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Jūnijs – izlaidumu laiks!
sveicam Mālpils novada izglītības iestāžu 
bērnus, jauniešus, audzinātājus un 
skolotājus!

Laiks atmodināt skaistumu skaistumkopšanas salonā 
“Aleksandra D”

sibīrijas bērni. Jānis Lauva
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Saistošie noteikumi Nr. 4
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils novadā”

N.p.k. Pakalpojums Izcenojumi PVN** 22% Izcenojumi 
kopā ar PVN

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, 
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu. Objektos, kuros 
ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8:

objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts, Ls 10,00 Ls 2,20 Ls 12,20

objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts, Ls 11,00 Ls 2,42 Ls 13,42

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts, Ls 15,00 Ls 3,30 Ls 18,30

objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā 
par vienu objektu.

Ls 4,00 Ls 0,88 Ls 4,88

2. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs 
ievadīšanu datubāzē un reģistrēšanu:

inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts, Ls 4,00 Ls 0,88 Ls 4,88

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts, Ls 5,00 Ls 1,10 Ls 6,10

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 95,00 
latu*** kopā par vienu objektu.

Ls 1,50 Ls 0,33 Ls 1,83

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:

viens objekts. Ls 4,00 Ls 0,88 Ls 4,88

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:

viens objekts. Ls 4,00 Ls 0,88 Ls 4,88

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, 
ievadīšanu datubāzē:

viens objekts (plānojums vai projekts). Ls 5,50 Ls 1,21

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma iz-
mantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls 10,00 Ls 2,20 Ls 12,20

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. Ls 4,00 Ls 0,88 Ls 4,88

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības 
robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, 
vienā zemes vienībā:

viena zemes vienība. Ls 1,00 Ls 0,22 Ls 1,22

8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts; Ls 2,00 Ls 0,44 Ls 2,44

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha. Ls 0,05 Ls 0,01 Ls 0,06

* – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu
** – Pievienotās vērtības nodoklis
*** – Neskaitot pievienotās vērtības nodokli

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

28.03.2012. sēdes lēmumu Nr.4/7
Grozījumi apstiprināti ar 23.05.2012.

novada domes sēdes lēmumu Nr.6/20

Izdoti saskaņā ar likuma “Ģeotelpiskās informācijas likums”
13.panta 6.daļu un 26. panta 3. daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mālpils novada ad mi

nistratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrā fiskās 

informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, 
pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detāl
plānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas to
pogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī 
mērnie cībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordi
nē Mālpils novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai 
ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu šajos saistoša
jos noteikumos noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemē roti, 
apkalpojot mērniecībā sertificētus komersantus, arhitektus, 
teritorijas plānotājus un citas personas.

 Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*:

3. Reģistrējot darbus, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, izcenojumiem 
tiek piemērota 60% atlaide. Šo darbu izpildītājam sagatavotās 
dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) 
rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs.

4. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2012. novada do
mes sēdes lēmumu Nr.6/20)

5. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2012. novada do
mes sēdes lēmumu Nr.6/20)
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2012. gada JūLIJA, AUGUSTA, SEPTEMBRA mēnešiem

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
25. jūlijā, pl. 15.00

22. augustā, pl. 15.00
19. septembrī, pl. 15.00

Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
25. jūlijā, pl. 15.00

23. augustā, pl. 16.00
20. septembrī, pl. 16.00

Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde
25. jūlijā, pl. 15.00

23. augustā, pl. 17.00
20. septembrī, pl. 17.00

Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES  SĒDE
25. jūlijā, pl. 15.00

29. augustā, pl. 15.00
26. septembrī, pl. 15.00

Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 27. augustā, pl. 18.00
24. septembrī, 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

11.05.2012. Mālpils novada dome Mālpils skeitparka izveide nekustamajā īpašumā Sporta iela 
1, Mālpils, Mālpils novads Atbalstīt būvniecības ieceri un 

izsniegt plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu18.05.2012. Pēteris Matuševics Saimniecības ēka Mālpils novada nekustamajā īpašumā 

“Zemnieki”–2

18.05.2012. SIA “Mālpils Agro” Cūku intensīvās audzēšanas fermas ar biogāzes ražotni iz
veide un dzīvojamās mājas rekonstrukcija par viesu māju 
(dienesta viesnīcu) Mālpils novada nekustamajā īpašumā 
“Klūgas – Grūbas”

Atbalstīt būvniecības ieceres daļu – 
dzīvojamās mājas rekonstrukcija par 
viesu māju (dienesta viesnīcu)

Būvniecības ieceres daļu – cūku 
intensīvās audzēšanas fermas ar 
biogāzes ražotni izveide izskatīt pēc 
rekonstruētās dzīvojamās mājas 
reģistrācijas kadastra reģistrā par 
nedzīvojamo ēku

28.05.2012. SIA “DQ MAKAWELI” Ražošanas ēka (plastmasas izstrādājumu ražošana un 
montāža, ūdensapgādes iekārtu mezglu izgatavošana) 
nekustamajā īpašumā Ķiršu iela 28, Mālpils, Mālpils novads

Atbalstīt būvniecības ieceri un izsniegt 
plānošanas un arhitektūras uzdevumu

Informācija par 2012. gada maijā saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – 
uzskaites kartēm un Mālpils novada būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem

6. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2012. novada do
mes sēdes lēmumu Nr.6/20)

7. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, 
par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc 
rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba 
dienu laikā.

8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi 
iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai per
sonai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā pie nosacījuma, 
ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī no
teiktajiem standartiem. Mālpils novada pašvaldības institūcijas, 
tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai 
šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

9. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2012. novada do
mes sēdes lēmumu Nr.6/20)

10. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2012. novada do
mes sēdes lēmumu Nr.6/20)

11. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.2012. novada do
mes sēdes lēmumu Nr.6/20)

12. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai 
sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā dar
bus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

II. UZRAUDZĪBA UN KONTROLE
13. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visām juridiskām un fizis

kām personām, kuras veic darbības ar topogrāfisko un ģeodē
zisko informāciju Mālpils novada administratīvajā teritorijā.

14. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Mālpils no
vada pašvaldības Būvvalde.

III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mālpils 

novada domes saistošie noteikumi apstiprināti 22.06.2010. ar 
novada domes sēdes lēmumu Nr.6/12 “Par topogrāfiskās infor
mācijas aprites kārtību Mālpils novadā”. (ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 23.05.2012. novada domes sēdes lēmumu Nr.6/20).

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicē
šanas Mālpils novada izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs A. Lielmežs
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1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2. Par finansiālu atbalstu Mālpils vidusskolas 5.a klases 

bērnu ekskursijai.
3. Par finansiālu atbalstu invalīdu un viņu atbalstītāju 

biedrībai “Notici sev!”.
4. Par zemes nomas līgumu anulēšanu.
5. Par zemes nomas līgumu apstiprināšanu.
6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
7. Par adreses piešķiršanu.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
9. Par lēmuma precizēšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeslīči” 

atsavināšanu.
11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par atļaujas izsniegšanu āra kafejnīcas ierīkošanai.
13. Par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar alkoholiskajiem 

dzērieniem.
14. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Par pašvaldības nodevu 

par tirdzniecību publiskās vietās Mālpils novada  
teritorijā” apstiprināšanu.

15. Par projekta “Skeitparka izveide” īstenošanu.
16. Par projekta “Mūžizglītības klases iekārtošana” 

īstenošanu.
17. Par projekta “Interešu izglītības infrastruktūras  

pilnveide” īstenošanu.
18. Par projekta “Sidgundas pilskalna labiekārtošana” 

īstenošanu.
19. Par invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 

projekta īstenošanu.
20. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi 2012.gada 

28.marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par augstas  
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  
un izcenojumiem Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

21. Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.2024. gadam 
pirmās redakcijas pilnveidošanu un gala redakcijas  
apstiprināšanu.

22. Par jaunu amatu izveidošanu un amatalgas noteikšanu 
P/A “Mālpils sociālais dienests”.

23. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā 
apsaimniekošanu.

24. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par Mālpils novada domes budžetu 
2012.gadam”” apstiprināšanu.

25. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un īres līguma 
slēgšanu.

26. Par Mālpils novada izglītības iestāžu labāko absolventu 
apbalvošanu.

27. Par jaunas mācību programmas ieviešanu Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā.

28. Par juridiskās adreses reģistrēšanu.

•	 Piešķirt	 invalīdu	 un	 viņu	 atbalstītāju	 biedrībai	 “Notici	 sev!”	
280LVL (divi simti astoņdesmit lati) autobusa un gida pakalpo
jumiem no pašvaldības Atbalsta fonda līdzekļiem.

•	 Atsavināt	 izsolē	 ar	 augšupejošu	 soli	 Mālpils	 novada	 do
mei piederošo nekustamo īpašumu “Upeslīči”, kadastra 
Nr. 8074 001 0323, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 un platību 8,7 ha, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 001, un lidlauka 

ar kadastra apzīmējumu 8074 001 0323 002. Noteikt nekustamā 
īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 40 000LVL (četrdesmit tūkstoši 
lati), t.sk. zemei – 11 000LVL, noliktavai – 21 000LVL, skrejceļam – 
8 000LVL. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un 
veikt nekustamā īpašuma izsoli.

•	 Atļaut	IK	“Beata-Marija”	ierīkot	āra	kafejnīcu	blakus	pastāvīgajām	
veikalakafejnīcas telpām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils 
novadā, uzstādot no a/s “Aldaris” iznomāto nojumi un 2 galdiņus 
kopā ar 12 apmeklētāju sēdvietām. Atļaujas darbības laiks no 
2012.gada 24.maija līdz 1.septembrim, saglabājot pašvaldībai 
tiesības pārtraukt āra kafejnīcas darbību, ja pašvaldības policija 
konstatē sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, kā arī 
uz laiku apturēt atļaujas darbību, rakstiski brīdinot uzņēmēju 
1 dienu iepriekš. Āra kafejnīcas darba laiks darbdienās no plkst. 
9.00 līdz. plkst. 23.00, sestdienās no plkst. 9.00 līdz. plkst. 24.00, 
svētdienās no plkst. 11.00 līdz. plkst. 21.00.

•	 Atļaut	Mālpils	pagasta	zemnieku	saimniecībai	“Kalna	Kastaņi”	
veikt mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un ta
bakas izstrādājumiem tirdzniecības vietā – Nākotnes ielā 8, 
Mālpilī, Mālpils novadā.

•	 Sagatavot	un	iesniegt	projekta	“Skeitparka	izveide”	pieteikumu.	
Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 500,00LVL apmērā no sum
mas un projekta priekšfinansēšanu.

•	 Atbalstīt	 biedrības	 “Mālpils	 tautskola”	 projekta	 “Mūžizglītības	
klases iekārtošana” sagatavošanu un īstenošanu. Nodrošināt 
projekta priekšfinansēšanu.

•	 Sagatavot	un	iesniegt	projekta	“Interešu	izglītības	infrastruktūras	
pilnveide” pieteikumu. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 
500,00LVL apmērā no summas un projekta priekšfinansēšanu.

•	 Atbalstīt	biedrības	“Mālpils	tautskola”	projekta	“Sidgundas	pils
kalna labiekārtošana” sagatavošanu un īstenošanu. Nodrošināt 
projekta priekšfinansēšanu.

•	 Atbalstīt	invalīdu	un	viņu	atbalstītāju	biedrības	“Notici	sev!”	pro
jekta “Vides pieejamības uzlabošana, labiekārtošana, atpūtas 
un makšķerēšanas vietas izveidošana “Lembiturgā” personām 
ar funkcionāliem traucējumiem” sagatavošanu un īstenošanu. 
Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu. Ar 2012.gada 1.jūniju 
nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma invalīdu un viņu 
atbalstītāju biedrībai “Notici sev!”, Reģ.Nr. 50008100001, zemes 
gabalu “Lembiturga”, 1ha kopplatībā kadastra Nr.8074 003 0406 
līdz 2019.gada 1.jūnijam, projekta “Vides pieejamības uzlabošana, 
labiekārtošana, atpūtas un makšķerēšanas vietas izveidošana 
“Lembiturgā” personām ar funkcionāliem traucējumiem” reali
zācijai. Uzdot izpilddirektoram slēgt rakst veida Vienošanos 
(līgumu) par zemesgabala bezatlīdzības lietošanu.

•	 Izteikt	atzinību	Mālpils	novada	izglītības	iestāžu	2011./2012. mā-
cību gada labākajiem absolventiem, pasniedzot balvu naudas 
izteiksmē no Atbalsta fonda līdzekļiem: 

	 •Atestāta	vidējā	atzīme	no	8	līdz	8,5	ballēm	–	30LVL	pēc	nodokļu	
nomaksas.

	 •Atestāta	vidējā	atzīme	virs	8,5	ballēm	–	50LVL	pēc	nodokļu	no
maksas.

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

sadaļā Novada domes dokumenti 
Kancelejas vadītāja 

Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES 23.05.2012. SĒDE Nr.6
Izskatīja 28 jautājumus:
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Mālpilī atvērts veikals Elvi!
Jau kādu laiku mālpilieši varēja novērot aktīvu darbošanos pie 

tautā tā sauktās “pirts”. 24.maija pēcpusdienā varējām novērtēt 
gala rezultātu – jaunu veikalu ar “Elvi” logo.

Elvi veikalu tīkla komercdirektore Laila Vārtukapteine uzrunājot 
klātesošos teica: “Šodien tāda skaista, saulaina diena! Un arī 
Mālpilī tāds saulains notikums – mums atveras vēl viens jauns 
Elvi veikals! Mēs ļoti priecājamies, ka mūsu esošais partneris – 
Inese ir izvēlējies atvērt jaunu veikalu tieši zem Elvi logo. Elvi ir 
laba slava. Mēs ļoti priecājamies, ka mums ir piebiedrojies vēl vi
ens Elvi veikals reģionā. Gribam pateikt paldies visam kolektīvam 
par ieguldīto darbu, kas ir veikts šajā veikalā. Gribam pateikt 
paldies Inesei par to, ka viņa ir izvēlējusies atvērt jaunu veikalu, ka 
ir radītas jaunas darbavietas. Visam kolektīvam vēlam, lai šī būtu 
laba iepirkšanās vieta Mālpils iedzīvotājiem. Lai cilvēkiem būtu ne 
tikai laba iepirkšanās vieta, kur labas preces par labām cenām var 
nopirkt, bet arī šis sajūtu grozs, ko cilvēki, atnākot uz šo veikalu, 
var gūt, tieši ar jūsu laipno un atsaucīgo apkalpošanu.”

Savukārt novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs 
sveicot kolektīvu sacīja: “Esmu ļoti priecīgs par to, ka tās bau
mas par Elvi ienākšanu Mālpilī apmēram pēc desmit gadiem ir 
piepildījušās. Protams, tas ir Ineses nopelns, ka viņa ir Mālpili 
iemīlējusi un tik īsā laikā tik daudz ko izdarījusi. Jūsu piemērs, 
ceru, ka liks arī citiem kolēģiem veikalu tīklā būt aktīvākiem un 
beigu beigās ieguvējs būs klients gan cenu ziņā, gan kvalitātes ziņā. 
Un kolektīvs droši vien arī nepievils, vienmēr būs smaidīgi, ikviens 
jūtas gandarīts, kad viņam uzsmaida, īpaši pie kases. Lai labi iz
dodas!

Jaunā veikala īpašniece ir Inese Buliņa, kuru Mālpilī pazīstam, 
kā SIA “Aniva” īpašnieci. SIA “Aniva” šis jau ir piektais Elvi zīmola 
veikals, paralēli kam darbojās sava konditoreja un kulinārija, kura 
nodrošina svaigu, daudzveidīgu produkciju SIA “Aniva” veikaliem, 
tagad arī Mālpilī.

