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Apsveicam absolventus!
Projekts "Kopā"

Kas jaums  
Mālpils Piensaimniekā?
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sveicam!
Jau gadus sešdesmit te divi bērzi šalc,
No sulu brieduma un plauksmes apreibuši,
Bet apkārt viņiem jauna birze aug...

Laikam jau tikai tie, kas dzīvo viens otram un pieder viens 
otram, spēj tik ilgus gadus nodzīvot kopā. 2011. gada 7. jūlijā 
klāra un miķelis Pampaļi mālpils novada “skraupiņos” svinēs 
savu dimaNta kĀzu JuBiLeJu.

Veselību un ilgus mūža gadus vēlot, 
mālpils novada dome

ziņas

Pirmā kāzu bilde. Laulība noslēgta rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā 
1951.gada 7.jūlijā. miķelis Pampals un klāra zeltiņa, pēc laulību noslēg-
šanas klāra Pampale. miķelis dzimis 1926.gadā, klāra 1930. gadā.

zelta kāzu gadadienā. foto redzami dēli – pa kreisi vecākais dēls aivars 
ar sievu andu, pa labi jaunākais dēls Guntars ar sievu valdu.

Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā 
Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem! Ar šiem vārdiem apustulis 
Pāvils uzrunāja Korintas kristiešus un arī, es Jūsu visu mīļās Mālpils 
draudzes gans – mācītājs uzrunāju arī Jūs, visus Mālpils novada 
iedzīvotājus. Kādā savādā laikā, man Jūs jāuzrunā pirms diviem 
lieliem svētkiem, pirms Jāņa Kristītāja dienas ko visi svin, kā Jāņu 
dienu. Tie otrie lielie svētki ir mūsu Mālpils luterāņu draudzes 
dievnama 245.gadu jubilejas svētki, kas tiks svinēti divu dienu 
garumā sāksies ar 23.jūlija koncertu un noslēgsies ar bīskapa vadītu 
Dievkalpojumu 24.jūlijā. Kāds dziesminieks reiz dziedāja dziesmu, 
kur bija vārdi: “Kāds savāds gurdums pie zemes lapas liec”! Tā 
nu tas ir bijis ar mums visiem šajā pārbaudījumu laikā – pēdējos 
gados. Mēs esam paguruši no visām pasaulīgām lietām, un tās 
nebeidz mūs pie zemes liekt. Bet paldies Trīsvienīgajam Dievam, 

ka cilvēki un katrs no mums atgūstam ticību labajam arvien vairāk 
sākam apzināties sevi un visapkārt mostas tie, kas bija paguruši un 
kūtri. Ļaunums patiesi sāk atkāpties, taču tas vēl nav uzvarēts, jo 
pretvara vēl ir stipra. Tāpēc Jūs aicinu nepalikt malā un neapstāties 
pie sasniegtā, bet iesaistīties aktīvi visa Mālpils novada, jā, arī 
draudzes jaunas garīgas atmodas celšanā ne jau ar ieročiem, bet 
ar savu stāju, ar vārdu, ar darbu. Jūs visi tiekat aicināti piedalīties 
aktīvi šo svētku organizēšanā. Kā arī piedalīties šajos svētkos, lai 
piepildās apustuļa Pāvila vārdi un mēs patiesi piedzīvojam Kristus 
žēlastību, Dieva mīlestību un Svētā Gara sadraudzību. Tā Kunga 
namā visi kopā būdami.

Ar cieņu Jūsu Mālpils LELB draudzes mācītājs –  
gans edvīns rumjancevs

Apaļš, dzeltens siera ritulis, kas tradicionāli tiek celts goda vietā 
Jāņu dienā, aizsākas tur – zaļajā pļavā, tad balti putojoša piena 
straumē, tad siera meistara rokās un tikai tad nonāk uz mūsu galda. 
Par to vidus posmu, kad pienotavas telpās rodas latviešu iecienītais 
gardums, runāju ar Mālpils Piensaimnieka valdes priekšsēdētāju 
imantu stepānu, kas darbu uzsācis pirms mēneša.

Sekojot pieprasījumam šogad siera ritulīši ir gan lieli, gan mazi. 
Kā katru gadu Mālpils Piensaimnieks sagatavo ko jaunu. Tā, pēdējā 
mēneša laikā radusies ideja ražot jogurtu mazākā, pircējam ērtākā 
iepakojumā. Netiek aizmirsti arī tradicionālie, jau pazīstamie produkti 
kā sviests, mīkstie, garšvielām bagātie Mālpils sieri. Priekšsēdētājs 
gan ar nožēlu atzīst, ka īsto Jāņu sieru, kādu atceramies no padomju 
laikiem, vairs neražojot, jo tam vajadzīga pavisam cita tehnoloģija 
un arī līdzekļi.

Mālpils siera vārds Latvijā joprojām kotējas. Imants Stepāns 
gan atzīst, ka ar produkcijas noietu viegli nav bijis nekad, bet daudz 
atkarīgs no cilvēka, kas strādā ar tirgu. Tikko darbu uzsākusi jauna, 
bet pieredzējusi menedžere, kas jau ir strādājusi ar piena produkciju, 
Ilze Purmale. Aktuālākais esot atjaunot sadarbību ar bijušajiem 
klientiem. Lai konkurētu tirgū, ir vajadzīga kvalitatīva prece, bet tam 
vajadzīgas iekārtas, cilvēki, kas katrā procesā nostrādātu precīzi, 
kārtīgi un vajadzīgas labas izejvielas. Uzņēmuma komanda, kurā 
ir siera meistars un zinoši speciālisti siera ražošanas procesā, 
nodrošina šo labo siera kvalitāti. Ir veikta uzņēmuma darbinieku 
skaita optimizācija, ir samazināts strādājošo skaits un nav neviena 
lieka strādnieka. Imants Stepāns atzīmē savu komandu – direktoru 
Rolandu Jomertu, valdes locekļus Didzi Petroviču un Uldi Eiduku, 

kurai tad arī priekšā stāv nebūt ne vieglais uzņēmuma atjaunotnes 
darbs, lai palielinātu pārstrādes apjomus, apgrozījumu. Attīstības 
iespējas uzņēmumam ir, jo pašlaik tiek izmantoti tikai 30% no 
iespējamās jaudas. Patlaban lielākā aizķeršanās ir ar noietu. Piena 
piegādes ir viļņveidīgas, mainoties sezonai, bet nebūtu pieļaujama 
situācija, kad iepērk pienu, bet nevar realizēt produkciju. Labs piena 
noiets šogad bijis iesaistoties programmā Skolas piens, piegādājot 
pienu skolām un bērnudārziem Rīgā, kā arī saņemtas uzslavas par 
garšīgo pienu. Par to paldies jāsaka piena piegādātājiem, kuru 
skaits gan esot samazinājies, palikuši uzticamākie. Uzņēmums 
cenšas pašlaik nesamazināt piena cenu, valde pieņēmusi lēmumu 
piena piegādātājiem tekoši maksāt noteiktos datumos divreiz 
mēnesī, par ko rakstveidā informēti piegādātāji. Lēnām tiks segti 
arī parādi. Valdes priekšsēdētājs cer uz aktīvu menedžeres darbu 
ar produkcijas tirgotājiem, atgūstot iekavētās naudas, un atzīst, 
ka situāciju piena tirgū pazīst arī no otras, piegādātāja puses, jo 
ilgus gadus pats ir bijis viens no lielākajiem Suntažu puses piena 
piegādātājiem. Tieši dzīves pieredze un sabiedriskā aktivitāte 
jau no skolas un Mālpils tehnikuma laikiem, kā arī darbu vadītāja 
prasmes celtniecībā un saimnieka domāšana savā saimniecībā, 
bijusi noteicošā vēlmei izmēģināt savus spēkus lielāka uzņēmuma 
vadīšanā.

Jūnijā uzņēmums piedalījās tradicionālajās Siera dienās 
Mežaparkā. Lai ripo siera ritulis, lai veicas darbi! Cāļus skaitot rudenī, 
bet mēs lūkosim pēc jauniem, dzelteniem siera rituļiem.

daiga frīdberga

uzrunas vārdi mālpils novada iedzīvotājiem!

kas jauns Mālpils Piensaimniekā?
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No 12. līdz 15. jūnijam Mālpils internātpamatskolas informācijas centrā 
notika lektora un psihologa Kaspara Bikšes vadītā pozitīvās psiholoģijas 
semināru nometne. Sabraukuši interesenti no visām Latvijas pusēm – Kuldīgas, 
Balviem, Liepājas, pārsvarā skolotāji, 4 sociālie darbinieki un bibliotekāre.

Semināra tēma – iemācīties dzīvesprieku un optimismu. Kaspars Bikše 
uzsver, ka cilvēkam ir apziņa, ar kuras palīdzību viņš var virzīt savu iekšējo 
evolūciju, iemācīties atrast savus pozitīvos resursus. Tie ir katrā. Ārējo pa-
sauli nevar sakārtot, bet var sakārtot iekšējo. Tādēļ galvenā semināra tēma – 
iemācīties priecāties par neko. Programmā bija atbrīvošanās no depresijas, 
pesimisma, bailēm, naida, skaudības, greizsirdības, šaubām un lepnības. Trīs 
dienās to nevar iemācīt, bet var parādīt kā un dot pirmās iemaņas.

Nometnes dalībnieki strādāja visu dienu ar nelielām pauzēm. Dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties ar skaistākajām Mālpils vietām, izbaudīt parka klusumu 
un dabas tuvo klātbūtni. Nometne noslēdzās ar gājienu, kura mērķis bija 
pievērst cilvēkus priekam, laimei, mīlestībai. Speciāli gājienam tika zīmēti un 
rakstīti lielāki un mazāki plakāti ar pozitīvi motivējošiem saukļiem. 

daiga frīdberga

ziņas

Bāriņtiesa kā institūcija saistās ar adopciju un aizbildnību, 
tomēr tās funkcijas ir daudz plašākas. Tās ir jebkuras juridiskas 
lietas, kur nepieciešams aizstāvēt bērnu intereses – aizbildņa 
iecelšana, aizgādnība/ rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība, 
ārpusģimeņu aprūpe(audžuģimene), bērnu aprūpes tiesību 
atņemšana un atjaunošana, bērna personisko interešu aizstāvība 
attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, man-
tisko interešu aizsardzība, vecāku domstarpību izšķiršana. Mālpilī 
bāriņtiesa tika dibināta 1996.gada 1.martā. Gadu gaitā funkcijas 
ir palielinājušās, tomēr pamats ir bērnu interešu aizstāvība likuma 
ietvaros.

Anna Višķere, bāriņtiesas priekšsēdētāja atzīst, ka cieši sa
darbojas ar sociālo dienestu, kas veic preventīvo darbu ar sociālā 
riska ģimenēm, brauc līdzi uz pārrunām, un tikai tad, ja nav iespēja 
atrisināt situāciju ģimenē, lietu virza uz bāriņtiesu, lai lemtu par citiem 
bērna interešu aizstāvības līdzekļiem. Bāriņtiesas sastāvā Mālpilī ir 
četri locekļi – Ērika Caune, Anita Vīksne, Ārija Nuķe un ilggadējā 
bāriņtiesas locekle Malda Čelnova, kas ir no pašiem aizsākumiem. 

Mālpilī pēdējā laikā ir bijušas izskatīšanās dažādas lietas – 
aprūpes, aizbildnības, adopcijas, bērnu mantas, saskarsmes lietas. 
Pamatā un smagākais ir bērnu izņemšana no ģimenes, kur lielākais 
iemesls ir vecāku nespēja audzināt, jo pašiem nav zināšanu aprūpē 
un audzināšanā, ir zems intelektuālais un izglītības līmenis, kā arī 
alkohola atkarība. Mālpilī aizbildnībā ir 7 bērni. Audžuģimenēs 
dzīvo 2 bērni.

Otra aktuāla lieta ir ārzemēs strādājošo vecāku bērnu atstāšana 
citas personas aprūpē. Jau trīs gadus ir spēkā likums, kas uzliek par 
pienākumu vecākiem, kas gatavojas izbraukt no valsts ilgāk par trim 
mēnešiem, atnākt uz konsultāciju bāriņtiesā, kā arī oficiāli pilnvarot 
personas, kurām viņi uztic savu bērnu un kuras spēs aprūpēt un 
pārstāvēt bērnu. Galīgo lēmumu pieņem bāriņtiesa, kas izvērtē gan 
finansiālos, gan sociālos aspektus.

Pie bērnu mantisko interešu aizstāvības Anna Višķere uzver, ka 
nepilngadīgo bērnu mantojuma un dāvinājuma lietas, kā arī īpašuma 
lietas – pirkšanu, pārdošanu kārto tikai ar bāriņtiesas lēmumu, 
tāpat kā bērnu noguldījumu fondos bankās, ja nepieciešama valūtu 
konvertēšana, vai naudas izņemšana.

Pilngadīgo rīcībnespējīgo lietas. Mālpilī tādas ir 3 personas, 
kuriem ir aizgādņi, pārsvarā no radiniekiem, kurus tad arī uzrauga 
bāriņtiesa, lai korekti tiktu kārtotas mantiskās lietas, samaksāti 
nodokļi, apsaimniekoti īpašumi. Aktuāla ir bērnu dalīšana šķiršanās 
procesā. Bāriņtiesa cenšas pārliecināt vecākus vienoties labprātīgi, 
bet, ja tas nav iespējams, tad izvērtē situāciju, kas būtu labākā 
bērnam un dod atzinumu tiesā, kas tad arī lemj tālāk.

Anna Višķere atzīst, ka savā 12 gadus ilgajā darbā bāriņtiesā 
lielāko gandarījumu dod veiksmīgi atrisinātās lietas un labā 
sadarbība ar kolēģiem. 

