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Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros Latvijas Zemnieku 
Federācija (LZF) un Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asoci-
ācija (LSA) organizēja starptautisku konferenci “Baltijas valstu 
sadarbība eiropas savienības kopējās Lauksaimniecības 
Politikas veidošanā”, kas notika šī gada 6. – 7. oktobrī Siguldā. 
Konferencē piedalījās 83 dalībnieki no Latvijas, kā arī no Lietuvas 
un Ungārijas, pārstāvot Eiropas Parlamentu, valsts institūcijas, 
12 Latvijas nacionālās lauksaimnieku organizācijas, 8 reģionālās 
lauksaimnieku biedrības un zemnieku saimniecības. Konferenci 
vadīja LLKC direktors edgars Linde, rosinot diskusijas par katru 
no iztirzāto tēmu grupām, lai kopīgi domātu par to, kā pozitīvi 
ietekmēt Latvijas lauksaimniecības attīstības procesus tuvākajā 
nākotnē. Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejas loceklis 
armands krauze uzsvēra, ka LR Saeima ir pieņēmusi vairākus 
ziņojumus par lauksaimniecības nozares attīstību. Diemžēl šobrīd 
situācija ir tāda, ka, dalot ES finansējumu atsevišķi lauksaimnie-
cības attīstībai un platību tiešmaksājumiem, kopā abās pozīcijās 
nākamajā saimniekošanas periodā būtu gadā jāpieprasa līdzšinējo 
divu miljardu latu vietā trīs. Kopējais ES piedāvājums nav Baltijas 

valstīm labvēlīgs, jo kopš iestāšanās ES noteiktais pārejas periods 
septiņu gadu garumā tagad dokumentu projektos tiek pārcelts līdz 
2028. gadam. Jāpanāk līdzvērtīgi platību maksājumi visām valstīm 
80–120 procentu apjomā no vidējā.

LLKC valdes priekšsēdētājs mārtiņš Cimermanis uzsvēra, ka 
pašreizējā situācija Latvijai un mūsu kaimiņvalstīm ir diskriminējoša 
un netaisnīga. Cīnoties par naudu arī mēs paši esam aizmirsuši tās 
vērtības, kuru dēļ nauda ir vajadzīga, – cilvēku pilnvērtīgai dzīvei 
laukos. Bet labklājības pamats ir produktīvs darbs. Diemžēl Latvija 
ir “pirmajā”, viszemākajā vietā ES, aprēķinot atšķirības starp cilvē-
ku dzīves kvalitāti pilsētās un laukos. Konference darbu turpināja 
trīs darba grupās: Mazā lauksaimnieka un aktīvā lauksaimnieka 
definīcija, Zaļā komponente un Jaunieši laukos. Kā labie piemēri 
pasākuma otrajā dienā konferences dalībniekiem tika rādītas Mālpils 
zemnieku saimniecības Lejnieki un Ruķi. Pirmā no tām nodarbojas 
ar bioloģisko saimniecību, audzējot gaļas un piena kazas. Otrā – ar 
piena lopkopību.

Rakstā izmantoti  
LLKC Informācijas nodaļas sagatavotie materiāli.

teorija siguldā – prakse mālpilī

ziņas

Mālpils līnijdejotājas pēc uzstāšanās Mālpils 
gadatirgū saņēma drosmi un 1.oktobrī devās uz kaimiņu 
pagastu – Suntažiem, kur jaunajā estrādē rādīja savu 
dejot prieku gadatirgus apmeklētājiem. Pēc uzstāšanās 
uz skatuves tika aicināti suntažnieki. Gods un slava 
kaimiņiem, kas aktīvi atsaucās aicinājumam mēģināt 
apgūt koncertnummurā redzēto deju. Pirms gadiem arī 
Suntažos līdzīgi kā Mālpilī bija visai stiprs līnijdejotāju 
kolektīvs. Deju skolotāja Dzintra Rozīte aicināja ļauties 
deju priekam un atsākt dejošanu.

Pēcpusdienā mālpilietes viesojās Ogrē, kur tika 
svinēta 10 gadu jubilejas ballīte vietējai grupai, ko visu 
gadu garumā vada Baiba Kravčenoka. Mālpils dejotāji 
turē jās godam – jaunās sezonas dejas zinājām arī mēs, 
jo cītīgi gatavojamies Latvijas nacionālajam līnijdeju 
čempionātam, kuru organizē Latvijas līnijdeju un kantri-
ves terna deju asociācija. Sacensības notiks pavisam 
drīz – jau 12.novembrī Jelgavas rajona Valgundē.

daiga frīdberga, Happy Line trenere

Vides aizsardzības un 
reģionālā ministrija sadarbībā 
ar SIA “Vides investīciju fonds” 

Latvijas Republikas valdības noslēgto starp-
tautisko līgumu ietvaros kontekstā ar Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās 
padomes 9.sanāksmi 2011. gada 6. oktobrī 

apskatīja projekta Nr.5/16 “Kompleksi 
risinājumu gāzu emisiju samazināšanai 
Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības 
iestāžu ēkās” īstenošanas vietu. Mālpilī 
viesojās VARAM un VIF pārstāvji, starptau-
tisko līgumu līgumslēdzēju pušu pārstāvji 
no Japānas, Nīderlandes, Portugāles un 

Spānijas, kopumā 11 personas. Skolas 
direktore F. Ģēvele iepazīstināja klātesošos 
ar skolu, projekta realizācijas gaitu, tika 
demonstrēta siltumelementu demontāža.
Viesus ļoti ieinteresēja skolas gaitenī 
izvietotā skolēnu veidotā fasādes krāsojuma 
skiču izstāde.

11. oktobrī Mālpils Profesionālajā vidusskolā viesojās Siera 
kluba pārstāvji. Par aktivitātēm stāstīja kluba prezidente Vanda Da-
vidanova: “Biedrība Siera klubs realizē jaunu ES akceptētu projektu 
“Mārketinga komunikācijas programma sieram un citiem piena 
produktiem”, kuram ir arī savs līdzfinansējums, tāpēc programmā 
līdzdarbojas 10 uzņēmumi, arī Mālpils Piensaimnieks. Projektam ir 
paredzētas dažādas aktivitātes. Ir uzņemta filma “Piena deja”, kā arī 
notiek ikgadējās degustācijas, kas šogad jau izvērtušās kā semināri.”

Mālpils ir pirmā projekta semināru cikla vieta. Davidanovas 
kundze uzteica jauniešu plašās zināšanas par biezpienu un sieru, kā 
arī aktivitāti, jo bija iespēja piedalīties konkursā par biezpiena un siera 
izmantošanu. Savu izdomu varēja parādīt siera plates izveidošanā. 
Jaunieši ar interesi noklausījās lekciju un noskatījās jauno filmu, 
kā arī ar prieku piedalījās biezpiena, jogurta un siera degustācijā. 
Interesi izraisīja siers Monterigo, kas jau ir pasaules klases siers.

“Mums ir ļoti populāri kūpinātie sieri, kas nav Eiropā, visiem 
zināmais Krievijas un Holandes siers, jaunums – Krievijas siers ar 
zaļumiem, Latvijas “sieru siers” – Ķimeņu siers. Pirmais mīkstais 
siers, ko izveidoja Latvijā, tieši Mālpilī. Ir prieks, ka Latvijā kopumā 
palielinās piena produktu ražošana un patēriņš. Ja pirms 10 gadiem 
tas bija 4,1 kg uz cilvēku gadā, tad tagad jau 12 kg, ja rēķinā kā 
Eiropā kopā ar svaigajiem sieriem (biezpienu),” stāstīja Vanda 
Davidanova.

Ar vislabākajām atmiņām Davidanovas kundze atceras Mālpils 

800gadi un Siera svētkus pie mums, kas esot līdz šim labākie 
svētki, ar vislielāko apmeklētāju skaitu – 14 tūkstošiem. Ar prieku 
Siera klubs viesojas Mālpils Profesionālajā vidusskolā. Skolai 
tika uzdāvināti 100 bukleti “Piena produkti – spēkpilna dzīve” ar 
padomiem pavāriem un receptēm, kā arī jaunās filmas ieraksts.

Happy Line suntažos un ogrē

ar mPv siltināšanu iepazīstas ārzemju delegācija

siera klubs atkal ciemos
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16.oktobrī, naktī no sestdienas uz svētdienu Mālpils novada 
Upmalās notika traģisks gadījums, kurā daļēji sagruvusi trīsstāvu 
ķieģeļu ēka. Lielvārdes šosejā 17. Izsaukumu uz Upmalām VUGD 
saņēmis pulksten 2:51. Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta informācijas glābēji atrada piecu bojā gājušu cilvēku mirstīgās 
atliekas. Starp bojāgājušajiem ir divi 52 un 62 gadus veci vīrieši, kā 
arī 48, 57 un 79 gadus vecas sievietes. Savukārt vēl septiņi cilvēki 
nelaimē cietuši un ar dažādām traumām nogādāti slimnīcā. Sākotnējā 
versija liecina, ka ēka sagruvusi gāzes sprādziena dēļ. Glābšanas darbi 
kopumā ilguši 15 stundas, nomainījušās vairākas brigādes. 

Valsts prezidents Andris Bērziņš izteicis patiesu līdzjūtību Mālpils 
novada Upmalās notikušajā traģēdijā bojāgājušo tuviniekiem un 
visiem mālpiliešiem, kuriem nācies piedzīvot vienu no traģiskākajiem 
negadījumiem Latvijas vēsturē.

Domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs izsaka pateicību 
Upmalu sagruvušās mājas glābējiem – visu operatīvo grupu darbi nie-
kiem, Valsts ugunsdzēsības dienesta brigādēm, Valsts neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigādēm, Mālpils pašvaldības uzņēmumam 
Norma K un zemniekiem – A.Šaboham, N.Kalniņam, Z.Paulovičam par 
smagās tehnikas izmantošanu, uzņēmējiem – SIA “Žaks-2” (valdes 
pr-tāja Žanna Žukele) un personīgi I.Dreimanei, SIA “Gaisma-SR” 
un personīgi Sandrai Rušai, Mālpils sociālās dienesta vadītājai 
O.Volosatovai par glābēju un cietušo ēdināšanu, MPV direktorei 
F. Ģēvelei par bez pajumtes palikušo izmitināšanu dienesta viesnīcā 
un transporta pārvadājumiem. Dienesta viesnīcā izmitinātajiem 
ēdināšanu organizēja SIA “Žaks-2” ražošanas vadītāja Ilona Drei-
mane, ēdiena gatavošanā iesaistījās un kripatiņu sirds siltuma un 
labestības nodrošināja viss profesionālās vidusskolas ēdnīcas 
kolektīvs. Lauksaimniecības produktus ēdināšanai ziedoja (organizēja 
Nellija Andrukele): Z/S Arāji – Māra un Jānis Živas; Z/S Vildēni – Anita 
Jaungaile; Z/S Jaunceplīši – Zuteru ģimene; Z/S Upesjaunzemi – Jānis 
Žīgurs; Kristīne Kaņepāja; Nellija Andrukele; Dace Vilciņa; Marita 
Pīķe. Tika ziedoti šādi produkti: cūkgaļa un subprodukti; olas; piens; 
biezpiens; siers; krējums; kefīrs; kartupeļi; burkāni; kabači; konservēti 
gurķi; ābolu sula. 

Domes saistošie noteikumi paredz, ka nelaimē cietušie no domes 
var saņemt 200 latus lielus vienreizējos pabalstus, taču šinī gadījumā 
tām ģimenēm, kuras zaudējušas visu iedzīvi, izmaksās 500 latu 
pabalstu. Domes ārkārtas sēdē 18.oktobrī piedalījās arī cietušās 
ģimenes, un pēc to iesniegumiem arī lems, kurām pienāksies lielākā 
summa, un kuras saņems 200 latus. Kopumā palīdzība nepieciešama 
17 ģimenēm.

Ik dienas Novada dome saņēma līdzjūtības un palīdzības 
piedāvājumus no kaimiņu un tālākiem novadiem un sabiedriskām 
organizācijām – Sarkanā krusta, SEB Unibankas, Ķekavas, Skrīveru 
pašvaldībām, Suntažu internātskolas, daudzām privātpersonām  par 
iespējām piedāvāt dzīvokļus, drēbes, ēdināšanu. 

Mālpils novada dome ir atvērusi ziedojuma kontu – Ge money 
Bank konts: Lv09Batr005N201534002, savukārt Sociālā dienesta 
vadītāja Olga Volosatova aicina ziedot sadzīves priekšmetus: veļas 
mašīnas, plītis, TV, sīko sadzīves tehniku. Sazināties  ar sociālo 
dienestu var pa tālruņiem: 67185873 (Lūcija) vai 67185874 (Olga).

ziņas

Ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai varētu atskatīties un izvērtēt paveik-
to biedrības “Notici sev!” pastāvēšanas piecos gados. Šoreiz gribētos 
pakavēties atmiņās un izjūtās, nevis atrakstīties ar skaitļu rindām.