Kā radās doma par Elvi? 
Kad es 13 gadus atpakaļ pirmo reizi ienācu Mālpils vidusskolā, 

es domāju, ka veikals man nav vajadzīgs, jo tas prasa lielas 
investīcijas. Doma radās strādājot skolā. Man viens pazīstams 
cilvēks ieteica atvērt veikalu, bet Rīgā visas labās vietas jau bija 
aizņemtas. Tad es iedomājos, ka varētu laukos un Mālpils ir viena 
no tiem “tuvajiem” laukiem, kur ir arī skola, tāpēc es iedomājos 
Mālpili. Kad šajā ēkā es ienācu pirmo reizi, tad bija nedaudz tāda 

baiļu sajūta, bet, zinot kādi cilvēki dzīvo Mālpilī, es nenobijos, 
zināju – man te labi ies! Jo tikai pateicoties kolektīvam darbam 
viss būs labi! Gribu pateikt paldies Mālpils domei un arī lielajam 
Elvi kolektīvam!

Vai nebiedē tas, ka mums Mālpilī jau ir daudz veikalu?
Nē, nebiedē, es zināju, ka te ir labi cilvēki, man ir pieredze skolā, 

ka varu paļauties, ka ir labs darbaspēks. Mani arī uzrunāja šīs telpas.
Vai var pajautāt par nākotnes plāniem?
Doma ir mēneša laikā pēc veikala atvēršanas, uztaisīt kafejnīcu, 

kur var gan kompleksās pusdienas paēst, gan atnākt relaksēties 
vakarā, varbūt piektdienas, sestdienas vakaros noorganizēt kādu 
pasākumu ar dzīvo mūziku. Tad, protams, ir doma par publisko 
pirti. Vēl gribu arī veļas mazgātavas pieņemšanas punktu. Agrāk 
šeit ir bijusi pirts un veļas mazgātava, iznāk, ka atgriežamies pie 
tā, kas šajā ēkā kādreiz bijis.

Kopš 2. jūnija blakus veikalam Elvi pārcēlies arī SIA “MVI” vei
kals, lai pircējiem vienuviet sniegtu lielāku servisu un piedāvātu 
daudzveidīgāku preču klāstu. Turpmāk SIA “MVI” veikalā varēs 
iegādāties arī dāvanas un ziedus.

Lai veicas un pietiek izturības! 
Iveta Krieviņa

Z/S “Bērzi” atklāta jauna liellopu kūts
Z/S “Bērzi” reģistrēta 1997.  gadā un atrodas Mālpils novadā 

“Sniķeros”, 15 km no Mālpils centra un robežojas ar Zaubes pa
gastu. Īpašnieki Jānis Strautnieks un Zane Dreimane. Saimniecība 
nodarbojas ar piena lopu audzēšanu. Lopu skaits saimniecībā 
ievērojami audzis – 2004.  gadā 37 liellopi, 18 slaucamas govis, 
bet 2012. gada jūnijā saimniecībā jau ir 325 liellopi un 175 slau
camas govis. Tāpat augusi arī piena ieguve – 2004.gadā 68 tonnas, 
2012. gadā 715 tonnas piena. Arī vidējais piena izslaukums gadā no 
govs ir nedaudz augstāks, kā vidēji Latvijā – 6239 kg. Ganāmpulkā 
pārsvarā ir Latvijas brūnās šķirnes lopi. 

20.jūnijā Z/S “Bērzi” atklāja liellopu kūti 150 slaucamām govīm. 
Liellopu novietne nav tapusi uz kolhoza laiku drupu paliekām, 
bet zaļā pļavā būvēta no jauna. Saimnieks saka: “Tas, ko mēs 
redzam šodien, ir desmit gadu aktīvas domāšanas un darīšanas 
rezultāts un tas, ko mēs darām nav nekas ārkārtējs. Latvijas 
laukos cilvēki vienmēr ir dzīvojuši un arī mēs darām to, kas šajā 
vietā ir vispiemērotākais.” Pirmā ferma tika uzbūvēta bez Eiropas 
struktūrfondu atbalsta, bet otrā ferma jau būvēta ļoti moderna. Tajā 
paredzēta vieta diviem robotiem, kas gan pabaros, gan iz slauks 
govis bez tiešas cilvēka klātbūtnes. Roboti varētu tikt iegādāti 
pēc 2014.  gada. Kūtsmēsli no visas fermas tiek savākti kanālos 
un ar speciāla sūkņa palīdzību tiek sūknēti uz milzīgu krātuvi. 
Bet nākotnē svaigie kūtsmēsli, papildināti ar zāles zaļmasu, tiks 
novadīti uz biogāzes ražotni un esošajā krātuvē nonāks digestāts jeb 
tas, kas paliek pāri pēc fermentēšanas procesa biogāzes ražotnē, 
un tas būs labs barošanas šķīdums laukaugiem. Šajā procesā tiks 

saražota arī biogāze, ar kuru ražos elektrību. Paredzēts uzstādīt 
0.5 Mw elektrostaciju. Saimnieki veidojuši savu saimniecību, lai 
viss, kas rodas saimniekošanas procesā, tiktu efektīgi izmantots, 
lai no visa tiktu iegūts maksimāls labums.

Lai saimniekiem patiesi veicas pabeigt iecerēto un, kā teica 
bankas “Citadele” pārstāve, sveicot Jāni Strautnieku: “Mēs visi 
zinām, ka tādi cilvēki kā jūs esat liela vērtība, vismaz tik liela, kā 
zelts.” 

Esmeralda Tāle
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Sveicam izlaidumos bērnus, jauniešus, audzinātājus, skolotājus un vecākus!
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mallēpīte”.  Sirsnīgi sveicam jaunos pirmklasniekus!

Mālpils internātpamatskola

Mālpils profesionālā vidusskolaSidgundas pamatskola

9.klase
Ivo Doveiks, Zane Kačerovska, Sindija Kalniņa, Aiva Viktorija Paraša, 
Sabīne Pudova, Intars Valškevičs, klases audzinātāja: Benita Kuriņa

1.rindā no kreisās kl.audz.Ligita Odziņa, Madara Stepanova, Inese 
Andersone, Laura Bērziņa, Roberta Kimerāle, Normunds Vītols.
2.rindā no kreisās Māris Bugins, Egīls Dunkurs, Roberts Andris Vītols, 
Mareks Dunkurs, Klāvs Sārna

7.grupa “Māllēpīte”
Bērziņš Kaspars, Bērziņš Kristers, Bičkovskis Ričards, Birčs Alekss, 
Brieze Renāte Agnese, Dišlers Roberts, Freiberga Madara, Ģērmane 
Elizabete, Kalniņš Aleksandrs, Karlsons Edvards, Krišāns Raivis, Kursīte 
Madara, Līdemane Līna, Lūkins Gustavs Jānis, Obermanis Jānis, Ozola 
Līva, Strautnieks Uvis Dāvis, Tiliba Evelīna Anna, Veica Loreta, Vērse 
Ance, Vērse Eva, Voroņuks Roberts Markuss, pirmsskolas skolotājas: Inga 
Rimicāne, Inita Krilovska, skolotājas palīdze Ligita Ošiņa

9.grupa “Bitīte”
Balodis Adrians, Caune Markuss, Dubere Amanda Daniela, Fiļipova 
Anastasija, Freimanis Niks, Jēkabsons Ingars, Kalēja Lāsma, Klintsons 
Nils, Kļaviņa Daniela, Maskoļūna Mareta, Miča Erina, Mitrafanova Liene, 
Neško Rainers,  Seļivanova Kristīne, Seņkans Oskars, Slišāne Aivita, Veta 
Eduards, Voitjuka Marta, Zaķīte Elīna Anna, Zālīte Sanija Santa, pirms
skolas skolotājas: Ilga Fjodorova, Indra Ivanovska, skolotājas palīdze Inta 
Bērziņa

 9.p klase 
Elvis Baķis, Juris Bērziņš, Everita Bruniņa, Arturs Dimpers, Atis 
Frīdenbergs, Evelīna Liepiņa, Loreta Valtmane, Dimitrijs Zvan-skis, 
klases audzinātāja: Ilze Lielmane

M 4 Kurss, no kreisās: Jānis Raubiška, Toms Karlsons, Rūdolfs Eglītis, 
grupas audzinātāja Ārija Nuķe, Edgars Stanka, Juris Saldnieks, Lauris 
Mihoļaškins, Andrejs Jurkevičs

Foto: M. Ārente

Foto: S. Lielmeža
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Mālpils mūzikas un mākslas skola

Mūzikas nodaļas absolventi: klavierespēle – Ieva Aigare, Ilanda 
Brežinska, Madara Jonāne, Raivis Ozoliņš, akordeona spēle – Artūrs 
Aivars, flautas spēle – Līva Luīze Jonāne, sitaminstrumentu spēle – Anete 
Krieviņa, ģitāras spēle – Konstantīns Petrenko, Renārs Višķers. Mākslas 
nodaļas absolventi: Roberts Beņķis, Raima Ozoliņa.

2012.gada 24.maijā Mālpils novada 
dome un celtniecības firma SIA  “Bazalts” 
noslēdza būvdarbu līgumu par projekta 
”Vidusskolas ēkas renovācija atbilstoši 
augstām energoefektivitātes prasībām, 
izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus un iztsrādājumus projekta 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi

nāšana un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada 
pašvaldības izglītības iestādē” ietvaros” par piedāvāto līgumcenu 
257 561,26LVL bez PVN. Plānotais būvdarbu pabeigšanas temiņš 
ir š.g. 25.septembris.

Mālpils novada domes izpilddirektors  
Agris Bukovskis

Par Mālpils vidusskolas ēkas 
renovācijas projektu

Mālpils profesionālā vidusskola

V 4 kurss, no kreisās: Rihards Riekstiņš, Kalvis Kalniņš, Santa Krastiņa, 
Rolands Līcis, Sandija Zalaga, Madara Ezera, Agnese Balode, Laima 
Valpētere, Eva Janeviča, Didzis Auziņš, Helēna Isakova, Jānis Lapsiņš, 
kursa audzinātāja Evija Kļaviņa, Karīna Ziediņa, Kaspars Krutjakovs, Ieva 
Alksnīte, Mārtiņš Egle, Liene Vecgaile

F4 kurss, no kreisās: Mārcis Rosmanis, Jānis Dževečka, Gints Baldis, 
Kristaps Jurciks, Klāvs Bergmanis, Edgars Ozols, Valdis Celmiņš, Krists 
Krieviņš, Ingars Staškus, Mareks Barovskis, kursa audzinātāja Rudīte 
Isajeva, Mārtiņš Muzikants, Jānis Štubis, Jānis Mednis, Artūrs Zeltiņš, 
Jānis Strazdiņš, Juris Fjodorovs, Artūrs Mališevs

Mālpils vidusskola

9. klase. Toms Cīrulis, Ieva Ermansone, Līva Feldmane, Dita Fridrihsone, 
Alise Graudiņa, Alise Ivanova, Sindija Jansone, Marta Kalniņa, Ivo Koļčs, 
Agnese Krīgere, Santa Krūmiņa, Adelīna Lāce, Nils Aleksis Lipstovs, Nils 
Miezis, Ieva Nungure, Ivita Ozoliņa, Sintija Ozoliņa, Sergejs Pavļiks, Mārtiņš 
Filips Rendors, Marija Luiza Senatorova, Agnese Stafecka, Natālija Estere 
Tamma, Anna Marija Zīriņa, klases audzinātāja Daila Klintsone

12. klase
1.rindā no kreisās: Eva Ieviņa, Sandra Zālamane, Kristīne Kajaka, Liāna 
Čeketa, Simona Gulbe, Diāna Indrāne, Sandija Pundiņa, Sintija Pundiņa, 
Laima Niedra, Arina Faļiļejeva, 2. rindā no kreisās – Jānis Vilciņš, Valters 
Brežinskis, Evija Balode, Anete Krieviņa, klases audzinātāja Jeļena 
Mihejeva, Kitija Krampe, Marta Laizāne, Emīls Pavlovs, 3. rindā no kreisās: 
Kristaps Taranda, Artūrs Seņkans, Māris Višķers, Kristaps Narnickis, Iļja 
Saveļjevs, Rūdolfs Mārtinsons, Artūrs Žukovs, 4.rindā no kreisās: Zigmārs 
Odiņš, Jānis Ozols, Reinis Zariņš, Kristaps Butkevičs, Mārcis Kaņepējs, 
Nauris Krīgers, Artūrs Bugins

Neklātiene, 12.n klase
Edgars Bergmanis, Alla Medvedjeva, Inese Miltiņa, Madara Muraško, 
Mārtiņš Rozentals, Monta Solnceva, Ieva Vilčaka, klases audzinātāja 
Laima Balode

Foto: M. Ārente

Foto: J. Brencis

Foto: M. Ārente
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Nu jau 2 gadus Mālpilī sievietēm un arī kungiem ir iespējams 
apmeklēt mājīgo skaistumkopšanas salonu “Aleksandra D”, Kalna 
ielā 6. Pa šo laiku ir izveidojies kupls pastāvīgo apmeklētāju pulks, 
kam vēlos pateikties par uzticēšanos un lojalitāti. Un domājot par 
Jums, par Jūsu labsajūtu un skaistumu, esmu paplašinājusi savu 
darbības jomu, apgūstot kosmētiķes prasmes.

Ar prieku un gandarījumu vēlos Jūs aicināt uz jauno kosmētisko 
kabi netu skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D”, kur turp māk 
varē siet baudīt sejas skais
tum kopšanas procedūras ar 
GUINOT kosmētiku no Francijas.

GUINOT bija pirmais insti
tūts pasaulē, kas radīja skais
tumkopšanas procedūras, 
kurās tiek izmantotas 56 bio lo
ģiski aktīvās vielas, kas iegū tas 
no šūnām. Slimnīcas apstākļos 
šādas bioloģiskās sastāvdaļas 
ļauj radīt jaunu ādu pēc lieliem 
apdegu miem. GUINOT ir radījis 
vese lības aprūpei līdzīgas 
skais tumkopšanas metodes. 
Un tieši tādēļ šis bija viens no 
galvenajiem iemesliem, kāpēc 
nolēmu strādāt ar šo kosmētiku 
un piedāvāt to savā salonā.

GUINOT skaistumkopšanas institūtā ir izstrādātas vairākas se
jas kopšanas procedūras, kas būs pieejamas arī “Aleksandra D” 
salonā un kā pirmo vēlos Jums piedāvāt procedūru zvaigzni – 
HYDRADERMIE (dubultā jonizācija), kas pēc nedaudz vairāk kā 
stundas ļauj iegūt “jaunu ādu”. Ik mēnesi veicot šo procedūru, āda 
izskatīsies atpūtusies un starojoša. Šī skaistuma kūre paredzēta 
visiem ādas tipiem, jo atkarībā no ādas tipa un skaistuma 
mērķa procedūras laikā tiek veikta ādas barošana, mitrināšana, 
līdzsvarošana, nomierināšana vai balināšana, arī pretgrumbu 
procedūra acīm, savelkoša – kakla, dekoltē zonai un krūtīm. 
HYDRADERMIE paredz arī pretgrumbu un pretnovecošanas 
procedūras dāmām ar ilgāku dzīves pieredzi, kā arī īpašu procedūru 
vīriešiem.

Domājot par sauli vasarā un atpūtu zemēs, kur saule ir īpaši 
spē cīga, piedāvāju klientiem veikt HYDRADERMIE procedūru 
ar speciālu saules kosmētiku, tādā veidā gan sagatavojot 
Jūsu ādu intensīvām saules peldēm, pastiprinot ādas dabisko 

aiz sarg mehānismu pret UV starojumu, gan arī pēc sauļošanās, kad 
āda ir biezāka un sausāka, arī paildzinot zeltainā iedeguma noturību.

Laika gaitā noguruma dēļ sejas ovāls kļūst smagnējāks, āda 
izstaipās un sejā parādās pirmās vītuma pazīmes. GUINOT piedāvā 
procedūru HYDRADERMIE LIFT, kas liek muskuļiem darboties, 
tonizējot tos, lai paceltu sejas vaibstus un radītu apbrīnojamu 
“liftinga efektu”. HYDRADERMIE LIFT darbojās līdzīgi kā body 
building seanss. Procedūras beigās seja izskatās daudz jaunāka.

