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Nedēļas nogale no 8. – 11.septembrim pārnovadā Ķekavas pusē 
aizritēja skanīgās dziesmās, sarunās, dančos, kaimiņtautu balsu un 
valodu skaņās, ritmos un aizrautībā. Šai laikā Ķekavas novadā nori-
sinājās Starptautiskais festivāls VIA Ķekava un tā ietvaros dzima vēl 
kāds notikums – katlakalna 1.starptautiskais folkloras festivāls, 
kurā piedalījās brīnišķīgas un talantīgas folkloras kopas – Lietuvas 
Klaipēdas novada Kuršių ainiai, Igaunijas Setumaa folkloras kopa 
no Obinitsas un Krievijas Pleskavas novada kopa Veretje, kā arī 
Rīgas Grodi, Mālpils Mālis un Katlakalna kopa.

Un nu – par pašu Folkloras festivālu – Iesākumā, un iesākums 
šai reizē bija piektdienas pusdienlaikā, – bija puķu kalni – milzīgs 
rudens krāšņums un mūsu un čaklo palīgu degsmīgā darbā salikti 
zeltainā festivāla zīmē, Auglības zīmē Jumī, kas turpat Tautas nama 

priekšā greznojās visu festivāla laiku. Piektdienas vakarā Ķekavas 
senu draugu, Bordesholmas novada muzikantu un azartiskās 
poļu kapelas iespēlēta, tika atklāta vācu fotogrāfes Elkes Bajeres–
Bērneres foto izstāde “Acumirkļi” – mirkļi, kā vācu tautības foto 
māksliniece atklājusi mūsu tautas garu, skanējumu un dvēseli. Tad 
skaistās uzrunas par mirkļa nozīmību no Festivāla mākslinieciskā 
vadītāja Andra Kapusta un Ķekavas novada domes priekšsēdētāja 
Roberta Jurķa un folkloras kopu iedziedāšanu Katlakalna PIRMAIS 
Starptautiskais Folkloras festivāls tika atklāts.

Pašu nestu lāpu gaismā devāmies gājienā uz Sauliešu pilskal-
nu, kur notika Rudens ražas daudzinājumam veltīts Uguns rituāls, 
iedvesmojoši dziedājumi, ziedojumi ugunij un citiem dabas un 
pilskalna gariem un sargiem pie gadu desmitus vecā koka, svētku 

mielasts – pirmais festivāla kopvakars.
Mālpils Mālis šai vakarā iedziedāja savas 

skaistās Rudens dziesmas, – jā, arī ienesa kādu 
nostaļģisku Rudens noskaņu ar rāmajām mal-
tuves melodijām un dziļo malējas stāstu, ko tik 
izteiksmīgi izdziedāja Klinta Millere.

Sestdiena – Ķekavas diena – folkloras kopas, 
Folkloras festivāla dalībnieces un viešņas ir līdz-
dalīgas Svētku gājienā un Folkloras kopu kon-
certā, kas iekļāvās Lielajā festivāla VIA Ķekava 
koncertā Ābeļdārzā pie Sākumskolas. Folkloras 
koncerta finalā dziedāja arī mālpielieši. Mālis 
izdziedāja un Katlakalna kopa izdejoja to sirsnīgo 
stāstu par Saules derībām un to, kā tās skaisti 
noslēdzas apsolījumā – varbūt arī simboliskā 
apsolījumā tikties atkal.

Īpaši iedvesmojoša un svētīga arī Māļa 
dalībniecēm bija Seno mūzikas instrumentu 
Meistarklase, kas bija atvērta Ķekavas Mūzikas 
skolā un, kurā ar saviem instrumentiem iepa-
zīstināja vairāku Latvijas kopu mākslinieciskais 
vadītājs Andris Kapusts, lietuviešu Kuršų ainiai 
dalībnieki un Igaunijas Setumaa kopa. Garās 
dienas vainagojums – ar Grodu un lietuviešu 
kopas muzikantiem un dancotājiem arī no Māļa, – 
kopīgs Danču vakars.

Gunta saule no Katlakalna folkloras kopas

Šogad jau 21.reizi Vācijas pilsētā Bergedorfā notika Nāciju 
festivāls (21. Fest der Nationen Bergedorf), kas kopā pulcēja 
vairāk nekā 1300 dalībniekus no Latvijas, Vācijas, Polijas, Itālijas, 
Spānijas, Ukrainas, Čehijas un citām Eiropas valstīm. Pirmo reizi 
šajā festivālā piedalījās arī dejotāji no Mālpils novada deju kopām 
“Māra” un “Sidgunda”.

Dejotājiem vasaras pirmā puse pagāja cītīgos mēģinājumos 
kopā ar kapelu, lai sagatavotu īpašu koncertprogrammu deju 
festivālam. Un jau 17.augusta agrā rīta stundā dejotāji savas mantas 
lika autobusa bagāžniekā, lai dotos septiņu dienu ilgā ceļojumā 
uz Vāciju. Tika izspēlētas neskaitāmas kāršu spēlēs līdz dejotāji 
nokļuva plānotajā galamērķī – festivāla norises vietā Bergedorfā. 
Pat lāgā nepaspējuši izpakot mantas, dejotāji jau sniedza savu 
pirmo koncertu festivāla ietvaros. Kopumā festivāla laikā dejotāji 
priecēja skatītājus ar pieciem koncertiem un piedalījās divos 
gājienos Hamburgā un Bergedorfā. Koncertu starplaikos festivāla 
dalībnieki devās izbraukumos ar kuģīti, kas ļāva iepazīt Hamburgu 
no pavisam cita skata punkta. Kā arī dejotāji pabija XVI Bergedorfas 
pilsētas svētkos, atrakciju parkā “Hamburger DOM” un slavenajā 
Hamburgas izklaides (sarkano lukturu) ielā. Neskatoties uz koncertu 
un atpūtas piepildītajām dienām, dejotāji spēja vakaros spēlēt kārtis, 
dziedāt, dejot un ļauties citām izklaidēm.

Bergedorfas festivālam beidzoties dejotāji nesteidzās mājup, bet 
devās uz Berlīnes lielo iepirkšanās centru A10, kur ļāvās iepirkšanās 
maratonam deviņu stundu garumā. Pēc tam droši iepakojot savus 
iepirkumus ceļasomās sākās mājupceļš uz Latviju. Nakts autobusā 
aizritēja nemanot un jau 23.augusta pēcpusdienā ceļotāji atgriezās 
Mālpilī.

Lielu paldies par atbalstu gribam pateikt solvitai strausai.

inta Šaboha

Klāt ir septembris un abas deju kopas  
savā pulkā aicina jaunus dalībniekus,  

nekautrējieties un nāciet dejot!!!

ziņas

mālpilieši Bergedorfas Nāciju svētkos

Mālis sadziedas ar kaimiņiem no visas Baltijas
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Jau nedēļu pirms rudens tirgus spriežam, nez kāds laiks būs…
ka tik nelītu. – Kaimiņien, vai iesi? Kāds dzijas gabals būs jau 
jānopērk un pēperkoks. Baranciņu virtene un kočiņs večam. Jā, 
gadu desmiti uztinušies uz lielā Laika rituļa, bet tirgus vilina ar savu 
neatkārtojamo zivju, gaļas un alus smaržu sajaukumu. Tā bijis vien-
mēr. Tās citas lietas mainījušas…zirgu pajūgu vietā nākuši jaudīgi 
autiņi, saimnieču balto galvas lakatiņu vietā, pucētas andelmanes ar 
lakotiem nadziņiem. Bet umurkumurs vēl ir! Un kraukšķīgas pipar-
kūkas ar krāsainiem rakstiem, un cukurgailis maza bērna roķelē…

Mālpils kultūras centra direktore edīte Priekule saka lielu 
paldies par atbalstu, sadarbību un atsaucību 15 gadu garumā 
SIA “EMU”’, SIA “Mālpils piensaimniekam”, z/s Mālpils maize”, 
SIA “Vite” un K/S “ Mālpils patērētāju biedrības veikalam”. Paldies 
arī tirgus nodevu iekasētājām – Anitai Korenkevičai, Julijanai Butke-
vičai, Indrai Zvīgulei, kas šo, ne īpaši patīkamo, darbu dara visus šos 
gadus. Rudens tirgus ir tā reize, kad visi kultūras centra darbinieki 
ir iesaistīti, lai nodrošinātu plašu, norisēm bagātu notikumu klāstu 
tirgus apmeklētājiem – paldies viņiem par atsaucību un enerģijas 
dzirksti – ar ko viņi gatavi dalīties. Šogad tika sveikti mūsu novada 
labākie “darbarūķi”.

Šajā tirgus reizē paldies sakām Tālivaldim Ģēvelem ar palīgiem 
Valteru un Kristapu, Mārai Lūkinai, Agnesei Kantiševai un protams 
TIRGUS VECIM – Voldemāram Cērpam.

Ar Tirgus veci īpaša saruna, jo tajā gadā arī sāktas darba gaitas 
kā kultūras nama skaņu operatroram, un nu jau visus 15 gadus 
no kultūras nama balkona dzirdam viņa sveicienus, jokus un pat 
reklāmas.

vai gadatirgus iet pēc scenārija? – Jā, citu gadu bija noteikta, 
sīki izdomāta programma, pie kuras Kultūras nama vadītāja Edīte 
piestrādājusi pa nopietnam. Bet tā runājamā daļa jau visa no manis, 
tik pulksteņa laiki tiek iedoti. Ko es izdomāju, to es vāvuļoju. Katru 
gadu tiek iedoti tie īpašie tirgotāji, kurus uzsauc. Tā ilgus gadu bija 
ābeļu tirgotājs no Allažiem, bet ir arī tā, ka uzsaucu tos, kas man 
dod ”kukuli”, jo esmu tajā dienā “nopērkams velns”! To jau pasaku 
no paša rīta. Tā iepriekšējo vēlēšanu laikā Jaunais laiks pirmais 
atnāca ar kukuli.

kas tad bijis lielākais kukulis? – O, bijušas zivis, gaļa, medus, 
dzērvenes. Tik tagad ar katru gadu tie kukuļi paliek mazāki. Labi tie 
gadi, kad alus brūzīts blakus, tad jau to varēja pa velti sadzerties. 
Parasti jau izeju pa tirgu un, kas iekrīt acīs, tos tad slavinu. Vienu gadu 
kādi 30 m bija nokrauti ar sieviešu puptaļļām, tas man tā iepatikās, 
ka visu tirgu par to vien runāju.

vai tirgus mainās? – Man sķiet, ka mazāk palikuši “lupatnieki”, 
jo kādreiz to bija gandrīz 70%. Dažreiz amatnieki vairāk, bet tas 
atkarīgs no tā, kur citur ir gadatirgi. Tas bija pareizs lēmums, kad 
pārcēla tirgu uz svētdienu, jo citur tā nebija, tad mums te saskrēja 
līdz tiltam.

vai ir laiks pašam ko tirgū nopirkt? – Ja godīgi, mēs maz 
pērkamies. Lienīte vilnas zeķes, vai tā pašas zivis, maizi, gaļu, jo tā 
te vienmēr forša, vēl medu. Nu, lielu jau nenopirksi, tāpēc brīnos par 
tiem, kas atved dīvānus tirgot. Es nepirkšu uz ielas, bet aizbraukšu 
uz Mēbeļu namu.

vai bijuši kuriozi? – Neatceros, kurš bija saimnieks kultūras 
namā tajā gadā, bet nu stabu bija tā iesmērējuši, ka neviens nevarēja 
augša tikt! Citu gadu atkal tā, ka, kurš kāpj, tas līdz augšai. Visas 
balvas ātri savāca. Vienu gadu roku laušanās vinnēja nedzērājs, bet 
balvā alus...ko nu? Jānes vien bija mājā.

Voldemārs gan atzīst, ka pa citiem tirgiem nebraukājot, 
nevarot salīdzināt, taču uzteic izdomu, jo katru gadu kas jauns. 
Bijusi vizināšana ar gaisa balonu, lekšana ar gumijām, helikoptera 
lidojumi – Vienu gadu ar zirga ratiem braucu tirgum cauri! Bet 
pavasara tirgos daudzi nāk klāt un prasa kāpēc nevāvuļojot. Tad 
atbildu – Es runā tik’ vienreiz gadā!

