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Izskatīja 30 jautājumus.
1. Par lietderīgāku dzīvojamā fonda izmantošanu.
2. Par PSIA “Norma K” gatavību apkures sezonai.
3. Par adreses piešķiršanu. 
4. Par Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/3. precizēšanu.
5. Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr. 9/1. precizēšanu.
6. Par zemes nomas līguma anulēšanu.
7. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
8. Par Mālpils novada domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/1. “Par 

Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam galīgo 
redakciju” atcelšanu.

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pagarinājumu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”.
13. Par izmaiņām Mālpils profesionālās vidusskolas maksas pakal

pojumu izcenojumos.
14. Par izglītības programmas akreditēšanu.
15. Par izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas saskaņošanu.
16.  Par mērķdotāciju sadali interešu izglītības programmām.

17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par finansiālu atbalstu sporta deju pārim.
19. Par finansiālu atbalstu grāmatas “Sibīrijas bērni” 2. sējuma tul

košanai angļu valodā.
20. Par sadarbības piedāvājumu ar laikrakstu “Latvijas Avīze”.
21. Par Mālpils novada domes 29.08.2012. lēmuma Nr. 9/10. “Par 18. 

novembra svinīgo pasākumu” papildināšanu.
22. Par izmaiņām Mālpils novada domes 29.02.2012. lēmumā 

Nr. 3/19. “Par vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizāciju”.
23. Par SIA “Baltic Tatry Skydiver” iesnieguma izskatīšanu.
24. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei.
25. Par naudas balvas piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
26. Par līdzdalību Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta 

īstenošanā.
27. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
28. Par paraksta tiesību noteikšanu.
29. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
30.Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu.

NOLĒMA:
•	Mālpils	profesionālās	vidusskolas	un	Mālpils	internātpamatskolas	

direktorei atbilstoši dzīvojamā fonda prasībām sakārtot telpas Pils 

MĀLPILS NOVADA DOMES 29.08.2012. SĒDE Nr.9
Izskatīja 14 jautājumus.

1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
2. Par novada domes 2012.gada 25. jūlija sēdes Nr. 8/4 lēmumu 

precizēšanu.
3. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
4. Par pašvaldības automašīnas SUBARU IMPREZA atsavināšanu.
5. Par pašvaldības automašīnas nodošanu individuālā lietošanā.
6. Par garāžas vietas noteikšanu pašvaldības automašīnai OPEL 

VECTRA.
7. Par izmaiņām novada Būvvaldes amatu sarakstā.
8. Par finansiālu atbalstu Rīgas apriņķa Pensionāru apvienības 

valdei.
9. Par Rudens gadatirgus rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu.
10. Par 18.novembra svinīgo pasākumu.
11. Par ManaBalss.lv piedāvājumu.
12. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
13. Par novada izglītības iestāžu gatavību 2012./2013. mācību gadam.

14. Par telpu nomas līguma izbeigšanu un jauna telpu nomas līguma 
noslēgšanu.

NOLĒMA:
•	 Pārdot	kustamo	mantu	–	vieglo	pasažieru	automašīnu	SUBARU	

IMPREZA, valsts numurs DE 510, par brīvu cenu.
•	 Atbalstīt	finansiāli	Rīgas	apriņķa	Pensionāru	apvienības	pasākuma	

organizēšanu, piešķirot līdz 200LVL no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Pasākuma rīkošanai 
piešķirt bez maksas kultūras centra telpas.

•	 Latvijas	 Republikas	 proklamēšanas	 svinīgajā	 pasākumā	 18.no
vembrī pasniegt atzinības rakstus un piemiņas balvas šādās 
nominācijās:
1. Apkalpojošā sfēra un tirdzniecība
2. Lauksaimnieciskā ražošana
3. Rūpnieciskā ražošana
4. Pašvaldības funkciju veikšana.
5. Sabiedriskās organizācijas.

MĀLPILS NOVADA DOMES 26.09.2012. SĒDE Nr.10

Pēc kādiem principiem mērķdotācijas tiek sadalītas?
Līdzekļi pedagogu darba samaksām tiek piešķirti pašvaldībai, 

un pašvaldība pēc tam līdzekļus sadala starp skolām. Spēkā ir 
princips  – nauda seko skolēnam, un tā tiek piešķirta atbilstoši 
skolēnu skaitam. Katram skolēnam tiek piešķirts noteikts naudas 
apjoms, un kopējās mērķdotācijas apjoms veidojas skolēnu skaitu 
reizinot ar katram skolēnam piešķirto naudas apjomu. Mālpils vi
dusskolai un Sidgundas pamatskolai domātās mērķdotācijas tiek 
piešķirtas pašvaldībai kopējā summā. Faktiski ir tā, ka skolai būtu 
jāiztiek ar to naudu, kas veidojas skolēnu skaitu reizinot ar katram 
skolēnam piešķirtās naudas apjomu. Šogad ir ļoti liels bērnu skaita 
samazinājums Sidgundas pamatskolā un arī Mālpils vidusskolā, līdz 
ar to, ja precīzi matemātiski šo naudu sadala pēc skolēnu skaita, tad 
Sidgundas pamatskola nevar nodrošināt mācību procesu, jo naudas 
pietrūkst. Turklāt ar š.g. 1. septembri ir noteikta lielāka pedagogu 
darba samaksa nekā iepriekšējā gadā. Sidgundas pamatskolā darba 
samaksa bija jāpalielina. Mālpils vidusskolā līdz šim bērnu skaits ir 
bijis pietiekoši liels, lai skola spētu nodrošināt saviem pedagogiem 
vajadzīgo darba samaksu par likmi un vēl pat maksāt vairāk par valstī 

noteikto minimālo samaksu par likmi. Šogad situācija ir savādāka – 
lai Sidgundas skola varētu sevi nodrošināt, skolai bija nepieciešams 
maksimāli samazināt budžetu, censties iespēju robežās atteikties no 
tām izmaksām, no kurām vēl var atteikties. Šogad pašvaldība ieviesa 
principu – skolas savstarpēji koleģiāli vienojas par šo līdzekļu pārdali 
bez pašvaldības iejaukšanās. Sidgundas skolai bija nepieciešams 
pēc iespējas samazināt izdevumus, lai pēc iespējas mazāk būtu 
jāņem no tās naudas, kas pienākas Mālpils vidusskolai. Vidusskola 
nāca pretī Sidgundas skolai, lai tā varētu nodrošināt mācību proce
su, kaut arī tas nebija viegli, jo arī vidusskolā ir samazinājies bērnu 
skaits, un līdz ar to naudas ir mazāk.

Toties interešu izglītībai un fakultatīvajām nodarbībām līdzekļu ir 
pietiekoši, un tos var prasīt papildus. Ja kāda skola ir tā samazinājusi 
budžetu, ka ir izņemtas kādas fakultatīvās stundas, tad var vērsties 
pie pašvaldības, lai papildus piešķir līdzekļus kādām fakultatīvajām 
nodarbībām, kuras skola nespēj nodrošināt no sava budžeta.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietnieces 
Solvitas Strausas viedokli uzklausīja Esmeralda Tāle

Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksām
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2012.gada NOVEMBRA mēnesim

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21.novembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 22.novembrī, pl.16.00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 22.novembrī, pl.17.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 28.novembrī, pl.15.00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 26.novembrī, pl.18.00 204.kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17.00 229.kab. AGRIS BUKOVSKIS

Iesnieguma datums Iesniedzējs Objekts, objekta adrese Būvvaldes lēmums

07.09.2012. Aleksandrs Kosinkovs Žogs Mālpils novada nekustamajā īpašumā  
Lielvārdes šoseja 12 Atbalstīt būvniecības ieceri  

un izsniegt plānošanas  
un arhitektūras uzdevumu07.09.2012. Imants Kursišs Saimniecības ēka nekustamajā īpašumā  

Pils iela 7, Mālpils, Mālpils novads 

Informācija par 2012.gada septembrī saņemtajiem  
būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumiem – uzskaites kartēm  

un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

Mālpils novada dome informē, ka no 2012.gada 1.septembra, 
atbilstoši Iesniegumu likuma grozījumiem, iedzīvotāji saziņai ar 
valsts un pašvaldību iestādēm savus iesniegumus var iesniegt arī 
elektroniski portālā www.Latvija.lv.

Līdz šim Iesniegumu likums noteica, ja iedzīvotājs savu iesnie
gumu iestādei sūta elektroniski, tad tam ir jābūt parakstītam 
ar elektronisko parakstu jeb eparakstu, taču ar grozījumiem 
Iesniegumu likumā tiek noteikta papildu alternatīva  – var iztikt 
bez elektroniskā paraksta, jo ir iespēja sevi identificēt ar interneta 
bankas vai elektroniskās identifikācijas kartes starpniecību portālā 

“Latvija.lv” un no turienes nosūtīt elektronisko iesniegumu valsts 
un pašvaldības iestādēm.

Mālpils novada pašvaldībā ir nodrošināta iespēja saņemt šādus 
iesniegumus.

Sīkāka informācija un video pamācība par to, kā iesniegt 
iesnie gumu, autorizējoties caur portālu www.Latvija.lv, atro
dama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā: http://
www.vraa.gov.lv/lv/e-iesniegums/

Informāciju sagatavoja
Mālpils novada domes kancelejas vadītāja Santa Ozola

ielā 14 un Pils ielā 7 un izdarīt izmaiņas inventarizācijas lietās, 
lai varētu telpām noteikt dienesta dzīvokļa statusu. Juristei 
sagatavot saistošo noteikumu projektu par dienesta dzīvokļu 
piešķiršanas kārtību.

•	 Apstiprināt	 saistošos	 noteikumus	 Nr.	 13	 “Par	 nodokļa	 at
balsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”. 
Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai 
attei kumu piemērot pieņem Mālpils novada domes nodokļu 
administrācija.

•	 Apstiprināt	izmaiņas	Mālpils	profesionālās	vidusskolas	maksas	
pakalpojumu izcenojumos no 2012. gada 1. oktobra:

Nr. 
p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība

Izcenojums par 
mērvienību LVL 

(t.sk.PVN)

1.
Dienesta viesnīcas istabas īres maksa 
(grupai virs 50 personām), izmantojot 
gultas veļu

Diennaktī no 
vienas perso
nas

4.00

2. Īres maksa par vienu dienesta viesnīcas 
istabas gultasvietu vienam izglītojamam 1 mēnesis 6.00

•	 Finansiāli	 atbalstīt	deju	pāri,	piešķirot	atbalstu	 IK	 “SDK	ZĪLE”	
300,00 LVL apmērā no Atbalsta fonda, lai nodrošinātu sporta 
deju pārim dalības maksu un transporta izdevumus sacensībām 
Tallinā 2012. gada novembrī.

•	 Piešķirt	komunistiskā	terora	upuru	atbalsta	un	palīdzības	fon
dam “Sibīrijas bērni” finansiālu atbalstu grāmatas “Sibīrijas 
bērni” tulkošanai angļu valodā 50,00 LVL apmērā.

•	 Atbalstīt	Mālpils	internātpamatskolas	dalību	Latvijas –	Šveices	
sadarbības programmas individuālā projektā “Atbalsts 
ugunsdzēsības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs”. Apliecināt gatavību noslēgt līgumu ar Valsts 

reģionā lās attīstības aģentūru par projekta ieviešanu. Akceptēt 
plānotās ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanas kopējās izmaksas 
35367,09 LVL apmērā, t.i. – Internāts Nr.1 (1.–4.klase), Pils iela 
12, Mālpils, Mālpils novads, izmaksas 13 953,95 LVL; Internāts 
Nr.2 (5.–9.klase), Pils iela 10, Mālpils, Mālpils novads, izmak
sas 14 714,03 LVL; Internāts Nr.3 (2.stāvs 5.–9.klase) Pils iela 
7, Mālpils, Mālpils novads, izmaksas 6699,11 LVL. Apliecināt, ka 
Mālpils novada dome veiks projekta rezultātu uzturēšanu saskaņā 
ar projekta nosacījumiem:  – segt visus ugunsaizsardzības 
sistēmu uzturēšanas izdevumus 5 gadu periodā; nodrošināt, ka 
Mālpils internātpamatskolas ēkas, kurās projekta ietvaros tiks 
ierīkotas ugunsaizsardzības sistēmas paliks Mālpils novada 
domes īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus 
iedzīvotājiem; iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā 
pārskatu par sistēmu ekspluatāciju saskaņā ar pārskata 
veidlapas formu. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no 
ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām, t.i. 
3536,71 LVL. Noteikt par Mālpils novada domes kontaktper
sonu  – Mālpils internātpamatskolas direktori. Pilnvarot Valsts 
reģionālās attīstības aģentūru veikt ugunsaizsardzības sistēmu 
iepirkuma līgumu Mālpils novada domes vārdā.

•	Noteikt	sociālās	dzīvojamās	mājas	statusu	pašvaldības	īpašumā	
esošai dzīvojamai mājai “SauliešiS”, Sidgundā, Mālpils novadā.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iveta Krieviņa
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1. Nodokļu atbalsta pasākums (turpmāk NAP) – vienu reizi vei
cams pasākums nokavējuma naudas dzēšanai tiem nodokļu maksā
tājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā NAP pamatparādu.

2. NAP pamatparāds  – nodokļa pamatparāds, kas noteikts 
pēc stāvokļa 2011.gada 1.septembrī un nav samaksāts līdz NAP 
uzsākšanas dienai.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kuram uz 2012. gada 
1.oktobri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds vecāks par 
2011. gada 1.septembri, var piedalīties NAP.

4. Mālpils novada dome informē nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājus par NAP īstenošanu Pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, publicējot šo informāciju informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, kā arī 
ar informatīvo vēstuli informējot nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājus, kam parāda summa pārsniedz Ls 40.00.

5. Nodokļa maksātājs iesniedz Mālpils novada domē informācijas 
pieprasījumu par NAP maksājumiem. Informāciju var saņemt arī 
personīgi pie nodokļu administratores 235.kab., Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā, vienlaicīgi konsultējoties par iesnieguma 
sagatavošanu un NAP īstenošanas kārtību.

Nodokļu maksātājiem, kuri ir saņēmuši 5.punktā minēto 
informatīvo vēstuli, šāds iesniegums nav jāiesniedz.

6. Lai pieteiktos NAP, nodokļa maksātājs līdz 2012.gada 31.de-
cembrim iesniedz Mālpils novada domes kancelejā “Iesniegumu par 
piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā”, kurš tiek reģistrēts doku
mentu reģistrā.

7. NAP maksājums sadalāms vienādās daļās pa mēnešiem. NAP 
mēneša maksājums ir vismaz Ls 50..

8. Pašvaldība 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
pieņem lēmumu par NAP piemērošanu vai atteikumu piemērot NAP. 
Lēmumā norāda NAP pamatparādu, ar NAP maksājumu saistītās 
nokavējuma naudas uz NAP uzsākšanas datumu, NAP maksājumu 
samaksas termiņu.

9. Nodokļa maksājumiem, kuri pagarināti NAP ietvaros, netiek 
piemērota likumā “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā 
noteiktā nokavējuma nauda (t.i. no laikā nenomaksātā pamatparāda 
0.05 procenti par katru nokavēto dienu).

10. Nodokļu maksātāja veikto nekustamā īpašuma nodokļa mak
sājumu pašvaldība secīgi novirza budžetā atbilstoši Ministru kabi
neta 2000.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.149 “Kārtība, kādā kārtējie 
nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīt 
budžetā” grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri.

