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No 9. līdz 16. jūlijam Mālpilī notika starptautisks 
pasākums – 47. Baltijas Esperanto dienas (BET-
47), kuru organizēja Latvijas Esperanto asociācija. 
Pat neticami, ka sabraukušie 90 dalībnieki no 12 
pasaules valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Bulgārijas, Brazīlijas, Beļģijas, Francijas, Polijas, 
Portugāles, Rumānijas, Somijas un Vācijas, spēs 
saprasties bez tulku palīdzības. Taču te slēpjas 
visas esperanto kustības burvība un izaicinājums.

kas ir esperanto? Tā ir visplašāk izmantotā 

mākslīgā valoda pasaulē. 1878. gadā ārsts 
Ludviks Zāmenhofs sāka darbu pie esperanto 
valodas izveides. Tomēr esperanot valodas īstais 
dzimšanas gads ir 1887., kad iznāca pirmā mācību 
grāmata. Mērķis bija izveidot viegli saprotamu 
valodu kā universālu otro valodu, kas sekmētu 
mieru un saprašanos starp tautām. Teorētiski tās 
mērķis ir aizsargāt arī minoritāšu valodas, kuras 
būtu lemtas izzust spēcīgāku tautu valodu dēļ. 
(Avots: http://lv.wikipedia.org/wiki/Esperanto).

Latvijas esperanto asociācijas prezidente 
margarita Želve: “Latvijā pašlaik ir apmēram 100 
aktīvie esperanto valodas pratēji, lai gan savā laikā 
ir mācījušies vairāki tūkstoši, jo īpaši pagājušā 
gadsimta 70. – 80.gados. Visos laikos, arī tagad 
apgūt valodu interesentiem ir iespējams kursos. 
Jaunieši vairāk izmanto interneta apmācību. 
Taču interese ir maza. Mums jādomā kā piesaistīt 
jaunatni.”

Prezidente, kas pati valodu apguvusi jau 
1986. gadā, atzīmēja, ka valoda ir ļoti vienkārša 
un viegla. Gramatikā ir tikai 16 likumi un nav 
izņēmumu. Tā ir loģiska kā matemātika, pietiek 
zināt vārda sakni un likumus, jo jauni vārdi tiek 
veidoti ar piedēkļiem un priedēkļiem. Interesenti 
informāciju par kursiem var meklēt interneta 
mājas lapā www.esperanto.lv, sazinoties ar 
Margaritu Želvi.

daiga frīdberga
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sadraudzības dienas “rāzna – 2011”

esperanto valodas tagadne

No 18. jūlija līdz 23. jūlijam Mālpils novada bērnu un jauniešu 
grupa jau 18. reizi devās uz Latvijas svētdienas skolu sadraudzības 
dienām Latgalē. Atpūtas vieta “Jaunais dinamietis” atrodas plašā 
Rāznas ezera krastā, ko tūristi nereti dēvē par Latgales jūrmalu.

Sadraudzības dienas sākās ar atklāšanas svētbrīdi Rēzeknes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, mācītāju Gundara Ceipes, Reiņa 
Kulberga un evaņģēlista Jāņa Tolpežņikova uzrunām.

Nedēļas dienas bija piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem bagātas – 
3 reizes dienā svētbrīži ar skanīgām, lipīgām sirds dziesmām, Bībeles 
stundas pa vecuma grupām, 15 dažāda veida darbnīcas katram 
pēc interesēm un vēlmēm, nakts stafete, ekskursija uz zemnieku 

saimniecību “Rudo kumeļu pakalniem”, brauciens uz Padebešu 
kalnu jeb Mākoņkalnu, pelde kopā ar gulbju ģimeni Rāznas ezerā, 
nakts gaismas gājiens no Andrupenes katoļu baznīcas ar svecītēm 
rokās līdz 4 km attālajai mūsu apmešanās vietai, koncerti. Mūsu 
grupas dalībnieku personīgie emocionālie piedzīvojumi – atrastā 
putniņu ligzda, kaķēnu ģimene, stiprais pērkons, vēja nolauztās 
priedes, spēcīgais lietus un krusa.

“Rāzna – 2011” piedalījās bērni un jaunieši no 15 dažādām 
Latvijas vietām, bija arī somu un zviedru viesi, kas piedalījās visās 
aktivitātēs, sniedza koncertu, vadīja zviedru valodas darbnīcu un 
aicināja uz galda tenisa spēli.

foto: Paulo Branco (Portugāle)
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Sadraudzība mums bija kā izslāpušo dvēseļu satikšanās, 
dvēseļu atvēršanās, gaismošanās un gavilēšanas svētki.

Mālpils evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skola manā 
vadībā darbojas jau 20 gadu garumā, no 1991. gada. Pēdējos 
gados svētdienas skolas skolotāju darbu palīdzēja veikt Ilona 
Haņina, tagad ar bērniem aizrautīgi darbojas Līga Krūmiņa un Linda 
Feldmane, kuras pirms tam pašas apmeklēja svētdienas skolu, bet 
tagad ir saņēmušas Svētdienas skolas skolotāja apliecību.

Mālpils grupu pārējie svētdienas skolu skolotāji raksturoja 
kā ļoti apdāvinātu, Dieva izredzētu, Garā spēcīgu grupu, kam 
evaņģelizācijas vēsti jāizplata tālāk. To apstiprināja mālpilietes Ilonas 
Haņinas un dalībnieku vidū tik ļoti iemīļotā mūziķa Viļņa Daņiļeviča 
otrdienas koncerts, kas pacēla dvēseli debesīs; Agates Muraško 
vadītās rīta rosmes un nūjošanas darbnīca, kas vilināt vilināja kā 
mazus, tā lielus sadraudzības dienu dalībniekus.

Dvēseļu sarunas, saules smiekli, eņģeļu dziesmas un 
neuzbāzīgās, bet patiesās rūpes vienam par otru, piemēram, “Kāpēc 
Tu esi tik skumja?”, “Es Tev gribu palīdzēt!”, “Man tik ļoti negribas 
no Tevis šķirties!”, “Es šajā sabiedrībā jūtos tik labi!”

Ļoti ceru, ka sadraudzības dienu dziesmas tiks dziedātas 
ģimenē, pagalmā, svētkos, tās tiks mācītas draugiem un skolas 
bied riem, ka jaunieši, ģimenes kopā nūjos, ka vecāki kopā ar 
bērniem lūgs Dievu un apmeklēs dievnamus, un tas nekad nebeig-
sies, ja Jūs tikai ļausieties Dieva vadībai.

Pateicos katram bērnam, ģimenei, kuri taupīja un krāja katru 
santīmu, lai varētu aizbraukt uz sadraudzības dienām, paldies 
skolotājiem, darbnīcu vadītājiem par brīvprātīgo kalpošanas darbu 
cilvēkiem un Dievam, paldies domes priekšsēdētājam Aleksandram 
Lielmežam, deputātiem.

Sirsnīga pateicība uzņēmējai, Mālpils novada domes 
priekšsēdētāja vietniecei Solvitai Strausai par izpratni, operatīvo 
rīcību un materiālo palīdzību, apmaksājot pusi no transporta 
izdevumiem dalībnieku aizvešanai un atvešanai no sadraudzības 
dienām.

Sadraudzības dienu vadītāja  
Lūcija vaivare
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Sveicināti, mālpilieši.
Bija patiess prieks jūs redzēt tik lielā 

skaitā Mālpils baznīcā š.g.23.jūlijā, kad 
Mālpils luteriskā baznīca svinēja savu 245. 
gadu jubileju. Mēs – draudzes locekļi, ļoti 
čakli piedalījāmies baznīcas sakopšanā 
svētkiem, kā arī rūpīgi gatavojāmies, lai 
godam uzņemtu māksliniekus. Vienmēr jau 
ir liels satraukums, vai šāds koncerts maz 
ir nepieciešams Mālpils iedzīvotājiem. Tas, 
ka Ingusa Pētersona vārds mums kaut ko 
izsaka, ir skaidrs ikvienam. Tikai šoreiz viņš 
nedziedāja popmūzikas slavenākos darbus, 
bet gan mūsu latviešu komponistu klasisko 
soldziesmu pērles. Viņa siltais balss tembrs 
piepildīja mūsu baznīcu un ceru, ka arī 
mūsu sirdis.

Ne mazāk svarīgi, ka pie ērģelēm bija 
Latvijā pazīstamākā ērģelniece Larisa 
Bulava. Tiesa pēc Doma ērģelēm, viņa 
jutās mazliet apmulsusi pie mūsu mazā 
instrumenta, līdz ar to Baha prelūdija re 
minorā izskanēja mazliet sasaistīti un bez 
vēriena. Bet domāju, ka māksliniece bija 
atradusi pašus efektīgākos tembrus mūsu 
ērģelēs, lai parādītu arī mums šo skaisto 
Baha skaņdarbu.

Savukārt pavisam negaidīts bija kamer-
kora “Muklājs”, diriģente Sandra Šmate, 
priekšnesums. Viņi atskaņoja Latviešu 
trimdas komponista Jāņa Kalniņa (1904 – 
2000) kantāti “Asinstīrums”. Kantāte “Asins 
tīrums” rakstīta jauktajam korim, tenoram, 
orķestrim un ērģelēm vai klavierēm. Tās 

pamatā ir Mateja evaņģēlija fragments un 
amerikāņu dzejnieka Džona Oksenhama 
(John Oxenham) balāde “Podnieka tīrums” 
(angļu valodā – “Potter’s field”), ko latviešu 
valodā atdzejojusi Valda Dreimane. Skaņ-
darba nosaukums vairāku gadu garumā 
arī saglabājies “Podnieka tīrums”. Kantātes 
sižetiskā līnija atspoguļo Jūdas nodevību 
pret Jēzu, par to pašam saņemot trīsdesmit 
sudraba grašus. Cenšoties atbrīvoties no 
sava pāridarījuma, Jūda atdod priesteriem 
naudu un izdara pašnāvību. Podnieka 
tīrums ir kapsēta svešiniekiem, kuri par šo 
naudu nolemj pirkt priesteri, tādēļ tīrumu 
sauc par “asins tīrumu”, jo tas ir pirkts par 
“asins naudu” (Mt. 27: 3-10). Tajā klīst Dieva 
nepieņemtās dvēseles, un visvairāk no 
tām mokās Jūda. Nožēlojot savus grēkus 
un lūdzot, viņš beidzot gūst piedošanu un 
mieru.

Kantātes diženums, kas ļauj izsekot līdzi 
skaņdarba tēlu psiholoģisko un emocionālo 
sadursmju gammai, vienlaikus bija iespēja 
ikvienam klausītajam ļauties pārdomām par 
piedošanas un nožēlas būtību mūsdienās.

Mums bija tas gods klātienē dzirdēt šo 
brīnišķīgo skaņdarbu, kuru Latvijā atskaņoja 
tikai otro reizi. Pirmoreiz tas tika atskaņots 
Rīgas Domā.

Šis koncerts vedināja uz pārdomām par 
mūsu attieksmi katram pret savi. Vai mēs 
pietiekami daudz laika pavadām sevis izglī-
tošanā un barojam savu dvēseli? Vai labāk 
ļaujamies slinkumam un lielāko daļu sava 

laika pavadām mājās pie TV ekrāniem. Bez-
darba situācijā būtībā galvenais ļaunums ir 
vientulības, pamestības un izmisuma sajūta. 
Cilvēkiem vajadzētu būt atbalstošākiem, 
apvienoties grupās, dalīties savos priekos 
un bēdās. Tam nav vajadzīgi nekādi papildu 
līdzekļi, un tas ir pa spēkam ikvienam, kurš 
jūt sevī iniciatīvu.

Patiesībā jau cilvēkam vajag ļoti maz, 
tikai tā atklāsme dažiem nāk ļoti ātri, citiem 
neatnāk visu mūžu. Pašreizējā situācija 
valstī ļauj cilvēkam sakārtot domāšanu 
un atklāt, kas viņam tiešām ir svarīgi. Es 
ceru, ka cilvēki sāks pievērst vairāk uzma-
nības izaugsmei, intelektuālajam potenciā-
lam – tie ir tādi svešvārdi, kas brīžiem pat 
šķiet apsmiešanas cienīgi. Interesanti, ka 
ekonomisku spaidu laikos cilvēki sāk vairāk 
lasīt un sarunāties viens ar otru. Cilvēkus 
sāk vērtēt pēc principa – kas viņš ir un ko 
zina, nevis – kas viņam pieder.

Mālpils baznīca mūsu pagastā varētu 
kalpot arī kā koncertzāle, tikai jautājums, 
cik tas mums ir nepieciešams? Saku to 
tāpēc, ka uzaicināt māksliniekus ir dārgi 
un katru reizi trīcēt, vai tas atmaksāsies, ir 
diezgan mokoši. Nobeigumā gribu izteikt 
cerību, ka tomēr mums ir nepieciešami 
inteliģenti koncerti un mūsu mazā mālpiliešu 
sabiedrība grib izaugt par kulturālu publiku, 
kas ir spējīga novērtēt labu klasisko mūziku.

Mālpils luteriskās draudzes  
locekle un ērģelniece sanita vītuma

mālpils luteriskā baznīca svin  
245. dzimšanas dienu ar koncertu
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10. augusts. Tieši datums varbūt izskries 
no galvas, bet tās sajūtas un enerģija, ko 
uzņēmām ceļojuma laikā, neatstās mūs vēl 
ilgi. Pozitīvisms, cilvēku patiesums, milzīgā 
sava aroda mīlestība... Ar to saskārāmies, 
pabijuši Aglonā, Preiļos un Līvānos. Aglo-
nas Bazilika – Latvijas katolicisma centrs 
un pasaules nozīmes svētvieta ir skatāma 
bildēs, televīzijā, bet aizbraukt personīgi un 
iepazīt to varenumu un svētumu, apskatīt 
plašo gleznu, skulptūru un mākslas vērtību 
kolekciju, tajā skaitā slaveno svētbildi “Aglo-
nas Brīnumdarītāja Dievmāte” (17.gs.), kuru 
atsedz tikai svinīgos gadījumos reliģisku 
svētku laikā, cilvēku pārņem pavisam ne-
aprakstāmas izjūtas.

Dodamies uz Aglonas ezera otru krastu, 
kur atrodas Karaļa kalns. Kalnā izveidots 
skulptūru un dekoratīvu stādu parks, kas 
nosaukts par Dieva dārzu un ir Jāņa Stupāna 
īpašums, atvēlēts publiski pieejama Dieva 
dārza iekopšanai. Šeit redzamo koka 
skulptūru autors ir koktēlnieks, profesionāls 
lidotājs Ēriks Delpers. Skulptūru tematika 
saistīta ar Bībeles sižetu – Jēzus Kristus 
Uzvarētāja, Eņģeļa ar dzīvības grāmatu, 
Jaunavas Marijas ar Jēzus bērniņu, Ādama 
un Ievas un viņu 12 bērnu skulptūras 
Ēdenes dārzā. Milzīgs krusts, kuru nes 12 
bibliskās tautas, Lotosa zieds u.c. Lielā 
Jēzus Kristus skulptūra tika veidota no 600 
gadus veca ozola, kas tika nocirsts kalna 
īpašuma mežā. Dīvaina sajūta pārņem katru 
ekskursantu, kurš iesēstas paša Jēzus rokās 
– reāli no ozolkoka izveidotās skulptūrās. 
Arī mani. Preiļos devāmies uz Maizes 
muzeju, par kuru bijām dzirdējuši tuvu un 
tālu. Tur mūs visus uzņēma pati saimniece 
latgaliešu tautas tērpā, ar latgaliešu tautas 
dziesmām un latgalisku uzrunu. Muzejā 
deg sveces, uz galda māla krūzēs kūp zāļu 
tēja, uz linu galdauta smaržo rudzu maize. 
Saruna sākas ar rudzu graudu atpazīšanu 
un izgaršošanu. Vija Ancāne savākusi 
desmitiem sakāmvārdu, ticējumu, pasaku, 
uzzinājusi ieražas, kas saistītas ar labības 
audzēšanu, maizes cepšanu un ēšanu. 
Vārdi latgaļu mēlē birst raiti un skanīgi. 
Saimniece prot pastāstīt un arī pagatavot 

senos latgaļu ēdienus: krupnīku, veistekni, 
gruci un citus. Mūs cienāja ar gardu 
gardām biezpiena kļockām, aplietām ar 
krējuma mērci. Ēst varēja tikai ar pirkstiem, 
lai krējumiņš tek pa elkoni un tad jāslauka 
kaimiņam gar plecu. Jā, jā tieši tā mums 
saimniece mācīja.

Muzejā ir savākts simtiem lietu, kas 
saistītas ar graudu pārstrādi un maizes 
cepšanu: spriguļi, lizes, abras un citi. Neilgā 
laika sprīdī kopš Maizes muzeja atvēršanas 
to apmeklējuši jau tūkstošiem ekskursantu 
no visas Latvijas un ārvalstīm.

