tos knifiņus, uzzināt, kā labāk, 
pareizāk.

Jolanta cerot iemācīt arī savai kolēģei Līgai.
una par šādu puķu veidošanu sapņojusi jau sen, bijusi savākta 

gan informācija, gan nepieciešamie materiāli, lai uz Ziemassvētkiem 
veidotu dāvanas, taču kaut kā nav sanācis, tādēļ bijusi ļoti priecīga 
par iespēju nākt uz kursiem.

Inga Mikose stāstīja, ka pati esot mācījusies želejpuķu 
veidošanas kursos, tomēr atzīst, ka process ir ļoti sarežģīts un 

darbietilpīgs, tādēļ meklējusi citus variantus. 
Pati meistare ir pieredzes bagāta šuvēja, 
strādājusi ar dažādiem pasūtījumiem, bet 
interesantākais darbiņš bijis kādai firmai 
veidot maskas zīdainīšiem – zilonītis, bitīte 
u.c. tapušas no sintapona, kažokādiņām. 
Kā skolotāja šajos kursos esot pirmo reizi 
mūžā, bet mēs visas atzinām, ka sanāk 
pavisam labi. Ar meistari var sazināties pa 
tālruni 28829829. Drīzumā būšot arī sava 
interneta mājas lapa.

d. frīdberga, 
Mālpils internātpamatskolas  

informācijas centrs – bibliotēka

Skolu ziņAS

Sadarbībā ar latviešu valodas skolo-
tājām Dailu Klintsoni un Ilzi Bērziņu skolā 
rīkojām latviešu valodas nedēļu 5.–9. klašu 
skolēniem. Uzdevumi bija daudz un dažādi, 
sākot ar skaistu teikumu rakstīšanu, beidzot 
ar dzejnieku un to darbu atpazīšanu un 
zīmējumu konkursu. Uzdevumā, kur bija 
jāskaita alfabēts, kustinot rokas, visātrākā 
un precīzākā bija Dajana no 6. klases.

Sakām lielu paldies visu klašu skolēniem 
par aktīvu līdzdarbošanos šī gada latviešu 
valodas nedēļā.

Skolēnu parlamenta  
kultūras ministres vietniece  

k. mārtinsone
5 klases komanda: didzis Būmanis, ieva ozola, 
arvis Jomerts

Pasākuma organizatores katrīna mārtinsone  
un Biruta zālamane

zīmējums par tēmu “dzīvie burti”(raima ozoliņa, madara Jonāne 7.kl.) zīmējums par tēmu “dzīvie burti”(elīna tarakanova 7.kl.)

Latviešu valodas nedēļa mālpils vidusskolā

radošs prieks inguna un daiga vērtē galarezultātu

kursu dalībnieces ar ingu mikosi (centrā)

arī ziemā uzzied puķes
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Projekti

Mālpils atrodas starp divām upēm. 
Šeit ir gan laukiem raksturīgā zaļā, lauku 
ceļiem un kokiem bagātā ainava, gan aug-
sti attīstīta pagasta cienīga infrastruktūra 
un plašs atpūtas iespēju klāsts, tā iesākas 
prezentācija Mālpils pašvaldības konferenču 
zālē. Kancelejas vadītājas Ivetas Krieviņas 
sagatavotos prezentācijas slaidus par 
novada domes struktūru, pašvaldības 
iestādēm un par Mālpils domes sniegtajiem 
pakalpojumiem – sākot ar dzimšanas fakta 
reģistrāciju, beidzot ar vārda, uzvārda un 
tautības maiņu ar saviem komentāriem 
papildināja novada domes priekšsēdētājs 

Aleksandrs Lielmežs. Redzējām dia-
grammas par budžetu, ieņēmumiem 
un parādiem, kuri tika salīdzināti ar 
iepriekšējiem gadiem (2006. – 2011.). 
Pateicoties domes priekšsēdētāja sniegta-
jiem paskaidrojumiem un informācijai mēs 
labāk izprotam mūsu novada problēmas 
un attīstības perspektīvas. Uzzinājām, kādi 
plāni paredzēti 2011. gadam, kādi līgumi 
jau noslēgti, kādi projekti šogad īstenojumi.

Prezentācijai beidzoties, mēs vēl 
neejam atpakaļ uz skolu, bet izstaigājam 
un iepazīstam pašvaldības telpas, tiekamies 
ar pašvaldības izpilddirektoru Agri Bukovski 

viņa kabinetā. Jā, mēs uzzinājām, ko dara 
Agris Bukovskis sadarbībā ar „Norma K”. 
Kā tiek organizēts darbs ziemas periodā 
ceļu tīrīšanā.

Kā nu kurš pats sprieda, cik uzmanīgi un 
ieinteresēti jāieklausās Aleksandra Lielmeža 
runā, bet noderīgi tas bija abām 9. klasēm 
jebkurā gadījumā, jo līdztekus teorijai 
sociālo zinību stundā par pašvaldību, mēs 
ieraugām un uzzinām par tas darbību arī 
praktiskā veidā.

9.b klases skolniece anna dombrovska, 
Skolēnu parlamenta  

Sabiedrisko attiecību ministrijas vadītāja

2010. gada septembrī biedrība „Idoves 
mantojums” iesniedza Valsts kultūrkapitāla 
fondā (VKKF) projektu „Vecrubenīšu senka-
pu arheoloģiskā materiāla restaurācija”. 
Pateicoties VKKF piešķirtajam finansiālajam 
atbalstam, biedrības uzaicinātā arheoloģiskā 
materiāla restauratore Anita Burkovska 

no Ventspils muzeja veica 2008. gadā 
Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskajos 
aizsardzības izrakumos atrasto dzelzs un 
bronzas priekšmetu restaurāciju.

Projekts noslēdzās 2010. gada 15. 
decembrī. Šī projekta ietvaros restaurētas 
divas bronzas pakavsaktas, dzelzs platas-

mens cirvis, dzelzs iedzītņa šķēpa gals un 
dzelzs stienīšu važiņas. Šos priekšmetus 
nākotnē varētu eksponēt izstādē par 
vispārējiem arheoloģiskajiem atradumiem 
Mālpils novadā.

ieva Pauloviča un esmeralda tāle, 
biedrība „Idoves mantojums”

sociālo zinību stunda mālpils novada domē

15.janvārī Lielvārdē notika Nīderlandes fonda KNHM projektu kon-
kursa „Sabiedrība ar dvēseli” 2010.gada noslēguma pasākums, kurā 
piedalījās visu projektā iesaistīto Latvijas novadu pārstāvji.

Katrā novadā ir noteikts labākais projekts. Mālpilī tas ir folkloras 
grupas organizētais un veiksmīgi īstenotais projekts „Saules vārti”, kas 
Lielvārdē saņēma fonda vadības īpašo balvu kā pamatu jaunu ideju 
attīstībai. Sveicam uzvarētājus!

KNHM projektu konkurss Mālpils novadā turpinās arī šogad.
aicinām visus tos, kas kopā ar domubiedriem, draugiem, 

kaimiņiem vēlētos iegūt finansējumu savu ideju īstenošanai, kopīgi 
padarot mūsu novadu sakoptāku un skaistāku, uz informatīvu 
sanāksmi 10.februārī plkst.18:00 mālpils novada domes konferenču 
zālē.