11. Ja nodokļa maksātājs samaksā NAP maksājumus, Pašvaldība 
21 dienas laikā no NAP maksājuma samaksas pilnā apmērā, 
atbilstoši MK noteikumiem pieņem lēmumu par nokavējumu naudas 
dzēšanu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

12. Ja nodokļa maksātājs nav veicis trīs NAP maksājumus un 
netiek veikts kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums 
vai noteiktajos termiņos nav izdarīti nodokļa maksājumi, kuru 
samaksas termiņš pagarināts, Pašvaldība atceļ lēmumu par NAP 
piemērošanu.

Nodokļu administratore Mārīte Nīgrande

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par nodokļu atbalsta pasākumu

PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu

1. Ar 2012.gada 1.oktobri par Mālpils novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek uzsākts nodokļu at
balsta pasākums nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem – vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas dzēšanai 
tiem nodokļa maksātājiem, kuri līdz noteiktajam datumam samaksā nodokļu 
atbalsta pasākuma pamatparādu pēc stāvokļa uz 2011. gada 1.septembri.

2. Noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma “Par pašvaldī bām” 
46.pantā noteikto kārtību nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa

Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Mālpils novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2024. gadam grafiskā daļa un teritori-

jas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils novada domes 
2012. gada 25. jūlija saistošos noteikumus Nr.12 “Mālpils 
novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam grafiskā 
daļa un teritorijas izmanto šanas un apbūves noteikumi”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
paziņo juma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece  
S. Strausa

Saistošo noteikumu Nr. 13 “PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM“
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Nepieciešamības pamatojums Izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Nodokļu atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu.
Mālpils novadā iespējamais pasākuma pretendentu skaits: 371.

2. Īss satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos 
nodokļu parādu slogu un palielināt budžeta ienākumus. LR likumdošanā noteiktajā kārtībā atbalsts paredz 
nokavējuma naudas dzēšanu tiem nodokļa maksātājiem, kuri iesniedz Mālpils novada domē iesniegumu 
par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā un līdz noteiktajam datumam samaksā nodokļu atbalsta 
pasākuma pamatparādu par Mālpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašval
dības budžetu

Ienākums pašvaldības budžetā no nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākuma maksājumiem 
(pamatparāds) būtu ap no 3859 LVL no juridiskām personām un no 22130 LVL fiziskām personām.
Tiktu dzēsta nokavējuma nauda ap 1368 LVL juridiskām personām un 9979 LVL fiziskām personām.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņē
mēj darbības vidi paš val dības teritorijā

Projekts šo jomu skar, jo 5 gab. no 19 juridiskām personām nodokļu atbalsta pasākuma maksājuma sa
maksas termiņš paredzams lielāks par 8 mēnešiem.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13
26.09.2012.

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2012.gada 26.septembra sēdes lēmumu Nr.10/12

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 14
26.09.2012.

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2012.gada 26.septembra sēdes lēmumu Nr.10/8
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“Latvija, būdama ziemeļu zeme, nevar lepoties ar senu vīna 
gatavošanas vēsturi. Pirmās ziņas ir no 14. gadsimta, kad Sabiles 
vīna kalnā sāka audzēt vīnogas, no kurām Kurzemes herco
gistes galmam tika darīts vīns. Tomēr tas bija tikai Sabilē un ti
kai no vīnogām. Līdz 20. gadsimtam Latvijā vīns bija liels retums. 
Pirmsākumi plašākai vīnu gatavošanai Latvijā meklējamai 20. gad
simta sākumā. Interesi veicināja vīna izejmateriāla maiņa, jo to 
darīšanai sāka izmantot teju katrā dārzā audzētos augļus un ogas, 
nevis salīdzinoši reti sastopamās vīnogas. Mūsdienās mājas vīnu 
popularitāte atkal pieaug un to veicina arī cilvēku vēlme lietot 
veselīgu, ķimikālijām nepiesārņotu pārtiku. Daudzveidīgie Latvijas 
augļu un ogu mājas vīni varētu kļūt arī par interesantu tūrisma 
piedāvājumu.”

No grāmatas “Ekoloģisks mājas vīns”, Varis Baņģieris, 2010

Arī Mālpilī uzņēmīgi augļu dārza īpašnieki Egita un Raimonds 
Groļļi šogad pirmo gadu ielikuši savu mājas vīnu no ogām un 
āboliem. Idejas ir dažādas, bet pamatā visam doma, ka mums, kas 
dzīvojam laukos un kuriem ir pieejamas dažādas vietējās izejvie
las – augļi, ogas, piens, utt., ir jārada savi vietējie produkti, ar ku
riem mēs varam būt īpaši citu Latvijas novadu vidū, un ne tikai, arī 
pasaulē. Un kāpēc gan tas nevarētu būt mājas vīns, siers vai pašu 
spiestas augļu un ogu sulas! 

“Kaut kas laukos ir jādara, es personīgi uzskatu, ka ir nepa
reizi izmest ārā ābolu vai ogu ražu, ja to ir iespējams pārvērst 
produktā, kas patiktu daudziem un, ar ko varētu arī nopelnīt. Mēs 
dzīvojam Latvijas vidū, 250 km no Ventspils un Aglonas, ja mēs šeit, 
piemēram, rīkotu jaunā vīna svētkus, pie mums būtu ērti atbraukt 
no visas Latvijas!” 

“Pirmais, ko vēlamies darīt ir apzināt tos Mālpils un apkārtnes 
cilvēkus, kas jau mājās darina vīnu un sien sierus. Ne jau profesio
nāļus, bet tos, kam šīs nodarbes ir hobijs vai mājamat nieciska 
mikroražošana. Sanākt kopā un padalīties ar to, ko katrs var izda rīt, 
kas kuram sanācis, atnest pāris pudeles vīna vai kādu siera gabalu 
degustēšanai. Šādu pirmo tikšanos plānojam š.g. 18.  novembrī, 

plkst. 12.00 Mālpils centrā, zaļās guļbūves pagrabiņā pie auto
ostas (Pirts ielā 4). Sanāksim kopā, iepazīsi mies, parunāsimies 
un varbūt mums radīsies daudzas labas idejas. Iespēju taču ir tik 
daudz! Varbūt kādam būs uzņēmība veidot ogu uzpirkšanas vai 
sulu spiešanas punktu, fasēt mazās suliņas, tirgot vīnus un sierus 
vai, pat, ja būsim daudz, dibināt Mālpils vīna biedrību!

Šo mazo pagrabiņu pie autoostas varētu izmantot vīnam 
veltītiem pasākumiem, arī izīrēt. Kāpēc gan šādā pasākumu telpā 
nevarētu stāvēt skapis ar mājas vīniem no dažādām Mālpils novada 
saimniecībām, kurus viesiem piedāvāt iegādāties. Gribētos, lai 
mums veidotos lielāka mājražotāju grupa, kurā viens otru varētu 
atbalstīt”, stāsta Raimonds Grollis.

Ja Jūs šī informācija ir uzrunājusi un vēlaties 18.novembrī 
mums pievienoties, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruņiem – 
Egita Grolle, tālr. 28636444 vai Raimonds Grollis, tālr. 29112800, lai 
varam sagatavot nepieciešamos krēslus un galdus.

Nosvinēsim Latvijas svētkus ar baudu!

Uzziņai
2010.gada 15.aprīlī ir stājušās spēkā izmaiņas Alkohola 

aprites likumā, kas paredz tiesības mājas vīndariem ar atvieglo
tiem nosacījumiem iegūt mājas vīna ražošanas licenci, kā arī 
tiesības saņemt atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma 
reģistrēšanai. Šādas tiesības ir vīndarim, kurš pats ražo vīnu no 
savā īpašumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai 
savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus) un nodrošina, ka saražotā vīna kopējais 
apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendārajā gadā. 

Ja vīndaris saražo vīnu, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 
1000 litru kalendārajā gadā, viņš ir atbrīvots no akcīzes nodokļa 
nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.

No grāmatas “Ekoloģisks mājas vīns”, Varis Baņģieris, 2010

Esmeralda Tāle

Aicinājums mājas vīnu darītājiem un sieru sējējiem

Mālpils autoostā ir “Ligzda”, kur mājo...
Daudzi Mālpils un tās apkārtnes iedzīvotāji un viesi ir pamanījuši, 

ka Mālpils autoostā nu ir veikaliņš ar nosaukumu “Ligzda”.
Kas ir “Ligzda”? Tā ir vieta, kur mājo labas, kvalitatīvas un 

gaumīgas lietas, kur var justies ērti un mājīgi, kur var atrast kādu 
interesantu ideju saviem brīvajiem brīžiem, kur pārrunāt dažādus 
ikdienas un vaļasprieku sīkumus, kur ir vērts atgriezties atkal.

“Ligzdā” ir dažādi trauki un skaistas salvetes ikdienas un svētku 
galdu klājumiem, ir aromātiska kafija un dažādas tējas. Drīz tēju 
plauktā būs kāds jaunums, kas līdz šim nav bijis! Gardumu plauk
tos ir atrodamas arī ļoti dažādas garšvielas un kaltēti garšaugi, kā 
arī rieksti, žāvēti augļi, sukādes un citas gardas lietas.

Aizvien papildinās dziju klāsts un šogad īpaši papildināsies vilnas 
un pusvilnas piedāvājums, kā arī košās un siltās kazlēnu mohēras 
kamoliņu klāsts. Šis pavediens Jūsu adījumu padarīs īpaši siltu, 
patīkamu un arī īpaši izturīgu, ja to pievienosiet, adot zeķes.

“Ligzdā” ir nopērkami arī istabas augi – gan zaļi, gan arī ziedoši, 
ar ko var papildināt gan savu mājokļu un darba vietu interjerus, 
gan arī dāvināt saviem draugiem, radiem un paziņām svētkos. 
Ir sveces, vāzes, pledi, šalles un citi tekstila izstrādājumi, arī jau 
iecienītie ķermeņa kopšanas līdzekļi, vannas bumbas, sāls, ziepes 
utt. Ir dažādi amatnieku darinājumi. Ienāciet un pārliecinieties par 
to paši!

“Ligzda” nekad nebūs gatava. Tā aizvien tiks papildināta ar 
kaut ko jaunu, interesantu, noderīgu, ko ikviens tās viesis varēs 
dāvāt saviem mīļajiem un sev. “Ligzda” taps plašāka ar vairākām 
radošām aktivitātēm, uz kurām tiek aicināts ikviens, lai intere
santi un noderīgi aizpildītu tumšos un garos rudens un ziemas 
vakarus. 

5. Informācija par administratī vajām proce
dūrām

Saistošie noteikumi neparedz personām pienākumu iesniegt izziņas par datiem, kas elektroniskā veidā 
pieejami nekustamā īpašuma nodokļa administrācijai. 
Saistošie noteikumi tiek publicēti portālā www. malpils.lv, informatīvā izdevumā “Mālpils Vēstis” un izlikti 
redzamā vietā pašvaldības ēkā.
Ar saistošo noteikumu piemērošanu interesenti var gūt informāciju Mālpils novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt
personām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Turpinājums 6. lpp.

AKTUĀLI
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Mālpils līnijdeju grupa “Happy Line” šogad piedalījās 3. Latvijas 
nacionālajā Līnijdeju un kantri – vesterna deju čempionātā Ogrē. 
Mūsu vadītāja Dzintra Rozīte, kas ir arī čempionāta organizētāja, 
izsaka lielu paldies visiem dejotājiem, treneriem, līdzjutējiem 
un skatītājiem par piedalīšanos un apsveic 1. vietu ieguvējus kā 
Latvijas čempionus attiecīgajā divīzijā. Mālpilietes šogad startēja 
Social Pro Line Senior divīzijā un ieguva zeltu! Šis tituls saglabā
sies līdz 4. Latvijas nacionālajam čempionātam 2013. gadā. Paldies 

Ritai, Sarmai, Rutai, Ludmilai, un abām Ilgām par drosmi un 
izturību, jo sacensības notika visas dienas gaitā. Ar satraukumu un 
cerībām katras kārtas vērtējumu gaidīt sanāca vairākas stundas, 
tomēr prieks par iegūto kausu, kā arī iespēja satikt draugus no 
citiem kolektīviem, kopā dejot un vērot jauniešu sniegumus mūs 
visas ir pozitīvi uzlādējušas.

Īpašs suminājums mūsu drosmīgajai Ritai Graubiņai, kas arī 
šoreiz startēja individuāli, iegūstot sudraba medaļu Social Gold 
divīzijā. Dejotāja saņēma īpašu uzslavu no žūrijas Lietuvas pārstāves.

Šajā čempionātā klubs izvirzīja sacensībām dalībnieces, 
kas startēja grupā virs 50 gadiem, bet mēs ceram, ka nākošajā 
piedalīsimies jau ar vairākiem sastāviem, tādēļ aicinām arī Tevi 
sākt dejot kopā ar mums! To, ka tas ir iespējams, var apliecināt 
daudzas mūsu dejotājas, kas uzsāka dejot pagājušajā sezonā un 
ļoti labi apguvušas deju minimumu, lai piedalītos klubu ballēs, 
festivālos un sacensībās. Kā jaunums Latvijā ir ienākušas pāru 
dejas. Tādēļ aicinām kungus piebiedroties mums, lai varētu arī 
Mālpilī sākt dejot Country Dance, (squere dance, contra dance, 
circle dance). Lai uzsāktu mācības grupām, ir vajadzīgi vismaz 
4 pāri. Esi drosmīgais, aktīvais, smaidīgais un dejo kopā ar mums!

Nodarbības notiks pirmdienu vakaros 20.00 Mālpils KC apaļajā 
zālē. Aicināti visi dejotgribētāji neatkarīgi no vecuma un līdz šinē
jām prasmēm.

Uz tikšanos deju zālē – Happy Line instruktore 
Daiga Frīdberga

Jau 5. gadu Mālpils vidusskolas 12.klases skolēni kopā ar poli
tikas un tiesību skolotāju Laimu Balodi, kā arī klases audzinātāju 
apmeklē Valsts parlamentu.

Arī šogad, 28.septembrī, Saeimā notika atvērto durvju diena, ku
ras ietvaros mums, Mālpils vidusskolas 12.klases skolēniem, kopā 
ar politikas un tiesību skolotāju, kā arī klases audzinātāju Lilitu 
Jomerti bija iespēja apmeklēt parlamentu. Izstaigājām Saeimas 
namu un iepazināmies ar tā unikālo arhitektūru, interjeru un 
vēsturi, uzzinājām daudz jauna par parlamenta darbu.

Katrs parlamenta apmeklētājs saņēma informatīvi izglītojošu 
materiālu, kas kalpoja par ceļvedi ekskursijas laikā un kā piemiņa 
no Saeimas apmeklējuma. Viesu zālē bija iespēja uz īsu mirkli sa
tikt un pasniegt ziedus Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai. 
Piedalījāmies konkursā, kurā varēja pārbaudīt savas zināšanas 

un vērību, atbildot uz jautājumiem par Saeimas nama darbību, 
vēsturi un interjeru. Lielu pārsteigumu skolēniem radīja Saeimas 
sēžu zāle, kura televizoru ekrānos izskatās daudz lielāka nekā tā 
ir patiesībā.

Saeimas apmeklējuma beigās visi kopā nofotografējāmies uz 
Saeimas lielajām marmora kāpnēm. Tālāk devāmies uz Okupācijas 
muzeju, kur ieguvām papildus zināšanas par mūsu valsts vēsturi un 
tās norisēm. Pirms mājup braukšanas, devāmies nelielā pastaigā 
pa Vecrīgu, kur nejauši uz ielas satikām un parunājām ar valsts 
eksprezidentu Valdi Zatleru.

Ar iegūtajām jaunajām zināšanām devāmies mājās.