Tālāk mūsu ceļš veda uz miniatūro 
Preiļu karaļvalsti – Leļļu muzeju, kuras 
īpašniece un veidotāja ir Preiļu māksliniece 
Jeļena Mihailova, kas gada laikā ir radījusi 
150 lelles. Visas lelles ir oriģināls mākslas 
darbs, kuru māksliniece īstenojusi tikai 
saviem spēkiem. Lelles ir izvietotas dažādos 
interjeros, katra ar savu stāstu un tapšanas 
vēsturi. Pārsteidza, cik lellēm izskatās dabīgi 
sejas vaibsti, actiņas, pat asariņa. Likās, 
tās tūlīt atdzīvosies. Starp lellēm atpazinām 

maestro Raimondu Paulu pie klavierēm, 
Allu Pugačovu, Anglijas karalieni Elizabeti, 
princi Čārlzu, Krievijas prezidentu Dmitriju 
Medvedevu un premjerministru Vladimiru 
Putinu. Un tad sākās pats interesantākais. 
Arī mums, kuri vēlējās, bija iespēja pārtapt 
par galma dāmām, iejusties tēlā un papozēt 
fotogrāfam. Kleitu un parūku toņu dažādība 
esot pieejama līdz pat 300 variantiem. Ak, 
cik apburošas dāmas un neatvairāms bija 
mūsu vienīgais kungs Juris savā kostīmā! 
Līvānos mūs sagaidīja mūsu kādreizējais 
kolēģis un fotogrāfs Jānis Magdaļenoks. 
Pabijām Līvānu stikla muzejā pirms izstādes 
pārcelšanās uz jaunām telpām. Kāds 
krāšņums, krāsu un gaismas spēle! Tā kā 
daudzi bijām kultūras centra darbinieki, 
pabijām Preiļu un Līvānu kultūras centros. 
Mājīgas, plaša, skaistas un modernas 
telpas. Patiess prieks par redzēto, izbaudīto, 
sastopoties vaigu vaigā ar Latgali, visām 
vietām, kur pabijām. Aizbrauciet arī Jūs! Tā 
ir īsta bagātība!

sandra rogule

Ceļojums uz Latgali
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Izskatīja 25 jautājumus
1. Par SIA “Norma K” valdes locekļa ievēlēšanu.
2. Par Saistošo noteikumu Nr.10 “Par nomas maksas noteikšanu 

pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta lauksaimniecības produk-
cijas audzēšanai” apstiprināšanu.

3. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
4. Par adreses piešķiršanu.
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
6. Par zemes vienības statusa noteikšanu.
7. Par Mālpils pagasta padomes 19.03.2008. sēdes lēmuma Nr.4/12 punkta 

1.1. precizēšanu.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
9. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
10. Par Laulību reģistrāciju novada domes pagalmā.
11. Par amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu.
12. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vienību.
13. Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai.
14. Par finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komitejai.
15. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Mālpils zivīm” bērnu nometnes 

organizēšanai.
16. Par finansiālu atbalstu jauniešu apvienībai “MJA.U”.
17. Par telpas piešķiršanu jauniešu apvienībai “MJA.U”.
18. Par nomas maksas samazināšanu sporta kompleksa aerobikas zālei.
19. Par projekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils 

Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu.
20. Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni.
21. Par Mālpils novada domes 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
22. Par VAS “Privatizācijas aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
25. Par atļauju Iritai Graudiņai savienot amatus.

NoLĒma:
1. Ievēlēt VOLDEMĀRU CĒRPU par pašvaldības SIA “Norma K” valdes locekli 

uz trīs gadiem.
2. Atļaut IK “Beata-Marija”, reģ. Nr. LV 40002034016, juridiskā adrese: 

Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot āra kafejnīcu blakus 
pastāvīgajām veikala-kafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, uzstādot no a/s “Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus kopā ar 
12 apmeklētāju sēdvietām. Atļaujas darbības laiks no 2011.gada 29.jūnija 
līdz 1.septembrim, saglabājot pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas 
darbību, ja pašvaldības policija konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu 
pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt atļaujas darbību, rakstiski brīdinot 
uzņēmēju 1 dienu iepriekš. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no 

plkst. 9.00 līdz. plkst. 23.00, sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, 
svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 21.00

3. Mālpils novada pašvaldības administrācijā ar 2011. gada 1.jūliju izveidot 
jaunu amata vienību – Darba aizsardzības speciālists. Uzdot izpilddirek-
toram organizēt amata apraksta izstrādi, konkursa kārtībā izraudzīties 
atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.

Nr. 
p.k.

Amata
nosau kums Slodze

Saimes 
(apakš-
saimes) 
nosau-
kums

Līmenis
Mēneš-

algu
grupa

Atalgojums  
2011.
gadā

29.
Darba
aizsar dzības
speciālists

0,5
6. Darba 

aizsar-
dzība

II 7 192,00

4. P iešķi r t  b iedr ībai  “Latv i jas Pol i t isk i  represēto apvienība”, 
reģ.Nr. 40008002052, 50LVL (piecdesmit lati) ikgadējā salidojuma 
noorganizēšanas izdevumiem no pašvaldības Atbalsta fonda. 
Naudu pārskaitot uz biedrības norādīto A/S “SEB banka” kontu.

5. Atbalstīt LSK Rīgas apriņķa komitejas darbību, piešķirot finansējumu 
250LVL (divi simti piecdesmit lati) apmērā no P/A “Mālpils sociālais 
dienests” budžeta līdzekļiem.

6. Atbalstīt bērnu nometnes organizēšanu, piešķirot 400LVL (četri simti lati) 
no Atbalsta fonda līdzekļiem.

7. Piešķirt jauniešu apvienībai “MJA.U” 31LVL (trīsdesmit viens lats) 
no Atbalsta fonda līdzekļiem pasākuma “MJA.U DIENAS un NAKTS 
piedzīvojumu trases” balvu fondam. Piešķirt bezmaksas sporta kompleksa 
apmeklējuma kartes pirmo 3 vietu ģimeņu uzvarētāju komandām.

8. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Mālpils tautskola” telpu kultūras 
centrā jauniešu apvienības “MJA.U” biroja izveidei. Piešķirt līdz 1000LVL 
(viens tūkstotis lati) no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 
telpas remontam.

9. Samazināt Ilzes Ieviņas vadītājām aerobikas nodarbībām aerobikas zāles 
ikreizējo nomas maksu par 50% no 2011.gada 1.septembra.

10. Slēgt līgumu ar slēgta konkursa uzvarētāju A/S “UPB”, reģ. Nr. 
42103000187, par projekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju 
samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” 
realizēšanu par kopējo summu 418 359,57LVL. Trūkstošo summu projekta 
realizācijai novirzīt no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 
ugunsdrošības sakārtošanai paredzētajiem līdzekļiem un no projektu 
līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem.

11. Nepārņemt pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma “Šopas”, Mālpilī, 
Mālpils novadā, kadastra Nr. 8074 003 0256, neprivatizēto daļu.

Izskatīja 1 jautājumu
1. Par nodomu protokola par siltumenerģijas piegādi ar SIA “VLADCOM” 

projekta izskatīšanu.

NoLĒma:
Slēgt nodomu protokolu par siltumenerģijas piegādi ar SIA “VLADCOM”.

Izskatīja 14 jautājumus
1. Par ūdens ņemšanas vietu “Šopu” māju 

iedzīvotājiem.
2. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 5” 

atsavināšanu.
7. Par Mālpils vidusskolas energoefektivitātes 

projekta īstenošanu.
8. Par automašīnas Toyota Avensis nomas 

līgumu.
9. Par finansiālu palīdzību Mālpils evaņģēliski 

luteriskās baznīcas Svētdienas skolai.
10. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez 

atlīdzības.
11. Par pašvaldības SIA “Norma K” pamatkapitāla 

palielināšanu un statūtu apstiprināšanu.
12. Par amatu apvienošanu pašvaldības SIA 

“Norma K” valdes loceklim V. Cērpam.
13. Par finansiālu atbalstu invalīdu un viņu 

atbalstītāju biedrībai “Notici sev!”
14. Par Mālpils novada domes 29.06.2011. sēdes 

lēmuma Nr. 6/3 punktu 4. un 6. precizēšanu.

NoLĒma:
1. Noteikt ūdens ņemšanas vietu Šopu māju 

iedzīvotājiem Mālpils sociālās aprūpes centrā, 
Garkalnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā. 
Par patērēto ūdeni norēķinās “Šopu” māju 
apsaimniekotājs SIA “Inviana”. Nepieciešamības 
gadījumā atļaut SIA “Inviana” veikt ūdensvada 
pieslēgumu pie Mālpils sociālās aprūpes 
centra ūdens tīkliem Garkalnes ielā 8, Mālpilī, 
Mālpils novadā. Noteikt ūdens pakalpojuma 
tarifu 0,42 LVL + PVN/m3. Pilnvarot Mālpils 
novada pašvaldības aģentūru “Mālpils sociālais 
dienests” slēgt līgumu ar SIA “Inviana” par šo 
pakalpojumu.

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Sporta iela 
5” nosacīto (sākuma) cenu 15000,- LVL. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sporta iela 
5”, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā 1,33 
ha kopplatībā, kadastra Nr. 8074 003 0147 
izsoles, to pārdodot, nolikumu. Mālpils novada 
domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt 
nekustamā īpašuma izsoli.

3. Neslēgt līgumu ar slēgta konkursa uzvarētāju 
A/S “UPB”, reģ. Nr. 42103000187, par projekta 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils 
novada pašvaldības izglītības iestādē”. Lūgt 
Vides ministriju un Vides investīciju fondu 

pagarināt projekta realizāciju līdz 01.12.2012. 
gadam. Sadalīt tehniskā projekta realizāciju 
divos etapos:
a. Pirmā etapā realizēt tikai pašu nepie-

ciešamāko, kas nodrošina projektā 
paredzēto energoefektivitātes rādītāju 
sasniegšanu.

b. Otro etapu realizēt, kad būs domei pieejami 
finanšu resursi pilnai projekta realizācijai.

 Uzdot izpildinstitūcijai izsludināt jaunu iepir-
kumu pirmā etapa būvniecības realizācijai.

4. Piešķirt finansiālu palīdzību 175,00 LVL apmērā 
no Atbalsta fonda Mālpils evaņģēliski luteriskās 
baznīcas svētdienas skolai transporta pakalpo-
jumu apmaksai, nokļūšanai uz Sadraudzības 
dienu nometni.

5. Piešķirt finansiālu atbalstu no Atbalsta fonda 
invalīdu un viņu atbalstītāju biedrībai “Notici 
sev!”, apmaksājot Z/S “Lazdukalns” rēķinu, kas 
sastādīts pēc faktiskā autobusa izmantošanas 
laika, nobrauktajiem kilometriem un atskaitot 
biedrības līdzfinansējumu 48,00 LVL.

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

sadaļā Novada domes dokumenti

Kancelejas vadītāja 
iveta krieviņa

mĀLPiLs Novada domes 29.06.2011. sĒde Nr.6

mĀLPiLs Novada domes 18.07.2011. ĀrkĀrtas sĒde Nr.7

mĀLPiLs Novada domes 27.07.2011. sĒde Nr.8
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5. jūlijā darbu uzsācis voldemārs 
Cērps, kuram šis laiks ir bijis gana, lai 
saprastu, ka situācija ir slikta. Un tikai vienā 
punktā – nav naudas. Darbinieki esot, 
strādnieki arī. Bet visvairāk – PARĀDNIEKI! 
Jaunais valdes loceklis atzīst, ka 75% no 
sava darba laika esot veltījis parādnieku 
jautājumu kārtošanai. Tagad redzama arī 
iedzīvotāju attieksme, jo no tiem 60, kam 
augusta sākumā tika izsūtītas brīdinājuma 
vēstules, atsaukušies tikai 15, lai noslēgtu 
pēcapmaksas līgumus.

Voldemārs Cērps emocionāli uztver šo 
parādnieku situāciju un jūtas slikti, jo arī pats 
jūtas kā parādnieks to iedzīvotāju priekšā, 
kuri varbūt nopirks rupjmaizi, ne baltmaizi, 
lai tikai samaksātu visus maksājumus. 
Skumji piebilst: “Ja citos darbos garoza ir 
bijusi, tad šeit tā garoza ir liela.”

kāda darba pieredze tad bijusi līdz 
šim? Daudzi Laiko darbinieki Voldemāru 
zina kā savējo. Paldies, Edītei Ģērmanei, 
darba audzinātājai, kurai tāpat kā Tīnai 
Amerikai būšot pateicīgs visu mūžu. Laiko 
deva iespēju studēt LLU, kokapstrādes 
inženieru specialitātē. Pēc tam darba gaitas 
vedušas uz Kuldīgu, kur kopā ar draugu no 
nulles uzcēluši Kurzemē finiera rūpnīcu. Tas 
bijis gan izaicinājums, gan piedzīvojums.

Vēlāk Kuldīgā nācis jauns uzaicinājums 
strādāt ar Eiropas projektiem, kas ļāvis jau 

biežāk būt mājā. Sākumā doma bijusi ar visu 
ģimeni pārcelties uz dzimto Kurzemi, tomēr 
krīze ieviesusi savas korekcijas. “Un būsim 
godīgi...Mālpilī ir baigi forši dzīvot! Reti, kur ir 
tāda pašvaldība un tādas ekstras kā mums. 
Sešus gadus braukāju, biju “Svētdienas 
tētis”. Tādēļ, kad izlasīju sludinājumu, 
sapratu, ka tā ir iespēja atgriezties mājās,” 
stāsta Valdis, kurš godīgi atzīst, ka viss 
pārējais salīdzinot ir mīnusos.

Pluss? – Tas ir izaicinājums! Norma 
K nav tādā situācijā, ka būtu jāsāk no 
nulles, bet ir daži sīkumi, kas jāsakārto, lai 
nākotnē būtu labāk strādāt. Te nav jābūt 
siltumtehniķim, te ir jāredz tas “spēles 
laukums” kopumā. Speciālisti mums ir ļoti 
labi, jo domāju, ka Raimonda Tarandas 
pieredze un zināšanas ir milzīgas. Tā pat 
Ilzes Vanagas enerģija un devums pagasta 
sakopšanā ir neizmērojams.

mīnusi? – Tehniskais nodrošinājums, 
viss ir vecs. Lūzt un plīst. Lāpstas, riepas, 
traktori, katlu mājai katls izjaukts... Un te 
atkal atgriežamies pie sākumpunkta... nav 
naudas!

Nākotne? – Būs jauns projekts. Par 
ES naudām tiks sakārtota ūdenstrase 
Līvānkalnā, celtas jaunas mājas atdzel-
žošanas iekārtām, modernizēta kanalizācijas 
pārsūk nēšanas stacija.

Ir jāskatās uz priekšu. Un Voldemārs 
Cērps aizrautīgi sāk stāstīt par jaunajām 
iespējām, kur varētu dabūt naudiņu 
traktoriem... Lai veicas!

daiga frīdberga

NovADA  Do Mes Lē Mu Mi
mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks 

2011. gada sePtemBra mēnesī

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21.septembrī pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22.septembrī pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
finanšu komitejas sēde 22.septembrī pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domes sĒde 28.septembrī pl.15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNdrs LieLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 26.septembrī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl.17.00 AGRIS BUKOVSKIS

saistošie noteikumi Nr.10
Apstiprināti ar Mālpils novada domes 2011.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.6/2

Par nomas maksas noteikšanu pašvaldībai piederošai zemei, 
kas iznomāta lauksaimniecības produkcijas audzēšanai

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta  
a) apakšpunktu un 30.10.2007. MK noteikumu Nr. 735 “Par valsts un pašvaldību zemes nomu” 18. punktu

1.5.3.2. “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros ir noslēgti līgumi 
ar ārējiem ekspertiem par Mālpils novada teritorijas plānojuma un 
attīstības programmas izstrādi.

Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam un 

stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādā SIA “Nagla IF”. 
Tiek sagatavota 1. redakcija.

Novada attīstības programmu 2011. – 2017. gadam, izstrādā 
SIA “Reģionālie projekti”. Notiek esošas situācijas analīze un 
izstrāde.

1. Saistošie noteikumi nosaka nomas mak-
sas apmēru privatizācijai vai atsavināšanai 
nenodota i  Mālp i ls  novada domei 
piederošajai vai piekrītošajai zemei, kas 
zemes reformas laikā nav bijusi piešķirta 
pastāvīgā lietošanā fiziskām un juridiskām 
personām.

2. Pašvaldības zemei, kura tiek iznomāta 
sakņu dārza vai palīgsaimniecības 

uzturēšanas vajadzībām, tiek noteikta 
šāda zemes nomas maksa gadā:
2.1. zemes gabalam ar platību līdz 500 

kvm – 3.00 LVL,
2.2. zemes gabalam ar platību no 501 kvm 

līdz 1200 kvm – 4.00 LVL,
2.3. zemes gabalam ar platību no 1201 

kvm līdz 2500 kvm – 5.00 LVL,

2.4. zemes gabalam ar platību no 2501 
kvm līdz 1,00 ha – 6.00 LVL,

2.5. zemes gabalam ar platību virs 1,00 
ha – 1,5 % no zemes kadastrālās 
vērtības.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2012.
gada 1.janvāri

Domes priekšsēdētājs  
a. Lielmežs

ESF projekta “mālpils novada teritorijas plānojuma  
un attīstības programmas izstrāde” aktivitātes

iepazīstieties – voldemārs Cērps,  
pašvaldības sia “Norma k” valdes loceklis
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kritēriji, lai daudzdzīvokļu māja tiktu pieslēgta 
centrālai apkurei 2011. gada rudenī

Šogad svelmainā saule pamatīgi sakarsējusi daudzdzīvokļu 
mājas, taču jau rudenī šo māju iedzīvotājiem var nākties piedzīvot 
pretēju efektu – pamatīgi salt. Iemesls – siltums tiks pieslēgts tikai 
ar nosacījumu, ja tiek apmaksāti rēķini 95 procentu apmērā par 
pagājušo apkures sezonu (2010. – 2011. gads).

