
Laiks Vieta Pasākums 

5.38 “Saules vārtu” kalns Saules sveikšana kopā ar folkloras kopu “Mālis” un svētku brokastis

11.00 Tirgus laukums (bruģētais laukums 
centrā starp veikaliem)

Amatnieku un mājražotāju tirdziņa atklāšana kopā ar dziedošajiem 
pašdarbības kolektīviem

11.00 Viduslaiku pilskalna estrāde Cirka studijas “Pa rubli” programma

12.00 “Saules vārtu” kalns Jaundzimušo mālpiliešu sveikšana

12.00 – 19.00 Laukums pie bibliotēkas Atrakcijas bērniem

12.30 Mergupes iela no “Vecpils” Pulcēšanās gājienam

13.00 Mergupes, Strēlnieku, Nākotnes ielas Svētku gājiens

13.30 Centrālais svētku laukums Svētku atklāšana. Igauņu ģimenes koncerts

15.00 Centrālais svētku laukums “Mālpils sieram” – 30. Mūsdienu deju uzvedums “Kā peles Mālpils sieru 
gatavoja”

15.30 – 17.30 Mālpils muižas parks “SIERA” taka

Takas noslēgumā Kultūras centra deju zāle Izstāde par piensaimniecību Mālpils novadā (izstāde skatāma 
no plkst. 13.00)

No 15.00 Nākotnes iela gar kultūras centru “Lupatdeķu ceļš”

15.30 – 17.00 Teritorija pie sporta kompleksa un 
stadions Sporta aktivitātes

17.00 Centrālais svētku laukums Mālpils novada lielie un mazie dejotāji izdejo savu stāstu par ģimeni

18.00 Kultūras centra izstāžu zāle Gleznotājas Ievas Iltneres izstādes “IK DIENA” atklāšana un tikšanās 
ar mākslinieci (izstāde skatāma no plkst. 13.00)

19.00 Centrālais svētku laukums Grupas “Dzelzs Vilka” Jauno Jāņu Orķestris koncerts

21.30 Muižas parka dīķa saliņa Svētku izskaņas GAISMAS ceļš kopā ar mūziķi, komponistu Raimondu Tigulu

22.30 Centrālais svētku laukums Svētku balle kopā ar pūtēju orķestri “Madliena”, grupu “Rīgas Viļņi”, 
grupu “Linards un draugi” un rokgrupu “Golden Rivet” no Siguldas
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Igauņu ģimenes sveiciens

Viena no lielākajām mammas vēlēšanām 
bija, lai visi kopā muzicētu un tas ir noti
cis. Viņa mūs kopā satur, jo mēs pie viņas 

spēlējam un dziedam. Tētis vienmēr parū
pējas, lai būtu kārtībā mūzikas instrumenti. 
Kapelā “Igauņu ģimene” tētis spēlē akorde
onu, mamma – cītaru vai perkusijas, Liene 
un Marta – vijoles, Laima spēlē bungas. Vēl 
arī citi māk spēlēt mandolīnu, cītaru, akor
deonu, sitamos instrumentus…

Jau no 1991.gada (tā stāstīja vecāki) viņi 
muzicē kā ģimene, kad Lienei bija tikai četri 
gadiņi. Tas bija “Balticas festivāls” Latvijā. 
Kad mēs paaugāmies, koncertu skaits arī 
pieauga. Skatītājiem patīk, ka uzstājas 
bērni, it īpaši kopā ar vecākiem. To sapra
ta mamma un tētis, bet mēs to saprotam 
tagad. Koncerti savā un citos pagastos, 
Polijā, Lietuvā, Itālijā, Somijā, Portugālē, 

Baltkrievijā, Amerikā utt. 2007.gada vasarā 
mūsu ģimeni izvirzīja spēlēt Igaunijā un 
pārstāvēt Latviju festivālā “Baltica’07”. Bija 
jauki! Mums trijām uzmanības netrūka, 
īpaši no sicīliešu puišiem.