Un tā Tev, lasītāj, būs jāapbruņojas ar pacietību, jo piecus gadus un 
tajos gūtās mācības un pieredzi nav nemaz viegli tik ātri un īsi izvērtēt.

2006. gads – biedrības dibināšanas gads
Visa sākums ir subsidētās darba vietās Mālpils novadpētniecības 

muzejā. Jānis ir pieredzējis muzeja darbinieks, taču man šī iespēja 
strādāt tiek laimīgā kārtā. Pēc piecu gadu invaliditātes ir grūti – nav 
pietiekamas pārliecības, nav nekādu iemaņu un zināšanu atšķirībā 
no Jāņa, kas muzejā ir savā īstajā vietā. Mums abiem traucē 
veselības problēmas, taču iesākam darbu.

Mūsu darbībā ir daudz cilvēku, kas ar savu attieksmi, palīdzību un 
atbalstu ir mūs virzījuši uz priekšu, un nu ir īstais laiks par viņiem pastāstīt.

Baiba un esmeralda
Viņas ir mūsu darba vadītājas un skolotājas muzeja darbā un da-

torprasmju apgūšanā. Dators ir svešs. Viņas palīdz, rāda, iedrošina. 
Lēnām rodas ticība, ka mēs ko spējam – pirmās uzrakstītās rindas, 
pirmās iemaņas.Viņas abas ir mūsu darbības ceļa pirmsākums.

Tad mūsu lokā ienāk Lūcija ar ideju dibināt biedrību. Par viņu ir 
īpašs stāsts, un pie tā es vēl atgriezīšos. Ideja dibināt biedrību īstenojas.

Līvija
Viņa mūs konsultē, palīdz un nokārto visus juridiskos jautāju-

mus. Pirmais biedrības projekts arī ir viņas. Esam tik kusli, ka no tā 
visa, kas būtu jāzin, protam tik vien kā parakstīt dokumentus atķek-
sētajās vietās. Nekādu zināšanu un pieredzes projektu, biedrības 
vadīšanā, juridisko dokumentu noformēšanā. Esam pateicīgi par 
katru sniegto padomu un atbalstu.

Dibināšanas sapulcē esam astoņi. Atceroties to dienu, sēžot pie 
viena galda ar svešiem cilvēkiem, domas liek kavēties tā laika izjūtās, 
kas, nu pēc gadiem izvērtējot, ir bijuša pareizas. Dažs patiešām 
ir bijis īstens dibinātājs ar savu darbošanos līdz šodienai, cits jau 
sen ir aizmirsis, ka ir bijis biedrības dibināšanas sapulcē, vēl kāds 
cits – vispār nav saprotams, kāpēc tur bija atnācis.

Sākas pirmās problēmas – juridiskā adrese, zīmogs, finanses. 
Mums pretimnākoša ir pagasta padome – ar finansiālu atbalstu, ar 
pirmajiem juridisko dokumentu noformēšanas padomiem. Saprotam, 
ka jāmācās, jo no tā visa, kas būtu bijis jāzin, neko neprotam.

Biedrībā – 27 biedri.
Realizēts projekts “Nevis vienatnē, bet kopā”.

2007. gads
Sadarbība ar pagasta padomi veiksmīgi turpinās, pirmā ekskur-

sija, priecājamies par tiem, kas vēlas kļūt par biedrības biedriem. 
Strādājam kopā ar Jāni muzejā par krājuma glabātājiem, un ir labi, 
ka blakus varam nodarboties arī ar biedrības lietām. Par to paldies!

Apgūstam pieredzi, iepazīstam dažādas attieksmes, priecā-
jamies par katru sasniegumu. Pirmie kursi, pirmie pašu organizētie 
pasākumi, pirmie patstāvīgie projekti.

Biedrībā – 34 biedri.
Īstenoti projekti: “Zini, dari, vari”; “Klints”.

2008. gads
Esam palikuši stiprāki, stabilāki, ir jau divu gadu darba pieredze. 

Iepazīstam arvien jaunus biedrus. Zināšanu vēl pamaz, taču mēģinām 
iesniegt pirmos nozīmīgākos patstāvīgos projektus. Saņemam 
pirmos nozīmīgos ziedojumus, kas dod iespēju aktīvai darbībai.

Biedrībā – 49 biedri.
Īstenoti projekti; “Dziedot dziedināt”, “Pretī priekam”.

2009. gads
Apkārt maldās visu daudzinātā krīze. Tas liek bažīties par mūsu 

nākotni, taču darbojamies. Un te par vēl kādu mums nozīmīgu 
cilvēku.

solvita
Mūsu finansiālā drošība, pie kuras varam griezties grūtā brīdī 

un zināt, ka viņa palīdzēs rast risinājumu mūsu sarežģījumiem – ar 
uzticēšanos un ātri. Cilvēks un viņas firma, kas jau no paša sākuma 
ticēja mūsu biedrības darbības nepieciešamībai, izaugsmei, nākotnei.

Apgūstam pieredzi. Mācāmies – apmācības, kursi, varam lepo-
tieties ar sasniegto, jo par spīti tam, ka invaliditāte traucē un reizēm 
piezemē sapņu lidojumu, mēs esam, kļūstam arvien stiprāki, varošāki.

Pirmais nozīmīgākais projekts ar izveidotām deviņām darba 
vietām sociālā riska personām.

Biedrībā – 64 biedri.
Projekts “Darba izmēģinājumi”.

2010. gads
Zaudējam darbu, iepazīstam trūkumu. Novada dome arī 

tagad ir atbalstoša un pretim nākoša – mums tiek telpas, lai 
varētu strādāt. Tā kā nav darba un nav arī cerību to atrast, arvien 

Turpinājums 12. lpp.

Paveroties atpakaļ

upmalu traģēdija

Ziņu bloku veidoja redaktore daiga frīdberga
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Izskatīja 26 jautājumus:
1. Par SIA “Norma K” gatavību ziemas sezonai.
2. Par mērķdotāciju sadali izglītības programmām.
3. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu.
4. Par izglītības iestāžu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 

norēķiniem.
5. Par funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšanu.
6. Par zemes vienības statusa noteikšanu.
7. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
8. Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna izstrādi.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mālpils novadā” apstiprināšanu.
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” nolikuma grozījumu 

apstiprināšanu.
13. Par darba grupas izveidi projekta realizācijai.
14. Par pašvaldības telpu iznomāšanu un nomas maksas samazināšanu.
15. Par telpu nomas maksas atcelšanu biedrībai “Mālpils tautskola”.
16. Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koordinatora 

iecelšanu.
17. Par 18. novembra pasākumu.
18. Par darba slodzes palielināšanu.
19. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D. Lejiņai
20. Par administratīvās komisijas sastāva izmaiņām.
21. Par nekustamā īpašuma “Sporta iela 5” atsavināšanas to pārdodot 

izsoles nolikuma grozījumu apstiprināšanu.
22. Par atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētāja vietnie-

cei.
23. Par atļauju izmantot Mālpils novada ģerboni.
24. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai D.Frīdbergai.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
26. Par atbalstu projekta iesniegšanai un līdzfinansējuma piešķiršanu.

–  Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju starp novada izglītības iestādēm 
sekojoši:
o Mālpils vidusskolai – 19 811LVL/mēnesī
o Sidgundas pamatskolai – 5 655LVL/mēnesī
o Mālpils Profesionālai vidusskolai – 10 074LVL/mēnesī
o Mālpils PII “Māllēpīte” – 2 225LVL/mēnesī
o Mālpils internātpamatskolai – 16 985LVL/mēnesī

–  Sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu 
realizēšanai starp novada izglītības iestādēm sekojoši:
o Sidgundas pamatskolai – 234LVL/mēnesī
o Mālpils vidusskolai – 719LVL/mēnesī
o Mālpils internātpamatskolai – 383LVL/mēnesī
o Mālpils Profesionālai vidusskolai – 329LVL/mēnesī

– Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” nolikuma 
grozījumus.

– Pamatojoties uz Līgumu Nr. 2011-1-AT1-COM13-05036 2 ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru par Comenius Regio programmas 
projekta “Lasīšanas veicināšana lauku novados” realizāciju Mālpils 
novada domē, izveidot darba grupu ar sekojošiem tās dalībnieku 
pienākumiem:

Līvija Mukāne  – projekta vadītāja, atb. par projekta vietējo un 
starptautisko aktivitāšu un finanšu plānošanu, darba grupas saskaņotu 
darbību, projekta dokumentāciju un atskaitēm.

Daiga Frīdberga – projekta vadītājas asistente, atb. par projekta 
publicitātes materiāliem, rezultātu apkopošanu un izplatīšanu.

Līvija Mičule – projekta grāmatvede
Anda Vecroze – atbildīgā par projekta norisi Mālpils vidusskolā
Daila Klintsone – atbildīgā par projekta norisi Mālpils vidusskolā
Ligita Odziņa – atbildīgā par projekta norisi Sidgundas pamatskolā
Ira Andersone – atbildīgā par projekta norisi Sidgundas pamatskolā
Dace Krilovska – atbildīgā par projekta norisi Mālpils novada 

bibliotēkā
Irēna Zutere – atbildīgā par projekta norisi Sidgundas bibliotēkā
 Informēt par projektu un aicināt piedalīties tā aktivitātēs Mālpils pirms-

skolas izglītības iestādes “Māllēpīte”, Mālpils internātpamatskolas 
un Mālpils Profesionālās vidusskolas vadību, bibliotekārus, latviešu 
valodas skolotājus un skolēnus.

– Par Mālpils novada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku 
koordinatoru iecelt Mālpils novada kultūras centra direktori EDĪTI 
PRIEKULI.

– Atbrīvot Arvilu Lūku no Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata 
no 2011.gada 19.septembra.

Kancelejas vadītāja 
iveta krieviņa

Saskaņā ar Mālpils novada domes sēdes lēmumu Nr.12/1 
informējam, ka:
1. Tiek nodota publiskai apspriešanai Mālpils novada Attīstības program-

mas 2012. – 2018. gadam 1. redakcija.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2011.gada 8. novembra 

līdz 2011.gada 6.decembrim.
3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Mālpils novada Attīstības 

programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakciju var iepazīties un 
iesniegt rakstiskus priekšlikumus Mālpils novada pašvaldībā (312.kab, 
tālr.67970889.), adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, pirmdien un ceturt-
dien no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00.

 Ar materiāliem var iepazīties Mālpils novada pašvaldības mājas lapā 
www.malpils.lv.

4. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2011.gada 
22. novembrī plkst.17.00 novada domes zālē, Nākotnes iela 1.

mĀLPiLs Novada domes sĒŽu Grafiks 
2011. gada NovemBra mēnesim

sēdes nosaukums datums, laiks telpas Nr. sēdes vadītājs
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 23. novembrī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 24. novembrī pl. 16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA
Finanšu komitejas sēde 24. novembrī pl. 17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
domes sĒde 30. novembrī pl. 15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS
Privatizācijas komisijas sēde 28. novembrī pl. 18.00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS
Administratīvās komisijas sēde 9. novembrī, 23. novembrī pl. 14.00 Mazajā sēžu zālē INETA BROKA
Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās pl. 17.00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

informācija par 2011. gada septembrī saņemtajiem  
būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem
iesnieguma 

datums iesniedzējs objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

09.09.2011. Kaspars Lejietis Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 
nekustamajā īpašumā Pīpeņu iela 11

Atbalstīt būvniecības ieceri 
un izsniegt plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu

16.09.2011. Andris Dombrovskis Saimniecības ēkas būvniecība nekustamajā īpašumā 
“Ruikaskalni”

16.09.2011. AS “Sadales tīkls” pilnvarotā  
SIA “Delta EM”

Elektropārvades līnijas Z-8037-3 rekonstrukcija  
Mālpils novada Sidgundas ciemā

16.09.2011. AS “Sadales tīkls” pilnvarotā  
SIA “Delta EM”

Elektropārvades līnijas Z-9114-2 rekonstrukcija  
Mālpils novadā 

mĀLPiLs Novada domes 28.09.2011. sĒde Nr. 10
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No 8.–10.septembrim Ķekavas novadā 
norisinājās starptautiskais festivāls VIA Ķe-
kava, kuru apmeklēja sadraudzības pilsētu 
delegācijas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, 
Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Vācijas, Tur-
cijas un Azerbaidžānas. Festivāla ietvaros 
notika dažādi koncerti, festivāli, konferences 
un citi pasākumi, arī mūsdienu dejas nakts 
koncerts “Alises jaunie piedzīvojumi Aizspo-
gulijā”. Koncerts notika Baložu kultūras 
namā un tajā piedalījās 12 mūsdienu dejas 
kolektīvi no Ķekavas, Baložiem, Katlakalna, 
Salaspils, Olaines, Baldones, Mālpils un 
Polijas. Alises jaunos piedzīvojumus dejā 
atspoguļoja 140 dejotāji, kuru priekšnesumi 
veidoti Hip-hop, Break dance, Show dance 
un laikmetīgās dejas stilos. Alises sastap-
šanās ar panterām, tauteņiem, lēkājošām 
bumbām, jūrniekiem un citiem tēliem tika at-