Lai labs tirgus mālpilī vēl 100 gadus!
daiga frīdberga

ziņas

mālpils gadatirgum – 15

zaķa krogs mālpilī ap 1926.g. tirgus diena

tirgus vai gadatirgus mālpilī, iespejams, pie parka stūra, ap 20. gs. sāk.

2001. g. vingrotāji.

2003. g. smagās mašīnas vilkšana.

2005. g. Plīv brunči.

2006. g. Pirms vēlēšanām ausma kantāne mālpilī.

2011. g. dejo Happy Line.

2011. g. tirgus vecis.
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Izskatīja jautājumus
 1. Par izglītības iestāžu gatavību 2011./2012. mācību gadam.
 2. Par pedagogu mērķdotācijas sadali.
 3. Par interešu izglītības programmu finansēšanu.
 4. Par skolēnu pārvadājumiem.
 5. Par amata izveidošanu un amatalgas noteikšanu autobusa 

šoferim.
 6. Par automašīnas nomas līguma izbeigšanu.
 7. Par 27.07.2011. novada domes sēdes lēmuma Nr.8/13 preci

zēšanu.
 8. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
 9. Par adreses piešķiršanu.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 11. Par padomes lēmuma atcelšanu.
 12. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
 13. Par samaksas samazināšanu zemes izpirkšanai.
 14. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
 15. Par atbalstu projekta iesniegšanai un līdzfinansējuma piešķiršanu.
 16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 17. Par logopēda pakalpojumu nodrošināšanu.
 18. Par siltumtrašu nomaiņas finansēšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
 20. Par mierizlīgumu ar MPVAS ‘’Latvijas Nafta’’.
 21. Par PII “Māllēpīte” vadītājas rīkojuma apstiprināšanu.
 22. Par jauna amata izveidošanu P/A “Mālpils sociālais dienests”.

•	Pieņemt zināšanai mācību iestāžu vadītāju ziņojumus par izglītības 
iestāžu gatavību jaunajam 2011./2012.mācību gadam.

•	Neslēgt līgumu par pakalpojuma “Skolēnu pārvadājumi” veikšanu.
•	Mālpils novada pašvaldības administrācijā ar 2011. gada 1.sep

tembri izveidot divas jaunas amata vienības – Autobusa vadītājs. 
Uzdot izpilddirektoram organizēt amata apraksta izstrādi, 
izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un slēgt darba līgumu.

Nr. 
p. 
k.

Amata
nosau-
kums

Slodze

Saimes 
(apakš
saimes) 
nosau-
kums

Līme
nis

Mēneš
algu

grupa

Atalgo-
jums 
2011. 
gadā

Maksi
mālā 

iespē
jamā

30. Auto busa 
vadītājs

stundu 
likme 

41. 
Transport

līdzekļa
vadīšana

III 7 2,51/h 527,

•	 Izbeigt 2008.gada 17. septembrī noslēgto nomas līgumu Nr.124223 
starp Mālpils internātpamatskolu un SIA “Hansa līzings” un nodot 
automašīnu MERCEDESBENZ SPRINTER 315 CDI SIA “Hansa 
līzings”.

•	Atbalstīt kultūras centra iesniegto projektu “Mālpils folkloras kopas 
“Mālis” aktivitāšu veicināšana – tērpu komplektu un mikrofonu 
iegāde” un nodrošināt novada domes līdzfinansējumu 10% apmērā.

•	 Izveidot P/A “Mālpils sociālais dienests” ar 2011.gada 1.septembra 
jaunu amata vienību dienas aprūpētājs, nosakot amatam 
summēto, maiņu darbu un samaksu par darbu – stundas likmi 
Ls 1,189. Uzdot P/A “Mālpils sociālais dienests” direktorei organizēt 
amata apraksta izstrādi, izraudzīties atbilstošu amata kandidātu un 
slēgt darba līgumu.

Nr. 
p. 
k.

Amata
nosau
kums

Slodze

Saimes 
(apakš
saimes) 
nosau
kums

Līme
nis

Mēneš
algu

grupa

Atalgo
jums 
2011. 
gadā

Maksi
mālā 

iespē
jamā

17.
Dienas 
aprūpē

tājs

stundu 
likme 

39. 
Sociālais 

darbs
I 3 1,189/h 302,

mĀLPiLs Novada domes 31.08.2011 sĒde Nr.9

mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks 
2011. gada oktoBra mēnesī

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. oktobrī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20. oktobrī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
finanšu komitejas sēde 20. oktobrī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domes sĒde 26. oktobrī pl. 15.00 mazajā sēžu zālē aLeksaNdrs LieLmeŽs
Privatizācijas komisijas sēde 31. oktobrī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

informācija par 2011. gada augustā saņemtajiem 
būvniecības/ būves nojaukšanas iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
iesnieguma 

datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

12.08.2011. Gunārs Reinbaks Saimniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā “Birzes” Atbalstīt būvniecības ieceri  
un izsniegt plānošanas  

un arhitektūras uzdevumu
12.08.2011. Jānis Lazdiņš Dzīvojamās mājas būvniecība nekustamajā īpašumā “Evijas”
12.08.2011. Jānis Paulovičs Kūts ēkas rekonstrukcija nekustamajā īpašumā “Plakupi”

26.08.2011. Marija Saveļjeva Dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8074 004 0082 001) 
nojaukšana nekustamajā īpašumā “Laivenieki” Izsniegt būves nojaukšanas atļauju

Norma K ziņo
Uzklausot māju sapulcēs iedzīvotāju 

pausto vēlmi, SIA “Norma K” piedāvā 
ievēlēt energoatbildīgo personu no katras 
daudzdzīvokļu mājas. Tas ir mājas pārstāvis, 
kurš tiek apmācīts regulēt siltumskaitītāju, kā 
arī, kopā ar katlu mājas pārstāvi, ik mēnesi 
nolasa siltumskaitītāja rādījumus. Tajās 
mājās, kur energoatbildīgā persona nebūs 
ievēlēts, SIA “Norma K” siltumskaitītājus 
nolasīs bez mājas pārstāvja klātbūtnes un 
nekādas pretenzijas nepieņems. Lai veiktu 

siltumskaitītāja regulēšanu, pēc apkures 
uzsākšanas, tiks rīkotas energoatbildīgo 
personu apmācības 26. un 27.oktobrī, 
uz vietas, konkrētas mājas siltummezglā, 
SIA “Norma K” darbinieki iepazīstinās ar 
siltumskaitītāja darbību, parametriem un 
to, kā šos parametrus mainīt, lai regulētu 
siltuma patēriņu.

Ievēlot mājas energoatbildīgo per sonu, 
mājas iedzīvotājiem ir dotas tiesības pa
šiem izvēlēties cik daudz siltuma tērēt, vai 

taupīt, vai laist laukā caur atvērtiem logiem. 
Diemžēl, tikai ar siltumskaitītāja regu
lēšanu nebūs panākta siltuma taupīšana. 
Ir jāsakārto mājas iekšējā siltumsistēma. 
Pagrabos noizolējot siltumcaurules, dzīvok 
ļos sakārtojot radiatorus, aizlīmējot logus, 
kā arī savedot kārtībā kāpņu telpu durvis. 
Kompleksi šos pasākumus var veikt mājas 
siltināšana, kas jau ir nopietns un pam a tīgs 
ieguldījums mājas tālākā ekspluatācijā.
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Mālpils vidusskola atkal ir saņēmusi tiesības pacelt mastā Zaļo 
karogu – starptautiskās ekoskolu programmas augstāko apbal-
vojumu par panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Šīs balvas 
skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna 
no jauna.

Mēs stap citām ekoskolām atšķiramies ar to, ka gandrīz 
visi skolēni, atbilstoši savām spējām un talantiem, tiek iesaistīti 

eko aktivitātēs: atkritumu šķirošanā, skolas un apkārtējās vides 
sakopšanā, dažādos konkursos un lekcijās, projektu nedēļā un 
starptautiskajos projektos. Lielu ieguldījumu vides izglītībā sniedz 
skolotāji, kuri vides tēmas iekļauj savos mācību priekšmetos. 
Republikas mēroga sasniegumi ir Vides pulciņa dalībniekiem, kuri 
ar skolotājas Ivetas Vēveres atbalstu piedalās dažādos konkursos 
un pasākumos. Liels prieks ir par Skolēnu Parlamentu, kuri ir 
uzsākuši aktīvu skolas dzīves organizēšanu. Iepriekšējā mācību 

gadā ar Skolēnu Parlamenta 
Vides mi nistrijas atbalstu tika 
noorganizēta projektu nedēļa 
5. – 9.klasēm, kā arī 12.klases 
meitenes Diāna un Simona veica 
skolas Vides novērtējumu.

2011./2012.mācību gadā 
ievērosim skolas Vides Kodeksu 
un īpašu uzmanību pievērsīsim 
tēmai “Enerģija”. Iepazīsim ener
ģijas veidus, noskaidrosim, kas 
ir enerģijas “zagļi” un kā ar tiem 
cīnīties. Šogad neaizmirsīsim 
arī skolēnu ģimenes un Mālpils 
sabiedrību, jo katram no mums 
ir svarīgi zināt kā dzīvot, taupot 
enerģiju. Kopā sagaidīsim Latvi-
jas Klimata kampaņas ceļojošo 
izstādi, kurā būs iespēja apskatīt 
un uzzināt interesantantas lietas.

Lai skolēni iegūtu zināšanas 
un prasmes dažādos ar dabu 
un vidi saistītos jautājumos, 
aicinām mālpiliešus un Mālpils 
uzņēmums dalīties pieredzē.

Mums visiem ir svarīgi, kādu 
mēs savu Mālpils novadu atstā
sim nākamajām paaudzēm.

Skolas direktore  
solvita Lapiņa

1.septembra rīts mālpils jaunajai 
paaudzei sākās kā vienmēr – ar svi
nīgajām līnijām, plīvojošiem valsts un 
skolas karogiem, veiksmes un zinātkāres 
velējumiem gan no skolotāju puses, gan 
mālpils novada pašvaldības vadības. 
īpaši šis rīts paliks atmiņā mālpils 
Profesionālās vidusskolas un mālpils 
internātpamatskolas izglītojamiem, jo 
svinīgajā līnijā piedalījās Latvijas valsts 
ministru prezidents valdis dombrovskis 
un uzrunāja klātesošos – Sveicu Jūs 
1. septembrī – Zinību dienā. Šodien sākas 
jauns mācību posms, kas nesīs jaunas 
zināšanas, jaunus mērķus un jaunus 
sasniegumus. No Jums pašiem būs atkarīgs, 
vai šis mācību gads būs vēl viens pakāpiens augšup – pretim 
Jūsu panākumiem.. Mūsu zināšanas, prasmes un talanti ir atslēga 
uz panākumiem un labklājību gan katram individuāli, gan valstij 
kopumā, un esmu pārliecināts, ka darbs, ko šodien ieguldīsiet savu 
zināšanu papildināšanā un savu talantu pilnveidošanā, jums nākotnē 
atmaksāsies simtkārtīgi. Apsveicu Jūs visus ar jaunā mācību gada 
sākumu un vēlu, lai tas ir radošs un auglīgs, un Jūsu darbs nes Jums 
gandarījumu un panākumus!

mālpils vidusskolā 1.septembrī mācības uzsāk 345 skolēni. 
25 skolēni mācās neklātienes grupā. Pirmais zvans atskanēja 
24 pirmklasniekiem (audzinātāja G.Bahmane). Mācības vidusskolas 
10.klasē uzsāka 15 jaunieši (audzinātāja I.Rauska).

Darbu uzsāk divi jauni pedagogi: bioloģijas skolotāja Agija 
Krūka un programmas “Iespējamā misija” skolotāja Una Alksne, 
kura pasniegs latviešu un vācu valodu.

sidgundas pamatskolā mācīsies 77skolēni, visās pamatskolas 
klašu grupās no 1. – 9. Sidgundas pamatskolā ir jauna pedago-
ģe – angļu valodas skolotāja – Darja Voitjuka. Skolēniem ir iespēja 
piedalīties tūrisma, sporta, teātra pulciņā, dziedāt ansamblī un dejot 
2 tautisko deju kolektīvos.

mūzikas un mākslas skolā 15 pedagogu vadībā, mūzikas 
nodaļā mācīsies 68 skolēni, bet mākslas nodaļā – 26 skolēni. Jau-
nie skolotāji: saksofona un klarnetes spēle – Dainis Garūts, ģitāras 
spēle – Einārs Kvilis.