Kādā no avīzēm mēs bijām pieminēti kā 
“Gaigalavas piecīši”, tas arī ir pareizi.

Mēs kopā ne tikai muzicējam, bet arī 
uzspē lējam basketbolu, volejbolu, brau
cam ceļojumos pa Latviju un citām valstīm, 
pieda lāmies festivālos un pasākumos, 
drau dzīgi atzīmējam visus tradicionālos un 
valsts svētkus. Mums garšo Latvijas saldie 
sieriņi un saldējums!!! Lai visiem ir tik jau
kas ģimenes kā mums!!!

Marta un Rasma Igaunes

Jaundzimušo sveikšana
Kad saulīte tā īsti būs pacēlusies 

virs debess juma, tas ir plkst. 12.00, 
“Saules vārtu” kalnā rakstīsim Mālpils 
Nākotnes grāmatu, sveicot jaundzimušos 
mālpiliešus un godinot viņu ģimenes.

Uz šīm svinībām tiek aicināti 2013. gadā 
un 2014. gadā dzimušie bērni, kuru 
dzīvesvieta kopš dzimšanas ir deklarēta 
Mālpils novadā, un, protams, viņu ģime
nes, dzimtas un visi mālpilieši, lai kopā 
ar folkloras kopu “Mālis” izspēlētu un 
izdzie dātu stipru un laimīgu, gaišu un 
darbīgu nākotni jaundzimušajiem un 
mūsu Mālpilij.

P.S. Būtu ļoti jauki, ja šo svētku gaviļ
nieki uz pasākumu ierastos savā pirmajā 
transportlīdzeklī – bērnu ratiņos, jo pēc 
tam ir svētku gājiens, kura priekšgalā 
atvēlēta vieta Ratiņu parādei.

Novada svētki! Tie ir svētki mums, 
mālpiliešiem! Gan tiem, kuri šeit dzīvo 
pašreiz, gan tiem, kuri sevi uzskata par 
piederīgiem Mālpils novadam. Mālpils 
novada pastāvēšana pēc reformas ir 
liels dažādu paaudžu mālpiliešu darba 
ieguldījums. Un mēs varam svinēt sava – 
Mālpils novada svētkus! Svētki nerodas paši 
no sevis, tos rada notikumi un cilvēki. Noti
kums ir, ka mums pašiem ir savs novads 
un tas rada patriotismu un vajadzību svinēt 
arī svētkus! Cilvēki mums ir ļoti darbīgi un 
radoši un viņi ir pelnījuši svētkus. Mūsu 
cilvēku spēks ir viņu daudzveidībā un tajos 
paveiktajos darbos, ar kuriem varam lepo
ties un kuru dēļ mūs ļoti daudzi apskauž 

šī vārda vislabākajā nozīmē. Sakoptība un 
lieliska infrastruktūra! Tie ir mūsu daudzo 
Mālpils viesu pirmie slavinājuma vārdi par 
mālpiliešu veikumu. Daudzi ir pārsteigti 
par to dažādību, kādu ir radījuši un piedāvā 
Mālpils novada ļaudis.

Būsim arī paši lepni par to, ko esam 
pavei kuši un 9.augustu veltīsim kopības 
izjūtai, svētku sajūtai! Apzināsimies, ka 
svētku sajūta vispirms rodas katra paša 
sirdī! Atvērsim savas sirdis šai brīnišķīgajai 
izjūtai par to, ka esam mālpilieši! Svinēsim 
svētkus kopā pēc iespējas kuplākā pulkā!