Rudenī, kad Mālpilī tiksies kolēģi no Latvijas bāriņtiesām, 
stāstīsim vairāk.

daiga frīdberga

Mālpils aktīvās līnijdejotājas turpina piedalīties senioru deju 
festivālos. Vasaras saules lutinātas un Vidzemes vēju pluinītas 
tikām sagaidītas Kalsnavā. Kā jau meitenes, kam ir veiklas kājas un 
dārzkopju zaļie īkšķīši un liela zinātkāre, paspējām ne tikai izdejoties, 
bet arī apskatīt slaveno Kalsnavas arborētumu. Tikām pārsteigtas ar 
neiedomājami skaisto dārzu, tā plašo koku kolekciju, kā arī lūgtas 
gan izsmaržot un izgaršot, gan laimītes meklēt. Tomēr, lielākā laime 
dejotājam ir ļauties mūzikai. Mūs laipni sagaidīja vietējie dejotāji un 

Dzintra Rozīte, kas ir senioru klubu festivālu iniciatore. Satikām arī 
kolektīvus, ar kuriem kopā dejojām janvārī Šlokenbekā – Latgales 
puses “Brūklenes”, jūrmalnieces, Mārupes krāšņās dāmas. Arī 
Happy Line dejotājas uzposušās jaunos koši zaļos tērpos ar kluba 
simboliku rādīja savu dejotprasmi ķeltu ritmos. Izdevās pavisam 
labi, jo nu jau bijām kuplākā pulkā, kas deva gan lielāku drosmi, 
gan prieku. Festivāla noslēgumā katrs klubs saņēma dāvanā kāda 
koka stādu. Mēs savu baltegli iestādījām Mālpilī, Eiropas dobē, kur, 
cerams, tā kuplos līdzīgi kā mūsu kolektīvs. Vasara paies nemanot, 
bet rudenī gaidām jaunus dalībniekus! Sekojiet reklāmai!

daiga frīdberga

kaspara Bikšes 
seminārs

Bāriņtiesai Latvijā – 15 gadu jubileja

Happy Line kalsnavā
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Izskatīja 22 jautājumus
1. Par dzeramā ūdens piegādi Upmalu 

ciemā.
2. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 2 

siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem.
3. Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības SIA 

“Norma K” statūtos.
4. Par SIA “Norma K” valdes locekļa 

ievēlēšanu.
5. Par Mālpils novada ciemu robežu izmaiņu 

apstiprināšanu.
6. Par Mālpils novada administratīvās teritori-

jas robežu saskaņošanu.
7. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
8. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
10. Par adreses piešķiršanu.
11. Par pagasta padomes 25.04.2007. lēmumu 

Nr.6/14 un Nr.6/15 precizēšanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 

2011.gada 23.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par Mālpils novada 
pašvaldības simboliku” apstiprināšanu.

13. Par P/A “Mālpils sociālais dienests” 2010.
gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

14. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi 
2009.gada 10.novembra saistošajos notei-
kumos Nr.7 “Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

15. Par Mālpils vidusskolas 12.klases vecāku 
iesnieguma izskatīšanu.

16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Mālpils 
vidusskolai transporta pakalpojumiem.

17. Par Sidgundas pamatskolas vispārējās 
pamatizglītības programmas saskaņošanu.

18. Par piedalīšanos projektā “Inovatīvu 
atbalsta pasākumu īstenošana bērnu 
un jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem integrācijai izglītībā Mālpils 
internātpamatskolā”.

19. Par atļauju valsts amatpersonas amatu 
savienošanai D.Silai.

20. Par zvērinātu revidentu ziņojumu.
21. Par Mālpils novada izglītības iestāžu 

labāko absolventu apbalvošanu.
22. Par SIA “Norma K” valdes locekļa amatal-

gas noteikšanu.

NoLĒma:
• Uzsākt Upmalu ciema ūdensapgādes 

sistēmas vērtēšanas procesu, piesaistot 
sertificētu vērtētāju. Uzdot SIA “Norma K” 
vadībai līdz 2011. gada 22.jūnijam iesniegt 
domei izvērtētus uz aprēķiniem balstītus 
priekšlikumus racionālai ūdensapgādes 
nodrošināšanai Upmalu ciemā. Ieteikt 
z/s “Rīti” uzsākt ūdensapgādes sistēmas 
pārdošanas procesu.

• Veikt daudzdzīvokļu mājas Ķiršu ielā 2 ener-
goauditu un ēkas tehnisko apsekojumu. 
Sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. 
Organizēt projekta īstenošanu un atbalsta 
saņemšanu, ja dzīvokļu īpašnieku kopsa-
pulces lēmums ir pozitīvs.

• Izsludināt konkursu uz pašvaldības SIA 
“Norma K” valdes locekļa amatu.Pagarināt 
pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekļa 
Raimonda Tarandas pilnvaras līdz jauna 
valdes locekļa ievēlēšanai. Pilnvarot do-
mes priekšsēdētāju apstiprināt konkursa 
nolikumu.

• Piekrist izmainītām Mālpils, Upmalu un 
Sidgundas ciemu robežām Mālpils novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas sagata-
vošanas vajadzībām. Apdzīvotajām vietām 
Vite un Bukas noņemt ciema statusu.

• Izteikt atzinību Mālpils novada izglītības 
iestāžu 2010./2011. mācību gada labā
kajiem absolventiem (vidējā atestāta atzīme 
virs 8,5), pasniedzot Mālpils novada pašval
dības Atzinības rakstu un balvu naudas 
izteiksmē 50LVL pēc nodokļu nomaksas 
no Atbalsta fonda līdzekļiem.

Pilnu novada domes sēdes Nr.5 lēmumu 
atklāstu skatīt mājas lapā www.malpils.lv 

sadaļā Novada domes dokumenti
Kancelejas vadītāja 

iveta krieviņa

mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks 
2011.gada JŪLiJa un auGusta mēnešos

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 27. jūlijā, 24. augustā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 27. jūlijā pl. 15.00, 25. augustā pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 27. jūlijā pl. 15.00, 25. augustā pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domes sĒde 27. jūlijā, 31. augustā pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 25. jūlijā, 29. augustā pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 AGRIS BUKOVSKIS

informācija par 2011. gada maijā saņemtajiem 
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un 

mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

iesnieguma 
datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

24.05.2011. SIA “Aleksandra D” Vistu fermas rekonstrukcija par biohumusa ražošanas 
ēku nekustamajā īpašumā “Sidgundas putni”

Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu

27.05.2011. Gundega Vanaga – Janberga Slieku audzētava un biohumusa ražotne nekustamajā 
īpašumā “Ziedari”

27.05.2011. SIA “Vecskolas”
Nedzīvojamās ēkas rekonstrukcija par veselības 

aprūpes centru
Mālpils novada nekustamajā īpašumā “Vecskolas”

mĀLPiLs Novada domes 25.05.2011. sĒde Nr. 5

Mālpils novada dome informē,  
ka no 2011. gada 4. jūlija līdz 9. augustam domes darbinieki dodas vienotā 

atvaļinājumā.

Atvaļinājuma laikā strādās kanceleja, dzimtsarakstu nodaļa,  
P/A “Mālpils sociālais dienests”.

Domes KASE slēgta no 18. līdz 31. jūlijam, maksājumus varēs veikt kancelejā.

Notariālās darbības netiks veiktas no 15. jūlija līdz 3. augustam  
un no 17. līdz 31. augustam.

Būvvalde slēgta no 4. jūlija līdz 9. augustam.

sia “Norma k” kase jūlijā slēgta no 11. līdz 26. jūlijam, par kases darba laikiem 
augusta mēnesī informācija tiks ievietota komunālo maksājumu rēķinos.

Daktere J.Sprūde informē, ka laikā no 
2011. gada 20. līdz 27. jūlijam daktere 
Sprūde nepieņems. Ārsta praksē būs pieeja
mi ārsta palīga un medmāsas pakalpojumi.

Daktere lūdz savlaicīgi izrakstīt receptes.

· No 2011. gada 1.jūnija līdz 
1.augustam sporta kompleksā 
baseins sLĒGts

· No 2011.gada 20.jūnija līdz 
19.jūlijam sporta komplekss 
sLĒGts
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saistoŠie Noteikumi Nr. 8

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr. 5/12

Grozījumi 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4  
“Par mālpils novada pašvaldības simboliku”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 12.pantu, 43.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Mālpils novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par Mālpils novada pašvaldības simboliku” šādus 
grozījumus:
1. Izteikt 6.2.punktu šādā redakcijā:
 “Par Mālpils novada pašvaldības simbolikas izmantošanas un lietošanas noteikumu pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai simbolikas 

zaimošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumā noteiktā kārtībā”.
2. Svītrot saistošo noteikumu 6.3. punktu.
3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.

Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

Izdarīt Mālpils novada domes 2009.gada 11.novembra saisto-
šajos noteikumos Nr.7”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils 
novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 16.1 sekojošā 

redakcijā:
 “16.1 Pabalstu apkurei un komunālajiem pakalpojumiem piešķir 

apkures sezonas laikā (no oktobra līdz aprīlim). Ģimenes, kas var 
pretendēt uz Dzīvokļa pabalstu (pabalsts apkurei un komunālajiem 
maksājumiem) iesniegumu iesniedz no oktobra mēneša.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 19.3. sekojošā 
redakcijā: 

 “19.3. ja pabalsta pieprasītājs nevar uzrādīt maksājumus 
apliecinošu dokumentu par komunālajiem maksājumiem SIA 
“Norma K” pēdējo 3 mēnešu laikā.”

3. izteikt saistošo noteikumu punktu 30. sekojošā redakcijā:
“30. Pabalsts tiek piešķirts:

30.1. skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei vienu reizi 
gadā:

30.1.1. Ls 80,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošās 
izglītības iestādes apmeklē 3 bērni. Ja vispārizglītojošās 
izglītības iestādes apmeklē vairāk nekā 3 bērni, par 
katru nākamo bērnu pabalstu palielina par Ls10,00;

30.1.2. Ls 50,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošās 
izglītības iestādes apmeklē 2 bērni;

31.0.3. Ls 25,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošo 
izglītības iestādi apmeklē 1 bērns.

30.2. brīvai ēdināšanai skolā, pabalstu pārskaitot uzņēmumam, 

kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus. Pabalsts tiek uz laika 
posmu, kamēr ģimenei ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss.

30.2.1. ģimenēm, kurās vispārizglītojošās izglītības 
iestādes apmeklē 3 vai vairāk bērni – 2 bērniem pēc 
vecāku izvēles;

30.2.2. ģimenēm, kurās vispārizglītojošās izglītības 
iestādes apmeklē 1 vai 2 bērni – 1 bērnam pēc 
vecāku izvēles.

30.3. daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanu pirmssko-
las izglītības iestādē:

30.3.1. 50% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ikdienas 
aizgādību īsteno abi vecāki;

30.3.2. 75% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ikdienas 
aizgādību īsteno viens no vecākiem;

30.3.3. 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimene 
ir krīzes situācijā.

Pabalsts tiek uz laika posmu, kamēr ģimenei ir spēkā trūcīgas 
ģimenes statuss.

4. svītrot saistošo noteikumu 31.punktu.
5. svītrot saistošo noteikumu 32.punktu.
6. svītrot saistošo noteikumu 33.punktu.
7. izteikt saistošo noteikumu punktu 38.sekojošā redakcijā:
 “Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, 

iztikas līdzekļu deklarācija tiek aizpildīta uz 6 mēnešiem. Ja neviens 
no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, deklarāciju 
aizpilda uz 12 mēnešiem.”

Domes priekšsēdētājs a. Lielmežs

ek finansētās pārtikas pakas tagad var saņemt arī maznodrošinātas 
personas

Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus, ar kuriem nosaka, ka no 2011.
gada 17.jūnija EK finansētās pārtikas pakas var saņemt maznodrošinātās 
personas un personas ar medicīnas atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 150 latu.

Personas (ģimenes), kurām ir piešķirts maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statuss, pārtikas pakas var saņemt Mālpils sociālās aprūpes centrā 
katru dienu, informācija pa tālruni 67925352 vai 26419110 (LMT numurs), 
līdzi ņemot izziņas.

Ja ģimenei šādas izziņas nav, bet palīdzība ir nepieciešama, jādodas 
uz sociālo dienestu, jāraksta iesniegums, jāiesniedz visi nepieciešamie 
dokumenti ienākumu izvērtēšanai (par to sīkāk bija rakstīts maija “Mālpils 
Vēstīs”), jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija un, ja jūsu statuss atbildīs 
maznodrošinātas personas statusam, tad tiks izsniegta izziņa.

Tā kā sociālais dienests bija pieprasījis optimālu pārtikas paku skaitu, 
rēķinoties, ka cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, lūdzam arī trūcīgās ģi-
menes savlaicīgi izņemt pārtiku, lai neveidojas pārpalikums, kuru nāksies 
atdot atpakaļ.

olga volosatova 
Mālpils novada pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” direktore

saistoŠie Noteikumi Nr. 9
Apstiprināti ar novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.5/14

Grozījumi 2009.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem mālpils novadā”

Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu

Pašvaldības aģentūras “mālpils sociālais 
dienests” informācija

Par mālpils novada domes 
2010. gada publisko pārskatu

29.06.2008. Mālpils novada domes sēdē  
tika apstiprināts Mālpils novada domes  

2010. gada publiskais pārskats, kas sagatavots  
ar mērķi sniegt vispusīgu, objektīvu un saprotamu 
informāciju iedzīvotājiem par pašvaldības paveikto.

Šajā dokumentā ir dots ieskats par  
2010. gada budžetu, sniegta informācija  

par realizētajiem un iesniegtajiem projektiem  
kultūras un dabas mantojuma, infrastruktūras, izglītības, 

sociālās politikas un tūrisma jomās.
Izdevumā atrodama informācija par  

pašvaldības iestāžu, uzņēmumu  
un struktūrvienību darbu.

Ar pilnu tā tekstu ir iespēja iepazīties  
Mālpils novada domes kancelejā un mājas lapā  

www.malpils.lv  
sadaļā Novada domes dokumenti.

Kancelejas vadītāja  
iveta krieviņa
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sidgundas pamatskolas 9.klases 
absolventi

sKolu ziņas

aPsveicam 
skoLu aBsoLveNtus!

9.b klase
Barvids Sandis
Bičkovskis Toms
Bitnieks  
Kristiāns Matīss
Brežinska Ilanda
Cibuļonoka Juliana
Dinka Kristaps
Dombrovska Anna

Fokrote Evija
Kalniņa Evelīna
Kukurāne Krista
Lucevičs Dmitrijs
Parfenčiks Maksis
Petrovics Pauls
Putriņš Niklāvs
Sebre Aija
Struša Monta

Neklātiene
Kaša Alda
Krūmiņš Andris
Lapšina Marina
Melančuka Sņežana
Paškovs Igors
Goroškina Inta

mālpils vidusskolas 9.a klase un 9.b klase

9.a klase
Aivars Artūrs
Apsītis Mārtiņš
Gulbis Armands
Judze Diāna
Lapiņa Ieva

Lielmežs  
Edgars Elvis
Logina Sintija
Lūkins Regijs
Mārtinsone Katrīna
Matuzeviča Justīne

Mihelsons Kalvis
Millere Klinta
Ozoliņa Signe
Purplišs Valdis
Zālamane  
Biruta Martamālpils internātpamatskolas 9.klase  

un 9.p klase

9. klase: Ilona Bāgante, Aija Dedele, Iveta Garā, Madara Lis-
mane, Viljams Mors, Nelli Voitihoviča, Oskars Ziņenko, audzinātāja 
Ilze Lielmane

9 p.klase: Ilze Dīķe, Aleksejs Rozaščonoks, Marija Supe, Sandra 
Vestfāle, Nauris Viļums, Arta Vjatere, Daniēls Zibals, audzinātāja 
Benita Kuriņa

Sidgundas pamatskolas 9.klases absolventi kopā ar skolotā
jiem. Pirmajā rindā 2.no kreisās puses:  Liene Ozolzīle, Anete Dace 
Zutere, Velga Tirzmaliete, Ērika Galīte, Zane Meidrope, Kārlis Zuters. 
2.rindā no kreisās puses: Mārtiņš Mikulis, Juris Iesalnieks, klases 
audz. Ira Andersone, Jānis Galītis.

mālpils vidusskolas 12. klase

Atruškeviča Sanita
Birčs Alans
Estrika Madara
Grope Jānis
Kaņepējs Edgars
Krastiņš Jānis
Krūmiņa Kintija
Leitāne Laima

Lietavietis Mārtiņš
Melnalksne Ineta
Nungurs Mārtiņš
Priede Ilva
Puķīte Malvīne
Purviņa Signe
Radziņa Juta
Raupa Klinta

Rubene Līva
Rubenis Kristaps
Stabulniece Zane
Taranda Mārtiņš
Turkins Jurijs
Vodzinska Santa
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Par spīti pieaugušo ķibelēm, raizēm un pukstēšanu par grūto 
dzīvi, mēs dejojam! Meklējam un atrodam iespējas sevi radoši 
parādīt un pierādīt.