Vairāk par šo projektu konkursu, konkursa nolikumu, pieteikuma 
veidlapu un citiem jautājumiem varat uzzināt, zvanot 26836192 vai rakstot 
uz e-pastu: karte1@inbox.lv

Par projektu „vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā  
materiāla restaurācija”

Noslēguma pasākuma dalībnieki no visas Latvijas

mālpils novada izpilddirektors agris Bukovskis un Jānis mackus 
svinīgajā ceremonijā Lielvārdē

sabiedrība ar dvēseli
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aleksandrs Lielmežs Mālpils televīzijas 
šūpulim blakus stāvējis, pirmo gadu „inten-
sīvās augšanas” laikam jo īpaši sekojis, 
tad līdz pat šim 20. jubilejas  gadam dienu 
no dienas roku uz pulsa turējis Mālpils no-
vada dzīvei, par to mālpiliešus informējot, 
stāstot, atbildot uz jautājumiem, skaidrojot 
sasāpējušas lietas un meklējot risinājumus 
tām, vienmēr uzsverot informācijas nozīmi 
sabiedrības dzīvē: „Pati būtība jau bija ļoti 
svarīga tajā brīdī, jo tā bija pilnīgi jauna 
lieta – tā bija vārda brīvība! Jo izveidoja 
vietējo televīziju, kas sākumā gan bija 
ar nelielu jaudu un rādīja tikai nelielā 
rādiusā ap Mālpils ciema centru, kas tieši 
atspoguļoja to laiku. Tiešraides sākumā 
gan nepraktizējām, tika ierakstīts, un pašiem 
gāja ļoti grūti, nevis tā kā tagad, kad tā ir 
ierasta lieta. Man toreiz bija ļoti liels uz-
traukums, atbildība par katru teikto vārdu. 
Tas laiks bija skaists ar to, ka bija pilns ar 
dramatiskiem notikumiem, un cilvēkiem 
vajadzēja tiešu informāciju. Tas ir janvāra 
barikāžu laiks, augusta puča laiks. Augusta 
notikumi bija īpaši dramatiski – ar rīkojumu 
noņemt raidītāju, ko tomēr nenoņēmām, 
tikai samazinājām jaudu, ar bruņumašīnām 
Mālpilī un satrauk tiem skatītāju zvaniem, ka 

esot atstāti bez informācijas. Tas viss notika 
burtiski dažu dienu laikā, bet cilvēku reakcija 
bija momentāna.

Vēlākos laikos ļoti cerējām sadarboties 
ar citiem pagastiem, palielinājām apraides 
jaudu, lai redzētu 30–40 km rādiusā. Bet žēl, 
ka neizdevās pārliecināt savus kolēģus, ka 
jāizveido tāds plašāks kopuzņēmums, lai 
redzētu, kā kaimiņiem iet, labās un sliktās 
lietas, lai viens no otra mācītos un gūtu 
pieredzi. 

Varbūt daudziem aizmirsies, ka para
lēli Mālpilī ienāca iespēja redzēt ārzemju 
kanālus – RTL un citus vācu kanālus, kas 
palī dzēja daudziem mālpiliešiem iemācīties 
vācu valodu. Tādi pirmie erotiskie raidījumi 
kā TuttiFrutti, kad tauta bija sašutusi, sak’ kā 
tā var. Padomju cilvēkam tas likās tik neie
rasti. Tagad par to vairs neviens nebrīnās, 
bet tolaik bija daudz protesta zvanu.

Pēc studijas pār celšanās uz Allažu 
no va du un kabeļ televīzijas ieviešanas  tele
vīzija ir pāraugusi citā kvali tātē, ar citiem 
apjomiem; tagad to vairs nevar uz skatīt 
par Mālpils televīziju. Formas laika gaitā 
ir bijušas dažādas – sākumā pašvaldības 
struktūrvienība, pēc tam uzņēmums, tad no-
dots privātai organizācijai, pēdējos gados – 

TV SPEKTRS. Tomēr pati būtība, ka cilvēkus 
interesē savi notikumi, savi cilvēki, arī tema-
tiskie raidījumi, zināmā mērā arī problēmu 
raidījumu, kādi tika veidoti, cilvēkiem ir bijusi 
pietiekoši svarīga visus gadus.”

Gatavojot rakstu par Mālpils televīzijas 
vēstures posmiem mēģinājām sazināties 
ar daudziem bijušajiem darbiniekiem. Un 
ļoti ceram, ka straujais laika ritums tomēr 
ļaus pierakstīt vai vismaz elektroniskā 
veidā saņemt kādas ziņas par it kā pavisam 
neseno pagātni. Tomēr izrādās, ka jau tagad 
daudz kas aizmirsies.

Tā telefonintervijā atzinās arī bijušais 
operators māris odziņš: „Vairāk jau 
par to laiku pastāstīs Mārīte. Bijām vienā 
komandā. Broņislavs, bija tas, kas kārtoja 
formalitātes, Tučs Imants vairāk ņēmās ar 
tehniku, raidītājiem, es un Imants Ārents 
filmējām. Montējām pa vakariem un naktīm. 
Tā arī tur visi sēdējām, katrs pie savas pults – 
„laidām gaisā”.” Komanda sākumā bija ļoti 
stabila, vēlāk tad nomainījās operators – 
Pēteris Barkēvičs, pa gadiem mainījās arī 
žurnālistes.

(Turpinājumu lasiet nākošajā numurā)

daiga frīdberga

Pie pultīm māris  odziņš un imants tučsstudijā no labās: Broņislavs indrāns, māra Ārente, māris odziņš, imants 
Ārents, imants tučs
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māra Ārente, atceroties 90.gadu sa-
rež ģīto laiku uzsvēra tieši sabiedrības 
informēšanas nozīmīgumu: „Sākās privati
zācijas procesi, par kuriem daudzi neko nes-
aprata, tādēļ gandrīz visās sēdēs mēs bijām 
klāt – informējām, kas notiek, speciālisti 
skaidroja, līdzīgi kā vēlāk zemes mērīšanas 
laikos.” Raidījumiem bija jautājumu sadaļa, 
kuras ietvaros tika atbildēts uz visiem 
neskaidrajiem jautājumiem. Meklēt at-
bildes braukuši pat uz Rīgu. Māra Ārente: 
„Reabilitācijas lietu skaidrošanai braucām 
pat uz Augstāko tiesu, lai noskaidrotu kādi 
dokumenti vajadzīgi, kā kārtot šīs lietas, jo 
tas bija ārkārtīgi svarīgi. Tas bija tieši. Mūsu 
cilvēku problēma un  risinājums, palīdzot 
viņam. Tā bija lielākā nozīme televīzijai 
tajā laikā. Vēlāk, kad jau viss sakārtojās, 
nāca iekšā arī tā komercija. Sekojām līdzi 
kā tika atvērti pirmie veikali, un kā pirmais 

atvērās „Mālpils piensaimnieka” veikaliņš, 
tad nākamais un nākamais. Vai atcerieties 
„Laimas” konfekšu veikaliņu vecajā aptiekā? 
Tā praktiski tika nofilmēta visa dzīve Mālpilī, 
un tur jau ir tā vēsture, kas nofiksēta. Nekur 
citur. Ir jau arī pieraksti uz lapām – dienu pa 
dienai, kas gan vienīgi varētu būt sajukušas 
hronoloģiski, jo dažreiz jau meklējot kaut 
ko arī izņēma ārā. Ar nožēlu gan jāatzīst, 
ka daudzas kasetes tika pārrakstītas vai arī 
gājušas bojā.”