Mālpils novada domes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Lielmežs

Aicinājums piedalīties svētku gājienā!
Šogad atkal 9. augustā visi kopā svinēsim Mālpils novada svētkus! Svētku akcents 

šoreiz likts uz ĢIMENI, tāpēc arī gājienā īpaši vēlamies aicināt ģimenes, dzimtas – gan 
lielas, gan mazākas. Nav svarīgi cik lieli jūs esat, galvenais ir Jūsu vēlme tajā piedalīties, 
un lai mums kopīgi tas izveidotos kā Mālpils NOVADA ĢIMEŅU GĀJIENS. Ja kāds darba 
kolektīvs vai biedrība arī jūtas kā vienota ģimene, priecāsimies par piedalīšanos gājienā.

Svētku gājiens ir lieliska iespēja būt kopā jautrā, radošā un neformālā gaisotnē, kā 
arī parādīt mālpiliešiem un mūsu ciemiņiem ikdienā neierasto – Mālpils ģimeņu radošo 
seju – noformējumā, tērpos, mehāniskajos braucamrīkos...

Gājiena dalībnieku atraktivitāte, vizuālais noformējums un izdoma tiks vērtēta, lai 
noslē gumā interesantākos un košākos apbalvotu ar pašvaldības sarūpētām pārsteiguma 
balvām.

Veidosim un svinēsim mūsu MĀLPILS NOVADA SVĒTKUS kopā!
Laiks – 2014. gada 9. augusts, pulcēšanās uz Mergupes ielas no “Vecpils” plkst. 12.30. 

Maršruts – Mergupes iela – Strēlnieku iela – Nākotnes iela – Centrālais svētku laukums.
Pieteikties līdz 4. augustam – anketu elektroniski iesūtot uz adresi – kn@malpils.lv, 

vai papīra formātā atstājot pie Mālpils kultūras centra dežuranta.
Pieteikuma anketa mājas lapā – www.malpils.lv.

Izklaides bērniem –  
“SIERA” taka un atrakcijas

Cerams, par īstu piedzīvojumu parku 
bērniem ar svētku lustēm, jautrībām un 
dažādiem pārsteigumiem pārvērtīsies lau
kums pie bibliotēkas, kur Mālpils svētkos 
tiek aicināti visi mazie mālpilieši, viņu draugi 
un ģimenes. Jau no plkst. 12.00 būs iespēja 
izmēģināt piepūšamo atrakciju arsenālu, 
bet no plkst. 15.30 līdz 17.30 doties izzinošā 
“SIERA” takā pa Mālpils muižas parku.

Svētku tirdziņš

Mālpils novada svētkos no plkst. 11.00 
līdz 19.00 darbosies TIRDZIŅŠ. Tirdzniecība 
un amatu demonstrējumi notiks cen
tra bruģētajā laukumā starp veikaliem. 
Tirdziņā piedalīsies amatnieki un amatu 
pratēji, tautas lietišķās mākalsas studijas, 
mākslinieki, individuālie meistari, Latvijā 
audzētu pārtikas produktu ražotāji, našķu 
un saldumu tirgotāji.

Svētku logo

“Punktiņš, punktiņš, 
koma tiņš, domu zīme, gre
dzen tiņš…” – no līnijas, apļa, 

kvadrāta – no pamatformām veidojas 
zīmes, simboli, tēli. No sīksīkām daļiņām 
tiek austs dabas krāšņais paklājs. Katrs 
mēs bijām, esam, būsim bērns, brālis vai 
māsa, tēvs vai māte – ģimene – sākums un 
ceļa vārdi mūsu dzīvei, pamats zem kājām, 
aizvējš un miera osta.
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“Dzelzs Vilka” Jauno Jāņu Orķestris ir 
septiņu mūziķu projekts, izaudzis no leģen
dārās latviešu rokgrupas “Dzelzs Vilks” 
vairāku gadu veiksmīgiem eksperimentiem, 
radot dziesmas ar latviešu dainu tekstiem. 
Meklējumi vainagojušies ar Latvijas Mūzikas 
ierakstu Gada balvu par albumu “Uijā Uijā nikni 
Vilki”, kā arī ar nominācijām par albu miem 
“Kur Vakara Zvaigzne lec” un par jaunāko 
apvienī bas ierakstu “Kālabad”.