Mīļie, paceliet acis! Te viņi ir. Mālpils vidusskolas 6. – 7.klašu 
tautisko deju kolektīva MADARA juniors dejotāji. Viņi kopā izdejojuši 
savu otro deju sezonu. Notikumiem bagāts bijis šis mācību gads.

Jau rudens pusē bijām aicināti uzstāties Ropažu novada 
bērnu deju kolektīvu 10 gadu jubilejas pasākumā “Pa novadu 
danci vedu 10 gadu garumā”. Kopā ar PII “Māllēpīte” deju 
aerobikas dalībniekiem izveidojām divus kopīgus deju projektus 
Ziemassvētku adventa koncertam “Ziemassvētki sabraukuši” un 
Mātes dienas koncertam “Ar tavu vārdu”. Tautiskā garā, kopā ar 
vairāk kā četrdesmit mazajiem dejotājiem pavadījām interesantus 
mēģinājumus un koncertus. Lai garā neiesīkstētu sasparojāmies 
dalībai republikas mēroga jaunrades deju konkursam “Mēs un 
deja”, kurš februārī notika VEF Kultūras un tehnikas pilī Rīgā. 
MADARA juniors ieguva atzīnību starp tādiem repubikā atzītiem 
deju kolektīviem kā “Dzintariņš”, “Zelta sietiņš”, “Līgo” u.c. Tātad, 
mēs varam, ja gribam un darām!

Pavasari sagaidot, pēc mūsu iniciatīvas Mālpilī aicinājām 
sadancot mālpiliešus un draugus no Ropažiem, Zaķumuižas, 
Sidgundas. Kopā pulcējās 8 deju kolektīvi, kuros dejoja vairāk kā 
130 dalībnieki. Draudzības koncerts “Iedejosim pavasari!” un tam 
sekojošā dalībnieku ballīte bija jauks pasākums.

Pēc svētkiem sekoja cītīgs darbs. Daudz papildmēģinājumu. 
Gatavojāmies deju skatei. Pierīgas novada skolu tautisko deju 
kolektīvu skatē ieguvām I pakāpes diplomu ar teicamu rezultātu 

45 punkti. Starp sava vecuma dejotājiem Pierīgas novadā esam 
vieni no labākajiem. Deju sezonas noslēgumā 28.maijā bijām 
ieaicināti piedalīties Carnikavas pašvaldības 800 gadu svētku 
ietvaros organizētajā 2. bērnu un jauniešu deju fetivālā “Še tev 
dālders, pērc ko gribi”. Svētkos piedalījās vairāk kā 560 dalībnieku 
no visa Pierīgas novada. Sezonas laikā apguvām 12 jaunrades 
dejas un horeogrāfijas – “Makaidū”, “Sudmaliņas”, “Krāsaini sapņi”, 
“Ziemassvētki sabraukuši”, “Pūti, pūti ziemelīti”, “Sidrabiņa lietiņš 
lija”, “Kas tā tāda vīzdegune”, “Ak tu žē”, “Juku, juku sīki putni”, 
“Vilks un kaza”, “Tūdaliņ, tagadiņ”, “Undīne”.

Labi padarītam darbam seko prieks un svētku sajūta. Lai 
vairojas prieks! Lepojieties ar saviem bērniem un turiet godā labi 
padarītus darbus!

Deju kolektīva vadītāja Jana Baranovska

sKolu ziņas
mālpils mūzikas un mākslas skolas 
absolventi

mani mīļie vecāki!
Kad skolotājs saņem jaunu klasi audzināšanā, viņš ir nedaudz nobažī-

jies, jo saņem mazulīšus (pēc 4. klases tāda sajūta ir ikvienam sākumskolas 
skolotājam), un arī vecāki ir jauni un nepazīstami.

Kā jau mūsu pirmajā tikšanās reizē Jums teicu – laiks paies ļoti ātri – un 
te nu mēs esam – Jūsu mīlulīši nogājuši pusi no sākumskolā paredzētā ceļa.

Droši varu teikt – kopā pavadītais laiks ir bijis ļoti jauks. Mazie skolnieciņi 
ieņēmuši stabilu un neizdzēšamu vietu manā sirdī. Kā jau katrā lielā ģimenē, 
arī man ir bijis jāpasaka kāds skarbāks vārds, lai mazie augtu par labiem 
cilvēkiem un apgūtu visas prasmes un iemaņas, kas lieti noderēs nākamajā 
skolas posmā.

Man ir liels gandarījums par to, ka ar klases vecākiem – ar jums visiem – 
man ir izveidojusies lieliska sadarbība.

Īpašu paldies gribu pateikt Austriņu ģimenei, Rakuzovu ģimenei, Griķu 
ģimenei, Lāču ģimenei, Miltiņu ģimenei par atbalstu.

Vēl divus gadus mēs jauki kopsadarbosimies, Jūsu bērni apgūs daudz 
gudrību, kļūs arvien patstāvīgāki, un mēs būsim viņiem līdzās ar padomu 
un atbalstu. Jūs no savas puses, es no savas. Kopā mums ir viens mērķis – 
lai mūsu kopīgie bērni kļūtu par vispusīgi attīstītiem sabiedrības locekļiem.

Ļoti ceru, ka mūsu veiksmīgā sadarbība turpināsies un Jūs atbalstīsiet 
manus centienus.

Vēlu Jums visiem jauku vasaru! Lai bērni pēc iespējas vairāk ir svaigā 
gaisā, neaizmirstot par drošību, protams, neaizmirstot ieskatīties grāmatās, 
jo šovasar jāizlasa trīs grāmatas.

Daudz saules un veiksmi visās jomās!

Jūsu mīļā audzinātāja mairita Grīnberga

Paldies  
sportistiem!

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vārdā 
pateicos par sniegto atbalstu Jūsu novada skolu dalībai 
Pierīgas novadu 2010./2011.mācību gada skolēnu sporta 
spēlēs. mālpils novadu skolēnu sporta spēlēs pārstāvēja:

mālpils vidusskola – rudens krosā, “Tautas bumbā” 
meitenēm un zēniem, volejbolā jauniešiem, peldēšanas 
stafetēs, vieglatlētikā, vieglatlētikas četrcīņā “Draudzība”;

mālpils internātpamatskola – rudens krosā, “Tautas 
bumbā” zēniem, vieglatlētikas četrcīņā “Draudzība”;

sidgundas pamatskola – futbolā, rudens krosā, 
“Tautas bumbā” meitenēm un zēniem, pavasara krosa 
stafetēs, vieglatlētikā.

Mālpils novada mālpils vidusskola Pierīgas novadu 
skolēnu sporta spēļu vidusskolu grupā izcīnīja I vietu 
vieglatlētikā “A”grupas jauniešiem, III vietas vieglat-
lētikā “A” grupas jaunietēm, vieglatlētikā “B”grupas 
jaunietēm, vieglatlētikas četrcīņā “Draudzība” zēniem, 
bet sidgundas pamatskola – III vietu rudens krosā un 
IV vietu sporta spēļu kopvērtējumā apvienotajā pamat-
skolu – sākumskolu grupā.

Cerot uz raženu sadarbību arī turpmāk,  
PIKSP speciālists sporta jautājumos  

t. tračums

27. maijā Mālpils mūzikas un mākslas skolu absolvēja 8 audzēknes:
4 – mūzikas nodaļā, 4 – mākslas nodaļā.

mūzikas nodaļa: Līva Feldmane (Klavierspēle),
Marta Kalniņa (Klavierspēle),
Santa Kušķe (Flautas spēle),
Adelīna Lāce (Klavierspēle).

mākslas nodaļa: Alise Graudiņa,
Marta Laizāne,
Laima Niedra,
Anna Marija Zīriņa.

Visas mākslas skolas absolventes šogad saņēma izcilu 
vērtējumu diplomdarbos. Savu talantu un skolā iegūtās zināšanas 
meitenes apliecināja, katra uzgleznojot lielformāta kompozīciju. 
Alise, Laima un Anna gleznoja uz audekla, bet Martas ideja no 
šī pavasara ir padarījusi gaišu un interesantu līdz šim tik drūmo 
kultūras nama 1. stāva gaiteni.

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs VMA scenogrāfijas 
katedras pasniedzējs Viktors Jansons, redzot šo sniegumu, izteica 
vēlēšanos un cerību ar laiku redzēt mūsu meitenes kā Mākslas 
akadēmijas studentes.

Mēs, visi mākslas nodaļas skolotāji viņām no sirds to novēlam!

mēs dejojam!
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No 2011.gada 25.aprīļa līdz 8.mai-
jam “Leonardo da Vinci” programmas,” 
Grundtvig” apakšprogrammas projekta “Tū-
risma attīstība lauku pašvaldībās” ietva ros 
ciemojāmies Portugāles pilsētiņā Vidigueirā. 
Vidigueiras pašvaldība atrodas Dienvidpor-
tugālē, Alentežu reģionā, Bežas novadā. 
Salīdzinājumā ar Mālpils pašvaldību platības 
un iedzīvotāju skaita ziņā tā ir apmēram 
par trešdaļu lielāka (platība – 316 km2, 
iedzīvotāju skaits pašvaldībā – 6 tūkst., 
Vidigueirā – 3,5 tūkst.). Ļoti nozīmīgi bija 
tas, ka tūrisma attīstības iespējas braucām 
iepazīt uz pašvaldību, kas ir apmēram tik 
liela cik mūsējā, jo bija laba iespēja salī-
dzināt. Viss pasākums bija labi organizēts. 
Mūsu koordinatore Līvija Mukāne mūs ļoti 
labi sagatavoja braucienam, nokārtoja visas 
ar braucienu saistītās praktiskās lietas. Arī 
cilvēku komanda, kas mūs uzņēma Vidi-
gueirā bija visu saplānojusi, lai katru dienu 
mūs pavadītu kāds pašvaldības pārstāvis. 
Mūsu kontaktpersona bija Vidigueiras 
profesionālas skolas (Escola Profissional 
Fialho de Almeida) darbiniece Elisabete 
Santrosa. Aktivitāšu plāns bija sastādīts 
katrai dienai un aizpildīja visu darba laiku.

Muzeja pieredze
Ļoti interesanta bija pieredze, ko 

ieguvām Vidigueiras pašvaldības muzejā. 
Muzeja vadītāja Luisa Costa mums izrādīja 
ne tikai ekspozīciju, bet arī krājumu, 
restaurācijas darbnīcu, iepazīstināja ar 
muzeja dokumentāciju un priekšmetu apriti 
muzejā. Muzeja patstāvīgā ekspozīcija ir 
nevis, kā varētu domāt, par Vasko da 
Gamu, kuram kādreiz piederējis Vidigueiras 
apvidus, bet par novadpētniecības tēmām. 
Katram vēsturiskajam amatam – maizes 
cepēja, kurpnieka, skārdnieka, veikalnieka, 
cepuru meistara, skrodera u.c. – muzejā 
izveidots savs stends. Vidigueiras muzejs 
finansējumu pilnībā saņem no pašvaldības. 
Tajā strādā seši cilvēki – vadītāja, divi restau-
ratori, krājuma pārzine, muzejpedagoģijas 

speciālists un kasiere. Muzejs vairākas 
reizes gadā organizē dažādus tematiskus 
pasākumus visām vecuma grupām, rīko 
izstādes. Tas, ko no Vidigueiras muzeja var 
mācīties ir komunikācija ar apmeklētāju, 
priekšmetu restaurācija, muzeja suvenīru 
tirdzniecība u.c. Protams, Portugālē ne-
valda uzskats, ka muzeju var vadīt un visus 
muzeja darbus veikt viens cilvēks, kā tas 
diemžēl vietām vērojams Latvijā.

Amatnieku darbnīcas
Bijām vairākās amatnieku – keramiķu, 

f l īžu apgleznotāju (ažuležu) ama ta 
speciālistu darbnīcās. Vidigueiras pašval
dība algo vairākus amatniekus, lai viņi 
gatavotu suvenīrus dažādām vajadzībām – 
tūristiem, pašvaldības prezentācijai u.c. Šī 
arī bija nozīmīga pieredze, kā organizēt 
pasūtījumus, lai pašvaldībai nebūtu 
problēmu ar prezentācijas materiāliem. 
Darbnīcās mums uzdāvināja vairākus 
suvenīrus. Jāteic mūsu amatnieku dari
nājumi ir mākslinieciski kvalitatīvāki un 
skaistāki!

Tūrisma informācijas centrs
Viesojāmies arī tūrisma informācijas 

centrā, kas bija mūsdienīgi un praktiski 
iekārtots. Tajā bija maza izstāžu zāle 
īslaicīgām vietējo mākslinieku izstādēm. 
Lai arī apmeklētāju skaits ārpus tūrisma 
sezonas nav pārāk liels, tomēr informācijas 
centrā vienmēr uz vietas ir cilvēks, kas 
arī retajam viesim var sniegt dažādu 
informāciju par Vidigueiru un apkārtni. 
Informācijas centrā bija pieejama pilsētas 
karte par brīvu, kā arī laipns stāstījums par 
nozīmīgākajiem apskates objektiem, varēja 
iegādāties suvenīrus un vietējos pārtikas 
produktus, arī vīnu. Tas tikai apstiprina, ka 
informācijas centrs mūsdienās ir absolūti 
nepieciešams arī nelielas pašvaldības 
centrā un tam nemaz nav jāuzrāda iespaidīgi 
apmeklējuma skaitļi, jo arī neliela cilvēku 
grupa ir ciemiņi, kas vēlas būt laipni 
uzņemti. Vidigueirā varēja redzēt, ka tiek 

domāts par cilvēkiem un viesmīlību. Lai 
arī Vidigueiras pašvaldību, salīdzinājumā 
ar Portugāli, varētu nosaukt par mazu, 
tajā bija viss, lai pašvaldība varētu sevi 
cienīgi prezentēt un popularizēt – pilsētai 
bija ne tikai savs ģerbonis, bet arī logo un 
devīze – “Vasko da Gamas pilsēta”, suvenīri, 
lokālie produkti, pat suvenīru maisiņi ar 
pilsētas simboliku. Mēs varētu ļoti daudz, 
ko mācīties no portugāļiem! Un patiesībā 
mums ir tik daudz skaistu un garšīgu lietu, 
ko piedāvāt tūristiem, tikai būtu nedaudz 
jāpiestrādā pie tā, kā šīs lietas pasniegt!

