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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

18. novembris – Latvijas valsts 
100. dzimšanas diena

“Galvenais pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir. Pateikties Dievam.
Vēlu Latvijai ziedēt un plaukt. Lai latvieši, kas izklīduši pasaulē, 

atgriežas savā dzimtenē un kuplina Latviju. Lai ir izglītoti, saprātīgi 
cilvēki, kas Latviju vada, un mēs varam dzīvot laimīgi. Lai Latvija 

turpina pastāvēt vēl daudzus simtus gadu.”

Lidija Sīmane /104 gadi/
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PAR CIENĪJAMU MŪŽU UN IEGULDĪJU-
MU MĀLPILS NOVADA VĀRDA ATPA-
ZĪSTAMĪBĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītā 
pretendente
Lidija Katrīne Sīmane
IZGLĪTĪBĀ UN SPORTĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Ināra Bahmane

Laima Balode
Malda Čelnova
Antonija Kaukule
Ārija Krastiņa
Dzidra Mūrniece
Aigars Jansons
Valts Mihelsons
Māris Rozentāls
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības

Māris Ārents
Lolita Bērziņa
Dace Brūna
Regīna Dišlere
Diāna Dzelvīte
Māra Gaile-Dišereite
Skaidrīte Girucka
Pāvels Jakovļevs
Margareta Kazēka

Latvijas 100-gades balvai izvirzītie pretendenti un 
Mālpils novada personības Latvijas simtgadei – “Mūsu pēdas Mālpilī”

Mēs vēlam Tev, Latvija!
“Kāda būs Latvija, atkarīgs no tā, cik 

dziļi mēs katrs to turam savā sirdī, cik 
mēs gribam būt atbildīgi par to, ko darām.

Mēs varam lepoties ar mālpiliešu sa-
sniegumiem!

Paldies ikvienam, kas strādā pēc visla-
bākās sirdsapziņas un vislabākajiem no-
domiem, lai tas nestu svētību ikvienam 
mūsu valsts pilsonim!

Lai mums pietiek pārliecības un sirds 
gudrības to darīt arī turpmāk, lai Latvija 
pastāvētu mūžīgi!”

Solvita Strausa

Gatavojoties Latvijas valsts simtgades svinībām, Mālpils nova-
da dome aicināja savus iedzīvotājus izvērtēt un izvirzīt mūsdienu 
personības, kuras līdz šim devušas nozīmīgu ieguldījumu mūsu 
novada attīstībā, izaugsmē un vārda popularizēšanā. Mālpils 
pašvaldības darba grupa ir atlasījusi no iedzīvotāju veidotā sa-

raksta pretendentus Latvijas 100-gades balvai par ieguldījumu 
dažādās jomās.

2018. gada 18. novembrī svinīgajā pasākumā “Atvašu spēks ir 
saknēs”, kas notiks Mālpils kultūras centrā, tiks svinīgi paziņoti 
tie pretendenti, kuri saņems šo balvu.

“Es novēlu Latvijai uzplaukt ne tikai 
pilsētās, bet arī novados. Lai laukos at-
griežas dzīvība! Būsim krietni saimnieki 
savā zemē! Vēlu izturēt visas grūtības, 
pārvarēt neticību sevī un iet uz priekšu!”

Jānis Paulovičs

Mālpilij
“Manuprāt, mūsu novads ir ar attīstītu 

uzņēmējdarbību, kultūru. To veido novada 
galvenā bagātība − cilvēki – izcili, radoši, 
uzņēmīgi, strādīgi. Novēlu neapsīkt un 
saglabāt čaklumu, darbīgumu visās jo-
mās, augsto kultūras līmeni un sadarbību 
ar izciliem māksliniekiem. Man patīk dzī-
vot un darboties Mālpilī.
Latvijai

Lai Latvijai vairāk gudru, godīgu un lai-
mīgu cilvēku. Valsts jubilejā novēlu ticību 
saviem spēkiem, izturību un gudrību sa-
prast, kā dzīvot tālāk, saklausīt vienam 
otru, kopt savu zemi, dziedāt savas dzies-
mas.”

Leontina Amerika

“Mēs esam maza zeme un maza tauta. 
Mūsu valsts ir tā, par ko mēs varam saru-
nāties šodien, nevis tā, par ko mēs esam 
izvēlējušies klusēt. Es visiem mums no-
vēlu, lai sarunas par mūsu valsti nebei-
dzas un aizvien vairāk rezultējas darbos 
mūsu pašu labā. Dievs, svētī Latviju!”

Jūlija Ņikitina

“Mēs bieži vien gaidām, ka kāds cits 
darīs Latviju tādu, kādu mēs to vēlētos re-
dzēt, neaizdomājoties par to, ka citi gaida 
no Tevis to pašu. Tāpēc nekas nav jāgaida, 
bet ikdienā, no sirds darot mazus vai lie-
lus darbus, neprasot un negaidot, kas par 
to būs, tieši Tu būsi Latviju darījis skaistā-
ku un bagātāku! Es no sirds novēlu ikvie-
nam apzināties paša prāta un spēka, kas 
nesavtīgi tiek veltīts mūsu vienīgajai 
Tēvzemei un Dzimtenei, nozīmi un devu-
mu, lai Latvija zeltu un plauktu!”