“Nakcītis” 
aizspogulijā

Jau ceturto gadu Latvijas Saeima rīkoja 
atvērto durvju dienu, kuras ietvaros skolēni 
no visas Latvijas varēja apmeklēt Saeimas 
namu. Arī Mālpils vidusskolas 12.klases 
31 audzēknis 23.septembrī izman toja iespēju 
un papildināja savas zināšanas par Latvijas 
parlamenta ēku. Mālpils vidusskola šāda 
veida pasākumā piedalās jau trešo gadu. 
Skolēni ar interesi izstaigāja Saeimas namu 
un izmantoja iespēju atbildēt uz konkursa 
jautājumiem, parādīja savas zināšanas par 
parla menta vēsturi un darbu, kā arī apskatīja 
ēkas arhitektūru. Parlamenta viesiem bija reta 
iespēja apskatīt reprezentācijas telpas, kurās 
tiek uzņemtas ārvalstu amat personas. Mēs 
varējām ielūkoties Saeimas priekšsēdētājas 
S.Āboltiņas kabi netā, Valsts prezidenta 
kabinetā un darbinieku darba telpās. Skolēni 
īpašu vērību pievērsa Mazajām marmora 
kāpnēm, kā arī dažādajām krāsu zālēm: 
Zaļajai zālei, Brūnajai zālei, Baltajai zālei, 
Dzeltenajai zālei un Sarkanajai zālei. Šķiet, 
ka visspilgtāko iespaidu atstāja Sarkanā zāle, kurā notiek Saei-
mas Prezidija sēdes, starptautiskas konfe rences u.c. pasākumi, 
taču neatpalika arī Sēžu zāle, kas ir Saeimas nama nozīmīgākā 
telpa. Interesanti bija tas, ka katrs parlamenta apmeklētājs saņēma 
informatīvi izglītojošu materiālu, kas kalpoja par ceļvedi ekskursijas 

laikā un būs piemiņa no Saeimas apmeklējuma. Skolēniem ekskur-
sija likās iespaidīga un ļoti izglītojoša, tādēļ labprāt atkārtotu to arī 
nākamgad! Pēc Saeimas nama apmeklējuma politikas zinību stundās 
pārrunājām gūtos iespaidus un pārbaudījām savas zināšanas mūsu 
valsts parlamenta darbībā.

12. klases skolniece eva ieviņa

izglītība UN kUltūra

Katru gadu līdz ar astronomiskā rudens iestāšanos tiek atzīmēti pirmie rudens svētki – 
Skolotāju diena. Jau daudzus gadus izveidojusies tradīcija dot skolotājiem iespēju svētku 
dienā atpūsties un mācību stundu vadīšanu uzticēt vecāko klašu skolēniem. Diena bija 
ļoti saulaina un garastāvoklis visiem tāds pats. Pirmās divas mācību stundas vadīja paši 
priekšmetu skolotāji, bet sākot no trešās stundas 12. klašu skolēni. Solīdi saģērbušies, 
ar satraukuma pilnu seju, devās pie savām klasēm. Kā teica divpadsmitie: “Ja godīgi, šī 
ir viena no galvenajām dienām, ko gaidījām, sākoties 12. klasei! Ļoti vēlējāmies vadīt 
mācību stundas jaunāko klašu skolēniem! ”

Visas dienas garumā skolā valdīja miers, lai skolotājs varētu kārtīgi atpūsties sev 
paredzētājās aktivitātēs. Skolotājiem bija dota iespēja kārtīgi izsportoties, izsmieties un 
mierīgi padzert kafiju. Katra klase savam skolotājam bija sagatavojusi jauku pārsteigumu. 
Nepamanīta nepalika 7. klases dāvana skolotājai Dagnijai – skolas gaiteņos bija saliktas 
norādes, uz kurām bija uzrakstīts “Samīļojiet Dagniju!”.

Prieks, ka skolā ir kreatīvi jaunieši. Ceram uz jaunām idejām arī nākamgad. Skolotāju 
diena tagad jau ir pagājusi, bet priekšā vēl neskaitāmi daudz svētku gan skolotājiem, 
gan skolēniem. Tiksimies!

katrīna mārtinsone

28. septembrī skolā jau no paša rīta jūtamas 
tirgus smaržas, garšas, čalas....Skolas gaiteņos 
pārdevēji jau kārto un noformē savas preces. 
Pēc pirmās stundas lielā tirgošanās sākas. 
Tirgotāju lomā pārsvarā iejutušies jaunāko 
klašu skolēni, bet pircēji ir vecāko klašu skolēni 
un skolotāji. Vislielākā piekrišana dažādiem 
pašceptiem gardumiem. Prieks, ka pārdevēji 
parūpējušies par preces iesaiņojumu. Līdz 
pusdienām prece ir izpārdota. Apmierināti un 
priecīgi gan pārdevēji, gan pircēji. Jau izskan 
jautājums – Kad atkal būs tirdziņš?

Tirgus organizatoriem arī prieks par 
skolēnu aktivitātēm. Un tādēļ – Liels paldies 
visiem pārdevējiem un pircējiem.

Arī es, Gunta, tur biju,  
visu redzēju un nogaršoju

12. klases saeimas 
nama apmeklējums

svētki skolotājiem miķeļdienas tirdziņš 
mālpils vidusskolā

deju grupas “Nakcītis” un “krikši” Turpinājums 6. lpp.
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Mālpils izstāžu zāle, spoža un balta, pēc 
remonta jauno sezonu atklāj ar gleznotāja 
Viļa Ozola (1929) personālizstādi, kas apbur 
ar niansētām toņu un pustoņu spēlēm, līniju 
un priekšmetu formu bagātību. Izstādes 
atklāšanā visi nonākam rudens noskaņu 
burvībā – zem kājām čab dzeltenas kļavu la-
pas, acis steidz no vienas gleznas pie otras, 
un visās, kas no rudens – te sēņu grozs, te 
sārti āboli izbiruši uz galda. Galda tēma ļoti 
raksturīga mākslinieka darbos – ar veciem 
traukiem, mazliet aplupušiem, bet tik mīļiem 
kā senāk uz vecmāmiņas virtuves galda.

Mākslinieks atzīst, ka gadu gaitā ir 
mainījies gandrīz nemanāmi, lai gan starp 
jaunības darbiem un tagadējiem, protams, 
esot starpība: “Klusajām dabām ir stūrai-
nība, tāda konstruktīva uzbūve fonā, bet 
priekšmeti ir tādi, kādi jau viņi ir. Citreiz man 
“piesien” kubismu, bet tam nepiekrītu, jo 
kubismā jau nevar saprast, vai tas ir portrets 
vai ainava.”

Izstādē redzamas arī ainavas, kurās var 
atpazīt vietas no Mālpils, jo Vilis Ozols pieda-
lījies Mālpils plenēros. Uzmirdz rapša lauks 
un baltsārtas ābeles, mierīgs Mergupes līču 
klusums un vēja pūsma no tikko izmazgātu 
palagu plandoņas. Spilgtas krāsas gan vec-
meistara darbos maz, vien magoņu lauka 
sarkanums mazā ainavā, par ko mākslinieks 

nosmej: “Nu magones jau nevarēju taisīt 
pelēkas!” Krāsainība bijusi vairāk agrākajos 
lielajos pasūtījuma darbos, kas sasnieguši 
pat 2m garumu. Tagad gleznojot uz maziem 
formātiem, jo strādājot vairāk sēžot, kas 
ierobežo iespēju atkāpties no molberta, lai 
pārredzētu visu darbu. Gadu gaitā izmē-
ģinājis dažādas tehnikas, strādājis ar eļļu, 
akrilu, akvareli, jauktu tehniku. Jaunības 
laikos vairāk izmantojis faktūras. Bieži iz-
mantojot veco palešu krāsu, kuru sajaucot 
ar krāsu var veido interesantu graudainu 
faktūru. Uzstādījumus gan vairs neliekot, 
gleznojot pēc atmiņas un tā brīža sajūtām. 
Ainavām Vilis Ozols meklējot interesantus 
sižetus, kas Mālpilī atrodami jo īpaši daudz. 
Jaunībā strādājis dabā, bet tagad ārā taisot 
tikai skices ar zīmuli, jo traucējot ārējie 
apstāk ļi. Tā Mālpilī, gleznojot Mergupes 
līcīšus, esot bijis jāmūk no dunduru bariem.

Mākslinieks gleznojot no bērna kājas, 
jo pirmos iespaidus guvis no mātes brāļa 
gleznām, zīmējumiem, kā arī mājās bijušas 
zīmēšanas mācību grāmatas, kuras tad 
pētījis. Pirmā profesionālā izglītība iegūta 
rozentāļos, kuras 5 gadu programmu apgu-
vis trijos gados. Mākslas akadēmijā studējis 
figurālo glezniecību pie Eduarda Kalniņa, jo 
toreizējos laikos jau cita gandrīz nekā nebi-
jis. Visa dzīve tā arī saistīta ar glezniecību, 

jo visu mūžu veltījis darbam Akadēmijā – no 
vecākā pasniedzēja līdz profesoram. Pats 
sevi gan par pedagogu neuzskatot, jo vairāk 
jūtoties kā gleznotājs. Ilgāku laiku bijis 
zīmēšanas katedrā, pasniedzot zīmēšanu 
visu nodaļu studentiem.

Izziņai: Vilis Ozols izstādēs piedalās no 
1956. gada. Latvijas Mākslinieku savienības 
biedrs no 1961. gada un no 1993. gada 
asociācijas “B – 13” (1993 – 1998) biedrs. 
Sarīkojis personālizstādes: Dolē (1982, 
kopā ar I. Vecozolu), Naukšēnos (1986), 
Rīgā (1989), Valmierā un Cēsīs (1989, 
kopā ar S. Ozoliņu), Minhenē (1993, kopā 
ar I. Vecozolu), Osnabrikā (1995). Regulāri 
piedalījies grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, 
Maskavā, Vācijā, Japānā, ASV, Kanādā, 
Francijā un daudzviet citur. Darbi atrodas 
Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas 
Mākslinieku savienības, Krievijas Kultūras 
ministrijas un Krievijas Mākslas fonda 
īpašumā, Tretjakova galerijā Maskavā un 
Vagneres galerijā Minhenē, kā arī daudzu 
valstu galerijās un privātkolekcijās.

Paldies par sadarbību izstādes veido-
šanā: Ilzei Putniņai; Ilzei Žeivatei; Helēnai 
Mednei; Intai Grapmanei un Solvitai Strausai.

daiga frīdberga, 
Mālpils Vēstis redaktore

izglītība UN kUltūra

izstāžu zālē vecmeistars – vilis ozols

Turpinājums no 5. lpp.

spoguļota foto projekcijās, ieva-
dot attiecīgo koncerta sižetisko 
sadaļu. Biju ļoti priecīga kļūt par 
šī koncerta režisori un sadar-
boties ar lieliskiem mūsdienu 
deju kolektīviem un atsaucīgiem 
kolektīvu vadītājiem. Turklāt, ga-
tavojot šo koncertu, savstarpēji 
iepazinās arī Mālpils deju grupa 
“Nakcītis” un Ķekavas privātās 
pamatskolas “Gaismas tilts ‘97” 
deju grupa “Krikši”. Lai turpinā-
tu iesākto draudzību esam jau 
domājuši par kopīgiem pasā-
kumiem nākotnē. Tuvākais no 
tiem – gatavošanās Mūsdienu 
dejas lielkoncertam Madonā un 
kopmēģinājumi Cēsīs ar deju 
grupu “VIVA”.

ivetta Jakovļevadeju grupa “Nakcītis”

Centrā vilis ozols uz molberta pats jaunākais darbs
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Vienmēr tā nav. Parasti vairāk vai mazāk 
zinu par pasākumu, uz kuru eju. Šoreiz 
literārais sarīkojums “Starp debesīm un 
zemi” 28.septembrī Mālpils bibliotēkā man 
bija liels nezināmais. Tikšanās ar rakst-
nieci, režisori, evaņģēlisti un vēl, un vēl... 
daci Priedi.

Mūsu bibliotekārei piemīt īpašs talants – 
atrast un izvilkt popularitātes saulītē kādu 
mums, mālpiliešiem maz zināmu personību.

Sanākušos uzrunāja Laimas Niedras 
glezna, tā kā iedrošinot izteikt vārdos 
sakar ības starp debesīm un zemi. 
Sarīkojumu ievadīja mūzikas skolas 
audzēkņa Nila Lipstova ģitāras spēle.