Apvienība uzstājusies uz lielākajām 
skatuvēm lielākajos pašmāju mūzikas festi
vālos: LMT Summer Sound 2013, Positivus 
2014, Laba Daba 2014, kā arī Lietuvā, festi
vālā Menuo Joudaragis 2013, sniegusi ievēro
jamu skaitu koncertu Latvijā, uzstājusies 
Eirodziesma 2014 Latvijas atlases tiešraidē kā 
viesi, kā arī muzicējusi LNT ceremonijā Gods 
Kalpot Latvijai (2014), bet 2014. gada pavasarī 
pulcēja plašu klausītāju pulku lielkoncertā 

Rīgā, Sapņu fabrikā. 
Grupas jaunākais 
singls “Salā jūra Dau
ga viņa” noturējies 
Radio SWH 2014. gada 
sāku  mā topa pirmajā 
vietā piecas nedēļas.

“Dzelzs Vilka” Jau
no Jāņu Orķestra sa
stā  vā pašlaik muzi cē 
divi kādreizējie māl
pilieši: Juris Kauku lis 
(ģitāras, man do līna, 
bandžo, bazuki, uku
lele, balss) un Valērijs Cīrulis (ģitā ras, man
dolīna, balss), kā arī Kaspars Tobis (taustiņi, 
elektro nika, sitaminstrumenti, balss), Kārlis 
Alviķis (bas ģitāra, bazuki, kontrabass, balss), 
Artis Orubs (sitaminstrumenti), Ieva Strode (vi
jole, balss).

Mālpils svētkos 9. augustā (plkst. 19.00 
centrālajā svētku laukumā) “Dzelzs Vilka” Jauno 
Jāņu Orķestris ielīksmos ar skaistākajām un 
plašai publikai labi pazīstamām “Dzelzs Vilka” 
dziesmām ar dainu tekstiem, kā arī “Dzelzs 
Vilka” Jauno Jāņu Orķestra jaunā albuma 
“Kālabad” labākajām kompozīcijām.

Sporta aktivitātes (15.30–17.00)
Mālpils svētku laikā Sporta ielā 1 notiks 

dažādu sporta spēļu aktivitātes.
Piecu dažādu sporta spēļu elementu 

sacensības, kur tiks ņemta vērā precizitāte.
Piedalīties var visu vecumu pārstāvji un 

pārstāves. Tēvi var sacensties ar dēliem, 
mātes ar meitām. Jaunieši savā starpā var 
pārbaudīt, kurš pārvalda labāk vairākus 
sporta spēļu elementus. Atgādinu, ka 
sacen sības notiks uz precizitāti un speciāla 
fiziskā sagatavotība nav nepieciešama. 
Vaja dzīga vēlme piedalīties. Uz tikšanos 
2014. gada 9. augustā!

Deju uzvedums “Kā peles 
Mālpils sieru gatavoja”

Plkst. 15.00 centrālajā svētku laukumā 
nāciet izbaudīt dejotprieku un garšīgo 
Mālpils sieru!

Izrādās Mālpils siera recepti zin ne vien 
“Mālpils piensaimnieks”, bet arī mazās un 
darbīgās peles dažādās Latvijas pilsētās. 
Siera recepte tiek rūpīgi glabāta recepšu 
grāmatā un visas siera sastāvdaļas tiek 
turētas lielā slepenībā. Padzirdot, ka tuvo
jas Mālpils lielā svētku diena peles nolēma 
atbraukt uz Mālpili un atklāt savu siera 
gatavošanas noslēpumu! Deju iestudējumu 
“Kā peles Mālpils sieru gatavoja” izdejos 
apmēram 80 dažāda vecuma mūsdienu deju 
dejotāji: deju grupas “Nakc” un “Nakcītis” 
no Mālpils, “Krikši”, “Noslēpums” un 
“Mazā versija” no Ķekavas, “Šokolādīte”, 
“Šoko lāde” un “Fractus” no Saulkrastiem.