Mālpils vidusskolas skolēnu parlamenta vadītāja, 
12. klases skolniece Kristīne Krūmiņliepa

Tātad visas čaklās rokdarbnieces un radošās dāmas laipni gaidītas 
iegriezties Sniedzes ielā 1 – veikaliņā “Ligzda”, kur ar 7.novembri 
trešdienās pie aromātiskas tējas tases sāksies radošie vakari. Ko 
tieši darīsim, to mēs izlemsim pašas, jo iespējas ir neizsmeļamas.

Kā pirmo minēšu dekupāžu, kuras ideja balstās uz jau gata
vu dekoratīvu fragmentu izgriešanu, kombinēšanu, krāsošanu, 
līmēšanu un lakošanu uz dažādām virsmām, piešķirot tām savu 
oriģinālo māksliniecisko noformējumu. Balstoties uz šo meto
di var dažādi apstrādāt visus iespējamos interjera un sadzīves 
priekšmetus, sākot ar vāzēm, šķīvjiem, krūzēm, koka un papīra 
kārbām, beidzot ar foto un gleznu rāmjiem, lampām, mēbelēm un 
pat sienām. Iespējas šai tehnikai ir neierobežotas, visu nosaka iz
doma un mākslinieciskā fantāzija.

Kopā gatavosimies dažādiem svētkiem, veidojot gan dāvaniņas 
pašu rokām, gan sev kādu rotu vai citu aksesuāru, apmainīsimies ar 
dažādiem rokdarbu jaunumiem, rakstiņiem, tehnikām. Daudz jaunu 
ideju, pozitīvas domas un radoša gaisotne virmo Sniedzes ielā!

“Ligzdā” būs radošās nodarbības arī bērniem, un lai precizētu 
nodarbību dienas un laikus, lūgums atsaukties interesentus 
pa tālruni: 26457456 vai epastu: vita.vezis@inbox.lv. Daudziem 
bērniem jau ir nodarbības mūzikas un mākslas skolā un arī 
citās ārpusklases nodarbībās, bet daudzi bērni tomēr vēl nav 

atraduši sev brīvā laika aizpildīšanas iespējas. “Ligzdā” darbdienu 
pēcpus dienās bērni varēs pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi, gan 
iemācoties kaut ko jaunu, gan pagatavojot kādu jauku pārsteigumu 
saviem vecākiem, vecvecākiem un draugiem svētkos. Ikviena pašu 
rokām darināta lieta sagādā milzīgu prieku tās saņēmējam, jo tajā 
ir ielikta daļiņa no sevis.

Kā vēl vienu papildus jaunumu minēšu apģērbu labošanas 
iespējas. Ja ir jāpiemēro apģērba garums Jūsu augumam, ir jāno
maina vecais rāvējslēdzējs vai arī jāuzliek ielāps uz Jūsu rakaru 
apģērba, tad droši iegriezieties “Ligzdā”, kur šuvēja veiks nepiecie
šamos labojumus. Varbūt Jūsu mazulim bērnu dārzā ir nepieciešams 
jauns priekšauts ēdienreizēm vai arī krekls zīmēšanas nodarbībām? 
Arī ja esiet iegādājušies jaunus aizkarus vai ja Jums ir kāda cita ide
ja, ko ir nepieciešams realizēt, bet tam nav nepieciešamo iemaņu, 
aprīkojuma vai vienkārši nav laika, tad “Ligzda” ir īstā vieta, kur 
iegriezties un saņemt nepieciešamo palīdzību.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 26457456 vai arī 
sazinieties elektroniski pa epastu: vita.vezis@inbox.lv.

Gaidām ciemos un lai mums krāsains, silts un radošs rudens!

Vita un Ingrīda

Veikaliņa “Ligzda” darba laiki:
P., O., T., C., P.: 9.30–17.30, 

Sestdienās: 9.30–14.30, Svētdienās brīvs

AKTUĀLI
Turpinājums no 5. lpp.

Mālpils vidusskolas skolēni viesojas Saeimā

Zeltainajā rudenī zelta kauss!
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1. oktobrī mēs nosvinējām biedrības 
darbības piecu gadu jubileju. Pa šiem gadiem 
ir izdarīts daudz – esam veikuši vairākas arhi
tektoniski mākslinieciskās izpētes Mālpils 
luterāņu baznīcai, Mālpils muižas saimniecības 
ēkai (topošajai Amatu mājai), Mālpils kap
sētas vecajai kapličai (18. gadsimta būvei). 
Tāpat piesaistījām vairākus speciālistus  – 
Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā materiāla 
restaurācijai, Mālpils novada antropoloģiskā 
materiāla izpētei, novadnieka Valentīna 
Skulmes radošā mantojuma (teātrī un kino) 
apzināšanai un Mālpils pareizticīgās draudzes 
darbības 19. gadsimta otrajā pusē izpētei.

Piecu gadu darbības laikā mums izdevās 
piesaistīt finansējumu no dažādiem fondiem, 
lai varētu īstenot savas ieceres. Visbiežāk 
mūsu projektus finansiāli atbalstīja Valsts 
Kultūrkapitāla fonds (astoņas reizes!). Tāpat 
esam saņēmuši finansējumu no Eiropas lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai, Nīder
landes karaliskā fonda KNHM, no Rīgas rajona 
lauku attīstības biedrības, no Mālpils novada 
domes un privātajiem ziedotājiem. Pavisam 
kopā piecu gadu laikā realizēti 12 projekti par 23 000 Ls!

Paldies mūsu sadarbības partneriem – Mālpils novada do
mei, Mālpils kultūras centram, Mālpils ev. lut. draudzei, kā arī 
daudziem mālpiliešiem privāti. Paldies visiem, kas mūs atbalsta 
gan morāli, gan arī finansiāli. Apstājušās neesam. Ideju mums 
ir gana daudz, tāpēc joprojām ceram uz sabiedrības un vietējo 

uzņēmēju atbalstu ziedojumu veidā gan pašai biedrības veiksmīgai 
darbībai, gan arī konkrētu mērķu īstenošanai (piemēram, šobrīd 
aktuālajai luterāņu baznīcas, vēsturisko baznīcas lustru un vecās 
kapličas atjaunošanai). Pašlaik gatavojam vēl trīs projektus 
LEADER projektu konkursa ietvaros. Rezultātus zināsim pavasarī. 
Ceram, ka izdosies!

Ieva un Esmeralda

Daudzās valstīs Dzejas dienas piesaista gadalaikam, 
piemēram, Lietuvā ir Dzejas pavasaris. Latvijā Dzejas dienas 
tiek svinētas septembrī, kad rudens iekrāsojis kokiem lapas. 
Jebkurā sabiedrībā, kur tiek lietota valoda, atradīsies cilvēki, kas 
interesējas par dzeju.

Kāpēc dzejnieks ir tik īpašs? Tāpēc, ka viņš vienmēr taustās, 
viņš ir pirmais, kas nosauc, pirmais, kas ierauga, un viņš nekad 
nezina, vai tas būs vajadzīgs citiem. Bet, kad viņam izdodas 

saprast to, kas vajadzīgs citiem, tad jau rodas drošības sajūta. 
Dzejniekus vajag mīlēt, saudzēt un saprast.

Otro gadu mēs piedalāmies projektā Comenius Regio “Lasī
šanas veicināšana lauku novados”, un otro gadu rīkojam Mālpils 
vidusskolas bibliotēkā Dzejas dienu pasākumu, kurš šogad no
tika lietainajā un vējainajā 10.oktobra pēcpusdienā. Pasākumā 
piedalījās 6.–12.klašu skolēni. Pēcpusdienas tēma – rudens, tika 
klausīta gan dziesmās, gan dzejā. Pasākums izvērtās ļoti jauks un 

sirsnīgs, jo patīkami, ka mūsu skolēnu vidū ir 
jaunie talanti, kas paši raksta savu dzeju.

Jāpiemin Ieva Jēkabsone, Juta Samarina, 
Evita Kaulača, kas ļāva noklausīties viņu 
sacerētos dzejoļus. Evita priecēja ar vairā
kiem saviem jaunākajiem darbiem. Patīkami 
tas, ka meitenes uzdrošinājās ieskatīties savā 
dziļākajā būtībā un izjūtās. Skolotājas Una, 
Daila, Anita nolasīja arī to skolēnu sacerētos 
darbus, kas tika speciāli rakstīti Miķeļdienai. 
Brīnišķīgu, savu sen sarakstīto, bet tik mīļu 
dzejoli nolasīja skolotāja Ilze Bērziņa.

12.  klases skolnieces Arita un Evita par 
pasākumu:

“Mēs bijām patīkami pārsteigtas par 
pozitīvo atmosfēru un dzejisko noskaņu, kas 
sildīja mūsu sirsniņas. Patīkami bija tas, ka 
pasākumu apmeklēja jaunāko klašu skolēni. 
Mūsu skolā ir vairāki talantīgi jaunie dzejnieki 
ar lielu potenciālu.”

Mālpils vsk. bibliotekāre  
Ineta

AKTUĀLI

Dzejas pēcpusdiena “Cāļus skaita rudenī”

Biedrība “Idoves mantojums”, no labās – Ieva Pauloviča, Esmeralda Tāle, Mālpils baznīcas 
sienu sanācijas darbu laikā, 2012. g. jūnijs

Biedrībai “Idoves mantojums” – pieci gadi!
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Ir sācies jauns mācību gads. Arī Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolā darbs rit ierastā ritmā. Klāt piepulcējušies jauni audzēkņi, 
kuriem interesē mūzika un māksla. Cik noturīga vai gaistoša būs 
šī interese, rādīs laiks. Pēdējo divu gadu laikā vairāki mūsu skolas 
absolventi ir izvēlējušies mūziku vai mākslu kā savu profesiju un 
šobrīd turpina izglītību šajā jomā. Tie ir: Konstantīns Petrenko, 
Līva Feldmane, Juliana Cibuļonoka, Aija Sebre un Anna Marija 
Zīriņa. 

Gandrīz visi piekrita nelielai intervijai par savu profesijas izvēli.
Kur šobrīd studējat un kāpēc izvēlējāties šo specialitāti? Kā 

patīk studijas un kādi ir nākotnes plāni?
Konstantīns Petrenko. Ap 15 gadu vecumu mājās sāku aktīvāk 

klausīties mūziku, mācīties spēlēt ģitāru, dziedāt un iedomājos, 
ka gribu ar to saistīt savu dzīvi. Šogad iestājos Mūzikas 
akadēmijas programmā “Skaņu režija”. Bija liela vēlē šanās 
braukt uz ārzemēm studēt, bet neizdevās. Un varbūt labi, ka tā, 
jo, kaut arī esmu tikai 1. kursa students, pašlaik esmu sajūsmā 
par akadēmiju. Ļoti individuāla pieeja un interesanti pasniedzēji, 
iespēja apmeklēt koncertus un izrādes, pieeja ierakstu studijai.

Līva Feldmane. Pašlaik mācos Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolā, džeza un populārās mūzikas nodaļā par vokālisti. 
Cilvēki ir ļoti draudzīgi un jauki. Protams, pietrūkst māju, bet tas 
būs tikai, kamēr pieradīšu.

Juliana Cibuļonoka. Mācos formas dizai na nodaļā (tēlniekos), 
nu jau 2. kursā. Es izvēlējos RDMV tāpēc, ka mani vienmēr ir 
saistījusi māksla. Izvēlējos tieši šo nodaļu, jo gribēju vienlaikus 
mācēt strādāt ar dažādiem materiāliem. Esmu strādājusi ar 
ģipsi, betonu, māliem, koku, metālu, stiklu... Mums ir ļoti inte
resanti, aizraujoši uzdevumi. Pabeidzot 1. kursu, esmu atklā
jusi daudz jauna priekš sevis. Runājot par nākotni, bija doma 
mācīties tālāk – Latvijas Mākslas akadēmijā, bet šaubos, ka iešu 
tieši uz turieni, drīzāk došos studēt uz ārzemēm, pašlaik par to 
nedomāju, jo priekšā vēl veseli 3 kursi – eksāmeni, diplom darbs, 
tagad ir jādomā par to.

Aija Sebre. Es izvēlējos RDMV tāpēc, ka zināju, ka gribu saistīt 
savu dzīvi ar mākslu un visstiprākā no skolām, pēc Māras Ārentes 
teiktā, ir tieši šī. Interjera dizains? Kāpēc? Īsti nezinu, laikam 
tāpēc, ka gribēju zināt, ko es spēju, cik laba esmu. Viņu mājas lapā 
izlasīju par reklāmas dizaina specialitāti, tas mani ieinteresēja 
vēl vairāk. Tieši tagad 2. kursā sākas uzdevumi, kuri tik tiešām 
interesē un piesaista mani. Interjeru veidošana, reklāmu taisīšana 
un saprašana, kas piesaista cilvēkus rekla mētajam priekšmetam. 
Nākotnē es startēšu LMA, nezinu kā veiksies, bet mēģināšu. 

Uz jautājumu, kā šobrīd klājas Annai Marijai Zīriņai, atbildēja 
viņas tēvs: Anna iestājās Rīgas Amatniecības vidusskolā, vides 
dizaina specialitātē. Labi nokārtoja iestājeksāmenus kompozīcijā 
un zīmēšanā, tā, ka jāsaka Jums un skolai PALDIES! Normunds 
Zīriņš. 

Interesanti bija uzzināt no Martas Laizānes, kura tagad studē 
Latvijas Uni versitātē Medicīnas fakultātē ārstnie cību, ka šūnu 
bioloģijas lekcijā, kur pasniedzējs ir stingrs, bez baltā halāta 
un zīmēšanas bloka nedrīkst rādīties. Zīmēšanas blokā katru 
reizi jāzīmē preparāti un vēl jākrāso, cik sapratu, zīmējumiem 
tiek piešķirta ļoti liela nozīme. Pasniedzējs teica, ka, ja nepro
ti uzzīmēt to, par ko tu runā, tad tu vispār neko nezini. Tā, ka 
noderēs mākslas skolā gūtā zīmēšanas pieredze.

Kādas atmiņas jums saistās ar Mālpils Mūzikas un mākslas 
skolā pavadīto laiku?

Konstantīns Petrenko. Atmiņas par mūzikas skolu ir visnotaļ 
pozitīvas, vēl arī tagad brīvdienās mēdzu aiziet uzspēlēt klavieres 
vai bungas. Es tikai šogad pabeidzu mūzikas skolu, diemžēl ar 
otro piegājienu. Ap 10 gadu vecumu pirmoreiz iestājos mūzikas 
skolā klavieru klasē, bet noturējos tikai divus gadus. Laikam 
jau tāpēc, ka pašam nebija instrumenta mājās un toreiz bija 
aktuālāk skraidīt pa pagalmu, nevis sēdēt mājās un muzicēt. Bet 

tas mainījās. Sākumā iestājos Mālpils jauktajā korī, bet pēc tam 
izdomāju, ka vēlos arī mūzikas skolas izglītību. Skolā gadījās 
visādi, sanā ca gan nobastot, gan palikt ilgāk kādu reizi, bet uztrau
kums pirms ieskaitēm un eksāmeniem bija vienmēr. Katrā ziņā 
esmu lielu pateicību parādā saviem mūzikas skolas skolotājiem – 
Inārai Daukstei un Eināram Kvilim, kora diriģentiem Sanitai un 
Jurim Vītumiem un, protams, ģimenei par ieguldīto darbu un par 
iespēju būt tur, kur pašlaik esmu. 

Līva Feldmane. Mālpils mūzikas skolā bija ļoti forši! Atceros, 
ka ar draudzeni bastojām... Bija arī ļoti interesantas klavieru 
stundas. Bieži vien nemācījos, tad skolotāja jau mani iepa
zina un saprata, ka mani ir jāšantažē un draudēja ar mammu, 
izslēgšanu… Tas nostrādāja un tad jau uz nākamo stundu kaut kas 
bija iemācīts. Bija arī reizes, kad skolotāja Diāna mani pieķēra ļoti 
neveiklos un dīvainos brīžos, kad atrados zem vai uz klavierēm, 
dejoju klasē, slēpos aiz krēsliem, u.t.t. Tie bija ļoti forši un 
piedzīvojumu pilni astoņi gadi! 