Dace Priede vispirms iepazīstināja mūs 
ar meitu Žaneti, teoloģijas studenti. Ātri vien 
tikām pārvilināti aktīvā domu apmaiņā. Dace 
Priede, nosaucot savas dzīves vērtības un 
nodarbošanās, kā savu vislielāko pienā-
kumu un virsuzdevumu uzsvēra – būt 
mammai saviem pieciem bērniem. Stās-
tījuma gaitā sajutām, kā ir, kad paliec viena 
ar bērniem. Kad bezdarbība vedina uz 
grūtsirdību, izmisumu, taču rīcība atraisa 
enerģiju. Arī enerģiju rakstīt, norakstīt no 
sevis nost visu, kas sakrājies kā norokams 

kalns. Mēs uzzinājām, kā viens cilvēks, 
Daces gadījumā, skolas direktors, ietekmēja 
visu viņas dzīvi. Saredzēt talantu kādā jomā, 
uzticēties, lūk, šī skolotāja nopelns.

Daces Priedes dzīves notikumi, piedzī-
votais ir visās viņas grāmatās un to ir ap 
desmit. Daudz dzirdējām fragmentus no 
grāmatām, lasītus dialogos ar meitu Žaneti.

Dace ir ļoti laba aktrise, tāpēc arī 
stāstījums tik dabiski emocionāls par 
darbošanos amatierteātrī.

Un tad mēs uzzinājām, kā, pēc vie-
na bezgala traģiska notikuma, Dace 
Priede kļuva par evaņģēlisti, brīvprātīgu 
sprediķotāju un tagad kalpo vairākās 
draudzēs, jūtoties vistiešākā sasaitē starp 
debesīm un zemi. Viņas moto: “Lai tev 
notiek tā, kā tu ticēji!”

Klausījāmies par ceļojumu uz Ameriku – 
uz Keita rezervātu, skatījāmies fotogrāfijas 
un jutām – tur klāt stāvējušas iedomas, 
fantāzija, sapņi, ko piepildīt ļāva tuva cilvēka 
mudinājums uzdrīkstēties. Ir jau tā, ka 
īpašības ved pie notikumiem, un tikai mūsu 
pašu ziņā ir atrast, izlasīt Daces Priedes 
grāmatas – gan tās, kas ir mūsu bibliotēkā, 
gan tās, kuras iegādājāmies tikšanās reizē 

un saņēmām ar mīlestību un labestību grez-
notus autogrāfus: “Lai jūsu taurenis priecīgs 
plīvo debesīs, un tās nav vientuļas!”

Nav jau māksla izteikt, ir māksla izsakot 
pateikt.

Paldies!
Benita rublovska

Comenius regio programmas projekta “Lasīšanas 
veicināšana lauku novados” aktivitātes septembra mēnesī

izglītība UN kUltūra

Projekti

Jaunais mācību gads sācies arī pirmsskolas izglītības iestādē 
“Māllēpīte”. Viens no galvenajiem uzdevumiem sagatavošanas 
grupas bērniem ir iepazīties ar grāmatu, un mācīties ar to atbilstoši 
darboties. Radīt interesi par grāmatu.

Jau vairākus gadus pirmsskolas izglītības iestāde sadarbojas 
ar Mālpils novada bibliotēku. Arī šoruden “Māllēpītes” grupas 
bērni devās ekskursijā uz bibliotēku. Ar gandarījumu jāpiezīmē, ka 
daudzi bērni zināja, kas ir bibliotēka un kur tā atrodas. Mūs laipni 
sagaidīja smaidīgā bibliotekāre Dace Krilovska, kura iepazīstināja 
ar bibliotēkas telpām, garajiem grāmatu plauktiem. Pārsteidza 
tas, ka vienuviet var būt tik daudz grāmatu un visas sakārtotas 
pēc alfabēta. Datoru telpā bija vislielākā sajūsma, jo tagad da-
tors nevienam bērnam nav svešs. Tāpat ļoti patika bērnu lasītavā 
vecie skolas soli, pie kuriem arī visi izmēģināja sēdēt un uzmanīgi 
klausīties bibliotekāres teiktajā.

Dace interesanti bija sagatavojusi bērnu iepazīstināšanu 
ar sēnēm, jo tieši tobrīd mūsu grupiņa apguva tēmu “Sēnes”. 
Skatījāmies grāmatas, klausījāmies tautasdziesmas, dzejoļus un 
minējām mīklas. Bibliotekāri pārsteidza, ka bērni ne vien zina 
nosaukt sēnes, bet orientējas ēdamajās un neēdamajās sēnēs. 
Vēl bērni kopā ar Daci izpētīja alfabētu no mākslinieces Ivetas 
Sproģes atraktīvās grāmatiņas “Alfabēts”, pierādot, ka visi jau pazīst 

burtus. Ciemošanās noslēgumā katrs bibliotēkai veltīja zīmējumu 
ar skaistāko sēni un parakstu. Lai ir ko atcerēties no sava pirmā 
apmeklējuma bibliotēkā.

Gaidīsim nākamo tikšanos,  
“māllēpītes” grupas bērni  

un skolotājas inga rimicāne, inita krilovska

21. septembrī daudzi mālpilieši baudīja Comenius Regio 
programmas dāvāto iespēju apmeklēt dzejnieces Aspazijas māju 
Dubultos, kā arī Raiņa un Aspazijas vasarnīcu Majoros.

Ir rudens, kas vecākās un vidējās paaudzes cilvēkiem asociējas 
ar kādreiz tik populārajām Raiņa Dzejas dienām. Bija jauki atkal 
pabūt vietās, kas apmeklētas sen – skolas gados, mēģināt atcerēties 
Raiņa un Aspazijas pazīstamākās dzejas rindas, uzzināt daudz jauna 
par mūsu dzejas dižgaru dzīvi un daiļradi.

Patīkami laika apstākļi drosmīgākos mudināja uzkāpt Dzintaru 
skatu tornī un aplūkot rudenīgi krāsaino Jūrmalu no 33,5 m augs-
tuma. Savu izzinošo ceļojumu noslēdzām ar Bulduru Dārzkopības 
vidusskolas paraugstādījumu apskati.

Liels paldies brauciena organizatorei Dacei Krilovskai par 
pārdomāto ekskursiju un brīnišķīgo noskaņu!

Šarlote tamma

Pirmā ciemošanās bibliotēkā

atkal raiņa priedēs...

starp debesīm un zemi
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Rudenīgi krāsaina un raiba ir sestā saruna par dvīņiem, šoreiz 
tiem, kuru ģimenes dzīvo Mālpilī jau četrās paaudzēs.

Ar abu dvīņu pāru mammām elitu miltiņu un Ligitu 
aktanaroviču ilgus gadus strādājām vienā darba vietā – Mālpils 
vidusskolā, viņas ir tehniskās darbinieces. Ir vēl daudz kas kopīgs: 
abas vienlaicīgi beigušas Smiltenes tehnikumu ar vetārsta diplomu, 
abas visu mūžu pamatīgi strādājušas (tas mantots no vecākiem 
un tālāk nodots bērniem), abām ir kuplas ģimenes un abas, kā 
mēdz teikt, “ar nagiem un zobiem” cīnījušās, lai bērniem iemācītu 
patstāvīgai dzīvei nepieciešamo.. Ne vienā, ne otrā ģimenē ne-
viens nekad nav lutināts, ir pašiem savas mājas, zeme, lopi, ar 
vārdu sakot, viss, lai varētu izdzīvot. Gan mammas, gan viņu bērni 
pamatizglītību guvuši Mālpils skolā, un vēl – abos dvīņu pāros ir 
puisis un meitene.

Dvīņu anitas un oskara mamma Elita atceras, kāds apjukums 
bijis, kad piedzimuši divi mazuļi. Kā nu abus reizē pabarot, kā paspēt 
apkopt, kā vēlāk pieskatīt, kad sāks skraidīt. Tomēr zīdaiņa vecumā 
dvīņi bijuši mierīgi, laikam sapratuši, ka mammai jāstrādā, jo dekrēta 
atvaļinājuma Elitai nav bijis. Tā arī auguši katrs savā redeļgultiņā. 
Reiz gan Anita pamanījusies ievelties brāļa gultā un mammai par 
izbīli sataisīt īstu haosu.

Kad bērni paaugušies, tūdaļ likti pie darba. Malku sanest, māju 
sakopt – tas ik dienu, tad vēl ravēšana, laistīšana, ogu lasīšana, 
rudeņi kartupeļu laukā. Visi četri bērni iemācīti arī govis slaukt. Taču 
ne tikai darbs vien veidojis bērnus. Kā tik bijusi iespēja, mamma 
vedusi savu saimi uz pasākumiem.

Skolā dvīņi mācījās ar kāpumiem un reizēm arī kritumiem. Anita, 
kā jau meitene, bija centīgāka, taču ļoti klusa un kautrīga. Uz darbu 
gan nekad nevajadzēja skubināt, piemēram, kad par klases telpu 
varēja teikt – spīd un laistās –, tad bija skaidrs, ka dežurē Anita.

Šķiet, nevienam no dvīņiem nav mammas šerpās valodas un 
drosmes vienmēr teikt, ko domā, nebēdājot par to, vai sarunu 
biedram tas patiks vai nē. Tomēr tagad abi runā droši, pārliecinoši, 
tātad kaut kas mantots ir gan. Abiem ieaudzināta kārtības mīlestība 
un nopietna attieksme pret darbu. Oskars cītīgi strādā kooperatīvajā 
sabiedrībā “Kabatiņas” un ar darbu ir apmierināts, bet Anita ir pavāre 
“Spicē” un saņēmusi par labu darbu gan uzslavas, gan Atzinības 
rakstus, gan prēmijas. Viņa ar pateicību atceras Mālpils tehnikuma 
laiku, visvairāk skolotājas Eviju Zariņu un Guntu Jēkabsoni, kura 
bija arī audzinātāja. Interesanti, ka Anitas draugam Dairim, ko Elita 
ļoti slavē par darbīgumu, arī ir dvīņu brālis.

Elita priecājas, ka mājas un apkārtnes sakopšanā un veidošanā 
vienmēr piedalās visi bērni, kaut arī dažkārt pakurnot par mammas 
nemitīgajām idejām, ko viņa vēlas realizēt, kā saka, uz līdzenas 
vietas.

Sapņi par bērnu nākotni gan neesot piepildījušies, katrs gājis 
savu izvēlēto ceļu. Ģimenē dzīvojuši arī divi audžu bērni – Guntis 
un Kristīne, jo Elita uzskata par savu goda lietu palīdzēt tiem, kam 
dzīvē klājas pavisam grūti. Tagad viņa auklē jaunākās meitas 
atvasīti un klusībā cer, ka varbūt tieši mazmeitiņa piepildīs kādu 
vecmāmiņas sapni.

Liene un artis aktanaroviči ir auguši sešu bērnu ģimenē. Juris, 
dvīņi, Gvido, Diāna un Sabīne – tāda ir šīs ģimenes lielā bagātība. 
Visi jau pieauguši, četriem ir savas ģimenes.

Kad tuvojies dvīņu pasaulē nākšanas brīdis, mammai Ligitai 
dakteri teikuši, ka visticamāk būs divi bērniņi, un tā jau arī bija. 
Auguši mierīgi, plēsušies neesot, taču, kā stāsta Liene, viņa un 
brālis tikai pirmajā skolas gadā apjautuši, ka ir dvīņi un ko vispār 
šis vārds nozīmē.

No skolas gadiem Liene ar cieņu atceras savus skolotājus – 
Līgu Liepu, Lūciju un Jāni Vaivarus. Skolotāja Lūcija ar bērniem 
iestudējusi “teātrīšus”, kopā šuvuši tērpus, un tas esot bijis ļoti jauki. 
Artim skoloties kopā ar Lieni iznācis pamaz, viņš tādiem kūleņiem 
ceļojis no vienas klases uz otru, no dienas skolas uz vakarskolu 
Pēc 9.klases Liene mācījusies tepat, mūsu tehnikumā, un ieguvusi 
lauku māju saimnieces kvalifikāciju. Viss tehnikumā apgūtais lieti 
noderējis dzīvē. Pie Laumas Krastiņas stellēs sēdusies jau ar 
zināmu pašapziņu, jo pamatus aušanā ielikusi vecmāmiņa, Mālpilī 
pazīstama audēja Lūcija Riņķe. Lauma, vaicāta par Lieni, atjautā: “Ak 
Liene no dvīņiem? Ļoti čakla bija. Klusa gan, bet ar humoru. Artis 
jau arī tur piepalīdzēja.” Vēl Liene ar labu vārdu piemin skolotāju 
Rudīti Isajevu. Tomēr vairāk par aušanu un visu citu patikusi ēdienu 
gatavošana, to arī tagad ģimenē darot ar prieku, bet vislabprātāk 
cepot tortes.