Pirmsskolas izglītības iestādi “māllēpīte” apmeklē 190 ma-
zuļi. Iestādē strādā 37 pedagogi un tehniskie darbinieki. Mācības 
5–6 gadīgo grupās uzsākuši 69 bērni.

mālpils Profesionālā vidusskolā apgūt profesiju uzsākuši 
241 izglītojamais. Ēdināšanas pakalpojumu programmā – 103, 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju programmā – 90, Kokizstrādā-
jumu izgatavošanas programmā – 34 izglītojamie, Interjera dizaina 
programmā – 14.

mālpils internātpamatskola jaunajā 2011./2012.m.g. realizē 
trīs mācību programmas. Pamatizglītības programmu apgūst 
130 izglītojamie, no kuriem 28 apgūst profesionālās pamatizglītības 
programmu “Ēdināšanas pakalpojumi”. Skolā turpinās – spe
ciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem – realizācija. 1.klasē mācās – 8 skolēni, audzinātāja 
Iveta Kukurāne, Izlaiduma 9.a klasē – 8 izglītojamie, audzinātāja 
Benita Kuriņa, 9.p klasē – 9 izglītojamie, audzinātāja – Ilze Lielmane.

daiga frīdberga

izglītība uN kultūra

zinību diena mālpils 
novada skolās

zaļais karogs turpinās plīvot mālpilī
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mācies bez maksas, saņem stipendiju 
70 LVL apmērā, izmantojot Nodarbinātības 
valsts aģentūras izsniegto kuponu!

mācību un konsultāciju centrs aBC 
organizē apmācības darba meklētājiem 
un bezdarbniekiem visā Latvijā!

mācību laikā nodrošinām mācību materiālus  
un apmaksājam ceļa izdevumus!

kontaktinformācija 
Tālr.: 67287130

Vairāk informācijas:  
www.bezdarbniekiem.lv,  

www.abc.edu.lv

Aicinām pieteikties arī strādājošos apmācībām,  
izmantojot NVA izsniegto Mūžizglītības kuponu!

Kā arī organizējam dažāda veida kursus  
un seminārus uzņēmumiem!

izglītība uN kultūra

Mālpils novada dome, Mālpils kultūras centrs un biedrība “Mālpils tautskola” 2011./2012. mācību gadā piedāvā šādas tālākizglītības 
iespējas pieaugušajiem:

Nr. 
p. 
k.

Nosaukums vadītājs Nodarbību laiks un vieta Pirmā organizatoriskā tikšanās Pieteikšanās 
pa tālruni

1. angļu valodas 
SARUNU KLUBS Ina Turkina Pirmdienās 18:00 10. oktobrī kultūras centra 321. kab. 26529274

2. angļu valodas kursi Lilita Jomerte Otrdienās 18:00 11. oktobrī kultūras centra 321. kab. 26567746

3. vācu valodas 
SARUNU KLUBS Līvija Mukāne Otrdienās 17:00 11. oktobrī novada domes 311. kab. 26836192

4. datori IESĀCĒJIEM Iveta Krieviņa Pirmdienās un otrdienās 
18:00 17. oktobrī novada domes lielajā zālē 28679146

5. tūrisma un atpūtas 
organizatoru kursi*

Vieslektori 
no Vidzemes 
augstskolas

No 2012. g. janvāra 13. oktobrī 18:00 novada domes lielajā zālē 26836192

mācības pieaugušajiem

• tūrisma un atpūtas organizatoru kursos paredzēts apgūt 
188 stundu programmu divu mācību gadu laikā. Mācību programma 
izstrādāta Lejassaksijas (Vācija) pieaugušo izglītības apvienībā. Šādu 
pašu programmu apgūs arī projekta partnervalstīs. Projekta un šo 
apmācību mērķis: nodrošināt projekta partnervalstu mācību grupu 

dalībniekiem apmācību pēc vienotas programmas un iespēju iegūt 
visās šajās valstīs atzītu sertifikātu.

Ir iespējams pieteikties arī tikai uz atsevišķām šī mācību kursa 
tēmām, noslēgumā iegūstot attiecīgu apliecību.

mālpils kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 
2011./2012. gada sezonā 

kolektīvi vadītāji Nodarbību 
dienas Nodarbību laiks uzsāk darbu telpa dalības maksa

Pirmsskolas bērnu vokālais 
ansamblis S. Vītuma Trešdiena 18.00 5.oktobrī 305. 0.50 par nodarbību

 Jauktais koris  S.Vītuma Trešdiena
Piektdiena  19.00 oktobrī  302.

 Jauniešu deju kopa “MĀRA”  M.Orlova Piektdiena
Sestdiena

 21.00
10.00 30.septembrī  skatuve

 Vidējās paaudzes deju kopa 
“SIDGUNDA” M.GaileDišereite Pirmdiena

Trešdiena  20.00 28.septembrī  skatuve

 Vidējās paaudzes deju kopa 
“KNIEDIŅŠ”  J.Butkeviča Svētdiena  18.00  25.septembrī  skatuve  

Amatierteātris L.Cimža Ceturtdiena 19.00 oktobrī 305./skatuve  
Folkloras kopa ”MĀLIS” A.Kapusts Pirmdiena 19.00  septembrī 305.
 Senioru vokālais ansamblis 
“REZĒDAS” I.Daukste Ceturtdiena 13.00 septembrī 321.

 Sidgundas sievu vokālais 
ansamblis Ā.Aņēna Pirmdiena 16.00 septembrī 310.  

 TLM studija “URGA”  I.Sīmansone Pirmdiena 16.00 oktobrī  119.  
Keramikas studija
“MĀLPILS” pieaugušajiem G.Petrevica Pirmdiena

Ceturtdiena
15.00–19.00
14.00–19.00  septembrī 120. 6,10 LVL

Mākslas studija 
pieaugušajiem M.Ārente

Otrdiena 
Ceturtdiena 18.00 oktobrī 325. 6,10 LVL

 Vecmāmiņu klubiņš 
“Rezēdas”

Katra 
mēneša

otrā 
trešdiena

 13.00 oktobrī  321.

Mālpils kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāji, uzsākot jauno darba sezonu,  
aicina savā pulkā atgriezties esošos dalībniekus un piepulcēties klāt jaunus interesentus. Lai jaunā darba sezona  

mums visiem ir radoša un interesantiem notikumiem bagāta!
edīte un sandra
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 IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ Ūdenssaimniecības projekta 
realizācija mālpilī

2011. gada 26. augustā ir noslēgts Civiltiesiskais līgums un vieno-
šanās par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī” 
īstenošanu starp LR Vides aizsardzības un regionālās attīstības ministriju 
un Mālpils pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Norma K”, 
Vien. reģ. nr. LV 40003312216.

Eiropas savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mālpilī” ietvaros ir paredzēts veikt aktivitātes 
kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrosināšanai un ūdens resursu 
aizsardzībai, aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā 
piesarņojuma apjoma samazināšanai, aktivitātes ūdenssaimniecības 
pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp LR Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju un pašvaldības SIA “Norma K” projekta kopējās 
izmaksas sastāda 250 421,90 LVL. Projekta finansējuma avoti ir:

– Kohēzijas fonda līdzfinansējums 95% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām, 

– Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 5 % no attiecināmajām 
izmaksām.

Projekta ieviešanas uzraudzību nodrošina Projekta vadības grupa 
(projekta vadītājs – S.Daugele, projekta inženiertehniskie speciā listi – 
R.Taranda un B.Karovičs, projekta grāmatvedis – B.ReineRukmane, 
projekta vadītāja asistentelietvede I.Taranda).

Tas viss ir celts un attīstīts priekš mālpilie
šiem! – tā uzrunājot un sveicot daudzos klāt-
esošos svinīgajā projekta “Tūrisma un atpūtas 
parks Mālpils novadā” noslēgumā teica Valts 
Mihelsons. Ar svinīgu dalībnieku sumināšanu 

sākās BMX trases un pludmales volejbola laukumu atklāšana, jo da-
žādos projekta attīstības posmos piedalījušies daudzi cilvēki, palīdzot 
gan ar padomu, gan atbalstu, roku spēku un tehniku. No makšķernieku 
biedrības ierosmes, kas nāca no Sauļa Mihelsona puses attīstīt tūrismu 
un atpūtas iespējas, no Mālpils sporta biedrības uzņēmības, no Domes 
uzticēšanās un dotās iespējas nomāt zemi, no Aivara Strausa atbalsta, 
sponsorējot trūkstošā kapitāla daļu, projekta idejas grauds varēja dzīt 
cerības asnu. Tam sekoja saspringts darbs ierobežotā laikā pie projekta 
rakstīšanas, projektēšanas, daudzo dokumentu kārtošanas un atļauju 
saņemšanas. Vasaras pašā karstākajā laikā ar daudzu mālpiliešu palī-
dzību, virtuozo ekskavatoristu, neatlaidīgo šoferīšu līdzdalību tapis plašs 
sporta un atpūtas projekts, kura patiesā cena latos nav salīdzināma ar 
paveikto darba apjomu, bet galvenais ar to aizrautību, sviedru sāļumu 
un neatlaidību.

Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs uzteica 
jauniešu aktivitāti un novēlēja aktīvi izmantot trasi gan vasarā, kad varēs 
uzspēlēt volejbolu, gan braukt BMX trasē, gan ziemā, kad mūzikas 
pavadībā varēs slidot vai uzspēlēt hokeju – Mēs esam gandarīti par 
paveikto. Vēlētos redzēt jauniešu labo attieksmi pret padarīto darbu! 
Paldies sporta klubam, līdzfinansētājiem, atbalstītājiem. Labs darbs 
atkal Mālpilī ir izdarīts!

Jauniešu vārdā runāja un paldies, par jaunajām iespējām intere-
santi pavadīt brīvo laiku sportojot, izteica Nauris Krīgers – Nākošvasar 
te varēs notikt nometnes pludmales volejbolā un BMX trasē. Mums bija 
liels prieks blietēt to! Paldies!

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis uzteica neticami lielo padarītā 
darba apjomu un aicināja novadu aktīvi iesaistīties nākošo projektu 
izstrādē un piedalīties konkursā.

Sanākušajiem bija iespēja noskatīties pirmo oficiālo izbraucienu 
trasē, ko veica Artis Žentiņš, BMX Eiropas čempionāta bronzas medaļ-
nieks, trases skices autors, projekta aktīvs līdzdalībnieks. Pēc paraug-
demonstrējuma Artis uzrunāja skolēnus un aicināja būt apzinīgiem, 
nebojāt trasi, domāt par savu un citu drošību, vienmēr lietot aizsargķiveri, 
locītavu sargus, cimdus. Trase nav domāta parastajiem velosipēdiem, 
jo attālums starp trases uzkalniņiem, jeb kā sportisti sauc “pumpām” ir 
mazs, kas var radīt bīstamas situācijas un novest pie traumām, – Pirms 
sākt braukt pa trasi vajag izvingroties, iesildīties, kā pirms jebkura cita 
treniņa. Izvēlieties apģērbu ar garām piedurknēm un bikšu starām, kas 
sargās no nobrāzumiem. Ko nedrīkst darīt? – Braukt pa trases malām, kur 
ir zālīte, kā arī tālāk aiz virāžām, jo tur ir mīksts segums. Braukt drīkst pa 
gaišo, blietēto seguma daļu. Trase vēl nav pilnībā gatava, tai ir jānosēžas, 
tāpēc tikai pēc ziemas būs noapaļojošas asās kantes, no kurām šoruden 
būtu jāuzmanās. Arī man tās ir bīstamas! Kopiet un saudzējiet šo trasi, tā 
ir visu mālpiliešu trase, bet te noteikti brauks visi Latvijas BMX braucēji. 
Te Mālpilī ir ideāla treniņu bāze, kur braukt, peldēties, uzturēties. Nākošā 
gadā liksim laipiņas drošākai lēkšanai, tādēļ varat sākt domāt par 
nopietnāku braucamrīku iegādi. Galvenais trenējieties, brauciet! Kritieni 
ir neizbēgami, tāpēc jātrenē visi muskuļi, jo tie spēlē tādu kā bruņu lomu.

