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2015. gada 28. oktobrī.
Mālpils novadā Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes

2015. gada 28. oktobra
sēdes lēmumu Nr. 10/12

Grozījumi 2014.gada 26.marta saistošajos noteiku-
mos Nr.11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem 

Mālpils novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta 7. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

43. panta trešo daļu un 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1036 
“Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014.”gada 26. marta saisto-
šajos noteikumos Nr. 11 Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu punktu 5.2. sekojošā redakcijā: 
“5.2. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (mācību pabalsts) EUR 
30,00 apmērā par katru bērnu, kurš apgūst vispārizglītojošo iz-

glītību Mālpils novada vidusskolā vai Mālpils internātpamatskolā 
vai profesionālo izglītību Mālpils profesionālajā vidusskolā, un 
EUR 15,00 apmērā par katru bērnu obligātās izglītības vecumā (5 
un 6 gadus vecs), kurš apmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādi. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi mācību gadā.”

1.2. Izteikt saistošo noteikumu punktu 5.8. sekojošā redakcijā: 
“5.8. Pabalsts interešu izglītības izdevumu segšanai tiek pie-
šķirts daudzbērnu ģimenēm par katru bērnu, kurš apmeklē inte-
rešu izglītības programmu Mālpils novadā, sedzot 50% no dalī-
bas maksas. Persona apmaksai iesniedz dokumentus, kas nav 
vecāki par 6 mēnešiem.”

1.3. Izteikt saistošo noteikumu punktu 9.1. sekojošā redakcijā: 
“9.1.Pabalsts tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulato-
ri:

9.1.1. pabalsts pārtikas iegādei EUR 2,00 dienā;
9.1.2. pabalsta piešķiršanas pamats: personas iesniegums, 

izziņa no Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras un iz-
raksts no ģimenes ārsta, ka persona ārstējas ambulatori.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja vietniece S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Paskaidrojuma raksts
Mālpils novada domes 2015. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi 2014. gada 26. 

marta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums

Mālpils novada dome 2014. gada 26. martā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 11 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”, kuros paredzēts arī pabalsts mācību 
līdzekļu iegādei, ja bērns apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils novada vidusskolā vai 
profesionālo izglītību Mālpils profesionālajā vidusskolā. Lai nepieļautu bērna diskrimi-
nāciju atkarībā no tā, kuru Mālpils novada izglītības iestādi viņš apmeklē, nepieciešams 
papildināt saistošos noteikumus ar Mālpils internātpamatskolu, kā arī vienlaicīgi preci-
zēt iesniedzamos dokumentus pabalsta tuberkulozes slimniekiem saņemšanai un do-
kumentu iesniegšanas termiņu, pieprasot pabalstu interešu izglītības izdevumu segša-
nai.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem:
2.1. tiek noteikts, ka pabalstu mācību līdzekļu iegādei varēs saņemt par katru bērnu, 
kurš apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils internātpamatskolā;
2.2. tiek noteikts, ka, pieprasot pabalstu interešu izglītības izdevumu segšanai, ie-
sniedzami dokumenti, kas nav vecāki par 6 mēnešiem;
2.3. tiek noteikts, ka pabalstu tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, varēs 
pieprasīt neierobežoti (iepriekš – vienu mēnesi gadā), papildus iesniedzot arī izrakstu no 
ģimenes ārsta, ka persona ārstējas.

3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu ietekmi pašvaldības budžetā, jo tikai daži 
bērni no daudzbērnu ģimenēm apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils internātpamat-
skolā, un Mālpils novadā dzīvo daži tuberkulozes slimnieki.

4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti ar materiālās palīdzības pabal-
stiem, risinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām

Konsultācijas notikušas ar daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem un ģimenes ārstiem.
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Mālpils novada domes apsveikums gadu mijā 
visiem Mālpils novada iedzīvotājiem

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2016. gada JANVĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpas Nr. Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 20. janvārī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē VALTS MIHELSONS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 20. janvārī, pl.16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 20. janvārī, pl.17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

DOMES SĒDE 27. janvārī, pl.15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Privatizācijas komisijas sēde 25. janvārī, pl.17:00 204. kab. ALEKSANDRS LIELMEŽS

Iepirkumu komisijas sēde Pirmdienās, pl.17:00 229. kab. AGRIS BUKOVSKIS

Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturo-
jums

Līdz šim laikam Mālpils novada domes saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Mālpils novada 
domes informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” un Mālpils novada domes tīmekļa vietnē www.
malpils.lv.  

2. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

2015. gada 6. novembrī spēkā stājās 2015. gada 8. oktobra likums “Grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām”, saskaņā ar kura nosacījumiem, ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz pašval-
dību saistošo noteikumu publicēšanu, nosakot prasību novada domei līdz 2016. gada 30. jūni-
jam noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus un to paskaidroju-
ma rakstu ir pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” vai vietējā 
laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. 

3. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Mālpils novada domes saistošo noteikumu publi-
cēšanas vieta. Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta 
Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.

5. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Pastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi nemaina un neie-
tekmē.

6. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms.

7. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Priekšlikumi un iebildumi no privātpersonām nav saņemti.

2015. gada 25. novembrī
Mālpils novada Mālpilī

APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes
2015. gada 25. novembra
sēdes lēmumu Nr. 11/11

Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
45. panta piekto daļu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Mālpils no-
vada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

2. Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 
vieta ir Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā “Mālpils 
Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja vietniece S.Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
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Izskatīja 19 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
3. Par adreses precizēšanu.
4. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu.
5. Par nekustamā īpašuma iegādi.
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
7. Par lēmuma precizēšanu.
8. Par dāvinājuma pieņemšanu.
9. Par izslēgšanu no privatizācijas reģistra.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķirša-

nu.
11. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Mālpils novada domes 

saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
12. Par finansiāla atbalsta sniegšanu.
13. Par izglītības programmas saskaņošanu.
14. Par pārtarifikāciju saskaņošanu.
15. Par izmaiņām amatu sarakstā.
16. Par piešķirtā atvaļinājuma pārcelšanu novada domes 

priekšsēdētājam.
17. Par prioritāro Mālpils novada autoceļu saraksta apstiprinā-

šanu. Mālpils novada uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
18. Par Mālpils novada pašvaldības grants ceļu atlases kritēri-

ju apstiprināšanu Lauku attīstības programmas investīciju 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” mērķu sasniegšanai.

19. Par transporta piešķiršanu.
NOLĒMA:

 • Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 6 
(seši), sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 
47,4 m2, daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma 
474/5899 domājamām daļām, kadastra Nr. 8074 900 0092, 
kas atrodas Krasta ielā 1 (viens), Mālpilī, Mālpils novadā, ar 
uzlikumu par labu trešajai personai – pienākumu nodroši-
nāt personas ievietošanu Mālpils sociālās aprūpes centrā, 
sedzot visus ar viņas uzturēšanu saistītos izdevumus. Uz-
dot izpilddirektoram slēgt dāvinājuma līgumu.

 • Sniegt finansiālu atbalstu Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas 
bērni”, konkrētu summu piešķirt, sastādot 2016. gada bu-
džetu.

 • Uzdot izpildinstitūcijai:
 ◊ izstrādāt vai aktualizēt rekonstruējamo ceļu tehniskos 

MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI NOVEMBRĪ
projektus;

 ◊ līdz 2015. gada 10. decembrim organizēt tikšanos un pa-
rakstīt vienošanos ar ieinteresētajiem uzņēmējiem par 
sadarbību ceļu rekonstrukcijas projektā. Kontroli par 
lēmuma izpildi uzdot Mālpils novada domes izpilddirek-
toram.

 • Apstiprināt projektā ietvertos atlases kritērijus pašvaldības 
grants autoceļiem, prioritāti piešķirot tiem ceļu objektiem, 
kas ražotājiem nepieciešami lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai un pārstrādei un integrēta tipa projektiem, kas 
tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības 
objektiem ELFLA pasākuma “Ieguldījumi materiālajos ak-
tīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaim-
niecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ie-
tvaros:

 ◊ Uzņēmēju (ZS, IK, IU, SIA) skaits, kuru darbība skar kon-
krēto ceļu;

 ◊ Liellopu vienību skaits uz 1 km rekonstruējamā ceļa 
posma, saimniecībās, kurām konkrētais ceļa posms no-
drošina piekļuvi;

 ◊ Mājsaimniecību un/vai fermu skaits uz 1 km rekons-
truējamā ceļa posma, kurām konkrētais ceļa posms no-
drošina piekļuvi;

 ◊ Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros 
uz 1 km rekonstruējamā ceļa posma, kas nodrošina pie-
kļuvi šīm platībām;

 ◊ Pašvaldības autoceļa tehniskais stāvoklis;
 ◊ Rekonstruējamā autoceļa posms nodrošina loģistiku 

novada teritorijā esošajiem uzņēmējiem.
Uzdot izpildinstitūcijai līdz 2015. gada 10. decembrim organi-

zēt publiskās apspriedes ar vietējiem uzņēmējiem un apkopot 
apspriedes rezultātus.