Aija Sebre. Mākslas skolā visu sāku sa prast, zīmējot elipses, 
ēnojot, jaucot toņus. Katra skolotāja manī ielika pa gabaliņam, 
kamēr es veidojos, piebikstīja, ja nav pareizi, konsultēja. Pavisam 
noteikti palicis atmiņā diplomdarba gads. Ar tēmas izvēli, 
buršanos cauri vecmeistaru darbiem, lai saprastu vispār, ko vēlos 
pateikt ar to. Mana tēma bija krusts.

Tik jautrs laiks ir pavadīts kopā ar draugiem, zīmējot karikatū
ras vienam par otru, ar kolektīvu neiešanu uz stundu un kopēju 
bāriena saņemšanu. Tie bija labi laiki.

Intervēja MMMS direktors  
Juris Vītums  

un Mākslas nodaļas vadītāja  
Daina Galakrodzeniece

Aija Sebre darbu skatē

AKTUĀLI

Sekojot aicinājumam
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Jūs aicina zobu higiēnas un zobārstniecības kabinets Mālpils vidusskolā!
Daba ir izveidojusi cilvēka zobus un smaganas tā, lai, košļājot 

ēdienu, tie varētu izturēt ievērojamas slodzes. Tie lielā mērā ir 
pakļauti ēdiena ietekmei. Pat pareizi un regulāri tīrot zobus kat
ru dienu, diemžēl nav iespējams pilnībā likvidēt baktēriju radīto 
mīksto aplikumu mājas apstākļos.

Higiēnista apmeklēšana un profesionālā zobu tīrīšana nepiecie
šama visiem. Neatkarīgi no pacienta vecuma un zobu veselības 
stāvokļa, zobu higiēnas procedūra jāveic regulāri – ieteicams ik 
pusgadu vai vismaz 1 reizi gadā. Pacientiem ar sirds slimībām, 
cukura diabētu, kā arī grūtniecēm un smēķētājiem zobu higiēnu 
ieteicams veikt vēl biežāk, jo šiem cilvēkiem smaganas ir jūtī-
gākas un pastiprināti veidojas zobu aplikums. Pacientiem ar 
neizņemamajām zobu protēzēm un implantiem higiēnas proce-
dūra ir tikpat nozīmīga kā pacientiem ar dabīgajiem zobiem, jo 
arī uz mākslīgi restaurētiem zobiem veidojas zobu aplikums un 
zobakmens, ko pilnībā likvidēt var tikai zobu higiēnas proce-
dūras laikā.

Neveicot profesionālo zobu higiēnu vismaz 1x gadā, iespējams 
ātrāk saskarties ar dažādām problēmām mutes dobumā – smaga
nu saslimšanas, kariess u.c., taču regulāri apmeklējot speciālistu, 
iespējams savlaicīgi izvairīties no ārstēšanas, novērst nepatīkamu 
elpu, smaganu asiņošanu, aizkavēt zobu krāsas maiņu, kas vei
dojas no pārtikas, dzērieniem un smēķēšanas. Ja zobu aplikums 
netiek laikus notīrīts, tas baktēriju iedarbības rezultātā sacietē un 
pārvēršas par zobakmeni, bojājot zobu emalju un veicinot smaganu 
kabatu palielināšanos. Tā rezultātā pacientam var attīsties zobu 
kariess, kā arī nopietnas smaganu saslimšanas – gingivīts un 
parodontīts. Laikus neārstētas, minētās slimības var izraisīt zobu 
kustīgumu un vēlāk arī pilnīgu zobu zaudēšanu.

Higiēnists ne tikai noņems zobakmeni un mīksto aplikumu, bet 
arī sniegs konsultāciju, kā pareizi kopt zobus un rekomendēs tieši 
Jums piemērotos mutes kopšanas līdzekļus.

Zobu higiēnista uzdevums ir noņemt no zobiem aplikumu, īpaši 
vietās, kur cilvēks pats ar zobu diegu un zobu suku netiek klāt. 
Pirms došanās pie zobārsta ļoti ieteicams aiziet pie higiēnista, 
jo tad ieliktā plomba ir daudz kvalitatīvāka un apskatē ir vairāk 
redzams, kur zobos ir bojājumu vietas. Higiēnists ir kā laukuma 
attīrītājs stomatoloģiskajām manipulācijām.

Daži pacienti pēc higiēnas atzīstas, ka pēkšņi sāk pamanīt zobu 
starpas. Līdz tam, ar mēli novelkot gar zobiem, tur šķitusi tais
na līnija – zobi dzīvojuši savā aplikuma kažociņā un ik pa laikam 

sākuši sāpēt. Ja cilvēks divreiz gadā veic zobu higiēnu, viņam ir 
krietni mazāk bojātu zobu, jo visas zobu problēmas rodas no tām 
baktērijām, kas atrodas zobu aplikumā un zobakmenī.

Uzziņai:
1. Šokolādes tāfelīti labāk apēst visu uzreiz un tad izskalot muti, 

nevis apēst ik pa laikam kādu gabaliņu.
2. Košļājamā gumija zobus neiztīra, bet vairo siekalas mutē, un 

tās savukārt uzlabo mutes dobuma PH līmeni, kas normalizē 
skābju daudzumu mutē.

3. Katru reizi pēc zobu tīrīšanas jānotīra arī mēle.
Zobu higiēnas kabinets ir pats pirmais un patīkamākais 

kabinets, ko apmeklēt kopā ar bērniem. Pie mums Jūs varēsiet 
iepazīstināt savus mazuļus ar zobārsta darba vietu, pārrunāt pa
reizus zobu tīrīšanas principus. Pie zobārsta ar bērniem jāiet tad, 
kad zobiņi vēl nesāp.

Mālpils vidusskolā zobu higiēnas kabinets ir apvienots ar zob
ārstniecības kabinetu, kur ir iespējams veikt arī kvalitatīvu zobu 
labošanu un arī protezēšanu.

Ja visi zobi ir veseli un balti, ar tiem nav problēmu, zob
ārstniecības kabinetā tiek piedāvāts zobus izrotāt ar zobu rotu, 
kas ir kā kvalitāte jūsu smaidam.

Ir pieejamas divu veidu zobu rotas – nedārgmetāla un dārg
metāla. Nedārgmetāla rotas ir izgatavotas no kalnu kristāliem 
un ir salīdzinoši lētākas. Tās tiek piestiprinātas pie zoba virsmas, 
nebojājot zoba emalju. Dārgmetāla rotas pieejamas sudraba, zelta, 
kā arī no baltā zelta. Tās var būt ar iestrādātu dārgakmeni (briljan
tu, safīru u.c.) vai bez tā. Rotām pieejamas dažādas formas (delfīns, 
lāsīte, sirsniņa, zvaigznīte u.c.). Ja rota apnīk – to noņem un zobu 
nopulē.

Zobu higiēnas un zobārstniecības kabinetā ir iespējams iegādā
ties arī dāvanu kartes par jebkuru summu, lai iepriecinātu arī sa
vus tuviniekus un draugus, novēlot viņiem veselīgu smaidu.

Īpašais piedāvājums NOVEMBRĪ!
Veicot zobu higiēnas procedūru NOVEMBRĪ, Jūs saņemsiet 

dāvanu – kādu no īpašajiem zobu kopšanas līdzekļiem mājas 
apstākļos!

Gaidīšu Jūs un Jūsu bērnus zobu higiēnas kabinetā Mālpils 
vidusskolā, iepriekš sazinoties pa tālruni 26195669.

Krāsainu rudeni un veselīgu smaidu vēlot, 
Krīstīne Lāce

Latvijā arvien vairāk cilvēku cieš no liekā svara un aptaukošanās.
Kā pareizi atbrīvoties no liekā svara?

Pētījumi liecina, ka katram trešajam Latvijas iedzīvotājām ir 
liekā svara problēmas, tai pašā laikā, “G.Miežis Ārsts” aptaujas* 
rezultāti rāda, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs vēlas atbrīvoties 
no liekā svara – cilvēki apzinās savu problēmu, tāpēc ir jārīkojas!

Aptaukošanās nav tikai vizuāla problēma! Tā pati par sevi ir hro
niska slimība, kas pasliktina dzīves kvalitāti. Bez tam paaugstināta 
ķermeņa masa var būt kā veicinošs faktors virknei citu slimību, kas 
saistās gan ar izmaiņām tauku un ogļhidrātu vielmaiņā, gan tīri 
mehāniski pārslogojot locītavas un mugurkaulu.

Saslimšanas, ko var izraisīt aptaukošanās:

•	 Vielmaiņas	traucējumi.	Paaugstinās	holesterīna	līmenis	asinīs,	
kas veicina aterosklerozes attīstību, līdz ar to pieaug sirds infark
ta un smadzeņu insulta risks. Palielinās cukura līmenis asinīs, 
kas var izraisīt cukura diabētu. Urīnskābes pavairošanās asinīs 
paaugstina podagras attīstības risku.

•	 Gremošanas	orgānu	slimības.	Adiposiem	cilvēkiem	biežāk	sa
stopama žultsakmeņu slimība, aknu taukainā hepatoze, kūtrā 
dzīvesveida dēļ biežāk novērojami aizcietējumi.

•	 Elpošanas	 traucējumi.	 Tīri	mehāniski	 tauku	 uzkrājumi	 traucē	
normāli darboties elpošanas sistēmai. Samazinās plaušās 
ieplūstošā gaisa apjoms, kādēļ rodas hronisks skābekļa 
trūkums, kam var sekot miegainība, kā arī galvassāpes un 
atmiņas traucējumi. Biežāk sastop pneimonijas.

•	 Kustību	un	balsta	aparāta	traucējumi.	Liekā	svara	dēļ	ar	laiku	
rodas izmaiņas kaulu sistēmā, kas izraisa reimatiskas locītavu 
sāpes un artrozes, īpaši ceļgalu un gūžu locītavās. Biežākas arī 
mugurkaula slimības, piemēram, diskopātijas. Pārmērīgs svars 
atstāj iespaidu arī uz perifēro nervu sistēmu.

•	 Onkoloģiskās	slimības.	Vīriešiem	aptaukošanās	palielina	risku	
saslimt ar prostatas un taisnās zarnas vēzi, savukārt sievietēm – 
ar dzemdes, olnīcu, žultspūšļa un krūšu vēzi.

AKTUĀLI

 * Aptauja veikta 2012.gada septembrī sadarbībā ar H+K Research, 
aptaujājot 1002 respondentus vecumā no 15–74 gadiem Rīgā, citās 
Latvijas pilsētās un lauku rajonos. Turpinājums 10. lpp.
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•	 Sirds	slimības.	Visas	iepriekšminētām	saslimšanām	paralēli	var	
novērot arī paaugstinātu asinsspiedienu, vēnu pārslodzi, lielāks 
risks saslimt ar dažādām sirds slimībām, kas var novest pie hro
niskas sirds mazspējas.
38% no Latvijas iedzīvotājiem vēlas notievēt līdz nākamajam 

pavasarim. Dr. Andis Brēmanis savā praksē ir pieredzējis dažādas 
svara samazināšanas metodes, dažas ļoti šausminošas, veselību 
sagandējošas metodes. Neveiksmīgi svara samazināšanas 
mēģi nājumi var novest cilvēku līdz depresijai, nervu sistēmas 
traucējumiem – nervozitāte, nemiers, dusmas, bezmiegs, pārlieku 
liela emocionālā jūtība, u.c. Tādēļ lieko kilogramu samazināšanai ir 
ļoti svarīgi izvēlēties pareizo metodi, pirmkārt, lai nerastos iepriekš 
minētās saslimšanas, otrkārt, lai iegūtu stabilu vēlamo rezultātu.

Kā notievēt mūsdienu dinamiskajā pasaulē? 
13% Latvijas iedzīvotāju ir mēģinājuši atbrīvoties no liekā svara, 

taču neveiksmīgi. Liekā svara un aptaukošanās pamatā visbiežāk ir 
neveselīgs uzturs, nepietiekama fiziskā aktivitāte ikdienā un pasīvs 
brīvā laika pavadīšanas veids. Dr. Andis Brēmanis, diētas ārsts 
uzsver, ka teorētiski aptaukošanās risinājums ir ļoti vienkāršs  – 
ir nepieciešams ēst mazāk un veselīgāk, nodarboties vairāk ar 
fiziskajām aktivitātēm. Vienkārši, vai ne?

Realitātē daudzi cilvēki to nevar realizēt laika trūkuma dēļ, 
finansiālo līdzekļu, veselības problēmu vai vienkārši slinkuma dēļ. 
Tāpēc ir jāmeklē citi veidi, kā atbrīvoties no liekā svara. Pirmais so
lis ir savas ēdienkartes izvērtēšana, savam dzīvesveidam atbilstošo 
ēdienu un pārtikas produktu izvēle.

Uzturs. Aptaukošanās attīstību un funkcionālus gremošanas 
traucējumus visbiežāk veicina pārāk trekns un salds ēdiens, 
tādēļ no tā jāizvairās. Pilnvērtīgam uzturam jāsatur produkti, kas 
bagāti ar olbaltumvielām (olas, piena produkti, liesa gaļa, zivis), 
kā arī minerālvielām un vitamīniem (augļi un dārzeņi). Sava loma 

ēdienkartes plānošanā ir pilngraudu produktiem, pākšaugiem, 
arī riekstiem, sēklām un sēnēm. Šie produkti, tāpat kā iepriekš 
pieminētie augļi un dārzeņi, satur balastvielas, kas svarīgas gan 
sāta sajūtas regulācijai, gan normālai zarnu darbībai, bez tam tās 
palēnina uzturvielu uzsūkšanos, tādejādi optimizējot gan cukura, 
gan holesterīna vielmaiņu.

Samazini ēdienu porciju lielumu. Sabalansēta ēdienkarte neno
zīmē tūlītēju svara samazinājumu. Ir jāsamazina uzņemtā ēdie
na daudzums. Ēstgribu samazināt var palīdzēt kāds medi cī nisks 
līdzeklis, kā piemēram, samērā jauns, bet savu efektivitāti jau 
pierādījis produkts “Obesimed Forte”. Šī produkta sastāvā ir ūdenī 
šķīstošas balastvielas, kas ūdens klātbūtnē uzbriest un veido gēl
veida masu, kas ievērojami samazina uzņemtās maltītes dau dzumu, 
kā rezultātā sāta sajūta iestāsies no mazāka ēdiena apjoma.

Mazākas porcijas neveicina kaloriju sadedzināšanu, bet gan 
samazina uzņemto kaloriju daudzumu. Daudzi notievēšanas produk
ti cenšas apslāpēt izsalkuma sajūtu, kas beigu beigās noved pie 
pārēšanās, taču “Obesimed Forte” regulē ēstgribu, uzbriestot kuņģī, 
līdz ar to bez grūtībām tiek samazināts ēdienu porciju lielums.

Maini savu dzīvesveidu! Aktīvs dzīvesveids gan ikdienā, gan brīv
dienās! Dodies pastaigās, mazāk izmanto sabiedrisko transportu, 
personīgo automašīnu. Tuvojas ziemas sezona, saplāno savas 
brīvās dienas ar aktīviem sporta veidiem: slēpo, snovo vai slido un 
dari to kopā ar ģimeni vai draugiem!