Lokālie produkti
Lieta, ar ko Vidigueiras ļaudis ļoti 

lepojas, ir lokālie produkti. Cilvēki uzreiz 
nosauca četrus produktus, kas viņiem 
ir izcili – maize, apelsīni, olīveļļa un vīns. 
Un tiešām, mēs par to pārliecinājāmies! 
Maizi cep no rupja maluma kviešu miltiem 
pievienojot tikai raugu, ūdeni un sāli. Liekas, 
tik vienkārši, bet cik garšīgi! Bijām dažās 
ceptuvēs, kur vēl joprojām tiek izmantotas 
ar malku kurināmas, iekšpusē apaļas 
maizes krāsnis. Tādā milzīgā krāsnī var 
vienlaikus ielikt vairākus simtus kukulīšu. 
Tūristiem šāda iepazīšanās ar vietējo ēdienu 
gatavošanas prasmēm ir ļoti interesanta. Ja 
vēl var nogaršot tikko no krāsns izņemtu 
maizi!

Vidigueiras apelsīni bija garšīgāki pat 
par slavenā Portugāles kūrortu reģiona – 
Algarves apelsīniem. Sākumā neticējām, 
ka mazie, šur tur ar brūniem pleķīšiem klātie 
apelsīni, pilnīgi bez tirgus izskata varētu būt 
tik ārkārtīgi saldi! Reizi gadā Vidigueirā svin 
maizes un apelsīnu svētkus. Iespējams tie 
varētu būt līdzīgi mūsu siera svētkiem.

Bijām arī olīvu pārstrādes uzņēmumā 
(Cooperativa Agricola) un vīna ražotāju 
kooperatīvā (Adega Cooperativa Cuba 
Vidigueira Alvito), kurā apvienojušies Kubas, 
Vidigueiras un Alvito vīna ražotāji. Vīna 
ražotāju kooperatīvā bija izveidots skaists 
veikals, kurā varēja iegādāties dažādus 
vīnus.

Par to, ka lokālie produkti tiek cienīti 
gandrīz vairāk nekā vietējo amatnieku 
darinājumi varējām pārliecināties tūrisma 
un lauksaimniecības izstādē Ovibeja 2011, 
Bežā. Izstādes veids bija līdzīgs izstādēm, 
kādas pie mums tiek organizētas Ķīpsalā, 
Rīgā, tikai apjomā tā bija mazāka. Izstādē 
sevi reklamēja pilsētas, mācību iestādes, 
tūrisma aģentūras un lauksaimniecības 
uzņēmumi. Varēja degustēt un iegādāties 
dažādus pārtikas produktus – aitas, kazas 
piena sierus, melno cūku gaļas desas, 
olīveļļu, olīvas, vīnus, saldumus utt.

Pēc šī ļoti interesantā un vērtīga 
brauciena varam secināt – mums ir daudzas 
labas lietas, lai iepriecinātu tūristu, tikai 
jāpiestrādā pie reklāmas un jāmācās 
savas vērtības pasniegt ciemiņiem. Sakām 
ļoti lielu “Paldies!” Līvijai Mukānei par 
iespēju piedalīties šajā projektā, smelties 
pieredzi Portugālē un iegūt daudzas idejas 
turpmākai attīstībai!

Baiba Lippe,  
esmeralda tāle

alcari da serra maizes ceptuve ar delmiro 
Palma

keramika manuela carvalho darbnīcā ar 
elisabeti santrosu

vidigueiras informācijas centrā

vidigueiras muzeja krājumā ar muzeja vadītāju

Par “Grundtvig” projektu  
“tūrisma attīstība lauku pašvaldībās”
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Šādi vārdi lasāmi Andra Kaņepēja pārdomās grāmatā, kas 
tapusi, kopīgā projektā darbojoties un tiekoties dažādu tautību 
cilvēkiem, kuri dzīvo Vācijā, Itālijā, Latvijā, Portugālē, Rumānijā. 
Kopumā grāmatā, kuru noslēguma nodarbībās Portugālē laikā 
no 9. līdz 11.jūnijam, saņēma katrs projekta dalībnieks, lasāmi 36 
stāstījumi, katrs angļu un stāstītāja dzimtajā valodā. Turpinājumā 
citu projekta dalībnieku teiktais speciāli informatīvajam izdevumam 
“Mālpils Vēstis”.

Olga Volosatova uzskata, ka Mālpils novada iedzīvotājiem ir 
lieliska iespēja iesaistīties biedrības “Mālpils Tautskola” piedāvātajos 
kursos un projektos. Projekts “kultūras migrācija autobiogrāfijās” 
bija plašs starptautisks projekts, kura ietvaros varēja apgūt 
svešvalodu, datorzinības, apgūt prasmes rakstīt biogrāfijas un 
paplašināt saskarsmes prasmes ar dažādu tautību pārstāvjiem.

Ineta Endele pārliecinājusies, ka mūžizglītība ir noderīga un 
interesanta mācīšanās ģimenē, brīvajā laikā un ikdienas darba 
dzīvē. Šī projekta gadījumā tas bija darbs triju gadu garumā. 
Iegūtā pieredze ir nenovērtējama – sastaptie cilvēki, viņu kultūra, 
mentalitāte, mītnes zeme, dzīves stāsti – viss kopumā ir devis iespēju 
izmantot valodas prasmes, prezentēt savu novadu un savu valsti. 
Domājams, ka daudzi sev ieguva jaunus draugus, ar kuriem sakari 
nepārtrūks arī projektam beidzoties.

Un atkal Andris: “Man šis projekts nozīmēja ceļojumu laikā. Jutos 
kā tilts, kurš savieno pagātni un nākotni. Rakstīju par notikumiem 
vēsturē un vienlaicīgi ieraudzīju mazu nākotnes sabiedrības modelīti. 
Mums nav pieredzes dzīvošanā multikulturālā sabiedrībā. Tomēr 
gribam vai ne, bet tādā mēs dzīvosim, tāpēc mums vēl daudz 
jāmācās... Portugālē biju patīkami pārsteigts, ka projekta dalībnieki 
ar labiem vārdiem atcerējās tikšanās brīžus Mālpilī, Siguldā, Rīgā. 
Viens no itāļu pārstāvjiem Amissao Lima, kura dzimtene ir Āfrikā, 
bija Latvijas ceļojuma iespaidā uzgleznojis vairākas gleznas, kuras 
dāvināja projekta atbalstītājiem. Dalībnieku tikšanās Portugālē bija 
pēdējā, bet ne mirkli neradās sajūta, ka kaut kas beigtos... Ideja par 
kultūru migrāciju, integrāciju un līdzāspastāvēšanu būs mūžīga, arī 
problēma... Sajutu, ka pasaule ir daudz plašāka ne kā man šķiet un 
man vēl daudz jāmācās.”

Dzinta Krastiņa, atceroties dalību projektā, domā par divām 
lietām. Viena laba: tā ir tikšanās ar dažādu tautību cilvēkiem, 
paradumu, kultūru un tradīciju iepazīšana. Rodas iemesls 
paspodrināt savu angļu valodu. Liela atbildība rakstot biogrāfiju 
un gatavojot prezentāciju, tad stāstot par mūsu zemi un cilvēkiem 
pārējiem projekta dalībniekiem. Otra sliktāka vai vismaz skumjāka 
lieta: līdzko esi iepazinis projekta dalībniekus un, klausoties viņu 
autobiogrāfiskos stāstus, izdzīvojis mirkļus no viņu dzīves, pienāk 
šķiršanās laiks. Atskan projekta vadītāja sauciens:” Septiņas 
minūtes atvadām”. Un tad bučas uz melniem, brūniem, baltiem un 
vēl citādas krāsas vaigiem. Vēl uz lūpām smaids, bet acīs skumjas 
un arī asaras. Vissirsnīgākās atvadas no Margaritas. Viņas tautība – 
armēniete, dzimtene – Azerbaidžāna, bet šobrīd dzīves vieta ir Polija. 
Karš Armēnijā licis mainīt visu dzīvi. Margarita 2010.gada oktobrī 
piedalījās projekta pasākumos Mālpilī. Viņa saka: “Kad bērni būs 
patstāvīgi, pārcelšos uz dzīvi Mālpilī. Tik jauki un sirsnīgi cilvēki! Tad 
arī dejošu jūsu tautas dejas kādā no deju kopām.”

Leongina Krūmiņa domā, ka ikviens projekta dalībnieks, tāpat 
kā viņas rakstītās biogrāfijas varone, ir apbrīnojams uzņēmības, 
centības un spējas nenokārt degunu grūtību priekšā dēļ. Svarīgi ir 
redzēt savu dzīves mērķi un virzīties uz to.

Mālpiliešus Portugālē pavadīja angļu valodas skolotāja Envija 
Svikša, kura visā projekta darbības laikā bija uzņēmusies biogrāfiju 
rakstītāju grupas konsultēšanu. Par sadzīvisko  (biļetes u.c.) rūpju 
kārtošanu un uzmundrinošu vārdu teikšanu, ceļā pavadot, lielu 
paldies sakām mūsu pašvaldības ārējo sakaru koordinatorei Līvijai 
Mukānei, kura palika mājās citu aizsākto projektu dēļ. Visam pa 
vidu viņa pat pamanījās sagādāt un nosūtīt Portugāles grupas 
koordinatorei Antonietai mūsu vietējo Napoleona kūku (tā Antonietai 
likās jo garda Mālpilī), jo lieliski zina, kādu enerģijas patēriņu prasa 
organizatoriskais darbs. Savukārt, Antonietai bija izdevies radīt 
īpaši burvīgu gaisotni galvenā kopīgā pasākuma laikā Famalicao 
pilsētiņā, kuras publiskajā bibliotēkā notika biogrāfiju lasījumi. 
Kamēr mēs, latvieši, apbrīnas pilniem skatiem vērojām portugāļu 
folkloras ansambļa uzstāšanos, kur sievas grieza brunčus gandrīz 
vai jostas vietas augstumā, domājot par to, kā viņas nepazaudē 
savas kurpes ar vaļēju aizmuguri (tautā sauktas “iešļūcenes”), tikmēr 
zāles aizmugurē citi, temperamentīgākie, dejas izmēģināja paši. Un 
kur nu vēl ģitāras pavadījumā dziedātās smeldzīgās, melanholiskās, 
melodiskās fado dziesmas!

Tā kā Portugālē ielidojām un izlidojām no otras lielākās šīs valsts 
pilsētas Porto lidostas, tad varējām vērot arī pilsētas skatus, kur 
augstajos Duro upes krastos, liekas, senās mājiņas pat viena uz 
otras, ne tikai pa terasēm uz augšu satupušas un tiecas debesīs. 
Pati upe ietek Atlantijas okeānā. To pilsētā šķērso 5 atšķirīgi tilti, no 
kuriem viens inženiera Eifeļa projektēts.

Nobeigumā Līvijas rakstītais stāsta sākumā minētajā grāmatā: 
“Tiksimies nākamajos projektos!”.

Projekta dalībniece  
mārīte Nīgrande

Pasaule ir tieši tik liela vai maza,  
cik plašas ir mūsu dvēseles

ProjeKti

Biogrāfiju rakstītāji

mālpilietes kopā ar amissao, kura glezna ar Latvijas motīviem tagad ir 
Portugālē

Pēc folkloras kopas uzstāšanās
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Projekta īstenošanas pirmā kārta ir no-
slēgusies, kas ilga no 1.marta līdz 31. mai-
jam. Projekts notiek ar Kopienu Iniciatīvu 
fonda programmas “Atbalsts kopienu 
centriem” finansējumu un ar Mālpils novada 
domes un SIA “EMU” līdzfinansējumu.

Biedrība “Notici sev!” pirmajā projekta 
“Kopā” īstenošanas kārtā ir iegādājusies 
datorkomplektu, printeri, kā arī nūjošanas 
nūjas – līdz šim tās bija patapinājumā no 
Latvijas Tautas Sporta asociācijas.

Līdz ar iegādāto datorkomplektu esam 
uzlabojuši biedrības valdes un ESF pro-
jektos “Kompleksie atbalsta pasākumi” 
aktivitātē “Jauniešu darba prakse” un 
“Pasākumi noteiktām personu grupām” 
nodarbināto darba apstākļus. Ar nūju iegādi 
esam kļuvuši neatkarīgi savu aktivitāšu 
plānošanā. 

Projekta “Kopā” ietvaros Mālpils sporta 

kompleksā no 1.marta līdz 31.maijam 
notika ārstnieciskās vingrošanas mazo 
grupu un individuālās nodarbības, kurās 
tās dalībnieki apguva savam veselības 
stāvoklim speciāli izstrādātas vingrošanas 
programmas, saņēma konsultācijas un 
ieteikumus par pareizas vingrošanas nozīmi 
un ietekmi, lai varētu pēc iespējas turpināt 
patstāvīgas vingrošanas nodarbības.

Projekta dalībnieki ir 1., 2. un 3. gru-
pas invalīdi, bezdarbnieki, personas ar 
zemu ienākumu līmeni, pensionāri. Ipašu 
ievērību ir izpelnījies tas fakts, ka vecākajai 
nūjošanas nodarbību dalībniecei ir 82 gadi.

Nūjošanas nodarbības turpinās no 
rudens, nu jau ar savām nūjām, un ilgs 
visu vasaru.

Tagad, kad ir sācies skolas brīvlaiks, 
aicinām jauniešus iepazīt šo veselīgo 
sporta veidu – ja būs pietiekami liela inte

rese, iespējama atsevišķa skolas jaunatnes 
nūjotāju grupa.

Esi aktīvs un nāc mūsu pulkā!
Projekta “Kopā” otrās kārtas īstenošana 

ar ārstnieciskās vingrošanas sāksies 
septembra mēnesī un ilgs līdz novembra 
beigām.

Paldies visiem, kas līdzdarbojās, lai 
projekts “Kopā” varētu īstenoties!

Paldies Mālpils novada domei un 
SIA “EMU” par līdzfinansējumu, aģentūrai 
“Mālpils sociālais dienests” par transpor ta 
nodrošinājumu, sporta kompleksa admi
nistrācijai un darbiniekiem par laipno 
uzņem šanu un uzmanību, novada domes 
datorsistēmu administratoram par palīdzību 
datora sagatavošanā darbam!