Pēc paraugdemonstrējumiem skolēni varēja tuvāk apskatīt 
velosipēdu, ar kuru Artis 2006.gadā brauca Eiropas čempionātā, un 
būdams jaunākais braucējs spēja iegūt bronzas medaļu. Tas deva sparu 
gatavoties Pekinas olimpiskajām spēlēm 2008.gadā, kurās diemžēl 
nevarēja startēt traumas dēļ. Tas bija lielais sapnis, jo Artis brauc no 6 gadu 
vecuma. Tagad ar savu 18 gadu braukšanas pieredzi tiekot strādāts ar 
jauniešiem Rīgas jaunajā BMX trasē, kā arī ir vēlme strādāt ar bērniem.

Ir labi, ja jau sākumā klāt ir treneris, norādot uz kļūdām, parādot 
knifiņus. Bet pirms tam vajag pašiem “riņķot”, iegūt tās sajūtas, – 
noslēgumā novēlēja sportists, savukārt pats saņēma vēlējumu no 
skolotājiem turpināt trenera darbību, jo tieši tā varbūt ir viņa īstenā 
sūtība, ne olimpiāde.

daiga frīdberga

Jaunas iespējas sportot un aktīvi atpūsties

Mālpils novada dome, īstenojot Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 1.5.3.1. aktivitātes “Speciālistu 
piesaiste plānošanas reģio niem, pilsētām un 
novadiem” ietvaros laikā no 2011. – 2013.ga
dam īstenos projektu “Inspek tora piesaiste 
Mālpils novada domē”. Projekta mērķis ir 
stiprināt pašvaldības administratīvo kapacitāti, 

piesaistot inspektoru ar atbilstošu izglītību, 
tādējādi nodrošinot Likumā Par pašvaldībām 
un Civilās aizsardzības likumā pašvaldībām 
noteikto uzdevumu efektīvāku izpildi, kā arī 
paaugstināt darba, civilās aizsardzības un 
ugunsdrošības līmeni iestādēs. Inspektors 
apzinās un izvērtēs aktuālo situāciju, teh-
nisko nodrošinājumu, attīstības iespējas un 

prioritāros pasākumus drošības veicinā šanai 
un veiks regulārus, plānveidīgus pasāku
mus civilās aizsardzības plāna realizācijai 
Mālpils novadā. Finansējuma saņēmējs 
Mālpils novada dome. Projekta finansējums 
5707,00 LVL.

daiga frīdberga

Civilās aizsardzības un ugunsdrošības līmeņa 
paaugstināšana novadā
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Saruna ar dvīņu māsām Netlavām rit jau labu laiciņu. Klades 
atvērumā esmu vienā lappusē uzrakstījusi Ilva, otrā – Aiva un cenšos 
pēc iespējas precīzāk pierakstīt māsu stāstīto, pati pie sevis klusi 
priecādamās, ka esmu pareizi sazīmējusi, kura ir kura. Pēkšņi tā, 
kura man šķita Aiva, šķelmīgi smaidīdama, norāda uz māsu: “Es 
esmu Ilva, Aiva ir viņa!” Te nu bija! Jā, gadi aizritējuši, bet viņas vēl 
arvien ir ļoti līdzīgas. Tagad māsām ir savas ģimenes, un viņas ir 
aiva krūmiņliepa un ilva Nagle. Abas apprecējušās ar saviem 
skolas biedriem.

Bērnībā un pat skolas gados meitenes vārdos sauca maz, 
tikai par māsām, māsiņām vai Netlaviņām. Tas arī bija tāds zināms 
nodrošinājums, lai nekļūdītos, jo tolaik atšķirt viņas vispār nebija 
iespējams. Kad dvīnītes piedzima, ģimenē jau bija divas meitas – 
Jana un Gita. Tā nu viņas auga četras. Bērnudārzā māsas nav 
gājušas, jo par viņām rūpējās veselas divas vecāsmātes. Meitenītes 
vienmēr bija gaumīgi “sapucētas”. Skaistās un, protams, vienādās 
kleitiņas šuva vecāmamma, bet cakainās jaciņas adīja mamma. No 
bērnības rotaļām populārākā bijusi slēpšanās. Māsas pašas tagad 
brīnās, kā dzīvoklī, kur mita 8 cilvēki, izdevies sameklēt neatrodamas 
vietas, un atceras, ka abām arī dzīvokļa šaurībā vienmēr bijis, ar 
ko nodarboties.

Kad māsas paaugušās, iecienītākā spēļu vieta bijusi “stroika”. 
Kas ir “stroika”? Tagadējai jaunai paaudzei laikam jāskaidro, ka tas 
ir tajā laikā ļoti bieži lietots vārds, ar ko apzīmēja vietu, kur, kaut kas 
tiek būvēts, un tādas vietas, radot uztraukumus pieaugušajiem, kā 
magnēts pievelk bērnus. Toreiz tas bija kultūras nams. Meitenes 
auga, un arī jaunceltne pamazām auga. Skat, klāt jau skolas laiks, 
un māsas ar tikpat garām gladiolām rokās kā pašas soļo uz 1. 
klasi, gan vēl vecajā skoliņā, bet pa to laiku rosība sākusies citā 
“stroikā” – top mālpiliešu ilgi gaidītā jaunā vidusskola, un 3. klasē 
viņas jau mācās jaunajā skolā. Pirmā audzinātāja Strauja Zariņa 
saka, ka viņai ticis tas ņiprākais vecums, jo meitenes bijušas ļoti 
kustīgas un izdarīgas. Nākamā audzinātāja līdz pat vidusskolas 
izlaidumam bija Austra Ruduša. Viņa atceras, ka klase bijusi tik 
izdomas bagāta, ka brīžiem nācies krietni padomāt – slavēt vai 
bremzēt. Skolas vēsturē tā iegājusi arī ar faktu, ka vidusskolas laikā 
tur mācījās tikai viens zēns, kas tad nu tika klasesbiedreņu lutināts 

laiku lokos

kopā ar māmiņu

māsiņas ziemas priekos

dzimušas dvīņu zīmē
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un lolots. Māsas bija labas matemātiķes, un audzinātāja, kas bija 
arī matemātikas skolotāja, par to, protams, priecājās. Viņa māsas 
atšifrējusi pavisam vienkārši – pēc pilnīgi atšķirīgiem rokrakstiem, 
pat cipariem.

Vidusskolas laiks Ilvai un Aivai vis vai rāk prātā palicis gan ar 
to, ka klase bija ļoti draudzīga, gan ar skolotājas Anitas Randeres 
organizētajiem lielajiem pasā kumiem, kuros aktīvi darbojās arī 
pašas.

Patiesībā jau no pusaudžu vecuma meitenēm daudzus 
jautājumus dzīvē nācās risināt patstāvīgi, jo viens pēc otra aizsaulē 
aizgāja trīs tuvi cilvēki – mam ma un abas vecāsmātes. Nu jau pasen 
vairs nav arī tēva. Kas meiteņu raksturos iezīmējies no vecākiem? 
No mammas pats galvenais – izskats. Arī praktiskā pieeja dzīvei, 
patstāvība, pacietība, rokdarbu prasmes, īpaši Aivai. No tēva – 

izlēmība. Sportiskos talantus gan neesot mantojušas, par ko dažkārt 
viņām pārmests, sak, kā tad tā, tēvs sporta skolotājs, bet meitas ar 
sportu “uz jūs”.Toties cieņā ir laba izrāde, laba grāmata, laba mūzika.

Interesanti tas, ka meitu līnija ģimenē turpinās: Aivai un 
Ilvai ir meitas, vecākai māsai Janai divas meitas, dēls un maz
meitiņa, Gitas ģimenē meita un trīs dēli. Jubileju un svētku reizēs 
no četru māsu ģimenēm vien sanāk gargarais viesību galds.

Aivas un Ilvas meitas Kristīne un Evita no bērnības ir kopā – 
bērnu dārza vienā grupiņā, skolā vienā klasē, šobrīd tā ir jau Mālpils 
vidusskolas 11. klase, abas beigušas Mālpils Mākslas skolu. Kā 
skolotāji raksturo, meitenes labi mācās, ir sabiedriski aktīvas, ļoti 
apzinīgas, un mammas domā, ka pratīs savu tālāko izglītības ceļu 
pašas izvēlēties. Ja gribēs doties uz ārzemēm, vecāki neliegšot.

Ilva strādā Rīgā, privātā uzņēmumā, kur matemātikas zināšanas 
un loģiskā domāšana ļoti noder. Aivas darba vieta ir VSAA Siguldā, 
bet pirms tam apaļš gadu desmits nostrādāts tepat Mālpils 
internātskolā. Ar darbu māsas apmierinātas, bet nenoliedz, ka 
varētu kādreiz arī rasties vēlēšanās kaut ko pamainīt. Skatos uz 
abām, un prātā ienāk pavisam delverīga doma: ja abas kādu dienu 
apmainītos apģērbiem un darba vietām, vai kolēģi pamanītu? 
Gan Ilva, gan Aiva ir pārliecinātas, ka pirmajos mirkļos noteikti 
nē. Jautātas, vai abas viena otru jūt arī no attāluma, viņas atbild 
noliedzoši, tomēr pilnīgi vienādas lietas, iepriekš nesarunājot, gan 
reizēm nopērkot.

Dvīnes ir Dvīnes arī pēc horoskopa, un Zīmju un simbolu 
grāmatā teikts: “Dvīņu zīmē dzimušie ir daudzpusīgi un attapīgi, 
bet reizēm arī nepastāvīgi. Ir sabiedriski, un grib zināt visu, kas ap 
viņiem.” Māsas piekrīt visam, izņemot nepastāvību.

Tā kā abas māsas dzīvo Mālpilī (Ilvai ar vīru Normundu ir dzīvoklis 
centrā, bet Aiva un Jānis paši uzcēluši savu ģimenes māju), jautāju, 
kāda viņu vērtējumā ir Mālpils. Atbilde ir netradicionāla: “Mālpils – 
ideāla vieta ģimenei, te ir drošības sajūta.”

No māsām staro īpatnējs gaišums, miers un līdzsvarotība, tāpēc 
gribējās pajautāt, kāda ir pati būtiskākā, vērtīgākā atziņa, kas gūta, 
pašām savu dzīvi veidojot. Māsu spriedums ir vienprātīgs: “ Spēja 
priecāties par to, kas Tev dots.” Jā… par to ir vērts aizdomāties 
katram no mums.

ināra Bahmane

laiku lokos

Pirmā skolas dienaCikucaku, dzied māsas žetonvakarā

un te viņas visas četras (no kreisās) – aiva, Jana, ilva un Gita
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No 4. – 6.augustam mūsdienu deju grupa “Nakcītis” izbaudīja 
aizraujošu vasaras piedzīvojumu Līgatnes pusē. Pirmajā dienā mēs 
apskatījām Vienkoču parku un starp daudzajām koka skulptūrām 
atradām arī deju studijas simbolu – ķirzaciņu. Izstaigājām Līgatnes 
dabas takas, uzkāpām skatu tornī un ēdām launagu Pankūku na-
miņā. Daudzi “Nakcīša” dejotāji pirmo reizi izmantoja Līgatnes pār-
celtuvi. Pēc iekārtošanās mūsu “Piedzīvojumu namiņā” gatavojām 
vakariņas – visgaršīgāko putru ar pašu lasītām mellenēm un mājās 
vārītiem ievārījumiem. Lai tējas baudīšana būtu īpaša, izmantojot 
salvetes, līmi un laku, dekorējām savas krūzītes. Gaidītākais pasā-
kums – “Nakcīškreklu ballīte” ar dejotāju priekšnesumiem, dažādām 
rotaļām un spēlēm. Vakara vadītāju lomās iejutās Kristiāna un Elva.