Kad nomira tētis, arī dvīņiem sākās īstā darba dzīve, jo mamma 
viena apgādāt lielo ģimeni, protams, nevarēja. Liene 10 gadus 

laikU lokos

ar saknēm mālpilī

anita un oskars

dvīņi paaugušies

anita ar mammu tehnikuma izlaidumā
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nostrādājusi uzņēmumā “Laiko”, kā pati smejas, līdz pašām beigām. 
Tur kādu laiku strādājis arī Artis. Tagad Lienes dzīves un darba vieta 
ir Allažos. Koku apstrādes uzņēmumā strādā abi ar vīru. Nopelnot 
labi, pagaidām ar dzīvi varot būt mierā. Artis pa to laiku paguvis gan 
Anglijā maizīti cept, gan Vācijā būvēt, darba uzdevumos izbraukājis 
vai visu Eiropu un šobrīd Mālpilī pie mammas gaida izsaukumu, kad 
būs jāatgriežas darbā. Dzīvi ārzemēs viņš uzskata tikai par pagaidu 
nepieciešamību, naudas jautājumu. Vienīgā vieta pasaulē, kas sirdij 
tuva, ir Mālpils – tāda ir Arta visciešākā pārliecība.

Artim ģimenes vēl nav, bet Lienei ir ņipra meitiņa Elisa (vārds 
atrasts žurnālā “Šūpulītis”). Par nākotnes profesiju Elisai viss 
skaidrs: viņa būs pārdevēja tur, kur pārdod “končas”. Mamma 
gan klusībā cer, ka meita būs mediķe. Elisas lielākā vēlēšanās? 
Nākamgad sagaidīt māsiņu, kura tūdaļ tiek arī uzzīmēta.

Brīvajā laikā labprāt izbraucot ar divriteņiem, arī uz pasākumiem 
ejot, bet vislielākais notikums esot radu saiets, kas notiekot katru 
gadu jūlijā. Tad sanākot un sabraucot lieli un mazi, veci un jauni, 
kopā vesels pulks.

Gribēju tradicionāli pajautāt par Mālpili, bet nepaspēju, Liene 
pati pasaka: “Mālpilī gan vienmēr kaut kas jauns. Tikko atbraucu, 
skatos – jau tirgus laukums gatavs!”

Bieži jau māsai un brālim satikties neiznāk, visi strādā. Sazvanās 
gan regulāri. Un vispār par ģimeni dvīņi ir vienādās domās: “Ir labi, 
ja tik lielā ģimenē kā mūsējā visi prot godā turēt galveno – saticību 
un mīlestību. Un mums ir abas!”

Pēcvārda vietā. Ar prieku gan skatos, gan klausos savos 
sarunu biedros un domāju, cik maz mēs, skolotāji, patiesībā varam 
nojaust, kā darbs un dzīves pieredze izveidos tos mazos cilvēkus, 
kas sēž skolas solos. Jo lielākas ir pozitīvās pārvērtības, jo lielāks 
mūsu gandarījums.

ināra Bahmane

laikU lokos

Liene: Jā, reiz būs maizīte pašai jāpelna. a. ieviņa foto

kopā ar vecmāmiņu – lielo audēju

visu sešu bērnu kristību dienāĢimene pārgājienā

elisas 
zīmējums
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Sidgundas pamatskola ir iesaistījusies COMENIUS REGIO 
PROGRAMMAS PROJEKTĀ “LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU 
NOVADOS”, tāpēc mums, 5. – 9.klašu skolēniem un skolotājiem, 
bija lieliska iespēja braukt ekskursijā. Mūsu ekskursijas galapunkts 
šoreiz bija Lielvārde, Andreja Pumpura muzejs. Interaktīvā veidā 

visi 42 skolēni tika iepazīstināti ar A. Pumpura dzīvi un daiļradi. No 
skolēnu vidus tika izraudzīts gan A.Pumpurs, gan viņa sirdsmīļotās, 
gan sieva, kā arī eposa “Lāčplēsis” varoņi. Mums bija savs Pumpurs 
(Elvis, Raitis), Lāčplēsis (Gatis), Laimdota (Evita), Spīdala (Inese), 
Koknesis (Elvis), Melnais Bruņinieks (Egīls).Tas, protams, gides 
stāstījumu izvērta par ļoti interesantu un aizraujošu. Gandrīz divas 
stundas paskrēja ātri. Raitis: “A. Pumpura muzejā bija ļoti intere-
santi, jo paši varējām piedalīties.” Ēriks: “Lielvārdē ir ļoti interesants 
muzejs – A. Pumpura muzejs!”

Protams, izstaigājām arī parku, kur pavērās brīnišķigs skats 
uz Daugavu. Laura: “Skaists skats uz plašo Daugavu. Ieteiktu 
aizbraukt!” Otrais pieturas punkts bija Kaibalā, kur apskatījām 
“četrdesmitgadniekus”. Jā, tiešām ozoliem tas ir tikai... nieks – 
40 gadi! Uzzinājām, ka šos ozolus ir stādījuši A. Pumpura dzim-
tas pārstāvji. Sintija: “Pie šiem ozoliem ir ļoti laba vieta dzejas 
lasīšanai”. Tā arī darījām. Daži vecāko klašu skolēni nolasīja 
I. Ziedoņa un O. Vācieša dzejoļus, tika noskandēta četrrinde arī no 
Raiņa dzejoļa “Lauztās priedes”. Kaut uz brīdi sajutāmies nedaudz 
neierasti, jo ne jau bieži mēs lasām dzeju pie Dzejas ozoliem. 
Kaut arī literatūras stundās par Lāčplēsi runāsim tikai ar 9. klases 
skolēniem, priekšstats par A. Pumpura dzīvi un eposu radās visiem, 
kas bija šajā ekskursijā.

Pabijām arī Ķeguma Krusta kalnā, Lēdmanes “Trušu karaļvalstī”. 
Savukārt skolā visu mēnesi skolēni mācījās dažādu latviešu dzejnieku 
dzejoļus. Skolas telpās bija iekārtota izstāde veltīta Dzejas dienām.

i. andersone

22. septembra rīts uzaust saulains, jo 9. un 12.klašu skolēni 
dodas ekskursijā uz Ērgļu pusi. Mūsu uzdevums iepazīties vairāk 
ar izcilā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi, jo pēc 
tam piedalīsimies Ērgļu novada rīkotajā domrakstu konkursā par 
Blaumani, viņa darbiem un līdzgaitniekiem.

“Skolēniem šī muzeja apmeklējums ļoti patika, jo tik azartisku, 
interesantu, piedzīvojumiem bagātu stāstījumu sen nebijām 
dzirdējuši. Likās, ka priekšmeti sāk atdzīvoties, darboties līdz ar 
mums. Gides stāstījums un skandētā dzeja ieinteresēja visus 
klausītājus.”

Interesantākais, ka pēc brauciena daudzi skolēni meklēja 
bibliotēkā Blaumaņa darbus, lai izlasītu dzirdēto gan par rakstnieku, 
gan viņa darbiem.

Šoreiz apkopoti 9. klases skolēnu iespaidi, kur viennozīmīgi 
visi atzīst, ka gides stāstītais palīdzēja lieliski uztvert informāciju.

Skolēniem patika ēku autentiskums, jo varēja apskatīt ēkas to 
dabiskajā izskatā.

“Patika Blaumaņa istabas ar dažādām senajām lietām, 
piemēram, klavieres, gulta, pūra lāde, gleznas. Interesanti likās 
zemās durvju stenderes. Un kur vēl grāmatplaukts ar Blaumaņa 
darbiem!”

“Man vislabāk atmiņa palika klēts, vāgūzis un senie darbarīki.”
“Interesanti šķita, ka vecpuišiem agrāk bija divi cimdu pāri!? Un 

vakaros saimes istabā tika aizdegts skals, pie kura veica dažādus 
vakara darbus, bet Ābrams no sava stūrīša stāstīja pasaules ceļos 
piedzīvoto.”

“Senos zirnekļu tīklos tītie istabas stūri deva iedvesmu klausīties 
stāstītājas miglā vītajos vārdos par pagātni, nerātnajiem velniņiem, 
par Tālavas taurētāju, par mīlestību un nāves ēnu... ”

9. kl. Skolēnu teikto apkopoja kl. audz. daila klintsone

Projekti
Ar moto “Dzeja, nepadodies” septembrī norisinājās tradicionālās Dzejas 

dienas arī Mālpils vidusskolā. Dzejas dienas ir viena no stabilākajām kultūras 
dzīves tradīcijām. Tie ir kā svētki dzejniekiem, gan kā atskaites punkts gada 
laikā padarītajam.

5.klašu skolēni dzejoļus par rudeni bija ietērpuši ar dabas veltēm veidotos 
rotājumos. Tie tika izlikti skolas gaiteņos apskatei, lai priecētu arī citus.

Skolas bibliotēkā 21. septembrī bija dzejas dienām veltīts pasākums, kurā 
piedalījās 5.–12. klašu skolēni. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un jauks, jo 
atklājās, ka mums ir daudz jaunu talantu, kas paši raksta dzeju. Arī skolotāji 
pārsteidza ar saviem dzejojumiem.

Klausījāmies arī pazīstamu dzejnieku lasījumus ierakstā, gan arī mūsu 
skolēnu sniegumā.

Dažu skolēnu izteikumi par šo pasākumu:
Raivis: “Man pasākums patika, jo jaunatne arī mūsdienās raksta dzeju. 

Interesanti bija klausīties kā dzejnieki lasa savu dzeju. Tas man patika, jo arī 
pats rakstu dzeju un lasīju to”.

Simona: “Man ļoti patika Dzejas dienas atmosfēra. Sākumā domāju, 
ka aiziešu vienkārši intereses pēc, bet, kad izdzirdēju mūsu skolas jaunos 
talantus, sapratu, ka iešana uz Dzejas dienām kļūs par manu tradīciju”.

Juta: “Man patika Dzejas dienas, jo varējām klausīties gan skolotāju, gan 
pašu skolēnu dzeju. Bija jauki un interesanti. Manuprāt, dzeja atspoguļo arī 
tevi, tavas jūtas un izjūtas...”

mālpils vidusskolas bibliotekāres

dzeja, nepadodies!

r. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”

septembris sidgundas pamatskolā
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17.oktobrī konkursa komisija apskatīja vasarā paveiktos darbus. Gala 
rezultāti tiks paziņoti 18.novembrī, kad svinīgajā Svētku sarīkojumā, kas 
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai “MĀJAS MŪSU AZOTĒ”, 
aicināti  visu trīs gadu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij fonda 
(Nīderlande) projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” vadītāji un projektu 
dalībnieki. Bet šobrīd ieskats fotoreportāžas veidā par paveikto.

Nīderlandes projektu realizētāji 
atrāda padarīto

Glītas lodžijas galvenajā ielā. Kastaņu ielas 7 
mājai tika nomainītas lodžiju margas, uzlabota 
ieejas fasāde.

mēs – “sienāzīšiem”. Radīta sakopta un skaista 
vide Pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzīšu 
grupā”, izgatavotas mēbeles rotaļlietu un uzskates 
materiālu izvietošanai, atjaunotas tapetes grupas 
telpā, uzšūti jauni, koši aizkari.

rotaļu laukums mūsu mazajiem. Saremontētas 
esošās šūpoles, izveidots slidkalniņš, izveidota 
rotaļu mašīna, kuras kastē zem motora pārsega 
var glabāt spēļmantas, izveidota rotaļu mājiņa, 
atjaunotas smilšu kastes apmales, uzstādīti divi 
smilšu terapijas galdi. Domāts par drošību – zem 
slidkalniņa izvietoti speciāli salmu maisi.

keramikas studijas labiekārtošana. Izgatavotas 
jaunas, stabilas dažāda augstuma galda virsmas 
un taburetes keramikas darbnīcai, kurā nodarbības 
notiek vairākiem desmitiem dažāda vecuma 
mālpiliešu.

kamerzāle draudzīgai muzicēšanai. Veikts 
kosmētiskais remonts kora telpā, pieliktas krāsai-
nas žalūzijas, kas skaisti harmonē ar nomainīto 
krēslu audumu, veidojot mājīgu atmosfēru jaunajā 
kamerzālē.

tērpi dejotājiem. Uzšūtas 12 etnogrāfiski pareizas 
sūnu zaļas vestes, kas labi saskanēs ar sievu 
brunčiem un 12 rūtainas kungu vestes. Uzadīti 
12 zeķu valnīši, uzšūtas reti redzēta piegriezuma 
12 Vidzemes aubes deju kopai “Sidgunda”.

mākslas skolas audzēkņu darba vietu 
labiekārtošana. Izveidota praktiski un estētiski 
sakārtota skolas darba vide, kas atbilst mūsdienu 
prasībām un skolēnu drošībai: izveidotas specifisku 
plauktu sistēmas audzēkņu darbu glabāšanai, 
nomainītas savu laiku nokalpojušās mēbeles, 
izgatavoti jauni galdi.