Nogurums, stress vai gadu 
ritums var izraisīt arī ādas mir
dzuma un elastības zudumu, 
kā arī pigmentācijas plankumu 
parādīšanos. Epidermu nomāc 
izžuvušās šūnas, palēninās 
šūnu atjaunošanās proce
si un seja izskatās pelēcīga 
un sanīkusi. Šīs problēmas 
risinā šanai tiek piedāvāta 
sejas mirdzuma procedūra 
BEAUTE NEUVE, kas ir dubul
tais pīlings ar augļskābēm. Šeit 
gan jāpiebilst, ka šo procedūru 
varēs baudīt tikai pēc tam, 
kad būs beigusies vasara ar 
inten sīvo sauli, jo tā ir dziļas 
iedarbības procedūra, pēc ku

ras jāizvairās no saules stariem un jālieto līdzekļi ar pietiekamu 
saules aizsardzību.

Gadiem ejot vai noguruma rezultātā mēs varam novērot ādas 
ļenganumu un tvirtuma zudumu. Ir 3 zonas, kuras īpaši skar 
ļenganums – vaigi, zods un kakls. Sejas izteiksme kļūst skumjāka, 
seja izskatās grumbaina, viļņaina. Šāda tipa ādai tiek piedāvāta 
procedūra LIFTOSOME vaibstu jaunības un tvirtuma atjaunošanai, 
kas padara ādas virsmu gludu un uzlabo ādas blīvumu, kliedē 
noguruma radītās pēdas. Šo procedūru var izvēlēties arī pirms 
svinīgiem pasākumiem, lai uzlabotu sejas iz skatu.

Tām sievietēm, kas arvien vairāk novērtē augu bāzes produktu 
drošības aspektu un draudzīgo iedarbību uz ādu, GUINOT piedāvā 
procedūru AROMATIC, kas ir 100% dabīga. Tā ir procedūra, kas 
apvieno augu bioloģisko iedarbību, ēterisko eļļu tonizējošo un 
dziedinošo spēku un prespunktu masāžas tehniku. Rezultātā seja 
staro ar dabīgo mirdzumu, tiek remdēts nemiers, āda ir pilna 
enerģijas. Šī procedūra piemērota jebkuram ādas tipam.

Salonā piedāvāšu arī 2 GUINOT depilācijas metodes EPIL 
CONFORT un STICK’HAIR, kas ir būtiski kom
fortablākas depilācija metodes bez apdeguma 
riska, neveidojas ādas un elpceļu reakcijas.

Domājot par to, kā iepriecināt un pārsteigt 
savu mīļos svētkos un īpašajos brīžos, iespējams 
iegādāties arī skaistumkopšanas salona “Alek
sandra D” visu pakalpojumu dāvanu karti. Jūsu 
ērtībai skaistumkopšanas salona dāvanu kartes 
iespējams iegādāties arī salonveikaliņā Lotte 
Mālpilī, Pirts ielā 4.

Skaistumkopšanas procedūra ir īpašs brīdis, 
kurā kāds rūpējas tieši par Jums ar mērķi 
padarīt Jūs skaistākas un Jūsu seju – mirdzošāku 
un jaunāku. Nedrīkst aizmirst, ka tas, kāda 
mūsu āda būs pēc 10 vai 20 gadiem, atkarīgs, 
kā to kopjam šobrīd. Tādēļ būsiet mīļi gaidīti 
skaistumkopšanas salonā “Aleksandra D’ Mālpilī, 
Kalna ielā 6, piesakoties pa tālr. 26557139.

Karīna Dombrovska

AKTUĀLI

Laiks atmodināt skaistu “aizmigušu” ādu  skaistumkopšanas salonā  
“Aleksandra D”

Salona “Aleksandra D” īpašniece Karīna kopā ar kosmētiķi Baibu Jevdokimovu
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Bija 30. maija pēcpusdiena. Mālpils kultūras centra deju zālē 
bija sanākuši mālpilieši, lai noskatītos koncertuzvedumu ,”Dalies 
mīlestībā”, ko mums vēlējās parādīt mūsu Siguldas draugi – Bērnu 
un jauniešu ar invaliditāti biedrība ,”Cerību spārni”.

Kā jau vēsta pats koncerta nosaukums, no katra priekšnesumu, 
vai tā bija deja, dziesma, dzejas lasījums vai gaismas teātris, staroja 
gaišums un sirds siltums. Reizēm bija grūti noticēt, ka mūsu priekšā 
uzstājas jaunieši, kam ikdienā bieži vien jāpieliek daudz vairāk lai
ka un spēka, lai visu to iemācītos un nebaidītos uziet uz skatuves. 
Pēc katra priekšnesuma kā balva atskanēja uzmundrinoši aplausi. 
Priekšnesumam, sekojot vienam pēc otra, koncerts pagāja nemanot.

Pēc koncerta viesiem bija iespēja īstenot kādu sapni – apmeklēt 
Mālpils muižas kompleksu. Šeit muižas darbinieki visus laipni 
sagaidīja un iepazīstināja ar muižas vēsturi. Kā arī parādīja pat
laban muižā atrodošos viesnīcu un par tās sniegtajām iespējām. 
Ekskursijai beidzoties, visiem bija iespēja nofotografēties. Vakara 
noslēgumā, redzot mirdzošās acis, bija sajūta, ka arī turpmāk vērts 

rīkot līdzīgus pasākumus, lai gan varētu vēlēties, lai mālpilieši būtu 
mazliet atsaucīgāki pasākumu apmeklētāji.

Liela pateicība koncertuzveduma iniciatorei Ingai Žvīgurei un 
Mālpils Kultūras centram. Bet jo īpaši pateicamies Mālpils muižas 
darbiniekiem!

Jānis Feldmanis, “Notici sev!” valdes loceklis

22.maijā Mālpilī notika Rīgas apriņķa pensionāru padomju 
priekšsēdētāju sezonas noslēguma seminārs. Šogad par semināra 

vietu bija izraudzīta Mālpils. Galvenās seminārā pārrunātās tēmas 
bija – vai atbalstīt priekšlaicīgās pensionēšanās likvidēšanu. Ka, 
paralēli šim jautājumam, būtu jārunā par programmu veidošanu 
cilvēkiem pirmspensijas vecumā, kuras nodrošinātu viņiem iespēju 
saglabāt savas darba vietas, jo daudzi priekšlaicīgi pensionējas tikai 
tāpēc, ka tiek atlaisti no darba. Tika diskutēts arī par pensionēšanās 
vecuma pagarināšanu. Lielākā daļa pensionāru saprot, ka tas ir 
neizbēgami. Visā Eiropā pamazām kāpj pensionēšanās vecums, 
un šajā situācijā arī Latvijai nav citu alternatīvu. Tika runāts arī par 
to, ar kādiem priekšlikumiem piedalīties republikas pensionāru 
pasākumos.

Uz semināru Mālpilī cilvēki bija sabraukuši ļoti kuplā skaitā. 
Semināra noslēgumā bija ekskursija pa Mālpili ar viesošanos 
Mālpils muižā un pienotavā. Viesiem bija ļoti pozitīvas atsauksmes 
par šo dienu Mālpilī.

Mālpils novada pensionāru padomes priekšsēdētājas  
Edītes Salenieces stāstījumu uzklausīja Esmeralda Tāle

Mālpils Profesionālās vidusskolas un Mālpils internāt pamat
skolas kolektīvs uztur ciešu saikni ar bijušajiem skolas pedago
giem un darbiniekiem. 2006. gadā, kad organizējām pirmo tikšanos, 
aicinājām tos pedagogus un darbiniekus, kas savas darba gaitas 
beidza mūsu skolā. Laikam ritot, pulciņš kļuva arvien lielāks, jo 
vēlēšanos satikties izrādīja arī tie kolēģi, kurus darba gaitas skolu 
reformas rezultātā aizvedušas citviet, bet viņi joprojām dzīvo Mālpilī.

31. maija pēcpusdienā uz tikšanos ieradās 11 kolēģi – seniori. 
Šoreiz tikšanās laiks sakrita ar skolā īstenotā Mālpils novada 
domes iedzīvotāju iniciatīvas projekta “KPFI 2 jeb ”Kopā paveicama 
forša iecere” norisi. Rakstot projektu, tajā aicinājām iesaistīties arī 
bijušos kolēģus, dāvinot atjaunotajai puķu dobei stādus. Liels bija 
mūsu pārsteigums, kad kolēģi uz tikšanos ieradās ar stādu kastēm. 
Simboliski pirmo skujkoku iestādīja skolas direktore Frančeska 
Ģēvele un ilggadējā skolas dārzniece Edīte Kleina, kuras darba 
gaitas skolas teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanā aizsākās 
1957. gadā. Rudenī dāvinājumu papildinās tulpju un narcišu sīpoli.

Kavējoties atmiņās pie kafijas tases, pārrunājām, kā tapa skolas 
apstādījumi. Edīte Kleina pastāstīja, ka vecajai skolas ēkai, kas 
atradās tagadējā Mālpils muižā, bija lielas siltumnīcas lejā pie 
dīķa, kur audzēja dārzeņus un stādus. Pašreizējā mācību korpusa 
un stadiona vietā bija kartupeļu lauks un mazdārziņi. Apstādījumu 
veidošana pašreizējā izskatā sākās pēc jaunā mācību korpusa 
uzcelšanas. Diemžēl mums nav saglabājušās to gadu fotogrāfijas. Ja 
kādam ir saglabājušies fotoattēli ar teritorijas skatiem pirms jaunā 

mācību korpusa uzcelšanas, labprāt tos ieskenēsim, lai papildinātu 
skolas vēstures attēlu galeriju.

Katru gadu apstādījumus papildina arī izlaiduma grupu audzēkņu 
dāvināts koks, daudzgadīgo puķu vai rožu klāsts.

Telefoniski jubilejā sveicām Regīnu Dišleri, kura šoreiz nevarēja 
ierasties. Kolēģi bija ļoti priecīgi par iespēju satikties, pārrunāt, kā 
kuram klājas, sniegt palīdzīgu roku grūtā brīdī. Lai arī dzīvojam vienā 
novadā, ikdienā satikties neiznāk tik bieži.

Uz tikšanos nākamajā pavasarī!
Ausma Čīma

AKTUĀLI

Atkalredzēšanās prieks

Tikšanās dalībnieki

Rīgas apriņķa pensionāru padomju priekšsēdētāju seminārs Mālpilī

Dalies mīlestībā
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Mālpils Profesionālās vidusskolas skolotāju un audzēkņu 
Comenius projekta “Mācības uzņēmumā” pēdējā sapulce 
norisinājās no 27. maija līdz 1.jūnijam – tūristus vilinošajā valstī – 
Turcijā.

Uz projekta partnera skolu Budžakas pilsētā bija iespēja doties 
D. Kursītei, V. Mihejevai, T. Ģēvelei un ēdināšanas pakalpojumu 
1.kursa audzēknei E. Ločai, kas bija sagatavojusi mācību stundu 
par salvešu locīšanu pārējiem projekta dalībniekiem.

Turki ir izslavēti ar savu viesmīlību, par ko mēs visi varējām 
pārliecināties. Mēs katru dienu izbaudījām kā svētkus, jo pro
jekta partneri par visu bija parūpējušies. Daudz emocionāli brīži 
tika piedzīvoti, jo katrs dalībnieks saprata, ka tā ir pēdējā kopīgā 

tikšanās, pēdējā šādā sastāvā. Vēl emocionālāku šo sanāksmi 
padarīja tas, ka tā notika valstī, kas lielākajai daļai cilvēku asociējas 
ar brīvdienām, ar sauli un atpūtu pie jūras. Bet ne tikai tas šajā valstī 
ir īpašs. Turcija ir valsts, kuras vēsture, atšķirībā no daudzām citām 
mūsdienu valstīm, sākusies līdz ar senajām civilizācijām, caurviju
sies grieķu un romiešu laikam un piedzīvojusi Osmaņu impērijas 
valdīšanas laiku. Senā vēsture un, it sevišķi, Romas impērijas laiks 
ir atstājis neizdzēšamas pēdas valsts arhitektūras pieminekļos un, 
dažbrīd, apmeklējot iespaidīgos apskates objektus – Sagalassos 
seno pilsētu un Aspendos amfiteātri, mums radās dīvaina sajūta, it 
kā mēs atrastos Romā nevis kādā no Turcijas pilsētām.

Vēl viens pieminēšanas vērts ir fakts, ka lielākā Turcijas pilsēta 
Stambula ar 13 miljoniem iedzīvotāju (Latvijā ir 2 miljoni!) nav valsts 
galvaspilsēta jau no 1923.gada, bet gan Ankara, kas atpazīstamības 
ziņā krietni atpaliek no Stambulas un savu statusu iemantojusi vien 
tāpēc, ka atrodas valsts vidienē.

Iespaidi par piedzīvoto nav mazāki arī pārējiem projekta 
dalībniekiem. Ar pozitīvām emocijām dalās skolotāja Vera:

“Turcijā es biju pirmo reizi un man ļoti interesēja, cik Āzijas tau
tu tradīcijas un kultūra atšķiras no Eiropas kultūras un tradīcijām. 
Pārsteidza cilvēku sirsnība un viesmīlība. Ļoti skaista, akmeņaina 
zeme, ar lielu augu un puķu daudzveidību un krāšņumu. Un, 
protams, saule, jūra un debess zilums. Ļoti daudz arhitektūras 
pieminekļu, kuri saglabājušies no senajiem laikiem un kurus turki 
cītīgi aizsargā. Turcija ir sapņu zeme, kuru vajag apmeklēt vismaz 
vienu reizi dzīvē.”

Savas izjūtas neslēpj arī Elīna:
“Brauciens bija interesants un arī izglītojošs. Cilvēki ir ļoti laipni, 

pretīmnākoši un izpalīdzīgi. Bija noorganizēti daudzi interesanti ap
skates braucieni. Man patika skaistā daba, jaukie cilvēki un labi 
pavadītais laiks.

Bija prieks, ka mūsu veidotajā workshopā piedalījās ne tikai 
skolēni, bet arī skolotāji. Jaukas bija atsauksmes no Portugāles 
skolotājiem un Turcijas skolas direktora, kuriem patika salvešu 
locīšana. Visiemīļotākie locījumi bija Elfa zābaciņš un ūdensroze.

Paldies saku skolotājiem un skolas vadībai par iespēju piedalīties 
Comenius projektā un par jaunas pieredzes un zināšanu iegūšanu. 
Īpašu paldies saku skolotājai Dacei Kursītei par palīdzību, Verai 
Mihejevai un Tālivaldim Ģēvelei.”

Kopumā projekta gaitā mācību nodarbības partnerskolās ir 
sagatavojuši un novadījuši gandrīz 20 mūsu skolas audzēkņi. Tas 
ir devis dziļākas zināšanas gan skolā apgūstamajā profesijā, gan 
angļu valodā, gan arī ļāvis paskatīties uz skolotāja darbu no citas 
puses: nebūt nebija tik vienkārši izstrādāt tik interesantu nodarbību 
saturu un novadīt stundas tā, lai noturētu gandrīz 30  ārzemju 
skolēnu uzmanību.

Pēc saulainā brauciena bija grūti atgriezties Latvijā, kas mūs 
sagaidīja ar drēgnu un lietainu laiku, bet, cerams, ka mēs vēl 
varēsim priecāties par vasaru, kas ir tikai sava pilnbrieda sākumā. 
Atgriežoties pēc vasaras brīvlaika mums noteikti būs vēl daudz 
ideju, kā padarīt dzīvi interesantāku un daudzveidīgāku un iespējas 
iesaistīties vēl jaunās šāda veida aktivitātēs, kas tiešām bija intere
sants piedzīvojums visiem projektā iesaistītajiem cilvēkiem.