Atbildot uz jautājumu, kas ir tās sajūtas, 
kas raksturo to laiku, Māra atzīst: „Tas 
bija radošums, atbildība un ārkārtīgais 
saspringums sākumā, jo nebija pieredzes, 
jo mēs visu darījām kā mēs to jutām. Ilgus 
gadus man pašai nebija televizora, un tieši 
tādēļ, lai es netaisītu kaut kādas klišejas, lai 
neietekmētos, viss ko es darītu, lai būtu no 
manis. Tajā laikā visas montāžu idejas bija 

mūsu komandas darbs. Izbraukumos man 
un operatoram bieži brauca līdzi Broņislavs, 
jo viņš pazina daudzus cilvēkus, sagādājot 
interesantus sižetus.”  

Māra, atbildot, kas labāk patika – montē-
tais materiāls vai tiešraides, atzina, ka 
montē to materiālu vairāk varēja pārdomāt. 
Tiešraidēs bija jāreaģē zibenīgi. Jāreaģē 
uz reālo situāciju, jo tas nav prognozējami, 
ko cilvēks atbildēs. Rīgā dažreiz gadījās, 
ka nevar runātāju pat apstādināt. Citu atkal 
nevarēja „atvērt” un arī otrādi, kad jāgrābj 
gluži vai aiz kājas, lai apklust, jo jābeidz 
sižets. Bija daudz kuriozu. Raidījumi, cik 
atceras Māra, sākušies ap deviņiem vaka-
rā, respektējot vakara pasaciņas laiku, 
lai gan arī paši esot rādījuši multenītes 
bērniem. Bieži rādījuši filmas un muzikālos 
sveicienus, tad raidījumi ievilkušies līdz pat 
pusnaktij.
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19. gadsimta 40. gadi Vidzemē 
bija laiks, kad daudzi latviešu 
zemnieki,  cerot atbrīvoties no 
klau šām un saņemt Krievijas cara 
valdības it kā solīto zemi, pārgāja 
pareiz ticībā. Pāriešanu pareizticībā 
jeb konversiju veicināja arī ilgās 
neražas un bads. Krievijas valdības 
palīdzība zemniekiem šajos grūtajos 
laikos nāca par labu arī pareizticībai, 
un radās devīze Ar ķeizara ticību 
pie zemes un brīvības. Zemnieku 
vidū klīda baumas, ka tos, kuri 
pāries krievu ticībā, vēlāk atbrīvos no 
klaušām, galvasnaudas u. tml.

Mālpils Dievmātes Patvēruma 
(Pokrova) pareizticīgo draudze izveidojās 
1847.gadā. Pirmās kristības un laulības 
notika 1847. gada 29. jūnijā. Šajā laikā 
Mālpils draudzē bija 110 pareizticīgie, starp 
kuriem bija 68 zemnieki, kuri pārnāca no 
luterāņu ticības. Pēc gada, tas ir, 1848. gadā 
draudze bija jau lielāka – 569 dvēseles, no 
kuriem – 23 bijušie luterāņi. Vislielākais 
draudzes locekļu skaits bija 1865. gadā – ap 
800 dvēseles.

Sākotnēji draudzes sastāvā ietilpa ne 
tikai Mālpils novada teritorijā esošo muižu 
(Mālpils, Vites, Akenstakas, Kniediņu, 
Buku, Vibrokas), bet arī Siguldas, Lorupes, 
Paltmales (Augšlīgatnes), Launkalnes, 
Mores, Raunas, Ramas un Nurmižu muižu 
pareizticīgie ļaudis. Pēc gada, tas ir, 
1848. gadā, Mālpils draudzē palika Mālpils 
novada muižas, Sigulda un Nurmiži, tai 
pievienoja arī Jūdažus un Šķiliņus. Bet 
1849. gadā no draudzes atdalīja Siguldu 
un Nurmižus. 1853. gadā uz īsu brīdi 
Māl pils draudzei pievienoja Vatrāni, bet 
drīz to iedalīja atpakaļ Suntažu draudzei. 
1854. gadā no Suntažu draudzes atdalīja 
Rikteri (Sidgundu), ko pievienoja Mālpilij. 
Turpmāk draudzes lielums vairs nemainījās.

Pirmie draudzes priesteri 
un ķesteri (psalmotāji)

Atbilstoši draudzes lielumam Mālpils 
pareizticīgo baznīcā vienmēr darbojās viens 
priesteris un divi ķesteri vai psalmotāji. 
Mācītāja gada alga bija 400 sudraba rubļu 
(pēc 1873. gada – 1300 rubļu), papildus 
250 rubļu izbraukumu vajadzībām. Ķesteris 
saņēma 120 sudraba rubļu gadā (pēc 
1873. gada – 300 rubļu).

Pirmais Mālpils pareizticīgās draudzes 
priesteris bija tēvs aleksejs Lavrovs, kurš 
te darbojās no 1847. gada līdz 1858. gadam. 
Viņam šeit bieži nācās aizstāvēt savā 
draudzē pārgājušos zemniekus, īpaši, 
cīnoties ar Mālpils luterāņu draudzes 
mācītāju Oto Robertu fon Klotu, kurš, 
savukārt, darīja visu, lai atrunātu zemniekus 
pāriet pareizticībā, un nosodīja tos, kuri to 
izdarīja. Tāpat priesterim nācās bieži sūtīt 
ziņojumus Rīgas garīgajai konsistorijai 
par vietējo iestāžu attieksmi un naidu 
pret pareizticīgajiem draudzes locekļiem. 
Piemēram, 1848. gadā zemnieks Jēkabs 
Tauriņš nāca žēloties pie priestera, ka Mālpils 

pagasttiesa nedeva viņam un viņa ģimenei 
atļauju vēl ilgāk dzīvot pie saimnieka Mālpils 
muižas Vāverēs, vainojot zemnieku par to, 
ka viņš pārāk bieži staigājot pa tiesām dēļ 
patstāvīgas dzīvesvietas trūkuma. Priesteris 
ieteica J. Tauriņam vērsties pēc palīdzības 
Mālpils muižas pārvaldē, kas, savukārt, 
atrauca zemniekam, ka tai neesot nekādas 
darīšanas gar viņa un pagasttiesas konfliktu.

No 1859. gada līdz 1860. gadam 
par Mālpils draudzes priesteri darbojās 
tēvs vasilijs Ļebedevs, par kuru ir maz 
saglabājušos ziņu. Taču ir svarīgi pieminēt 
viņa ieguldījumu draudzes locekļu bērnu 
skološanā. Tieši viņa laikā savu darbību 
uzsāka pareizticīgo draudzes skola, kas gan 
vēl nebija oficiāli nodibināta, bet priesteris 
katru gadu 2 – 3 bērniem mācīja Dieva 
likumus, aritmētiku, baznīcas dziesmas un 
glītrakstīšanu.

1861. gadā draudzi sāka vadīt tēvs 
ioanns Ļebedevs, kurš no visiem draudzes 
priesteriem visilgāk darbojās Mālpilī – vairāk 
kā 60 gadus. Viņš savā darbības laikā 
darīja daudz, lai saglabātu pareizticību šajā 
novadā un cīnītos ar nelabvēļiem vai ar tiem, 
kuri aizvilināja ļaudis no viņa draudzes. 
1928. gadā Emīlija Lase no Sidgundas 
Vildēniem zināja stāstīt: Mālpilī ir ļoti vecs 
krievu mācītājs Ļebedevs, kas ir vedis 
īstus ticības karus šai apgabalā, visādīgus 
šķērsļus licis ceļā. Ja kāds gribējis precēties 
jauktā ticībā, gan ar labu, gan ļaunu darījis, 
ko varējis, lai tik piegrieztu pie savas ticības.