Dr. Andis Brēmanis, diētas ārsts konsultē par saslimšanām,  
ko izraisa aptaukošanās, kā arī svara samazināšanas veidiem

Par SIA “G.Miežis Ārsts”
SIA “G.Miežis Ārsts” ir farmaceitiska kompānija, kas aktīvi 

darbojas Latvijas zāļu tirgū jau kopš 1993. gada, izplatot zāles, 
medicīnas preces un uztura bagātinātājus. Uzņēmums ir tādu 
Eiropā pazīstamu ražotāju kā Laboratoires BOIRON un Laboratoires 
URGO Francijā oficiālā pārstāvniecība Latvijā.

Keramikas plenēra “Zemeņu laikā” darbu izstāde

Mālpils kultūras centra izstāžu zālē no 21.oktobra apskatāma 
2012.gada eksperimentālā keramikas plenēra “Zemeņu laikā” dar
bu izstāde. Nu jau devīto reizi mālpiliešus un viesus priecē Helēnas 
Mednes organizēto vasaras plenēru mākslinieku darbu izstāde. 
Šogad pirmo reizi plenērs bija veltīts keramikai un tajā darbojās gan 
izcili profesionāli keramiķi – Pēteris Martinsons, Kārlis Knopkens, 
Ķīpsalas keramiķes, tēlniece Arta Dumpe, gan tādi jaunie mākslinieki 
kā – Aivis Pīzelis, Neonilla Medvedeva, Līva Raita, Lāsma Pujāte, 
Dārta Hapanioneka, Maija Mackus, Liene Mackus, Reinis Liepa, Aija 
Sebre un citi, gan tie, kuriem profesija nav saistīta ar mākslu.

Plenēra organizatore Helēna Medne: “Plenēra pamatdoma 
bija parādīt Mālpilij Ķīpsalas keramiķes  – Inesi Āboliņu, Violetu 
Jātnieci, Silviju Šmidkenu, Kornēliju Ozoliņu, parādīt šīs brīnišķīgās 

KULTūRA

sievietes. Es gribēju, lai jūs redzat ar ko mēs Latvijā esam tik 
bagāti. Man liels prieks, ka viņas piedalījās un mālpiliešiem 
un māksliniekiem bija iespēja strādāt kopā ar viņām. Mālpils 
ir saistīta ar māliem, un varbūt kādreiz Mālpilī būs ne sliktāks 
ceplis kā Salacgrīvā. Mālpils simbols tomēr paliek māli, jo nav 
tik daudz vietas, kur būtu tik daudz mālu kā šeit. Šādi plenēri 
būtu laba tradīcija Mālpilī. Prieks, ka atsaucās arī tik daudzi 
jaunie mākslinieki! Es ceru, ka šī radošā sadarbība bagātinās 
mūs visus!”

Mākslas zinātniece Vita Ozoliņa: “Mūsu vidū tiešām stāv 
Latvijas keramikas vēsture. Tad, kad mēs studējām, mūs stu
dentus veda uz Ķīpsalas keramiku, kur strādāja šīs minētās 
keramiķes. Katrs darbs, kas tur tika radīts, tika gaidīts 
Latvijas mākslas sabiedrībā. Ja jūs šķirstīsiet grāmtas par 
Latvijas keramikas vēsturi, tad tur būs minēts ikviens no šiem 
cilvēkiem. Šie mākslinieki bija tieši tie, kas atrada jaunas for
mas, uzdrošinājās ieiet modernajā mākslā, radīt jaunas pie
ejas glazūras veidošanā. Pēteris Martinsons bija pirmais, kas 
iznesa Latvijas vārdu pasaulē ar pavisam neierastām formām, 
ar minimālo, balto, tīro formu. Agrāk šo mākslinieku izstādes 
bieži bija skatāmas Rīgas pilī, skaistajā velvju zālē. Mālpiliešiem 
varu vēlēt tiešām kādreiz pārņemt šo meistaru darba pieredzi, 
jo biedrības “Sidegunde”pieteikums ir tāds, ka kopā strādā 
dažādas mākslinieku paaudzes un dažādu mākslas nozaru 
māslinieki. Tikai kopējā darbā ar vecmeitaru var sajust viņa 
rokrakstu.”

Gaidīsim nākamā plenēra darbus atkal nākošajā rudenī!

Esmeralda Tāle

Turpinājums no 9. lpp.
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19. septembrī daudzi Mālpils dzejas draugi izmantoja Comenius 
Regio projekta ietvaros organizēto viesošanos Ojāra Vācieša un 
Jāņa Akurātera memoriālajos muzejos Rīgā, kura notika ar Daces 
Krilovskas laipnu gādību.

O.Vācieša mājas apmeklējums kļuva par lielu pārsteigumu, 
uzzinot daudz jauna par it kā tik labi zināmā dzejnieka personības 
šķautnēm un vaļaspriekiem. O.Vācietis un viņa dzīvesbiedre 
L. Azarova bijuši aizrautīgi putnu vērotāji. Likās gandrīz neti
cami, ka Māras dīķa krastos var sastapt vairāk kā 56 putnu su
gas. Daudzi mazie dziedātāji vēlāk iemūžināti abu dzejnieku viens 
otram veltītās vārsmās. Arī akmeņu kolekcionēšana bijusi Ojāra 
Vācieša un Ludmilas Azarovas kaislība. Tā nu dzejnieks reiz savai 
dzīvesbiedrei jubilejā pasniedzis visai orģinālu dāvanu  – kravu 
Rīgas bruģakmeņu, kuru nopircis no ceļa remontstrādniekiem.

Pilnīgi citāda gaisotne mūs sagaidīja dzejnieka un rakstnieka 
Jāņa Akurātera muzejā, kurš atrodas turpat ielas viņā pusē. 
Savrupnamā valda pagājušā gadsimta 30. gados ierastā dzejas, 
mūzikas un mākslas gaisotne. J. Akurāters daudziem klātesošajiem 
bija pazīstams vienīgi kā “Kalpa zēna vasaras” autors, taču pēc 

muzeja gides saistošā stāstījuma, radās interese iepazīties arī ar 
citiem šī rakstnieka literārajiem darbiem.

Mūsu rudenīgi skaistā un jauniem iespaidiem bagātā diena 
noslēdzās Botāniskajā dārzā ar orhideju izstādes un Tropu mājas 
apskati.

Šarlote Tamma

Mālpilī noslēdzies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta pro
grammas projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādē”. Šī projekta ietvaros Mālpils vidusskolas ēkā 
nomainīti logi un durvis, nosiltināta fasāde, jumts, pamati, izska
lota apkures sistēma un stāvvados salikti balansējošie ventiļi, 
iekšpagalmā sakārtota lielus ūdens kanalizācija un āra apgaismo
jums, garderobē nosiltināta grīda, nomainīts apgaismojums, kā arī 
daļai no pagraba telpām siltināti griesti un sienas.

Iesniedzot projekta pieteikumu, kopējās plānotās izmaksas 
bija 329 630.00 LVL no kurām 85% ir KPFI finansējums un 15% 
pašvaldības finansējums.

Projektu iesniedza 2010. gada 6. septembrī un 2011. gada februārī 
tika noslēgts trīspusējs līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, SIA “Vides investīciju fondu” un Mālpils novada 
domi. 2011. gadā izstrādāja tehnisko projektu un notika iepirkums uz 
būvdarbiem, pieteicās viena firma, un, tā kā piedāvātā cena bija kriet
ni lielāka nekā pieejamie līdzekļi, iepirkums tika pārtraukts. Dome 
nolēma sadalīt projektu 2 kārtās, 1. kārtā veicot tos darbus, kas tieši 
ietekmē energoefektivitāti. Tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā 
un veikts atkārtots iepirkums, kurā pieteicās pieci pretendenti. 

Rezultātā līgumu par būvdarbiem noslēdza 
2012.  gadā ar SIA “Bazalts” no Valmieras 
par summu 314 224. 74 LVL. Projekta kopē
jās reālās iz maksas bija 368 460.52 LVL, 
kurās ietilpst ēkas tehniskā apsekošana, ener goaudits, tehniskā 
projekta izstrādāšana, būvdarbi, autoruzrau dzība un būvuzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt:
•	 oglekļa	 dioksīda	 emisijas	 samazinājuma	 efektivitātes	 rādītājs,	

kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā 
pret Projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansējumu, nav mazāks par 0.460 kgCO2/Ls gadā,

•	 oglekļa	 dioksīda	 emisijas	 samazinājums	 nav	 mazāks	 par	
128.88 tonnām CO2 gadā,

•	 siltumenerģijas	patēriņš	apkurei	nepārsniedz	51.00	kWh/m2 gadā.
4. oktobrī Mālpils vidusskolā bija atvērto durvju diena, kurā 

skolēni, darbinieki un Mālpils iedzīvotāji varēja iepazīties ar KPFI 
piedāvātajām priekšrocībām, Vides ministrijas devumu CO2 emisijas 
samazināšanas pasākumos un apskatīt renovēto objektu.

Mālpils novada dome izsaka pateicību visiem, kas iesaistījās 
projekta realizācijā – energoauditoram Daumantam Geršmanim, 
projektētājām Janitai Bubnelei un Olitai Upacierei, būvniekiem Jānim 
Ozolam un Normundam Ozoliņam, būvuzraugam Imantam Goldem, 
vidusskolas kolektīvam, īpaši direktora vietniecei saimnieciskajos 
jautājumos Ingrīdai Kajakai un Mālpils novada domes darbiniekiem.

Esmeralda Tāle

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Repub
likas valsts budžeta programma. KPFI mērķis ir veicināt globālo kli
mata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām 
sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu 
(piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabo
šanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā). KPFI finansē no val
stij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic 
starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto proto
kola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 
2008. – 2012. gadam noteikto saistību izpildei (8 % samazinājums 
salīdzinot ar 1990.gada līmeni) Latvijai nebūs nepieciešamas visas 
tās rīcībā esošās NDV, un potenciālais pārpalikums būs vismaz 
40 miljoni vienību. Tāpēc NDV ir iespējams pārdot, iegūto finansējumu 
ieguldot Latvijas attīstībā. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu īstenošanas uzraudzību veic SIA “Vides investīciju 
fonds”.

Informācija no www.lvif.gov.lv

PROJEKTI

Dzejas rudens Pārdaugavā

Noslēdzies vidusskolas ēkas siltināšanas projekts

Projekta realizācijas komanda – 1.rindā no kr. – Mālpils vidusskolas direk-
tore Solvita Lapiņa, projektētēja Janita Bubnele, Mālpils vidusskolas direkto-
ra vietneice saimnieciskajos jautājumos Ingrīda Kajaka, 2.rindā – būvuzraugs 

Imants Golde, Mālpils, novada domes izpilddirektors Agris Bukovskis, 
Mālpils Būvvaldes vadītāja Rudīte Bete, Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja Leontina Amerika, 3.rindā – būvnieki 
Normunds Ozoliņš un Jānis Ozols, energoauditors Daumants Geršmanis, 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs
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Vēlēšanās tikties ar dramaturģi, rakst
nieci un spilgtu personību Leldi Stumbri 
šā gada 10. oktobrī bija atvedusi uz Mālpils 
bibliotēku kuplu interesentu pulku. 
Sarīkojums notika kā Mūžizglītības pro
grammas Comenius Regio aktivitāte.

Rakstniece stāstīja par savu dzīvi un 
literāro darbību, par ko varam lasīt auto bio
grāfisku atmiņu, apceru un tēlojumu grā
matā “Personīgi”. Tas ir interesants stāsts 
par rakstniecību, dzīvi un mīlestību.

To, ka rakstniecība ir darbs, kas prasa 
gan laiku, gan zināšanas Lelde Stumbre 
tikša nās reizē uzsvēra vairākkārt. Viņa 
paras ti raksta astoņas stundas dienā – pil
nu darba dienu. Savukārt izglītība iegūta 
Maska vas Literārajā institūtā specializētajā 
drama turgu kursā. Izņēmums ir tādas die
nas kā šī, kad literāte dodas tikties ar sa
viem lasītājiem. Katra tikšanās dod pozitīvu 
uzlādēšanos, tā ir atgriezeniskā saite, 
kas vieno ar lasītāju. Tā kā Mālpilī Lelde 
Stumbre bija pirmo reizi, pēc bibliotekāres 
iniciatīvas tika noorganizēta īsa ekskursija 
pa Mālpili. Braucienu papildināja Baibas 
Lippes zinošais stāstījums. Skaista vieta! 
Un gaiši, laipni cilvēki – patīkami bija dzirdēt 
šādus Leldes Stumbres teiktos vārdus.

Saruna bibliotēkā veidojās kā mozaīka 
no dažādiem gabaliņiem, domu un dzīvē 
gūto atziņu atklāsmēm. Savus krāsainos 
mozaīkas gabaliņus pielika arī Mālpils ama
tier  teātra dalībnieki Elita Mieze, Evita Dinka, 
Sarma Ezermane un Kaspars Ameriks, kuri 
bija sagatavojuši mazu lugas fragmentu un 
dažus dzejoļus, ļaujot labāk sajust Leldes 
Stumbres darbu garšu. Noskaņā labi 
iederējās arī glezna, kas tika eksponēta 

bibliotēkā. Gleznas autore Raima Ozoliņa, 
Mālpils mākslas skolas absolvente. Tās no
saukums “Ieraugi, ko neredz citi” simboliski 
saskan ar Leldes Stumbres lugu rakstīšanas 
principiem – negaidīti pavērsieni, simbo
lisms, laika relativitāte, sievietes pasaules 
atklāsme.

Vēl viens no krāsainās mozaīkas gabali
ņiem – saruna par ģimeni, bērniem, 
vecākiem, citiem mīļiem radiniekiem. Te 
iz skanēja rakstnieces aicinājums – doties 
pie saviem vecākajiem radiniekiem, kopīgi 
pārskatīt senās fotogrāfijas un uzrakstīt otrā 
pusē, kura tad ir omīte, tēvabrālis vai kāds cits 
radinieks, lai arī pēc gadiem šīs fotogrāfijas 
būtu nozīmīgs dzimtas īpašums. Tāpat arī 
mudināt vecmāmiņas, tantes rakstīt savu 
dzīves stāstu, jo tik viegli piedzīvot mirkli, 
kad ir par vēlu un vairs nav kam pajautāt. 
Laiks tikšanās reizē pagāja nemanot. 
Klausītāji devās mājās kā nu kurš – kāds ar 
jaunu grāmatu somā un vēlēšanos to ātrāk 
izlasīt, ar pārdomām, vai iepriekš lasītie 
darbi ir tā saprasti, kāds ar dažām dzīves 
atziņām bagātāks un vienkāršu vēlēšanos, 
tagad gan izlasīt Leldes Stunbres prozu un 
lugas. Savukārt literātes rokas bija rudens 
puķu un ar mīlestību gādātu ciemakukuļu 
pilnas (paldies “Mālpils” keramiķēm, 
sklandu raušu un rupjmaizes cepējām!).

Kā esi apmierināta ar savu rakstnieces 
dzīvi un uzrakstīto?

Uz šo jautājumu rakstniece ir sniegusi at
bildi intervijā žurnālā “Patiesā dzīve”.

“Arī ar to esmu apmierināta. Varētu 
domāt – žēl, ka neesmu izlauzusies ārpus 
Latvijas robežām, kaut arī šādi tādi darbi ir 
tulkoti un uzvesti ārzemēs. Bet mani visā 

pilnībā apmierina tas, ka esmu lokāla rakst
niece. Visvairāk esmu pateicīga Dievam par 
to, ka esmu latviete. Es dzīvoju šeit un ne
taisos ne gānīt šo zemi, ne kaut kur braukt.