 • Nodrošināt un apmaksāt transportu invalīdu un viņu atbal-
stītāju biedrības “Notici sev!” Starptautiskajai invalīdu die-
nai un projekta “Kopā varam vairāk” (Nr. 2012.EEZ/DAP/
MIC/141/4/R/056) noslēguma prezentācijai veltītajā pasā-
kumā no atbalsta fonda līdzekļiem.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

AKTUĀLI

Amatierteātris “Vēji” iestudē Ivandes Kaijas romānu “Iedzimtais grēks”

Skats no izrādes, Gaidas lomās 
(no kr.) - Elita Mieze, Inguna Sīmansone un Gundega Ādamsone 

Skats no izrādes
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Amatierteātris “Vēji” pēc pirmizrādes 2015. gada 22. novembrī, 2. rindā, centrā 
režisore Liene Cimža un dramaturgs Egīls Šņore

22. novembrī skatījāmies amatierteātra 
“Vēji” pirmizrādi - Ivandes Kaijas romāna 
“Iedzimtais grēks” dramatizējumu.

Atbilde uz jautājumu, kāpēc tieši šī darba 
iestudējums, meklējama arī novada vēstu-
res faktos. Netālu no Mālpils esošajās “Ģēr-
ķēnu” mājās savijās Lūkinu, Liepiņu un 
Skulmju dzimtu likteņi. Arī rakstniece Ivan-
de Kaija, īstajā vārdā Antonija Millere-Mel-
dere, ir saistīta ar šīm mājām. “Ģērķēnos” 
dzimis viņas vīrs Fēlikss Lūkins, un mūža 
nogalē viņa šeit uzturējās īpaši bieži. Ivan-
des pirmajā, tiem laikiem skandalozajā ro-
mānā “Iedzimtais grēks” attēloti Mālpils 
“Ģērķēni” un apkārtne - Mācītājmuiža, Mer-
gupe, Vilku grava. Arī šī darba uzvešanas 
laiks nav nejaušība. Šogad aprit 140 gadi, 
kopš dzimis mūsu novadnieks - ārsts Fē-
likss Lūkins, Ivandes Kaijas vīrs, un nākam-
jā gadā svinēsim arī Ivandes Kaijas 140 
dzimšanas dienu.

Iesaku visiem baudīt mūsu teātra ļoti 
labo sniegumu! Dziļāk iepazīt novada vēstu-
ri un pārliecināties, ka daudzas tēmas, kas 
skartas izrādē, ir saglabājušas savu aktualitāti, kaut arī romāns 
uzrakstīts vairāk kā pirms simts gadiem (1913).

28. novembrī notikušajā Pierīgas amatierteātru iestudējumu 
I kārtas atlases skatē izrāde “Iedzimtais grēks” novērtēta ļoti at-
zinīgi un ieguvusi nominācijas šādās katregorijās - “Gada izrā-
de”, “Gada režisors” (Liene Cimža) un “Gada labākais sieviešu 
lomas tēlojums” (Gundega Ādamsone). Lai mūsējiem veicas arī 
Reģiona amatierteātru iestudējumu II kārtas atlases skatē 2016. 
gada 14. februārī Lielvārdē!

Pirms izrādes varēja apskatīt nelielu izstādi par Ivandi Kaiju 
un Fēliksu Lūkinu, bet tiem, kuriem nav iespēja apmeklēt izrādi, 
publicējam izstādes materiālu - Ievas Paulovičas pētījumu par 
Lūkinu dzimtu.

Esmeralda Tāle

Fēliksam Lūkinam 140
Dzimtas saknes

Lūkinu dzimta Mālpilī ienākusi no Mazsalacas pagasta Jauna-
tes muižas. Pēc dvēseļu revīziju dokumentiem zināms, ka tirgo-
tājs Tenis Lūkins ar sievu Marietu pie Mālpils pagasta ļaudīm 
pierakstīti 1864. gada aprīlī. Uz dzīvi Mālpilī pārcēlies arī jaunā-
kais brālis Jānis Lūkins ar ģimeni.