20. gadsimta pirmajā pusē Mālpils 
pareizticīgo draudzi apkalpoja sekojoši 
priesteri – Andrejs Lasis (1924 – 1934) no 
Zaubes Sv. Nikolaja pareizticīgo draudzes, 
Jānis Ezerlīcis (1934) no Nītaures Kristus 
Piedzimšanas pareizticīgo draudzes, 
Gļebs Trubicins (1937 – 1939) un Jānis 
Ābels (1947 – 1963) no Suntažu Kristus 
Apskaidrošanās pareizticīgo draudzes, kā 
arī Aleksandrs Bangerskis (1963 – 1965).

Mālpils pareizticīgajā draudzē darbojās 
vairāki ķesteri, kuri nākuši no citām 
draudzēm. Pirmais ķesteris bija Aleksan-
drs Jansons. Vienīgais ķesteris, kurš bija 
no pašu mālpiliešu vidus, bija Kristofors 
Indriksons Miķeļa dēls (dzimis 1834. gadā) 
no Vites muižas. Viņš draudzē kalpoja no 
1848. gada līdz 1868. gadam. Savukārt, 
viņa tēvs Miķelis Indriksons Jura dēls (dzi-
mis 1810. gadā) ilgus gadus bija draudzes 
vecākais vismaz līdz 1870. gadam. Vēlāk par 

draudzes vecākajiem bija iecelti arī 
citi vietējie zemnieki – Miķelis Fogels 
Daniela dēls (dzimis 1850. gadā) no 
Vibrokas muižas, Igors Indriksons 
Miķeļa dēls (dzimis 1837. gadā) no 
Mālpils muižas.

Pirmā draudzes 
pulcēšanās vieta  
un lūgšanu nams

Savos pirmajos darbības gados 
pareizticīgā draudze sanāca kopā 
Mālpils Sliseru pusmuižas dzīvojamā 
ēkā, kas bija celta kara vajadzībām un 

kur telpas nebija piemērotas dievkalpojuma 
vajadzībām. Tēvs Ioanns Ļebedevs savā 
rakstā par draudzes vēsturi rakstīja: Tas 
bija neliels, vecs, no laukakmeņiem celts 
vienstāvu nams, iekšā bez bruģējuma ar 
ķieģeļiem, kā tas piederētos un būtu jābūt 
cienījamā vietā, tālab mitrs un auksts. Tiesa, 
šo ēku par pagasta līdzekļiem mazliet 
palaboja, par valsts līdzekļiem tika veiktas 
arī remontēšanas un pat kapitālās pārbūves 
ne reizi vien [..], bet tas viss deva maz 
labuma. Priesteris dzīvoja divās mazās, ļoti 
aukstās un mitrās istabās. Ķesteris, kurš 
darbojās arī kā skolotājs, un draudzes 
skolas audzēkņi (vairāk kā 10) mitinājās 
vienā, ārkārtīgi aukstā un nelielā istabā, 
kur arī mācījās. Ķesterim – skolotājam šajā 
istabā viens stūris bija norobežots ar dēļu 
starpsienu, kur pietika vietas tikai gultai, 
mazam galdiņam un pāris krēsliem. Otrs 
ķesteris telpu trūkuma dēļ īrēja istabu pie 
tuvējiem zemniekiem, maksājot viņiem 
25 sudraba rubļu gadā. Gan priesteri, gan 
draudzes locekļi vairakkārt lūdza vietējos 
muižniekus piešķirt zemi, kur uzcelt nelielu 
baznīcu un skolas ēku.

Jau 1849. gadā, kad draudzi vadīja 
priesteris A. Lavrovs, Mālpils muižas 
īpašnieks landrāts Morics Fridrihs fon Grote 
uzdāvināja draudzei zemesgabalu jaunas 
baznīcas un skolas nama būvei. Tomēr no 
paša sākuma priesteris cīnījās par labāku, 
paša noskatītu vietu baznīcas un skolas 
būvei. Vēlāk arī tēvs I. Ļebedevs iebilda, 
ka izraudzītā vieta jaunbūvei esot slikta, jo 
te esot slapja un purvaina zeme. Savukārt, 
Mālpils muižas īpašnieks Aleksandrs fon 
Grote uzskatīja, ka šī vieta esot vislabākā 
un vislielākā platību ziņā, ko viņš varot 
atvēlēt, un tā esot lielceļa malā, kas būšot 
ērti visiem. Runa ir par zemesgabalu, kur 
šobrīd atrodas Krievkalnu mājas.

1868. gadā draudze atstāja Sliserus un 
pārcēlās uz jaunām telpām Mālpils pagasta 
Krievkalnā. Šeit pēc Rīgas Eparhijas arhitekta 
Apoloniusa Aleksandra Edelsona projekta 
Rīgas Pirmās ģildes tirgotāja Grigorija 
Lomonosova vadībā 1867.gadā sāka celt 
draudzes lūgšanu namu, ko pabeidza un 
iesvētīja 1868. gada 24. oktobrī. Drīz pēc 
tam šeit uzcēla arī saimniecības ēkas – 
šķūni, zirgu stalli un kūti, klēti ar pagrabu, 
pirti, malkas šķūni.

(Turpinājums nākamajā numurā)
ieva Pauloviča

mālpils dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudze  
19. gadsimtā

Raksts tapis, balstoties uz vairākiem arhīvu 
dokumentiem, taču visa pamatā ir unikāls 
vēsturisks dokuments, kas nonāca autores 
rokās 2006. gadā. Tas sarakstīts 1896. gadā, 
veckrievu valodā, uz A3 formāta 24 lapām 
un tā oriģināls glabājas Sanktpēterburgā. 
Dokumenta autors ir Mālpils pareizticīgo 
draudzes priesteris Ioanns Ļebedevs. Tas 
atspoguļo vairākus, līdz šim nezināmus fak-
tus ne tikai par Mālpils pareizticīgo draudzes 
pirmsākumiem, bet arī par sociālo, reliģisko 
un kultūrvēsturisko dzīvi Mālpils novadā 
19. gadsimta 40. – 90. gados.
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2010. gadā lieliski saniegumi 
„zīles”dejotājiem

Ik gadu Latvijas Sporta Deju Federācija rīko Latvijas 
Kausu izcīņas posmus kā arī Reitinga sacensības. Labākie 
dejotāji un viņu treneri tiek apbalvoti svinīgajā ceremonijā, 
ko rīko LSDF. Šogad uz Apbalvošanas ceremoniju 16.jan-
vārī Mazajā Ģildē, Rīgā devās arī deju kluba „Zīle” dejotāji 
un viņu trenere iveta zīle. 2010.gadā labus sasniegumus 
Latvijas Kausa izcīņas posmos guvuši Junior I E4E6 6 
deju grupā toms zālītis un keita elizabete stalidzāne 
(Siguldas deju pāris) iegūstot savā grupā 1. vietu, savukārt 
Jun II DC LA grupā 3.vietu izcīnījis mālpilietis mārtiņš oto 
Cērps un evelīna Lapa.

Ar panākumiem 2010.gadā sveicam arī mārtiņu 
tarandu un madaru estriku, kuri gada nogalē ieguvuši 
augsto A kvalifikācijas klasi.

19.decembrī, kafejnīcā „Zemūdene”, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē pēdējais 12.posms, kurā piedalījās 17 dalībnie-
ki. 1.vietu ieguva andris ribalko, 2.vietu – Guntars dzenovskis, 
3.vietu – Grigorijs kozļakovskis. Gada kopvērtējumā pēc 12 
posmiem 1.vietu izcīnīja agris ozoliņš, 2.vietā ierindojās Jānis 
Gailītis, bet 3.vietu ieguva Normunds ozoliņš.