Deju koncerts
Plkst. 17.00 centrālajā svētku laukumā 

Mālpils novada mazie un lielie dejotāji 
(Mālpils PII “Māllēpīte”, Mālpils novada 
vidusskolas 3.–4.klašu deju kolektīvs, 
Sidgundas filiāles deju kolektīvs, kā arī deju 
kopas “Māra”, “Sidgunda” un “Kniediņš”) 
izdejos savu ģimenes stāstu par vērtībām, 
kuras ir nezūdošas un mūžīgas, jo tiek 
pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Šo stāstu izstāstīs Dombrovsku ģimene. 
Saruna risināsies starp tēti un meitu, meitu 
un mammu, sievu un vīru.

Kas ir mīlestība? Atbildi uz šo jautājumu 
ir jāatrod katram pašam...

Ievas Iltneres gleznu izstāde “IK DIENA” (atklāšana plkst.18.00)

Izstāde “IK DIENA” ir jau trešā Ievas Iltneres tikšanās ar skatītājiem Mālpilī. Pirmo 
reizi tas notika 1987.gadā, kad Ievas Iltneres un Jāņa Mitrēvica darbi tika izstādīti Mākslas 
Dienu’87 ietvaros Mālpils Meliorācijas un zemkopības muzejā. Pēdējo reizi vairākas no 
Ievas Iltneres gleznām redzējām 2011.gadā, kad atzīmējām 30 gadus, kopš Mākslas Dienas 
kļuvušas arī par mūsu novada kultūras un mākslas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. 
Gleznām, ko redzēsim šajā izstādē, raksturīgs pieklusināts, maigs silti pelēcīgs kolorīts, 
kas asi kontrastē ar vasaras dabas krāšņo krāsu paleti aiz izstāžu zāles loga. Darbi ļauj 
acīm tīkami atpūsties un prātam iedziļināties saturā, ļauj sekot lielo krāsu laukumu mijai 
ar smalkāk un grafiskāk risinātām vietām. Ļauj atbrīvot savu fantāziju un piepildīt glez
nas saturu ar savām vīzijām, papildinot tās ar saskatāmo. Gleznas neko neuzspiež, tās 
tikai rosina... tā ir it kā ikdiena, bet tajā pat laikā tāda ir “IK DIENA”. Tās ir mūsu spējas 
ieraudzīt neparasto parastajā, krāsaino mazkrāsainajā, saskatīt sīko lielajā, atsevišķo 
kopīgajā. Daļa no izstādē “IK DIENA” iekļautajiem darbiem ir tapuši tieši šai ekspozīcijai.

Lupatdeķis (no plkst. 15.00)
Lupatudeķis – viens no mīlestības 

izpaus mes veidiem – mīļš, novalkāts stāpeļa 
laka tiņš, krāsainas bērna zeķbilsītes, košs 
tkrekliņš vai rūtaina krekla piedurkne, ar 
trak tora eļļas smaržu, strēmelītes rūpīgi 
sagriez tas un ieaustas jaunā audumā kā 
bezga lības zīme – mūžīgā kustībā un jaunā 
kvali tātē. Ciemiņi atnākuši pa saviem 
ceļiem ar saviem celiņiem. Šodien visi tie 
satecējuši Mālpilī.

Balle
Mālpils novada svētkos pūtēju orķestris 

“Madliena” plkst. 22.00 centrālajā svētku 
laukumā ieskandinās SVĒTKU BALLI, 
priecējot dalībniekus ar jau pazīstamām un 
lustīgām melodijām.