Aleksandrs Lielmežs

“Pateicību, lepnumu un mīlestību!
Pateicību par to, ka esam daļa no Lat-

vijas. Lepnumu par savu tautu un mīlestī-
bu pret līdzcilvēkiem.

Lai mums kopā izdodas ar katru jaunu 
gadu veidot arvien stiprāku un labklājīgā-
ku valsti.”

Elīna Junga-Ķēniņa

“Novembris ir ne tikai mūsu Latvijas 
dzimšanas mēnesis, bet arī veļu laiks, 
kad svētku reizē gribas pieminēt savus 
tuviniekus, kuri bija īsti valsts patrioti, bet 
diemžēl vairs nav starp mums. Es runāju 
par savu tēvu, kurš arī bija dzimis novem-
brī, bet jau desmit gadus pirms mūsu 
valsts dibināšanas dienas. Tādēļ tēvs man 
daudz varēja pastāstīt par pirmskara Lat-
viju, par sasniegumiem, par uzplaukumu, 
par dienestu auto tanku pulkā. Mans no-
vēlējums Latvijas 100. dzimšanas dienā. 
Esam valsts patrioti! Ja nevaram neko 
daudz darīt lielās lietās, tad darīsim ma-
zās, bet darīsim un priecāsimies par sa-
sniegto, par to, kas mums ir. Ceru uz 
mūsu jaunatni. Mums ir daudz lielisku, 
izglītotu jauniešu. Ir pienācis laiks viņiem 
aktīvāk iesaistīties valsts notikumu risi-
nāšanā. Un pats galvenais – mīliet savus 
tuvākos, esiet kopā un izbaudiet šo brīniš-
ķīgo svētku sajūtu!”

Atis Aigars

“Saglabāt Mālpils novadu arī nākamos  
100 gadus! Radīt iespēju augt kulturālām, 
stiprām un patriotiskām jaunajām paau-
dzēm, kas lepotos ar savu novadu – Māl-
pili!”

Valts Mihelsons

“Lai nākamie simts gadi mums atnes  
vairāk kopības sajūtas mūsu starpā. Lai 
nākamie simts gadi mums ļauj vēl vairāk 
lepoties ar to, kas mēs esam, bet neļauj 
mums kļūt iedomīgiem. Lai nākamie 
simts gadi visas trīs Baltijas valstis saved 
ciešāk kopā. Lai katrs no mums beidzot 
iesēj zemē to vienu veselo graudu!”

Dainis Pudelis
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Skaidrīte Ķeistere
Marija Ķešāne
Māra Leitāne
Aleksandrs Ločmelis
Biruta Lūkina
Regīna Meirāne
Vija Melgaile
Vera Mihejeva
Vija Platā
Ilmārs Priede
Maiga Rimšāne
Austra Ruduša
Anita Sārna
Jevgeņija Smirnova
Biruta Veckunga
Strauja Zariņa
Iveta Zīle
KULTŪRĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Julijana Butkeviča
Dace Krilovska
Edīte Priekule
Sanita Vītuma
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības
Voldemārs Cērps
Ivetta Jakovļeva
Juris Kaukulis
Anita Korenkeviča
Valentīna Kostjukeviča
Dzinta Krastiņa
Māris Odziņš
Maija Orlova
Atis Priedītis
Vilnis Štrauhs
MĀKSLĀ UN ARHITEKTŪRĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Māra Ārente
Helēna Medne
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības
Atis Ieviņš
Guna Petrevica
Māra Steķe
Indra Vijupe
Indra Zvīgule
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA 
SAGLABĀŠANĀ UN ZINĀTNĒ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Viktorija Kalniņa
Lauma Krastiņa
Ieva Pauloviča
Irēna Saukuma
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības
Jānis Brencis
Jānis Feldmanis
Andris Kapusts
Baiba Lippe

Esmeralda Tāle
Gatis Zariņš
MĀLPILS VĀRDA ATPAZĪSTAMĪBĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Skulmju dzimta, Ināra Skulme
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības, 
ģimenes
Līvija Mukāne
Plaužu ģimene
Džemma Skulme
SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Leontina Amerika
Rita Kargane
Vladislavs Komarovs
Aleksandrs Lielmežs
Edīte Saleniece
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības, 
ģimenes
Agris Bukovskis
Māra Gulbe
Edvīns Ģērmanis
Broņislavs Indrāns
Ivars Jēkabsons
Marheļu ģimene
Ainis Ozoliņš
Ivars Podnieks
Anna Višķere
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN 
EKONOMISKAJĀ IZAUGSMĒ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Gints Žukovskis 
(SIA “Laiko” / SIA “Kvist”)
EMU uzņēmumu grupa
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības, 
uzņēmumi
Vilis Avens
Inese un Ivans Čeketas
Velta Deičmane
Lauris Epalts
Aija Golde
Dzintra Grolle
Raimonds Grollis
Rolands Jomerts
Anna Jurisone
Dzintra Kapiņa
Aina Kuzmane
Mārīte Nīgrande
Elēna Ozoliņa
Aija Podniece
Edīte Stabulniece
Ojārs Stabulnieks
Solvita un Aivars Strausi
Valentīns Svikšs
Alfrēds Šķilters
Māris Šops
Tālivaldis Zagorskis
SIA “Laiko”
SIA “Kvist”
SIA “Ala Lignea”
SIA “Cits Serviss”