26.decembrī, kafejnīcā „Zemūdene”, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē komandām (2 cilvēki) jeb divcīņa. Čempionātā 
piedalījās 12 koman-
das. 1.vietu ieguva 
ko manda kaimiņi 
(Grigo rijs Koz ļakov-
skis un Vla dislavs Ko-
marovs), 2.vietu – ko-
manda sigulda (Nor-
munds Lap iņš  un 
An dris Lapiņš), bet 
3.vie tu – komanda 
Čib riki (Al fons Suķis 
un Edgars Komarovs).

9.janvārī, Mālpils 
spor ta kompleksā, no ri-
sinājās Mālpils novada 
čempionāta novusā 

3.posms, ku rā piedalījās 16 da lībnieki. 1.vietu, finālā ar rezul tātu 4:1 
pieveicot A.Suķi, ieguva G.Krivenoks. Cīņā par 3.vietu M.Viš ķers ar 
rezultātu 4:0 apspēlēja T.Zagorski. Pirmo divu posmu uzvarē tājs 
Jānis Jansons ieguva 5.vietu. Labākā no dāmām – Daiga Dišereite.

16.janvārī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
2011.gada čempionāta zolītē 1.posms, kurā piedalījās 28 dalībnieki. 
1.vietu ieguva agris ozoliņš, 2.vietu – kaspars ameriks, 3.vietu – 
Jānis Lagzdiņš, 4.vietu – Līga vanaga.

sacensību grafiks
datums sacensības vieta

5. februāris Pierīgas novadu sporta spēles zolītes spēlē Inčukalna sporta komplekss
13. februāris plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4.posms Mālpils sporta komplekss
19. februāris plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts dambretē Mālpils sporta komplekss
19. februāris plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā Mālpils sporta komplekss
20. februāris Mālpils novada čempionāts zolītē, 2.posms Mālpils sporta komplekss
20. februāris Pierīgas novadu sporta spēles novusā Babīte
20. februāris Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Babīte
26. februāris plkst.11.00 Mālpils novada atklātais čempionāts telpu futbolā Mālpils sporta komplekss

sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs, 29248752

mārtiņš taranda un madara estrika

iveta zīle ar saviem audzēkņiem

toms zālītis un keita elizabete stalidzāne mārtiņš oto Cērps un evelīna Lapa
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Labdien!
Esmu ar Mālpili saistīts cilvēks. Vairākus 

gadus dzīvoju Rīgā pie bērniem, bet Mālpilī 
dzīvo mana māsa un kapos atdusas brālis, 
vecāki un citi tuvinieki. No Ziemassvētkiem 
ciemojos pie māsas un tādēļ bija iespēja 
izlasīt Mālpils avīzīti. Ziemassvētku laiks ir 
kluss piedošanas un laba vēlējuma laiks. 
Tāpēc abas ar māsu pēc avīzītes izlasīšanas 
lūdzām māsas bērniem uzlikt arī mūsu abu 
paldies uz papīra.

Pirmo paldies gribam pateikt Ingrīdai 

Griķei, kurai vienmēr ir labs vārds un 
labestība, ko dot mums veciem cilvēkiem, 
ieejot Mālpils aptiekā.

Otru paldies gribam teikt Intai Birk-
manei, kura pārvērtusi Mālpils kapus par 
parku, kādi tie nav bijuši, kamēr tos atceros. 
Jau rudenī ievērojām, cik sakopta ir ārējā 
apkārtne, celiņi notīrīti, kā arī aizmirstās 
kapu vietiņas. Likās, ka vispār nav rudens 
ar lapkriti. Tagad, iestājoties ziemai, kas ir tik 
bagātīgi mūs apveltījusi ar sniegu, ir prieks 
aiziet pie tuviniekiem aizdegt svecītes, jo 

celiņi ir iztīrīti, kādi nav nekad bijuši un nav 
pat Mālpils centrā. Pat vecā gada vakara 
pēcpusdienā, kad citi cepa pīrāgus, šis 
čaklais rūķis tīrīja sniegu, lai atnācējiem 
nebūtu jābrien.

Tādēļ nobeigumā gribam pateikt paldies 
Lielmeža kungam, ka viņa paspārnē ir tādi 
labestīgi un darbīgi cilvēki.

Esam lepni par viņiem un pateiksim 
paldies, jo tas taču nemaksā naudu.

Lai spēks un Dieva svētība viņiem.
Ar cieņu, Biruta apsīte

Eiropā ir sākusies gripas sezonālā izpla-
tība – A gripas un B gripas vīruss. Gripa ir 
nopietna augšējo elpošanas ceļu infekcijas 
slimība. Gripas izplatīšanās vai pārnešana 
notiek gaisa – pilienu veidā. Ar gripu var 
inficēties arī pieskaroties virsmai, uz kuras 
ir gripas vīrusi (piemēram, durvju rokturis), 
un pēc tam pieskaroties degunam vai mutei.
Klasiskie gripas simptomi – akūts sākums, 
drebuļi, augsta temperatūra, stipras muskuļu 
sāpes, galvassāpes, sāpes acu ābolos. Uz 
šī fona sākas katarālās parādības – sauss 
aizlikts deguns, kasīšanās sajūta rīklē, sauss 
mokošs klepus, sāpes aiz krūšu kaula. 
Ja nepievienojas komplikācijas, veseliem 
cilvēkiem (imūnkompetentiem jauniem un 
pusmūža vecuma cilvēkiem) gripa ilgts 
apmēram piecas dienas.

Nekomplicētas, vidēji smagi nori to šas 
gripas specifiska ārstēšana imūnkom-
petentiem pacientiem nav nepieciešama. 
Pietiekama ir simptomātiskā terapija un 
gultas režīms. Jālieto daudz šķidruma >2l 
dienā. Ieteicams dzērveņu morss, aveņu, 
liepziedu un kumelīšu tēja, ieteicams arī 
C vitamīns. Nedrīkst bez ārsta ziņas lietot 
temperatūru pazeminošas zāles, tas īpaši 
attiecas uz bērniem.

Specifiskie ķīmijpreparāti gripas ārstē-
šanai un profilaksei – Aflubin, Oscillio-
coccinnum, Tamiflu vai Relenza, bet 
jāuzsāk ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc 
sli mības sākuma, ja pacientam ir mērena 
intoksikācija un temperatūra virs 38oC. 
Vēlīni uzsākta gripas specifiskā terapija ir 
neefektīva. Šie preparāti darbojas gan pret 
A, gan pret B tipa grupas vīrusiem.

Remantadīns un Amantadīns nav reko-
men dējami, jo pēc iepriekšējās sezo nas 
izpētes datiem gripas vīruss 100% gadījumu 
bija rezistents pret šiem medika mentiem.

Gripas profilakses galvenais paņēmiens 
ir vakcinācija, kas kalpo gripas smagu 
komplikāciju novēršanai. Vakcinācija ir 
ieteicama visiem iedzīvotājiem, bet īpaši 
cilvēkiem, kuriem pastāv augsts risks 
slimot ar komplicētu gripu. Galvenās riska 
grupas ir:

• Bērni no 6 līdz 23 mēnešiem;
• Bērni vecumā no 2 līdz 5 gadiem.