Latvija ir tik maza, un man liekas, ka 
man te jādarbojas un jācīnās, cik vien no 
manis atkarīgs. Ja ar savu rakstniecību 
es varu padarīt Latvijas dzīvi labāku un 
interesantāku, tad to arī daru.”

Dzinta Krastiņa

Rīgas lidosta... Gaidot lidmašīnu, domāju, interesanti kāds laiks 
būs Čehijā? Latvijā 23.septembra rīts ataust drēgns un apmācies, 
ir sācies rudens, bet tā vēl gribas baudīt siltumu! Tikai dažu stundu 
pārlidojums caur Frankfurti uz Prāgu, un Čehija sagaida ar siltu 
un saulainu laiku. Čehu laika ziņas sola kārtīgu atvasaru – sauli un 
siltumu līdz + 25 °C.

Pardubicē, kas atrodas aptuveni 100 km no Prāgas, ieradušies 
visi ES Comenius projekta “Leģendas mūs vieno” dalībnieki no 
8 valstīm: Horvātijas, Spānijas, Portugāles, Vācijas, Holandes, 
Lietuvas, paši čehi un arī mēs no Latvijas, Sidgundas pamatskolas. 

Visi dalībnieki tiekamies Pardubices profesionālajā vidusskolā, 
kurā notiks galvenās projekta sanāksmes. Čehu skolēni mūs 
iepazīstina ar savas skolas izglītības programmām un to specifi
ku – ķīmijas specialitāti, friziera un kosmetoloģijas specialitātēm.

Un tālāk seko vairāku dienu projekta sanāksmes, kurās no
tiek gan iepazīšanās ar katras dalībvalsts pārstāvēto skolu, gan 
izklāstīta projekta “Leģendas mūs vieno” būtība – iepazīstināt 
Eiropas valstu skolēnus ar populārākajām katras dalībvalsts 
leģendām, pārtulkojot un publicējot tās plašākai auditorijai, kā arī 
iestudējot teatralizētu uzvedumu. Individuālas sarunas, debates 
un diskusijas – tā varētu raksturot šī projekta sanāksmju norisi. 
Sadarbība starp dalībniekiem norit pozitīvā gaisotnē, kas ir ļoti 
būtiska, jo nepieciešams izplānot un vienoties par projekta galve
najiem veicamajiem uzdevumiem un pasākumiem, norises laikiem 
un nākamajām sanāksmēm.

No darba procesa brīvajā laikā, pateicoties čehu partneru 
viesmīlībai, varējām iepazīties ar skaistākajām Čehijas pilsētām – 
gan pašu Pardubici, gan Kutna Horu un arī ar Prāgu. Starp citu, 
čehu metereologu solījums par siltu laiku piepildījās – visu nedēļu 
līdz pat 28.septembrim bija skaista atvasara – saule, + 23 C silts.

Nākošā sanāksme  – februārī Spānijā, kurā partnerskolas 
dalīsies savā pieredzē darbā pie projekta un prezentēs izvēlēto kat
ras valsts leģendu.

N. Pavlova

Tikšanās ar literāti Leldi Stumbri Mālpils bibliotēkā

Lelde Stumbre

“Leģendas mūs vieno”
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Audiet mani karogā
Sarkanbaltisarkanā –

Tā, kā debess rīta ausmas baltās auž,
 Rieti asiņainās paltis pretī glauž.

 Audiet vairāk karogu, vairāk karogu, kā esam,
 Lai tie nomirušo rokās staigā,

 Skūpstās nedzimušo vaigā.
 Lai tos viļņojot kā sarkanbaltu jūru dvēslēs nesam.

 Audiet mani karogā
Sarkanbaltisarkanā –

Nezudīs nemūžam mums sarkanbaltisarkanās
mūsu tautas svētās mājas. Visi ielikuši esam tur

savu dvēseli un sapņos kājas.
Andrejs Eglītis

VALSTS SVĒTKI

11. novembris: 
LĀčPLĒŠA 
DIENA

Laika posms no 1918. gada 18. novem
bra, kad tika proklamēta Latvijas valsts, 
līdz 1919. gada 11. novembrim, ir viens no 
sarežģītākajiem posmiem Latvijas vēsturē. 
Lai gan Latvijas neatkarība 1918.  gada 
18.  novembrī bija jau pasludināta, valstī 
joprojām atradās vācu un krievu karaspēks.

1919.  gada 11.  novembrī neatkarīgās 
Latvijas armija izcīnija uzvaru pār Pāvela 
Bermonta – Avalova karaspēku, un tas tika 
padzīts no Rīgas. Bermontiāde ir ievērojama 
ar to, ka sākotnēji nelielā Latvijas valsts 
armija ar ierobežotiem resursiem spēja 
sakaut skaitliski daudz lielāko un labāk 
bruņoto Rietumu brīvprātīgo armiju. Kā gal
venie uzvaras iemesli tiek minēti latviešu 
karavīru drosme un varonīgums, kā arī 
sabiedroto sniegtais atbalsts Latvijai. Tikai 
pēc šīm asiņainajām cīņām, kurās krita 
daudzi mūsu tautas dēli, kļuva skaidrs, ka 
Latvijas valsts ir atguvusi un nostiprinājusi 
savu neatkarību.

Godinot varoņus, Saeima un valdība 
nodibināja valsts augstāko militāro ap
balvojumu  – Lāčplēša Kara ordeni, un 
1919. gada 11. novembris uzskatāms par tā 
dzimšanas dienu. 11. novembris – Lāčplēša 
diena – tā ir Latvijas brīvības cīņās kritušo 
varoņu piemiņas diena.

Tikai pateicoties viņu varonībai un savas 
tēvzemes mīlestībai, mēs šodien dzīvojam 
paši savā – brīvā un neatkarīgā Latvijā.

Latvijas okupācijas gados Lāčplēša die
na bija aizliegta. Pirmoreiz pēc II pasau
les kara Lāčplēša dienu plaši atzīmēja 
1988. gadā. 1989. g. 10. novembrī ar LPSR 
AP likumu šī piemiņas diena tika atzīta 
par vēstures atceres dienu, bet 1990. gada 
3.  oktobrī, saskaņā ar LR AP Likumu par 
svētku un atceres dienām, Lāčplēša die
na tika atzīta par kritušo varoņu piemiņas 
die nu.

Arī Mālpils var būt lepna ar saviem 
varoņiem, kuri piedalījās brīvības cīņās. Ir 

saglabājusies 1928. gada decembrī Mālpils 
baznīcā iesvētītā marmora plāksne, uz 
kuras ir iegravēti par brīvo Latviju kritušo 
22 Mālpils draudzes dēlu vārdi. Ar vecāko 
Latvijas Republikas ordeni, ar augstāko 
militāro goda zīmi – Lāčplēša Kara or
deni (LOK) apbalvoti astoņi mālpilieši. 
Mūsu vectēvi un vecvectēvi ir cīnījušies 
par Latviju, tāpēc aicinu visus Mālpils 
iedzīvotājus, sevišķi skolotājus, skoIēnus un 
viņu ģimenes – novērtēsim to, kas mums ir 
dots, atcerēsimies un godināsim Lāčplēša 
dienā tos, kas izcīnīja mums pašiem savu 
valsti, leposimies ar Latviju – mums tā ir 
vienīgā – mīlama, sargājama, lolojama un 
kopjama. Pieminot Lāčplēša dienu, aizdeg
sim svecītes savās mājās. Saulītei rietot, 
kad sāk krēslot, aiznesīsim daudzas ma
zas gaismiņas uz I pasaules karā kritušo 
latviešu strēlnieku kapiem.

Rakstu sagatavoja Baiba Lippe

Lāčplēša dienas svētku dievkalpojums
11. novembrī, plkst. 12.00    Mālpils ev. lut. baznīcā 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
svētku dievkalpojums

18. novembrī, plkst. 12.00   Mālpils ev. lut. baznīcā

Sidgundietis strēlnieks Jūlijs Fogels pēc cīņām 
pret Bermontu

Klusuma brīdis Mālpils Strēlnieku kapos, 1930. g. Mazpulku svinīgais mītiņš Mālpils Strēlnieku kapos, 1935. g.
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7.oktobrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts strītbolā. Diemžēl atsaucība bija ļoti maza – piedalījās 
tikai 3 komandas, tai skaitā no Mālpils – viena. Viena komanda bija 
no Siguldas un viena no Rīgas. Komandas izspēlēja 2 riņķu sistēmu. 
Kopvērtējumā uzvarēja komanda no Rīgas, mālpilieši (Dailis Veics, 
Edgars Komarovs, Andris Ragozins un Andris Krūklis) ieguva 2.vietu. 
Sacensību ietvaros notika arī 3 punktu metienu konkurss, kurā 
piedalījas 12 dalībnieki. Līdz finālam tika mālpilieši – Dailis Veics 
un Māris Čīma. Finālā, ar rezultātu 5:3 pārāks izrādījās Dailis Veics.

13.oktobrī, Tīraines sporta kompleksā, notika Pierīgas sporta 
spēles basketbolā – priekšsacīkstes. Mālpils komanda piekāpās 

Carnikavas un Mārupes komandām, pieveica Babītes komandu 
un ieguva tiesības spēlēt par 5. – 7.vietu. 20.oktobrī, Zaķumuižas 
sporta zālē, notika finālsacensības, kuru ietvaros Mālpils komanda 
tikās ar Stopiņu komandu (46:54) un Ropažu komandu (54:49) un 
kopvērtējumā ieguva 6.vietu.

20.oktobrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2.posms, kurā piedalījās 7 dalībnieki. 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš, 2.vietu – Edgars Komarovs, bet 
3.vietu – Arnis Janbergs.

21.oktobrī, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada 
čempionāts zolītē 10.posms, kurā piedalījās 22 dalībnieki. 1.vietu iegu
va Jānis Sprukulis, 2.vietu – Agris Ozoliņš, 3.vietu – Ingus Pinkovskis.

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

20.septembrī Mālpils sporta kompleksā viesojās olimpiskais bronzas medaļnieks 
pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš, ko trenējis arī Mālpils sporta kompleksa vadītājs 
Valts Mihelsons. Uz tikšanos ar izcilo sportistu bija ieradušies ļoti daudzi Mālpils vi
dusskolas skolnieki, skolotāji un citi interesenti. Mārtiņš Pļaviņš atbildēja uz daudza
jiem bērnu jautājumiem par iegūtajām medaļām un kausiem, treniņiem un iespaidiem 
Olimpiskajās spēlēs. Mārtiņš Pļaviņš atzīst, ka šī uzvar Olimpiskajās spēlēs bijusi 
negaidīta, jo viņi paši, kā augstāko mērķi šajās spēlēs sev bija izvirzījuši iekļūšanu 
olimpiskajā sešiniekā, bet rezultātā ieguva medaļu!

Pēc sarunas jaunieši varēja iegūt sportista autogrāfu un kopā nofotografēties. 
Atsaucība bija milzīga!

Uzziņai
Š.g. 9. augustā Olimpiskajās spēlēs Londonā Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš plud

males volejbola turnīrā spēlē par 3. vietu dramatiskā cīņā ar 2:1 (19:21, 21:19, 15:11) 
uzvarēja Reinderu Nummerdoru un Ričardu Šuilu no Nīderlandes un izcīnīja Olimpisko 
spēļu bronzas medaļas. Latvijas pludmales volejbolisti guva vēsturisku uzvaru, jo līdz 
šim nevienai komandai Olimpiskajās spēlēs nebija izdevies tikt pie medaļām.

Esmeralda Tāle

PROJEKTI

Sporta ziņas

Datums Sacensības Vieta
28. oktobris Pierīgas sporta spēles šautriņu mešanā Saulkrasti
Novembris Pierīgas sporta spēles volejbolā Pierīgas novadu sporta zāles
10. novembris plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts šahā Mālpils sporta komplekss
11. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts novusā, 1. posms Mālpils sporta komplekss
17. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 3. posms Mālpils sporta komplekss
18. novembris plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 11. posms Mālpils sporta komplekss
25. novembris Pierīgas sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

Mārtiņš Pļaviņš rāda jauniešiem savu Olimpisko  
bronzas medaļu

Olimpiskais bronzas medaļnieks Mārtiņš Pļaviņš viesojas Mālpilī

SPORTS

Siera diena Mālpils vidusskolā
2.oktobrī Mālpils vidusskolā norisinājās biedrības “Siera klubs” organizēts pasākums, kura 

mērķis bija popularizēt sieru un citus piena produktus. Šo pasākumu biedrība “Siera klubs” 
organizēja Zemkopības ministrijas un ES līdzfinansētā projekta “Mārketinga komunikāciju pro
gramma sieram un citiem piena produktiem” ietvaros. Projektā ar savu līdzfinansējumu ir 
iesaistījušies 10 piena pārstrādes uzņēmumi: AS “Rīgas piena kombināts”, AS “Latgales piens”, 
AS “Tukuma piens”, AS “Smiltenes piens”, AS “Trikātas siers”, SIA “Mālpils piensaimnieks”, 
SIA “ELPA”, PKS “Straupe”, SIA “EDAKS”, PLPKS “Dundaga”.

Jaunieši varēja noskatīties filmu par siera un citu piena produktu lielo nozīmi mūsu ikdienas 
uzturā. Noklausīties interesantu stāstījumu par dažādiem cietajiem, pusmīkstajiem un mīkstajiem 
sieriem. Un, protams, noslēgumā visus siera veidus arī degustēt, pārliecinoties, ka siers var būt 
tik dažāds – gan tāds, kādu to esam pieraduši ēst ikdienā, gan arī kā deserts, ja tam pievienotas, 
piemēram, ogas. Izrādās, lai mēs uzņemtu ikdienai nepieciešamo kalcija devu, mums dienā jāapēd 
simts garmi siera, jāizdzer viena glāze piena un viena glāze kefīra vai jogurta. Savā pieredzē par 
siera ražošanu un ēdienu gatavošanu dalījās arī “Mālpils piensaimnieka” ražošanas daļas vadītājs 
Rolands Jomerts. Jauniešiem šis bija ļoti interesants un izglītojošs pasākums. Cerams tagad 
daudzi ikdienā lietos vairāk piena produktu!

Esmeralda Tāle

Sacensību grafiks
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Kas solīts, tas jādara, tātad stāsti par Mālpils dvīņiem turpināsies, 
un šoreiz raksts par trim dvīņu pāriem.

Pirmā saruna par māsu un brāli Rēpiņiem, kuriem pat vārdi izvēlēti 
zīmīgi – Daina un Dainis. Dainu gan mālpilieši tagad pazīst kā frizierīti 
Dainu Apsīti. Pēc horoskopa, kā paši saka, viducī starp divām zīmēm – 
Aunu un Vērsi.

Mamma zinājusi, ka būs dvīņi tāpēc jau laicīgi viss sagādāts diviem 
bērniņiem. Daina nākusi pasaulē pirmā. Brālis gan vēlāk zobojies, ka 
viņš džentlmeniski māsu palaidis pa priekšu.

Bērnībā mazie bijuši atšķirīgi  – Dainis kustīgāks, bet vieglāk 
“savācams”, māsa – savrupāka. Bez palaidnībām, protams, nav iztikuši, 
un tās bijušas visai oriģinālas, piemēram, jaunai gultai uzlabojuši 
krāsojumu ar kurpju smēru; lai uzslaucītu pašu izlieto mannā putru, 
izvēlējušies māsas jaunās zeķbikses, jo tad taču grīda būs tīrāka utt.

Abiem ļoti paticis dziedāt. No platēm samācījušies tikko modē 
nākušās Paula dziesmas un tad snieguši vecākiem koncertus. Kā 
mamma saka, skanējis labi.