Lūdzu skatīt tabulu nr. 1.
Jā, tas ir netaisnīgi attiecībā pret tiem, kas laikus nokārto sa-

vus maksājumus, bet tas ir vienīgais ceļš kā piespiest samaksāt 
kaut daļu no parāda, jo pretējā gadījumā apkures sezona var arī 
nesākties.

Vienlaikus lūdzam visus kaimiņus nepalikt vienaldzīgiem, būtu 
jāskatās, kāpēc kaimiņi nemaksā savus rēķinus, varbūt cilvēkiem 
nav darba, nav ko ēst un vilkt mugurā, tad vajag viņam palīdzēt.

Skaitļi šinī tabulā, fiksēti uz 1. augustu 2011. gadā. Kā mainās 
situācija ar nomaksu, būs redzama arī nākošajā “Mālpils Vēstis” 
numurā.

Kā rīkoties iedzīvotājiem, ja saņemts brīdinājums, ka māja, 
iespējams, netiks pieslēgta apkurei? Speciālisti iesaka uzreiz 
sasaukt kopsapulci un izstrādāt rīcības plānu. Galvenais ir 

nenorobežoties no problēmas, jo par mājas parādiem galvai 
vajadzētu sāpēt pašiem tās iemītniekiem. Parādnieki izmanto jums 
kopīgi sniegto pakalpojumu nemaksājot par to. Var pienākt brīdis, 
kad pakalpojuma sniedzējs var pateikt: viss, nauda ir beigusies, 
nebūs vairs apkures, nenāks vairs sētnieks un arī konteinerus vairs 
neizvedīsim! Vēlama iedzīvotāju patstāvīga interese, lai nepalaistu 
garām to pavērsiena brīdi, kad mājai var palīdzēt steidzamā kārtā 
īstenoti pasākumi, tikai visi kopā varam aizsargāt godprātīgos 
maksātājus.

Vienlaikus informējam par SIA “Norma K” iecerētiem 
pasākumiem, kuri būs pamats izveidot sistēmu cīņai pret 
nemaksātājiem:
1) pieņemts lēmums par soda procentu piemērošanu pret 

nenomaksātiem parādiem līgumos paredzētos apmēros visiem 
pakalpojumu parādiem;

2) ieviest stingru kontroli par maksājumiem. Maksājumi veicami katru 
mēnesi, to neesamību divus mēnešus pēc kārtas, būs pamats sākt 
gatavot lietu nodošanai tiesai, piedzīt parādus piespiedu kārtā;

3) parādu piedzīšanai piesaistīt parādu piedziņas uzņēmumus, 
izskatīt iespējamību parādu cedēšanai,

4) kā arī saglabāsim maksas pakalpojumu, maksājumu piedzīšanu 
ar tiesu izpildītāju palīdzību.

Publicējam arī otru tabulu, kura tika publicēta maija numurā par parādiem konkrētiem dzīvokļiem uz 1. augustu. 

Adrese Parāds 
01.05..

Parāds 
01.08. Adrese Parāds 

01.05.
Parāds 
01.08. Adrese Parāds 

01.05.
Parāds 
01.08.

Celtnieku 1-6 392,58 277,27 Krasta 1-9 418,22 75,99 Ķiršu 5-27 353,03 159,96
Celtnieku 1-7 508,93 504,45 Krasta 1-10 639,94 601,94 Ķiršu 7-1 1246,59 1311,22
Celtnieku 1-10 1025,19 1049,49 Krasta 1-11 993,58 1035,94 Ķiršu 7-8 1630,95 1651,32
Celtnieku 3-2 683,67 656,55 Krasta 1-12 551,96 330,24 Ķiršu 7-10 770,7 814,88
Celtnieku 3-7 610,97 306,99 Krasta 2-17 393,42 295,45 Ķiršu 7-14 355,91 270,87

Celtnieku 3-15 888,03 529,73 Krasta 2-18 695,52 768,37 Ķiršu 7-15 497,92 543,98
Dārza 2-1 363 190 Krasta 2-19 1179,63 1235,6 Ķiršu 7-16 786,95 474,35
Dārza 2-6 493,34 380,57 Krasta 2-29 490,85 570,03 Ķiršu 7-26 1403,45 1467,76
Dārza 2-7 605,05 640,42 Krasta 2-30 1144,36 1100,3 Ķiršu 7-30 2139,64 2214,02
Dārza 2-17 456,6 484,47 Krasta 3-1 1131,02 1180,6 Ķiršu 7-34 672,74 615,81
Dārza 4-1 400,56 434,16 Krasta 3-2 908,69 650,03 Ķiršu 7-35 581,63 82,81
Dārza 4-4 533,84 461,44 Krasta 3-5 1989,59 2049,87 Ķiršu 7-36 539,93 590,32
Dārza 4-14 1202,53 1258,87 Krasta 3-7 399,76 250 Ķiršu 7-41 1197,16 1256,22
Dārza 4-18 1251,78 1291,35 Krasta 4-6 637,29 529,97 Nākotnes 2-2 1091,71 999,25
Dārza 4-23 348,2 398,37 Krasta 4-15 1424,28 1484,82 Nākotnes 2-7 535,99 436,6
Jaunā 2-1 886,36 790,63 Krasta 4-22 659,62 643,67 Nākotnes 2-9 803,75 861,91
Jaunā 2-2 1235,34 1241,19 Krasta 4-26 884,43 923,7 Nākotnes 2-16 455,45 13,3
Jaunā 2-3 490,82 358,24 Krasta 4-43 462,11 462,11 Nākotnes 2-18 1024,2 1122,85

Jaunā 2-12 900,69 960 Krasta 4-44 832,87 875,12 Nākotnes 2-19 458,21 521,84

ziņo “Norma K”

1. tabula
2010./2011.g. apkures sezona

1. 2. 3. 4. 5.

mājas 
adrese

aprēķināts 
par 

piegādāto 
siltumu 

(Ls)

samaksāts 
par 

piegādāto 
siltumu 

(Ls)

95 % no 
piestādītā 

siltuma 
rēķina (Ls)

vēl jāsamaksā,  
lai sasniegtu  

95 % (Ls)

Celtnieku 1 4472,63 3257,89 4248,99 991,11

Celtnieku 3 4569,73 4448,64 4341,24 apkure tiks 
pieslēgta

Dārza 2 5103,39 4782,69 4848,22 65,53
Dārza 4 5716,14 4164,85 5430,33 1265,48
Jaunā 2 3872,96 2775,05 3679,31 904,26
Jaunā 4 3720,91 2926,83 3534,86 608,03
Jaunā 5 4601,04 3835,5 4370,98 535,49
Jaunā 5a 3196,61 2097,81 3036,78 938,97
Jaunā 6 4893,83 3914,01 4649,13 735,13

Kastaņu 3 5367,14 4585,09 5098,78 513,69
Kastaņu 5 4838,68 4017,06 4596,74 579,69
Kastaņu 7 5400,19 4741,34 5130,18 388,84
Krasta 1 4073,78 3689,97 3870,09 180,12
Krasta 2 4975,58 3988,72 4726,80 738,08

Krasta 2/1 6213,44 5196,26 5902,76 706,51
Krasta 3 3881,32 2792,14 3687,25 895,11
Krasta 4 6565,68 5190,74 6237,39 1046,66

1. 2. 3. 4. 5.
Krasta 4/2 7409,43 6932,09 7038,95 106,87
Krasta 4/3 6573,12 5062,99 6244,46 1181,47

Krasta 5 8460,72 8972,57 8037,68 apkure tiks 
pieslēgta

Ķiršu 1 2740,86 2061,51 2603,81 542,31
Ķiršu 2 2102,21 1878,07 1997,1 119,03

Ķiršu 3 2893,16 2833,97 2748,50 apkure tiks 
pieslēgta

Ķiršu 4 7076,53 5072,1 6722,70 1650,60
Ķiršu 5 8810,87 7419,16 8370,32 951,17
Ķiršu 7 11488,42 8779,68 10914,00 2134,32

Nākotnes 2 11518,16 8797,47 10942,25 2144,78
Nākotnes 4 12568,07 9991,41 11939,67 1948,26
Nākotnes 6 7842,28 6241,12 7450,16 1209,05
Nākotnes 10 6673,75 5112,96 6340,06 1227,10
Vecais pasts 763,48 649,86 725,30 75,45

Paskaidrojumi:
aile nr. 1: mājas adrese;
aile nr. 2: aprēķinātā samaksa par piegādāto siltumu;
aile nr. 3: iedzīvotāju samaksa par piegādāto siltumu;
aile nr. 4: 95 procenti no aprēķinātās samaksas par piegādāto 

siltumu;
aile nr. 5: vēl nepieciešams samaksāt, lai apkure tiktu pieslēgta.

Turpinājums 8. lpp.
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Mālpils sporta klubs realizē sapni par savu 
BMX trasi, pateicoties projektā saņemtajiem 
nepilniem 20 tūkstošiem latiem no ES LAD 
fondu līdzekļiem, pašu neatlaidībai un darbam, 
kā arī sporta kluba biedru līdzfinansējumam. 
Valts Mihelsons, stāstot par projekta gaitu, 
visvairāk ir gandarīts par kluba biedru un māl-
piliešu atsaucību projekta realizācijas laikā, jo 
projekts praktiski tiek īstenots sabiedriskā kār-
tā. Nauda ir paredzēta materiāliem, tehnikas 
nomai, bet darbus veic pašu spēkiem. Mālpils 
Vēstis objektā viesojās saulainā dienā, kad 
objektā strādāja tikai divi puiši, kas novērsa 
lietusgāzes postījumus – Kristaps Butkevičs, 
Toms Bičkovskis, bet citās dienās te rosās 
daudzi, arī meitenes, kuras kompleksa vadītājs 
īpaši aicina būt aktīvākām arī sporta aktivitātēs 
un rādīt savu veiklību arī volejbola jaunajos 
laukumos. Par palīdzību pie betonēšanas 
darbiem – paldies Andrim Kaņepejam.

Jau augustā pie Mālpils vidusskolas 
lepni kūkumus ir uzmetusi projekta “Tūrisma 
un atpūtas parks Mālpils novada” ietvaros 
izveidotā BMX trase, kurai skices tapušas 
vēl ziemā konsultējoties ar Arti Žentiņu, BMX 
Eiropas čempionāta bronzas medaļnieku, kurš 
arī divu nedēlu garumā sekoja būvniecības 
darbiem. Trasi Artis vērtējot kā pietiekoši 

sarežģītu un labu trenniņa trasi vecumā līdz 
16 gadiem.

Blakus sporta komplek sam lielās lietus-
gāzes pārbaudījumus izturējuši trīs pludmales 
sporta lau ku mi. Ūdens straumes pirmo 
sacensību laikā tikko izveidotās slīpās nomales 
gan papostīja, jo melnzeme kopā ar tikko 
iesēto zālāju neapturami traukusies uz 
sporta laukumiem. Tādēļ tagad tika izrakts 
novadgrāvītis visapkārt laukumam. Paši sporta 
laukumi, nav cietuši, jo aprīkoti ar drenāžas 
sistēmu. Top kempinga vieta – nojume, 
masīvgalds ar soliem. Gar sporta laukuma 

malām izvietoti masīvkoka 
soli. Būs iespēja novietot 
velosipēdus, savukārt 
kempinga automobīļiem 
ierīkota speciāla ūdens 
padeves vieta, kanali-
zācijas ūdeņu izvades aka 
un pieslēgums elektrībai. 
Tiks iekārtota eko-tualete.

Pēc sporta kompleksa 
vadītāja Valta Mihelsona 
vērtējuma augusta vidū 
jau bija paveikti 75% no 
kopīgā darba apjoma, 
kas dod cerību objektus 
nodot ātrāk par termiņu 
30.septembrī. Sekojiet līdzi 
reklāmai par atpūtas parka 
atklāšanas svinībām!

daiga frīdberga

NovADA  Do Mes Lē Mu Mi

Projekti

Jaunā 4-6 1431,17 1534,75 Krasta 4-50 1393,68 1304,49 Nākotnes 4-5 685,1 529,95
Jaunā 4-12 1672,1 1741,17 Krasta 5-1 577,76 506,84 Nākotnes 4-6 667,23 675,09
Jaunā 5-6 460,55 387,95 Krasta 5-5 785,19 624,73 Nākotnes 4-17 816,25 777,88

Jaunā 5-11 441,8 252 Krasta 5-7 504,7 234,34 Nākotnes 4-20 593,32 385,15
Jaunā 5a-23 638,64 587,63 Krasta 5-16 365,77 215,77 Nākotnes 6-2 462,61 428,87
Jaunā 5a-24 720,05 788,27 Ķiršu 1-1 574,6 390,24 Nākotnes 6-12 1662,14 1751,2
Jaunā 6-3 383,4 325,14 Ķiršu 3-3 540,53  Nākotnes 10-8 530,41 558,58
Jaunā 6-4 451,26 500,9 Ķiršu 4-3 471,72 516,77 Nākotnes 10-13 466,33 394,13

Jaunā 6-11 590,47 626,59 Ķiršu 4-5 1918,39 1999,22 Nākotnes 10-16 764,88 918,44
Kastaņu 3-3 713,5 608,81 Ķiršu 4-8 911,21 852,84
Kastaņu 3-4 1035,67 1092,69 Ķiršu 4-15 1195,79 1253,98

Kastaņu 3-12 577,91 402,46 Ķiršu 4-16 1167,64 1226,35
Kastaņu 5-7 563,61 456,77 Ķiršu 4-17 1674,83 1742,18

Kastaņu 5-17 569,2 619,8 Ķiršu 4-18 525,5 429,79
Kastaņu 5-18 352,62 289,51 Ķiršu 5-7 449,86 424,36
Kastaņu 7-1 978,84 1029,87 Ķiršu 5-9 486,84 412,8

Kastaņu 7-18 1164,17 1201,05 Ķiršu 5-12 1293,37 1330,23

Tabulā redzami dati par parādu stāvokli dzīvoklim pirmajā maijā 
un pirmajā augustā šinī gadā (ja parāds 1. maijā ir bijis lielāks par 
300 Ls). Redzams, ka daudzu dzīvokļu parādi vasaras sezonā 
netiek samazināti, bet tie pieaug. Jājautā: kāpēc netiek izmantota 
šī iespēja ko dod vasaras sezona: apkures rēķini netiek piestādīti, 
meža ogas un sēnes tiek iepirktas par samērā labu cenu. Vai nešķiet, 
ka šī tabula demonstrē attieksmi? Vēlreiz uzsveram: šie skaitļi fiksēti 
uz 1. augustu, tāpēc izsakām lielu paldies iedzīvotājiem, kuri ir 

maksājuši augustā un atvainojamies, ka šie maksājumi neparādās 
šinī tabulā, bet tie parādīsies nākošajā avīzes numurā.

Aicinām iegaumēt šeit aprakstītos ieteikumus un neslēpt galvu 
smiltīs, jo ziema VAIRS NAV aiz kaLNiem!

Nobeigumā: izsakām vislielāko pateicību iedzīvotājiem, 
kuri apzinīgi maksā komunālo maksājumu rēķinus, un no sirds 
atvainojamies par sagādātajām neērtībām, ko Jums nākas ciest 
no cīņas ar parādniekiem.

BmX trase un pludmales volejbola laukumi jau top!

Turpinājums no 7. lpp.
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mūžizglītības projektu jaunumi
2011.gada mūžizglītības programmu 
konkursos apstiprināti sekojoši projekti:
1) “Lasīšanas veicināšana lauku novados” – Comenius Regio 

programma, 37 950 eiro. Pieteicējs: Mālpils novada dome. 
Partneris: Poysdorf pašvaldība Austrijā.

2) “1001 veids komunikācijai” – Comenius daudzpusējā partnerība, 
21 000 eiro. Pieteicējs: Mālpils Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Māllēpīte”. Partneri: izglītības iestādes no Vācijas, Slovākijas, 
Spānijas, Rumānijas.

3) “QuaLitour” – Leonardo da Vinci partnerības projekts gidu 
apmācībai un sertifikācijai, 17 000 eiro.

 Pieteicējs: Mālpils novada dome. 
Partneri: Vācijas, Bulgārijas, 
Portugāles Ungārijas, Slovēnijas 
pašvaldības un NVO.

2011./2012.gadā turpināsies arī
1) “mācības uzņēmumā” – Mālpils Profesionālās vidusskolas 

Comenius partnerības projekts;
2) “atbalsts lauku pašvaldībām” – biedrības “Mālpils tautskola” 

Grundtvig programmas partnerības projekts;
3) “daba klasē, klase dabā” – Mālpils vidusskolas Comenius 

partnerības projekts.