Ballīte ievilkās, bet tomēr nākamis rīts sākās ar rīta rosmi un 
skrējienu pa meža taku, kuru mēs nosaucām par “Gaileņu avēni-
ju”. Diemžēl saslima mūsu Salsas un Hiphopa pasniedzēja, bet 
deju aktivitātes tika aizstātas ar meža aktivitātēm. Lasījām ogas, 
sēnes, meklējām neparastus dabas veidojumus, iepazināmies ar 
meža iemītniekiem, pinām vainadziņus un pēcpusdienā sagaidījām 
“Nakcīšu” mammas ar vainadziņu modes skati. Vakarā tika nolaupīts 
deju studijas talismans – Ķirzaku pavēlnieks. Lai atgūtu talismanu 
mums bija jāveic Nakc trasīti. Tumsā ar lukturīšiem izpildījām visus 
uzdevumus un atguvām Ķirzaku pavēlnieku. Nakts piedzīvojumi 
ilgi neļāva aizmigt, tomēr nākamais rīts atkal sākās ar rīta rosmi un 
skrējienu pa Gaileņu avēniju.

Vasaras piedzīvojumu noslēdzām ar atvadu rituālu peldinot 
vainadziņus ezerā. Bet pirms mājupceļa vēl noskaidrojām Super-
nakcīša titula īpašniekus.

Vasaras piedzīvojums bija skaists sākums jaunajai deju sezonai. 
Paldies dejotājiem un vecākiem par atbalstu. Īpašs paldies vasaras 
piedzīvojumu labajam gariņam Zanei Dreimanei!

“Es ieraudziju lielu gaileni, notupos un sniedzos tai pakaļ, tad 
ieraudzīju tai blakus glodeni jeb bezkājaino ķirzaku. Sākumā nobijos 
un nometu gaileni zemē. Man radās ideja nobiedēt Ivettu, mūsu sko
lotāju. Es čūskiņu paņēmu, ieliku aizlocītā kreklā, atnācu uz virtuvi un 

pateicu skolotājai, ka man sāp vēders. Tad parādīju glodeni skolotājai. 
Ivetta paķēra fotoaparātu un sāka fotografēt.” Ilva

“Mēs braucām uz Vienkoču parku, kur ir no kokiem izgrebti 
veidojumi un skaista bišu māja. Pēc tam mēs braucām uz Līgatnes 
dabas takām, kur ir skaisti dzīvnieki. Tur mēs atradām pankūku 
namiņu, kur garšīgi paēdām. Kad mēs kāpām augstāk, ieraudzījām 
skatu torni, kur no augšas ir ļoti skaists skats. Kad tikām līdz Gaujai, 
tur nebija tilta, bet bija pārcēlājs.” Agnese

“Man patika spēles, vainadziņu pīšana un vainadziņu laišana 
ezerā. Bet visvairāk nakts trasīte. Patika kopā ar meitenēm lasīt 
mellenes un brūklenes.” Keita

“Man ļoti patika vasaras piedzīvojums. Mēs darījām daudz inte
resanta – apgleznojām krūzītes, spēlējām spēles, bijām Vienkoču 
parkā, kur varējām skatīt daudz skaistu objektu. Arī mūsu deju grupas 
simbolu ķirzaciņu. Bijām arī Līgatnes dabas takās. Redzējām jautro 
vāveri, meža cūkas, lāčus, vilkus un citus dzīvniekus. Bija interesanti, 
vēl mēs stāstījām spoku stāstus un piedalījāmies pidžammabllītē. 
Tikai tas nepatika, ka bija jābrauc mājās.” Viktorija

ivetta Jakovļeva

iNteresaNti

“Nakcīša” vasaras piedzīvojums
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Dzīvojam tā sauktajā Līvānu kalnā, kur māja pie mājas. Uz 
mūsu ielas ir 8 mājas. No rītiem sasveicināmies, griežamies viens 
pie otra pēc padoma, palīdzības. Lielākā daļa strādājošie, bet ir 
arī pensionāri, kuri savu iztiku papildina ar piemājas dārzu, kādu 
sīklopu. Vajag uz kādu dienu izbraukt, problēmu nav. Viens kaimiņš 
savāks kūti, otrs pakurinās māju. Un, ja kāds kaimiņa suns nokož 
vistu, vai bērns izsit siltumnīcai logu, mūžam naidu neturam. Mēs 
visi cenšamies šīs jaukās, siltās, cilvēcīgās attiecības saglabāt. Es 
esmu laimīga, ka dzīvoju Mālpilī Rītausmas ielā 1, un man visapkārt 
ir tik labi kaimiņi. Paldies!

Mazs humoriņš no kaimiņu ielas labām attiecībām.
Sākumā jau nebija ne žogu. Manas vistas, tavi suņi pastaigājās 

brīvi, robežas neievērojot, un tāpēc jau naidu neviens neturēja. 
Alfrēds un Skaidrīte turēja kuplu trušu saimi. Nadjas un Valērija 
mīlestība ir suņi. Valērija no rīta sveicina Alfrēdu, bet tas tā jocīgi kasa 
pakausi un prasa, vai nav kāda “šļuka”. “Kas tev?” prasa Valērijs. 
Alfrēds: “Nekā nesaprotu, vakar nobeidzās trusis, noraku zem 
ābeles, bet šorīt tīrs un sauss guļ būrī. Valērijs tik parausta plecus. 
Un tad pēkšņi no mums šķīrās Skaidrīte. Un kā jau mielasta otrā 
pusē visi mazliet atraisās. Nadja stāsta: “Tas notika pirms kādiem 
20. gadiem, šodien laikam ir tā reize, kad jāatklāj kāds noslēpums. 
Vakarā suns atnes beigtu, saņurcītu, dubļainu kaimiņu trusi. Tik 
jauki satikām, nevar truša un suņa dēļ sabojāt attiecības. Abi ņem 
fēnu, suku, žāvē, ķemmē trusi un atliek tukšajā būrī.” Bet Alfrēdam 
bija gan tai rītā ko brīnīties.

Mans vasaras prieks.
Kaimiņam Ivaram no blakus ielas zeme paliek pāri. Mums ir 

tehnika. Un tā kaimiņam zeme sastrādāta, mums gabaliņš zemes. 
Sējam kazām zaļbarību divos piegājienos. Pirmā puse apsēta.

Dārzs arī apsēts. Krustmeita no Austrijas atveda kukurūzas 
sēklas, bet nav kur sēt. Bet kaimiņa daļā gaida zaļbarību. Bet varbūt 
kukurūzu? Jā, sešas vagas sanāca.

Pagājušo rudeni Rīgā ķirbju izstādē sapirku ķirbju sēklas. Sadīga 
visas (40). Komposta kaudze par mazu. Bet vēl paliek gabaliņš kai-
miņu pusē. Nebūs zaļbarība, būs kukurūza un ķirbji. Raku bedres, 
vedu mēslus, stādīju, laistīju, ravēju un gaidīju brīnumu.

Kukurūza padevās varena un ķirbji arī lieli, mazi, zaļi, oranži, 
dzelteni, gari, apaļi, plakani, arī arbūzi un melones.

Nu skaisti ceļmalā ķirbji uz kukurūzas fona. Kukurūzas lapas 
baroju kazām, vālītes ēdam paši, dodam kazām, vistām.

Ķirbjus pagaidām ēdam paši. Īpaši garšīgs ir sviesta ķirbis. 
Ķirbja šķēles apcep cepeškrāsnī un ēd ar krējumu. Kārtējo rītu ap-
ciemoju savus ķirbjus un “Mākslinieks” kaimiņu Juris no blakus ielas 
apgleznojis manus ķirbīšus. Nu skaisti, asprātīgi un mīļi. Paldies!

anna Jurisone

iNteresaNti

Ir 24. augusta rīts. Mūs mulsina pēc lietavām pirmais bezlietus 
rīts, balta migla, kas ar saviem rasotajiem pilieniņiem pinas mūsu 
matos. Šorīt dodamies mūsu biedrības “Notici sev!” ikgadējā izbrau-
cienā. Mums stāv priekšā ceļš uz Daugavas krastiem. Biezā migla ir 
mūs pārņēmusi, un ir vaininiece tam, ka kavējam, jo Jūrmalas tūris-
ma biroja šoferis ir prātīgs vīrs, un tādā laikā brauc lēnīgi. Autobuss 
ir labi piemērots personām ar funkcionāliem traucējumiem, ir ērts 
visādā ziņā, un mums priekšā patīkama atpūtas diena.

Šoreiz dodamies iepazīt Aizkraukles un Kokneses novadus. 
Pirmais apskates objekts ir Pļaviņu HES. Šeit mūs sagaidīja gide, kas 
mums pastāstīja par elektrostaciju – izrādīja mašīnzāli ar turbīnām, 
lika sajusties maziem niekiem pret Daugavas varenumu, paziņojot, 
ka virs mums ir vairāki metri ūdens, un deva iespēju palūkoties uz 
elektrostaciju no aizsprosta augšas. Esam aizkustināti par ainavu, 
kas paveras – krīt migla, dodot iespēju saule stariem lēnām plūst 
pa ūdenskrātuves rāmo virsmu, no augstās platformas paveras 
Daugavas plašums un loku rāmais plūdums. Zem mums mutuļo 
turbīnu iekustinātais ūdens, kas ar sajūtamo vibrāciju dod mums 
ziņu par tā spēku un varenumu.

Mūsu nākamais ceļa mērķis bija Koknese, kur vispirms 
apskatījām topošo Likteņdārzu. Klausoties gides stāstījumā, varējām 
iztēloties, kā šis dārzs pēc gadiem izskatīsies. Biedrības vārdā tika arī 
aizvests Lūšu ģimenes sagādāts pelēkais laukakmens un novietots 
kopējā laukakmeņu krāvumā ar veltījumu, kas nu apskatāms 
Likteņdārza mājas lapā piemiņai represijās cietušajiem tuviniekiem.

Uz mazu brīdi iegriezāmies Kokneses pilsdrupās, lai mazliet 
izkustētos, izbaudītu spirgtās Daugavas vēsmas, un tad tālāk 
devāmies uz z/s “Zemitāni” briežu dārzu.

Pa ceļam mums gadījās kāds notikums, kas rosināja uz 
pārdomām. Pie dzelzceļa pārbrauktuves gaidījām gandrīz stundu, 
kas sākumā lika ekskursijas vadītājiem krietni panervozēt, jo tika 
kavēts tālākais. Šis starpgadījums rosināja kopējas debates, 
komentārus, arī kādu jautrības šalti. Galu galā liekot saprast, ka 
daudz kas mūsu dzīves ritumā ir atkarīgs nevis no mūsu pašu gribas 
un pūliņiem, bet gan no nejaušām sakritībām, no dažādu mirkļu 
mozaīkas, no kāda cita, kas nav mūsu ietekmes varā....

Z/s “Zemitāni” briežu dārzā varējām aplūkot gan staltbriežus, 
sumbrus, gan arī citus dzīvniekus, klausoties pavadone stāstījumā, 
varējām dažus drošākos staltbriežus – kārumniekus barot ar āboliem 
un citiem atļautiem kārumiem. Īsta foto sesija “gāja vaļā”, jo katrs 
gribēja nofotogrāfēties ar skaistajiem un dižciltīgajiem dzīvniekiem. 
Bija interesanti, pārsteidzoši un neparasti.

Jau vēlā pēcpusdienā mēs devāmies uz pēdējo ceļa mērķi – 
maizes ceptuvi “Liepkalni”. Uzzinājām šo to par maizes cepšanu, 
kā arī varējām degustēt dažādas maizes šķirnes. Vēl neliels atpūtas 
brīdis Daugavas krastā – ar kāju mērcēšanu, atvēsināšanos 
Daugavā, ar šūpošanos, ar gardumu iegādi.

Kā jau bieži gadās, arī šoreiz neizpalika kāds pārpratums, neliela 
alošanās, kas daudzus no mums rosināja uz pārdomām, un tas viss 
jau pieder ekskursijai.

Vakarpusē, dodamies mājās, norietošās saules staru pavadīti. 
Esam noguruši, iespaidiem bagāti, katrs ar savu emociju buķeti.

Pateicamies Mālpils novada domei par iespēju izbaudīt aizejošās 
vasaras sniegtos piedzīvojumus.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” valde

daugavas krastos

Labie kaimiņi
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Šajā skrējienā tiek piedāvātas vairākas distances – 98km, 111km, 
168km un 300km garumā. Garākais skrējiens ir veicams komandās un 
šogad uzvarētājiem šīs distances pieveikšana prasīja 5 dienas laika, kurās 
viņi miegam atvēlēja tikai 6 stundas. Populārākās (arī latviešu skrējēju vidū) 
distances ir 98 km skrējiens – CCC, kura laikā jāpievar 5600 augstuma 
metri, ar startu Kormaijerā (Courmayer), finišu – Šamonī un kontrollaiku 
26 stundas. Otrs populārākais, kas ir arī loģisks nākamais solis skriešanas 
“karjerā” – UTMB ar startu un finišu Šamonī, kontrolaiku 46 stundas un 9500 
augstuma metriem.