Happy Line. Uzšūtas 19 greznas auduma blūzes 
ar pieskaņotām organzas šallēm un dekoratīviem 
ziediem uzstāšanās vajadzībām koncertos, saga-
tavots krāsainu kreklu komplekts ar kolektīva logo 
dalībai čempionātā un T-kreklu komplekts, treniņu 
un sacensību vajadzībām.

saules vārti. Projektā turpināts izkopt un labiekār-
tot vides objektu – uzkalniņu pie Ordeņa pilskalna 
Mergupes krastā, izveidojot vietu, kur novada 
ļaudīm ar ģimenēm pulcēties un svinēt tradicionā-
los gadskārtu svētkus. Izgatavots etnogrāfisks oša 
koka Godu galds.

atpūtas vieta muižas parkā. Parkā pie G.V.Taubes 
pieminekļa izveidota atpūtas vieta 50 kv.m. platībā: 
soliņi, galds, ugunskura vieta, šūpoles, atkritumu 
tvertnes. Šī vieta jau pieejama visiem mālpiliešiem 
un novada viesiem, aicinot īpaši rūpēties par 
kārtību un tīrību.

5.stāvs. Profesionālās vidusskolas dienesta vies-
nīcā audzēkņi labiekārtojuši atpūtas telpu. Ieklāts 
tepiķis, novietots novusa galds, atpūtas krēsli.

Hokeja laukums. Izveidots apgaismots slidota-
vas/hokeja laukums bērniem un pieaugušajiem 
pie Mālpils sporta kompleksa. Darbi: laukuma 
planēšana, plēves uzklāšana, bortu izgatavošana, 
krāsošana un montāža, ledus uzliešana(ziemā).

altāra zonas labiekārtošana mālpils baznīcā. 
Nomainīts altāra zonas grīdas segums, izgatavoti 
jauni altāra apmaļu un kanceles pārvalku 
4 komplekti, nomainīts grīdas celiņš līdz altārim.
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Bijušajās Kurlēnu cūku fermas kūtīs nu mājo 
pavisam citas radības. Sīkas, bet ļoti ņipras – slie-
kas. Par to, kas notiek mālpils Biotehnoloģiju 
Centrā, Mālpils Vēstīm laipni piekrita pastāstīt 
Slieku audzētāju asociācijas vadītājs rihards 
Pulturs. Centrs veidots zinātnisko projektu un 
inovāciju ieviešanai ražošanā biotehnoloģiju jomā, 
jo pasaules tirgos saistībā ar augošo pieprasījumu 
pēc ekoloģiski tīras pārtikas pieaug arī pieprasī-
jums pēc dabīgā mēslojuma biohumusa, tādēļ 
šim biznesam un tā atzariem ir nākotne.

Biedrība “Latvijas Slieku audzētāju asociācija” 
tika nodibināta 2010.gada 1.septembrī, tās dibinā-
tāji ir sliekkopības entuziasti un uzņēmēji. Tā tika 
dibināta ar mērķi popularizēt vermikompostēšanu, 
apvienot biohumusa ražotājus un veicināt sliekko-
pības attīstību. Neskatoties uz asociācijas neilgo 
pastāvēšanas laiku ir nodibināti plaši sakari gan 
Latvijā gan citur Eiropā: Lietuvas un Bulgārijas 
Slieku audzētāju asociācijas; Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padome (LOSP); Jel-
gavas Lauksaimniecības universitāte; Latvijas 
Universitātes Bioloģijas institūts; Lauku atbalsta 
dienests (LAD); Latvijas Atkritumu saimniecības 
asociācija (LASS); Valsts augu aizsardzības 
dienests (VAAD); Latvijas Augļkopju asociācija.

Mālpils Biotehnoloģiju Centra galvenie darbī-
bas virzieni ir: organisko vielu kompostēšana un 
tās tehnoloģiju izstrāde; slieku šķirņu audzēšana 
un vaislas materiāla izveide; slieku pieradināšana 
pie dažādiem komposta veidiem – notekūdeņu 
dūņām, cūku, govs mēsliem, aļģu, celulozes 
at rkri tumu, organisko atkritumu un digestāta 
pār strādei. Šis virziens pie pieaugošajām ES 
pra sībām vides aizsardzības jomā kļūs arvien 
aktuā lākas. Tiks izstrādāti dažādu augšņu mai-
sījumi izmantojot biohumusu, kā arī to izvilkumi. 
Domāts arī par eksperimentālo siltumnīcu izveidi 
ekoloģiski tīras pārtikas ražošanai. Kā svarīgu 
Rihards Pulturs uzskata interesentu un nākošo 
ražotāju izglītošanu, tādēļ jau visu septembra un 
oktobra mēnesi LSAA organizēja regulāras tikša-
nās Mālpils ražotnē ar sliekkopības entuziastiem.

Ražotnē ir uzsākts ražošanas cikls, kuram vēl 
paredzēti uzlabojumi, tieši mehanizācijas jomā. 
Jo daudzi procesi, kas pašlaik vēl darāmi ar 
rokām, tiks automatizēti, piemēram, lielie slieku 

audzējamie galdi, kuros kārtu pa kārtai slieku 
pārstrādātais maisījums no apakšas tiks nogriezts 
un tālāk jau novirzīts uz apstrādes, sijāšanas un 
fasēšanas līnijām.

Biohumuss ir slieku veidots organisko 
vielu un dažādu baktēriju koncentrāts. Tas ir 
vienīgais mēslojuma veids, ko Eiropas Savienībā 
atļauts iestrādāt zemē bez ierobežojuma, tādēļ 
biohumusa ražošana ir ļoti izdevīga. Biohumusa 
iepirkuma cena eksporta tirgos ir 70 lati par tonnu. 
Tātad no saražotām 100 tonnām var nopelnīt 
apmēram 7000 latu. Savukārt mazumtirdzniecības 
cenas svārstās no pusotra lata par litru humusa 
Vācijā, Austrijā un Beļģijā līdz diviem latiem 
Anglijā.

Sliekas produktīvi strādā substrātā, kura 
temperatūra ir plus 18 līdz plus 25 grādi, tātad 
nepieciešama attiecīga telpas apsildīšana. 
Savukārt substrātu var sagatavot pats audzētājs, 
jo būtībā tas ir komposts. Lielāko izmaksu daļu 
veidos slieku iegāde. Kilograms Kalifornijas slieku 
maksā 25 – 30 latus.

sarkanās kalifornijas sliekas (eisenia fetida) 
ir speciāli izveidots hibrīds, kurš tika izveidots 
pagājušā gadsimta 50. gados Ziemeļamerikas 
laboratorijās. Iegūtais hibrīds ir spējīgs dien-
nakts laikā pārstrādāt organisko substrātu, kas 
līdzvērtīgs paša svaram un vairoties desmitreiz 
ātrāk nekā savvaļā mītošās sugas. Pateicoties 
savām īpašībām, šīs sliekas tiek plaši izmantotas, 
lai pārstrādātu organiskos atkritumus, substrātus 
un iegūtu biohumusu, kurš ir vērtīgs bioloģiskais 
mēslojums augu kultūrām un veicina atjaunojamo 
zemes augšņu auglību.

Rihards Pulturs ir pilns entuziasma un ener-
ģijas, jo šī gada laikā ir aptvertas galvenās jomas, 
uz ko jākoncentrējas. Un, lai arī ieilgušo īpašumu 
lietu kārtošanas dēļ nav izdevies gūt finansējumu 
no ES struktūrfondiem, izstrādātais projekts tiks 
likts lietā, meklējot citas finansējuma iespējas. 
Un tās te patiešām ir vajadzīgas lielas – gan 
cehu izbūvei, speciālajai tehnikai, aprīkojumam. 
Pagaidām darbs tiek nodrošināts 3 cilvēkiem, 
taču attīstoties ražošanai, būs vajadzīgas līdz 
20 mālpiliešu darbarokām. Lai veicas!

daiga frīdberga

Projekti

iNteresaNti

vairāk stiprinās pārliecība, ka jāķeras klāt nopietniem 
projektiem – līdz šim lielās summas biedē, jo nav īstas 
pārliecības par savu varēšanu, tāpēc, ka veselība jebkurā 
laikā var nolikt pie malas. Taču kopīgi darbojoties, top 
projekti “Kopā”, “Jauniešu darba prakse”, un “Pasākumi 
noteiktām personu grupām”. Iegādājoties savu inventāru, 
uzlabojas darba apstākļi, rodas iespējas palīdzēt uzlabot 
veselību arvien lielākam biedru skaitam, sākas nūjošanas 
nodarbības. Darba ir daudz, un tad ir labi, ja ir kāds, kas 
pārzina visu. Un šeit ir īstais laiks stāstījumam par Lūciju.

Lūcija
Sākumā valdē esam trīs, taču Lūcija, nebūdama 

saistīta ar biedrību, visu smagumu iznes uz saviem 
pleciem. Vēlāk, kad viņa ir kļuvusi par biedrības biedru, 
esam ieguvuši savu stipro balstu.

Ar viņu ir drošība – ja kas notiek, viņai varam visu 
atstāt. Tas ir kā stafetē – tu esi drošs savā skrējienā, jo 
zini, lai kas ar tevi notiek, tur ir priekšā kāds, kas no tevis 
paņems stafetes kociņu.

Ir drošības un atbalsta sajūta, pārliecība, ka varam 
kopīgi raudzīties vienā virzienā.

Biedrībā – 86 biedri.
Iesākti projekti: “Jauniešu darba prakse”, “Pasākumi 

noteiktām personu grupām”, “Kopā”.

Turpinājums no 3. lpp. 2011. gads
Gads tuvojas izskaņai, viss notiek lietu ierastajā kārtībā, turpinās iesāktie 

projekti.
Prieks par nūjošanas nodarbībām, par izveidotajām subsidētajām darba 

vietām, par ziedotajiem apģērbiem, ar kuriem kaut mazliet varam pabalstīt 
daudzu skaudro ikdienu. Varam būt lepni par sasniegto piecu gadu laikā – ir 
iegūta pieredze biedrības vadīšanā, ir papildināta izglītība, mūsu biedrības 
biedru skaits ir sakuplojis.

Biedrībā – 92 biedri.
Nu, lasītāj,Tu laikam esi noguris? Ja tā, noliec malā un atpūties vai nelasi 

tālāk nemaz – nav jau nekā īpaša tavai izsmalcinātai lasīt gribai – tāds invalīdu 
pastāstiņš vien sanāk. Ja Tev bija interesanti, priecājos, jo tad Tu biji šajā īsajā 
brīdī kopā ar mums.

Aizvadītajos darbības gados ir iepazītas dažādas sajūtas, gūtas vērā 
ņemamas dzīves mācības, sadziedēti pirmie puni. Sākumā to ir bijis diez-
gan un pietiekami sāpīgi, taču laikam ejot un notikumiem ritot uz priekšu, 
saprotu – tas viss ir bijis derīgs, un šīs klupšanas noliktas mūsu ceļā, lai mēs 
kļūtu stiprāki.

Reizēm ir bijis grūti, sāpīgi, uzmācīgi kaitinājusi doma: “Kāpēc to vispār 
darām?” Tad nāk rītdiena, kāds tevi uz ielas apskauj, sabučo ar klusu: 
“Paldies!” Jā, ir grūti, bet laikam tomēr ir vērts. Un, lai tās mūsu invaliditātes 
gaida vien, mēs vēl tik ātri nepadosimies!

Gribu šajā atmiņu kavēšanās reizē pateikties visiem, bez kuru atbalsta 
mēs nebūtu tik tālu, cik esam tagad. Jūsu ir daudz...

Paldies!
 “Notici sev!” valdes locekle 

ingrīda muraško

Vai Kalifornijas sarkanajām patīk mālpilī?
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17.septembrī, kad Latvijā notika Saeimas vēlēšanas, Mālpils 
sporta kompleksā notika Mālpils novada čempionāts basketbolā. 
Sacensībās piedalījās 5 komandas, kas savā starpā izspēlēja riņķa 
turnīru. Pēc spēlēm 3 komandām bija vienāds punktu skaits. Bet 
vislabākā punktu attiecība un līdz ar to 1.vieta komandai volejbols 
(Dailis Veics, Edgars Komarovs, Edgars Gleizds un Mārtiņš Sils), 
2.vietā ierindojās komanda Pagale (Didzis Auziņš, Niks Kovaļevskis, 
Kaspars Ginters un Toms Zvonkovs), bet 3.vietā palika funhouse.lv 
(Agnis Bartkevičs, Juris Veblovskis, Jānis Asops un Aigars Caunītis). 
Pēc sacensībām notika arī 3 punktu metienu konkurss, kurā uzvarēja 
Juris veblovskis, kurš finālā pieveica Agri Jomertu.