Jauku vasaru visiem novēlot,  
Dace Kursīte

PROJEKTI

Krustcelēs starp Eiropu un Āziju

Visi kopā

Mālpilieši Turcijas partnerskolā

Elīna iejūtas skolotājas lomā
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COMENIUS REGIO 
16.20.maijā Mālpilī viesojās Comenius Regio projekta “Lasī

šanas veicināšana lauku novados” partneru delegācija no Pois
dorfas pašvaldības Austrijā: mācību iestāžu un pašvaldības vadītāji. 
Viesi apmeklēja Sidgundas pamatskolu un Mālpils vidusskolu, 
iepazinās ar projekta pirmajā gadā paveikto. Kopš 2011.gada au
gusta, kad projekts tika uzsākts, jau ir notikuši daudzi interesanti 
pasākumi abos partnernovados: mūsdienīgo Ziemassvētku pa
saku sacerēšana, tulkošana un ilustrēšana; lasīšanas maratons, 
iepazīstoties ar partnervalsts rakstnieku daiļradi; rakstnieku 
muzeju apmeklējumi, lasīšanas ieradumu aptaujas u.c.

Paldies Sidgundas pamatskolas un Mālpils vidusskolas vadībai, 
skolotājiem un skolēniem par jaukajiem koncertiem un viesu 
uzņemšanā ieguldīto darbu!

NDTVIG
10.13.jūnijā Mālpilī notika biedrības “Mālpils tautskola” 

Grundtvig programmas projekta “Atbalsts lauku pašvaldībām” 
noslēguma sanāksme, kurā piedalījās 24 viesi no Vācijas, Itālijas, 
Polijas un Portugāles. Atskatoties uz paveikto, secinājām, ka 
paveikts ir tiešām daudz. Mālpiliešiem tā bija iespēja apmeklēt 
bezmaksas svešvalodu un datorkursus kursus divu mācību gadu 
laikā – šo iespēju izmantoja 128 novada iedzīvotāji. Arī citi partneri 
organizēja dažādus izglītojošus pasākumus.

Lai noslēguma sanāksmi padarītu krāšņāku, viesiem piedā
vājām mākslas un latviešu tautas tradīciju radošās darbnīcas, kā 
arī organizējām “Mālpils piensaimnieka” apmeklējumu. Paldies 
Mālpils profesionālās skolas vadībai par viesmīlīgajām telpām un 
visiem kolēģiem, kas iesaistījās šīs sanāksmes pasākumos!

19.–21.jūnijā Birmingemā (Anglija) notika Eiropas Komisijas 
rīkota konference ar dalībniekiem no visām ES valstīm “Mūžizglītība 
visiem”. Īpašs pasākums tās ietvaros bija labāko projektu izstāde – 
tajā tika rādīti tikai 16 projekti no visas Eiropas, un viens no 
tiem bija Mālpils novada domes 2011.gadā pabeigtais Grundtvig 
programmas projekts “Kultūru migrācija biogrāfijās”. Paldies 
visiem tā dalībniekiem, kuru kopīgais radošais darbs deva iespēju 
popularizēt mūsu novadu šāda līmeņa pasākumā!

LEONARDO DA VINCI 
2.22.jūnijā Mālpils Profesionālajā skolā ēdienu gatavošanas 

praksē uzturējās četri audzēkņi no Čehijas partnerskolas. Prakses 
programmas laikā  jaunieši strādāja skolas ēdienu gatavošanas 
laboratorijā, viesu apkalpošanas klasē, kā arī  skolas ēdnīcā un 
Mālpils muižas restorānā, gatavojot un servējot ēdienus, palīdzot 
organizēt un apkalpojot dažādus pasākumus. Tā bija jauna 
pieredze gan viņiem pašiem, gan arī viņu darba vadītājiem ne ti
kai profesionālajā jomā, bet arī  pielietojot praksē svešvalodu 
zināšanas. Izrādījās, ka vajag tik droši sākt runāt, un viss izdodas. 
Paldies visiem, kas piekrita sadarboties šajā projektā!

IR IEGūTS FINANSĒJUMS 81 292 EIRO APMĒRĀ JAUNAM 
MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS LEONARDO DA VINCI 
PROGRAMMAS PRAKŠU PROJEKTAM.

Divos nākamajos macību gados 24 skolas audzēkņi varēs piln
veidot savas profesionālās prasmes Itālijas, Vācijas, Spānijas un 
Portugāles uzņēmumos, piedaloties 1–3 mēnešu praksēs.

Līvija Mukāne

PROJEKTI

Izglītības projektu vēstis

Mākslas nodarbība Grundtvig projekta viesiem

Čehu praktikanti kopā ar skolotājām G.Jēkabsoni, E.Kļaviņu un saviem 
jaunajiem grupas biedriem – V1 kursu

Austriešu viesi Mālpils vidusskolā

Kamilla, Klara, 
Ondrejs un Honza 
Mālpils
Profesionālās 
vidusskolas  ēdienu 
gatavošanas 
laboratorijā
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Sveiks gan liels, gan mazs! Vai Tu arī piederi pie tiem, kas 
domā, ka rūķi darbojas tikai ziemā ap Ziemassvētku laiku? Mālpils 
kultūras centra keramikas studijas “Mālpils” un TLM studijas 
“Urga” dalībnieki zina stāstīt, ka tas ir maldīgs priekšstats. Rūķi, 
tikpat aktīvi kā Ziemassvētkos, darbojas visu gadu. Un to var redzēt 
kultūras centra izstāžu zālē, izstādē “Pasaka vasarai”, līdz pat 
25. augustam. Steidziet apskatīt!

Izstādes ideja radās, kad kādu dienu studijas dalībniece Gunta 
Millere atnāca ar lielu enciklopēdiju par rūķiem. Skatoties rūķu 
izplatības kartē, izrādījās, ka rūķi Mālpilī nemaz nedzīvo. Rūķi dzīvo 
tikai dažās vietās Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Bet vai tiešām tas 
tā ir? Vēl tur rakstīts, ka rūķi bez cepures esot piecpadsmit centi
metru gari, darbojas naktīs, dara tikai labus darbus, bet, kad aust 
gaisma, tad tie dodas gulēt. Vēl stāstīts, ka rūķa galvenais apģērba 
gabals esot cepure un, ka rūķis labāk paliks bez biksēm, nekā 
bez cepures. Vislielākais rūķa ienaidnieks esot Puņķu tapa. Bet 
arī enciklopēdijās var ieviesties pa kādai kļūdai. Pēc šīs izstādes 

 Pie Mālpils luterāņu baznīcas kopš 
2.maija norisinās pamatu atvešeļošanas 
darbi. Biedrība “Idoves mantojums” šo pro
jektu realizē ar Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, Mālpils novada 
domes un Valsts Kultūrkapitāla fonda 
finansiālu atbalstu. Būvdarbus uzrauga 
arhitekte Ināra Heinrihsone, arheoloģisko 
uzraudzību veic arheologs Ritvars Ritums.  
Šobrīd ap baznīcu jau noplanēta ievērojama 
zemes kārta, kurā atrasti arī arheoloģiski 
priekšmeti un, protams, cilvēku kauli, jo šī 
teritorija ir viduslaiku kapsēta.

28. maijā Mālpils vidusskolas 4b klases 
skolnieki ar skolotāju Unu Tabotu devās 
nelielā novadpētniecības ekskursijā, lai 
apskatītos – kas tad pie baznīcas īsti no
tiek?  Arhitekte stāstīja bērniem par 
baznīcas vēsturi un restaurāciju, bet 

arheologs parādīja un pat ļāva pataustīt 
dažādus atradumus – monētas, saktas, arī 
dzīvnieka zoba piekariņu, ko kādriez pie 
tērpa nēsājusi kāda lībiešu sieviete. Bet 
galvenais visu uzmanības objekts tomēr 
bija dažādie kauli, kurus pašlaik pēta 
antropologs Guntis Gerhards. Bērni tos 
saktījās ar patiesu interesi. Lūk daži no 
bērnu iespai diem par ekskursiju:

Sofija Rebeka Kadiķe:
“Tas patiešām bija interesanti! Man 

patika skatīties kaulus, kādi ir arī mūsu 
ķermenī. Arhitekte mums pastāstīja par 
baznīcu, kāpēc tās sienas ir tik pelēkas. 
Viss bija interesanti, es nezināju, ka ap 
Mālpils baznīcu bija lībiešu kapi.”

Kristers Rancāns:
“Mēs bijām pie Mālpils luterāņu 

baznīcas un tur remontēja baznīcas pa
matus. Manuprāt, 
visinteresantākie 
bi ja kauli, bet arī 
interesanti bija tas, 
ka baznīcai ir bijuši 
pieci jumti. Kopumā 
ekskursija bija 
ļoti interesanta un 
šajā ekskursijā es 
pirmo reizi redzēju 
īstu cilvēka galvas
kausu!”

Kristīne Višķere:
“Man patika pētīt 

kaulus, apskatīt 
atraktos zemes 
slā ņus, un vēl man 
patika, kā stāstīja 
par baznīcu. Tas 

bija ļoti interesanti. Es apbrīnoju seno lai
ku cilvēkus par čaklumu un strādīgumu. 
Darbus, ko mūsdienās veic ar tehniku, viņi 
izdarīja ar rokām.”

Darbus pie Mālpils baznīcas apskatīties 
bija arī Mālpils vidusskolas 8 klases skolēni 
ar skolotāju Laimu Balodi sociālo zinību 
stundas ietvaros un Mālpils mūzikas un 
māskslas skolas mākslas nodaļas skolēni.

Esmeralda Tāle

PROJEKTI

KULTŪRA

“Pasaka vasarai”

Skolēni izglītojošā ekskursijā pie Mālpils baznīcas

Arhitekte Ināra Heinrihsone (centrā) stāsta
bērniem par baznīcas vēsturi un restaurāciju

Bērniem ļoti patika arheologa Ritvara Rituma (2. no lab.) stāstītais par 
darbu laikā atrastajiem cilvēku kauliem

TLM studija “Urga” dalībnieki
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Šogad mūzikas un mākslas skolu kopā absolvēja 11 audzēkņi, 
no tiem mūzikas nodaļu 9 audzēkņi dažādās specialitātēs: 
klavierespēle – Ieva Aigare, Ilanda Brežinska, Madara Jonāne un 
Raivis Ozoliņš, akordeona spēle – Artūrs Aivars, flautas spēle  – 
Līva Luīze Jonāne, sitaminstrumentu spēle – Anete Krieviņa, 
ģitāras spēle – Konstantīns Petrenko un Renārs Višķers. Savukārt, 
mākslas nodaļu ar izcili novērtētiem diplomdarbiem absolvēja 
Roberts Beņķis un Raima Ozoliņa.

Arī kopumā šis mācību gads mākslas nodaļai bija veiksmīgs. 
Pavasarī piedalījāmies Valsts konkursā priekšmetā “Kompozīcija”, 

kurā atzinību ieguva Valters Rogulis (IV kurss) un Daniela Begune 
(3. klase). Savukārt Jeļizaveta Kokina (3. klase) ieņēma god pilno 
3. vietu konkursā “Spānijas pavasaris”, bet atzinības rakstus šajā 
konkursā saņēma I kursa audzēkņi Matīss Graudiņš un Alise 
Dreimane, kā arī II kursa audzēkne Ieva Jēkabsone.

Šogad, noslēdzot mācību gadu, pirmo jūnija nedēļu dzīvojām 
zaļi, jo audzēkņi kopā ar saviem skolotājiem piedalījās vasaras 
plenērā no kura pāri ir palikušas jaukas atmiņas, fotogrāfijas un 
kaudze lielisku darbu!

 Daina Galakrodzeniece

KULTŪRA

Roberts Beņķis pie sava diplomdarba “Ģimene”

Mācību gada noslēgums Mālpils mūzikas un mākslas skolā

Raima Ozoliņa pie sava diplomdarba “Ieraugi to, ko neredz citi”

VĒSTURE

Sibīrijas bērni. Jānis Lauva

Keramikas studijas “Māl-pils” dalībnieki

atklāšanas 27.maijā rūķi noteikti dzīvo arī Mālpils apkaimē un, 
ja nebūsi Puņķu tapa un spēsi noticēt tam, ka rūķi pastāv, tad kādu 
noteikti sastapsi.

Ideja veidot rūķus un rūķu lietas radās jau apmēram pirms gada, 
bet nopietni darbi ilga vairākus mēnešus – no Ziemassvētkiem. 
Arī studijas “Urga” dalībnieki izstādes darbus darinājuši par rūķu 
tēmu – viss par un ap rūķiem. Keramikas un lietišķās mākslas 
studijas dalībnieki jau tradicionāli noslēdz sezonu ar kopīgu izstādi. 
Šī jau ir ceturtā! Izstāde ir gan pieaugušiem, gan bērniem, gan 
mālpiliešiem, gan viesiem, kuri to apskatīja ar lielu sajūsmu. 

Abu studiju vadītājas Guna Petrevica un Inguna Sīmansone saka 
lielu paldies Mārai Ārentei par palīdzību izstādes iekārtošanā, 
Edītei Priekulei, Sandrai un Patrīcijai Rogulēm par jaukiem brīžiem 
izstādes atklāšanā!

Esmeralda Tāle

Tuvojas Jāņu laiks. Pļava vēl nenopļauta, tā smaržo un zied, bites 
čakli nes medu. Drīz pagalmā un istabās smaržos meijas, meitas pīs 
skaistus ziedu vainadziņus, “Tālavu” māju saimniece sies sieru, bet 
saimnieks darīs Jāņu alu. Degs gaiši ugunskurs, un no malu malām 
atskanēs priecīgs “Līgo, līgo...” Ir nākotnes ieceres un sapņi. Ir prāts, 
griba un spēks, un sajūta, ka spēj visu. Lauvu ģimenes četri puikas vēl 
ir mazi, jaunākajam tikai pusgadiņš, un visiem kopā tik laba ģimenes, 
mājas un drošības sajūta...

1941.gada 14.jūnijā padomju vara sāka savu iznīcinošo gājienu pret 
latviešu tautu Latvijā, jo Krievijā dzīvojošie latvieši līdz tam jau iznīcināti. 
Viņi nomērdēja badā, izņirgājās, pazemoja, spīdzināja, paverdzināja un 
izpostīja tūkstošiem cilvēku ģimenes, viņu likteņus. Viņi iebruka un 
at ņēma visu, kas kopš seniem laikiem bijis dārgs un svēts – tēvzemi, 
ģimeni un mājas sajūtu. Par Lauvu dzimtu, saimniekošanu “Tālavās”, 
un kā okupācijas vara izrīkojās 1941.gada 14.jūnijā un pēc tam ar šo 
ģimeni, ir šajā Jāņa Lauvas atmiņu stāstījumā 

Lauvas kā tādi Sidgundā bija parādījušies 17.gadsimtā. No kurienes 
īsti, precīzu ziņu nav. “Ķiceru” saimnieki, kā jau visi zemnieki, no Rikteres 

muižas rentējuši zemi ar izpirkšanas tiesībām. Viņi bija nolīduši mežus 
un audzēja linus, un ar tiem bija spējīgi “Ķicerus” izpirkt. Daudzi neizpir
ka, bet iekrita vēl lielākos parādos. Viens no Lauvām – kāds puisis bija 
iepaticies muižkungam un tas to puisi izskolojis, kurš pēc tam Rikteres 
muižā strādājis par rakstvedi. Tāpēc ir saglabājušies pieraksti no tiem 
laikiem, ko viņš, kā gudrs puisis būdams, jau izglītots dzimtbūšanas 
laikā, kad izglītība tajā laikā nebija stiprā puse, pierakstījis. Ir vairāki 
interesanti un kuriozi gadījumi. Reiz muižkungs bija pārbaudījis un 
uzgājis, ka “Ķiceru” saimnieki nocirtuši vienu mežu un nav prasījuši 
viņam atļauju. Iesējuši tur labību. Tad muižkungs uzrakstījis savā 
rīkojumā, ka tas “Ķicers” (īstenībā viņus saukuši par ķeceriem, jo nav 
atzinuši Dievu un nav gājuši baznīcā) bez viņa ziņas ir to mežu nocirtis 
un to labību iesējis, un par sodu viņam tā zeme paliek, bet tā gada grau
di jāatdod muižai. Uzvārdu Lauva arī it kā dabūjuši no muižas, jo dzimtā 
viens puisis bijis ļoti liels un spēcīgs, tas muižā par zirgu puisi strādājis. 
Citi darbinieki jūguši zirgu, kurš bijis sevišķi niķīgs un nav varējuši to 
iejūgt, mūžīgi zirgs kāpis ārā no ilksīm, un tad viņš pateicis: “Ko jūs te 
jokojaties!” Paņēmis zirgu aiz pakaļas un iecēlis iekšā pakaļkājas ilksīs. 
Muižkungs tik noteicis: “O, kāds stiprinieks! Tā kā lauva!” Un tā Lauvas 

Turpinājums 14. lpp.
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dabūjuši toreiz uzvārdu Tā viņi te dzīvojuši un 
tīstījušies. Kā jau parasti, vecu veciem bijuši pa 
desmit, divpadsmit bērniem ģimenēs, bet, kur 
viņi izklīduši, tas nav zināms. Ir tikai zināms 
tas, ka katru gadu Saldus rajonā visi Lauvas 
lasās kopā, un tur sabrauc ap 120 Lauvām.