Kvalifikācijas skrējieni un pieteikšanās
Lai varētu pieteikties īsākajam skrējienam, ko paši franči sauc par “fun 

trail”(izklaides skrējiens), pirms tam ir jāpiedalās kādā no atzītiem kalnu 
maratona skrējieniem. Šī gada 29.oktobrī tepat Latvijā, Siguldā notiks vienīgais 
mūsu valstī atzītais maratona skrējiens, kurā veiksmīvi pieveicot 55 km varēs 
iegūt vienu nepieciešamo kvalifikācijas punktu, lai pieteiktos CCC distancei. 
Sīkāku informāciju var atrast www.raid.lv mājas lapā.

Lai varētu pieteikties uz garo distanci, ir jānoskrien šis 98 km skrējiens 
un vēl viens ultramaratons.

Jau laicīgi jāpapēta UTMB mājas lapā – kad sākas pieteikšanās 
nākamajam gadam. Parasti – decembra sākumā jāaizpilda pieteikuma anketa, 
jāatzīmē – kurš ir Tavs kvalifikācijas skrējiens, jāiemaksā puse no dalības 
naudas (Summa atšķiras pa distancēm, bet kopumā sanāk aptuveni 1 EUR par 
kilometru. Dalības nauda nav maza, bet tajā iekļautas visas organizatoriskās 
izmaksas, kā suvenīrs – labs sporta krekls, un, ja izdodas finišēt – silta 
sportiska vestīte ar uzrakstu “Finisher of CCC/UTMB”) ēdināšana distancē 
un pēc tās, laika kontrole, distances marķēšana, transports uz startu utt.) Un 
tad jāsāk gaidīt – vai paveiksies ar izlozi. Jā, nepietiek, ka pirms tam jau esi 
daudz skrējis, esi gatavs ņemt garu atvaļinājumu, braukt un skriet, un par to 
maksāt, vēl jāgaida – vai Tevi iekļaus sarakstos, jo gribētāju ir vairāk, nekā 
dalībnieku sarakstā vietas.

Kad organizatori ir apstiprinājuši dalību, jāsamaksā otra dalības naudas 
daļa un arvien nopietnāk jāpieiet treniņiem. Gariem treniņiem.

Kā šogad veicās mūsējiem un kā veicās man?
Šogad uz Franciju devās diezgan daudz latviešu, daļa piedalījās īsajā 

skrējienā, daļa jau bija kvalificējusies garajai 168 km distancei. Manos plānos 
bija 98km. Kā man mācīja – ir absolūti nepieciešama aklimatizācija kalnu 
rajonā, lai skrējienā nebūtu slitas dūšas, galvas reiboņi, spēku izsīkums. 
Skrējiena augstumu amplitūda ir no 500m līdz 2500m virs jūras līmeņa. Tāpēc 
Šamonī jau ieradāmies 16.augustā, lai vairāk kā nedēļu varētu kāpt kalnos 
augšā, paskraidīt pa tā saucamajiem “balkoniem”, kalnos apēst sviestmaizi un 
tad tipināt lejā. Skriet lejā, sevišķi, ja noskrējiens ilgst teju vai 20 km, nemaz nav 
viegli. Var uzzināt par tādu muskuļu esamību, par kuriem agrāk pat nenojautāt. 
Izdevās aklimatizācijas ietvaros uzkāpt līdz 3100 metru augstumam, pastaigāt 
pa ledājiem, saprast, ka organisms jūtas dīvaini labi kalnu rajonā un veiksmīgi 
sagatavoties savai lielajai cīņai. Mans mērķis pirms brauciena bija – galvenais – 
noskriet, iekļaujoties kontrollaikā. T.i. – 98km 26 stundās. Izdevās labāk nekā 
cerēts – 19stundas un 21 minūte ar skaistu finiša spurtu. Ar savu rezultātu 
ierindojos 764 vietā no 1591 skrējēja, kam izdevās finišēt kontrollaikā. Īso 
skrējienu pieveica vēl 2 latviešu meitenes un 3 puiši.

UTMB distancē no latviešiem finišēja 3 no 5, kas bija pieteikušies un 
ieradušies cīnīties ar šo izaicinājumu.

Skrējiens un tā emocijas
Gaidot rindā uz reģistrāciju, galvenā doma bija – pēc 2 dienām mēs visi 

kopā kā viena komanda cīnīsimies katrs pats ar sevi, ar kalniem, ar laika 
apstākļiem, ar kontrollaiku. Neiedomājos, ka visskarbākā būs cīņa ar laika 
apstākļiem. Skrējiena dienas sākumā bija samērā karsts, bet vējains laiks. Tieši 
skrējiena naktī pāri brāzās cikloniņš ar skarbu vēju, asu lietu un temperatūru 
tuvu pie nulles. Garās distances veicēji varēja skriet pa svaigi sasnigušu 
sniega kārtiņu augstajos kalnos.

Pirmie 40 kilometri pagāja skrienot draudzīgā kolonniņā, jo skrējēji vēl 
nebija izkliedējušies, pēc tam jau sākās īstā cīņa ar sevi, kad ir brīži, ka naktī un 
lietū vairs neredz neviena cita cīnītāja lukturi. Kā man komentēja pieredzējušāki 
ultramaratonisti – 40% esot fiziskais, 60% – psiholoģiskā stabilitāte, kas atļauj 
veiksmīgi finišēt. Ir jāspēj atrast sevī spēks iziet ārā no starpfiniša telts siltuma, 
lai dotos lietainajā naktī un turpinātu skriet. Bet ja grib, tad var. Cilvēks var 
tiešām daudz izdarīt, ja tikai sev notic. Es noticēju un noskrēju daudz labāk, 
nekā likās, ka spēju.

Secinājumi
Ja patīk skriet, ja gribas sevi izaicināt, tad UTMB ir fantastiska iespēja atrast 

sevī neapjaustus spēkus, laba iespēja sevi disciplinēt sportiskajā jomā pāris 
gadu garumā (jo vienā gadā tā pēkšņi diez vai varēsiet nopelnīt vajadzīgos 
kvalifikācijas punktus) un finišā baudīt lielisko uzvaras garšu. Uzvaru pār savu 
mazo – ai, es nevaru; ai, man grūti! Varat! Un pirmais solis var būt jau oktobra 
beigās Siguldas 55 km pa Gaujas krastiem! Tiekamies trasē!

dace Linde

Kas tas ir – CCC un UTMB?
Katru gadu augusta pēdējā nedēļas nogalē Francijā, 

Šamonī (Chamonix) tiek dots starts skrējēju aprindās ļoti 
pazīstamam ultramaratonam – Ultra Trail DU Mont Blanc 
(www.ultratrailmb.com ). Ne par velti nosaukumā ir minēta 
Alpu augstākā virsotne – skrējiens notiek pa kalnu trekinga 
trasēm apkārt Monblānam ar lielisku iespēju – vairāku 
stundu garumā skrienot, ejot, kāpjot baudīt fantastiskus 
dabas skatus.

sPorts

Latvijas purvu rūdījums alpu kalnos  
jeb pirmais solis uz utmB

vietu sadalījums:
1. Ģirts Lielmežs
2. Arnis Staško
3. Mareks Barsovs
4. Dmitrijs Petrenko

5.8.

Toms Bičkovkis
Miķelis Vuļs
Kristaps Butkēvičs
Edgars Komarovs
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21.augustā, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 8.posms, kurā piedalījās 25 dalībnieki. 1.vietu 
ieguva mareks zeile, 2.vietu – vladislavs komarovs, 3.vietu – 
alfons suķis.

27.augustā, Ropažos, notika kārtējās Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēles, kurās diezgan pārliecinošu uzvaru, 
11 komandu konkurencē, izcīnīja mālpils pašvaldības darbinieki. 
No 8 sporta veidiem, 7!!! sporta veidos mūsējie iekļuva godalgoto 
trijniekā. 3.vieta tika iegūta petankā (kurā startēja Mālpils novada 
domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs), tenisā (Valts Mihelsons 
un Ineta Broka); 2.vieta tika iegūta velostafetē (Anna Višķere, 
Ineta Broka, Agris Bukovskis, Aivars Melceris), volejbolā (Valts 
Mihelsons, Aleksandrs Lielmežs, Ģirts Lielmežs, Edgars Komarovs 
un Mairita Bičkovska), ekonomistā (Anna Višķere); 1.vieta tika 
iegūta basketbola stafetē (Valts Mihelsons, Edgars Komarovs, Ineta 
Broka un Mairita Bičkovska) un šķēršļu joslā (Mairita Bičkovska, 
Anna Višķere, Agris Bukovskis un Aivars Melceris). Vienīgais sporta 
veids, kurā netika gūtas medaļas ir orientēšanās, bet arī tajā tika 
nostartēts godam un iegūta 5.vieta (Edgars Komarovs un Anna 
Višķere). APSVEICAM!!!

28.augustā, Mālpils pludmales volejbola laukumos, notika 
nebijušas pludmales volejbola sacensības “Mālpils pludmales 
karalis 2011”. Sacensības notika identiski Latvijā notikušajām 
sacensībām “King of the beach”, kurās pulcējās 8 labākie Latvijas 
pludmales volejbolisti. Mūsu gadījumā sacensībās pulcējās 
8 labākie Mālpils pludmales volejbolisti – 7 labākie pēc iepriekšējo 
3 posmu rezultātiem un 1 uzaicinātais – Arnis Staško (jo piedalās 

Latvijas mēroga sacensībās). Tātad, visi 8 dalībnieki tika salozēti 
2 apakšgrupās, katrā pa 4 dalībniekiem. Apakšgrupu ietvaros 
tika izspēlētas 3 spēles, kurās dalībnieki mainījās ar partneriem. 
Tādējādi, tika noskaidroti 2 labākie no katras grupas, kuri tad arī 
veidoja trešo grupu un arī tajā katrs spēlēja ar katru no dalībniekiem. 
Trešās grupas divi labākie tad arī spēlēja finālā ar izvēlētajiem 
pāriniekiem (pirmās izvēles tiesības bija grupas uzvarētājam). 
Rezultātus var apskatīties tabulā. PALDIES Mālpils sporta klubam 
un SIA EMU par pludmales volejbola krekliņiem!

18.septembrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils 
novada čempionāts zolītē 9.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Jānis Lagzdiņš, 2.vietu – artūrs Žukovs, 3.vietu – 
mareks zeile.

sPorts

mālpils pludmales karalis 2011
a  zilā grupa
NPK Pārinieks T. Bičkovskis M. Vuļs A. Staško D. Petrenko Uzvaru skaits Setu attiecība Vieta

1 Toms Bičkovkis  16:21 21:19 19:21 1 56:61 iiiiv
2 Miķelis Vuļs 16:21  21:19 19:21 1 56:61 iiiiv
3 Arnis Staško 21:19 21:19 21:16 3 63:54 I
4 Dmitrijs Petrenko 19:21 19:21 21:16  1 59:58 II

B  dzeltenā grupa
NPK Pārinieks M. Barsovs Ģ. Lielmežs K. Butkēvičs E. Komarovs Uzvaru skaits Setu attiecība Vieta

1 Mareks Barsovs  21:11 21:15 20:22 2 62:48 I
2 Ģirts Lielmežs 21:11 22:20 15:21 2 58:52 II
3 Kristaps Butkēvičs 21:15 22:20 11:21 2 54:56 III
4 Edgars Komarovs 20:22 15:21 11:21  0 46:64 IV

C grupa
NPK Pārinieks A. Staško M. Barsovs D. Petrenko Ģ. Lielmežs Uzvaru skaits Setu attiecība Vieta

1 Arnis Staško  21:18 19:21 21:16 2 61:55 I
2 Mareks Barsovs 21:18  16:21 21:19 2 58:58 III
3 Dmitrijs Petrenko 19:21 16:21 18:21 0 60:56 IV
4 Ģirts Lielmežs 21:16 21:19 18:21  2 60:58 II

fiNĀLs Arnis Staško/Mareks Barsovs 1:2 Ģirts Lielmežs/Kristaps Butkēvičs

(19:21;21:19;11:15)

sporta ziņas

sacensību grafiks
datums sacensības vieta

27. septembris Pierīgas novadu sporta spēles rudens krosā Babītes novads, Skārduciems
15. oktobris plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts peldēšanā Mālpils sporta komplekss

22. oktobris Pierīgas novadu sporta spēles peldēšanā Inčukalna sporta komplekss
29. oktobris Mālpils novada čempionāts volejbolā 4x4 Mālpils sporta komplekss

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

vietu sadalījums:
1. Ģirts Lielmežs
2. Arnis Staško
3. Mareks Barsovs
4. Dmitrijs Petrenko

5.8.