Vakcināciju gripas smagas norises dēļ 
vajadzētu veikt:

• Bērniem vecākiem par diviem gadiem, 
kuriem ir hroniskas blakus slimības;

• Sievietēm, kurām gripas epidēmijas 
laikā varētu būt grūtniecības 2–3 tri-

mestris (pirmajā grūtniecības trimestrī 
vakcinācija nav ieteicama);

• Pieaugušajiem un bērniem ar hronis-
kām sirds un asinsvadu slimībām un 
hroniskām plaušu slimībām (ieskaitot 
astmu);

• Pieaugušajiem un bērniem, kuriem 
pēdējā gada laikā ir bijusi nepie-
ciešama regulāra medicīniskā novēro-
šana vai hospitalizācija (cukura dia-
bēts, nieru disfunkcija u.c.)

• Bērniem un pusaudžiem, kuri ilgstoši 
saņem aspirīnu un kuriem tādēļ varētu 
būt risks, ka pēc gripas pārslimošanas 
varētu attīstīties Reja sindroms;

• Neatkarīgi no vecuma, pansionātu un 
citu slēgtu veselības aprūpes iestāžu 
iemītniekiem, īpaši, ja viņiem ir hronis-
kas slimības;

• Personām vecākām par 65 gadiem.
Optimālais vakcinācijas laiks ir oktobra 

un novembra mēneši. Vakcināciju riska 
grupām drīkst veikt arī tad, kad gripas se-
zona jau ir sākusies. Tikai jāievēro, ka līdz 
imunitātes izveidošanai ir nepieciešamas 
divas nedēļas.

Esiet veseli, daktere J. sprūde

mālpils novada 
atklāto makšķerēšanas sacensību 

grafiks 2011. gadam

uzmaNīBu!!!

Laika apstākļu dēļ iespējama 
sacensību atlikšana  

uz citu datumu!!!
Sekojiet informācijai biedrības mājas lapā  

www.malpilszivim.lv

19.februāris –  
Čempionāts zemledus makšķerēšanā –  

2. kārta, Mergupe, Brūnu HES ūdenskrātuve.

12.marts –  
Čempionāts zemledus makšķerēšanā –  
3. kārta, Centra ūdenskrātuve (Suda).

Sacensību organizators: biedrība „mālpils zivīm”.
Kontaktālrunis – 28357022

V 2010. gada oktobra, 
novembra, decembra mēnešos mirušie,  
kas reģistrēti mālpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā

dišereits Juris, miris 2.oktobrī, 69 gadu vecumā,

zavadskis Gunārs, miris 8.oktobrī 55 gadu vecumā, 

Cīrulis alberts, miris 18.oktobrī 72 gadu vecumā, 

rogulis kārlis, miris 4.novembrī 65 gadu vecumā, 

Bērziņš Juris, miris 20.novembrī 72 gadu vecumā, 

rumpe Hornalija, mirusi 28.novembrī 75 gadu vecumā, 

zutere malvīne, mirusi 20.decembrī 87 gadu vecumā.

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

Mālpils novada dome, 
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

informē ģimenes ārste Jevgenija sprūde
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Ar stabili aukstu, nokrišņiem un snie-
giem bagātu decembri ir noslēdzies 
2010. gads. Ar mēneša vidējo gai-
sa temperatūru kopumā Latvi jā – 
6,6 o C (4,2 grādus zem ilggadējās 
normas) 2010. gada decembris bija 
cetur tais aukstākais gadu noslēdzošais 
mēnesis pēdējos 87 gados. Visaukstākais 
decemb ris Latvijā ir bijis 1978. gadā, 
vissiltākais – 2006. gadā. Nokrišņu 
daudzums 2010. gada decembrī vidēji 
Latvijā bija 80 mm (159 % no ilggadējās 
normas). Praktiski tik pat liels nokrišņu 
daudzums ir bijis arī 1999.gada decembrī. 
Auksts laiks Latvijā valdīja praktiski visu 
decembra mēnesi. Nedaudz virs normas 
temperatūra ir bijusi 1 dienu 7.decembrī. 
Lielāki vai mazāki nokrišņi mēneša gaitā 
bijuši katru dienu, visvairāk – mēneša 
3.dekādē no 10.–20. datumam, kad 
norma tika pārsniegta 2,7 reizes. Diena 
ar visbagātāko nokrišņu dau dzumu bija 
24.decembris. Atbilstoši gaisa tempe-
ratūrai nokrišņi bija sniega veidā, taču 
ap Ziemassvētkiem bija arī lietus, kas 
jau apledojušās virsmas padarīja vēl 
slidenākas un bīstamākas. Visstiprākie 
vēji šī gada decembrī bija mēneša 
pirmajā dekādē, bet 9. un 10. decembrī 
vēja brāzmas bija tuvu vētrai. (Dati 
ņemti no Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra). Jāpiemin, ka arī 
2010. gada pats sākums – janvāris bija 
neparasti auksts un sniegiem bagāts. 
Kad sniega daudzums sasniedza gan-
drīz 80% no ilggadējās normas. Arī 
sals visu mēnesi turējās robežās no 
–3,4 līdz –21.5 o C.

Ne ar ko atšķirīgs nav bijis decembris 
arī Mālpilī. Gan auksts, gan sniegots, gan 
vējains. Gandrīz visu decembra mēnesi 
katlu māja strādāja ar maksimālo jaudu 
un tas atspoguļojas apkures apmaksas 
rēķinos. Daudzdzīvokļu mājās siltumtarifi 
bija robežās no 1.01 Ls līdz 1.36 Ls par 
1 m2.

Smagākais darba laiks decembrī 
bija SIA „Norma K” ceļu dienestam, kura 
atbildībā ir 144.39 km pašvaldības ceļu un 
24.88 km ielu uzturēšana. Diemžēl krīze 
ir smagi samazinājusi valsts dotācijas 
ceļu uzturēšanai. Ja 2008.gada decembrī 
ceļu uzturēšanai piešķirtais finansējums 
bija 4000,0 Ls + PVN, tad jau 2009.gada 
decembrī – 2807.85 + PVN, bet 2010. gada 
decembrī, kas nokrišņiem visbagātākais 
pēdējā desmitgadē, ceļu uzturēšanai tiek 
atvēlēti tikai 2126.45 Ls + PVN. Diemžēl 
izmaksas ar katru gadu tikai palielinās, 
jo tehnika nolietojās, kā arī pieaug rezer-
ves daļu un dīzeļdegvielas cenas. Ja 
2008.gada decembrī 1 l dīzeļdegvielas 

vidēji maksāja 0.69 Ls + PVN, tad 
2010.gada decembrī – 0.81 Ls + PVN. 
Novecojušajiem traktoriem strādājot ar 
maksimālo jaudu, bija nepieciešami arī 
lieli remonti. Šādos gadījumos palīdzība 
tika lūgta zemniekiem, kuri labprāt 
atsau cās. Zemnieku saimniecības „Agat-
nieki” īpašnieks I.Šaboha veica sniega 
sanesumu attīrīšanu Sidgundas pusē. 
Rezultātā decembra mēnesī kopsummā 
veidojās pārtēriņš, kuru paredzēts segt 
no Mālpils novada domes rezerves fonda.

Sazinoties ar citu pašvaldību ceļu 
apsaimniekotājiem, nākas secināt, ka 
situācija ir smaga visos novados, jo laika 
apstākļi nav lutinājuši nevienu. Problēma 
ir ne tikai finansējumā, bet arī apstāklī, ka 
sastumtie sniega kalni traucē satiksmes 
drošībai, bet sniega izvešana prasa vēl 
papildus līdzekļus jau tā trūkstošajiem. 
Kā arī nav daudz īpašnieku, kuri savā 
teritorijā vēlētos uzglabāt ar sāli, eļļām 
u.c. ķīmiskām vielām „bagātinātu” sniegu.