Projekti

Mālpils Profesionālajā vidusskolā tiek īstenots sen lolots un 
gaidīts projekts, kas nodrošinās vēl labākus sadzīves un mācību 
apstākļus audzēkņiem, paaugstinās energoefektivitātes rādītājus, 
samazinās siltumenerģijas patēriņu apkurei gadā un nodrošinās 
CO2 emisijas samazinājumu. 2010.gada 29.decembrī tika noslēgts 
līgums starp Vides ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un Mālpils 
Profesionālo vidusskolu Nr. KPFI – 5/16 par projekta “kompleksi 
risinājumi gāzu emisiju samazināšanai mālpils Profesionālās 
vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks siltinātas divas ēkas: Mācību korpuss ar 
sporta zāli Pils iela 14 un Dienesta viesnīca Pils iela 7, Mālpilī. Bez 
jumta, sienu un cokola stāva siltināšanas tiks nomainīti logi, durvis 

un apgaismes ķermeņi dienesta viesnīcā, veikta apkures sistēmas 
uzlabošana.

Būvuzņēmējs as “uPB” no Liepājas 1.jūlijā ir uzsācis 
būvdarbus saskaņā ar “Zaļā iepirkuma prasībām, ko plāno pabeigt 
1.novembrī.

Projekta kopējā summa: 430772, 57 LvL
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums – 

304090,28 LVL
mālpils novada domes līdzfinansējums – 126682,29 LvL
finansējuma saņēmējs: mālpils Profesionālā vidusskola
Projekta īstenošanas termiņš: 2011.gada 1.decembris.

frančeska Ģēvele, 
projekta darba grupas vadītāja

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energo
efektivitātes paaugstināšana mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādē

Mālpils novada dome ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investī-
ciju fonds” par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādē” realizāciju. Atbalsta summa no Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta līdzekļiem ir 280 185.00LVL. Novada domes 
līdzfinansējums 49 445.00 LVL. Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir LVL 329630,00. Būvniecības izmaksas paredzētas par 
307 707.80 LVL. Lai uzsāktu Mālpils vidusskolas renovācijas darbus, 
būvdarbu veikšanai tika izsludināts atklāts konkurss. Iepirkumā par 
būvdarbiem piedalījās tikai viena komercsabiedrība A/S “UPB”, 
kas piedāvāja būvdarbus veikt par 769 980.85 LVL. Pašvaldība par 
piedāvāto summu darbus neveiks, bet pārskatīs veicamo darbu 
apjomu un lūgs Vides ministriju un Vides investīciju fondu pagarināt 
projekta realizāciju līdz 01.12.2012. gadam.

iveta krieviņa

kāpēc kavējas siltināšanas projekta 
uzsākšana mālpils vidusskolā?

2011.gada janvāra mēnesī Lauku 
atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās 
lauksaimniecības pārvalde izvērtēja un 
apstiprināja Mālpils novada domes projektu 
“Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana”. 
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2011.

gada 3.oktobrim. Projekta realizācijai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) tika piešķirts 10499,00LVL. 
Novada domes līdzfinansējums 6440,00LVL. 
Projekta kopējās izmaksas 16 939LVL.

Par tirdzniecības vietu ierīkošanu, 

bruģakmens ieklāšanu un teritorijas 
apzaļumošanu ir noslēgts līgums ar A/S 
“Siguldas Būvmeistars”.

iveta krieviņa

mālpils tirgus laukuma labiekārtošana
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Mālpils Vēstis 2010/1 numurā ziņoja par Austrijas Republikas 
vēstnieces Latvijā Mag. Hermine Eva Maria Poppeller viesošanos 
Mālpilī. Tikšanās reizē vēstnieces kundze izteica cerību par abu 
valstu sadarbību novadu līmenī: “Es ceru, ka izdosies projekts ar 
Austrijas pilsētu Poisdorfu, jo tas svarīgi ir ne tikai mālpiliešiem, bet 
arī Poisdorfas iedzīvotājiem.”

Sadarbībā ar partneriem tika izstrādāts Comenius Regio projekts 
“Lasīšanas veicināšana lauku novados”, kurš arī tika veiksmīgi 
apstiprināts. Augustā Mālpilī ieradās Austrijas partnerpašvaldības 
delegācija Poisdorfas tautskolas direktora Jozefa Firsta vadībā.

Delegācijas sastāvā bija skolotāji, bibliotekāri, uzņēmējs, un 
skolu jaunieši. Lai plašāk un daudzveidīgāk tiktu atspoguļota Mālpils 
izglītojošā vide, rādījām gan mīļo, veco Sidgundas skoliņu, gan 
Mālpils centra skolas – Mālpils internātpamatskolu un Profesionālo 
vidusskolu, Mālpils vidusskolu. Viesus interesēja kā bērni nokļūst 
līdz skolai, cik ilgi notiek mācības, kā tiek organizētas pēcstundu 
nodarbības, kas finansē grāmatu iegādi un vēl, un vēl. Centra 
bibliotēkā viesus sagaidīja Dace Krilovska, kura izrādīja lasītavu un 
grāmatu fondu, kur, par prieku ciemiņiem, plauktos tika sameklētas 
arī austriešu autoru grāmatas. Mālpils novada domē notika oficiālā 
delegācijas tikšanās ar Domes priekšsēdētāju Aleksandru Lielmežu, 
kurš uzrunājot viesus izteica lielu prieku un gandarījumu par iespēju 
uzsākt jaunu sadarbības projektu divu pašvaldību starpā. To, ko īsajā 
skolu apskates laikā nepaspējām parādīt, varēja iepazīt prezentācijā 
par novada uzņēmumiem, aktivitātēm, kultūras dzīvi, sadarbību 
daudzo ES projektu ietvaros.

Austrijas delegācijas dalībniekiem vizītes laikā bija ļoti daudz 
jautājumu gan skolu un novada bibliotēkas bibliotekāriem, kas būs 
šī projekta galvenie virzītāji, gan novada domes priekšsēdētājam 
par redzēto mūsu novadā, par infrastruktūras plašajām iespējām, to 
pārsteidzošo vērienu un finansēšanas iespējamību tik mazā novadā.

Delegācijas vadītājs Jozefa Firsta kungs, kurš ir arī Poisdorfas 
bibliotēkas direktors, iepazīstinot ar savu delegāciju uzsvēra tās 
daudzpusīgās intereses, meklējot iespējamās nākošo kopīgo 
projektu tēmas: “Līdz projekta uzsākšanai neko nezinājām par 
Mālpili, jo uz valsts kartes spētu parādīt vien Rīgu un Ventspili. Bet 
apskatot jūsu interneta mājas lapu sapratām, ka, lai arī iedzīvotāju 
skaita ziņā esam līdzīgi, tomēr par tādām Eiropas līmeņa aktivitātēm 
kā pie jums, mēs varam tikai sapņot. Arī izglītības un bibliotēku ziņā 
mēs varam daudz ko no jums mācīties, tādēļ ir prieks, ka esam 
uzsākuši partnerattiecības.”

Projekta aktivitātes būs ļoti plašas gan Mālpilī, gan Poisdorfā. 
Jau šoruden notiks dzejas dienas visās novada skolās, tiks 
apmeklēti rakstnieku muzeji, Mālpils vidusskolā un Sidgundas skolā 
tiks organizēts literāro darbu autoru lasījumi. Novadā notiks skolēnu, 
skolotāju, vecāku un bibliotēkas apmeklētāju aptauja par dažādu 
paaudžu lasīšanas ieradumiem. Savukārt Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks būs piepildīts ar pasaku rakstīšanu, no kurām 10 labākās tiks 
tulkotas un iekļautas kopīgā grāmatā. Tik daudz vēl jāpaspēj līdz 
decembrim, kad mālpiliešu delegācija dosies uz skaisto vīndaru 
zemi Poisdorfu, kas atrodas pusceļā starp Vīni un Brno.

daiga frīdberga

9. – 12.jūnijā Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi un 
skolotāji uzņēma 42 viesus no septiņām partnerskolām Comenius 
projektā “Mācības uzņēmumā”. Šīs dienas aizritēja strauji, gandrīz 
nemanot, kopā gan veicot projekta uzdevumus, gan atpūšoties, gan 

iepazīstot Latviju, kā arī izvērtējot pirmajā projekta gadā paveikto.
Ciemiņiem prombraucot, skanēja savstarpēji solījumi 

sarakstīties, turpināt uzsākto draudzību, un kā iedvesma turpmākām 
aktivitātēm lai ir šie Krista Krieviņa apkopotie tālo draugu sveicieni:

veronika – meitene no Spānijas: “Es mīlu Latviju. Tā ir jauka 
vieta, bet vissvarīgākais te bija kompānija, perfekta kompānija! 
Pašā Mālpilī man patika ainavas un ezeri.”

Skolotājs džeikobs no Turcijas: “Pie jums Latvijā bija ļoti jauki. 
Jūs pilnīgi visi bijāt laipni, Mālpils ir ļoti maza un zaļa. Tā ir vieta, kur 
jūs varat dzīvot klusumā. Man patika Mālpils.”

mirijama – meitene no Itālijas: “Mmm, es iemīlējos Latvijā! Man 
tā ļoti patika, un tā man bija ļoti neparasta pieredze! Latviešu cilvēki, 
man par brīnumu, bija ļoti jauki un .... es iepazinu fantastiskus 
cilvēkus, kas jau ir mani draugi! Es uzskatu, ka Mālpilī visskaistākā 
lieta ir ezeri. Es mīlu peldēties Latvijas ezeros. Man ļoti patika tīrais 
gaiss un dīvainie, bet patīkamie laika apstākļi.”

alba – meitene no Spānijas: “Mums visiem patika Latvija, bet 
visvairāk – cilvēki un ainavas. Tiesa gan, mazāk patika odi. Mums, 
pie Vidsjūras dzīvojošiem, šķiet, ka cilvēki ziemeļos nav laipni, bet, 
pateicoties Comenius projektam, mēs atklājām, ka tas it nemaz nav 
tiesa. Mālpils ir skaista vieta, kur priecāties un atpūsties, šeit ir ļoti 
skaisti! Paldies jums par visu!”

Nākamā projekta sanāksme notiks Itālijā, 16. – 21.oktobrī. Tajā 
piedalīsies Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņu un skolotāju 
delegācija 5 cilvēku sastāvā.

Līvija mukāne

Projekti

sveicieni no tālajiem draugiem

Lasīsim kopā ar austriešiem!

mālpils novada domē viesi iepazīstas ar mālpils bibliotēku
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Katrs nākamais mācību gads ienes izglītības procesā ko jaunu. 
Arī Mālpils Profesionālā vidusskola, vērtējot darba tirgus pieprasīju-
mu, ir domājusi gan par izmaiņām esošajās programmās, gan par 
jaunu programmu piedāvājumu. Vispirms par izmaiņām – sākot ar 
šo gadu ir palielināta radošā sadaļa programmā “kokizstrādājumu 
izgatavošana” ar domu piesaistīt šai nozarei arī radoši domājošo 
jauniešu daļu. Stundu skaita palielināšana tādos mācību priekš-
metos kā Zīmēšana, Kompozīcija un Stilu un dizaina vēsture, ļaus 
audzēkņiem gūt izpratni par mēbeli ne tikai kā koka izstrādājumu, 
bet par mēbeli kā dizaina objektu ar savu funkciju un, galvenais, 
mūsdienīgu vizuālo izskatu. Tas varētu veicināt jauno mēbeļu 
izgatavotāju drosmi strādāt ar mūsdienīgām formām un radīt 
savus – oriģinālos mēbeļu piedāvājumus. Bet tas nenozīmē, ka šī 
programma prasa būt māksliniekam vai ļoti labam zīmētājam. To 
visu var veiksmīgi apgūt mācību procesā.

Jaunums ir arī tas, ka šī jaunā programma paredzēta arī vi-
dusskolu absolventiem, kuri varbūt vēl gluži nav izvēlējušies savu 
nākotnes profesiju, un nav varējuši vai vēlējušies iestāties kādā no 
augstskolām. Tad zināšanas un prakse mēbeļu izgatavošanā varētu 
lieti noderēt gan sava biznesa uzsākšanai gan, kaut vai, sadzīvē. 
Programmas apguves laiks plānots 1,5 gadi. Ir vērts padomāt, jo 
programmu beidzot paliek iespējas mācības turpināt gan Rīgas 
Tehniskās universitātes Pamatstudiju programmā “Materiālu teh-
noloģija un dizains” gan citur, neizslēdzot arī ar mākslu saistītās 
mācību iestādes. Bet koks ir mūsu zemes resurss, kas varētu 
neizsīkt tuvāko paaudžu dzīves laikā. Tas nozīmē, ka ar mēbeļu 
izgatavošanu saistītajās nozarēs darbs atradīsies vienmēr.

Mālpils Profesionālās vidusskolas otra piedāvātā jaunā pro-
fesionālās izglītības programma “interjera dizains” ir veidota 
gan 9. klašu beidzējiem (mācību ilgums 4 gadi), gan vidusskolas 
absolventiem (mācību ilgums 1,5 gadi). Programma sagatavos spe-
ciālistus interjera noformēšanā, kas varēs strādāt augstāka līmeņa 
arhitektu un interjeristu vadībā, kā arī veidot savas darba grupas 
telpu remontu un iekārtošanas darbu veikšanai savās dzīves vietās.

Mācību laikā audzēkņi bez vispārējās vidējās izglītības mā-
cību priekšmetiem apgūs arī mācību priekšmetus, kas saistīti ar 
ekonomiskajiem un tehnoloģiskajiem procesiem, kā Materiālu 
un tehnoloģiju pamatus, Komercdarbību nozarē, un Rasēšanu. 
Praktiskās iemaņas telpu apdares darbu veikšanā un darbā ar 
dažādiem materiāliem tiks attīstītas praksēs, apgūstot gan dažādas 
tehnikas interjera dekoratīvo elementu, gan mēbeļu projektēšanā 
un izgatavošanā, kas ir būtiska interjera sastāvdaļa.

Tā kā interjers saistīts ar telpas funkcionālās un estētiskās vides 
veidošanu, tad būtiska nozīme būs radošajiem mācību priekšme-
tiem – Kompozīcijai, Zīmēšanai, Krāsu mācībai, Stilu un dizaina 
vēsturei, kā arī datorprojektēšanai. Ļoti svarīga mācību procesa 
sastāvdaļa būs arī mūsdienu informācijas tehnoloģiju apguve un 
pilnveidošana.

Šajā brīdī jebkurā ciemā vai pilsētā ir ļoti lielas problēmas atrast 
meistarus, kas varētu veikt ikdienišķu kosmētisko remontu, nemaz 
nerunājot par nopietnām izmaiņām telpu funkcionālajā risinājumā 
un noformējumā. Tātad arī šī darba tirgus niša gaida piepildījumu.

māra Ārente

Audzēkņu uzņemšana turpinās visās Mālpils Profesionālās 
vidusskolas programmās:
• Siltuma, gāzes un 

tehnoloģija
4 gadi  
(pēc 9.klases)

1,5 gadi  
(pēc 12.klases)

• Ēdināšanas pakalpo-
jumi

4 gadi  
(pēc 9.klases)

1,5 gadi  
(pēc 12.klases)

• Kokizstrādājumu 
izgatavošana

4 gadi  
(pēc 9.klases)

1,5 gadi  
(pēc 12.klases)

• Interjera dizains 4 gadi  
(pēc 9.klases)

1,5 gadi  
(pēc 12.klases)

skolā ir: dienesta viesnīca, laba sporta bāze, ēdnīca, kafejnīca, 
modernas darbnīcas, laboratorijas. Pieejams bezvadu internets. 
Iespēja apmeklēt Mālpils novada sporta kompleksu un peldbaseinu.

Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju. Sekmīgie audzēkņi 
papildus saņem ES mērķstipendiju 20 Ls apmērā. Ir izveidota 
sadarbība mācību prakšu ietvaros ar Latvijas uzņēmumiem un 
sadarbības partneriem Vācijā, Itālijā, Francijā, Anglijā, Portugālē, 
Spānijā, Polijā, Turcijā, Austrijā.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: volejbols, basketbols, 
vieglatlētika, roku cīņas, smagatlētika, peldēšana, Kustību teātris, 
deju kolektīvs “Madara”.

Maksas kursos var iegūt B kategorijas auto vadītāja un motocikla 
vadītāja apliecību.

Jaunas programmas mālpils 
Profesionālajā vidusskolā

rīgas dizaina un mākslas vidusskola 
kvalifikācijas darbs koka izstrādājumu dizaina nodaļa

Condehouse German – dizainera tosai projektētā gulta

"mežaparka vilnis” interjera vizualizācija

Pasaulslavenā arhitekte zahas Hadid  Nassim villas interjera vizualizācija
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Kādā no konsultācijām mūsu dakterīte Birģele topošajai māmiņai valdai 
Jēkabsonei izteikusi aizdomas, ka varētu būt dvīņi, un ierosinājusi aizbraukt 
uz Siguldu pie daktera Salmaņa.

– ”Kādas sūdzības?” jautājis Salmanis.
–”It kā nekādas, bet daktere Birģele teica, ka… varētu būt dvīņi.”
– “Kāpēc uztraukums? Kad dzims, tad arī skaitīsim!”
Salmanis gan pie skaitīšanas netika, jo salmonelozes dēļ (iznākusi īsta 

vārdu spēle) bija jābrauc uz Saulkrastiem, kur arī div’ māsiņas nāca pasaulē. 
Līdzīgas, bet pietiekami atšķirīgas, lai divreiz nepabarotu vienu un to pašu.