Par līksmību turpmākās balles laikā 
rūpēsies grupa “Rīgas Viļņi”, kas pastāv 
jau vairāk nekā 20 gadus. Grupas moto 
joprojām skan: “DZĪVE IR SKAISTA!”, tāpēc 
šo sajūtu viņi novēl izbaudīt ikvienam, 
turklāt – jo biežāk, jo labāk.

Svētku ballē kopā ar mums būs arī 
mālpiliešiem labi zināmā grupa “Nektārs” 
(Linards un draugi) un jauniešu rokgrupa 
“Golden Rivet”. Grupas dalībnieki ir brāļi 
Silvestrs un Bruno Lorenci no Siguldas 
ar saknēm Mālpilī, Teo Kerijs un Helvijs 
Kārkliņš. Šī gada maijā grupa izdeva al
bumu “We ARE Ready”, ar kuru dosies 
pirmajā koncertturnejā uz ASV.

“Dzelzs Vilka” Jauno Jāņu Orķestris

Izstāde par piensaimniecību 
Mālpils novadā

No plkst. 13.00 visas dienas garumā 
Mālpils Kultūras centra deju zālē apska
tāma izstāde par Mālpils pienotavas vēsturi 
no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
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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

Nākotnes iela būs slēgta no 
9.augusta plkst. 9.00 līdz 

10.augusta plkst. 7.00.
Apbraucamais ceļš Krasta 

un Jaunā ielas.

1,2

APZĪMĒJUMI
1 – centrālais svētku laukums
2 – kultūras centrs
3 – tirgus laukums (amatnieku tirdziņš, mucu darbnīca)
4 – bērnu atrakciju laukums (pie bibliotēkas)
5 – dīķa saliņa (svētku izskaņas koncerts)
6 – sporta komplekss (sporta spēļu aktivitātes)
7 – “Saules vārtu” kalns (jaundzimušo sveikšana)
8 – viduslaiku pilskalna estrāde (cirks)
9 – muižas parks (“SIERA” taka)

 – gājiena sākums (“Vecpils”)

3

4

P Ķiršu iela

P Parka iela

P Vecpils iela

P Sporta koplekss

5

6
7

8

9

SIA “LIELA MUIŽA” mucu 
izgatavošanas demonstrēšana

No plkst. 13.00 līdz 18.00 – laukumā pie 
tirgus.

Programmas laikā tiks kodolīgi un secīgi 
parādīts mucu izgatavošanas process, se
nie mucenieku instrumenti, mucas vārīšana 
un savilkšana – tiks apskatīti visi soļi mucu 
izgatavošanā, jokots un smiets. Uzzināsim 
kas ir šmiga, kolbins, ķimene, slīmests 
un citi mucenieku nosaukumi, varēsim 
paši piepalīdzēt un izmēģināt vairākus se
nos darbarīkus. Attapīgākie varēs nopelnīt 
kādu Mučāru (oficiālā NU LIELA MUIŽA 
valūta). Varēs noskaidrot visus neskaidros 
jautājumus par un ap mucām, to kopšanu, 
lietošanu un uzglabāšanu.

Cirks “Pa rubli” (plkst. 11.00)

Cirks “Pa rubli” apvieno laukuma 
teātra žanru ar cirka elementiem. Trupa 
pastāv jau vairāk kā piecus gadus un 
ir aktīvi piedalījusies ielu un pilsētu 
svētkos, kā arī korporatīvajos pasākumos. 
Tajā ir apvienojušies īsti sava amata 
profesionāļi  – aktieri, mākslinieki un 
režisori, kuri ārpus šova darbojas arī citos 
žanros. Cirks “Pa rubli” ir jautrs balagāns, 
kurš sevī iekļauj žongliera, klaunādes un 
uguns šova ele mentus, no naivisma līdz 
groteskai. Tas liek skatītājam atgriezties 
bērnībā un palūkoties uz visu citādām 
acīm, lai kļūtu pieaudzis. Tas ceļo cauri 
laikiem liekot pasmaidīt par realitāti, kurā 
dzīvojam šodien.