SIA „Norma K” saka paldies visiem 
saviem darbiniekiem un klientiem par 
izturību, sapratni šajā finansiāli tik grūtajā 
laikā! Lai mūsu vēlēšanās sakrīt ar mūsu 
iespējām!

sia „Norma k”  
administrācija

Novēlam visiem Mālpils iedzīvotājiem 
Jaunajā gadā veselību, saticību, un 
mazāk ikdienas raižu, lai varētu saviem 
līdzcilvēkiem veltīt vairāk mīļu un sirsnīgu 
smaidu, un par spīti visām grūtībām būt 
optimistiem.

Šī ziema mūs jau daudzreiz pārstei-
gusi ar savu mainīgo dabu, līdz ar ko 
aicinām visus būt uzmanīgiem uz ielas, 
gan braucējiem, gan kājāmgājējiem, kā 
arī neaizmirst diennakts tumšajā laikā 
lietot gaismu atstarojošus elementus 
vai, sliktākā gadījumā, autovadītājiem 
darīt zināmu par savu klātbūtni uz ceļa 
ar lukturīti vai mobilo telefonu.

Vēlamies arī aicināt namu īpašniekus 
un apsaimniekotājus parūpēties, lai 
sniegs un ledus neapdraud gājējus 
un autotransportu, kā arī  nerada 
pa šiem zaudējumus – Mālpils no-
vada 28.04.2010. saistošie noteikumi 
Nr.7 „Mālpils novada administratīvās 
atbildības noteikumi”, 2.3.p. „par lāsteku 
savlaicīgu nenovākšanu, kas rada 
bīstamību – izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem atbildīgajai 
amatpersonai vai īpašniekam; 2.4.p. 
Par slīdamības novēršanas pasākumu 
neievērošanu (par ielu braucamās 

daļas, laukumu, trotuāru un gājēju celiņu 
nenokaisīšanu ar smiltīm) īpašumos, 
kuras ir publiskā lietošanā, uzliek naudas 
sodu no 5 līdz 25 lati atbildīgajai amat-
personai vai īpašniekam.

Pēdējos mēnešos aizvien vairāk 
problēmas rada klaiņojoši suņi. Suņu 
īpašniekiem vairāk būtu jāvelta dzīvnieku 
turēšanas prasību izpildei, neļaujot 
dzīvniekiem brīvi izkļūt no īpašuma, jo 
par šādu pārkāpumu pēc LAPK 106.p. 
1.d. fiziskām personām paredzēts 
brīdinājums, vai naudas sods no 5 līdz 
25 Ls, juridiskām personām naudas sods 
no 10 līdz 500 Ls, konfiscējot dzīvniekus 
vai bez konfiskācijas; 106.p.2.d. – ja 
šāds pārkāpums izdarīts atkārtoti gada 
laikā, vai, ja to dēļ nodarīts fizisks vai 
materiāls zaudējums, – uzliek naudas 
sodu fiziskām personām no 10 līdz 
500 Ls, bet juridiskām personām no 
500 līdz 1000 Ls konfiscējot dzīvniekus, 
vai bez konfiskācijas.

Mūsu drošība un sabiedriskā kārtība 
bieži vien ir atkarīga no aktīvas pilsoniskās 
nostājas, un šajā kontekstā vēlamies 
lūgt iedzīvotāju palīdzību sabiedriskās 
kārtības traucētāju atklāšanā – ja Jūsu 
rīcībā ir informācija, par personām, 

kuras bojājušas ceļazīmes Pils ielā vai 
nozāģējušas kokus Krasta ielā – lūdzam 
informēt pašvaldības policiju pa telefonu 
28357022, 28355670 vai personīgi 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī. Anonimitāti 
garantējam.

Tāpat atgādinām, ka tumšajā lai-
ka periodā aktīvāk sāk uzdarboties 
garnadži ,  un, savlaicīgi  sniedzot 
infor māciju policijai par aizdomīgām 
personām, transporta līdzekļiem vai 
notiku miem, Jūs bieži vien pasargāsiet 
sevi un savus tuviniekus, savu īpašumu 
no ļaundaru tīkojumiem.

Par savām aizdomām informāciju va-
rat sniegt iecirkņa inspektoram A.Lūkam, 
vai pa tel.67925201, mob.tel. 29336608, 
Pašvaldības policijai mob.tel.28357022, 
28355670, e-pasts: policija@malpils.lv 
vai griežoties personīgi Mālpilī Nākotnes 
ielā 1, 1.stāvā Valsts vai Pašvaldības 
policijā pieņemšanas dienās: Pirmdienās 
no plkst. 10:00–13:00, ceturtdienās 
no plkst. 14:00–17:00. Neatliekamos 
gadījumos par izdarītu vai gatavotu 
noziedzīgu nodarījumu zvanīt Sigul-
das policijas iecirkņa dežūrdaļai tel. 
67950402 vai 112.

Gan ar sniegiem, gan ar saliem,  
gads ir balts no abiem galiem...

Policija ziņo
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UZ KVĒLU UN ROMANTISKU KONCERTU

,,sirds karstumĀ”
IELŪDZ

ieva kerĒviCa
19. februārī MĀLPILS MUIŽĀ, plkst. 18:00
Koncertā kopā ar dziedātāju Ievu Karēvicu 

muzicēs džeza ģitārists no Pēterburgas Aleksejs 
Liapko un perkusionists Ivars Kalniņš.

Biļetes iegādājamas  
„Biļešu paradīzes” kasēs un Mālpils muižā.

IEEJA: 10Ls

Latviešu kaislības 19.gs. beigu stilā. Lepnums un aizspriedumi, sāncensības gars, cīņa par mantu un 
mīlestību, liktenīgas sakritības – tas ir stāsts bez remdeniem „varbūt”. Divas kaimiņu saimes vienmēr 
bijušas sāncenses cīņā par bagātību un nu arī par mīlestību. Operu, kas sacerēta 20.gs. 40.gadu beigās, 
savulaik iestudēšanai Maskavā ieteicis pasaulslavenais diriģents Leopolds Stokovskis, tomēr tam nebija 
lemts notikt. Pirmizrādi Latvijā „Vilkaču mantiniece” piedzīvoja tikai 2005. gadā koncertuzvedumā. Šis 
būs operas pirmais iestudējums.

Mālpils kultūras centrs organizē braucienu uz 

Latvijas Nacionālās operas jauno Bruno Skultes izrādi 

„viLkaČu maNtiNieCe”
15. jūnijā, trešdien, plkst. 19.00

izrāde tikai vasarā, bet biļetes gandrīz jau izpārdotas! Vietu skaits ierobežots.
Biļetes cena – Ls 10, pensionāriem – Ls 5.

Interesentiem nauda jāiemaksā kultūras centra kasē līdz 11. februārim

sveicam jaunos 
mālpiliešus  

un viņu vecākus!
Gustavs steķis, 
dzimis 16.oktobrī,

rihards sarguns,  
dzimis 23.oktobrī,

rinaldo seļivanovs,  
dzimis 01.oktobrī,

oskars krūmiņš,  
dzimis 02.novembrī,

madara ivanova,  
dzimusi 24.decembrī.

Mālpils novada dome, 
Mālpils novada  

dzimtsarakstu nodaļa

Pateicības

eņģeļi pār mālpili
Pagājušā gada nogalē Mālpilī eņģeļi bija 

manāmi gan Ziemassvētku noformējumā, 
gan daudzajos eglīšu rotājumos. Varbūt tas 
bija kā aicinājums mums pašiem sev, lai sa-
jūtam eņģeļu tuvumu, kā cerību piepildījuma 
apliecinājumu.