Bērnībā mamma šuvusi vienādus apģērbus, taču dažādās krāsās, atšķirīgi 
krāsaini ir arī meiteņu raksturi: Ingrīdai patikušas lelles, bet Kristīnei “kariņi”, 
nu īsts Robins Huds, kā viņa pati smejas. Kareivīgais raksturs lieti noderējis, 
aizstāvot 2 gadus vecāko brāli Jurģi, kad tas nonācis “problēmsituācijās”. 
Virtuves dežūrās meitenēm vajadzējis mazgāt traukus, kas Kristīnei briesmīgi 
nepaticis (arī tagad vēl nepatīkot), tad nu noslēgta vienošanās: viņa lasījusi 
māsai priekšā pasakas, bet māsa viņas vietā mazgājusi traukus. Skolas laikam 
sākoties, Ingrīdai nācies pacīnīties ar māsas vēlmi rītos pagulēt. Viņa pat 
stiepusi uz skolu abu somas, lai Kristīne paspētu laikā atčāpot. Par mācībām 
vecākiem bažīties nevajadzēja, jo abām meitām gudras galvas, tikai Kristīnei 
reizēm uznākusi lielā spītība – mācību vielu zina, bet, izsaukta atbildēt, klusē 
un viss. Ingrīdai ļoti paticis darboties mājturības pulciņā pie skolotājas Zariņas, 
tāpēc nolēmusi kļūt vai nu par mājturības skolotāju vai bērnudārza audzinātāju, 
bet Kristīnes interesi par matemātiku vēl vairāk nostiprinājusi skolotāja Ruduša, 
tādēļ pēc 9. klases ceļš uz Siguldas vidusskolas matemātikas klasi. Par sportu 
un šahu daudzus skolēnus ieinteresējis Pāvels Jakovļevs, arī māsas bijušas 
aizrautīgas sportistes. Ak, ja tad būtu bijis sporta komplekss…

Visus skolas gadus no 1. – 11. klasei audzinātāja bija Laima Balode, viņa 
par māsām Jēkabsonēm runā ar lielu sirsnību, bet māsas savukārt pateicīgas 
audzinātājai par daudzajiem braucieniem un interesantajiem pasākumiem. Pie 
darba no mazām dienām radinātas, meitenes arī par daudzu nīstajām biešu 
vagām un kartupeļu talkām nesūrojas. “Kalvītē” bija draudzīga kompānija, 
dažādas nodarbības pēc labām pusdienām, nu nekāda vaina.

Māsām vienmēr bijis noteikts mērķis, par ko tad arī cīnījušās. Kristīne 
zinājusi, ka noteikti dzīvos laukos. Beigusi Bulduru dārzkopības tehnikumu 
un nu veido pati savu dārzu Salzemniekos. Tur zaļo arī pīlādžu audze, un 
Kristīne apņēmusies izpētīt, ko var dot vēl maz apzinātais pīlādzis cilvēka 
veselībai. Viņai klausa arī visdažādākā tehnika, izmēģināts pat, kā ir sēdēt 
“kamazam” pie stūres. Un kur tad vēl keramikas studija! Ingrīdas sapnis 
strādāt bērnudārzā piepildījies, pabeigta augstskola, datorkursi, šoferu kursi, 
viņas rokdarbi mūs priecē izstādēs, bet dejotpriekam mēs aplaudējam, kad 
uzstājas kolektīvs “Sidgunda”.

Kristīnes ģimenē 3 bērni. Edgars jau iestājies RTU ar trešo labāko 
rezultātu, ir labs palīgs mājās, bet pēc darba steidzas uz topošo B-MIX trasi. 
Mārcis mācīsies Mālpils vidusskolas 12. klasē, bet meita Annija – 6. klasē. 
Ingrīdas vecākā meita Solvita ir lietvede ar diplomu, bet Ditai jābeidz 9. klase. 
Abu māsu vecākie bērni saņēmuši Mālpils vidusskolas prestižāko atzinības 
zīmi – Pūces balvu. Solvita lepojas pat ar divām pūcēm – otra par teicamām 
zināšanām lietvedībā.

Māsas priecātos, ja nākotnē bērnu zināšanas un prasmes būtu noderīgas 
Mālpilij, bet izvēle, protams, viņu pašu ziņā. Piespiest – tā ir liela aplamība. Bet 
par to, ka Mālpils ir skaista un te ir ko darīt, māsas ir pārliecinātas.

LAiku Lokos

Katrs mēs tinam savu dzīves kamolu. Divu vienādu pasaulē nav, 
kaut arī tos salīdzinātu dvīņi. Katram savas krāsas, īsāki vai garāki 
gludie veiksmju posmi un arī savi mezgliņi.

Šoreiz atmiņu kamolus aicināju pašķetināt Jēkabsonu ģimeni, 
kur izaugušas divas dvīņu māsas – kristīne (tagad Kaņepēja) 

un ingrīda (tagad Fridrihsone) un seņkānu ģimeni, kur dzimtas 
uzvārdu tālāk nes divi dvīņu brāļi – māris un vilnis. Abās ģimenēs 
no paaudzes paaudzē mantota un godā turēta viena no dzīves 
pamatvērtībām – darbs, abu ģimeņu dvīņi savu izglītošanos sākuši 
mīļajā vecajā skolā.

div’ māsiņas, div’ brālīši

Bērnudārzā mammas šutajās kleitiņās

Pirmais izlaidums ingrīdas vidusskolas izlaidumā
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aina seņkāne nav zinājusi, ka būs dvīņi, tāpēc pārsteigums bijis 
liels. Māris piedzimis pirmais (to viņš vēl tagad šad tad uzsverot), viņam 
vārdu izvēlējusies mamma, bet Vilnis savu vārdu dabūjis tāpēc, lai ar 
tēvu Raimundu kopā varētu svinēt vārda dienu.

Puiši auguši ņipri un dzīvespriecīgi. Drēbes un rotaļlietas (protams, 
mašīnītes, kas tūlīt arī “remontētas”) nācies pirkt pilnīgi vienādas, 
citādi tracis. Strīdējušies jau bieži, bet tomēr viens bez otra ne mirkli 
nav varējuši iztikt. Vecāki strādājuši, bērnus pa brīdim apraudzījusi 
kaimiņiene. Vieni paši dzīvodamies, paspējuši gan māju piejaukt, gan 
reiz pat sienas nokrāsot, bet vispār puikas esot bijuši apzinīgi. Abiem 
paticis spēlēt skolu, sējuši grāmatas sainīšos. Bērnu dārzā bijusi ļoti 
draudzīga grupiņa, tā arī devušies uz 1. klasi pie skolotājas Lijas Šopas 
un vēl tagad turoties kopā. Kā mamma smejas – draudzība no “podiņu 
laikiem”. Kad piedzimusi jaunākā māsiņa Liene, to ļoti lutinājuši, par 
vizināšanu gandrīz vai konkurss draugu starpā izsludināts.

Pie darba puiši likti no mazām dienām, un par to viņi ļoti pateicīgi 
vecākiem. Audzinātāja Biruta Lūkina atceras, ka darbā otrus tik 
centīgus skolniekus nav sastapusi. Es varu teikt to pašu, jo Vilnis vadīja 
ražošanas brigādi “Kalvīte” un jautājumus kārtoja kā pieaudzis cilvēks. 
Otra audzinātāja Veronika Laizāne priecājusies, ka brāļi ļoti sabiedriski. 
Vispār jau skolā esot licies diezgan garlaicīgi, abiem kopā pavadīt laiku 
bijis daudz interesantāk. Sportot gan paticis, pie skolotāja Ģēveles 
trenējušies jau no 5. klases, bet 8. klasē tomēr lielākā aizraušanās bijusi 
ģitāras spēle pie Ata Priedīša.

Pēc 8. klases beigšanas brāļu ceļi šķiras. Māris dodas uz Cēsu 4. 
arodvidusskolu un izmācās par elektriķi, bet Vilnis skolojas tepat Mālpils 
tehnikumā, pēc tam dienests armijā, ko brāļi novērtē visai pozitīvi, un 
tad darba dzīve. Kā abi apgalvo, ko darīt bijis vienmēr, daudzi darbi pat 
bijuši ļoti interesanti. Vilnis populāro Kaķīškalnu tikpat kā varot saukt 
par savu. Protams, bijušas ari citas intereses – Vilnim dejošana “Mārā” 
no pirmās dienas un sapnis par aktiera darbu, Mārim planierisms. Arī 
balles, bez šaubām, nav laistas garām.

Tagad “lieli vīri izauguši, nešūpoti, neloloti”, pašiem savas ģimenes. 
Māra meita Aiva beigusi Mālpils PTV, ir pavāre – viesmīle. Pastarītim 
Kristeram 4 gadiņi. Viļņa meita Lelde strādā un studē. Mārtiņš, izturējis 
pamatīgu konkursu, dienē flotē (arī Vilnis dienējis Ziemeļu flotē), bet 
Jānis būs profesionāls glābējs. Ja bērni vēlētos tālāk skoloties vai strādāt 
ārzemēs, neliegtu, bet paši gan esot savas dzimtas un novada patrioti.

Jautāti, cik cieša ir saikne starp dvīņu brāļiem, abi kādu brīdi vēro 
viens otru un tad ierunājas gandrīz reizē: “Mums ir iekšējā nojauta 
vienam par otru.” Un tas jau arī ir galvenais.

ināra Bahmane

redakcija atvainojas intai kozļakovskai un inai turkinai,  
kā arī raksta autorei par kļūdu iepriekšējā raksta  

fotogrāfijas parakstā.

LAiku Lokos

kurš ir kurš – zina tikai mamma

tagad teiktu – īsti džeki

vecās skoliņas laiks

vilnis dienesta laikā flotē
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Mālpils baznīcas celtniecība ir iedalāma 
trīs vēsturiskos posmos, kas saistās ar 
nozīmīgiem pārbūves darbiem: pirmais 
posms ir no 14. gadsimta līdz 1764. gadam, 
otrais – no 1766. gada līdz Pirmajam 
pasaules karam, trešais – no 1923. gada 
līdz mūsdienām.

Pirmais posms. Pirmās baznīcas 
celtniecību parasti saista ar laiku, kad cēla 
blakus esošo viduslaiku pili – pirms 1413. 
gada. Interesanti, ka pēc arheologu ziņām, 
atrastās senlietas pie baznīcas ir datējamas 
jau ar 14. gadsimtu. Rakstu avotos Mālpils 
draudze pirmo reizi minēta 1461. gadā, lai 
gan jau 1448. gadā kādā senā dokumentā 
Mālpilī minēta baznīcas zeme.

Iespējamais pirmais drošais datējums, 
kas būtu saistīts ar viduslaiku Mālpils 
baznīcas ēku, ir 1596.gads. Tas minēts 
uz baznīcas zvana, kas kara laikos bija 
pazudis vai paslēpts Mergupes dzelmē. 
Līdz pat mūsdienām ap šo zvanu vijās 
dažādas teikas. 2004. gadā to nejauši 
atrada Mergupes krastā netālu no viduslaiku 
pilsdrupām. Mazais bronzas zvans šobrīd 
glabājas Turaidas muzejrezervātā.

Pirmais līdz šim zināmais dokuments, 
kur pieminēta pie pils esošā Mālpils baznīca, 
ir 1601. gada arklu revīziju pārskati. Vairākos 

17. gadsimta pirmās puses 
dokumentos minēts, ka 
Mālpilī ir sena mūra baznīca 
ar vecu salmu jumtu un 
mazu zvanu. Interesanti, ka 
Mālpils baznīcai bija dots 
svētā apustuļa sīmaņa 
vārds, kas pieminēts 1624. 
gada dokumentos.

L īdz  mūsdienām i r 
sag labā juš ies  va i rāk i 
senās baznīcas un tās 
apkārtnes zīmējumi, kas 
tapuši 17. gadsimtā. No 
tiem interesantākais ir 1692. 
gadā veiktais dievnama 
u z m ē r ī j u m s  ( a u t o r s 
J. Ā. Ulrihs). Tajā attēlots 
dievnama sānskats, un tā 
jumts bija klāts apaļiem 
kārniņiem. Baznīcai bija 
divas ieejas – frontālā un 
sānu ieeja. Ēkai joprojām 
nebija torņa. Zvanu tornis, 
kā redzams attēlā, atradās atsevišķi – 
blakus dievnamam. Baznīcas pagalmā 
atradās soda stabs, tautā saukts arī par 
laisku. Pie šī staba vainīgo pieslēdza ar 
kakla dzelzi un diviem roku dzelžiem un 
pēra ar rīkstēm. Mālpils kauna stabam 
roku dzelži bija piestiprināti pie šķērskoka, 
līdz ar to tam piešķirot krustveida izskatu. 
Apkārt baznīcai atradās kapsēta tiem, kuri 
nevarēja atļauties samaksāt par kapa vietu 
zem baznīcas dēļiem.

Līdz mūsdienām ir daļēji saglabājies 
velvēts pagrabs jeb kripta zem baznīcas 
priekšaltāra daļas. Šeit parasti apglabāja 
tos draudzes locekļus, kuri varēja atļauties 
samaksāt zināmu naudas summu. Līdz 
šim saglabājušās kapu pieminekļu laus-
kas liecina, ka altārdaļā apbedīja Mālpils 
muižkungus un mācītājus. To apstiprina arī 
senie dokumenti. Piemēram, 1691. gada 
Mālpils baznīcas uzmērījums (autors 
J. H. Kelčs) atspoguļo, ka baznīcas altārdaļā 
pa kreisi no altāra atradās Vibrokas un 
Kniediņu muižas kungu ģimeņu kapa vie-
tas, savukārt pa labi no altāra – Mālpils, 
Buku un Akenstakas muižkungu dzimtas 
kapenes. Altāra priekšā tika glabāti mācītāji. 
Pārējā draudzes daļā – turīgākie amatnieki 
un tirgotāji. Baznīcas ārpusē aiz altārdaļas 
atradies kaulu kambaris.

Otrais posms. Laikā no 1764. līdz 1766. 
gadam uz vecajiem pamatiem uzcēla jaunu 
mūra baznīcu ar lieliem, plašiem logiem, ar 
nelielu, bet greznu barokālu torni uz jumta, 
ar pagarinātu altāra daļu un jaunu sakristeju. 
No iepriekšējās ēkas saglabāja divas ieejas 
baznīcā. Vienlaikus ap baznīcu uzbūvēja 
jaunu laukakmeņu mūra sētu, kuras atlie-
kas vēl šodien redzamas. Dievnamā bija 
ierīkotas 450 sēdvietas.

Ir saglabājušies daži attēli, kuros re-
dzams baznīcas barokālais stils – mācītāja 
un novadpētnieka G. Bergmana zīmējums 
(tapis 1772. gadā), vēsturnieka un novad-
pētnieka J. Kr. Broces divi zīmējumi (tapuši 
1796. gadā), kā arī pāris 20. gadsimta sā-
kumā uzņemtās fotogrāfijas, kurā redzams, 
ka sānu ieeja baznīcā bija jau aizmūrēta, 
tā vietā pilnībā izbūvējot logu, kā tas ir 

redzams šodien. Savukārt, kādā citā foto-
grāfijā, kas uzņemta 19. gadsimta beigās, 
var redzēt baznīcas barokālo interjeru, kā 
arī, iespējams, oto Bērtiņa altārgleznu 
Augšāmcelšanās, kas tapusi 1871. gadā. 
Diemžēl trūkst sīkāku ziņu par šo mākslas 
darbu.

Pirmā Pasaules kara laikā skaistā 
un greznā Mālpils baznīca cieta postošā 
ugunsgrēkā. Gāja bojā arī Oto Bērtiņa al-
tārglezna un visas koka daļas, ka palikuši 
tikai sienas mūri.

Trešais posms. 1923. gadā sāka 
nodegušās Mālpils baznīcas atjaunošanas 
darbus pēc arhitekta Paula Kundziņa 
izstrādātā projekta par 300 000 Ls. Diemžēl 
arhitekts neņēma vērā iepriekšējo barokālo 
baznīcas stilu. Jauno dievnamu uzbūvēja 
nacionālā romantisma garā, kas bija 
raksturīgi tālaika Latvijas arhitektūrā.

1932. gada 27. janvārī Pieminekļu 
valde pieņēma lēmumu iekļaut Mālpils 
baznīcu Valsts aizsargājamo pieminekļu 
sarakstā. Vēl šodien Mālpils baznīca ir 
valsts nozīmes aizsargājamais arhitektūras 
piemineklis ar valsts aizsardzības numuru 
8488.

1928. gada 16. decembrī iesvētīja 
šodien redzamās ērģeles. Tās ir raksturīgs 
sava laika instruments ar nacionālā 
romantisma iezīmēm. Ērģeles ir unikālas 
ar to, ka tās ir lielākās un pēdējās meistara 
Kaspars Skerstena būvētās ērģeles. Ir 
zināms, ka jau 1770. gadā vietējie muižnieki 
apspriedās par mazu pārnēsājamu ērģeļu 
jeb harmonija iegādāšanos dievkalpojuma 
vajadzībām, līdz beidzot 1776. gadā 
viņi nopirka harmoniju. 1930. gada 
7. sep tembrī mākslinieks oto skulme 
uzdāvināja Mālpils baznīcai savu Ģerķēnu 
mājās gleznoto altārgleznu Kristus ērkšķu 
vainagā. 1932. gadā Rīgā J. K. Švenna 
zvanu lietuvē pārlēja 1874. gadā lieto 
bronzas zvanu, kas atrodas Mālpils 
baznīcas zvanu tornī. Uz tā ir uzraksts: Kad 
Jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas 
sirdis. (Ps.95:7,8). Zvans vēl šodien aicina 
apkārtējos ļaudis uz dievkalpojumiem.