Tiekamies ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbībās septembrī.

Lai jums pozitīviem iespaidiem bagāta 
un ražīga vasara!

Projekta “Kopā” vadītāja 
ingrīda muraško

Ja iepriekš rakstījām par dvīņiem, kas 
vēl mācās, tad šoreiz par dvīņiem, kuru 
“pusītes” māca tos, kas mācās, un tās 
“pusītes” ir Mālpils vidusskolas skolotājas 
ina turkina un māra Ārente.

Skolotāja Ina jau apaļus 10 gadus strādā 
Mālpils vidusskolā un māca bērniem angļu 
valodu. Šobrīd viņa ir klases audzinātāja 
Indrānu ģimenes dvīņiem, par kuriem jau 
rakstījām, bet arī viņai pašai ir dvīņu māsa – 
inta kozļakovska(māsām uzvārds pirms 
laulībām – Stucis). Pēc izskata viņas itin 
nemaz nav līdzīgas. Bērnībā abām bijušas 
bizītes, abas vienādi ģērbtas, un tas tad 
arī bijis vienīgais apliecinājums, ka abas 
ir dvīnes, bet vēlāk arī tas atkritis meiteņu 
atšķirīgo augumu dēļ.

Ģimene Mālpilī ienākusi no Stružāniem, 
visai rosīga Latgales ciemata, bet, kad 
Upmalās uzceltas dzīvojamās mājas, pār-
cēlusies tur. Meitenes mācījušās Sidgundas 
skolā, pēc tam Siguldas 2. vidusskolā, bet 
tad jau kopīgās gaitas šķīrušās.

Inta vidējo izglītību pabeigusi Mālpilī, 
mūsu pašu tehnikumā, jo interesējušas 
celtniecības lietas. Apgūtais lieti noderējis 
gan savas ģimenes mājas būvdarbos Zaļajā 
ielā, gan remontējot lauku māju. Intai ir arī 
sava celtniecības transportfirma, un viņa, 
kā stāsta Ina, esot visai zinoša tehnikas 
jautājumos.

Inai jau bērnībā paticis spēlēt “skolu”, 
vēlāk mācījusi klasesbiedrus, skaidrojusi 
nesaprotamo, tāpēc arī par nākamo mā-
cību iestādi un profesiju nebija jālauza 
galva – studijas Daugavpils pedagoģiskajā 
institūtā un pēc tam darbs skolā. Vai otrreiz 
ietu vēl to pašu ceļu? Jā! Inai patīkot strādāt 
ar bērniem, jo katra diena nesot ko jaunu. 
Kad vēl strādāju skolā, mūsu klases telpas 
atradās blakus un ar Inu bieži tikāmies. Es 
vienmēr apbrīnoju viņas nosvērtību, saval-
dību, kaut dažkārt nemaz nebija viegli būt 
mierīgai un smaidīt.

Abām māsām ir stipras ģimenes, katrai 
divi braši dēli. Tie savu dzīves ceļu veido 
paši, un vecāki arī to respektē, gluži tāpat kā 
viņām vecāki nekad nav uzspieduši savu gri-
bu, pat bērnībā kontrolējuši “no attāluma”. 
Smaidot abas māmiņas spriež, ka arī dēlu 
ģimenēs varētu piedzimt dvīņi, taču auklēt 
mazbērnus gan vēl negriboties.

Māsu Zodiaka zīme ir Skorpions. Tajā 
dzimušie ir spēcīgi, uzticami, noslēgti, asi 
reaģē, ja tiek apdraudēti. Abas tam piekrīt. 
Īpaši izteiktu dvīņu saišu viņām neesot, 
drīzāk pat daži pilnīgi pretēji paradumi un 
atšķirīgas rakstura iezīmes: Inai bērnībā 
paticis visu mājā kārtot, Intai ēst gatavot; 

Inai esot izcila gaumes izjūta, bet Inta 
atzīst, ka viņai tādas neesot; Intai toties 
esot bijis daudz draudzeņu, Inai – maz; Ina 
esot pacietīga, līdzsvarota, visu pamatīgi 
apdomājot, bet Inta lēmumus pieņemot 
ātri; Inas vaļas prieks esot lasīšana, un viņa, 
aizmirstot apkārtējo, varot to darīt it visur – 
pat vannā, bet Intai lielu prieku sagādājot 
rušināšanās pa dārzu. Satiekoties gan bieži, 
abu ģimenes arī svētkus svinot kopā.

Pēc sarunas pārdomāju, cik patiesībā 
saites starp māsām ir ciešas un sirsnīgas. 
Tas bija jūtams un redzams viņu savstarpējos 
acu skatienos, žestos, vārdos, pat balss 
intonācijā. Skaisti!

Šķiet, Mālpilī būs grūti atrast cilvēku, 
kam svešs māras Ārentes vārds. Daudziem 
jauniešiem viņa atvērusi durvis uz lielās 
mākslas pasauli, veidojusi vitrāžas Mālpils 
sabiedrisko ēku logiem, daudzu gadu 
garumā pati iekārtojusi vai palīdzējusi 
iekārtot teju vai visas mākslas izstādes, kas 
bijušas Mālpilī, veidojusi skatuves ietērpu 
amatierteātra izrādēm, fotografējusi un vēl, 
un vēl… Bet par to jau daudz rakstīts. Taču 
cik mālpiliešu zina, kur ir Māras dzimtā puse, 
kāpēc viņas dzīves ceļš tik krāsaini bagāts 
un ka viņai ir dvīņu brālis imants, arī jau 
ilgus gadus mālpilietis?

Māras un Imanta dzimtā vieta atradusies 
6 km no Gaiziņkalna. No mājām bijis re
dzams Bākūžkalns un arī kādreizējais skatu 
tornis Gaiziņkalna virsotnē. Tad jau nav 
brīnums, ka dvīņu dzīve bijusi tāda nemitīga 
kalnā kāpšana. Un, jo augstāk kāpj, jo vairāk 
plašuma un gaišuma redz. Dvīņi auguši 
lauku darbos rūdīti, jo vecākiem bijusi 
saimniecība – 36 ha kalnainas, tāpēc grūti 
strādājamas zemes, arī lopi.

ProjeKti

laiKu loKos

Projekts “koPĀ”

inta un ina

mīļās māsiņas turkinas

inas dēla izlaidumā

vēl par skolas dvīņu tēmu
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Dejo ar mani šo deju,
Kamēr pēdējā zvaigzne dziest.
Novilkšu kurpes,
Gribu tās mākoņos sviest.

Kamēr vēl putni nemostas
Dejo ar mani šo deju.
Celsimies debesīs
Un lēnām planēsim lejā.

Tiks skaistām dzejas rindām tika sveikti 
sporta deju kluba “Zīle” dejotāji un viesi – 
visi, kam tuva deja, kustība un emocijas. 
Skaistais koncerts sagatavots par godu 
6 dienu ilgam un skaistam darbam – deju 
nometnei, kurā cītīgi tika skriets rīta kross, 
garšīgi ēsts un dejots, dejots, dejots...

Bet visam pamatā ir skolotāji, kuri ir 
blakus, kuri māca, kuriem gribas līdzināties! 
Paldies skolotājiem: Uģim Putniņam, Ma-
darai Lapai un Ivetai Zīlei!

Koncertu uzsāka paši mazākie, vēl 
satraukušies, bet pilni pašapziņas, prieka 
par iemācīto. 16 pāri, kas meklē kopīgo rit-
mu, kas viens otru pabiksta un pietur, lai viss 
izdotos labi, jo tepat skolotāju vērīgās acis, 
tepat mammu un omīšu uzmundrinošie 
smaidi un tētu lepnie skatieni, tverot labākos 
foto kadrus. Lēnais valsis, kviksteps, Vīnes 

valsis, čačača, rumba, džaivs mazo 
dejotāju izpildījumā ir aizkustinoši skaisti. 
Taču, kas gan tas būtu par koncertu, ja savu 
prasmi nerādītu jau pieredzes bagātākie klu-
ba dejotāji. Tā, skaļiem aplausiem skanot, 
tika sagaidīti Mārtiņš Taranda un Madara 
Estrika; Oto Mārtiņš Cērps un Evelīna Lapa, 
Dmitrijs Lucevičs un Ivita Ozoliņa. Samba, 
tango, fokstrots tiek skatītāju priekam. Visu 
sezonu jaunieši ir cītīgi dejojuši un vākuši 
punktus. Tā Dima un Ivita pārgājuši no 
D uz C kvalifikācijas klasi, izcīnot 1.vie tu 
D kvalifikācijas klasē. Savukārt Oto un 
Evelīna 2010.gada Latvijas kausa izcīņā 
izcīnījuši 3.vietu DC kvalifikācijas klasē 
latīņamerikāņu deju programmā un šīs 
sezonas laikā ir sakrājuši punktus, pārejot 
B kvalifikācijas klasē.

Nometnes dalībnieki un skolotāji izteica 
lielu paldies Mālpils kultūras centra direk-
torei Edītei Priekulei un Mālpils vidusskolas 
direktorei Solvitai Lapiņai par iespēju dejot 
zālēs un pateicību ēdnīcas meitenēm par 
gardajiem mielastiem.

Gan ikdienā, gan koncertos lielu atbal-
stu dejotājiem uz skolotājiem sniedz vecāki, 
tādēļ vislielākie pateicības vārdi koncertā 
tieši viņiem: Lienei un Valdim Cērpiem, 
kluba omītei Vitai Ozoliņai, Inesei Tarandai, 

Lapu ģimenei un Svetlanai Lucevičai.
Ir tāda dziesma – VISAM DZĪVĒ SAVS 

LAIKS... savs mirklis, Mārtiņa un Madaras 
īpašais mirklis, jo koncertā simboliski tika 
nodejota pēdējā deja kopā... deja mums, 
tiem, kas ilgu gadu garumā vērojuši 
jauniešu izaugsmi, neizsīkstošo degsmi, 
dejotprieku un lielos sasniegumus, sasnie
dzot augstāko A kvalifikācijas klasi dejotāju 
vidū. Noslēdzas viens posms, taču tas ir tikai 
sākums jaunam posmam, studiju laikam 
Rīgā, kas dos iespēju jauniešiem dejot jau 
citos klubos, meklēt jaunus izaicinājumus 
uz deju grīdas. Skolotājas Ivetas vadībā 
dejots ilgus gadus – Madara 15, bet Mārtiņs 
11 gadus, no bērnudārza laikiem šajā pat 
zālē. Daudz asaras lietas, daudz prieka bijis. 
Lai veicas!

Un nobeigumā Vīnes valsis, var teikt 
koncerta emocionālākais mirklis, – kopīgā 
skolotāju un jauniešu dejotā horeogrāfija, 
kas tik ļoti visiem patika, ka, skaļiem 
aplausiem skanot, bija jāatkārto vēlreiz. Lai 
skaista vasara dejotājiem!

daiga frīdberga, sandra rogule

Māra neatceras, ka skolā būtu kaut kā 
īpaši slavēta par zīmējumiem, bet, 8. klasi 
beidzot, tomēr saņēmusi no skolotājas 
balvu kā labākā skolniece. Iespējams, 
ka tieši tas mudinājis iegūt informāciju 
par Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu 
un izvēlēties dekoratoru nodaļu, taču 
tur Māra brīdināta, ka konkurss liels un 
viņa – tomēr meitene no laukiem… Varbūt 
esot vērts apskatīt audzēkņu diplomdarbu 
izstādi un izvēlēties ko citu. Kad Māra 
izstādē ieraudzījusi vitrāžistu darbus, viņa 
vienā mirklī sapratusi – tikai to un neko 
citu! Pēc tam, protams, studijas Latvijas 
Mākslas akadēmijā, un 1980. gadā jaunā 
māksliniece ar norīkojumu ierodas Mālpilī.  
Ierodas, lai paliktu, kaut Mālpils viņu 
sagaida nemīlīgi dubļaina. Viss tālākais jau 
risinājies tepat mālpiliešu acu priekšā. Ar 
savu skolotājas darbu Māra ir apmierināta, 

īpaši patīkot strādāt ar mazajiem – “tām 
baltajām lapiņām, kurās uzreiz var vilkt 
pareizās līnijas”.

Imants mācījies Ērgļu vidusskolā, 
kur bijusi rosīga sabiedriskā dzīve. Viņš 
muzi cējis skolas pūtēju orķestrī, darbojies 
radiotehnikas pulciņā, protams, arī sportojis, 
jo kalni taču ar roku aizsniedzami (starp 
citu, abi ar Māru bijuši lieli slēpotāji), savus 
gadiņus kārtīgi nodienējis padomju armijā,  
pēc tam posies uz augstskolu un gadu pēc 
Māras, tāpat ar norīkojumu,  ieradies Māl pilī 
kā diplomēts arhitekts. Šobrīd Imanta darba 
vieta ir EmuPrim. Interese par lietām, kas 
kaut attāli saistītas ar radiotehniku, acīm
redzot, tomēr bija saglabājusies, jo māsa 
un brālis satikās kopīgā darbā – pie Mālpils 
TV šūpulīša. Imanta ģimenē izauguši divi 
gudri dēli, kuri arī jau uzsākuši darba gaitas.

Māra un Imants pēc horoskopa ir 

Svari, un, jāsaka, gandrīz pilnībā atbilst 
zīmei. Tajā dzimušiem nozīmīgs taisnīgums 
un godīgums, diplomātija, tieksme pēc 
harmonijas un šarms, bet ļoti nepatīk 
nesaskaņas. Un to, ka abiem Ārentiem ir 
raksturīgs pamatīgums, mālpilieši jau būs 
ievērojuši.

Par brāli runājot,  Māras balsī ieskanas 
īpaši silta nots: “Brālītis man ļoti labs, palī
dzēs un atbalstīs katrā laikā. Viņš tāds mie
rīgs un apdomīgs. Un vēl – mums ir pašiem 
savs dakteris – jaunākā māsiņa Līga, viņa 
ir mediķe un, kad nepieciešams, vienmēr 
konsultē.” Abi dvīņu pāri nenoliedzami ir 
pārliecināti sava novada patrioti. Mālpils – 
skaista, sakopta vieta, kultūras dzīve 
bagāta, šeit ir mājas, un nekur citur dzīvot 
negribētu. Un kā gan savādāk, ja paši nav 
malā stāvētāji un kritizētāji, bet darītāji.

ināra Bahmane

laiKu loKos

Kultūra

imants un māra ceļā uz skolu ar mammu māra un imants Ārenti

kluba Zīle dejotāji

Jauniešu pāri ar kluba vadītāju ivetu zīli
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Mālpils sporta centra lielajā hallē skan 
bumbu blīkšķi... jauni puikas spēlē basket-
bolu. Vaicāju uvim Helmanim, ilggadējam 
Latvijas basketbola izlases dalībniekam, cik 
populārs šajos laikos ir basketbols?