SIA “Klabkalni”
SIA “Mālpils Piensaimnieks”
SIA “Norma K”
ZS“Mālpils Maize” 
/tagad SIA “Ozolmaize”/
SIA “Woodpro”
SIA “Mojito”
SIA “Aleksandra D”
SIA “Dona M”
IK “Gaisma-SR”
SIA “Žozefīne”
IK “Mežmalas-M”
Mālpils patērētāju biedrība
Mālpils agrofirma
Sidgundas kolhozs
LAUKSAIMNIECĪBĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Nellija Andrukele
Ginta un Andris Apsīši
Imants Audriņš
Velta Bukovska
Normunds Kalniņš
Leontina Pozņaka
Igors Šaboha
Jānis Žīgurs
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības
Atis Aigars
Andris Bergs
Andris Bīriņš
Irēna un Egils Dangas
Kristīne un Andris Kaņepēji
Inese Karlova
Skaidrīte Nariškina
Jānis Paulovičs
Jānis Pīķis
Regīna Randare
Dace Vilciņa
Modra Zutera ģimene
Jānis Živa
SOCIĀLAJĀ JOMĀ UN MEDICĪNĀ
Latvijas 100-gades balvai izvirzītie 
pretendenti
Ilma Bicāne
Sarma Feldmane
Ingrīda Griķe
Jevgeņija Komarova
Lūcija Vaivare
Olga Volosatova
Biruta Zīriņa
“Mūsu pēdas Mālpilī” personības
Ilga Bērtule
Vita Bērziņa
Janīna Čaunāne
Regīna Eglīte
Mudīte Graudiņa
Una Isajeva
Ingrīda Muraško
Anna Rimicāne
Anita Rundzāne
Alda Veldre (Bēvalde)
Jānis Zīriņš
Erna Žugre
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Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535

18. novembra SVĒTKU PROGRAMMA
 • plkst. 08:11 Kopīga saullēkta sagaidīšana un 100. dzimšanas dienas ieskandināšana kultūras centra pagalmā un rīta kafija 

kopā ar Mālpils novada domes priekšsēdētāju un novada domes deputātiem.
 ◊ Nāksim visi rakstainos cimdos, kuros ievītie tradicionālie simboli dos spēku un visus mūs vienos.

 • plkst. 10:00 Valsts svētkiem veltīts EKUMĒNISKAIS DIEVKALPOJUMS Mālpils baznīcā.
 • plkst. 16:00 Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas svētku sarīkojums ATVAŠU SPĒKS IR SAKNĒS.

 ◊ Latvijas 100-gades BALVU pasniegšana.
 ◊ Mālpils novada pašdarbnieku veidots koncerts.

 • plkst. 19:00 SVĒTKU SALŪTS kultūras centra pagalmā.
 • no plkst. 15:00 līdz 02:00 Svētku kafejnīcu kultūras centrā nodrošinās Mālpils muižas restorāns.
 • no plkst. 20:00 līdz 02:00 Svētku BALLE kopā ar grupu “Vēja Radītie” un starplaikos karaoke.

 ◊ Iespēja rezervēt klātu galdu ar uzkodām līdz 14. novembrim /10,- EUR no personas kopā ar ieejas maksu/.
 ◊ Ieejas maksa iepriekšpārdošanā bez galdiņa 5,- EUR, pasākuma laikā 10,- EUR.

Karogs ir viens no valsts 
simboliem. Neaizmirsīsim 
to 11. un 18. novembrī celt 
godā savā mājā, savā sētā!

18. novembrī ikviens 
aicināts doties uz svinīga-
jiem pasākumiem vai 
godināt valsti ģimenes 
lokā rakstainos cimdos!

Kultūras ministrijas Latvijas valsts 
simtgades birojs un cimdu meistari aici-
na ikvienu iesaistīties akcijā “Cimdotā 
Latvija” un valsts 100. dzimšanas dienai 
sarūpēt sev pašiem un dāvināt citiem vie-
nu no senākajām Latvijas cilvēku vizītkar-
tēm – rakstainus cimdus!

Personīgos karogus ir iespēja 
iesvētīt 11. novembrī Siguldas 
katoļu baznīcā /Raunas iela 8, 
Sigulda/ Svētās Mises laikā 9:00 
vai 12:00, tālr. 26424232