Laikā no 1968. līdz 1976. gadam 
baznīca regulāri tika postīta. Cieta arī 

kuLtūrA

Par mālpils baznīcas vēsturi
Šogad Mālpils luterāņu draudze svinēja sava dievnama 

245. gadskārtu, jo šodien redzamā baznīcas ēka celta 1766. gadā.

mālpils baznīca ar žogu, soda stabu un zvanu torni, 1692.g., 
zīmējis Johans Ābrams ulrihs, (no Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja krājuma)

mālpils baznīca. J.kr. Broces zīmējums, 1796.g. 
(no Latvijas akadēmiskās bibliotēkas)

mālpils baznīcas barokālais interjers 19.gadsim
ta beigās, iespējams, ar o.Bērtiņa altārgleznu 
(no valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra)
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ērģeles. Bet 80. gados nezināmi cilvēki nozaga O. Skulmes 
altārgleznu. Laimīgā kārtā 2003. gadā kāds nejaušs daiļdarba 
atradējs piedāvāja māksliniecei Džemmai Skulmei atpirkt tēva 
gleznoto darbu. Māksliniece darbu iegādājās, un šobrīd glezna 
tiek rūpīgi restaurēta.

1984. gadā vietējie iedzīvotāji veica vispārējus Mālpils baznīcas 
labiekārtošanas un remonta darbus, zinoši speciālisti rūpīgi 
atjaunoja ērģeles. 1990. gada 8. decembra dievkalpojumā iesvētīja 
trešo Mālpils baznīcas altāra gleznu – mākslinieces ritas valneres 
gleznu Kristus – svētītājs, kas ir mākslinieces dāvinājums Mālpils 
baznīcai. Kopš 2004. gada Lieldienām Mālpils baznīca var lepoties 

ar vēl kādu mākslas darbu – ar vietējās mākslinieces māras Ārentes 
darinātajām logu vitrāžām, kas priecīgi ienes košu krāsu akcentu 
pieticīgajā baznīcas interjerā.

Rakstā izmantoti fragmenti no ievas Paulovičas pētījuma 
“Mālpils baznīcas vēsture”

kuLtūrA

mālpils baznīca pēc 1902.gada, (no mNPm) mālpils baznīca, nopostīta Pirmā pasaules kara laikā, (no mNPm)

oto skulmes altārglezna Kristus ērkšķu 
vainagā, 1927.g. (no valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
Pieminekļu dokumentācijas centra 
krājumiem)

mālpils baznīca 2009. gada jūnijā (e.tāles foto)

Šā gada 23.un 24. jūlijā Mālpils luteriski 
Evaņģēliskā baznīca svinēja savu 245.gadu 
jubileju. Kā jau tas ir pieņemts svētkos katra 
draudze aktīvi darbojas, lai sakārtotu savu 
teritoriju, iztīrītu telpas un gādātu par cienastu 
svētku dalībniekiem un viesiem. Tā tam ir jābūt 
un tā tas būs. Šoreiz gribu nosaukt vārdā 
visus(ceru, ka tas izdosies), kuri atrada mazliet 
brīva laika, lai uzpostu baznīcu svētkiem.

Vispirms jau baznīcas ārpuse. Jau 10 ga-
dus par skaisto zālienu rūpējas Ivars Ošenieks. 
Cepuri nost! Darbs tiek padarīts lieliski un 
galvenais bez atgādināšanas. Tas ir pilnīgi 
un galīgi tikai Ivara ziņā. Šogad dalību ņēma 
arī Mārtiņš Grapmanis. PALDIES. Ceru, ka šī 
sadarbība nebija vienreizējs pakalpojums. 
Mārtiņš palīdz arī daudzos citos projektos. 
Pie baznīcas ārpuses darbiem palīdz arī 
Ivara Ošenieka mamma Dzidra. Ugunskura 
vieta ir viņas mīlestības darbs. Iespējams, 
ka Dzidras kundze dara vēl citus darbus, bet 
tā jau ir tā pašaizliedzība šais pieminētajos 
cilvēkos, ka viņi dara to darbiņu, ko uzskata 
par nepieciešamu izdarīt nevis tādēļ, lai to 
kāds redzētu un uzslavētu, bet gan tādēļ, ka 
šis darbiņš ir jāizdara. PALDIES mēs redzam 
un novērtējam. Savukārt par puķu dobēm, kā 
arī par baznīcu kopumā atbildību uzņēmusies 
Envija Svikša. PALDIES.

Šogad baznīca piedalījās projektā un 
mums bija iespēja sakārtot altāra daļu. Esam 
nomainījuši savu izbalējuši zaļo grīdas segumu 
pret skaisti pelēku. Izskatās lieliski. Šeit mums 
palīdzēja Juris Vītums – meklējot pa Rīgas vei-
kaliem vislabāko grīdas segumu, Modris Dinka 
atveda lielos tepiķa ruļļus no Rīgas un Mareks 

Suhta ar savām “zelta rokām”, nu kurš gan 
varētu to izdarīt labāk par Mareku. PALDIES. 
Vēl par projekta naudu Silvija Grapmane sašūs 
altāra “drēbītes”, kuras maina katros lielākajos 
svētkos, atbilstoši liturģiskajām prasībām. 
Darbs ir ļoti apjomīgs un darbietilpīgs. Bet 
cik daudz krāšņuma baznīca iegūst mainot 
krāsas uz svētkiem! PALDIES un izturību Tev 
arī turpmāk. Silvija audzina sev jauno maiņu, 
par ko mēs ļoti priecājamies, tādēļ PALDIES arī 
Agatei Muraško, kura ar labu prātu ir piekritusi 
iesaistīties šajā darbiņā.

Liels PALDIES Gundegai Vanagai, jo viņa 
saaicināja nopietnus cilvēkus, lai pieputējušo 
baznīcu padarītu spodrāku. Logus nomazgāja, 
lampiņas apmainīja, kupolus izmazgāja. Šos 
milzu darbus paveica: Dailis un Olita Veici, 
Sergejs un Una Toboti, Liene un Valdis Cērpi, 
Gundega Vanaga un Oskars Janbergs, Gun-
dega un Raitis Kalniņi, Gatis Lācis, Karīna 
Korsaka, Evita Janberga, Jurģis Jēkabsons. 
PALDIES jums visiem.

23.jūlijā notika koncerts un, lai kora 
mākslinieki justos īpaši gaidīti, mēs izlēmām, 
ka varētu viņus sagaidīt ar siltu mājas ēdienu. 
Manu ideju dedzīgi atbalstīja Daina Gala-
krodzeniece un uzņēmās visgrūtāko – izcept 
kotletes, savukārt es pagatavoju sēņu mērci 
un Vija Štrāle izvārīja lielo grāpi ar kartupeļiem. 
Gaļu kotletēm sponsorēja Jānis Valpēteris. 
Zaļumi jau arī atradās. Visa baznīca smaržoja 
pēc sēņu mērces. Un pat pēc 3 stundām koris-
tus bija grūti iekārdināt ar kliņģeri. Tik labi bijām 
viņus sacienājušas. Koris bija ļoti pārsteigts un 
laimīgs. Neviens viņus vēl tā neesot uzņēmis. 
Bet mēs nonācām pie atziņas, ka īstenībā 

nemaz jau nevajag tik daudz, lai iepriecinātu 
sevi un draugus. PALDIES.

Lai veiksmīgi noritētu 24.jūlija pasākums 
iesaistījās gandrīz visa draudze. Te man 
jāatvainojas, ka visus nevaru nosaukt. 
Pieminēšu tos, kurus pati uzrunāju dar-
boties. Mūsu bijušajiem mācītājiem un 
draudzes vecākajam izlēmām uzdāvināt 
vāzes. Palūdzām mākslinieci Aiju Klintsoni 
(Sidgunda)iegravēt pateicības vārdus katram 
saņēmējam. PALDIES Aijai. Un, kas gan 
būtu svētki bez pateicības runām. Protams, 
ka visskaistākos vārdus baznīcas bijušajiem 
mācītājiem – Ivaram Jēkabsonam, Krišjānim 
Bullem un draudzes vecākajam Modrim Hapa-
neonekam, teica Viktorija Kalniņa. Nu kurš gan 
varētu labāk par viņu!? PALDIES Tev. Vēl mēs 
īpaši mīļi sveicam Lieni Jēkabsoni – mūsu 
ērģelnieci, šoreiz nododot tikai sveicienus.

Īpašu paldies gribu pateikt baznīcas kora 
dāmām: Vija Štrāle, Līga Fridrihsone, Antonija 
Kaukule, Ilga Egle, Daina Galakrodzeniece, 
Una Isājeva, Ruta Misiņa, Edīte Saleniece, 
Leontīne Amerika, Silvija Grapmane, Envija 
Svikša, Agate Muraško, kuras katru nedēļu 
ierodas uz mēģinājumiem un aktīvi piedalās 
iksvētdienas dievkalpojumos. PALDIES jums.

Ja arī tev gribās atrasties labu cilvēku 
kompānijā, droši pievienojies. Gana sēdēts 
mājās. Aicinām tevi darboties kopā ar mums.

Pašreizējais mācītājs Edvīns Rumjancevs 
un draudzes vecākais Juris Vītums saņēma 
puķu pušķus – veselības tējas. Divi vienā. Lai 
veiksmīgs un veselīgs turpmākais ceļš.

vēlamies teikt – PaLdies!

Turpinājums 16. lpp.
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No 29. līdz 31.jūlijam Mālpilī notika jauno 
makšķernieku un vides izglītības pulciņa va-
saras nometne “Asarītis”, kura pulcēja bērnus 
vecumā no 5–16 gadiem. Nometnē piedalījās 
39 bērni no Mālpils novada, Siguldas, Rīgas 
un Liepājas.

Svinīgajā atklāšanas līnijā biedrības 

“Mālpils zivīm” priekšsēdētājs vladislavs 
komarovs, kurš sveica dalībniekus un 
iepazīstināja ar jauno nometnes karogu 
un nosaukumu “Asarītis”. Šis nosaukums 
ir īpašs, jo paliek kā sveiciens no nu jau 
aizsaulē aizgājušā biedrības bijušā vadītāja 
Kārļa Lejnieka. Ar klusuma brīdi tika pieminēts 

nometnes idejas autors. Šogad nometnē jau 
krietni vairāk dalībnieku, tādēļ lielu paldies 
Komarova kungs izteica tiem, kas palīdzēja 
sagatavošanā procesā: Mālpils novada domei, 
kas sponsorēja ēdināšanu; “Copes namam” 
no Siguldas par balvām; Latvijas makšķernieku 
federācijai un Egonam Simsonam, Edgaram 
Zvejam, par dalību un balvām; SIA “NG MIX” 
par zivju barību; “Brūnu HES” un personīgi 
Gundaram Jonītim par laipno uzņemšanu 

kuLtūrA

Šovasar dziedātājiem ir liels prieks visas 
vasaras garumā. Mēs dziedam katru nedēļu 
visskaistākās dziesmas, kādas pēdējos gados 
ir nācies dziedāt.

Lielie svētki mums sākas 20.augustā jau 
7.00 no rīta. Rīta mēģinājumi norit kā plānots, 
tad mazliet atelpas un lielais koncerts ir sācies. 
Liels prieks ir atkal redzēt mūsu klasiskās 
mūzikas milžus brāļus Kokarus un dziedāt 
viņiem vēl pēdējā brīdī apgūto Mārtiņa Brauna 
dziesmu Brālibrāli. Imants un Gido Kokari 15. 
un 16.augustā svinēja savu 90 gadu jubileju. Ja 
jums ir iespējams lasiet Muktupāvelas grāmatu 
Brālibrāli, par Imanta un Gido dzīves skrējienu. 
Ļoti uzmundrinoša un saistoša literatūra.

Šoreiz no klasiskas pērlēm izvēle krita 
uz “Senatni” (E.Dārziņš/Rainis). “Senatni” ir 
rakstījis arī E.Melngailis un viņa darbs tika 
parasti atskaņots Dziesmu svētkos. “Upe un 
cilvēka dzīve” (J.Vītols/K.Barons) un “Latvijā” 
(P.Barisons/J.Akuraters).

Tālāk jau dziedājām vairāk vai mazāk 
zināmas J.Lūsēna, Z.Liepiņa, J.Kulakova, 
A.Maskata, I.Kalniņa, M.Brauna, U.Marhilēviča, 
R.Paula, V.Pūces un pirmatskaņojums Uģa 
Prauliņa “Dievaines”. Katram no mums bija 

savas mīļākās dziesmas, noteikti tāpat kā jums. 
Bet, liekas, ka J.Lūsēna “Kaupēns” neatstāja 
vienaldzīgu nevienu. Kā saka mani koristi – visi 
mati gaisā!!

M.Brauna “Saule, Pērkons, Daugava”. Vai 
esat lasījuši vai dzirdējuši, ka tieši šo dziesmu 
internetā kāds pilsonis piedāvā kā lielisku 
maiņu mūsu himnai? Kā jūs domājat, vai 
būtu gana laba? Arī šī dziesma raisa skudriņu 
skraidīšanu pa visu ķermeni.

Savukārt J.Kulakova mūzika lika mazliet 
sakoncentrēties un piešķīla dzirkstelīti visai 
koncerta programmai. Viens kungs kopkora 
mēģinājumā Siguldā teica, ka viņam nepatīk 
šīs dziesmas, jo visu laiku esot jālamājas. Kā 
jūs zināt, tad Kulakova slavenākā dziesmā 
“Baletomānija” ir skaists un īpaši padomju 
laikos daudznozīmīgs teksts “Pagalmā manā 
ir purvelis maziņš, pazūd tajā kretīni daži. 
Pasaulē tomēr ir kretīnu daudz, citi nāk vietā, 
ar mašīnām brauc…” Laiki mainās, vai ne? 
Diez vai kādam no mums šāds teksts liekas 
tīrās rupjības?

Savukārt V.Pūces skaistā dziesmu virkne, 
kur tika dziedāts gan populārais Šveiks, 
gan Seksuālie čiekuri, redzami atdzīvināja 

koristu mīmiku un arī skatītājus. Domāju, ka 
daudziem ļoti patika arī Maskata dziesmas. 
Slavenā “Mēra žurka, mēra kaķis, apkārt Rīgu 
mērījās…”. Ļoti skaisti un otrā dziesma “Rīgai” 
ar pavisam citu noskaņu “Rīga, mana Rīga, tevi 
mīlu es…”. Maskata mūzika ir grūta koriem, bet 
ļoti skaista un patīkama klausītājiem.

Vēl Rīgu savā mūzikā piemin gan R.Pauls 
“Rīgas sirds”, gan U.Marhilēvičs dziesmu 
popūrijs “Marhils Rīgai” Te gan blakus Rīgai 
tiek piesaukta arī Liepāja. Mums patika abas 
dziesmas. Un jums?

Pavisam nozīmīgu vietu dziesmu svētkos 
sāk ieņemt sadziedāšanās l īdz spēka 
izsīkumam. Lieliska tradīcija. Šogad mēs 
turējām līdz beigām, jo tikai tā var pa īstam 
sajust svētku garšu.

Tagad mēs izlēmām mazliet atpūsties 
un sanākt atkal kopā, lai dziedātu šīs un 
jau nākamo dziesmu svētku skaņdarbus 
27.septembrī. Pievienojies arī tu! Viegli nebūs, 
jo arī koris ir darbs. Prieki ir tikai pēc labi 
padarīta darba. Nāc, dziedāsim kopā!

sanita vītuma

19.jūnijā, Mālpils sporta kompleksā, 
notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
6.posms, kurā piedalījās 23 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva tālis Līcītis, 2.vietu – Jānis Lagzdiņš, 
3.vietu – Jānis sprukulis.

25.jūnijā, Mālpils pludmales volejbola 
laukumos, notika šī gada 1.posms pludmales 
volejbolā. Absolūtajā vērtējumā startēja 14 
pāri, MIX grupā 8 pāri. Patīkami pārsteidza 
un iepriecināja mūsu jaunie volejbolisti, kuri 
ziemas sezonā trenējas klasiskajā volejbolā pie 
Valta Mihelsona. 1.vietu absolūtajā vērtējumā 
ieguva Dmitrijs Petrenko ar Mareku Barsovu, 
finālā ļoti sīvā cīņā, ar rezultātu 2:1 pārspējot 
Tomu Bičkovski un Kristapu Butkēviču. 3.vietā, 
uzvarot Edgaru Komarovu un Gati Berdinski, 
ierindojās Ģirts Lielmežs un Armands 
Sirmais. MIX konkurencē 1.vietu ieguva tēvs 
ar meitu – Valts un Krista Mihelsoni, 2.vietā 
Mairita Bičkovska un Edgars Komarovs, 3.vietā 

Zane Berdinska un Armands Sirmais.
17.jūlijā, Mālpils sporta kompleksā, notika 

Mālpils novada čempionāts zolītē 7.posms, 
kurā piedalījās 25 dalībnieki. 1.vietu ieguva 
edgars slogs, 2.vietu – ingus Pinkovskis, 
3.vietu – vladislavs komarovs.