Toms Bičkovkis
Miķelis Vuļs
Kristaps Butkēvičs
Edgars Komarovs

kĀrĻa LeJNieka kausa 
izCīŅa PLudiŅmakŠĶerĒŠaNĀ

mālpils novada makšķernieku biedrība “mĀLPiLs zivīm”  
1.oktobrī rīko kārļa Lejnieka kausa izcīņu pludiņmakšķerēšanā.

sacensības notiks Brūnu Hes ūdenskrātuvē.
Pulcēšanās un reģistrēšanās pie Brūnu Hes no 7.00 līdz 7.30

sacensību nolikums atrodams biedrības internetlapā www.malpilszivim.lv 
Papildus informāciju var iegūt pa tālruni 29250880
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“Soļo droši!” ir apdrošināšanas sabiedrība ERGO rīkotā akcija, 
kas vairāku gadu garumā ir guvusi lielu atsaucību un tiek rīkota kā 
tradīcija, lai pievērstu uzmanību bērnu traumatismam, nelaimes 
gadījumiem un palīdzētu pasargāt Jūs kā vecākus no liekām raizēm 
un negaidītiem finanšu izdevumiem, kas var rasties bērna gūto 
traumu rezultātā.

rūpējoties par bērnu veselību, akcijas laikā līdz pat 30. 
novembrim piedāvājam Jūsu bērnam nelaimes gadījumu 
apdrošināšanu ar 15% atlaidi.

Bērnus apdrošinot grupās, klasēs vai kolektīvos, iespējams 
saņemt izdevīgāku cenu piedāvājumu. arī šogad piedāvājam 
speciāli skolēnu vajadzībām izstrādātu produktu – bērna 
skolas somas un tās satura apdrošināšanu pret bojājumiem, 
kas radušies nelaimes gadījuma rezultātā. Šis produkts 
bez papildus maksas tiek piešķirts visiem, kas akcijas laikā 
iegādāsies nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi.

apdrošinātie bērni saņems dāvaniņas – atstarotājus, lai 
tādējādi nodrošinātu papildus drošību, atrodoties uz ielas 
diennakts tumšajā laikā.

Piedāvājam izvēlēties sev vēlamāko variantu (piemērs saga-
tavots grupai no 11 līdz 50 personām, ja apmaksa tiek veikta vienā 
maksājumā):

Traumas 500 1000 1000 1500 2000
Kaulu lūzumi 500 1000 1000 1500 2000
Nāve 500 1000 2000 1500 2000
Invaliditāte 500 1000 2000 1500 2000
Gada maksājums (Ls) 3.52 7.03 8.33 10.55 14.06

Bonusi:
•	medicīniskās palīdzības izdevumi (2% apmērā no seguma summas 

nāves gadījumam, bet nepārsniedzot 100 LVL vienai personai vienā 
apdr. gadījumā).

•	kosmētisko operāciju izdevumi (10% apmērā no seguma summas 
nāves gadījumam, bet nepārsniedzot 1000 LVL vienai personai 
vienā apdr. gadījumā).

•	skolas somas apdrošināšana 100 LVL vērtībā.

Apdrošināšanas atlīdzības piemēri (% no apdrošinājuma 
summas):
- ribas lūzums 5%
- rokas zem elkoņa locītavas lūzums 7%
- apdegumi līdz 70%
- saišu plīsumi, mežģījumi līdz 20%

Izmaksa tiek veikta no katras seguma summas atsevišķi (nevis 
par vienu lielāko) un tās viena gadījuma ietvaros var dublēties.

Mūsu veselība ir nenovērtējams dārgums, un tāpēc apdrošinoties 
pat vairākās apdrošināšanas sabiedrībās, atlīdzību par gadījumu Jūs 
saņemsiet no visām sabiedrībām!

Ļoti priecāsimies, ja būsim Jūs ieinteresējuši 
un nolemsiet pasargāt savu bērnu un ģimeni no 
nelaimes gadījumu radītajiem riskiem.

Ja Jums rodas papildus jautājumi, labprāt 
uz tiem atbildēsim. Esam gatavi tikties ar Jums 
klātienē skolā, pirmsskolas izglītības iestādē vai 
citā Jums ērtā vietā!

Rūpējoties par bērniem, 
Jūsu apdrošināšanas konsultants tatjana smirnova 

Tālr. 29396889, 67925230

aktuāli

Pasargājiet savus bērnus – piedalieties akcijā

Notikumi Mālpils novadā laika periodā no 
15.08.2011. līdz 15.09.2011.

1. 21.08.2011. 23:20 
NOGĀDĀŠANA SLIMNĪCĀ (NAV DATU PAR 
NN). 
J. B. NOGĀDĀTS UZ GAIĻEZERA SLIMNĪCU 
AR DIAGNOZI – SUICĪDA MĒĢINĀJUMS 
(SAINDĒŠANĀS AR MEDIKAMENTIEM ). 
SIDGUNDA. 
IZBEIGTA LIETVEDĪBA (NORAKST. LIETĀ).

2. 24.08.2011. 10:36 
NOGĀDĀŠANA SLIMNĪCĀ (NAV DATU PAR 
NN). 
NMP112 UZ MĀLPILS DOKTORĀTU 
NOGĀDĀJA G.H. AR DZI: AIZDOMAS PAR 
KĀJAS KAULA LŪZUMU. (Darba trauma). 
SIDGUNDA. 
IZSŪTĪTS ĀRPUS IS ENŽ.

3. 31.08.2011. 18:01 
VEIKALĀ “BAF” NEPILNGADĪGĀM 
PERSONĀM TICIS PĀRDOTS ALKOHOLS 
UN TABAKAS IZSTRĀDĀJUMI. 
JAUNĀ IELA 6A. 
UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

4. 31.08.2011. 18:05 
VEIKALĀ “DONA M” NEPILNGADĪGAI 
PERSONAI TICIS PĀRDOTS ALKOHOLS. 
NĪTAURES IELA 8. 
UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

5. 31.08.2011. 18:22 
PĀRDEVA NEPILNGADĪGĀM 
PERSONĀM ALKOHOLU UN TABAKAS 
IZSTRĀDĀJUMUS. 
JAUNĀ IELA 6A. 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK).

6. 31.08.2011. 18:34 
PĀRDEVA NEPILNGADĪGAI PERSONAI 
ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS. 
NĪTAURES IELA 8. 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK).

7. 02.09.2011. 12:02 
NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET ĪPAŠUMU. 
IEKĻŪSTOT NOLIKTAVĀ NOZAGTAS 
LOGU RAŽŌŠANAS IEKĀRTAS UN 
DAŽĀDI INSTRUMENTI. MANTA NAV 
APDROŠINĀTA. 
SIDGUNDA. 
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL).

8. 04.09.2011. 10:47 
MOBILAJAM TELEFONAM PAZUDUSI SIM 
KARTE. 
ĶIRŠU IELA. 
ATTEIKTS UZSĀKT KP.

9. 05.09.2011. 18:32 
D.K. ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ 
ALKOHOLA REIBUMA STĀVOKLĪ. 
CELTNIEKU IELA. 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK).

10. 05.09.2011. 18:37 
G.P. ATRADĀS SABIEDRISKĀ VIETĀ 
ALKOHOLA REIBUMA STĀVOKLĪ. 
CELTNIEKU IELA. 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK).

11. 07.09.2011. 18:12 
IESPĒJAMS R.E. LIETOJIS NARKOTISKĀS 
VIELAS, SMĒĶĒJA MARIHUĀNU. LIETAS 
APSTĀKĻI TIEK NOSKAIDROTI. 
MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS 
VIESNĪCA. 
UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

12. 07.09.2011. 18:23 
IESPĒJAMS R.I. LIETOJIS NARKOTISKĀS 
VIELAS, SMĒĶĒJA MARIHUĀNU. LIETAS 
APSTĀKĻI TIEK NOSKAIDROTI.  
MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS 
VIESNĪCA. 
UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA.

13. 08.09.2011. 11:11 
E.G. PARKĀ LIETOJA ALKOHOLISKOS 
DZĒRIENUS. 
MĀLPILS. 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK).

14. 08.09.2011. 11:16 
M.Z. SMĒĶĒJA SKOLAS TERITORIJĀ. 
PILS IELA 14. 
SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 
(APK).

15. 09.09.2011. 21:24 
NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET ĪPAŠUMU. 
NO CELTNIECĪBAS OBJEKTA 
TERITORIJAS NOZAGTI CELTNIECĪBAS 
MATERIĀLI. 
MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA. 
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL).

16. 11.09.2011. 18:52 
NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET 
TIKUMĪBU. 
UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS (KPL).

Policija ziņo
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sia “Norma k” atgādina dienesta vadītāju  

darba laiku un tālruņa numurus: 
Siltumdienests Centrālā katlu māja 67925775 
 Dienesta vadītājs R.Taranda 26450752
Ūdens un kanalizācijas dienests  Dienesta vadītājs B.Karpovičš 28358840
Ceļu dienests, labiekārtošana  Dienesta vadītāja I.Vanaga 22302121
Kapu pārzine  Monika Lielmeža 26251062
Par jebkuru jautājumu, kas saistīti ar SIA “Norma K” darbību –  
valdes loceklis Voldemārs Cērps:
 27728115 (BITE)
 20032965 (TELE 2)
 67925361 (Lattelecom)
Ja ir neskaidrības par izrakstītajiem rēķiniem:
Grāmatvede B.ReineRukmane  67925741
Kasiere A.Staško 67925360
dienestu vadītāju pieņemšanas laiks: pirmdienās: 11.00 – 13.00

valdes locekļa pieņemšanas laiks: pirmdienās: 11.00 – 13.00 un 14.00 – 16.30 

 Ceturtdienās: 8.30 – 12.00 un 13.00 – 17.30

tabula par māju gatavību pieslēgšanai  
pie centrālapkures. kritērijs: 2010./2011. g.  

sezonas apkures piestādīto rēķinu 95 % apmaksa.  
dati sagatavoti uz 19. septembri 2011. gadā.

 

aprēķināts 
2010/2011 
apkures 
sezonā

samaksāts 
par 2010/2011 

apkures 
sezonu

vēl 
jāsamaksā 
mājai lidz 
95% Ls 

samaksāti 
parādi līdz 

19.09

Celtnieku 1 4472,63 3389,52 859,48 0,00
Celtnieku 3 apkure tiks pieslēgta
Dārza 2 apkure tiks pieslēgta
Dārza 4 5716,14 4898,23 532,10 376,34
Jaunā 2 3872,96 3089,05 590,26 60,35
Jaunā 4 apkure tiks pieslēgta
Jaunā 5 apkure tiks pieslēgta
Jaunā 5a 3196,61 2158,09 878,69 0,00
Jaunā 6 4893,83 4477,87 171,27 211,75
Kastaņu 3 5367,14 5058,66 40,12 157,78
Kastaņu 5 4838,68 4235,14 361,61 60,00
Kastaņu 7 5400,19 4952,82 177,36 52,08

Krasta 1 apkure tiks pieslēgta

Krasta 2 4975,58 4332,19 394,61 68,48
Krasta 2/1 apkure tiks pieslēgta
Krasta 3 3881,32 3129,99 557,26 30,00
Krasta 4 6565,68 6140,2 97,20 443,52
Krasta 4/2 7409,43 6999,06 40,00 0,00
Krasta 4/3 6573,12 5565,08 679,38 127,15
Krasta 5 apkure tiks pieslēgta
Ķiršu 1 2740,86 2530,16 73,66 140,11
Ķiršu 2 2102,21 1878,07 118,00 0,00
Ķiršu 3 apkure tiks pieslēgta
Ķiršu 4 7076,53 5724,55 998,15 184,98
Ķiršu 5 8810,87 8228,06 142,27 494,75
Ķiršu 7 11488,42 9467,74 1446,26 254,12
Nākotnes 2 11518,16 10345,89 596,36 197,35
Nākotnes 4 12568,07 10837,42 1102,25 470,50
Nākotnes 6 apkure tiks pieslēgta
Nākotnes 10 6673,75 5798,48 541,58 337,98
Vecais pasts 763,48 649,86 75,45 0

Mālpils muiža ir Valsts nozīmes Kultūras 
piemineklis, izcils klasicisma arhitektūras 

objekts, kur pēc restaurācijas 2008. gadā ir 
izveidota dizaina viesnīca ar 22 labiekārtotiem 
numuriem, muzeju un restorānu izsmalcinātu 

ēdienu baudītājiem apvienojumā ar mājīgu 
gaisotni un augstu apkalpošanas līmeni.

mālpils muiža aicina darbā 
pavāru un viesmīli

Mālpils muižas restorāns ir izcila vieta izsmalcinātu ēdienu 
baudītājiem apvienojumā ar mājīgu gaisotni un augstu apkalpošanas 
līmeni. Mūsu mērķis: maksimāls baudas piedzīvojums katram 
apmeklētājam.