– Basketbols vienmēr ir bijis populārs! 
Krīzes laiks varbūt nedaudz ir atsaucies uz 
skatītājiem, un arī naudiņas pašam basket-
bolam ir mazāk, bet volejbolu vienmēr ir 
spēlējuši un spēlēs.

Doma par nometni radusies jau 
pagājušā gadā, kad, pametot aktīvās 
sporta gaitas, bijusi vēlēšanās aizpildīt brīvo 
laiku vasarā, bet, galvenais, atdot parādu 
bērniem. Tā pagājušogad kopā ar basket-
bola komandas “Barons” treneri Edgaru 
Teteri bija divas nometnes – Kuldīgā un Rīgā, 
Ķeizarmežā. Šogad varbūt būs pat trīs. 

– Esam Mālpilī kopā ar komandas 
“Barons” spēlētāju Raimondu Feldmani. 
Trenējam puišus, kas pieteicās no visas 
Latvijas – Alūksnes, Ventspils, Kuldīgas, 
Liepājas, Rīgas un Mālpils. Spēlē puiši 
vecumā no 10 līdz 15 gadiem, tas ir tas laiks, 
kad bērniem tiek ielikti basketbola pamati: 
metiens, dribls, piespēle. Un pagājušā 
gada pieredze pierādīja, ka arī 15 gados var 
iemācīties daudz ko jaunu, jo pat džekiem, 
kas jau spēlē basketbolu un daļēji pamati ir 
iemācīti, jebkurā gadījumā tos var uzlabot un 
pieslīpēt. Tāds ir mērķis, jo galvenais ir gribēt 
spēlēt, gribēt iegūt ko jaunu pat, ja nemaz 
nespēlē basketbolu.

Atbildot, kas ir grūtākais, vadot šādu no-
metni, Uvis Helmanis atzīst, ka pirmās divas 
dienas, kamēr puiši pierod viens pie otra, 
kamēr viņus disciplinē, pierodot pie režīma: 
gulēšanas, klusās stundas, naktsmiera, rīta 
rosmes. Grafiks ir ļoti aizpildīts, principā 

brīvā laika viņiem nav. Tiem, kas pirms tam 
nav trenējušies, pirmajās dienās ir grūtības, 
bet septiņas dienas ir optimālais laiks, ko viņi 
var izturēt. Noslēgumā ir basketbola turnīra 
spēļu fināls, tad noslēguma ceremonija, kurā 
tiek apbalvotas labākās komandas, spēlētāji, 
labākie soda metienos, tautas bumbā, 
futbolā, jo nometnē tiek uzlabota vispārējā 
fiziskā sagatavotība. Treneris uzslavē Mālpils 
sporta kompleksu, jo te ir ideāla vieta priekš 
bērniem un arī pieaugušo komandām, lai 
trenētos un spēlētu. Lieliska zāle, daudz 
grozu, tieši tas, kas vajadzīgs. Arī sadzīves 
apstākļi, kopmītnes un ēdināšana nometnes 
dalībniekus apmierinot. Uvis Helmanis cerot 
arī nākošajā gadā turpināt sadarbību. Šī 
vasara arī pašam basketbolistam esot visai 
noslogota, gan nometņu vadīšana, gan 
gatavošanās nākošajai sezonai, trenera 
darba meklējumi. Pagājušā sezonā bijis 
trenera asistents Polijā. Interesantāk esot 
strādāt ar mazajiem, jo tiem vēl neesot sava 
stiliņa, knifiņu, ieradumu kā lielajiem, ko esot 
ļoti grūti pārlauzt. 

– Bet mācoties un trenējot mazos, 
mācies kā strādāt ar lielajiem! Iegūstot 
trenera izglītību un runājot ar speciālistiem, 
esmu sapratis, ka bērniem labākais būtu 

nodarboties ar dažādiem sporta veidiem 
kā dara skandināvi. Ne katrs bērns kļūs par 
profesionālu basketbolistu vai hokejistu, 
bet galvenais uzdevums ir sagatavot viņu 
sabiedriskai dzīvei, lai izaug kārtīgs cilvēks.

uzziņai: uvis Helmanis ir bijušais 
latviešu basketbolists, kurš spēlējis spēka 
uzbrucēja pozīcijā. Profesionālā basket-
bolista karjeru uzsāka 20 gadu vecu-
mā Rīgas “Bonus” komandas sastāvā. 
“Bonus” rindās U. Helmanis spēlēja līdz 
1994. gadam. 1998.–1999. gada sezonu 
viņš aizvadīja “ASK/Brocēni/LMT” sastāvā, 
ar kuru kopā izcīnīja savu pirmo LBL čem-
piona titulu. Latvijas izlasē Uvis Helmanis 
spēlēja jau kopš 1990. gadu pirmās puses. 
Viņš ir vienīgais Latvijas basketbolists, 
kurš pārstāvējis Latviju sešos Eiropas 
čempionāta finālturnīros.

Nometnes treneris paldies saka atbalstī
tājiem: Mālpils novada domei; Adidas; 
Mārtiņa Beķerejai; Aldarim; Raivim Ušackim; 
Dzirnavniekam – par telpām, balvām, ikdie
nas terniņiem nepieciešamo ūdeni un 
gardumiem, kā arī lielo klinģeri noslēguma 
pasākumam.

daiga frīdberga

Kultūra

Mālpils novada Jauniešu komanda pie-
dalījās priekšsacīkstēs volejbolā, kas notika 
Kuldīgā. Mūsējie sporta skolām gan zaudē-
ja, tomēr cīnījās līdzīgi, lai arī puiši trenējas 
tikai 2 reizes nedēļā, bet pretinieki katru 
dienu. Pozitīvi tas, ka Kristaps Butkē vičs 
ir uzaicināts uz Latvijas jauniešu volejbola 
izlases treniņnometni.

Kuldīgā startēja: Kristaps Butkēvičs 

(Mālpils vidusskola); Silvestrs Endelis (Māl-
pils Profesionālā vidusskola); Jānis Krūze 
(Mālpils Profesionālā vidusskola); Valters 
Brežinskis (Mālpils vidusskola); Nauris Krī-
gers (Mālpils vidusskola); Mareks Barsovs  
(Rīgas 2. vidusskola); Mārcis Kaņepējs 
(Mālpils vidusskola).

Ļoti pietrūka komandas cēlāja Toma 
Bičkovska, kurš nevarēja piedalīties, jo ir 

jaunāks kā pārējie komandas spēlētāji. 
Spēlē varēja piedalīties dzimušie no 1993. 
līdz 1994.gadam, bet Tomam pietrūkst 
viens gads. Atsauksmes par komandu ir 
ļoti labas: disciplinēta, pieklājīga, kulturāla. 
Paldies vecākiem, audzinātājiem, Mālpils 
novada domei.

valts mihelsons

Latvijas jaunatnes olimpiāde 2011

Helmaņa nometnē

31. maijā ar aizraujošu piedzīvojumu deju grupa “Nakcītis” 
noslēdza deju sezonu. Pateicoties vecāku iniciatīvai un Mālpils 
sporta kompleksa atbalstam dejotājiem un arī vecākiem bija iespēja 
izmēģināt savu veiklību un izturību atrakcijā ar ūdensbumbu. 

Par jautro un neaizmirstamo pasākumu īpašu paldies sakām 
Zanei Dreimanei, Dacei Čīmai-Šteinbergai un Mālpils sporta 
kompleksa darbiniekiem, īpaši Valtam Mihelsonam. (Jau divas 
sezonas sporta komplekss ir mūsu otrās mājas)

Katru semestri dejotāji krāj uzlīmes un zīmodziņus par uzcītību 
deju nodarbībās. Arī šoreiz semestra noslēgumā tika apkopoti 
rezultāti un centīgākie apbalvoti ar balvām, diplomiem un atzinībām. 
Pavasarī dejotāji piedalījās nelielā konkursā, zīmējot “Ivettas deju 
studijas” emblēmu – ķirzaciņu, kas noslēgumā rotāja diplomus un 
atzinības.

“Nakcītis” deju sezonu atsāks augustā, kopā ar vecākiem 
piedīsies vasaras deju kursos un gatavos jaunus deju projektus. 
Pirmais no tiem notiks Ķekavas novadā – mūsdienu deju koncerts 
starptautiskā sadraudzības festivāla “VIA Ķekava” ietvaros.

Arī pagājušā vasarā, pateicoties Mālpils novada domes 
atbalstam, mēs piedalījāmies Ventspils pilsētas svētku koncertos.

Saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!
ivetta Jakovļeva

sPorts

“Nakcītis” noslēdz deju sezonu
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sporta ziņas
Mālpils Sporta centra vadītājs Valts Mihel-

sons vēl pirms Jāņiem saņēmis priecīgu ziņu, 
ka nauda BMX trases un volejbola laukumu 
būvniecības projekta “Tūrisma un atpūtas 
parks Mālpils novadā” kontā jau ieskaitīta un 
tuvākajā laikā varēs sākties darbi. Jau jūlijā 
varēsim gaidīt smagās tehnikas rosīšanos 
laukumu šķūrēšanā, kā arī sporta kluba bie-
drus, kas solījušies palīdzēt iekārtošanas un 
laukumu līdzināšanas darbos. Projekta vadītājs 
ir pilns optimisma un cer vēl šovasar uzspēlēt 
kādu pludmales volejbola turnīru jaunajos 
laukumos un iemēģināt jauno BMX trasi.

Rosība Sporta centrā nenorims visu 
vasaru, jo jūlijā mūsu bāzi izmantos liela 
volejbola nometne 80 bērniem, tad augustā 
basketbola un divas peldētāju nometnes no 
Jelgavas peldētāju skolas. 

daiga frīdberga

4.jūnijā, Mālpils sporta kompleksā, notika 
diennakts maratons zolītē, kurā piedalījās 
13 dalībnieki. 1.vietu ieguva Grigorijs 
kozļakovskis, 2.vietu – agris ozoliņš, 
3.vietu – artūrs vairogs.

sacensību grafiks
datums sacensības vieta

16. jūlijs
Mālpils novada 

čempionāts pludmales 
volejbolā, 2. posms

Pludmales 
volejbola 
laukumi

30. jūlijs
Mālpils novada 

čempionāts pludmales 
volejbolā, 3. posms

Pludmales 
volejbola 
laukumi

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs,  

mob.tālr. 29248752; tālr. 67773776

Mūsu pagastā ir iedzīvotāji, kas vēl joprojām 
nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, vai arī noslēguši līgumu uz mazāko 
izvešanas grafiku un pārējos atkritumus turpina 
mest ceļmalās vai vest uz Mālpils centra un 
tehnikuma daudzdzīvokļu māju konteineriem, 
par ko daļēji maksā šo māju iedzīvotāji.

SIA “NORMA K” labiekārtošanas dienests 
bija spiests samazināt konteineru daudzumu 
daudzstāvu māju masīvā, jo apkalpojošā 
kompānija par atkritumu savākšanu tekošā 
mēnesī,  līdz 10 datumam,  liek avansā samaksāt 
par konteineru iztukšošanu. Pēdējo divu gadu 
laikā kompānija “L&T” ir paaugstinājusi izceno-
jumu divas reizes. Apzinoties pašreizējo ekono-

misko situāciju pagastā dzīvojošajiem, meklē
jam citus risinājumus, lai nodrošinātu savlaicīgu 
konteineru izvešanu pilnā apjomā. Lūgums 
iedzīvotājiem sākt šķirot plastikāta un papīra 
atkritumus, jo par tiem mums nav jāmaksā.

Mālpils kapsētas atkritumu konteineros, 
lūgums mest plastikāta, stikla, izdegušo sveču 
trauciņu atkritumus, bet pārējos trūdošos 
atkritumus bērt kaudzē aiz kapu apvedceļa.

Paziņojums. Mālpils kapsētas mirušo 
piederīgajiem, lūgums savlaicīgi sakopt savu 
piederīgo atdusas vietas. Visas pamestās un 
nesakoptās atdusas vietas tiks apsekotas 
līdz 2011.gada 1.augustam un tad šīs rūmes 
tiks ierādītas citu cilvēku apbedīšanai. Kā 

brīdinājums par rūmes atsavināšanu tiks 
uzstādīts oranžas krāsas mietiņš.

kapsētas pārzine,  
tālr.  26251062 vai 67925154

Pateicība. Mīļu paldies gribu pateikt Veltai 
Bukovskai, Dzintrai Grollei, Rasmai Šķilterei, 
Gundegai un Imantam Siliņiem, Regīnai 
Zagorskai, Ainai Kuzmanei, Sarmītei Bergai par 
ziedotajiem puķu, skujeņu un krūmu stādiem, 
kā arī Anitai no Ķiršu ielas, kas uzņēmusies 
šefību par puķu statīvu, kurā sastādījusi pašas 
sarūpētās puķes. Meldri, arī tev paldies, jo tu 
mums ziedoji minerālmēslus, ar ko pabarot 
mūsu puķu dobes.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” aicina darbā čaklu, mīļu, 
radošu, atsaucīgu skolotājas palīdzi.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz epastu: piimalp@tvnet.lv vai 
iesniegt personīgi vadītājai darba laikā.

Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 27.jūnijam.
Tālrunis uzziņām: 67925069; 67925252. Mob. tālr.: 22334173.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” aicina pievienoties  
mūsu pedagogu kolektīvam radošu,  

bērnus mīlošu mūzikas skolotāju ar augstu atbildības sajūtu.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz epastu: piimalp@tvnet.lv vai 
iesniegt personīgi vadītājai darba laikā.

Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz 27.jūnijam.
Tālrunis uzziņām: 67925069; 67925252. Mob. tālr.: 22334173.

22. – 24.jūlijā mālpilī notiks valērija 
siņeļņikova grāmatu līdzautora 
sergeja slobodčikova vadīts 
seminārs.

Daudzos žurnālos esam lasījuši un arī pieņēmuši domu, 
ka visas slimības un problēmas “sākas galvā”, taču šajos 
žurnālu rakstos diemžēl nav teikts, kā pašam atrast prob-
lēmu un slimību patieso cēloni, kā iemācīties pašam veidot 
jaunus uzvedības modeļus, lai atkal un atkal nekāptu uz tā 
paša grābekļa. Seminārā paredzēts apgūt problēmu risi-
nāšanas ceļus soli pa solim: atrodot cēloņus, noskaidrojot 
problēmas pozitīvo nolūku (kas no šis situācijas jāmācās) 
un izveidojot jaunus rīcības modeļus, kas nāktu par labu 
gan sev, gan citiem.