30.jūlijā, Mālpils pludmales volejbola 
laukumos, notika pludmales volejbola 2.posms. 
Absolūtajā vērtējumā startēja 12 pāri, MIX 
grupā 4 pāri. Absolūtajā vērtējumā pusfinālā 
Valts Mihelsons kopā ar Edgaru Komarovu 
pārspēja iepriekšējā posma uzvarētājus 
Dmitriju Petrenko un Mareku Barsovu. Otrajā 
pusfinālā ciemiņi no Rīgas – Mārcis Jirgensons 
(VK Biolars cēlājs) kopā ar Ievu Teteri pārspēja 
Ģirtu Lielmežu un Armandu Sirmo. Cīņā par 
3.vietu Ģirts ar Armandu uzvarēja Dmitriju 
un Mareku, bet finālā Mārcis ar Ievu izrādījās 
spēcīgāki par Valtu un Edgaru. MIXā arī 1.vietu 
izcīnīja Mārcis un Ieva, 2.vietā Valts ar meitu 
Kristu, bet 3.vietā Gatis Berdinskis un Laura.

14.augustā, jaunajos Mālpils pludmales 

volejbola laukumos pie sporta halles, notika 
pludmales volejbola pēdējais, 3.posms. 
Absolūtajā vērtējumā startēja 12 pāri, MIX grupā 
7 pāri. Absolūtajā vērtējumā pusfinālā Mairita 
Bičkovska kopā ar Edgaru Komarovu pārspēja 
brāļus Miķeli un Juri Vuļus. Otrajā pusfinālā 
rīdzinieks Mārcis Jirgensons (VK Biolars cēlājs) 
kopā ar mālpilieti Kristu Mihelsoni pārspēja 
rīdziniekus Mārtiņu Šimkus (no VK Biolars) un 
Ievu Teteri. Cīņā par 3.vietu Mārtiņš un Ieva 
uzvarēja Miķeli un Juri, bet finālā Mārcis ar 
Kristu pieveica Mairitu un Edgaru. MIXā arī 
1.vietu izcīnīja Mārtiņš un Ieva, 2.vietā Mārcis 
un Krista, bet 3.vietā Edgars un Mairita. 4.vietā 
ieguva Toms Bičkovskis pārī ar Aneti Veicu.

Pludmales volejbola sacensību kopvēr
tējumā 1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 
dalītajā 2. un 3.vietā atstājot Dmitriju Petrenko 
un Mareku Barsovu.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs,  
mob.tālr. 29248752; tālr. 67773776

Svētki nāk un iet. Tas ir patīkami, tie mūs 
sapurina un liek pabrīnīties, cik daudz varam 
izdarīt, ja situācija piespiež. Bet, manuprāt, 
vislielākie Paldies pienākas tiem, kuri ik 
svētdien padara savu darbiņu neviena īpaši 
nelūgti un neievēroti. Milzīgs PALDIES Jad-
vigai Krūmiņai. Viņa ir apņēmusies atvest 
un nogādāt mājās mūsu sirmās māmuliņas, 
kurām ir ļoti grūti tikt uz dievkalpojumu. Kā arī 
abiem Jāņiem Krūmiņiem, kuri katru svētdienu 
iesāk un nobeidz dievkalpojumu ar zvanu 
skaņām. PALDIES. Tāpat savu darbu klusi 
un ar lielu atbildību veic abas mūsu “naudas 
meitenes” Ligita Miltiņa un grāmatvede Inese 
Žubecka. PALDIES.

Atkal klāt ir gada tumšais laiks. Vakaros 

mūsu skaistā baznīca pilnīgi pazūd tumsā. Ir 
nepieciešams apgaismot un izcelt baznīcu, 
lai jebkurš to var ieraudzīt garām braucot. Tās 
dažas lampiņas, kuras ir uzliktas šobrīd ir diez-
gan trūcīgs rotājums mūsu skaistajai baznīcai. 
Varbūt kādam ir ideja kā šo problēmu risināt?

Vēlētos zināt jūsu – ikkatra mālpilieša 
viedokli. Es, Sanita Vītuma, šovasar spēlēju 
meditatīvo mūziku īpašām semināristu grupām.

Kādas ir jūsu domas? Vai būtu nepie-
ciešams kaut vienu reizi nedēļā šāds mūzikas 
seanss, lai vismaz kāds no jums uz stundu 
varētu pasēdēt baznīcā, atslēgties no visām 
pasaulīgām rūpēm un nodoties savām 
pārdomām par sevi, dzīves jēgu utml. lietām? 
Lieliska iespēja sakārtot savas domas vai 
vienkārši baudīt burvīgo, lēno noskaņu 

mūzikas pavadībā. Uz mirkli apstāties un 
nomierināties. Labprāt gribētu zināt jūsu 
viedokli. Atnāciet līdz baznīcai un nododiet 
savu viedokli kasierei Ligitai Miltiņai. Un seko-
jiet informācijai avīzē.

26.augustā atsākas Bībeles stundas. Pie 
mums ieradīsies viesi no Somijas. Bet pēc tam 
sekos parastā ikdiena. Nāc, un uzzini, kas tā 
Bībele tāda ir un kāpēc visus 2000. gadus tā 
nav zaudējusi savu aktualitāti!? Tev atkal ir 
iespēja apgūt kaut ko jaunu, nemaksājot ne 
santīmu, un tepat Mālpilī. Izmanto šo iespēju!

Mālpils luteriskā draudzes locekle un ērģelniece 
sanita vītuma 

savu Paldies Jums saka arī  
Mālpils Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs 

edvīns rumjancevs 
un draudzes vecākais Juris vītums.

Turpinājums no 15. lpp.

dziesma, meistars, Leģenda un rīga 810

sports

sporta ziņas

asarītis – 2011
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mālpils  
mūzikas un mākslas skola  

uzņem audzēkņus 
2011./2012. mācību gadam

sekojošās programmās:
Vizuāli plastiskā māksla,

Vijoļspēle,
Čella spēle,

Akordeona spēle,
Flautas spēle,

Klarnetes spēle,
Sitaminstrumentu spēle,

Klavierspēle,
Saksofona spēle

mālpils novada iedzīvotāju ievērībai!
Katru ceturtdienu laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Mālpils novada 

domes telpās ir atvērts
swedbank klientu informācijas centrs.

Klientu apkalpošanas centra darba laikā Jums ir iespēja:
· atvērt kontu Swedbank;
· pasūtīt un saņemt norēķinu karti;
· saņemt konsultācijas par ikdienas norēķiniem un internetbankas 

lietošanu, kā arī par visiem citiem bankas produktiem un pakalpo-
jumiem.

Vairāk informācijas pa tālruni 67 445 411 vai 26 341 987 darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

un iespēju makšķerēt ūdenskrātuvē; SIA 
“Sidgunda 2” un Normundam Kalniņam par 
palīdzību; Mārim Oltem un Uģim Nuķim par 
saistošajiem stāstiem un dalīšanos pieredzē, 
nometnes vadītājiem G. Bahmanei, G.Lejiņam, 
G. Krūmiņliepam, S. Rogulei, S. Mihelsonam, 
J. Lielmežam, A. Suķim, I. Andersonam, kas 
visas nometnes laikā rūpējās gan par kārtību, 
drošību, ēdināšanu, sadzīvi un izglītojošo 
procesu. Tieši tas bija vislielākais ieguvums – 
uzzināt kā iebarot, kā to zivi noķert, izmēģināt 
pašiem spēkus un dalīties priekā ar pārējiem 
par saviem varbūt pirmajiem lomiem vispār, kā 
arī katras dienas noslēgumā kļūt par uzvarētāju 
un lepni teikt – Es noķēru vislielāko zivi šodien! 
Ar savu pieredzi dalījās tādi makšķerēšanas 
eksperti kā Edgars Zveja, Māris Olte, Uģis 
Nuķis, Egons Simsons.

edgars zveja atbildot uz jautājumiem, 
vai mēs Latvijā esam vienīgie, kas rīko šādas 
nometnes, smejot teica, nē, bet līderi gan! Vai 
Latvijā daudz jauno makšķernieku? Vai pastāv 
paaudžu pēctecība? – Jā, jo liela nozīme ir 
ģimenes tradīcijām. Ja tēvs makšķernieks, tad 
jau dēls ar visdrīzāk gribēs izmēģināt. Šoreiz 
gan esmu paņēmis vairākus bērnus līdz, kuru 
vecākiem ar makšķerēšanu nav bijis nekāda 
sakara, bet kuri uzzinājuši par nometni, loti 
lūdza, lai iemācot puikām makšķerēt.

Kādas tehnikas ir pirmās, ar ko sākt 
mācīt? – Sāk parasti ar pludiņmakšķerēšanu, 
lai noķertu pirmo asarīti, kas ne par velti ir 
nometnes nosaukumā, jo tad arī pašam ir “āķis 
lūpā”. Tad jau kāda raudiņa, un tā uz priekšu. 
Nākamais solis jau, kad gribās spiningu ņemt 
rokās.

Vai pašam nav gribējies noorganizēt 
līdzīgu nometni? – Nē, es saprotu, ka tas ir 
ļoti sarežģīti, tomēr šajā nometnē mēģināšu 
pamācīt bērnus spiningot. Tā ir mana mīļākā 
tēma.

Kāda ir Jūsu vasara? – Smaga. Lai gan 
šī vasara ir pirmā pēc 8 gadiem, kad ir 
atvaļinājums, jo uz pusotru mēnesi noņēmām 
raidījumus no ētera televīzijā. Sapratām, ka 
spēki tomēr izsīkst. Un otrkārt, pats vasaras 
vidus ir ļoti neaktīvs zivju ziņā. Ziemas vidus 

un vasaras vidus ir vissliktākais laiks copei. Tā 
kā mans princips ir – ne raidījums bez zivs, kas 
ir ļoti grūti izpildāms darbs, tad mēs jau pašā 
sākumā iemācījāmies, kā operatīvi kontaktēties 
ar speciālistiem. Otrs, tiek strādāts noteiktos 
ezeros, kur ir zināmas vietas, kas ķersies, kad.

Noslēgumā jautāju – Vai ir cerība ko lielu 
noķert nometnes laikā? – Jā, to pierādīja arī 
pagājušais gads, jo tad, kad gar krastu notiek 
pludiņmakšķerēsana un piebarošana, kur 
tiek piesauktas mazās zivtiņas, un, kur mazās 
ņemās, tur no dziļuma vidū nāk arī lielās.

Par karpu makšķerēšanu dalībniekiem 
stāstīja uģis Nuķis, kurš arī uzslavēja 
biedrības un inspektoru darbību, kas cīnās ar 
nelikumībām, tā veicinot iespējas makšķer-
niekiem noķert labus lomus “Zelta dīķī” kā 
Latvijas karpu makšķerēšanas čempions 
nosauca lielo ūdenskrātuvi Mālpilī.

Pavisam nometnes laikā tika sarīkoti četri 
sacensību posmi. Sacensību dalībnieki tika 
sadalīti 3 grupās:

1. grupa – meitenes
2. grupa – zēni vecumā no 6 līdz 10 

gadiem
3. grupa – zēni vecumā virs 10 gadiem
Rezultāti katru dienu bija mainīgi. Tā 

pirmajā dienā vecākajā zēnu grupā uzvarēja 
Roberts Latkovskis ar 66 punktiem, bet otrajā 
Maikls Mihelsons rezultātu gandrīz dubultoja – 
121 punkts. Mazāk veiksmīga bija pirmā diena 
jaunākajā zēnu grupā, kur labākais rezultāts 
bija Reinim Bērziņam jau ar 14 punktiem, 
savukārt otrā diena nāca ar lielāku veiksmi, vai 
varbūt prasmi Alenam Ozoliņam – 80 punkti. 
Meiteņu grupā pirmā dienā uzvarēja Madara 
Jonāne ar 30 p., bet otrā dienā Sabīne Bērziņa 
ar 79 punktiem.

Ja jūs domājat, ka tā jau var izķert visas 
zivis, tad maldāties, nemaz jau jaunajiem 
makšķerniekiem tās lielās zivis nedevās rokās. 
30 jūlija lielākais loms Kristapam Vītolam 
Vītoliņam – 120 g. Tas gan nenozīmē, ka 
Mergupes krasta zālājā nenogūlās arī kāda 
skaistule. Bija, bija – gan zaigojoša forele tika 
apbrīnota, gan kas gards tika celts galdā no 
žāvētavas dūmiem.

Tas viss kopā – ar skaisto laiku, ļoti pie-
pildīto dienas kārtību, vakarēšanu pie uguns-
kura, nebeidzamajiem makšķernieku stāstiem, 
lielo “spečuku” gudrībām un romantisko 
nakšņošanu pašā upes krastā rada to no-
metnes auru. Kopā būšanas prieku! Un sapro-
tams ir vecāku satraukums, vēlme līdzi just un 
palīdzēt, kas dod cerību Mālpils makšķernieku 
vidū redzēt arvien vairāk jaunos. Te, upes 
krastā jau redzamas makšķernieku dzimtu 
tradīcijas. Avīzes iespējas nav tik lielas, lai 
parādītu visu nometnes gaitu, tādēļ meklējiet 
foto un rezultātus Biedrības “Mālpils zivīm” 
interneta mājas lapā. Uz tikšanos nākošgad!

daiga frīdberga

sports

AktuāLi

otrā diena

uģis Nuķis stāsta par iebarošanu

Nometnes karogu nolaiž šīgada labākie

“asarīša 2011” dalībnieki

mālpils 
mūzikas un mākslas 

skola
aicina savus audzēkņus 

uz pirmo skolas dienu š.g. 
1.septembrī

mālpils kultūras centra 
Lielajā zālē
plkst.15.00.
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Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu

“rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stratēģijā 2009. – 2013.gadam”  
ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas  

2007. – 2013.gadam pasākuma (410) “vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros

AktuāLi

Projektu iesniegumus pieņems no 
2011.gada 15.augusta līdz 2011.gada 15.sep-
tembrim.

3 kārtas ietvaros pieejamais finansējums 
Ls 292596,07.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam (Ls) 14 000,00

Konkurss izsludināts:
413.pasākums “Lauku ekonomikas 

dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijās”

1.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem.

1.1.2.rīcība Publiskās infrastruktūras piln-
veidošana pakalpojumu pieejamībai, dzīves 
kvalitātes uzlabošanai un vides resursu sa-
glabāšanai vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais 
finansējums LVL 53058,50.

rīcības mērķi: Publisko objektu izveido-
šana un labiekārtošana, veidojot patīkamu un 
sakārtotu vidi teritorijas iedzīvotājiem.

Plānotās darbības: Rīcība ir paredzēta 
VRG RRLAB darbības teritorijā esošo publisko 
laukumu, pagalmu, bērnu rotaļu laukumu, 
pievedceļu, uzbrauktuvju un stāvlaukumu 
izveidošanai un uzlabošanai, apkārtnes ap-
zaļumošanai un labiekārtošanai pie pakalpo-
jumu sniegšanas objektiem (taku, kāpņu un 
tiltiņu ierīkošana, tualešu izveidošana, objekta 
pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ratiņ 
krēslos u.c.) tādejādi uzlabojot pakalpojumu 
kvalitāti un sasniedzamību, veidojot patīkamu 
un sakārtotu vidi teritorijas iedzīvotājiem.

1.2.1.rīcība: Jaunu sociālo un sadzīves 
pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana 
vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais finansē-
jums LVL 57825,22.

rīcības mērķis: Pakalpojumu sniegšanas 
organizēšanai piemērotu telpu izveidošana, 
iekārtu iegāde. Jaunu pakalpojumu radīšana, 
darba vietu saglabāšana un izveidošana

Plānotās darbības: Nevienlīdzības mazi-
nāšana sociālās atstumtība riska grupām soci-
ālo un sadzīves pakalpojumu nodrošināšanā, 
pieejamību dzīvesvietā vai sociālās palīdzības 
centros, jaunu pakalpojumu izveide un esošo 
pilnveidošanu, ieviešot jauninājumus, progre-
sīvāku aprīkojumu visām iedzīvotāju grupām.

413.pasākums “Lauku ekonomikas dažā-
došana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”

2.aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādīšana un infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā 
skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

2.1.1.rīcība Atbalsts iedzīvotāju sabiedris-
ko aktivitāšu realizēšanai. Pieejamais finansē-
jums LvL 97443,16.

rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekārtu 
iegāde, telpu piemērošana vai jaunu izveido-
šana un aprīkošana.

Plānotās darbības: Apmācību, sevis 
pilnveidošanas un citu brīvā laika pavadīša-
nas sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai 
un dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma 
iegāde un jaunu pulcēšanās vietu izveidošana 
un sakārtošana.

2.2.1.rīcība Atbalsts kultūrvides sagla-
bāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem. 
Pieejamais finansējums LVL 29342,38.

rīcības mērķis: Nodrošināt pieejamību 
vietējām kultūrvēsturiskām vērtībām. Plānotās 
darbības: rīcība paredz sniegt atbalstu vietējo 
vērtību saglabāšanai, vides sakārtošanai, 
realizējot labiekārtošanas projektus, sakārtojot 
infrastruktūru, iegādājoties un uzstādot nepie-
ciešamos pamatlīdzekļus (tautas tērpu iegāde, 
aprīkojuma iegāde, kultūras pieminekļu sa-
kopšana un citi risinājumi, kas atbilst rīcības 
mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem)

2.3.1.rīcība Sporta, tehniskās jaun-
rades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu 
izveide un attīstība. Pieejamais finansējums 
LvL 54926,81.

rīcības mērķis: rīcība paredzēta sevis 
pilnveidošanas un brīvā laika pavadīšanas 
veidu dažādošanai

Plānotās darbības: Sporta, tehniskās 
jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju izveide un to tehniskā nodrošinājuma 
iegāde.