Mēs meklējam: mērķtiecīgu, apzinīgu un pašaizliedzīgu līdzstrād
nieku, kurš ciena šo profesiju un gūst gandarījumu šajā darbā; kurš 
ir gatavs nopietni strādāt un veltīt savus spēkus mūsu kopīgā mērķa 
sasniegšanai, kā arī vēlas pilnveidot savas profesionālās iemaņas.
mēs piedāvājam:
 Izaicinošu un interesantu darbu, ar jaukiem kolēģiem;
 Darbu maiņās;
 Darbu skaistā vidē un pieredzi ar kuru lepoties;
 Iespēju attīstīt savas profesionālās zināšanas un prasmes viesmīlības 

nozarē;
 Darba samaksu atbilstoši Jūsu ieguldījumam.
Galvenie pienākumi:
 Patstāvīgi veikt darbu bez īpašs uzraudzības
 Paveikt uzdotos pienākumus laikā un atbilstoši instrukcijām
 Rūpēties par personīgo un darba vietas higiēnu
Prasības kandidātiem:
 Ar pozitīvu attieksmi produktīvi veikt amata pienākumus,
 Prot strādāt komandā un ir komunikabls;
 Prot uzņemties iniciatīvu un ir vēlme pašam pilnveidoties;
 Augsta atbildības izjūta.

Gaidīsim Jūsu CV (ar foto) un motivācijas vēstuli pa epastu:  
Ilze@malpilsmuiza.lv līdz šā gada 1.oktobrim.  

Uz pārrunām klātienē kandidāti tiks uzaicināti individuāli.

Paziņojums
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” biedru 

sapulce šī gada 4. oktobrī plkst.14.00. Mālpils novada domes 
konferenču zālē. Bbas “Notici sev!” valde

mālpils kultūras centra pirmsskolas bērnu vokālais 
ansamblis uzŅem JauNus daLīBNiekus!

Pirmā tikšanās kopā ar vecākiem treŠdieN, 5.oktobrī 
plkst. 18.00 305. telpā

Vadītāja sanita vītuma

Nāc, un dziedi ansamblī pats savu balsi!
Vecums: 12–40, ir varianti. Dzimums: nav ierobežojumi.
Meklējiet domubiedrus un dziedam! Tiekamies 4.oktobrī  

plkst. 18.00. Maksa par vienu nodarbību 0,50 Ls.
Ja vari tikai pa dienu, zvani 29373342.

sanita

12.10. plkst. 9.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezĒdas”  
brauciens “PRETĪ ZELTA RUDENIM”  

uz Siguldu un Turaidu. Maksa par autobusu 3LVL.  
Pieteikšanās pie kult. centra dežuranta vai pa tel. 67925836

“veseLīBas stuNda”
Aicinām uz tikšanos ar autoritatīvu veselības atjaunošanas un 

saglabāšanas speciālisti Ināru Kaļiņinu

19. oktobrī 18:30 kultūras centrā

vai tevi iNteresĒ?
– Kas ir veselība, no kā tā sastāv un kas vajadzīgs, lai to saglabātu?
– Kas jādara, lai būtu veseli mūsu Bērni un Mazbērni?
– Kas palīdz Sievietei saglabāt savu veselību un jaunību?
– Kādi ir Vīriešu reproduktīvās veselības pamatprincipi?
– Ko drīkst un ko nedrīkst dzert, ja moka slāpes?
– No kā rodas ādas problēmas un kā to risināt?
– Kāpēc diētas nepalīdz novājēt?

........................................................................................
Uz šiem un visiem Jūsu jautājumiem palīdzēs rast atbildes 
universālā līmeņa speciāliste nutricioloģe INĀRA KAĻIŅINA
*Ekspres veselības tests ar siekalu pH;
*Akupunktūras diagnostika;
*Profesionāli svari ar ķermeņa sastāva analizatoru “Tanita BC”.
Jums būs iespēja uzzināt savu:
^ Ķermeņa tauku procentuālo sastāvu,
^ kopējo ķermeņa ūdens sastāvu,
^ muskuļu masu un fizisko līmeni,
^ virspusējo tauku % daudzumu,
^ ķermeņa svaru,
^ kaulu svaru.

Ieeja 1 lats
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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 oktobrim

01.10. plkst.10.30 TLM studijai “urGa” pirmā kopā sanākšana
02.10. plkst. 18.00 Brauciens uz Nacionālā teātra izrādi “LatGoLa.Lv” 
Izbraukšana plkst.16.00 no Akmens
07.10. plkst. 21.00 Apaļajā zālē pie apaļajiem galdiņiem ar līdzpaņemtiem groziņiem 
rudeNs BaLLe kopā ar grupu “aPvedCeĻŠ”. Biļetes cena iepriekšpārdošanā 3, Ls 
balles dienā 4, Ls
09.10. plkst. 16.00 Mākslinieka viĻa ozoLa personālizstādes atklāšana izstāžu zālē
12.10. plkst. Vecmāmiņu klubiņa “rezĒdas” ekskursija pretī zelta rudenim (Krimulda, 
Turaida). Maksa par ceļu 3, Ls, pieteikties līdz 10. oktobrim pie kultūras nama dežuranta 
vai pa tālr. 67925836
14.10. plkst. 19.00 “imanta – Babīte” 25 gadu jubilejas humoršovs
Slavenā Latvijas Televīzijas humoršova “Imanta – Babīte” dalībnieki Jānis Jarāns un 
Dainis Porgants jauniestudējumā skatītājiem piedāvā sen aizmirstus, bet joprojām 
aktuālus jokus, kā arī pavisam jaunus joku stāstus par mūsu dzīves aktualitātēm.
Komiķi sola, ka skatītājiem būs iespēja tikties ar leģendārajām Mildiņu un Skaidrīti, kā arī 
ar citiem tēliem – policistiem, jūrniekiem u.c. Neiztrūks arī populārās dziesmas jaunās 
skaņās abu komiķu izpildījumā.
Jubilejas humoršova sveicēja lomā iejutīsies populārais dziedātājs Andris Baltacis 
no grupas “Baltie lāči” vai arī dziedošais policists Nikolajs Puzikovs, kuri izpildīs 
populārākās un jaunākās dziesmas katrs no sava repertuāra.
Biļetes cena līdz 1.oktobrim – 3LvL; līdz 14.oktobrim – 4LVL, koncerta dienā – 5LVL
kultūras centrs atsāk ciklu “Laiks vakara sarunai...”
21.10. plkst.18.00  1. saruna ar augstas klases sporta treneri, pirtnieku, dziednieku, 
pašatveseļošanās biedrības DZĪVES SKOLA vadītāju ALVI staNkĒviČu par praktiskiem 
padomiem tiem, kas vēlas sakārtot veselību un uzturēt sevi labā fiziskā formā.
dalības maksa – 3, Ls, abonements uz 7 sarunām – 18, Ls
Šajā sezonā paredzēts tikties ar pozitīvās domāšanas un attieksmes centra “Pavasara 
studija” vadītāju Inesi Prisjolkovu, krāsu terapeiti Santu Pīlāci, filosofu Valdi Svirski, 
Limbažu muzeja direktoru Jāni Ulmi.....
28.10. plkst. 19.00 KINOPUNKTS Mālpilī tikai par 1 santīmu Šoreiz latviešu 
režisora Anda Miziša pirmā spēlfilma “medīBas”, kas tika nominēta Lielā Kristapa balvai 
deviņās kategorijās 2009. gadā. Vairākas tās epizodes tika filmētas Ropažu novadā, tai 
skaitā arī kangaru stacijā. Filma paredzēta skatītājiem no 16 g.v.
Filmas ilgums 90 min.
30.10. plkst. 16.00 Mālpils amatierteātra izrāde “trīNes GrĒki” pēc R. Blaumaņa 
lugas “Trīnes grēki” motīviem. Režisore Liene Cimža.
Izrādē piedalās: Elita Mieze, Gunta Bahmane, Gunta Millere, Anete Krieviņa, Sarma 
Ezermane, Evita Dinka, Voldemārs Cērps, Gatis Zemītis, Kaspars Ameriks, Voldemārs 
Dunkurs, Edgars Medvedevs, Jānis Kurts, Aldis Opmanis. Mūzikas autors – Dainis 
Lazdiņš, dziesmu teksti – Elita Mieze, deju horeogrāfe – Julijana Butkeviča, izrādes 
scenogrāfe – Māra Ārente.
Biļetes cena – 1LvL (pieaugušajiem); 0,50LvL (bērniem)

Svei cam!
Oktobra ju bi lā ri

92 – Mirdza Birkenfelde
89 – Jānis Lazdiņš 

Vilma Līce
87 – Valija Dambe 

Vilis Avens
86 – Antoņina Pozņaka
85 – Aleksandra Boļšakova 

Ņina Kostenko
83 – Maija Melgaile 

Ella Krastiņa
82 – Jevgeņija Ščiglinska
81 – Antons Rancāns 

Valentīna Kostjukova
80 – Jānis Apsītis 

Velta Kārkliņa
75 – Janīna Čaunāne
70 – Alfons Krilovskis

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

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

sludiNājumi    iNformācija    reklāma

mĀLPiLs kuLtŪras CeNtrs

sludinājumi
Vēlos īrēt nelielu istabiņu (dzīvokli). Zvanīt 29157687

Kopju jaunaudzes un tīru robežstigas. Iestigoju, novērtēju un 
palīdzu pārdot cirsmas, konsultēju meža īpašniekus. Juris Pudelis – 
tālr. 29339736

spēlējam dzīvo mūziku jubilejās, kāzās u.c. pasākumos. zvanīt 
Linardam tālrunis: 28810912

Tiek meklētas šuvējas mājas tekstillietu un apģērbu ražošanai. 
Ja Tev šūšana sagādā patiesu prieku un gandarījumu, paveic savu 
darbu noteiktajā termiņā, kvalitatīvi un ar gaišām domām, uzklausi 
ieteikumus un piedāvā labākos risinājumus, Tavā rīcībā ir šūšanai 
nepieciešamais aprīkojums un darba vieta, tad lūdzu zvani 26457456 
vai raksti uz epastu vita.vezis@inbox.lv, un varēsim turpināt sarunu.

Svecīšu vakars Mālpils kapos 30.oktobrī plkst.16.00

Pateicība
Visu “HUMANA” ziedoto apģērbu saņēmēju vārdā mīļš paldies 
andra kaņepēja ģimenei un agrim ozoliņam un eļenai oļesovai 
par sapratni un līdzdarbošanos apģērbu atgādāšanā.  
 Bbas “Notici sev!” valde

LīdzJŪtīBas
Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
(J.Rūsiņš)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Pāvelam Lapam no 
dzīvesbiedres uz mūžu atvadoties.

Sidgundas pamatskolas kolektīvs

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

Izsakām līdzjūtību Laumai tomiņai sakarā ar vīra nāvi.
Vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”