Visi mēs skaitāmies pie Suntažu draudzes, 
jo Juglas upe bija ar Mālpili robeža. Liels placis 
Suntažu kapos – tur kādi 12 kapi mums ir, bet 
viens kaps – šodien tas ir kapu vidū, bet toreiz, 
senos laikos, atradās aiz kapu sētas. To cilvēku 
nav atļāvuši glabāt kapsētā. Viena versija, ka 
viņš izdarījis pašnāvību, otra versija, ka pilnīgi 
noliedzis Dievu un nav ielaists kapsētā – kā jau 
ķeceris. Šodien tas kaps kapu vidū atrodas – 
1602. vai 1612.gadā uzraksts, kad viņš glabāts.

Ķiceri izpirka no muižas 100 ha. Vecam
tēvam (“Ķiceru” saimniekam) bija septiņi 
bērni – piecas meitas un divi dēli. Visas mei
tas, kā jau meitas, dabūja pūra naudu un 
aizprecējās. Viena meita “Miglās” – viņa bija 
Sīlis, otra turpat “Vildēnos” – Emīlija – tā bija 
Lasis. Pēc tam viņa pārgāja uz Miglām dzīvot, 
tāpēc iesauca par Miglas Emīliju. Pārējās ci
tur. Un divi brāļi – viens mans tēvs un otrs – 
tas dabūja tēva mājas un palika “Ķiceros”. 
Vecaistēvs pārdalīja zemi uz pusēm – ma
nam tēvam 50 un otram dēlam 50 hektāri. Nu 
tā viņi te saimniekoja. 1930.gadā uzcēla šo 
māju – “Tālavas” – vai nu pats tēvs cēla, vai 
ar vectēva palīdzību. Vecotēvu un vecomāti es 
jau vēl piedzīvoju. Viņus nepaņēma 1941.gadā, 
viņi te palika. 1944.gadā bēga uz Kurzemi ar 
visiem bēgļiem un tad atkal atpakaļ. Tad viņi 
tika “Ķiceros”, savā mājā, nenāca te nemaz uz 
“Tālavām”.

1933.gadā tēvs atveda sievu no “Valtei
miem”, no Mālpils – Rozentāli Emīliju. Viņa 
bija garīgi dziļa, izglītota un inteliģenta. Viņa 
bijusi skaista meitene un daudz pielūdzēju 
bijis – Bendzemnieku Vilis, tad vēl viens un 
mans tēvs – mans tēvs uzvarēja. Braukuši 
vienreiz zirgā, kā jau tajā laikā jaunieši. Bijis 
dzeramais, bet nav bijis no kā dzert, glāzīte 
nav bijusi. Novilkuši mammītei kurpi no kājas 
un dzēruši no viņas kurpītes. Pēc nostāstiem 
un arī fotogrāfijām var redzēt, ka jaunieši pa 
izejamām dienām ļoti sagājušies savā starpā 
un braukuši ar zirgiem. Iejūdz ratus – seru ra
tus – tādus garus, kur labību ved. Iejūdz divus 
zirgus – bija divjūdzamie un vienjūdzamie seru 
rati. Parasti Ķiceros iejūdza divus zirgus un 
aiziet – “Miglu”, “Vildēnu”, “Bendzemnieku”, 
“Jancēnu” jaunatne – pilni rati un brauc. Tad 
kādā šķūnī viņi dzied un dejo, un priecājas. 
Spēlē akordeonu vai garmošku, kas nu kuram 
bija, nerunājot jau par tādām reizēm kā 
Lieldienas un Jāņi – tad vispār notika apkārt 
braukāšana. Tagad tas ir apklusis, bet agrāk 
ļoti braukāja, pat kolhoza laikā, es nevaru 
pateikt atļāva vai ne, bet, kad dzīvoju Allažos, 
atceros, tad Jāņus nosauca par Apsējības 
svētkiem, lai nebūtu pretvalstiski. Meijas, 
līgošana, viss kā pienākas. Mašīnā pilna kulba 
vai traktora piekabē braukāja pa mājām riņķī 
līdz rīta gaismai – saule jau lielā gabalā, kad 
no rīta atbrauc mājā.

Tēvs saimniekoja un bija ļoti sabiedrisks 
cilvēks, līdz ar to ne vienreiz vien kreņķus 
savai kundzītei darījis, jo bijis izskatīgs, 
smuks, un meitenes lipušas riņķī. Viņš kori 
Sidgundā dibināja, teātri spēlēja, un aizsargs 

bija. “Zemnieku Savienībā” bija. Par to viss 
viņa lietā arhīvā. Brālēns zināja stāstīt, par cik 
viņš vecāks, un brālis Juris arī, ka aramzeme 
tēvam nav bijusi daudz, cik labībai, jo ap 
14 govīm bija, četri zirgi – divi darba zirgi – lieli, 
dūšīgi, kas vilka arklu, viens izbraucamais un 
viens saimniecības zirgs. Juris atceras, ka bijis 
zirgs Ješka – tāds mierīgs, ar vienu aci. Ar to 
meitas vai sievieši katru rītu veduši pienu. 

Liela saimniecība tēvam nebija, bet ar 
to naudu pietika, lai izdzīvotu ar 14 govīm. 
Vienīgais produkts bija piens, ko viņi katru 
rītu ar zirgu Ješku veda uz piena savākšanas 
punktu “Mālupēs”.

Galvenais jau tas, ka tēvs bija aizsargs. Viņa 
lietās – nopratināšanas protokolos – ir ļoti 
inte resanti, man ir šaubas, vai tēvs prata krievu 
valodu labi, jo viņam nevarēja būt saska re ar 
krievu valodu Latvijā, bet pratināšanas proto
kols ir sastādīts Soļikamskā krievu valodā. To 
darīja Latvijas čekists, kas mācēja latviski. 

Mūs 1941.gada 14.jūnijā no mājām izveda 
visus kopā, bet Suntažos, lādējot lopu vago
nos, tēvu no mums jau atšķīra Viņš vēl esot 
pieskrējis Rīgā pie mūsu vagona, bet atrauts 
atpakaļ. Tēva pratināšana (pēc arhīva doku
mentiem) notika 1942.gada 18.februārī, bet 
17.aprīlī jau viņu nošāva. “Troika” piesprieda 
nāves sodu kā pretvalstiskam elementam. 
Pratināšanas protokolā ir rakstīts (tulko
jums no krievu valodas) – “Lauva Voldemārs, 
cēlies no kulaku dzimtas, pats ir kulaks un 
ekspluatējis darbaļaudis, viņš 1927.gadā 
labprātīgi iestājies aizsargos un pastāvējis tajā 
līdz pat tās likvidēšanai 1940.gadā, kā arī ir bi
jis kulaku organizācijas “Zemnieku Savienība” 
biedrs un pēc padomju varas nodibināšanas 
1940.gadā Latvijā piedalījies nelegālās aizsar
gu sapulcēs.” Apsūdzība sastādīta 1942.gada 
9.martā Soļikamskā.

Ar to pietika, lai līdz 1940.gadam neatka
rīgas valsts – Latvijas – pilsonim, kārtīgam 
zemniekam, četru mazgadīgu bērnu tēvam, 
Latvijas patriotam un aktīvam, gudram 
cilvēkam, okupanti piespriestu nāves sodu 
nošaujot, ko arī viņi 1942.gada 17.aprīlī 

izpildīja. Tā arī protokolā rakstīts – nošaut, bet 
personīgo mantu – konfiscēt.

 Ir izkopēti iesniegumi no arhīva, ko snieguši 
vietējie iedzīvotāji – Zuters un Meidrops par 
visiem aizsargiem un viņu ģimenēm – Grunti 
no “Vildēniem”, Lauvu no “Tālavām”, Blodziņu 
Artūru, Lāci Pēteri, Graudiņu Augustu, 
Blodziņu Vili, un citiem. Visa sūdzēšana no
tiek 1940.gadā. Par tēvu nebija nekādas ziņas 
līdz pēdējam. Līdz pēdējam mirklim meloja 
Krievijas varas orgāni, un tā arī mammīte 
neuzzināja patiesību par tēvu. To uzzināju es 
tikai tagad, kad biju arhīvā. Mammīte, kad 
viņa 1957.gadā atbrauca no Krievijas mājās, 
1958. adā aizgāja uz dzimtsarakstu biroju, tur 
viņai izsniedza par tēvu ziņu, ka viņš 1944.gadā 
miris no zarnu vēža. Tā viņa nomierinājās, bet, 
tagad izrādās pavisam kaut kas cits. Nekas 
nesakrīt. Līdz pēdējam brīdim čekas un pa
domju varas ierēdņi meloja. Par visiem tiem 
apvainojumiem pratināšanas protokolā (pro
tokols ir uz 8 lapām) tēvs atzīst savu vainu 
pilnībā, rakstīts – “Ja priznaju svoju vinu, ja 
priznaju svoju vinu”(es atzīstu savu vainu). 
Vienā jautājumā tikai, ka viņš it kā vajājis un 
pat fiziski izrēķinājies ar vienu zemnieku, 
kas bijis labs padomju varai, tēvs saka: “Ne 
es kādu vajāju, ne es kādam pirkstu pieli
cis.” Tad atkal pratinātājs saka: “Vi vrjoķe. 
U nas jesķ sveģeņije, čto vi eto ģelaļi.”(“Jūs 
melojat, mums ir ziņas, ka jūs to darījāt.”) 
Tā kā tur viss bija vienos vārtos – kā gribēja, 
tā noformēja. Viss, protams, notiek krievu 
valodā, arī paraksts katrā lapā apakšā – 
Lauva – ir vienādā rokrakstā ar to rakstīto. 
Esmu pārlicināts, ka ne tēvs rakstīja, ne tēvs 
to protokolu saprata, ko viņam lasīja. Neviens 
viņam to netulkoja. Tik daudz prāta čekistiem 
bija, ka šos dokumentus “sacepa” jau sen 
nošautiem cilvēkiem. Tomēr to respektēja, 
ka kādreiz var saukt pie atbidības un, lai 
kaut ko varētu pēc tam uzrādīt, tika “sacepti” 
šādi pratināšanas protokoli, kuros notiesātie 
atzina savu vainu pilnībā. Tautas ienaidnieki, 
protams, bija jānošauj.

Tā noslēdzās mana tēva dzīve šajā saulē.
Mammīte ar mums visiem četriem, jo 

1940.gadā piedzima ceturtais puika – Mārtiņš, 
palika viena. Es nezinu, cik daudz mammīte 
paņēma mantas līdzi, cik drēbes, to es 
nemāku spriest, brālis Juris arī to tā nevar 
pateikt. Man brauciens uz Sibīriju nav atmiņā 
nemaz. Kā tur mums gāja? Juris vienu otru 
reizi atceras, ka vilciens ir apstājies pļavās, 
neapdzīvotā vietā un izlaiduši mūs ārā savas 
darīšanas nokārtot un mirušos aprakt, kas 
vilcienā bija miruši. Un vēl bijis tā, ka vie
nu brīdi vilciens gājis lielu gabalu atpakaļ, 
pieaugušie jau nopriecājušies – vai, Dieviņ, 
mūs ved atpakaļ uz Latviju, bet izrādījās, ka, 
kā jau Sibīrijā, bija tikai viens sliežu ceļš. Bija 
sācies karš, un jādod ceļš armijas ešalonam, 
tāpēc mūsējam vajadzēja braukt krietnu gaba
lu atpakaļ, lai tiktu no sliedēm nost. Visi prieki 
bija vējā. Brālis atceras šo atpakaļbraukšanu 
un vairākas stāvvietas, kur tikai izlaiduši, bet 
zaldāti uzreiz visus aplenkuši. Mēs esot aiz
vesti uz Krasnojarsku, tad uz Kansku, un no 
Kanskas esam vesti automašīnā un izsēdināti 
vienā sovhozā pie kādas barakas. No kopējās 
barakas mums ierādīta viena istabiņa. Barakā 
jau bijušas nāras. Mamma gājusi darbā, ve
dusi ar vēršiem ūdeni no upes uz fermu. Ļoti 
primitīvi – ar spaiņiem smēla un lēja mucās 

VĒSTURE

Emīlija Lauva 1933. gadā
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iekšā, tāpat arī atkal ārā. Priekš tādas sīkas 
sievietes tas bija smagi, lai gan, es domāju, 
mammīte tāpēc izdzīvoja visas tās mokas, ka 
viņa jau Latvijā lauku darbus strādāja – go
vis slauca un bija savs rūdījums, viņa laukos 
augusi, nebija tā kā Benjamiņas kundze – 
aiz brauca uz Sibīriju un nekā nemācēja. 
Mammīte vasarā vedusi ūdeni, bet ziemā bija 
dzīta mežā kopā ar vīriem gāzt mežu, kā jau – 
ar rokas zāģi toreiz zāģēja un ar cirīti cirta za
rus. Es tikai šodien kaut ko tādu varu apjēgt, 
ko tas nozīmēja priekš tādas sīkas sievietes. 
Neiedomājami, kā var cilvēks to izciest. Tas ir 
ārprāts. Pirmo vasaru viņa gājusi aiz sādžas 
plūkt zāli, ko varīt kaut kādas zupas mums, jo 
sādžā jau mājas no vietas, un pie tām viņa zāli 
neplūca. Vietējie puikas ķircinājuši: “Emiļa – 
korova, Emiļa – korova!” Ka zāli ēd. Tad viņa 
slēpusi zāli starp brunčiem, kad pienākusi pie 
sādžas, lai neredz. Nesusi zāli mājās.

Mammīte saslima, viņa vairs nebija spējīga 
strādāt, un mūs pārsūtīja uz Džeržinsku (tas 
bija turpat blakus). Juris atceras, ka tur bija 
trīs ielas, bet man palikusi prātā viena – kā 
jau parasti sādžās – iela pa vidu un gar abām 
pusēm mājiņas. Aiz tām mājām dzīvošanai 
mums smiltīs ierādīja vienu bedri – tur mēs 
varējām apmesties. Kā tā bedre bija radu
sies, nezinu, bet bija vēl karsts laiks, mamma, 
pati slima, vārga un badā būdama, vilka no 
meža zarus (netālu bija mežs), vilka zarus un 
pārsedza daļu tās bedres, lai mums kaut cik 
būtu ēna. Šausmīgākais stāvoklis viņai – četri 
bērni, gandrīz visi uz rokām vēl ir, un ko ēst 
nav, kur dzīvot – nav, zem klajas debess, vilka 
žagarus, klāja bedrei pāri...