Dainai skolā iznācis mācīties klasē, kurai bijis rekordskaitlis 
audzinātāju, bet viņa jutusies labi pie visiem, bijusi sabiedriska, paticis 
visur piedalīties. Pēc 8.klases izvēlējusies doties uz Apguldi, kur saga
tavoti jaunzirgu treneri, bet pēc tam nolēmusi izvēlēties friziera profe
siju, ko apguvusi Dobelē, un to tad arī nav mainījusi līdz šodienai. Nu 
jau trīs gadus pašā Mālpils centrā darbojas Dainas friziersaloniņš, kur 
laipni tiek gaidīta visa ģimene. “Darbs patīk,” saka Daina, “bet, ja dzīve 
piedāvātu kādu jaunu, interesantu iespēju, varbūt arī to izmantotu, jo 
ļoti patīk būt kustībā, darbībā.”

Dainis Mālpilī beidzis tikai 1. klasi un tālāk mācījies Cēsu Meža skolā. 
Mamma ar lepnumu stāsta, ka tur bieži uzslavēts par aktivitāti, uzstājies 
skolas sarīkojumos. Vēlāk Ogrē izmācījies par elektriķi, bet tagad dzīvo 
Tukumā, strādā par autobusu šoferi un audzina meitu – vidusskolnieci 
un dēlu – Liepājas Jūrskolas audzēkni. Daiņa sieva ir medmāsa.

Dainas meita Dace beidza Mālpils vidusskolu, pēc tam ieguva mui
tas ekspertes profesiju, bet šobrīd strādā par apdrošināšanas brokeri.

Dvīņu ģimenes netiekoties bieži, tikai pāris reizes gadā – Ziemas
svētkos un mammas vārda dienā. Tādas ciešas saiknes, lai viens par 
otru nemitīgi interesētos, neesot.

Ja tā pamet skatu atpakaļ, tad Dace secina, ka mamma vienmēr 
bijusi ļoti stingra, (tas arī tagad sarunā jūtams), tētis vairāk žēlojis. 
Runājot par dzīves vērtībām, tās katram ģimenes loceklim atšķirīgas, 
bet tomēr cauri vijas kopīgs pavediens.

Mammai galvenais ir mīlestība un cieņa, īpaši pret māti.
Dainai – savstarpējā sapratne: nedari otram to, ko negribi, lai 

dara tev.
Dainim lielākas vērtības ir ģimene un darbs.
Dvīņu Svikšu mammai dakteri nevarēja pateikt, ka gaidāmi divi 

bērniņi, tas noskaidrojās īsi pirms viņu pasaulē nākšanas. Tā nu ģimenei 
pirms Jaungada ieradās pārsteigums – Dace un Raimonds. Abi pilnībā 
atbilstot savai zīmei – Mežāzim, tas noskaidrots pat pie astrologa.

Bērni auguši draudzīgi, brālis īpaši žēlojis māsiņu, ja kāda kaite 
bijusi jāārstē.Ar pagalma bērniem kopā spēlētas jau vecmāmiņu 
laika spēles – slēpšanās, kariņi, bet īpaši paticis spēlēties ar mazām 
pasaku tēlu figūriņām. Bijušas arī papīra lelles, kuras sadalītas 
pa klasēm, sauktas atbildēt, liktas atzīmes. Dace vienmēr bijusi 
skolotāja. Iznācis, ka tā bijusi pirmā pedagoģiskā prakse. Uz bērnu 
dārzu gājuši ļoti nelabprāt – baidījušies no zobārsta, bet skolā viss bi
jis labi. Vienīgi tā garā skriešana ap dīķi tā ne visai…Tā kā Raimonds 
māsu vienmēr uzmanījis, tad iesaukts par “šefu”, un šis vārds iepati
cies pat audzinātājai. “Šefs” pat vērīgi sekojis līdzi, ar kādiem puišiem 
viņa skaistā, gudrā māsa satiekas, un šo pārbaudījumu, acīm redzot, 
visveiksmīgāk izturējis Ilvars – Daces vīrs.

Pēc 9.klases Dace palikusi vidusskolā, Raimonds devies uz Ogres 
Mežu tehnikumu, tad beidzis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas 
Mežu inženieru fakultāti un šajā jomā strādā arī šobrīd, ar savu ģimeni 
dzīvo Rīgā un uzskata, ka viņa galvenais uzdevums dzīvē ir rūpēties par 
savas ģimenes labklājību.

Dace bērnībā tik cītīgi pētījusi kukainīšus, ka ģimenei gandrīz vai bijis 
skaidrs, ka tur aug nākamais biologs, bet viņa pēc vidusskolas devusies 

uz toreizējo Starptautisko tūrisma augstskolu piepildīt citu sapni. Viss 
tur apgūtais Dacei lieti noder, mācot Mālpils PTV audzēkņiem viesnīcu 
un restorānu viesu apkalpošanu un biznesu. Dacei visbūtiskākais 
tomēr ir mājas un ģimene, īpaši abi skolnieciņi, to atzīst arī brālis. 
Mammai lielākais prieks par to, ka ģimene ir ļoti vienota, visi svētkos ir 
kopā un vienmēr ļoti rūpējas viens par otru.

Svikšu māja man šķita kā tāda miera osta, kur smaržo pašu vāktās 
zāļu tējas un dzīvo cilvēki, kas viens otram ļoti daudz nozīmē.

Par trešo dvīņu pāri var teikt, ka tie ir jau no bērnības ir kā divi 
dūrainīši, ko mammas mēdz ar saitīti sasiet kopā, lai nepazūd. No 
mazotnes līdz šodienai kopā izpriecāti prieka brīži, kopā izbēdātas 
bēdas.

Tie ir Līga un Jānis Apiņi. Dzimuši Auna zīmē, un, kā paši saka, 
atbilstot tai par visiem 100%  – ļoti patstāvīgi, ļoti neatlaidīgi; ja ko 
apņēmušies, noteikti izdarīs, ja kam nepiekritīs, grūti būs pierunājami 
darīt.

Mamma atceras, ka mazie naktīs bijuši mierīgi, ļāvuši viņai gulēt, bet 
dienā bijuši varen “šiverīgi” – piemēram, īsā laikā no 30 krūzītēm pali
kusi viena. Kaut kā pašas no sevis plīsušas! Bērnībā esot strīdējušies 
arī, bet toties visā vienmēr dalījušies.

Galvenā bērnaukle, tikpat kā otra mamma, bijusi 14 gadus vecākā 
māsa Sanita.Bet, kad sākuši skolā iet, gluži kā trešā mamma, sirsnīga 
un rūpīga, bijusi skolotāja Mairita Grīnberga. Skolā īpaši paticis Līgai. 
Jānis, neskatoties uz to, ka mācības īpašas pūles neprasījušas, pie 
grāmatas sēdēt nekādi nevarējis sevi piespiest, un tieši šai ziņā vēlāk 
dvīņu ceļi šķiras.

Jānis jau agri sāk darba dzīvi, pēdējos gadus visbiežāk strādājis 
celtniecības jomā, sākumā Latvijā, tad vairākās Eiropas valstīs, tagad 
ilgāku laiku tikai Dānijā. Darbs – aprīkojuma montēšana noliktavās. 
Mājās Jānis ir reti, bet ar to jau samierinājies. Tagad, kad iepazīti dar
ba dzīves plusi un mīnusi, Jānis saprot, ka ar izglītību iespējas daudz 
lielākas un tehnikumu pabeigt tomēr vajadzēja, tāpēc cieši apņēmies 
meklēt ceļus, kā un kur atsākt mācības. Jānim patīk Mālpils, un viņš 
labprāt visu mūžu dzīvotu un strādātu Latvijā, ja darba iespējas būtu 
līdzīgas pašreizējām.

Līga ir cīnītāja jau no bērnības. Kad daudzi bērni vasarā darbu kūdras 
purvā pameta, jo bija par smagu, Līga izturēja. Agros rītus zemeņu 
lasīšanā un pienotavā arī izturēja, kaut gan tāpat kā citiem bija grūti.

Pēc Mālpils vidusskolas Līga pabeidza LLU Ekonomikas un 
komercdarbības fakultāti Siguldas filiālē, kaut gan jutusi, ka tas nav īsti 
tas, ar ko gribētu visu dzīvi nodarboties. Un vispār Līga ir pārliecināta, 
ka tikai retais absolvents perfekti zina sev vispiemērotāko nākamo 
mācību iestādi, vislabāk ir pāris gadus pastrādāt un tad jau pamazām 
izveidosies piemērotākās vēlmes.

Līgai ir divas aizraušanās – deja (jau no skolas gadiem) un…dzeja. 
Kā tas sākās? “Tās izjūtas, ko dažkārt nevarēja pasacīt ikdienas valodā, 
reizēm izdevās izteikt dzejas rindās,” saka Līga, “tā arī sākās!” Un nu 
viņas dzejoļi ievietoti jau ceturtajā literārajā almanahā “Zemgales 
vācelīte”, ko izdod Jelgavas dzejnieku klubs.

Pirms 2 gadiem dzejolī “Brālītisdvīnītis” Līga rakstīja, cik daudz 
viņai brālis nozīmē:

“No nelabvēļa aizstāvēji mani,
Kļūdai garām paiet palīdzēt spēji,
Ar skarbiem vārdiem atļāvies pamācīt.
Aizskāra sirdi, bet padomāt lika.
Tāds kā Tu nav neviens!”
Bet Jānis dzejoļus neraksta un saka pavisam vienkārši: “Māsa man 

ir pats svarīgākais cilvēks pasaulē. Uzrakstiet, ka viss ir jauks, kas ir ar 
viņu un lai mēs vienmēr būtu kopā!”

Skaistas un patiesas attiecības! Bet šīs dzejoļa rindas lai ir kā 
vēlējums ikvienam no mums:

“Par vienu naidu mazāk,
Par vienu mieru vairāk…
Ļaujiet man PIEDOT, mīlēt un cienīt!”

Ināra Bahmane

Dvīņi atgriežas
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Dvīņi Rēpiņi – Daina un Dainis

Daina, Dainis un mamma

Daina ar meitu Daci

Dace un Raimonds Svikši

Raimonds un Dace jau skolnieki

Raimonds un Dace pagājušajā Jaungadā.
Uzminiet, kur!

Mazulīši – Līga un Jānis Apiņi ar vecāko māsu 
Sanitu un mammu

Jānis un Līga. Cik gardas odziņas!

Dvīņi Jānis un Līga pirms desmit dienām
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Pagājušā gada vasarā Mergupē pie paša krasta 
tika atrasts savāds akmens priekšmets, kas vedināja 
domāt, ka atradums ir cilvēka roku darināts un ļoti sens. 
Konsultējoties ar Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja 
arheoloģijas speciālistu Ritvaru Ritumu, tika apstiprināts, 
ka akmens priekšmets patiešām ir cilvēku roku darināts, 
un tas ir akmens vāles galvas fragments, kurš izmantots 
kā sitamais ierocis, lai pastiprinātu sitiena spēku.

Izcilais vēstures pētnieks un arheologs Jānis Graudonis 
(27. 08. 1913. – 6. 02. 2005) uzskatīja, ka akmens vāles 
galvas, tāpat kā vēlākajos vēstures posmos metāla vāles 
galvas, bijušas ieroču sastāvdaļas – uzgaļi. Ar savu masu 
tās palielināja sitiena spēku, bet ar cieto struktūru vairoja 
caursišanas spējas.

Analoģiski priekšmeti atrasti Ķivutkalnā (Salaspils 
novada Dolē); tie gan attiecas uz 1.g.t.pr. Kr., bet līdzīgus 
sitamos lietoja arī vēlāk, līdz pat agrajiem viduslaikiem. 
Ķivutkalnā atrastas divu tipu vāles galvas. Viena tipa 
priekšmets pagatavots, dabiski gludam, iegarenam olim 
(garums 80 mm, diametrs 54 mm) vidusdaļā iestrādājot 
15 – 18 mm platu un ap 5 mm dziļu gropi, bet otra tipa vāles galvām 
vidū ir caurums. Hronoloģiski abu tipu vāles galvas izmantotas 
vienlaicīgi.

Viņš pieminējis, ka līdzīgi priekšmeti nelielā skaitā atrasti 
Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Polijā, bet daudz šādu atradumu ir Somijā. 
Pēc arheologa domām šie priekšmeti lietoti kā ieroči laika posmā 
no agrā neolīta līdz 1.gadu tūkstotim pirms mūsu ēras.

Pleskavas apkārtnē analoģiskas akmens ripas iesēja ādas 
siksnā un tad lietoja kā sitamo ieroci. Pēc Latvijas Nacionālā 
Vēstures muzeja arheoloģijas speciālista Ritvara Rituma domām, 
iespējams, ka līdzīgi lietota arī Mālpilī atrastā akmens vāles galva, 
jo caurums ripas vidū ir pārāk mazs koka kātam – tas salūztu pie 
pirmā sitiena.

Latvijā nav daudz šādu atradumu. 1937.gadā arheologs 
Valdemārs Ģinters (1899. – 1979.) Daugmales pilskalnā atrada ak
mens vāles galvu ar skandināvu rūnu rakstu, tomēr šis priekšmets 
bija izgatavots no kaļķakmens, kas bija ņemts turpat no Daugavas 
krastiem. Šis atradums datēts ar 11.gs.

Akmens vāles galvas puse tika atrasta arī 2000.gadā Jēkabpils 
rajonā kartupeļu talkas laikā. Kā uzskata arheologs J.Urtāns, tad 
šādi atradumi Latvijā ir unikāli. Pirms 3000 vai 2500 gadiem bija 
lielo pārmaiņu laiks – cilvēki tagadējā Latvijas teritorijā apguva 
zemkopību kā pamatnodarbošanos. J.Urtāns pieļauj, ka jau tolaik 

tika iekopti un apstrādāti tīrumi vietās, kur tos lieto vēl šodien. Tas 
bija laiks, kad mūsu senči mainīja dzīvesvietas, jo zemkopjiem bija 
nepieciešamas pavisam citādas teritorijas nekā medniekiem un 
lopkopjiem. Šajā laikā mainījās arī ticējumi, jo zemkopim svarīga 
ir dabas norišu regularitāte. Mainījās arī apbedījumu tradīcijas. 
Mainījās darba rīki un ieroči. No šā laika senlietām visvairāk tiek 
atrasti akmens cirvji. Pēc pētnieku domām cirvji visvairāk izman
toti līdumu līšanai. Darot šo smago darbu, cirvji bieži lūza un tur
pat tika pamesti vai arī līduma nodeguļos un pelnos vienkārši pa
zuda. Savukārt, atrastie ieroči rāda, ka zemkopji savus īpašumus 
mēģinājuši aizsargāt, jo akmens vāles galva varēja pāršķelties uz 
pusēm tikai pēc ļoti spēcīga sitiena. Kaut arī vāles galva ir neliela, 
taču, ņemot vērā, ka vāle kā ierocis darbojas pēc sviras principa, 
tas ir visnotaļ iedarbīgs sitamais, ko jo bīstamāku padara īpaši 
apstrādātā robainā ārējā mala.

Pēc formas līdzīgi ir arī vērpjamās vārpstas skriemeļi, bet tie ir 
mazāki un tos pārsvarā gatavoja no māla. Bet ir arī no kaļķakmens, 
akmens, kaula, dzintara darināti eksemplāri.

Par vērtīgo atradumu mēs varam teikt paldies Gatim Zariņam. 
Viņš Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājumu ir papildinājis 
ar ne vienu vien vērtīgu priekšmetu. Visi, kam ir interese par atrasto 
akmens vāles galvu un vēlas to aplūkot, to var izdarīt, apmeklējot 
Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājumu, iepriekš sazinoties 
pa tālruni 6797089.