Trijās nodarbību dienās (no 10:00 līdz 19:00) paredzēts 
apgūt šādas tēmas:

Harmonisku attiecību veidošanas prasme
veselībai savi likumi

sadraudzējies ar naudu

kam seminārs ir domāts? – Tiem, kas vēlas kaut ko 
mainīt šajās dzīves jomās un ir gatavi paši strādāt ar sevi, 
lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

kam šis seminārs Nav domāts? – Tiem, kas cer uz 
brīnumnūjiņu, uz dziednieka rokas mājienu. (Sāpes jau var 
noņemt, bet cēlonis paliks un atkal un atkal liks sevi manīt, 
vai ne?)

tiem, kas pieteiksies pirmo 20 dalībnieku skaitā, 
būs jāmaksā tikai 60 LVL par visām 3 dienām (starpība 
tiks apmaksāta no biedrības “Mālpils tautskola” projekta 
līdzekļiem).

Pārējiem maksa par semināru ir 110 LVL (cenā iekļauti 
izdales materiāli un kafijas pauzes).

Plašāka informācija par semināra vadītāju 
S.Slobodčikovu – viņa mājas lapā 

www.slobodchikov.com
Pieteikšanās uz semināru: pa tālr. 26836192 vai 

67925873 (Līvija Mukāne) epasts: karte1@inbox.lv

Prasības:
– vēlama pieredze darbā ar 

maziem bērniem,
– iemaņas telpu uzkopšanā, 

iekārtošanā,
– pārzināt sadzīves tehnikas 

lietošanas noteikumus,
– spēja sadarboties ar grupas 

pedagogu, kolēģiem,
– spēja komunicēt ar 

bērniem un palīdzēt tiem 
audzināšanas procesā.

Piedāvājam:
– pilnu darba slodzi,
– darbs no 2011.gada augusta 

mēneša,
– iespēju darbu savienot ar mācībām,
– atsaucīgu kolektīvu,
– labus darba apstākļus,
– atalgojums atbilstoši amatu klasifi-

katoram,
– noteiktas pašvaldības darbinieku 

sociālās garantijas.

Prasības:
– mūzikas skolotājam atbilstoša izglītība,
– vēlama praktiskā pieredze darbā 

ar pirms skolas vecuma bērniem, 
bet pieredzes trūkums nav šķērslis 
darbinie ka pieņemšanai darbā,

– vēlama prasme patstāvīgi plānot un 
organizēt savu darbu,

– nepieciešama laba saskarsmes 
kultūra,

– spēja sadarboties ar kolēģiem,
– spēja sadarboties ar bērnu vecākiem.

Piedāvājam:
– nepilnu darba slodzi,
– darbs no 2011.gada  

1.septembra,
– iespēju darbu savienot ar 

mācībām,
– atsaucīgu kolektīvu,
– labus darba apstākļus,
– atalgojums atbilstoši MK 

noteikumiem,
– noteiktas pašvaldības dar-

binieku sociālās garantijas.

aKtuāli
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Vasara ir laiks, kad gribas vairāk atpūsties, 
izbaudīt garās dienas, tomēr nedrīkst aizmirst 
arī par savu īpašumu, kā arī par savu un citu 
drošību.

Šajā laikā ļoti aktualizējas problēmas, 
kuras saistītas ar dārziņiem, dzīvokļiem, 
kustamo un nekustamo mantu. Policijas 
rīcībā ir informācija, ka arvien biežāk “sirotāji” 
apmeklē, gan dārziņus, gan arī dārza mājiņas. 
Zagļi nesmādē praktiski neko, vai tas ir zāģis, 
pļaujmašīna, brilles, zābaki, bļodiņas, pat 
pusdienu maizītes.

Tāpat esiet uzmanīgi ar dzīvokļiem. 
Vasaras laikā bieži tiek atstāti vaļā logi, bieži 
dzīvokļiem nav aizslēgtas durvis, līdz ar to 
“garnadžiem” ir brīvāka pieeja Jūsu mantai.

Vēl šeit būtu jāatgādina par dzīvokļu 
atslēgām. Ir bijuši gadījumi, kad pašiem vai 
bērniem pazūd kāda no dzīvokļa atslēgām 
un pēc kāda laika tiek konstatēts, ka dzīvoklī 
pabijuši “nelūgti ciemiņi”. Tādēļ, tiklīdz Jūs 
konstatējat, ka atslēga ir pazudusi, pēc 
iespējas ātrāk nomainiet slēdzeni.

Lūdzam iedzīvotājus vairāk pievērst 
uzmanību savu mantu uzglabāšanai un arī 
sava īpašuma aizsardzībai, kā arī nekavējoties 
ziņot policijai par aizdomīgām personām 
un transportlīdzekļiem, piefiksējot a/m 
reģistrācijas numuru, kuri parādās Jūsu vai 
kaimiņu īpašumu tuvumā.

Vēl viens problēmu loks, kas aktualizējas 
vasaras sezonā ir velosipēdu vadītāji. Arī 
velosipēda vadītājs ir satiksmes dalībnieks, 
arī viņam ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 
Diemžēl jāsaka, ka ne visi, it īpaši jaunieši 
nopietni uztver iespējamās sekas par 
noteikumu neievērošanu un turpina pārkāpt 
CSN prasības. Velosipēdi nav aprīkoti 
atbilstoši noteikumiem (atstarotāji, lampiņas), 
pāri gājēju pārejām tiek braukts pāri, nevis 
velosipēds stumts, bērni līdz 7 gadu vecumam 
braukā bez aizsargķiverēm un pieaugušo 
klātbūtnes, uz ceļiem velosipēdisti brauc 
blakus, nevis viens aiz otra u.c. pārkāpumi. 
Bieži redzami velosipēda vadītāji, kuri 
brauc uzlikuši mūzikas atskaņotāja austiņas 
un apkārt notiekošo nedzird. Šeit jāmin 
gadījums, kad velosipēdistu gandrīz notrieca 
automašīna, jo velosipēda vadītājs bija tā 
aizrāvies ar mūzikas klausīšanos, ka vairs 
nepievērsa uzmanību notiekošajam uz ielas.

Vēlamies vēlreiz vērst vecāku uzmanību 
par bērnu drošību uz ielām un ceļiem 
braukājot ar velosipēdiem, izskaidrojot 
noteikumus un brīdinot par iespējamajām 
sekām. Atcerieties, ka gadījumos, kad 
netiks ievēroti CSN, vainīgās personas tiks 
sauktas pie administratīvās atbildības likumā 
noteiktajā kārtībā.

Runājot par vienu no vasaras atpūtas 
veidu, proti, peldēšanos, lūdzam tomēr 
izvēlēties piemērotu peldēšanās vietu un 
laiku. Lai gan liekas, ka ar mums nekas 
nenotiks, tomēr nelaime var atnākt negaidot. 
Ne vienmēr pusaudži un jaunieši izprot 
jēdzienu par peldēšanos drošās vietās, 
peldoties un lecot no margām pie slūžām 
starp Centra un Pienotavas dīķiem, tādēļ 
regulāri nākas veikt izskaidrojošos darbus, 
izteikt aizrādījumus un brīdinājumus par 
iespējamām sekām un atbildību.

Par atpūtu pie ūdeņiem mēs priecājamies, 
bet aizmirstam arī savākt atkritumus aiz sevis, 
kā arī tiek izmantota iespēja nomazgāt savu 
automašīnu. Jāatgādina, ka saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, Jūs varat tikt saukti 
pie administratīvās atbildības par vides 
piesārņošanu.

Jūsu drošībai atgādināsim dažus 
ieteikumus:

Personīgā drošība
Izvairieties no kontakta ar nepazīstamām 

personām, ja redzams, ka tās ar savu rīcību 
un uzvedību liek domāt par iespējamu 
uzbrukumu.

Dokumentus, naudu nēsājiet tu vāk 
ķermenim. Tirdzniecības vietās, ja norē
ķināties ar maksājuma kartēm neatklāj iet 
kodus, kā arī kodus nenēsājiet kopā ar 
maksājuma karti. Ja norēķināties skaidrā 
naudā, nav nepieciešams no maka izvilkt visu 
naudu vispārējai apskatei.

Diennakts tumšajā laikā vēlams nēsāt 
līdzi kabatas lukturīti, lai apgaismotu ceļu pa 
kuru pārvietojaties, kā arī lai labāk saskatītu 
tās personas, kuras tuvojas. Iespēju robežās 
pārvietojieties pa apgaismotiem ielu posmiem 
un vietām, kur ir vairāk cilvēku.

mājokļa drošība
Parūpējieties par izturīgām durvīm un 

drošākām slēdzenēm, labāk, ja tās būs 
divas. Aizejot no mājas kaut uz neilgu laiku, 
pārbaudiet, vai labi aizvērti logi un durvis. 
Neglabājiet atslēgas svešām personām 
pieejamās vietās. Atrodoties mājās, turiet 
durvis aizslēgtas (īpaši naktīs). Pagrabus 
nodrošiniet ar slēdzenēm, neturiet tajos 
īpaši vērtīgas lietas. Neatveriet durvis 
nepazīstamām personām. Ja ir iespēja, 
izman tojiet kāda apsardzes uzņēmuma 
pakalpo jumus, uzstādot mājoklī signalizāciju.

mantas drošība
Nestāstiet visiem par iegādātām vērtīgām 

lietām. Sadzīves tehnikas un elektrotehnikas 

dokumentāciju turiet atsevišķā, citiem 
nepieejamā vietā. Šāda rīcība zādzības 
gadījumā palīdzēs policijas darbiniekiem 
atrast un identificēt nozagto mantu.

Ja iegādāts velosipēds, uzreiz pierakstiet 
tā sērijas numuru, modeli un noglabājiet to 
drošā vietā. Padariet velosipēdu maksimāli 
atpazīstamu, piemēram, aplīmējot to ar gaismu 
atstarojošām plēvēm, krāsainiem elementiem 
vai citām pazīšanās zīmēm, iegādājieties 
velosipēda drošības slēdzeni. Ja jūs esat 
iegādājies dārgu velosipēdu, neriskējiet, 
atstājot velosipēdu bez uzraudzības vai 
izmantojot lētu vai nekvalitatīvu drošības 
slēdzeni.

Tāpat nepieciešams rūpēties ne tikai par 
savu īpašumu, bet arī pievērst uzmanību 
kaimiņu īpašumam. Ja ar jūsu kaimiņiem 
notiek nelaime – svešas personas mēģina 
iekļūt to mājoklī vai iznest mantas, ja 
konstatējat izdarītu noziedzīgu nodarījumu, 
ziņojiet par to policijai un saviem kaimiņiem.

Šie ir tikai daži no ieteikumiem, plašāku 
informāciju Jūs varat iegūt Valsts policijas 
mājas lapā www.vp.gov.lv, uzmanīgāk 
ieklausoties un ieskatoties masu saziņu 
līdzekļos sniegtajā informācijā, kā arī 
personīgi konsultējoties ar Valsts policijas 
un Pašvaldības policijas darbiniekiem par 
konkrēti Jums interesējošiem drošības 
jautājumiem.

Visbeidzot ņemot vērā, ka nācies 
saskarties ar problēmu, kad iedzīvotājiem 
nav bijis iespējams sazināties ar policiju vai 
apsardzi atgādināsim telefona numurus uz 
kuriem zvanīt kad nepieciešama palīdzība:

Ja noticis noziedzīgs nodarījums, 
proti – zādzība, laupīšana, piekaušana utt., 
jāgriežas Valsts policijā, zvanot pa tālruni 
67950402 vai 112 Siguldas policijas iecirkņa 
dežūrdaļai. valsts policijas dežūrdaļa strādā 
diennakts režīmā. Par administratīvajiem 
pārkāpumiem, proti – trokšņošanu, alkohola 
lietošanu, huligānismu, sadzīves ķildām u.c. 
zvanīt Pašvaldības policijai 28357022. 
epasts policija@malpils.lv vai griežoties 
personīgi Mālpilī Nākotnes ielā 1, 1. stāvā 
Valsts vai Pašvaldības policijā pieņem
šanas dienās: pirmdienās no plkst. 10–13, 
ceturtdienās no plkst. 14–17.

Ņemot vērā, ka pašvaldības policija 
nestrādā diennakts režīmā, par dažādiem 
pārkāpumiem ir iespēja arī griezties pie 
apsardzes “mustangs” darbinieka, Mālpilī, 
Nākotnes ielā 1 vai zvanot pa tālruni 
25488810, kurš strādā diennakts režīmā.

Jauku atpūtu vēlot,

mālpils novada  
pašvaldības policija

aKtuāli

Policija ziņo

Notikumi mālpils novadā 
laika periodā no 15.05.2011. 
līdz 15.06.2011.

16.05.2011. 18:07
Dega sausā zāle.
Mālpils parks.
Izbeigta lietvedība (norakst. lietā).

19.05.2011. 23:09
Nogādāšana slimnīcā (nav datu par nn).
Traumatoloģijas slimnīcā tika nogādāts 
i.k. ar dzi: griezta brūce kaklā, alkohola 
reibums, suicīda mēģinājums.
Mālpils novads, Ceplīši.
Atteikts uzsākt kp.

20.05.2011. 19:49
Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu.
Iesniedzējam nenoskaidrotas personas 
nozaga zāles pļaujmašīnu (trimmeri).
Mālpils novads, Punde, pļava pie mājas.
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

27.05.2011. 20:27
Sākumskola, pamatskola.
No skolas nav atgriezies a. m. zēns atradies 
ciemojoties pie drauga.
Izbeigta lietvedība (norakst. lietā).

03.06.2011. 19:05
Mergupē 2 metru attālumā no krasta atrasts 
vīrieša līķis sadalīšanās stadijā, aptuveni 
30–40 gadus vecs, ģērbies melnās džinsa 
biksēs, pelēkā kreklā.
Mālpils novads, Mergupē.
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

07.06.2011. 07:40
Noziedzīgi nodarījumi pret personas 
veselību.
Dīķī pie privātmājas tika konstatēts i.l. līķis. 
Lietas apstākļi tiek noskaidroti.
Mālpils novads, Avotiņi.
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

08.06.2011. 09:02
No automašīnas Audi 80 pazudis 
fotoaparāts un mp3 pleijeris.
Mālpils novads, Gleznas.
Atteikts uzsākt kp.
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No 9. līdz 16. jūlijam Mālpilī notiks starp-
tautisks pasākums – 47. Baltijas Esperanto 
dienas (BET47), kuru organizē Latvijas Espe-
ranto asociācija. Tajā piedalīsies vairāk nekā 
60 esperanto valodas pratēji no 9 pasaules 
valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas, 
Krievijas, Polijas, Rumānijas, Somijas un 
Vācijas. Baltijas Esperanto dienas tiek rīkotas 
katru gadu vienā no Baltijas valstīm, pirmoreiz 
tās notika 1959. gadā Rīgā.

Pasākuma darba valoda būs espe-

ranto. Visu valstu pārstāvji, iztiekot bez 
tulka starpniecības, sarunāsies vienā neitrālā 
starptautiskā valodā, kas nevienam no 
viņiem nav dzimtā un tātad nedod nekādas 
priekšrocības, nodrošinot vienlīdzīgu 
komunikāciju. Esperanto ir valoda, kuru var 
ātri iemācīties un viegli lietot, pateicoties 
tās vienkāršajai un loģiskajai struktūrai. Ir 
pierādīts, ka, zinot esperanto, ir daudz vieglāk 
apgūt citas svešvalodas.