8. un 15.oktobrī, Saulkrastos un Ropažos, notika kārtējās Pie-
rīgas novadu sporta spēles basketbolā, kurās piedalījās arī Mālpils 
komanda. 9 komandu konkurencē mūsējie ieguva 5.vietu, kas 
vērtējams kā ļoti labs sniegums. Priekšsacīkstēs Mālpils komanda 
pieveica Saulkrastu komandu (53:47), bet piekāpās Mārupes ko-
mandai (46:73), līdz ar to nācās spēlēt par 4. līdz 6.vietu. Uzvarot 
Stopiņu komandu (64:59) un piekāpjoties Ropažu komandai (38:52) 
tika iegūta 5.vieta.

15.oktobrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts peldēšanā. Sacensības notika 50 metrus brīvajā stilā 
un 50 metrus brasā. Vērtējot abus peldēšanas veidus kopā 1.vietu 
ieguva Aigars Janbergs, 2.vietā – Māris Čīma, 3.vietā – Gunārs 
Jātnieks. Sievietēm labākā – Regīna Persone. Uzvarētāji tika pie 
peldbaseina abonementiem un, cerams, tos veiksmīgi arī izmantos.

Veiksmīgi noslēgusies sezona ir Mālpils Sporta Kluba velo 
komandai, kas jau trešo gadu pēc kārtas ir sekmīgi piedalījusies 
dažādās šosejas un kalna divriteņu sacensībās. Kopā šajā gadā 
velokomanda piedalījās 11 dažādās velo sacensībās. Šajā gadā gal-
venais uzsvars tika likts uz SEB kalna divriteņu sacensībām, kur tieši 
tāpat kā 2010. gadā izdevās izcīnīt augsto 22. vietu 112 komandu 
lielā konkurencē. Atzinīgi jānovērtē Jānis Puriņš, kas SEB kalnu 
divriteņu kopvērtējumā savā vecuma grupā virs 60 gadiem izcīnīja 
augsto 3.vietu. Augsto 5. vietu profesionālo sportistu klasē, sieviešu 
konkurencē, izcīnīja Laima Leitāne, kas ir ļoti augstvērtīgs rezultāts, 
ņemot vērā, ka Laimai nācās sacensties ar Latvijas izlases braucē-
jām. Liels paldies jāsaka aivaram strausam un emu, zem kura no-
saukuma jau trešo sezonu sekmīgi ir izdevies uzturēt velokomandu.

sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

29.oktobris 
plkst.11.00

Mālpils novada čempionāts 
volejbolā 4x4

Mālpils  
sporta 

komplekss

13.novembris 
plkst.11.00

Mālpils novada čempionāts šahā

13. novembris 
plkst.10.00

Mālpils novada čempionāts 
novusā, 1.posms

18.–19.
novembris

Starptautiskais turnīrs volejbolā 
veterāniem

26.novembris Pierīgas novadu sporta spēles šahā

Sporta darba organizators  
Ģirts Lielmežs,  

mob.tālr. 29248752; tālr. 67773776

sPorts

kĀrĻa LeJNieka PiemiŅas kauss
Brūnu Hes ūdenskrātuve

1. oktobris 2011. gads

vecumā līdz 16.gadiem

vārds, uzvārds Noķerto zivju 
skaits

svars 
(gramos) Punkti vieta

Ivo Kolčs 21 620 83 1

Evija Andersone 31 350 66 2

Georgs Atruškēvičs 8 200 28 3

Helvijs Kašmers 2 40 6 4

Pieaugušie

vārds, uzvārds Noķerto zivju 
skaits

svars 
(gramos) Punkti vieta

Ritvars Mitrofanovs 263 3000 563 1

Imants Andersons 41 2080 249 2

Ainārs Kārkliņš 63 1450 208 3

Alfons Suķis 21 810 102 4

Normunds Grapmanis 23 570 80 5

Tālis Koļčs 20 470 67 6

Gints Zunde 9 370 46 7

Ainārs Bičkovskis 0 0 0 8

Klaudija Bičkovska 0 0 0 8

Sergejs Stepanovs 0 0 0 8

Sacensību laikā pavisam kopā tika noķertas 502 zivis ar kopējo svaru 9.96 kg.

Godalgoto vietu ieguvēji mālpils novada čempionātā peldēšanā

sporta ziņas

kausi gaida uzvarētājus

Labākie

kārļa Lejnieka kausu pludiņmakšķerēšanā  
saņem 2011.gada uzvarētājs ritvars mitrofanovs
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dĀrta LieLmeŽa,  
dzimusi 8.maijā,

aNNiJa duBere,  
dzimusi 23.maijā,

kristaPs zaHarevskis,  
dzimis 29.maijā,

NeLLiJa ieviŅa,  
dzimusi 14.jūnijā,

eLisa freiBerGa,  
dzimusi 7.jūlijā,

Gustavs keLviNs mazaLo,  
dzimis 12.jūlijā,

NeLLiJa zommere,  
dzimusi 4.augustā,

GaBrieLa keita dzeLzkaLNe,  
dzimusi 14.augustā,
DANA SAMARINA,  
dzimusi 28.augustā,

Gustavs aLeksaNdrs ČeLNovs,  
dzimis 13.septembrī.

mālpils novada dome, 
mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

• “elektrības norēķinu karte 500 kWh” jāizdala līdz decembrim
Latvijas pašvaldību savienības un VAS Latvenergo sociālā kampaņa par 

Elektrības norēķinu karšu 500kW apmērā trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām) noslēgsies 2011.gada decembrī. Pašvaldības rīcībā 
vēl ir ~50 kartes, kuras var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. 
Šoreiz vēršam uzmanību tieši uz ģimenēm ar bērniem, kurām ienākumi uz 
vienu ģimenes locekli ir vairāk nekā Ls 90 un nepārsniedz Ls120. Jūs varat 
saņemt šādu karti par bezmaksas 500kW p/a “Mālpils sociālais dienests”. 
Ja kāda trūcīgā ģimene ar bērniem (ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz Ls 90) šajā gadā nav saņēmusi elektrības norēķinu karti, to 
vēl var paspēt izdarīt. Tāpat kā līdz šim, sociālajā dienestā jāiesniedz algas 
izziņas par vidējo izpeļņu visiem darba spējīgajiem vai izziņu no NVA par 
bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu.

Elektrības norēķinu karti var saņemt arī atsevišķi dzīvojošie 
pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz Ls 140.
• Jauna sociālā kampaņa

AS “Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) organizēs 
AS “Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 2.posmu.

Īsumā par jaunās kampaņas nosacījumiem.
1. Jaunajā kampaņā atbalsta mērķu grupa ir sociāli mazaizsargātās 

ģimenes ar bērniem:
a) trūcīgās ģimenes ar bērniem (kas iepriekšējā kampaņā ir saņēmušas 

tikai 1 karti);
b) ģimenes ar bērniem invalīdiem;
c) ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;
d) daudzbērnu ģimenes, kuras nepaspēja pieteikties uz papildus 2400kW 

par starta tarifu.

2. vienas kartes vērtība būs 53,70 Ls. Kartes nomināls ir norādītā summa, 
nevis kWh.

3. Karte tiks izsniegta ģimenei (ja tās statuss atbildīs kaut vienam no augstāk 
minētajiem) arī tādā gadījumā, ja tai nav līguma ar Latvenergo.

Sociālais dienests ir apkopojis informāciju par šo ģimeņu aptuveno 
skaitu pašvaldībā. Kartes tiks izsniegtas sākot ar 2012.gadu.

Informāciju var saņemt, zvanot uz sociālo dienestu 67185874.
• 2012.gadā būs jauns aktīvās nodarbinātības pasākums

2011.gada 31.decembrī noslēgsies aktīvās nodarbinātības pasākums 
“Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 
pašvaldība”. Mālpils pašvaldībā divos gados šajā pasākumā iesaistījušies 
170 bez darbnieki. Paldies visiem tiem stipendiātiem, kas godprātīgi veica 
uzticētos pienākumus.

2012.gadā Nodarbinātības valsts aģentūra plāno jaunu pasākumu. 
Šobrīd ir zināms, ka
1) pasākumā varēs iesaistīties tie bezdarbnieki, kuriem bezdarbnieka statuss 

ir ilgāk par sešiem mēnešiem – tā saucamie ilgstošie bezdarbnieki;
2) līgums tiks slēgts uz 4 mēnešiem;
3) samaksa par darbu būs Ls 100;
4) par projektā nodarbinātajiem tiks veiktas sociālās iemaksas;
5) darbinieki būs apdrošināti nelaimes gadījumam darba vietā.
• Par eiropas komisijas finansēto pārtikas paku izsniegšanu

Mālpils sociālās aprūpes centrā ir pieejamas pārtikas pakas, ko var 
saņemt gan trūcīgas, gan maznodrošinātas ģimenes. Taupīsim un izmanto-
sim iespēju, ko piedāvā ES. Visu informāciju par pārtikas paku izsniegšanu 
var saņemt pa tālruni 67925352 vai personīgi pie Vitas Bērziņas.

Policija ziņo
Notikumi mālpils novadā periodā no 16.09. – 15.10.2011.

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 16/09/2011 
NO BŪVOBJEKTA NOZAGTS RUBEROĪDS UN PUTUPLASTS. 
Notikuma datums: 15/09/2011 17:00 – 16/09/2011 08:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 20/09/2011 
AIZDOMAS PAR ATRAŠANOS NARKOTISKO VIELU IETEKMĒ. NOGĀDĀTS 
ANPREN. 
Notikuma datums: 20/09/2011 10:00 – 20/09/2011 10:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 20/09/2011 
AIZDOMAS PAR ATRAŠANOS NARKOTISKO VIELU IETEKMĒ. NOGĀDĀTS 
ANPREN. 
Notikuma datums: 20/09/2011 10:00 – 20/09/2011 10:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 21/09/2011 
E.B. EMOCIONĀLI AIZSKĀRA SKOLAS BIEDRU. 
Notikuma datums: 13/09/2011 23:10 – 13/09/2011 23:10 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS MĀLPILS MĀLPILS PROFESIONĀLĀ 
INTERNĀTSKOLA 
Pēdējais lēmums: SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 21/09/2011 
O.L. EMOCIONĀLI AIZSKĀRA SKOLASBIEDRU. 
Notikuma datums: 13/09/2011 23:10 – 13/09/2011 23:10 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA 14, MĀLPILS 
INTERNĀTSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA 
Pēdējais lēmums: SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 21/09/2011 
M.Z. SABIEDRISKĀ VIETĀ LIETOJA ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS – ALU. 
Notikuma datums: 14/09/2011 18:00 – 14/09/2011 18:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILSĒTAS PARKS 
Pēdējais lēmums: SASTĀDĪTS ADMIN.PĀRK. PROTOKOLS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 14/10/2011 
NO ŠĶŪŅA BRĪVI PIEKĻŪSTOT NOZAGTS ZĀLES PĻĀVĒJS UN MOTORZĀĢIS. 
Notikuma datums: 11/10/2011 12:00 – 14/10/2011 12:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, TORŅKALNS 
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 23/09/2011 
PIE R.E. ATRASTA PĪPĒJAMĀ IERĪCE – PAŠDARINĀTA PĪPE UN CIGARETES. 
Notikuma datums: 19/09/2011 00:00 – 19/09/2011 00:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA 14, MĀLPILS PRO-
FESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA. 
Pēdējais lēmums: UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

RRP OLAINES IECIRKNIS 23/09/2011 
NO ZZ PAZUDA KEDĪTA LIMITS 4LS VĒRTĪBĀ 
Notikuma datums: 23/09/2011 – 23/09/2011 17:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA  
Pēdējais lēmums: MATERIĀLA SAŅEMŠANA 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 26/09/2011 
NO A/M VW VENTO NOZAGTI PRIEKŠAS MIGLAS LUKTURI, BOJĀTAS V/N 
ZĪMES 
Notikuma datums: 25/09/2011 23:00 – 26/09/2011 09:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, DĀRZA IELA  
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 27/09/2011 
MĀLPILS INTERNĀTPAMATSKOLAS SKOLNIECES UZVEDĪBA BIJA NE-
ADEKVĀTA, RADĪJA AIZDOMAS PAR NARKOTISKO VIELU LIETOŠANU. 
NOSŪTĪTA UZ ANPREN. 
Notikuma datums: 27/09/2011 13:00 – 27/09/2011 13:00

Pašvaldības aģentūras “mālpils sociālais dienests” informācija

sveicam jaunos mālpiliešus, kuru dzimšanas faktu  
vecāki reģistrēja mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā
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Rudens ir klāt un klāt ir arī  jauna apkures se-
zona. Paldies visiem apzinīgajiem maksātājiem 
un SIA “Norma K” vārdā atvainojos, ka bija 
jāsalst kopā ar parādniekiem!.  Uz šī gada 
20. ok tobri pilnīgi visas daudzdzīvokļu  mājas 
ir pieslēgtas pie apkures, bet tas nenozīmē, ka 
parādnieki var gulēt mierīgi. Kā jau tika ziņots 
11. oktobrī māju vecāko sapulcē, SIA “Norma K” 
ir noslēgusi līgumu par parādu piedziņu ar 

parādu piedziņas uzņēmumu “GELVORA”, kurai 
jau ir iesniegtas pirmās parādnieku lietas. 
Visu gadu tiks sekots līdzi tiem parādniekiem, 
kuri noslēdza vienošanās par parādu nomak-
su. Jau novembrī  tiks nodotas jaunas li-
etas Siguldas tiesā par parādu piedziņu.