Mazais Mārtiņš – viņam jau tad bija 10 mē
neši, varēja ēst, bet nebija ko ēst, nerunājot 
nemaz par pienu no mātes krūts. Viņš bija 
briesmīgā badā un jau tāds bezcerīgs. Tad 
viena kaimiņiene – Lidijas tante – sacīja: “Tā 
nevar, bērns jānokrista.” Paķērusi mūsu mazo 
brālīti un aizskrējusi uz baznīcu. Baznīca tai 
laikā Džeržinskā bija, bet kādas tās ticības, ej 
nu zini. (Mammīte pati to vairs nevarēja izdarīt, 
viņa no bada un nespēka gulēja un bija lemta 

nomiršanai). Kad Lidija atnākusi atpakaļ, tad 
jau Mārtiņš bija miris. Netālu kapsētā turpat 
aprakts. Mēs esot gājuši ubagot – daži ir devuši 
mums ko paēst, citi dzinuši projām, teikuši – 
fašisti. Nav pat maziem bērniem devuši paēst. 
Man toreiz bija tikai trīs gadiņi. To mammīte 
man stāstīja, kad Latvijā atgriezās. Es jau 
nezināju, ka toreiz, tā staigādams ubagot, 
esot bijis sadraudzējies ar vienu sievieti, kura 
strādājusi ēdnīcā. Tā mani pastāvīgi pabaro
jusi. Laikam tāpēc, ka viņai pašai bijuši mazi 
bērni mājās, un es gandrīz katru dienu dabūju 
kaut ko ieēst. Šī labā sieviete vēl iedevusi līdzi 
kaut ko bišķiņ, lai aiznes brāļiem. Protams, 
ne katrreiz, jo tur jau arī bija stingri noliegts 
sniegt mums, fašistiem, kādu palīdzību. Mums 
bija paredzēts nomirt. Tā nu mēs dzīvojām 
tajā bedrē. Līdz pašam rudenim tas tomēr 
nebija. Blakus mums bija latvieši – Blauvas 
(viņi Allažos dzīvo), tiem bija zemnīca. Viens 
dēls bija lielāks, es nezinu, vai vīrietis kāds pie 
viņiem bija un kāpēc, bet viņi bija uztaisījuši 
zemnīcu, un tad mēs pārvācāmies pie viņiem. 
Zemnīca kā jau zemnīca –  ar velēnu jumtu. 
Ziemā durvis ciet tajā lielā aukstumā. Mēs 
gulējām Maza krāsniņa bija, ko kurinājām, 
bet tur bija šausmīgi daudz blaktis – ēda mūs 
nost, miljons tās blaktis tur bija. Mammīte 
nevarēja vairs neko – bija nolemta miršanai. 
Tad ar kādas krievietes palīdzību viņu dabūja 
slimnīcā. Tikai tagad, viņa nebija to stāstījusi 
sīkumos, es izlasīju un izkopēju iesniegu
mu no viņas lietas, kas 1948.gadā rakstīts 
Kirkenšteinam uz Latviju – mammīte lūdz 
viņu reabilitēt un laist mājās pie bērniem, 
ka viņa ir slima un gandrīz veselu gadu nav 
staigājusi. Ar treknu tinti uz mammītes ie
nieguma ir uzrakstīts – “Otkazaķ!” (Atteikt!). 
Vai to pats Kirkenšteins rakstījis vai kads cits, 
bet Latvijā tas ir uzrakstīts. Mammīte turējās 
tikai vēl savu bērnu dēļ. Viņai to dzīvību aiz 
matu galiem izvilka 

Zināmā laikā veda uz veikalu maizi un Juris 
gāja maizītei pakaļ –  tas bija tad, kad mēs vēl 
nebijām bērnunamā. Vienā reizē Juris nāk 
mājā no veikala priecīgs – mašīna nobrau
kusi sunīti un viņš paņēmis to, nu mums vienu 
laiku bija gaļa ko ēst, toties, to suni nesdams, 
pazaudējis puskukulīti maizes, cik nu tā norma 
bija iedota. Juris to ļoti pārdzīvoja. Bija arī tā, 
ka viņam vietējie lielie puikas atņēma maizi. 
Bezkaunīgi. Mēs bijām viņu acīs fašisti. Arī viņi 
bija nobrīdināti, ka nedrīkst nekādu palīdzību 
dot, ka mēs esam iznīcībai lemti. Mēs tikām 
bērnunamā, bet tas bija tikai bāreņiem. Tur 
pārsvarā bija izsūtītie bērni, varbūt arī kāds 
vietējais, to es nemāku teikt tādā vecumā 
toreiz būdams, bet mums bija piekodināts, 
ka nedrīkstam teikt, ka mums ir māte. Tikai 
tāpēc mūs bērnunamā uzņēma. Mammīte 
iesniegumā raksta, ka mēs paši it kā kaut kur 
gājuši un lūgušies, lai mūs paņem bērnunamā, 
lai iedod ēst, un tad ar kaut kā palīdzību mēs 
bērnunamā tikuši, bet viņa jau tajā brīdī bija 
slimnīcā, kā saka, uz nāves gultas. 1942.gada 
vēlā rudenī vai 1943.gadā mēs, trīs brālīši, 
nonācām bērnunamā. Tur bijām līdz 1946. ga
dam, kamēr mūs izņēma un veda atpakaļ uz 
Latviju. Man palikusi prātā ziema, tas droši vien 
atkārtojās katru ziemu, tāda liela priekštelpa 
un pa malām visriņķī tai priekštelpai istabiņas, 
kur bija gultas. Mums uz visiem trim bija 
iedo ta viena gultiņa, jo es tik to atceros, ka 
ļoti bieži gulēju zem gultas – pagultē. Juris 

ar Valdi kā vecākie gulēja gultā, bet mēs ar 
Valdi mainījāmies. Tad viņš zem gultas, tad 
es, jo bija šaurās dzelzs gultiņas, nevarēja visi 
sagulēt. Kad bija lielie sali ziemā, priekštelpā 
bija novietota liela muca – viņa varēja būt uz 
1000 litriem, to kurināja, pastāvīgi tā bija sar
kana. Tajā pašā lielā priekštelpā vienā galā bija 
krāsns. Krāsns tāda īpatna, bet ļoti vienkārši 
mūrēta – no mutes taisni skurstenī eja un tad, 
kā jau puikas, mēs līdām krāsnī sildīties. Pēc 
izkurināšanas tur varēja divi ielīst, blakus cieši 
atsēsties, galvas uz skursteni ārā un sildīties, 
tomēr ilgi nedrīkstēja sēdēt, jo bija jādod vieta 
nākošajam rindā stāvētājam. Ziemā bija ļoti 
auksti, vairākās istabās nebija krāsnis, tad 
durvis turēja vaļā, lai no lielās priekštelpas 
sarkanās mucas siltums ieplūstu istabiņās.

Kad mammīte jau bija iznākusi no slimnīcas 
(viņa bija pieņemta pie kādas ebreju ģimenes 
Džeržinskā), tad mēs divatā ik pārsvētdienas 
drīkstējām pie viņas iet un apciemot, tikai 
bija jāsaka, ka iet pie tantes ciemos. Nevarēja 
teikt, ka pie mammas.

Es nemāku teikt, cik tur labi vai slikti 
baroja bērnunamā, tas nav palicis man at
miņā, bet mēs, puikas, gājām kilometriem 
apkārt vasarās sirot un rudeņos ābolus zagt. 
Bija tur tādi meži ar plūmēm, vai tās bija tā 
saucamās kaukāza plūmītes? Es tikai zinu, ka 
tās bija ļoti asas. Mēs pie jakām šuvām klāt 
iekškabatas, kur plūmes sabērt, lai vairāk 
var paņemt līdzi. Vasarās bija ļoti karsts, tur 
kontinentāls klimats, un mēs bieži gājām 
peldēties. Interesanti, tur nešķiroja vīrietis vai 
sieviete, puika vai meitene – visi upē gāja kaili 
kā Dievs radījis. Tur tāda kautrēšanās nebija, 
vismaz mums, bērniem, ne. Mēs plunčājāmies 
un peldējāmies.

1946.gadā mūs veda uz mājām, uz Latviju. 
Mūs aizveda atpakaļ uz Kansku, tur mūs 
ievietoja kurlmēmo skolā un kādu laiku tur 
dzīvojām. Kurlmēmo skolā bija komplek
tēšanas punkts, kur saveda no daudzām 
vietām bērnus no bērnunamiem un tad, kad 
bija kaut kāds ešalons salasīts, mūs salādēja 
tādos pašos lopu vagonos un veda mājās. Labu 
laiku mūsu vagons stāvēja Maskavā, vairāki 
vagoni bija nokabināti nost malā. Silts laiks 
bija, un tajā vagonā, kā jau stāvot vagonam, 
turpat visi arī kārtojāmies. Viss bija zem vag
ona, tās smakas riņķī briesmīgas, zem katra 
vagona čupa parādījās līdz pat vagona grīdai. 
Neviens tur neko netīrīja. Vagonā vienu stūri 
piekrāmēja pilnu ar maizi – ķieģelīti. Maskavā 
apģērba tajos saucamajos “staļina uzvalkos”. 
Ir fotogrāfija, kur mēs visi trīs fotografēti 
Mālpilī, “Būņās.” Toreiz, 1946.gadā “Būņās” 
dzīvoja fotogrāfs, un kāds bija ierosinājis, ka 
mums noteikti vajagot aiziet tādiem nofoto
grafēties, lai paliktu piemiņa. Tādi mēs 
atbraucām no Krievijas, bet vai mūs apģērba 
Kanskā vai Maskavā, es to neatceros, bet nu 
fakts, ka tās nebija mūsu drēbes. Tagad do
kumentos var lasīt, ka Latvijai bija jāsamaksā 
Krievijai 3000 rubļu par katru uz Latviju atves
to bērnu – jāizpērk par turēšanu. Redz, mēs 
tur daudz apēduši un skādi izdarījuši Krievijai. 
Mammīte palika, viņu vēl neatbrīvoja. Rīgas 
stacijā gaidījām, vai mūs kāds ņems, neņems, 
nāks kāds, nenāks? Neviens nenāca, mūs aiz
veda uz bērnunamu. Tur mēs nodzīvojām pāris 
nedēļas, un tikai ap Jāņiem mūs izņēma no 

VĒSTURE

Valdis, Juris un Jānis Lauvas pēc atgriešanās 
no izsūtījuma 1946.gadā

Turpinājums 16. lpp.
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bērnunama un atveda te uz “Ārupēm”, kur to
reiz mammas brālis dzīvoja. Tā jau bija vasara. 
Tie bija mani pirmie Jāņi, ko atceros. Rudenī 
es sāku iet pirmā klasītē, Juris – trešā vai 
ceturtajā, Valdis – otrajā. Lai gan Juris savās 
liecībās raksta, ka mēs savstarpēji Sibīrijā 
runājuši latviski, es to stingri apšaubu, jo es, 
atbraucot uz Latviju 1946.gadā, nemācēju 
nevienu vārdu latviski. Tātad ar mani neviens 
latviski tur nerunāja. Man nav saglabājies 
neviens rakstu gals par to, ka es pirmo klasi 
pabeidzu izsūtījumā. Vai vispār tādas liecības 
tur bija?

Skolas laiks pagāja Sidgundas skolā 
Pa ziemu dzīvojām internātā. Trešo klasi 
no septembra līdz martam nogāju Allažu 
skolā. Allažu skolā es arī biju ļoti “iecienīts” 
jeb, pareizāk sakot, tur bija viena skolotāja, 
kā saka, nepareizi manī iemīlējusies. Viņa 
rakstīja par katru mazāko nieku uzdevumu 
burtnīcā piezīmi vecākiem. Man tā uzdevumu 
burtnīca bija pierakstīta pilna – apakšā zem 
trešdienas, zem sestdienas, aizmugurē – 
viss pilns, skolas ziņojumi vecākiem – pilns, 
piezīmes – pilns. Viss, viss bija pilns, bet es 
to nerādīju saimniekam, tomēr parakstus 
vajadzēja. Skolotāja redz, ka paraksti nav un 
nav, viņa paņem to burtnīcu un iedod lielākiem 
zēniem, kas dzīvoja kaimiņos. Un šie zēni 
manu uzdevumu burtnīcu aiznes un iedod 
saimniekam – manas mātes tantes dēlam, pie 
kura to gadu dzīvoju un pa vasarām strādāju. 
Viņam pašam bija četri bērni, es biju piektais. 
Es dzīvoju saimnieka vecīšu istabiņā. Atnācu 
no skolas un tajā vecīšu istabā iekšā – mācījos 
tur un sēdēju. Vienā jaukā dienā es atnāku 
mājās, saimnieks saka: ”Parādi uzdevumu 
burtnīcu!” Es saku: “Nav, skolotāja paņēma, 
neatdeva man”. Ak, neatdeva man? Viņš uz
reiz izņem to uzdevumu burtnīcu, tur bija arī 
kāds divnieks, bet galvenais – tās piezīmes – 
pilns ar tām piezīmēm. Viņš uzreiz siksnu no 
biksēm ārā, mani padusē iekšā un zvetē, un 
zvetē. Nu tas tā pirmo reizi, es neatceros, vai 
viņš bikses man novilka, vai pa biksēm zvetēja. 
Nu nākošreiz, es jau arī neesmu muļķis, tagad 
viņš man to uzdevumu burtnīcu prasa katru 
die nu, nu un piezīmēs, bez šaubām, turpinājās 
ļoti bieži un kā piezīme, tā siksnu no biksēm 

ārā un atkal mani zvetē. Es domāju – pag, pag. 
Kā atnāku no skolas, bija jāpārģērbjas – skolas 
drēbes jānovelk un mājas drēbes jāuzvelk, jo 
bija jātaupa. Es nenovelku skolas bikses nost, 
bet mājas bikses virsū uz tām skolas biksēm, 
lai man būtu biezāks, jo zinu, ka šovakar jau 
būs. Gāju ārā no istabas jau vakarā, kad viņa 
bērni otrā galā jau guļ. Šis kā man pirmo reizi 
uzšauj, tā es bļauju. Šis saka: “Nebļauj, bērnus 
pamodināsi, nebļauj, bērnus pamodināsi!” 
Ahā, man atkal skola rokā. Es bļauju vairāk. 
Šis pārtrauc sist. Tā tas turpinājās.

Vasarā pirmo gadu pie viņiem ganīju 
cūkas, pēc tam pēdējos gadus – līdz 1949. ga
dam – govis, Siena laikā visi mani ņēma līdzi, 
man bija jābrauc ar zirgu grābekli, kad viņi 
krāmēja sienu, man bija jātaisa vezums un 
jāmīda pants. Piecos no rīta trieca augšā, līdz 
brokastīm jau pāris vezumi iekšā. Man tad 
bija desmit gadi. Tad braucām uz pļavu ārdīt 
un kasīt, un krāmēt. Pavasarī un rudenī govs 
aplokā man bija jāgana cūkas un nedrīkstēja 
ļaut viņām rakt. Nemaz nedomāju, ka cūkas 
ir tik grūti ganīt – ļoti nepaklausīgas. Reizes, 
kas man palikušas prātā – tā cūka man pazu
dusi, izlīdusi pa kārts apakšu un pazudusi, 
bet es nevaru iet viņu meklēt, jo man pārējās 
jāvaktē, lai nerok un es, nabaga puika, gāju 
un mēģināju atlīdzināt atpakaļ to velēnu, kur 
viņas izrakušas, lai neredz, ka rakušās. Nāk 
pusdienas laiks, saimnieks atver kūts durvis 
vaļā – “Dzen iekšā! Kur cūka? Cūka nav!” Es, 
kā jau vasarā, pliks, vienās sporta biksēs, bet 
šim tāda siksna – sedlūku siksna rokā, šis – 
žlarkš man pa muguru –“Kur cūka? Ej, dzen 
no dārza ārā!” Tā vietā, lai viņš aizietu, izdzītu, 
viņš nāk tagad mani sist, bet pa to laiku cūka 
divreiz lielāku skādi sataisījusi dārzā. Bija 
ļoti krasi izteikts, ka es biju pabērns, jo tiem 
četriem bērniem, tiem vecākais dēls bija gadu 
jaunāks par mani, viņiem nekas nebija jādara. 
Man vajadzēja iet kopā ar lielajiem strādāt –
sevišķi sienu, bet pusdienas laikā, kad govis ir 
iekšā, tad jāiet dārzā lapas jālauž, jākapā. Man 
arī vēl gribējās paskrieties ar tiem bērniem. 
No bērnu puses attieksme bija ļoti draudzīga – 
spēlējāmies. Nevarēja teikt, ka saimnieks bija 
nežēlīgs, bet tā tas bija Audzināšanas metode? 
Pret paša bērniem jau viņš tā neizturējās, ti
kai pret mani – gan ziemā, gan vasarā sita. 
Toreiz jau es to nesapratu, tagad es zinu, ka 
biju pabērns, lai gan dzīvoju pie radiniekiem. 
Labāk kā Sibīrijā jau bija – vismaz paēdis. 
Saim nieki bija ļoti ekonomiski, es gāju trešā 
klasē, kad man rudenī uzšuva mēteli, ar to es 
nobei dzu skolu septītā klasē Sidgundā. Uzšuva 
man mēteli no lauku vadmalas – rokas vismaz 
20  cm aiz pirkstu galiem un garumā līdz 
potītēm, vate iekšā. Kamēr es aizgāju tos sešus 
kilometrus līdz Allažu skolai, es biju slapjš, 
mētelis bija tik smags, es nevarēju viņu panest. 
Septītā klasē – tad piedurknes bija 15 cm par 
īsām un mēteļa garums stingri virs ceļiem...