Decembrī īsi pirms Ziemassvētkiem 
norisinājās jauks pasākums, kas līdzinā-
jās „Eņģeļiem pār Latviju”. Ziemassvētku 
tirdziņa loterijā iegūtā naudiņa tika izlietota 
kāda Mālpils puisēna – Adriana – veselības 
uzlabošanai un rehabilitācijai.

Vēlamies pateikt paldies visiem loterijas 
dalībniekiem – gan tiem, kas deva savus 
darbiņus loterijai, gan tiem, kas iegādājās 
šīs loterijas biļetes.

Katrs no Jums ir dalījies sava Mīlestības 
eņģeļa glāstā ar mazo Adrianu.

Lai arī turpmāk Jūsu Ticības, Cerības un 
Mīlestības eņģeļu glāsti ir tik plaši, lai spētu 
savā mīlestībā dalīties ar kādu, kam tajā brīdī 
tās varbūt pietrūkst.

adrians ar vecākiem
Biedrības „Notici sev!” valde

Paldies visiem, kas bijāt kopā ar mums 
pavadot Andri Bundziņu mūžībā.

sieva, dēli, vedekla

Saskaņā ar Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumu Nr.1/9 
„Par mālpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”

ir uzsākta jauna Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.–2024. gadam.
Mālpils novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts saistībā ar Eiropas Sociālā fonda 

finansējuma piešķiršanu aktivitātē „Plānošanas reģionu 
un vietējo pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts
no 2011. gada 7. februāra līdz 2011. gada 21. martam,

iesniedzot tos Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpils novadā, LV-2152.
Iesniegumā jānorāda – fiziskām personām vārds, uzvārds, adrese,  
juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.
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89 – Gailīte Velta 
Slagūne Vilma

88 – Aveniņa Zelma
87 – Siliņa Elza 

Ščeglova Marija
84 – Vilkaste Emīlija
83 – Krieviņa Anna 

Jansone Lilija Otīlija 
Tetervenoka Tatjana

82 – Cēmītis Imants
81 – Saule Jānis 

Kleina Edīte
75 – Liepa Lija Lilita 

Mūrniece Dzidra 
Volkovs Jēkabs

70 – Ozola Janīna 
Ozols Aivars

Svei cam februāra ju bi lā rus!

sludinājumi
Biedrība „Mālpils zivīm” informē, ka makšķernieka gada kartes 
un licences darba dienās var iegādāties Nākotnes ielā 1, 
2. kabinetā, vai iepriekš piezvanot pa telefonu 28357022  
 Biedrības „Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs G.Lejiņš

Pārdod videomagnetofonu „Aiwa” un videokasešu kolekciju 
(50 gb.) par 45 Ls. Mob. tālr. 28358635

veicam sniega tīrīšanu no māju jumtiem. Aptuvenā cena 
0,25 Ls par m2. Mob. tālr. 29465876

Piedāvājam kompaktiekrāvēja pakalpojumus pagalmu, 
piebraucamo ceļu, laukumu attīrīšanai no sniega. Jebkurā 
laikā. Mob. tālr. 29429313; 29296880

suņu vilnas adījumi un dzija. Piedāvāju vērtīgās suņu vilnas 
izstrādājumus – pašvērptu dziju, zeķītes, dūraiņus, pirkstaiņus, 
locītavu uzmavas, getras, skaistus plecu lakatus, kā arī apsē-
jus – šalles, universāls pielietojums jebkurai ķermeņa daļai. 
Ārstnieciska iedarbība muguras, locītavu, galvas, kakla, ausu 
sāpēm, radikulītu, osteohondrozi, artrītu, nieru vainām, u. c. 
Uzlabo asinsriti un lieliski silda. Savērpšu Jūsu suņuka vilnu. 
Tālr. 29775776

mazlietoti datori. Tālr. 26533575, 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

kultūras centra kases darba laiki:

 Otrdien 14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00 
 Ceturtdien  Piektdien

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma
Tālrunis izziņām 67925836 vai 29195459

Pasākumu plāns 2011. gada februārim
Līdz 3. martam izstāžu zālē apskatāma Laines kainaizes gleznu izstāde 
„vasaras soļi”
04.02.  Pierīgas mūsdienu deju skate
05.02. plkst.11.00 TLMS „urGa” sanākšana
09.02. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa „rezēdas” saiets
11.02. plkst. 19.00 zvaiGzNes No Šova „dziedi ar zvaiGzNi”  
  mĀLPiLī 
  Koncertā piedalās: atis auzāns un aija dzērve, 
  mārtiņš Burke – Burkevics un Candy
Īpašie viesi: Jānis auzāns un zane Prokofjeva.  
Biļešu cenas – 3Ls; 4Ls un 5Ls
12.02. plkst. 17.00 koNCerts „dziesmas romantiskajam valentīnam” 
  Koncertā piedalās kori no Baložiem, Mālpils u. c.
12. – 13.02  Folkloras kopa „Mālis” piedalās  
  Xii starptautiskajā masku tradīciju festivālā Viesītē
15.02. plkst. 13.00 Liepājas Ceļojošā leļļu teātra maska  
  muzikāla izrāde „draudzĒsimies”,  
  kurā galvenais izrādes varonis Šostiks Bostiks teic tā:
„Man ir stāsts par pasakainu mežu! 
Notika tas sen, vai varbūt nesen. 
Iespējams jūs atpazīsiet sevi, kaimiņu vai draugu, 
Iespējams neviens jums nebūs pazīstams!
Lielajā meža mazajā pļaviņā valda miers un prieks. Vāverīte dziedādama 
savu jautro dziesmiņu lasa čiekuriņus, sēnes, ogas. Lidinās krāsaini 
taurenīši, sienāzis lēkā, vardītes kurkst, vēl kāds guļ paslēpies garajā zālē. 
Pēkšņi kaut kas dārdēja, šņāca un drebēja, kaut kas krita un gāzās un tad... 
iestājās klusums! Skaistā lielā meža mazā pļaviņa izmainījās... „
Izrāde tapusi sadarbībā ar dabas draugiem sia „zaļā josta”. Izrādes 
autors – Pēteris Trups, režisore – Agita Lieldidža – Trupa, komponists – 
Andris Eniņš, scenogrāfs – Aldis Kļaviņš, leļļu mākslinieces – Astra Dzērve 
un Ausma Neiburga, mūzikas aranžētājs – Normunds Kalniņš.  
Biļetes cena – 1Ls

kultūras centrs sadarbībā ar Mālpils tautskolu  
uzsāk sarunu ciklu (1 x mēnesī)  

„Laiks vakara sarunai”
15.02. plkst. 18.00 
1.saruna  ar Dailes teātra aktrisi un astroloģi akveLīNu LīvmaNi, 
kura pie tējas tases raisīs sarunas par astroloģiju un veiksmes formulām.
2. saruna martā par pasauli, kas ir ārpus mums.
3. saruna aprīlī ar psiholoģi Diānu Zandi par pašapziņu, savu resursu un 
spēju novērtēšanu.
4. saruna maijā ar psiholoģi Diānu Zandi par attiecībām ģimenē dažādos 
dzīves posmos.

Dalības maksa – 1.50 Ls, abonements uz 4 sarunām – 5 Ls

26. 02.  Deju kopa „sidgunda” piedalās Vidējās paaudzes  
  deju kolektīvu konkursā „saLasPiLs kauss 2011” 
  Saldū

SluDiNājumi    iNformācijA    reklāmA

mĀLPiLs kuLtūras CeNtrs