Projekta atbilstības kritēriji vietējai 
attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā 
iekļauto rīcību

vrG vērtēšanas komisija 1 mēneša 
laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas 
termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību 
vietējai attīstības stratēģijai atbilstoši 
katram projektu vērtēšanas kritērijam, 
piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2,0:

0 = “neatbilst”,
0,5 = “vāji”,
1,0 = “apmierinoši”,
1,5 = “labi”,
2 = “ļoti labi”.
Projekta vērtēšanas kritēriji 

Nr. 
p.k. Vērtēšanas kritēriji

Maksi-
mā lais 
punktu 
skaits

1.
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, 
un atbilst attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai 
attiecīgajai rīcībai.

2

2. Projektā ir aprakstīta galvenā problēma (-as), kura (-as) tiek 
atrisināta (-as) realizējot plānotās aktivitātes. 2

3. Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju/mērķa grupu 
vajadzību sasnieg  šanu. 2

4. Projekta rezultātā tiek ieviesti jauninājumi teritorijā. 2

5. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un pamatoti 
sasniedzamie indikatori. 2

6.
Projekta budžeta pārskatāmība, izmaksu atbilstība 
plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem 
rezultātiem.

2

7. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota. 2

8. Plānotas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas 
izplatīšanai 2

9. Jaunu darba vietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana 2
kopējais punktu skaits 18
Papildus iegūstami punkti

11. Projekts tiek īstenots lauku teritorijā 3
Maksimālais kopējais punktu skaits 21
Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma iegūšanai 12
Specifiski vērtēšanas kritēriji vienādu punktu gadījumā

12.

Projekta iesniedzējs LEADER 4.ass iesniegumu konkursu 
ietvaros nav saņēmis finansējumu – 2 punkti, saņēmis 
finansējumu 1 projektam – 1,5 punkti, saņēmis finansējumu 
2 projektiem – 1 punkts, saņēmis 3 projektiem – 0,5 punkti, 
saņēmis 4 un vairāk projektiem – 0 0 punktu.

2

Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, 
ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas 
teritorijā esošās vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas 
lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas 
komisija patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita dot 
priekšroku tās vietējās iniciatīvas grupas projektam, kas 
pārstāv pagasta teritoriju, no kuras ir iesniegts mazāks 
projektu skaits. 
maksimāli iespējamais punktu skaits 23

Projektu īstenošanas ilgums 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesniegumu iesniegšanas adrese:
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
Birzes iela 4, Allažu pagasts,
Rīgas rajons, LV-2154
Kontaktpersona: Inese Pikaļova, rrlab@inbox.lv, telefons: 26423616

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties Rīgas rajo-
na lauku attīstības biedrībā – Allažos, Birzes ielā 4, Inčukal-
na, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu 
domēs, kā arī minēto pašvaldību mājas lapās: www.allazi.lv, 
www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.vangazi.lv, 
www.seja.lv, www.krimulda.lv, www.saulkrasti.lv.
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Notikumi Mālpils novadā laika periodā 
no 15.07.20011 līdz 15.08.2011.

1. 17.07.2011 15:08 
Pie nenoskaidrotiem apstākļiem pazuda 
dokumenti un mantas. Lietas apstākļi tiek 
noskaidroti. 
Mālpils, autoosta. 
Atteikts uzsākt kp.

2. 18.07.2011 11:24 
Nenoskaidroti vīrieši nodarījuši bojājumus 
automašīnas VAZ virsbūvei. 
Sidgunda. 
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

3. 18.07.2011 16:50 
Ziņo par nelegāla alkohola un tabakas 
izstrādājumu tirdzniecības vietu. 
Mālpils novads. 
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

4. 18.07.2011 23:26 
Piekļūstot no saimniecības ēkas tika izdarīta 
zādzība. 
Sidgunda, Liepkalni-Vēži. 
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

5. 19.07.2011 20:54 
Vaļsirdīgi atzīstas nelegāla alkohola un 
tabakas izstrādājumu tirdzniecībā. 
Mālpils novads. 
Pievienots kp.

6. 19.07.2011 21:02 
Labprātīgi izdeva šaujamierocim līdzīgu 
priekšmetu, 15 gb. Patronām līdzīgus 
priekšmetus, apm. 40,7 litrus šķidruma ar 
alkoholam raksturīgu smaržu, 3280 cigaretes 
ar Krievijas akcīzes markām. 
Mālpils novads. 
Pievienots kp.

7. 20.07.2011 12:01 
Pildot darba pienākumus, SIA “Norma K”, 
tīrot kanalizācijas aku, darbinieki saindējušies 
ar nezināmas izcelsmes gāzi.

8. 20.07.2011 13:12 
No veikala nozagta konjaka pudele Henessy 
Privilege, materiālais zaudējums 33,50 LVL. 
Jaunā iela 6a. 
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

9. 22.07.2011 11:33 
Atrasts miris E.Šmits bez vardarbīgas 
nāves pazīmēm. Līķis nodots tuviniekiem 
apbedīšanai. 
Zemturi. 
Izbeigta lietvedība.

10. 27.07.2011 11:21 
Dega koka-ķieģeļu konstrukcija 200 m2 
platībā. 
Sidgunda, “Kļaviņas”. 
Izbeigta lietvedība.

11. 27.07.2011 11:26 
Dega pagrabs 10 m2 platībā. 
Nākotnes iela 2. 
Izbeigta lietvedība.

12. 28.07.2011 07:41 
No mājas pagalma nozagta automašīna VAZ 
1988.izl.g. Automašīna atrasta sadegusi uz 
ceļa Garkalne-Mālpils. 
Krasta iela 4. 
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

13. 28.07.2011 14:57 
G. H. Piederošajai a/m VAZ nakts laikā 
tika iebērts salonā nezināmas vielas baltas 
krāsas pulveris. 
Sidgunda. 
Uzsākts kriminālprocess (kpl).

14. 02.08.2011 21:40 
I.K. lietoja alkoholisko dzērienu (alu) 
sabiedriskajā vietā – Mālpils novadā, Mālpils, 
pie mājas Kastaņu iela 2. 
Sastādīts admin. pārk. protokols (apk).

15. 10.08.2011 20:45 
Mālpils pienotavā, iespējams, noreibstot 
galvai, gūtas galvas un rokas traumas.

AktuāLi

Policija ziņo

rīgas plānošanas reģions informē
Mālpils novada dome saņēmusi vēstuli par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu izmaiņām:
“rīgas plānošanas reģions informē, ka šā gada 1.septembrī 

Netiks atsĀkti veikt sabiedriskā transporta pakalpojumi 
maršrutā Nr. 5592 mālpils – kniediņi – vite – mālpils.

Jau 8.februāra Sabiedriskā transporta komisijas sēdē tika 
izskatīta pārvadātāja AS “CATA” sniegtā informācija par radušiem 
zaudējumiem maršruta apkalpošanā, kā arī pieejamais finansējums 
šo zaudējumu segšanai. Komisija pieņēma lēmumu maršrutu 
neslēgt līdz mācību gada beigām.

Pārvadājumuju izmaksas šajā gadā ir palielinājušās, bet 
ieņē mumi minētajā maršrutā, no vidēji 4 – 5 pasažieriem reisā, ir 
nelieli (~6 sant/km). Lielāko daļu izmaksas tika kompensētas no 
valsts piešķirtās dotācijas(~2500Ls). Kā jau esam informējuši, arī 
dotācija pasažieru pārvadājumiem šogad samazināta par 17% 
salīdzinot ar pagājušo gadu.”

Nekustamā īpašuma izsole
mālpils novada dome izsludina mutisku izsoli ar augšupejošu 

soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma sPorta ieLa 5, kadas-
tra Nr. 8074 003 0147, pārdošanu. Nekustamais īpašums atrodas 
Mālpils novadā un sastāv no zemes gabala 1,33 ha platībā, šķūņa 
un šautuves (plānotā un atļautā izmantošana – sabiedriskās ap-
būves teritorija).

Nekustamā īpašuma apgrūtinājums – nomas tiesība līdz 2018.
gada 28.aprīlim.

Vienlaicīgi ar Pirkuma līguma noslēgšanu tiks dibināti gājēju 
ceļa servitūti par labu Mālpils novada pašvaldībai.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LvL 15 000, bez PVN 
(solis LVL 100,-). Dalības maksa LvL 20, un nodrošinājums 10% 
no nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils novada domes budžetā ne 
vēlāk kā 15 minūtes pirms izsoles sākuma.

Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2011.gada 17.oktobrim 
plkst. 9.45.

Izsole notiks 2011.gada 17.oktobrī plkst. 10.00, Mālpils no-
vada domes Mazajā sēžu zālē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

Sīkāku informāciju par objektu un izsoles nolikumu var 
saņemt Mālpils novada domes Kancelejā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
tālr. 67970888, kontaktpersona – izpilddirektors Agris Bukovskis, 
tālr. 29282209

informācija pensionāriem
ikgadējā senioru ekskursijā šogad brauksim 14. septembrī 

uz aglonu.
Dalības maksa 13 Ls, ko veido:
Autobusa izmaksas – 6 Ls
Maizes muzeja apmeklējums ar pusdienošanu – 5 Ls
Aglonas bazilika apmeklējums – 0,90 Ls
Kristus Karaļkalna apskate – 0,50 Ls
Atpakaļbraucienā Preiļos apskatīsim Mihailova leļļu muzeju 

un mini karaļvalsti – 0,60 Ls
Lūdzu pieteikties un naudu samaksāt līdz 11. septem-

brim Mālpils kultūras centrā pie dežuranta, tālr. 67925836 vai 
Sidgundā, veikalā “Kokles”, tālr. 67957517. Izbraukšana no 
Mālpils centra plkst. 6:30; no Sidgundas/ autobusa pieturas 
plkst. 6:45.

Pensionāru padomes priekšsēdētāja E. Saleniece, 
tālr. 26541054; 67925914

Mežu īpašnieki, alternatīvo enerģiju materiālu pārstrādātāji 
un mājsaimniecību īpašnieki, kuri plāno mainīt esošo enerģijas 
avotu, tiek aicināti piedalīties projektā par alternatīvo enerģijas 
(īpaši koksnes) pielietošanas iespējām mājsaimniecībā. Būs 
iespēja apmeklēt bezmaksas seminārus par enerģijas ražošanai 
aktuālo kokmateriālu kopšanu/stādīšanu mežsaimniecībās; alter-
natīvo enerģijas materiālu audzēšanu, pārstrādes tehnoloģijām; 
alternatīvo enerģiju ražotājiem aktuāliem atbalsta maksājumiem 
un programmām.

Sīkāka informācija pie Nellijas Andrukeles, tālr. 29178743

Nāc un dziedi ansamblī pats savu balsi!

Vecums: 12–40, ir varianti
Dzimums: nav ierobežojumi

Meklējiet domubiedrus un dziedam!

Tiekamies 6.septembrī plkst. 18.00
Ja vari tikai pa dienu,  

zvani 29373342
Sanita
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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 septembrī

Septembrī kultūras centra izstāžu zālē apskatāma ceļojuma iespaidu fotogrāfiju izstāde 
“iNdoNĒziJa NĀk!”
Mālpils kultūras centrs 2.oktobrī organizē braucienu uz Nacionālā teātra izrādi – tautas 
komēdiju “LatGoLa Lv.”. Pieteikšanās kultūras centrā pie dežuranta vai pa tālr. 
67925936 līdz 10. septembrim.
1.septembrī plkst. 17.00 KINOPUNKTS Mālpilī tikai par 1 santīmu! “KINOPUNKTS ir 
radīts Tev, lai remdētu Kinoslāpes. Gada garumā, reizi mēnesī.” Projektu organizē SIA 
Happy Plum’s Trust sadarbībā ar biedrību KULTŪRPUNKTS  
Pirmais kino seanss, par godu mācību gada atklāšanai, animācijas filmu programma:
Cūkas laime (Animācijas brigāde)
raganas poga (J. Podnieka studija, Nils Skapāns)
dzīvais ūdens  (Animācijas brigāde)
Burvīga diena (J. Podnieka studija, Nils Skapāns)
01.09. plkst. 18.00 diskomaratoNs bērniem līdz 8 gadu vecumam kopā ar 
LieLaJĀm PeLĒm “kamēr kaķis nav mājās” (priecāsimies, ja tērpā būs jaušama “peļu 
piederības zīme”). Pelēm piespēlēs dJ dainis. Ieeja – 1LVL
plkst. 19.30 diskomaratoNs tīņiem un pusaudžiem kopā ar dJ daini. Ieeja – 1,50LVL
14. 09. Mālpils novada pensionāru ekskursija uz aglonu
18.09. RUDENS GADATIRGUM – 15. Svinīga svētku tirgus atklāšana plkst.10.00
TIrgus solās būt pārsteigumu pilns ar apsveikumiem, dziesmām, dejām, Ābrama īpašo 
mantu kolekcijas izsoli, sportiskām aktivitātēm (bumbu celšanu, armreslingu sievietēm un 
vīriešiem), tradicionālo lielā rata pieveikšanu, praktiskām un interesantām darbnīcām māla 
svilpavnieku un kļavas lapu cepuru gatavošanā, kā arī sagatavoto dārza un meža velšu 
recepšu degustāciju un maiņu.
29.09. plkst. 12.00 tĀLtĀLĀ meŽa varoNis

Muzikāla izrāde bērniem 1 daļā
valmieras kinostudijas viesizrāde
režisors – Imants Strads
Lomās: Šreks – Mārtiņš Lūsis, pārējās lomās Valmieras teātra 
aktieri – Māra Mennika, Aigars Apinis vai Kārlis Neimanis, Januss 
Johansons vai Krišjānis Salmiņš, Ivo Martinsons vai Imants Strads
“Tāltālā meža varonis” ir piedzīvojumu pilns stāsts, par to, kā, 
mums visiem jau sen zināmajam multfilmas varonim, Šrekam 
jāatgūst mīļotā Fiona, uz kuru savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu 
zemes princis Negantais Hugo. Taču Hugo ir viltīgs, pat ļoti viltīgs 
un notiek sīva sacensība visas izrādes garumā. Protams, Šrekam 
daudz palīdz viņa vecais draugs Ēzelītis, bez kura nebūtu iedo-
mājama Šreka uzvara un laimīgas beigas. Biļetes cena – 2LvL

Svei cam septembra ju bi lā rus!

98 – Emma Auziņa
93 – Elza Burga
91 – Anna Vinogradova
90 – Marija Bernharde
88 – Agrīte Biruta Krauja
85 – Irēna Ērika Saukuma
84 – Eduards Priekulis 

Eleonora Keistere
82 – Ausma Bērziņa
81 – Milija Priedīte 

Genovefa Atruškeviča 
Vera Jasnova

80 – Indulis Platais 
Alfrēds Šķilters 
Ārija Radziņa

75 – Biruta Lūkina 
Gunārs Skudra 
Vera Zarakovska

70 – Leonīds Beļakovs 
Kārlis Područiks 
Ligita Miltiņa 
Genadijs Aksjonovs 
Inta Cēmīte 
Jevgenija Poika

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

sLuDiNājuMi    iNforMāCijA    rekLāMA

mĀLPiLs kuLtūras CeNtrs

sludinājumi
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. Amata zellis 
Normunds Keišs. Tālr. 29432853

Piedāvājam sulas spiešanu, pasterizēšanu, fasēšanu no Jūsu 
āboliem. Pārdodam malku, mulču (lapu koku šķeldu). Tālruņi: 
par sulu – 26915908, par malku – 22037687

Gimenes ārste J. Sprūde inform: kardioLoGs pieņem katru 
dienu Rīgā, Nīcgales ielā 5. Reģistratūras tālrunis – 67565635

Pārdodu vienistabas dzīvokli Upmalās, Lielvārdes šo-
seja 10. Dzīvokļa platība 19.5 m2. Nepieciešams re-
monts, ir ielikti jauni logi, nav komunālo maksājumu, 
malkas apkure. Pie nekustamā īpašumam ir domājamā 
daļa no mājai piederošās zemes. Netālu atrodas 
autobusa pietura. Līdz Mālpils centram aptuveni 4,8 km. 
Cena: 2500 Ls. Zvanīt 29802277

Pārdod svaigu cūkgaļu no 1,70 Ls. Piegāde. Tālr. 27193344

Pārdod 1m garu lapu koku malku. Kravā 6,5 steri. Piegāde. 
Tālr. 29236439

Pateicības
Paldies dakterei Sprūdei par sirsnību un operatīvu palīdzības sniegšanu. 
 Volkovu ģimene
Mālpils kultūras centrs izsaka pateicību Mālpils muižai par  
sadarbību, 14. augustā organizējot koncertu “Vakara impresijas”  
ar TRIO SILK un Raimonda Tiguļa piedalīšanos.  
Mēs ceram uz tik pat veiksmīgu sadarbību ar Jums arī turpmāk!  
 Edīte un Sandra
Izsaku pateicību MPV direktorei F.Ģēvelei par atbalstu,  
G.Zemītim par skaistajiem dēļiem, I.Ārentam ar puišiem  
par metāla konstrukciju, Strēlnieku ielas soliņa izgatavošanā.  
 Ilze Vanaga