Pēdējos gadus Sibīrijā mammītei (viņa 
dzīvoja kopā ar vienu izsūtīto latvieti) bija sava 
mājiņa un dārziņš Viņai vienmēr dārziņš bijis 
apkopts, viss izaudzis ļoti cēls un skaists, bet 
turpat blakus kaimiņienēm nu nekas neaug, 
nekas, viss aizaug ar zāli. Un tad tās teikušas: 
“Nu Emiļa – eta kolduņa.” Ka viņai viss tāds 
liels izaug – kartupeļi lieli, tā zeme tur dikti 
auglīga bija.

1957.gadā mammīte atrakstīja mums, ka 
viņa brauc mājā. Visi nosprieda, ka man jāiet 

viņa sagaidīt un jāved uz Šķiliņu, jo Rīgā uz
reiz kur palikt nebija. Mēs radus nebijām 
uzmeklējuši un neviens mums nepieteicās. 
Mammīte Jurim no Maskavas bija uzsitusi 
telegrammu kad, cikos, ar kuru vilcienu un 
kurā vagonā viņa būs. Kad pienāca Maskavas 
vilciens, es nostājos pie vagona priekšējām 
durvīm. Es stāvēju un skatījos, kura varētu 
būt mammīte – hm, tā tā kā par vecu, tā tā kā 
par jaunu. Kāda viņa var izskatīties? Nemaz 
tā priekšstata nav. Kāda mana māte ? Tā taču 
nevar būt..., tā arī galīgi nevar būt... Tā es 
skatījos virsū tām sievietēm, bet visas pagāja 
man garām. Skatos, jau iet uz beigām un kāpj 
pēdējie cilvēki ārā. Nu nav, es domāju, ko lai 
tagad daru? Palaidis garām būšu? Te uzreiz: 
“Jancīti!” Jā, mamma izkāpusi pa aizmugures 
durvīm, nāk pa peronu uz priekšu, pienāk man 
klāt. Viņa bija mani pazinusi. Es viņu nepazinu. 
Es viņu nevarēju uzrunāt uz “Tu”, un ilgu laiku 
man viņu gribējās uzrunāt uz “Jūs”. Laikam 
jau tāpēc, ka augām vieni. 1957.gadā man bija 
19.gadi, un no trīs gadu vecuma man atmiņā 
nebija daudz palicis. Es vienmēr viņai centos 
nostāties priekšā, kad gribēju uzrunāt. Lai 
mani redz, lai man nav jāuzrunā viņa uz “Jūs” 
vai “Tu”. Vairākas reizes man tas “Jūs” izspru
ka, un tad viņa mani bāra, kāpēc es tā sakot, 
bet ar laiku viss nostājās savās vietās.

Sibīrija manā bērna uztverē, kā jau bērnam, 
ar neko tādu drausmīgu neraksturojās, es jau 
neizpratu, bet bads bija briesmīgs. 

Mans brālis Juris saka, ka piedot, bez 
šaubām, to nekad nevar, jo cik tūkstošiem 
ģimeņu un cilvēku likteņu tika izputināti, cik 
radošu cilvēku un vērtīgas smadzenes pa
zuda. Tas ir neiedomājami, tas ir drausmīgi. 
Komunisma genocīds nav bijis mazāks par 
nacisma genocīdu.

2009.gadā, es biju uz Sibīriju aizbraucis. No 
tiem laikiem, kā es Sibīriju atceros un tagad, 
salīdzināt man ir grūti, bet fakts ir tas, ka, at
rodoties tur, vairāk to sāpi jūt, it kā tuvumu, 
ka tur bijusi mana māte. Visi, kas tur braucām 
2009.gadā, esam Sibīrijas bērni, visi toreiz 
maziņi bijām, un visiem tur vecāmāte vai māte, 
vai kāds no tuviniekiem palicis, un tad tu viņus 
tā kā jūti Tajā pašā laikā var redzēt, cik krievu 
tauta, kas tik šausmīgi tālu dzīvo no centriem, 
no Maskavas, cik viņi mazprasīgi, nerunājot 
nemaz par izglītību. Viņiem nekā nevajag un 
nekā jau arī nav. Drausmīga nabadzība vēl 
šodien, vienīgais labi, ka viņam tajā bodē ir 
šņabis, desa un maize, jo toreiz arī tas tur 
nebija.Viss iet uz iznīcību, un ir tāds priekštats, 
ka resnam galam – Maskavai – galīgi tas 
neinteresē.

Nav viegli bez emocijām visu pārdzīvoto 
atcerētis. Godinot tos, kas izcieta šīs mokas, 
gan arī tos, kas palika Sibīrijas plašumos, 
svarīgi, lai mēs visi būtu modri un nekad 
neaizmirstu, cik ārkārtīgi lielas garīgas un 
fiziskas sāpes pārcieta liela mūsu tautas daļa, 
un cik ļauna var būt vara, ja tā nonāk necilvēku 
rokās. Nemaz tik sen tas nebija. Dod, Dieviņ, 
lai nekad tas vairāk neatkārtotos!

Paldies Jānim Lauvam par dalīšanos at
miņās. Paldies Jānim un Aijai Lauvām par 
vies mīlīgo uzņemšanu. Lai vienmēr Jāņos 
pie jums deg gaiši ugunskurs, puto alus un 
priecīgi skan līgo dziesmas. Lai veselība!

Jāņa Lauvas atmiņās klausījās un tālāk 
tās lasītājiem nodeva Baiba Lippe

VĒSTURE

Emīlija Lauva izsūtījumā, 1944. gadā
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26.maijā, Mālpilī, notika Mālpils VELOBRAUCIENS, 
kurš kopumā pulcēja vairāk kā 40 dalībniekus. 
Sacensībās piedalījās gan lieli, gan mazi un arī 
laika apstākļi velobrauciena dalībniekus lutināja. 
Cīņas bija ļoti sīvas un sacensību uzvarētāji tika 
noskaidroti tikai pēdējos distances (18 km) metros. 
1.vietu ieguva Pēteris Jurgenlāns, 2.vietā ierindojās 
Juris Broks, bet 3.izcīnīja Māris Čīma. Labākais 
no senioriem  – Aivars Strauss, kurš kopvērtējuma 
ierindojās 4.vietā. Labākais no jauniešiem – Oto 
Cērps, labākā no jaunietēm – Anna Dombrovska. 
Sieviešu konkurencē 1.vietu ieguva Agnese Kriķe, 
2.vietā – Sandra Lielmeža, bet 3.vietā  – Jolanta 
Dinka. Vēlāk, pēcpusdienā, Mālpils stadionā, 
sacentās paši jaunākie dalībnieki. Cīņas bija azartis
kas un visi dalībnieki tika pie gardām veicināšanas 
balvām. Uzvaras laurus savā vecuma grupā plūca 
Maija Kalniņa, Madara Kursīte, Brendons Fjodorovs 
un Gustavs Ameriks. Paldies, Mālpils sporta klubam, 
it īpaši Valtam Mihelsonam, par ideju un pasākuma 
organizēšanu, SIA “EMU” direktoram Aivaram 
Strausam par sagādātajām balvām un dalībnieku 
ēdināšanu, saimniecei Sandrai Rušai par garšīgo pu
tru. Detalizētus sacensību rezultātus skatīt tabulās.

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

1. jūlijs plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2. posms Pludmales volejbola laukumi
15. jūlijs plkst. 10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 7. posms Mālpils sporta komplekss

11. augusts plkst. 11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 3. posms Pludmales volejbola laukumi

Čempionu vasara Velobrauciena godalgoto vietu ieguvēji

Sporta ziņas

Sporta spēles Mālpils sociālās aprūpes centrā
6.jūnijā Eiropas Savienības 

pasludinātā 2012.gada kā aktī
vas novecošanas un paaudžu 
solidaritātes gada ietvaros 
Latvijas sociālās aprūpes insti
tūciju iemītnieki un darbinieki bija 
aicināti organizēt dažādus sporta 
pasākumus. Arī Mālpils sociālās 
aprūpes centrs piedalījās šajā 
pasākumā, organizējot sporta 
spēles ar dažādām interesantām 
aktivitātēm brīvā dabā. Šādas 
sporta spēles Mālpils sociālās 
aprūpes centrā notika pirmo 
reizi un pansionāta iemītnieki 
piedalījās kuplā skaitā.

Esmeralda Tāle

26.maijā, Mālpils kafejnīcā “Augusts”, norisinājās diennakts čempionāts 
zolītē. Garajā maratonā 1.vietu izcīnīja Mareks Zeile, 2.vietā – Ivars Mazurkēvičs, 
bet 3.vietā – Jānis Sprukulis.

9.jūnijā, Mālpils pludmales volejbola laukumos, sākās vasaras sezonas 
centrālais sporta notikums – pludmales volejbols. 1.posmā piedalījās salīdzinoši 
mazs dalībnieku skaits – 18 dalībnieki, no kuriem puse nebija mālpilieši. Piedalījās 
viesi no Siguldas, Ikšķiles, Jelgavas. Dalībnieki tika ielozēti 2 grupās. 2 labākie no 
katras grupas iekļuva nākošajā kārtā – pusfinālā. 1.pusfinālā savā starpā tikās 
viesi Kaspars/Ģirts un Artis/Jānis, bet 2.pusfinālā mālpilieši Toms/Kristaps cīnījās 
ar viesiem Mārtiņu/ Oskaru. Ar vienādu rezultātu 2:0 uzvarēja gan Artis/Jānis, 
gan Toms/Kristaps. Cīņā par 3.vietu Kaspars/Ģirts pieveica Mārtiņu/Oskaru. 
Finālā diemžēl mūsējiem (Tomam Bičkovskis un Kristapam Butkēvičam) mazliet 
pietrūka veiksmes un līdz ar to zaudējums saspringtā mačā, bet izcīnīta 2.vieta.

12.jūnijā Mālpilī notika LPS organizēta sanāksme pašvaldību sporta darba 
vadītājiem, lai apmanītos ar pieredzi un pārrunātu problēmas sporta darba 
organizēšanā. Tajā piedalījās 75 sporta darba organizatori no 56 pašvaldībām. 
Darba kārtībā Carnikavas, Jūrmalas, Madonas, Mārupes un Mālpils pašvaldības 
prezentēja to, kā konkrētā pašvaldībā tiek organizēts sporta darbs. LPS pa
domnieks sporta jautājumos Guntis Apīnis informēja par LPS darbību pārstāvot 
pašvaldību intereses sporta nozarē. Pēcpusdienā viesi iepazinās ar Mālpils 
pašvaldības sporta objektiem.

17.jūnijā, Mālpils sporta kompleksā, notika Mālpils novada čempionāts zolītē 
6.posms, kurā piedalījās 21 dalībnieks. 1.vietu ieguva Alfons Suķis, 2.vietu – Agris 
Ozoliņš, 3.vietu – Vladislavs Komarovs.

Sporta darba organizators
Ģirts Lielmežs
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rehabilitācijas centrs “Līgatne””

Reģistrācijas Nr.40003273506
PVN LV40003273506

Skaļupes, Līgatnes pagasts
Līgatnes novads, LV4108

tālruņi 64161915, 64161913, 64161917, fax 64161912
epasts: ligatne@rehcentrs.apollo.lv
mājas lapa: www.rehcentrsligatne.lv

Cienījamie kolēģi,

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1046 “Veselības aprūpes 
organizēšanas un finansēšanas kārtība’’ un Līgumu par sekundāro 
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmak
su Rehabilitācijas centrs “Līgatne” piedāvā VALSTS APMAKSĀTO 
DIENAS STACIONĀRA PROGRAMMU LĪGATNĒ pacientiem ar 
trūcīgās personas statusu.

Medicīniskās rehabilitācijas programma:
•	Nacionālā	Veselības	dienesta	apmaksātos	medicīniskās	

rehabilitācijas pakalpojumus pamatdiagnozes ārstēšanai 
rehabilitācijas pakalpojumus multiprofesionālā komandā bāzes 
vai intensīvas rehabilitācijas kursa veidā:

 ◦ ārsta konsultācijas un medicīnisko uzraudzību,
 ◦ fizioterapeitu konsultāciju un nodarbības  

 (t.sk. nodarbības baseinā),
 ◦ ergoterapeita konsultāciju un nodarbības,
 ◦ logopēda konsultāciju un nodarbības,
 ◦ psihologa konsultāciju un nodarbības,
 ◦ viena līdz divas ārstnieciskās procedūras dienā    

 no sekojošām procedūrām: fizikālo terapiju,    
 ārstniecisko vannu (kāju, roku, terpentīna, jūras    
 sāls, nātrija hlorīda, skuju ekstrakta, pēļu,    
 pērļu ar ēteriskajām eļļām), dušu vai dūņu aplikācijas  
 līdz 2 laukiem),

	 •	 medikamentozu	terapiju,	medicīnas	māsas		 	 	
 procedūras–pēc medicīniskām indikācijām.

•	 Dzīvošana	četrvietīgā	numuriņā;
•	 Ēdināšana	3	reizes	dienā.

 Programmas cena: Ls 44,00 (Ls 4,40 dienā)
   10 dienas (9 naktis) 

Iestājoties nepieciešams:
•	 iepriekšējs	pieteikums	pa	tālru	64161917,	26431450	vai	e-pastu	

hotel@rehcentrs.apollo.lv;
•	 Izziņa	par	atbilstību	trūcīgas	ģimenes	(personas)	statusam;
•	 ģimenes	 ārsta	 vai	 speciālista,	 kurš	 ir	 līgumattiecībās	 ar	 VNC	

vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, rehabilitologa 
nosūtījums (Veidlapa Nr.027/u).

Informējam, ka Rehabilitācijas centra “Līgatne” rehabilitācijas 
speciālisti – fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds  sniedz 
rehabilitācijas pakalpojumus mājās pacientiem ar diagnozēm: I60, 
I61, I63, I64, I69. Līgatnes, Amatas, Pārgaujas un Cēsu novads 
teritorijā.

Minēto mājas aprūpi apmaksā Nacionālais veselības dienests 
no apakšprogrammas 33.13.00 “Sociālās drošības tīkls stratēģijas 
pasākumu īstenošana”

Lai saņemtu šādu pakalpojumu, nepieciešami dokumenti, kurus 
izsniedz fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts:
1) “Nosūtījums veselības aprūpei mājās” (MK Nr.265 95. piel. 

veidlapa), 
2) Medicīniskās rehabilitācijas plāns.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija 
Rehabilitācijas centrā “Līgatne” iespējama valsts programmā kvo
tu robežās vai maksas – pacienta mājās. 