Tomēr iedzīvotāju zinā
šanai jāatgādina, ka nekādi 
patvaļīgi izrakumi upju kras
tos, pilsdrupās vai citās vēs
turiskās un aizsargājamās 
vietās nav pieļaujami. Mantu 
meklētāji Latvijā tādā veidā 
ir sapostījuši ne vienu vien 
senvietu. Ceru, ka Mālpilī 
tā nenotiek un nenotiks arī 
turpmāk!

Rakstu sagatavoja 
Mālpils KC vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas 
speciāliste

Baiba Lippe

VĒSTURE

Unikāls atradums Mālpilī – akmens vāles galvas puse
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Kolektīvi Vadītāji Nodarbību 
dienas

Nodarbību 
laiks Uzsāk darbu Vieta

Dalības 
maksa 
mēnesī

Pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis I. Daukste Trešdiena 18.15 7. novembrī 305. t. 3 LVL

Jauktais koris J. Vītums Otrdiena 19.00 septembrī 302. t

Folkloras kopa “Mālis” A. Kapusts Trešdiena 19.00 septembrī 305. t.

Senioru vokālais ansamblis "Rezēdas" I. Daukste Otrdiena 13.00 oktobrī 321. t

Jauniešu deju kopa "Māra" M. Orlova Piektdiena
Sestdiena

21.00
10.00 septembrī skatuve

Vidējās paaudzes deju kopa "Sidgunda" M. GaileDišereite Pirmdiena
Trešdiena 20.00 septembrī skatuve

Vidējās paaudzes deju kopa "Kniediņš" J. Butkeviča Svētdiena 18.00 septembrī skatuve

Amatierteātris L. Cimža Ceturtdiena 19.00 oktobrī 305. t./skatuve

TLM "Urga" I. Sīmansone Trešdiena 16.00 oktobrī 119. t.

Sidgundas sievu vokālais ansamblis 
“Sidgundietes”’ Ā. Aņēna Trešdiena 16.00 septembrī

Keramikas studija “Māl-pils” 
pieaugušajiem G. Petrevica Pirmdiena

Trešdiena
15.00–19.00
15.00–19.00 septembrī 120. t. 6,10 LVL

Mākslas studija pieaugušajiem M. Ārente Ceturtdiena 18.30 oktobrī 225. t.

Katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 13.00 kultūras centrā uz tikšanos sanāk vecmāmiņu klubiņš “Rezēdas”

Mūsdienu deju studija “Nakcītis” pirmsskolas vecuma bērniem un vadītāja Ivetta Jakovļeva  
aicina savā pulciņā jaunus dalībniekus vecumā no 3 gadiem. 

Nodarbības notiek TREŠDIENĀS plkst. 17.00 uz kultūras centra zāles skatuves. Dalības maksa mēnesī 5 Ls.

Uzmanību, mazie dziedātāji un vecāki! 
7. novembrī plkst. 18.15 Mālpils kultūras centra 305. telpā  

Pirmsskolas bērnu vokālā ansambļa 1. nodarbība 
Vadītāja Ināra Daukste. Mēneša maksa 3 Ls

Uz tikšanos!

Mālpils kultūras centrā 2012./2013. gada darba un 25. jubilejas sezonā 
darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

Vai tu jau esi 
kāda kolektīva  

dalībnieks?

Ja nē, tad nedomā daudz, 
nāc un pievienojies!

Lai jaunā darba sezona 
visiem mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīviem 
un vadītājiem ir veselīga, 
radoša un interesantiem

notikumiem bagāta!
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SIA “Norma K” un V. Cērps 
personīgi, atvainojas, 

M.Strēlniecei (Nākotnes 2–16), 
V.Čufistovai (Ķiršu 5–13), 
R.Viļumai (Jaunā 2–1) par 

iepriekšējā “Mālpils Vēstis” 
numurā radušos kļūdu! 

Jūsu dzīvokļiem nevajadzēja 
būt publicētiem parādnieku 
sarakstā. Atvainojamies par 

sagādātajām neērtībām.

Izrāde PARĪZE – RĪGA – PARĪZE
17.novembrī, plkst. 17:00

Mālpils muižā
Dramatizējums un iestudējums: Māra 

Ķimele, lomās: Karīna Tatarinova un Varis 
Piņķis

Iestudējumā atainota mākslinieku Elvīras 
un Rūdolfa Piņņu sarakste mūža garumā, 
kurā atklājas 20.gadsimta romantika un 
skaudrums. Izrādē skan latviešu tautas 
dziesmas un populāras franču melodijas.

Izrādes scenogrāfiju veido Rūdolfa Piņņa 
gleznas no LNMM fondiem un fragmenti 
no dokumentālās filmas “Krāsu prieks”, 
1976, režija: S.Pinnis – Rikarde, operators: 
R.Rikards, komentāri: mākslas zinātniece 
T.Suta.

Pirmizrāde 2002.gada 10.novembrī
Iestudējums tapis sadarbībā ar 

Skillu Pinnis  – Rikardi. Paldies Latvijas 
Nacionālajam mākslas muzejam un izstāžu 
zālei “Arsenāls”. Par izrādes atjaunošanu 
rūpējas nodibinājums “Mūzikas un mākslas 
atbalsta fonds”.

Pirms izrādes katram apmeklētājam 
mazs, sildošs pārsteigums no Muižas 
restorāna!

Biļetes cena: 10,00 Ls un 8,00 Ls, (vietu 
skaits ierobežots). Biļetes var iegādāties 
Mālpils muižā, iepriekš rezervējot pa tālr. 
+371 67102555 un +371 26666600. Izrādes 
garums viena stunda (bez starpbrīža).

Papildus vakara iespējas:
•	Muižas	 restorāna	 šefpavārs	 būs	 sagat

avojis speciālu ēdienkarti no franču vir
tuves, ko aicinām baudīt Mālpils muižas 
restorānā. Iespējama galdiņa rezervācija 
(pirms vai pēc izrādes).

•	 Izrādes	 apmeklētājiem	 atlaide	 nakšņo
šanai muižas dizaina numuriem – 10 % 
un LUX numuriem – 15%.

•	 Rezervēt	 galdiņu	 muižas	 restorānā	 vai	
viesnīcas numuru savlaicīgi pa tālr. 
+371  67102555 un +371 26666600 vai 
rakstot epastu: info@malpilsmuiza.lv

Uz tikšanos Mālpils muižā!

Pateicības dievkalpojums par projekta 
“Mālpils baznīcas sienu sanācija” realizāciju

11. novembrī, plkst. 12.00
Mālpils ev. lut. baznīcā

Viss pāriet dzīvē.
Viss paliek mūžībā.
  (Rainis)
Izsakām līdzjūtību Daniēlam Ciemiņam tēti zaudējot.

Klasesbiedri, audzinātāja un vecāki
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 Tekla Žomnere 92

 Jānis Laizāns 87 
 Lonija Kļaviņa 87

Veneranda Vuļa 85
Petr Korsak 85

Vasilijs Agapovs 85

Venera Balode 80

Jānis Prikulis 75

 Vija Ločmele 70
Jānis Zīriņš 70

Valija Bērziņa 70

Sveicam Tamāru Volkovu  
80 gadu jubilejā un novēlam  

stipru veselību!

Jēkabs, Valerijs, Aivars, Ina, Vita, 
Evija, Deivids un Viktorija

KASES darba laiks: 

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 pasākumi 2012.gada novembrī
Līdz 30. novembrim  izstāžu zālē apskatāma EKPERIMENTĀLĀ KERAMIKAS PLENĒRA – 2012   
  darbu izstāde
02.11. plkst. 18.00 Mālpils kultūras centrs atsāk ciklu “Laiks vakara sarunai...” Šīs sezonas 1.   
  saruna ar tautskolotāju INESI ZIŅĢĪTI

Kopā ar Inesi Ziņģīti ne tikai pārrunāsim visu, kas saistīts ar mūsu veselību, skaistumu un pozitīvu 
attieksmi it visā, ko darām, bet arī kārtīgi izvingrosimies, apgūstot jaunas zināšanas. Līdzi jāņem dvielis 
120x80, ērts apģērbs, īsās zeķītes! Draudzīgā dalības maksa 2.50 Ls
03.11. plkst. 10.00 TLM studijas “URGA” sanākšana
04.11. plkst. 17.00 Jauniešu koru koncerts “Rudens košumā”

Piedalās RTK jauktais koris “MĪTS”, vad. Ilona Haņina; jauktais koris “DOMINO”, vad. Eduards Fiskovičs; 
RTU studentu vokālais ansamblis “Jauna nianse”, vad. Antra Dreģe un ansamblis “BUONOPARTE”. Ieeja – 
brīva
06.11. plkst. 12.00 Valmieras teātra izrāde Ērihs Kestners “EMĪLS UN BERLĪNES ZĒNI” (Ļoti   
  nopietns kriminālgabals 2 daļās). Biļetes cena 3 Ls
plkst. 19.00 Valmieras teātra izrāde Alvis Lapiņš “ELDORADO” (Komiska drāma par   
  jancīgiem latviešiem). Biļešu cenas 4 Ls; 5 Ls un 6 Ls
14.11. plkst. 13.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” tikšanās
16.11. plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts sarīkojums Mālpils   
  novada pašvaldības iestādēm
18.11. plkst. 14.00 Svētku sarīkojums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai kopā   
  ar Dailes teātra aktieri un dziedātāju Jāni Paukštello

•Mālpils	novada	domes	priekšsēdētāja	Aleksandra Lielmeža svētku uzruna
•Apsveikumi

25.11. plkst. 16.00 Mārtiņa Freimaņa piemiņas koncerts “TU ESI MANS DRAUGS”
Piedalās grupas PeR& Putnu Balle. Biļešu cenas: 3 Ls; 4 Ls un 5 Ls
Mārtiņš Freimanis (FREIMIS) saviem draugiem un klausītājiem ir atstājis milzum lielu savas pasaules 
skatījumu mūzikā, dzejā, mākslā un kino. Mazliet romantisks, lirisks, mazliet nerātns un nesaprasts, bet 
tik ļoti dažāds un daudzveidīgs.
Veidojot šo koncertprogrammu Putnu Balle un PeR uzskata, ka nav labākas piemiņas draugam, kā viņa 
dziesmu atskaņošana un popularizēšana dažādos koncertos, pasākumos, bez konkrēta galapunkta. Mums 
šobrīd ir sajūta, ka tieši tagad vajag dziedāt un turpināt nepabeigtos darbus, ierakstīt neierakstītās Mārtiņa 
dziesmas, kuras Mārtiņš atstāja tieši Putnu Ballei un PeR.
Grupa Putnu Balle ar Mārtiņu satikās 2002.gadā. Kopā tika radīti 2.albumi, kuru dziesmas viena aiz otras 
iekļuva dažādu Latvijas radiostaciju topos, tika sarīkots lielkoncerts Arēnā Rīga. 2005.gadā Valters & Kaža 
ar	Mārtiņa	Freimaņa	dziesmu	THE	WAR	IS	NOT	OVER	uzvar	Latvijas	Nacionālajā	Eirodziesmas	Finālā,	bet	
Eirovīzijas dziesmu konkursā izcīna augsto 5.vietu. Tas bija Mārtiņa Freimaņa romantikas un lirikas laiks, 
ko vislabāk līdz klausītājiem aiznesa tieši Putnu Balle.
PeR un Mārtiņa ceļi krustojās 2009.gadā. Mārtiņš teica, ka PeR atgriež viņā jaunību un aizdzen depresiju. 
Dziesmas tiek radītas pozitīvas un enerģiskas – BUMS, PeR VARI (kas tika pabeigta pēc Mārtiņa aiziešanas 
jau 2011.gadā). Kā teica Mārtiņš, cilvēkiem pietrūks pozitīvisma. Tomēr neizpaliek arī liriskie un roman
tiskie gabali – Nakts mani Uzrunā, Balts Un Dzeltens. Kopējos koncertos PeR ar Mārtiņu radīja enerģijas 
dzirksti, kas uzlādēja visus klausītājus. Tieši konkursam “JAUNAIS VILNIS 2010”, Mārtiņš grupai PeR 
uzrakstīja dziesmu ŽIRAFI, bet, konkursa rīkotāji šo dziesmu neakceptē grupas PeR repertuārā. PeR šo 
dziesmu iekļāva PeR un Putnu Balles koncertprogrammā TU ESI MANS DRAUGS.
Koncertā skanēs labi zināmas Mārtiņa dziesmas, gan daži dziesmu pirmatskaņojumi. Mārtiņš Freimanis 
teica, ka beigas nebūs nekad, jo ikviena ceļa galā stāv rakstīts “SHOW MUST GO ON!”

26.11. plkst. 18.30 Cikla “Laiks vakara sarunai...” Šīs sezonas 2. saruna ar ārkārtīgi interesantu un 
daudzpusīgu personību, Sokrata tautskolas lektoru, daudzu publikāciju autoru, kuru kā vieslektoru gaida 
daudzās Latvijas vietās, arī pie mums Mālpilī – fiziķi un filozofu DAINI OZOLIŅU par tēmu “Dusmas”.
“Mūsu audzināšana dusmas liek uzskatīt par kaut ko destruktīvu, ko jācenšas apslāpēt. Mēs esam iemācījušies 
no dusmām baidīties, tās noliegt, vērst vai nu pret sevi vai pret neīsto objektu. Dusmas mums parāda, ka kaut 
kas nav kārtībā. Dusmas ir būtisks izejas punkts, lai dzīvē kaut ko mainītu.” Dalības maksa 3 Ls

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis” Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125 Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146 Makets sagatavots un iespiests SIA “N.I.M.S.”
e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424
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MĀLPILS KULTūRAS CENTRS

Sveicam novembra 
jubilārus!

 SLUDINĀJUMI
Meklējam autoremonta mehāniķi, var būt pen
sijas vecumā. Raimonds Grollis, tālr. 29112800
Sertificēta speciāliste piedāvā manikīra un 
pedikīra pakalpojumus ērtā darba kabinetā 
Mālpils centrā. Individuāla pieeja katram klien
tam. Strādāju ar kvalitatīviem materiāliem no 
Kinetics. Plaša dizainu izvēle, krāsainie gēli, 
spīdumi, logo, uzlīmes… Nagu plātnes pagari
nāšana ar kamuflāžu gēlu. Darba kvalitāti 
garantēju. Gēla nagu modelēšana – 15 Ls, gēla 
nagu profilakse ar dizaina maiņu – 13 Ls, Gelish 
lakošana visu novembri TIKAI 5 Ls!!!
Tālr. 26055658 (Bite), 20512470 (Tele2)
Sertificēta speciāliste piedāvā vaksācijas pakal
pojumus ērtā darba kabinetā Mālpils centrā. 
Strādāju tikai ar profesionāliem materiāliem, 
kas neizraisa alerģiskas reakcijas. Pirms un 
pēc depilācijas āda tiek lutināta ar attīrošiem 
un nomierinošiem losjoniem, eļlām vai seru
miem, kas nodrošina papildu komfortu un ma
zina kairinājumu. Patīkamas cenas, individuāla 
pieeja katram klientam. Strādāju pēc iepriekšēja 
pie raksta. Sanita, tālr. 29461649 
Veselības vingrošana senioriem sporta komplek
sa aerobikas zālē, trešdienās pl. 16.30 – 17.30, 
zvanīt Inesei Grīnbergai, mob. tālr. 22024529 
Tuvojas veļu laiks...iespēja uzlikt piemiņas 
akmeni nepārsniedzot 200 Ls (ar tekstu un 
uzlikšanu). Vienojoties, var maksāt pa daļām. 
Zvanīt Agrim, mob. tālr. 26345675
Pieņem kulinārijas pasūtījumus (gaļas šķīvji, 
salāti, zivis u.c.). Interesēties pie Vijas pa tālruni 
26149227