Nobeigumā vēlos paskaidrot tiem, kas 
īsti nav sapratuši nosacījumu, ka šosezon 
pieslēdzot apkuri tiks ņemti vērā tikai 

iepriekšējās sezonas parādi. Daži bija šo 
ziņu sapratuši, ka vecie parādi tiks norakstīti.. 
vēlreiz vēlos paskaidrot, ka nevienam 
parādniekam parādi netiks norakstīti un 
pilnā apjomā būs jāsamaksā vai  labprātīgi, 
vai ar parādu piedzinēju firmas, vai tiesas 
palīdzību!

Ar cieņu, SIA “Norma K” valdes loceklis 
voldemārs Cērps

daktere J.sprūde informē
• Tuvojas gripa! Apkārt mums ir vairāk nekā 100 veidu vīrusu, tāpēc 

iesakām vakcinēties pret pneimokoka infekciju un gripu. Ārstēšana 
izmaksā dārgāk nekā vakcinācija. Dažu grupu slimniekiem ir 50% 
atlaide. Lūdzam griezties aptiekā vai pie ģimenes ārsta. Potēšanās 
laikā cilvēkam ir jābūt veselam.

• Novembra mēnesī mainīsies darba grafiks. Prakse strādās līdz 
plkst.18.00. (var vienoties ar dr.Sprūdi arī par citu laiku).

• 24.novembrī tiks rīkota holesterīna pārbaudes akcija.
• Decembra beigās plānojam pārbaudīt plaušas, kā arī piedāvāt bez 

maksas pulmonologa konsultāciju.
Ar cieņu, dr. J.sprūde

dzintars krūmiņliepa, miris 10.aprīlī 26 gadu vecumā,
kaspars klimovičs, miris 10.aprīlī 25 gadu vecumā,

viktors Lapšāns, miris 24.aprīlī 79 gadu vecumā,
ervīns Cēpurs miris 3.maijā 64 gadu vecumā,

Helēna drebeinieka, mirusi 3.maijā 74 gadu vecumā,
dzidra virsnīte, mirusi 7.maijā 83 gadu vecumā,

Gunārs kozlovskis, miris 9.maijā 80 gadu vecumā,
mihails Jaciničs, miris 9.maijā 61 gada vecumā,

aldona Bišentropa, mirusi 17.maijā 78 gadu vecumā,
ivans sergejevs, miris 25.maijā 77 gadu vecumā,

aleksandrs surkovs, miris 6.jūnijā 55 gadu vecumā,
inta Laķe, mirusi 6. jūnijā 64 gadu vecumā,

aina mellupe, mirusi 7.jūnijā 87 gadu vecumā,

ilma Graubiņa, mirusi 30.jūnijā 86 gadu vecumā,
alma sniedzīte, mirusi 21.jūlijā 91 gada vecumā,

edgars Šmits, miris 22.jūlijā 82 gadu vecumā,
Ligita dišereite, mirusi 31.jūlijā 60 gadu vecumā,

Nikolajs martuļevs, miris 4.augustā 83 gadu vecumā,
anastasija Jakovļeva, mirusi 28.augustā 75 gadu vecumā,
Žanna Bernatoviča, mirusi 7.septembrī 33 gadu vecumā,

staņislavs krilovskis, miris 15.septembrī 74 gadu vecumā,
aleksandrs tomiņš, miris 18.septembrī 72 gadu vecumā,

Janīna Lapa, mirusi 20.septembrī 82 gadu vecumā,
inta maļutkina, mirusi 29.septembrī 69 gadu vecumā.

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

mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

kad: 23.novembrī, no plkst. 10.00 līdz 17.00

kur: Mālpils novadā, Mālpilī, Mālpils muižā 
http://www.malpilsmuiza.lv/

ieguvumi. Semināra apmeklētāji gūs ieskatu 
publisku pasākumu organizēšanas un vadīšanas 
pamatzināšanās.

Tiks rosināts radošums, veidotas jaunas ide-
jas un ierosmes aktuālu, interesantu pasākumu 
veidošanai.

Galvenie temati.
• Grupas radošuma iniciēšana no spēles līdz 

improvizētam uzvedumam.
• Pasākumu veidi.
• Pasākuma satura un formas atbilstība mērķ-

auditorijai.

• Pasākumu organizatoru vadības stili, norišu 
plānojuma un scenāriju veidošana.

• Sarīkojumu vadīšanas paņēmieni, stāja, runas 
vingrinājumi.

• Gadskārtu tradīciju sarīkojumi un teātra spēles 
elementi tradicionālajās gadskārtās.

• Dabas materiālu izmantošana sarīkojumos.
• Sarīkojumu dekoratīvā noformējuma veidošana.
• Tāmes veidošana un līdzekļu piesaistīšanā 

pasākumam.
mācību metodika: Teorētiskās un praktiskās 

nodarbības
Pasniedzēja: margita Poriete – lektore, 

projektu vadītāja, režisore, scenāriju autore, 
sarīkojumu vadītāja daudziem Rīgas Latviešu 
biedrības pasākumiem un norisēm Rīgas svētkos.

Ieguvusi izglītību Jāzepa Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijā, Kultūras un mākslas zinātņu fakul-
tātes kultūrizglītības darba specialitātē.

Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas 
vadītāja, RLB (Rīgas Latviešu biedrība) domniece.

semināra cena: 40 Ls + PvN ( cenā iekļauts 
2 kafijas pauzes, kā arī izdales materiāli)

Pieteikties līdz 17. novembrim

kontaktinformācija:

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”
Elektronisko apmācību projekta koordinatore
Baiba Broka
Tālr: 67287130, mob.26607438
E-pasts: baiba.broka@abc.edu.lv

radošums un noteikumi pasākumu organizēšanā un vadīšanā

2011. gada aprīļa, maija, jūnija, jūlija, augusta un septembra mēnešos mirušie, 
kas reģistrēti mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā

Norma K ziņo

Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA 14, MĀLPILS 
INTERNĀTPAMATSKOLA 
Pēdējais lēmums: UZSĀKTA ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

RRP OLAINES IECIRKNIS 10/10/2011 
PIE NENOSKAIDROTIEM APSTAKĻIEM PAZUDA VIRSJAKA. 
Notikuma datums: 09/10/2011 17:30 – 09/10/2011 23:00 
Notikuma konstatēšanas adrese: MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, MALPILS MUIŽA 
Pēdējais lēmums: UZSĀKTS KRIMINĀLPROCESS 

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 14/10/2011 
UZ GAIĻEZERA SLIMNĪCU NOGĀDĀTS A.J. AR DIAGNOZI: VĒDERA SASI-
TUMS, IESPĒJAMS SMADZEŅU SATRICINĀJUMS, ALKOHOLA REIBUMS.

Notikuma datums: 14/10/2011 11:00 – 14/10/2011 11:00 
Notikuma vieta: MĀLPILS NOVADS, UPMALAS  
Pēdējais lēmums: IZBEIGTA LIETVEDĪBA

RRP SIGULDAS IECIRKNIS 23/09/2011 
PIE NENOSKAIDROTIEM APSTĀKĻIEM PAZUDA MAKS. 
Notikuma datums: 23/09/2011 10:00 – 23/09/2011 10:00 
Notikuma konstatēšanas adrese: MĀLPILS NOVADS,  
MĀLPILS, OZOLU IELA  
Pēdējais lēmums: ATTEIKTS UZSĀKT KP



16 2011/10

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 novembrim

05.11. plkst. 18.00 siguldas tautas teātra dramatizējums Eleonora H. Portere 
“PoLiaNNa” (Izrāde 2 cēlienos)
Dramatizējuma autores – Maija Vilka, Ārija Liepiņa-Stūrniece
Režisore – Ārija Liepiņa – Stūrniece
Scenogrāfe – Anita – Znutiņa – Šēve
Komponists – Valdis Zilveris
Datorgrafiķis – Matīss Zvaigzne
Biļetes cena – 1,50 Ls; skolēniem – 1Ls
06.11. Folkloras kopas “mĀLis” piedalīšanās Vidzemes folkloras kopu 
un etnogrāfisko ansambļu starptautiskā folkloras festivāla “BaLtiCa 2012” 
atlases skatē valmierā.
09.11. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “rezĒdas” tikšanās 
mārtiņdienas noskaņās
11. novembris – LĀČPLĒŠa dieNa plkst. 18.00 kiNoPuNkts mālpilī 
tikai par 1 santīmu. 
Dokumentālā filma par Afganistānu “astoŅi PiLNmĒNeŠi”. 
Filmas autori ir Ģirts straustiņš, zane Peneze, sandijs semjonovs.
12.11. plkst. 10.00 TLM studijas “urGa” sanākšana
12.11. plkst. 20.00 diskotĒka “s – PartY”. Darbosies bufete. 
Ieeja līdz 23.00 – 1Ls; līdz 02.00 – 1,50Ls
14.11. plkst. 14.00 Patriotiski muzikāla dzejas programma Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienā Mālpils novada skolēniem kopā ar dinu Bitēnu–
sirmo, atvaru sirmo un Leļļu teātra aktieri. Biļetes cena 0.50 Ls
17.11. plkst. 19.00 Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts 
sarīkojums  Mālpils novada pašvaldības iestādēm
18.11. plkst. 16.00 Svētku sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai “mĀJas mŪsu azotĒ”
Sarīkojumā piedalās 2009, 2010, 2011. gada Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij fonda (Nīderlande) projektu konkursu 
“sabiedrība ar dvēseli” vadītāji un projektu dalībnieki
• Mālpils novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Lielmeža svētku uzruna,
apsveikumi un Mālpils novada pašdarbnieku sveicieni
19.11. plkst. 18.00 Brauciens uz Dailes teātra izrādi “amadeJs” 
Izbraukšana plkst. 16.30 centrā no “Akmens”
22.11. plkst. 18.00 LiLiPutu Cirks un pats mazākais cirkus mākslinieks 
pasaulē – 89 cm garais IVO. Biļetes cena pieaugušajiem un bērniem – 2Ls
25.11. plkst. 18.00 Lekciju cikla “Laiks vakara saruNai...” 
2. saruna ar pozitīvās domāšanas un attieksmes centra “Pavasara studija” 
vadītāju, grāmatas “ieelpo laimi un mīlestību” autori inesi Prisjolkovu. 
Dalības maksa – 3Ls
27. novembris – 1. advente.
Plkst. 14.00 duets iNGa uN NormuNds ar koncertu “10 Gadi uz skatuves’’ 
Programmā visas populārākās izpildītāju dziesmas no līdz šim izdotajiem albumiem, 
kas izpelnījušās laureātu godalgas Latvijas Šlāgeraptaujā no 2004 – 2010.gadam, 
kā arī jaunu dziesmu pirmatskaņojumi. Pasākuma laikā varēs iegādāties visus dueta 
izdotos albumus. Ieeja – 2Ls
Plkst. 15.30 mākslinieces daCes LaPiŅas personālizstādes atklāšana 
izstāžu zālē

Svei cam!
Novembra ju bi lā ri

91 – Tekla Žomnere
86 – Jānis Laizāns 

Lonija Kļaviņa
84 – Veneranda Vuļa 

Petr Korsak 
Vasilijs Agapovs

83 – Maiga Rimšāne
82 – Helēna Greiža 

Anna Puriņa
81 – Anna Smeile 

Gunārs Štrauhs 
Ivars Bīriņš 
Eleonora Genovefa Kinča

80 – Arnolds Gurauskis 
Janīna Čačka 
Ivars Podnieks

75 – Ņina Šmite 
Biruta Līdaka

70 – Erna Žugre 
Sarmīte Lāce 
Mirdza Rudīte Juhansone

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 – tālrunis: 29432853

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

30.10. plkst. 17.00 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 – 
1Ls (pieaugušajiem); 0,50Ls (bērniem)

LīdzJŪtīBa
Reiz pienāk diena,
Nelūgta un skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem 
Sirdis sāp.

Mālpils novada dome izsaka līdzjūtību dzīvojamās mājas 
Lielvārdes šosejā 17 traģiski bojā gājušo iedzīvotāju – Tatjanas 
un Oļega Ignatjevu, Annas Mezes, Birutas Šmites un Aleksandra 
Karkaņica ģimenēm un piederīgajiem.