47. Baltijas esperanto dienu galvenā 
no rises vieta būs mālpils Profesionālā 
vidusskola, kur 10. jūlijā plkst. 12.00 
notiks pasākuma svinīgā atklāšana. 
Nedēļas laikā dalībnieki piedalīsies Vasaras 
Universitātē, papildinās savas zināšanas 
esperanto valodā, iepazīsies ar Mālpili un 
tās apkārtni, dosies ekskursijā uz Siguldu un 
Āraišiem. 10. jūlijā plkst. 16.00 Mālpils luterāņu 
baznīcā notiks dievkalpojums esperanto 
valodā. Tā kā pasākuma tēma ir “Folklora 
cauri gadsimtiem”, kultūras programmas 

ietvaros dalībniekus priecēs Mālpils folkloras 
kopa “Mālis”, folkloras kapella “Maskačkas 
spēlmaņi” no Rīgas, latviešu tautasdziesmas 
esperanto valodā dziedās liepājniece Austra 
Pumpure.

14. jūlijā plkst. 21.00 uz Mālpils muižas 
dīķa saliņas Austra Pumpure kopā ar saviem 
audzēkņiem – Austrasbērniem sniegs kon-
certu, uz kuru laipni aicināti arī mālpilieši.

BET47 laikā visiem interesentiem būs 
iespēja iegūt informāciju par esperanto un 
bez maksas apgūt šīs starptautiskās valo-
das pamatus. Esperanto valodas kursi tiks 
organizēti Mālpils Profesionālajā vidusskolā, 
Pils ielā 14 pirmdien – 11. jūlijā, otrdien – 
12. jūlijā un ceturtdien – 14. jūlijā no plkst. 
10.00 līdz 12.00. Kursus, pielietojot tiešo 
metodi, vadīs pasniedzējs no Somijas.

margarita Želve 
Latvijas Esperanto asociācijas 

valdes priekšsēdētāja

2. jūlijā
“mJa.u dieNas un Nakts piedzīvojumu trase”

Mālpils jauniešu apvienība jauno biedru sastāvā rīko savu pirmo kopīgo pasākumu 
visiem Mālpils novada iedzīvotājiem!

Pasākums sastāv no divām daļām: DIENAS un NAKTS piedzīvojumu trases.
– dieNas trasĒ (no plkst. 12.00 Pilskalna estrādē) laipni gaidītas  
 ģimenes ar bērniem!
– Nakts trasĒ (no plkst. 21.00 Pilskalna estrādē) tiksimies ar azartiskajiem  
 un veiklajiem Mālpils novada jauniešiem!
Komandas pieteikumu sūti uz mja.u@inbox.lv (norādot komandas dalībnieku vārdus, 

kapteiņa telefona numuru un komandas nosaukumu), vai zvani Katrīnai: 20250617!
Sīkāka informācija afišā! tiekamies jau 2. jūlijā!

aKtuāli

47. Baltijas esperanto dienas mālpilī

Par savu ķermeni jārūpējas ar 
nelokāmu uzticību.

Dvēselei caur blāvām acīm pasaule 
izskatās apmākusies.

Johans Volfgangs fon Gēte.

Āda ir organisma lielākais orgāns. Āda 
uzsūc aptuveni 50% no vielām, ar kurām 
saskaras, tajā skaitā diemžēl arī potenciāli 
kaitīgas vai kairinošas ķīmiskas vielas. Tas 
var palielināt toksisko slodzi organismam, 
izraisīt alerģiskas reakcijas vai radīt/saasināt 
kontaktdermatītu.

Loģiski, arī sintētiskās ķīmiskās vielas, 
kas ādas kopšanas līdzekļu sastāvā nonāk 
uz ādas un matiem, iesūcās. Diemžēl 
organisms šīs “svešās” vielas nespēj 
pārstrādāt, jo nepazīst, tādēļ tās uzkrājas 
audos. Eksperti apgalvo, ka 2 milj. ASV 
iedzīvotāju sirgst ar kontaktdermatītu, 
alerģijām un citām pataloģijām. Daudzi 
no viņiem pat nenojauš, ka šīs slimības 
izraisa kosmētika un higiēnas preces. Ja 
tā notiek ASV, ko tad varam teikt par mūsu 
valsti, kur tirgus ir pārblīvēts ar otršķirīgu 
kosmētiku? Katru gadu sieviete vidēji uz 
ādas uzsmērē ap 2 kg. dažādas kosmētikas 
un parfimērijas. Protams, ka liela daļa no tā 
nonāk asinsritē, pēc tam iekšējos orgānos, 
galvenokārt aknās.

Kā var noteikt, vai “dabīgais” produkts 
ir oriģināls vai tas ir “viltojums”? 

Bieži vien tas praktiski nav iespējams! 
Kamēr nesākat pašizglītoties par kosmētikas 
sastāvdaļām. Bet kurš gan vēlas pavadīt 
laiku pētot, kas katra sastāvdaļa ir un kāda 
ir tās ietekme uz cilvēku veselību? Mēs visi 

esam tik aizņemti! Tomēr, izglītojot sevi, jūs 
faktiski ieguldiet laiku savā veselībā! Un 
kas ir dārgāks par veselību? Jums var būt 
miljardi naudiņu, taču tas neko nepalīdzēs, 
ja esat saslimis ar vēzi. Alternatīva ir – 
izmantot dabīgus produktus.

Piedāvāju jebkuram no jums sākt 
jaunu dzīvi – vismaz caur ādu uzņemt tikai 
dabīgu kosmētiku. Esmu izgājusi krēmu 
un dekoratīvās kosmētikas izgatavošanas 
kursus(acu ēnas, pūderkrēmi, pūderi, lūpu 
spīdumi, acu tušas utml.) un piedāvāju 
jums iespēju izmēģināt pilnīgi dabīgus 
kosmētiskos līdzekļus.

Krēmi tiek pagatavoti no mandeļu vai 
aprikožu eļļām, arī citām – pēc izvēles, 
šī vai mango sviesta, ūdens vai dažādu 
augu destilātiem (kas, protams, ir dārgāk), 
emulgatora, arī konservanta, kuri ir 
augu izcelsmes un dažādām aktīvām 
vielām – mana vismīlētāka ir hialuronskābe 
(visefektīvākais mitrinātājs, ko katram, arī 
vīriešiem, vajadzētu lietot gan rītā, gan 
vakarā), E vitamīns, D pantenols, glicerīns, 
u.c., kā arī īpašas eļļas, kā, piemēram, 
upeņu sēkliņu, kviešu dīgstu utml. eļļas, 
kuras ir bagātas ar daudzām taukskābēm, 
kuras mūsu organisms pats nevar izstrādāt. 
Visus aktīvos komponentus pievieno pašās 
beigās, kad krēms ir tikai 40 grādu silts.

Ir jāņem vērā ādas tips – sauss, taukains 
vai normāls, arī vecums. Ļoti daudz eļļu ir 
domātas tieši Balzaka vecuma sievietēm. 
Neko jau izlīdzināt nevarēs, ja tas nav 
darīts laicīgi, bet mīkstinās, mitrinās un 
sakops noteikti. Ja kādu no jums tas spēj 

pārliecināt, pati dabīgo kosmētiku lietoju jau 
vismaz 2 gadus. Toreiz gan vēl nemācēju 
pagatavot tik “pareizus” krēmus, kā tagad. 
Nesūdzos, āda jūtas lieliski.

Nekādus krājumus neveidoju, jo šie 
krēmi ir derīgi 3 mēnešus no pagatavošanas 
brīža, tādēļ jūsu vēlmes noskaidrosim, kad 
satiksimies.

Piedāvāju sejas krēmus, acu kopšanas 
fluīdus, želejas un krēmus, matu maskas, 
sejas maskas, sejas skrubjus, losjonu 
sejas tīrīšanai. No dekoratīvās kosmētikas 
visu, ko jau iepriekš rakstīju. Vēlamais 
produkts jāpiesaka iepriekš, gatavs var būt 
pēc dienas, ja sarežģītākas sastāvdaļas, 
mazliet ilgāk(jo jādodas uz lielpilsētu iepirkt 
izejvielas), kā arī jāiemaksā vismaz puse 
no cenas.

Diezgan nepatīkams ir fakts, ka iepa
kojums ir gandrīz dārgāks par pašu veselīgo 
produktu, tādēļ, varbūt tas ir svarīgi, varat 
nākt ar savu trauciņu.

Vēl joprojām darbojos arī kā kosme
tologs, ja nepieciešams, arī kā masieris 
(vismaz gadu strādāju muižā par masieri) – 
galvas skalpa masāža ir ļoti patīkama. 
Atkal klāt ir vasara, un tieši laikā ir izveidot 
sev skaistu acu skatienu, pielīmējot 
skropstas vai vienkārši palutinot sevi ar 
ādas sakopšanu. Šobrīd aktuāli būtu zīda 
šķiedru procedūra. Tajā ir ietverts arī sejas 
pīlings ar augļskābēm (12 Ls). Der visiem. 
Protams, arī visa veida vaksācijas, auskari, 
make up.

Uz sadarbību. 
sanita vītuma zvaniet 29373342

dzīvosim zaļi arī no “ārpuses”
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Svei cam  
Jūnija ju bi lā rus!
97 – Sniedzīte Alma
89 – Apsīte Marta
87 – Gackis Rūdolfs
86 – Lapa Pāvels
85 – Žukova Austra
84 – Eriņš Pēteris 

Leškoviča Lidija
83 – Stira Alfreds 

Martuļevs 
Nikolajs

82 – Grečaņika 
Jevgenija 
Ževlakova 
Valentīna

81 – Lazdiņa Ilga 
Muceniece Anna

80 – Karkaņica Anna 
Apenīte Ārija

75 – Berga Ērika
70 – Čevere Biruta

Augusta  
ju bi lā rus!

83 – Cvetkova  
Jeļena

82 – Anspoks 
Kazimirs

81 – Artamonova 
Jevgeņija

80 – Prūsis Edvīns 
Tobis Gunārs

75 – Graudiņš Juris 
Jakovļeva Ilze 
Locs Leonards 
Baranovska 
Dzintra

70 – Eglītis Aldis 
Žugris Jānis

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

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

mālpils kultūras centra  
pasākumu plāns 2011. gada  

jūlijā un augustā
Visu vasaru izstāžu zālē apskatāma izstāde “raksti kokĀ” – Modra 
Hapanioneka, Laumas Krastiņas, keramikas studijas “Mālpils”, TLMS “Urga” un 
mākslas studijas dalībnieku darbi.

2.07. – 3.07. TLMS “URGA”, folkloras kopas “MĀLIS” un amatierteātra 
piedalīšanās Puzes pagasta svētkos

14. 07. plkst. 21.00 Mālpils muižas dīķa saliņā austras Pumpures un 
austrasbērnu koncerts mālpiliešiem, sadarbībā ar Latvijas Esperanto 
asociāciju

auGustĀ

14.08. plkst. 21.00 Mālpils muižas pagalmā koncertēs trio siLk un raimonds 
tiguls (Mālpils 800gades visu ieskaņu koncertu mūzikas autors)

Trio SILK: Ieva Šablovska (arfa), Darja Kozlitina (alts), Sondra Lejmalniece 
(flauta), Raimonds Tiguls (elektronika), Imants Gross (video)

i daļa  
1. Semuels Grejs (Semuel Gray) Trio flautai, altam un arfai  
2. Glens Lorente (Glenn Llorente) Odonata flautai, altam un arfai (7 daļas) 
 ii daļa  
1. Raimonds Tiguls, Nora Ikstena, 
Imants Gross – Aqua performance

Koncertu organizē Mālpils kultūras centrs sadarbībā ar Mālpils muižu

Biļetes cena: pirms koncerta – 5 LVL; iepriekšpārdošanā no 1. augusta kultūras 
centrā – 3.50 LVL

17. – 23.08. Apvienotā “māras” un “sidgundas” deju kolektīva piedalīšanās 
Starptautiskajā deju festivālā Hamburgā.

sludiNājuMi    iNforMācija    reKlāMa

mĀLPiLs kuLtŪras ceNtrs

sludinājumi
sia “seNLeJas” PĒrk – liellopus, jaunlopus. samaksa tūlītēja. 
tālr. 65033720, 65033730, 26517026, 22027252, 26604491
Pļauj zāli ar trimmeri pie mājas, dārzā un citās nelielās platībās. Cena 
pēc vienošanās. Tālr. 25985566
Pļaujmašīnas, mulčera, smalcinātāja pakalpojumi. Tālr. 29408583
Veicu visa veida akmens apstrādes darbus gan privātos, gan juridiskos 
objektos – interjērs, māju apdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens, 
granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija. Sertificēts amata meistars. 
Tālr. 29450290
Lietoti datori. Iespējama nomaksa. Tālr. 26533575; www.lotek.lv
Pārdod miglotāju – 400l, minerālu kliedētāju, vienrindas kartupeļu racēju, 
vagotāju, ūdens mucu uz riteņiem 2m3, arklu, garo piekabi vienasīgo, 
kultivatoru – 2,8m,  lietotas kartupeļu kastes. Mob. tālr. 26159785
Vēlos īrēt 2istabu vai 3istabu dzīvokli. Mob. tālr. 26670382
Mālpils autoostā Sniedzes ielā 1 atvērta “Gaļas bode”. Laipni aicināti 
katru dienu 9–18, sestdienās 9–14.

Pateicība
Paldies visiem, kas bija līdzās, mūsu mīļo Intu Laķi pavadot.

Piederīgie

Tuvs cilvēks nenomirst, / Tikai pārstāj būt līdzās.    /R.Skujiņa/
Patiecamies visiem radiem, draugiem, kaimiņiem, klubiņa 

“Rezēdas” dalībniecēm, ka bijāt kopā ar mums, pavadot Viktoru 
Lapšānu pēdējā gaitā. Tuvinieki

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze 2011. gada 24. jūlijā svin

mĀLPiLs BazNīcas 
(valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa) 

245. gadadienu
Svētku ietvaros visus mālpiliešus un ciemiņus aicinām apmeklēt 

Mālpils baznīcu
23. jūlijā plkst.18.00 Svētku koncerts 

24. jūlijā plkst.12.00 Svētku dievkalpojums
Svētku laikā (23.un 24. jūlijā) baznīca būs atvērta  

visu dienu no plkst.10.00 līdz 20.00.

kaPusvĒtki mĀLPiLī
notiks kā katru gadu

augusta pirmajā svētdienā!

Mālpils kapos plkst. 11.00
Torņkalna kapos plkst. 13.00
Rūķīšu kapos plkst. 14.00