Pacients apmaksā:
•	 Fizikālās	rehabilitācijas	medicīnas	ārsta	konsultāciju	mājās	un	

ārsta ceļa izdevumus, saskaņā ar cenrādi;
•	 Speciālista	 ceļa	 izdevumus	 līdz	 pacienta	 dzīvesvietai,	 kas	

pārsniedz 50 km limitu, saskaņā ar cenrādi;
•	Maksas	medicīnas	pakalpojumu	saskaņā	cenrādi.

Cerot uz turpmāku sadarbību, Rehabilitācijas centrs “Līgatne”
Galvenā ārste 

Ingrīda Tambora
Tālr. 64161920

Mob. tālr. 29122351

Pieteikšanās un vairāk informācija pa tālruņiem +371 6416 
1917; +371 26431450 vai epastu hotel@rehcentrs.apollo.lv

www.rehcentrsligatne.lv

Pasažieriem norēķinoties par braucienu sabiedriskajā 
transportlīdzeklī, bet nesaņemot no autobusa vadītāja biļeti, 
tas veicina turpmāku biļešu cenu paaugstināšanu vai reisu un 
pat maršrutu slēgšanu. Tā informē Rīgas Plānošanas reģiona 
Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Ligita Olante.

Rīgas Plānošanas reģions (RPR) atgādina, ka Ministru kabi
neta noteikumu Nr. 843 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanas un izmantošanas kārtība” 17.punkts nosaka, ka 
“Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī 
apliecina biļete vai cits braukšanas tiesības apliecinošs dokuments 
sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos ak
tos noteiktajos gadījumos”.

RPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Ligita Olante 
informē, ka tieši autobusa vadītāja izsniegta biļete apliecina 
pasažiera braukšanas faktu.

“Samaksājuši par braucienu, pasažieri nereti nepaņem autobu
sa vadītāja izsniegto biļeti, neuzskatot to par nepieciešamu. Vēlos 
uzsvērt, ka biļete ir pasažierim braukšanas tiesību apliecinošs doku
ments un pasažiera pienākums to saglabāt līdz brauciena beigām. 

Tāpat pasažierim jāpārliecinās, ka biļete izsniegta atbilstoši viņa 
braucienam. Biļešu uzskaite katrā no maršruta reisiem parāda 
faktisko pasažieru skaitu un ieņēmumus no pārdotām biļetēm.

Tā pat, nepaņemot biļeti, tiek veicināta autobusu vadītāja 
manipulācija ar sniegtā pakalpojuma reālajiem ieņēmumiem”, 
skaidro L.Olante.

“Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek plānoti pamato
joties uz pasažieru plūsmu. Pasažieru skaits autobusā norāda, cik 
maršruts ir vajadzīgs un rentabls. Ja pārvadāto pasažieru skaits 
matršrutā ir mazs, var tikt lemts par tā slēgšanu,” piebilst L. Olante.

Kā piemēru L. Olante min maršrutu Baldone – Sarma. Tas tika 
slēgts, jo biļešu uzskaites dati parādīja, ka autobusā brauc vidēji 
viens pasažieris. Reālais pasažieru skaits tomēr izrādījās lielāks, 
vienkārši pasažieriem netika izsniegtas biļetes.

Informāciju sagatavoja
Iveta Antonišķe

26517416

Braukšanas biļetes neņemšana par braucienu,
var veicināt cenu kāpumu biļetēm un maršruta slēgšanu
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Vecāku uzmanībai:

Biedrība “Mālpils zivīm” laikā no 03.08. līdz 05.08. 
organizē bērnu un jauniešu jauno makšķernieku va-
saras nometni, kas notiks Mālpils novada Brūnu HES 
teritorijā. Vecāku līdzdalība 10 LVL par vienu bērnu, ja 
bērnu piesaka biedrības biedrs, 30 LVL – citu personu 
pieteiktajiem bērniem. Sīkāka informācija – biedrības 
mājas lapā www.malpilszivim.lv.

Pieteikties pie nometnes vadītājas Guntas Bahmanes, 
tālr. 26666417 vai pie biedrības valdes priekšsēdētāja 
Vladislava Komarova, tālr. 29250880 līdz 16.07.2012.

Policija ziņo

SIA “KVIST” Dānijas kokapstrādes uzņēmums ar liekti 
līmētu mēbeļu detaļu ražošanas profilu, kas Latvijā veiksmīgi 
uzsācis savu darbību Mālpils novadā, konkursa kārtībā aicina 
savai komandai pievienoties:

RŪPNIECISKĀS RAŽOŠANAS IEKĀRTU MEHĀNIĶI
Prasības:
Vidējā speciālā izglītība;
3 gadu darba pieredze;
Vēlme strādāt komandā;
Precizitāte un augsta atbildības sajūta par sava darba 
rezultātu.
Mēs piedāvājam:
Labus darba apstākļus;
Profesionālās un personiskās izaugsmes iespējas;
Veselības apdrošināšanu un darba apģērbu.
Darba vieta: Upmalas, Mālpils novads
Darba laiks: no plkst.8:00 līdz 17:00

CV un motivācijas vēstuli lūdzam elektroniskā veidā sūtīt uz 
epastu: lv@kvist.com

Tālrunis uzziņām: 26630777
Ja neesam ar Jums sazinājušies līdz 2012.gada 13. jūlijam, 

konkurss uz izsludināto vakanci nav izturēts.

Sveicam jaunos mālpiliešus, kuru dzimšanas faktu vecāki 
reģistrēja Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā!

Samanta Girucka, dzimusi 2011.gada 26.decembrī, Martins 
Jansons, dzimis 2012.gada 11.februārī, Ance Luīze Zutere, 
dzimu si 2012.gada 17.februārī, Patrīcija Aleksandra Zaķīte, 
dzimusi 2012.gada 7.martā, Meldra Mackus, dzimusi 2012.gada 
12.martā, Mārtiņš Krauja, dzimis 2012.gada 27.martā, Raivo 
Nauris Buģis, dzimis 2012.gada 21.aprīlī, Evelīna Vilkaste, 
dzimusi 2012.gada 27.aprīlī, Deivids Gulbis, dzimis 2012.gada 
24.aprīlī, Anastasija Maksimova, dzimusi 2012.gada 5.maijā, 
Armīns Bundziņš, dzimis 2012.gada 7.maijā, Līva Kazakova, 
dzimusi 2012.gada 15. maijā, Kristīne Elēna Miške, dzimusi 
2012.gada 26.maijā.

Mālpils novada dome,
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

2012. gada janvāra, februāra, marta, aprīļa un maija 
mēnešos mirušie,  kas reģistrēti Mālpils novada

dzimtsarakstu nodaļā

Anastasija Jegorova, mirusi 8.janvārī 77 gadu vecumā, 
Jevgeņijs Svetcovs, miris 17.janvārī 59 gadu vecumā, Anastasija 
Sutirina, mirusi 23.janvārī 79 gadu vecumā, Alberts Luberts, 
miris 4.februārī 77 gadu vecumā, Varvara Spiridonova, mirusi 
6.februārī 79 gadu vecumā, Ivans Aleksejevs, miris 8.februārī 
78 gadu vecumā, Ausma Ragozina, mirusi 3.martā 55 gadu 
vecumā, Dzidra Delvere, mirusi 13.martā 69 gadu vecumā, 
Marija Rsajeva, mirusi 3.aprīlī 70 gadu vecumā, Aivars 
Bērziņš, miris 6.aprīlī 60 gadu vecumā, Juris Kalniņš, miris 
11.aprīlī 63  gadu vecumā, Kārlis Područiks, miris 11.maijā 
70 gadu vecumā, Zinaida Elksnīte, mirusi 15.maijā 67 gadu 
vecumā, Gunārs Tobis, miris 21.maijā 80 gadu vecumā, Zinaida 
Antropova, mirusi 24.maijā 65 gadu vecumā.

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

Mālpils novada dome,
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa

16/05/2012, Malpils internātpamatskolā persona uzbruka ar 
nazi citai personai, piedraudot ar izrēķināšanos. Cietušo nav. 
Notikuma vieta: Mālpils novads, Mālpils, Pils iela 14

17/05/2012, Automašīnai BMW 525 nozagtas valsts numuru 
zīmes. Notikuma vieta: Mālpils novads, Mālpils, Ķiršu iela 5

22/05/2012, No daudzdzīvokļu mājas pagalma nozagta a/m VW 
caravelle. Notikuma vieta: Mālpils novads, Mālpils, Krasta iela 4

24/05/2012, Tika izdemolēta Mālpils profesionālās vidusskolas 
sporta stadiona tualete. Apskates vietas adrese: Mālpils no
vads, Mālpils, Pils iela 14

25/05/2012, Persona Mālpils internātskolas telpās, iespējams, 
lietojusi narkotiskās vielas. Notikuma vieta: Mālpils novads, 
Mālpils, Pils iela 14

27/05/2012, Nezināmas personas, brīvi piekļūstot, teritorijā 
nocirtušas augošu osi un 4 gab. mazas ābelītes, kā arī 
nolauzušas ceļa zīmi “iebraukt aizliegts“. Notikuma vieta: 
Mālpils novads, Mālpils “Klabažas”

29/05/2012, Mālpils parkā nocirstas divas tūjas, viena liepa un di
vas kļavas. Notikuma vieta: Mālpils novads, Mālpils, Nākotnes 
iela 1

05/06/2012, Persona, būdama alkohola reibumā, sarīkoja 
ģimenes konfliktu. Nogādāts policijā atskurbšanai. Notikuma 
vieta: Mālpils novads, Sidgunda

09/06/2012, Pārzāģējot piekaramo atslēgu, no konteinera izdarīta 
zādzība. Notikuma vieta: Mālpils novads, Sidgunda “Strautkalns”

13/06/2012, Konstatēts izdemolēts A/s “Sadales tīkls” transfor
matora punkts. Notikuma vieta: Mālpils novads, Sidgunda

KAPU SVĒTKI     5. augustā
Mālpils ev. lut. draudze
Mālpils kapos, plkst. 11.00

Torņkalna kapos, plkst. 13.00
Rūķīšu kapos, plkst. 14.00

Mālpils katoļu draudze
Mālpils kapos, plkst. 10.00

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki 

PIEņEMS BEZDARBNIEKUS 
Mālpils novada domes telpās 

š.g. 3. jūlijā, no 10.00 līdz 15.00
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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 pasākumu plāns 2012. gada jūlijā un augustā
Līdz 25. augustam kultūras centra izstāžu zālē apskatāma keramikas studijas “MĀL – PILS” 

un TLM studijas “URGA” dalībnieku darbu izstāde “PASAKA VASARAI”
Jūlijā
6.,7. un 8. jūlijā  Kultūras centra folkloras kopas “MĀLIS” dalība Starptautiskajā  
   folkloras festivālā “Baltica 2012” (Rīgā, Siguldā)
13., 14. un 15. jūlijā  Folkloras kopas “MĀLIS” dalība Starptautiskajā folkloras   
   festivālā Klaipēdā (Lietuva)
28. un 29. jūlijā  Amatierteātra piedalīšanās Sabiles VĪNA svētkos
no 16. līdz 23. jūlijam Mālpils novadā keramikas plenērs “Zemeņu laikā”
Augustā
11. augustā plkst. 19.00 Mālpils kultūras centra pagalmā Puikules tautas nama drāmas  
   kolektīva izrāde Aiva Birbele “Kapu svētku PR”, ironisks stāsts  
   par latvieti kapos ar detektīva elementiem, režisore Digna   
   Virkstene, biļetes cenas: 1.50 Ls, bērniem 0.50 Ls
11. augustā plkst. 22.00 Mālpils estrādē ZAĻUMBALLE, spēlē grupa “Pusnakts” no   
   Cēsīm, biļetes cena 2.50 Ls

Paldies visiem kultūras centra amatiermākslas kolektīviem un viņu vadītājiem – dziedātājiem, 
dejotājiem, audējiem, veidotājiem un spēlmaņiem par koncertos skatītājiem dāvāto mīlestību 
un prieku, paldies par neizsīkstošo enerģiju aizvadītajā sezonā! Lai vasaras saulgriežos uzkrātā 
enerģija dod spēku lieliem darbiem jaunajā sezonā! Jauku, saulainu un pozitīvām emocijām 
piepildītu vasaru visai kultūras centra saimei!

Kultūras centra direktore Edīte Priekule

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
Kancelejas vadītāja: 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

APSVEIKUMI   SLUDINĀJUMI   INFORMĀCIJA

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Sveicam jūlija un 
augusta jubilārus!

 SLUDINĀJUMI

 PATEICĪBA

Ģimene vālas īret 23 istabu dzīvokli Mālpilī, 
Siguldā vai Līgatnē vai māju ar izpirkuma 
tiesībām. Tālr. 26384757

Izsakām pateicību SIA “Ala Lignea”, kai mi
ņiem un draugiem pavadot mūsu mammu pēdējā 
gaitā.

Antropovu, Romanovu
un Julkinu ģimenes

Meklēju šoferi ar automašīnu – pikapu jeb “busu”, 
var būt pensionārs (sieviete). Samaksa laba. 
Var izveidoties kopīgs bizness. Tālr. 28381200, 
Laimonis
Ja plāno aizņemties, rīkojies gudri. Salīdzini, 
kurš ātrais kredīts ir Tev piemērotākais un 
ietaupi vairākus simtus latu. Vairāk uzzini: http://
www.atraiskredits.com

Marta Apsīte 90
Rūdolfs Gackis 88 

Pāvels Lapa 87
Austra Lucija Žukova 86

Pēteris Eriņš 85
Lidija Leškoviča 85

Skaidrīte Biruta Graudiņa 80
Jevgēnija Smirnova 80

Ilmārs Priede 80
Ināra Bahmane 80
Ausma Kadiķe 80

Emīlija Rubene 75
Biruta Veckunga 75

Zigija Adija Krastiņa 75
Dzidra Dinka 75
Līga Štrauha 75

Valda Lūkina 70
Skaidrīte Meņģele 70
Monika Andžāne 70

Pēteris Lācis 70 
Inta Zigrīda Strēlniece 70

Pensionāriem
ekskursija šogad 24. jūlijā 

uz AlūksniGaujienuZvārtavu. 
Izbraukšana 7.00 no Mālpils 

centra, cena 15 Ls. Pusdienosim 
kopīgi. Pieteikties un iemaksāt 

10 Ls pie kultūras centra 
dežuranta, tālr. 67925836

Pensionāru pad. prja
Edīte Saleniece

Tālr. 67925914, 26541054

Cienījamie mālpilieši!

Esiet laipni aicināti 22.jūlijā 
plkst. 13.30 Mālpils evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā uz Marijas 
dienai veltītu koncertu “Ave 
Maria”.

Tajā tiks atskaņoti pasaulē 
skaistākie un slavenākie 
garīgās mūzikas skaņdarbi.

Koncertā kopīgu mūzikas 
skaņu lidojumu radīs: 
soprāns – Gundega Ādamsone, 
čelliste – Diāna Ulase, pianiste, 
ērģelniece – Lauma Zutere.

Ieeja brīva

Piedāvājam darbu pavāram un pārdevējai, tālr. 
67925105
Pārdodu VW PASSAT, automāts, 1,8 benzīns, 
1994.g. decembris. Labā tehniskā stāvoklī. Skate 
līdz 2013.g. jūlijam, tālr. 28380049

Pļauj zāli ar trimmeri pie mājas, dārzā un citās 
nelielās platībās, cena pēc vienošanās, zvanīt no 
14.jūlija. Tālr. 25985566
Muzikants spēlē latviešu mūziku privātos un pub
liskos pasākumos, karaoke, diskotēka, deju šovs, 
vakara vadītāja pakalpojumi, zvanīt no 14. jūlija. 
Tālr. 25985566

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi. 
Apkures ierīču tīrīšana, remonts. Apsekošanas 
aktu sastādīšana. Konsultācijas. Amata zellis 
Normunds Keišs, tālr. 29432853