1868. gadā Tenis Lūkins izpircis Mālpils pagasta “Raušu” mā-
jas, kur pēc tam dzīvojis brālis Jānis ar ģimeni. Bet Tenis ar savu 
ģimeni saimniekojis netālu esošajos “Ģērķēnos”, ko nomājis no 
Mālpils muižas. 1889. gada 27. novembrī Tenis Lūkins nomiris. 
“Ģērķēnu” saimniecību pārņēmusi viņa vecākā meita Karlīne 
Šarlote ar vīru Andreju Liepiņu, Mālpils pagasta rakstvedi.

“Ģērķēnos” Teņa un Marietas Lūkinu ģimenē dzimuši pieci 
bērni – divi dēli un trīs meitas. Jaunākais dēls Augusts Fēlikss 
Lūkins dzimis 1875. gada 6. februārī. Zēns mācījies vietējā Māl-
pils draudzes skolā, pēc tam – Vietalvas ministrijas skolā. No 
1886. līdz 1894. gadam bijis apzinīgs un teicams Rīgas Aleksand-
ra zēnu ģimnāzijas skolnieks. No 1894. līdz 1899. gadam Fēlikss 
studējis medicīnu Tērbatas universitātē, kur bijis arī aktīvs stu-
dentu korporācijas “Lettonia” biedrs. Pabeidzis studijas, jaunais 
acu ārsts papildinājis savas zināšanas par acu slimībām Kēnigs-
bergā (tagad – Kaļiņingrada), Berlīnē un Vīnē. Pēc tam vadījis 
ceļojošo ārstu grupu, kas cīnījusies ar trahomu, lipīgo acu slimī-
bu, Kalugas apgabala krievu sādžās. No 1901. gada Fēlikss Lū-

kins sācis strādāt par acu ārstu Rīgā, kādu laiku arī pilsētas Vol-
demāra Maldoņa sieviešu ģimnāzijā par skolas ārstu.

1901. gada 15. novembrī Fēlikss Lūkins salaulājies ar Antoniju 
Melderi-Milleri, vēlāk labi pazīstamo rakstnieci Ivandi Kaiju. Šajā 
ģimenē dzimuši trīs bērni – meita Silvija (1903), dēli Haralds 
(1906) un Ivars (1907). Pirmā pasaules kara laikā Fēlikss ar ģi-
meni evakuējies uz Vitebsku, kur strādājis par Rīgas – Orlas 
(Krievijas rietumos) dzelzceļa līnijas acu ārstu. Krievijā viņš sa-
slimis ar plaušu tuberkulozi. 1918. gadā atgriezies Rīgā, strādā-
jis privātpraksē kā acu ārsts, kamēr pēc gada ticis ārstēties Da-

Turpinājums 6. lpp.

Fēlikss Lūkins, 20. gs. sāk., 
foto no Džemmas Skulmes personīgā krājuma
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1964).
1879. gadā Milleru-Melderu ģimene pārcēlusies uz dzīvi Torņ-

kalnā Rīgā. 1881. gadā Antonija sākusi skolas gaitas Torņkalna 
elementārskolā. Mācoties Lomonosova sieviešu ģimnāzijā 
(1887–1895), meitenei parādījusies interese par valodām, mūzi-
ku, zīmēšanu un mākslu. Jau 16 gadu vecumā Antonija uzrakstī-
jusi pirmo noveli ar nosaukumu “Trīs jaungada naktis”.

1895. gadā Antonija strādājusi par mājskolotāju Kaukāzā. Pēc 
tam, 1900. un 1901. gadā, studējusi filozofiju Bernē (Šveicē) un 
Lepicigā (Vācijā). Ar laiku apguvusi vācu, krievu, latīņu, franču, 
angļu un itāļu valodu. Kad 1901. gada vēlā rudenī Antonija salau-
lājusies ar acu ārstu Fēliksu Lūkinu, viņa pārtraukusi studijas un 
pilnīgi nodevusies ģimenes dzīvei un bērnu audzināšanai. Tomēr 
jau 1910. gadā atsākusi studijas un devusies uz Parīzi klausīties 
lekcijas Sorbonnas universitātē. Brīvo laiku Antonija pavadījusi, 
apceļojot Franciju, Itāliju un Šveici. Kastaņolā iepazinusies ar 
Raini un Aspaziju, ar kuriem turpinājusies ilgstoša sarakste vai-
rāku gadu garumā. Taču drīz vien pārtraukusi studijas, jo sākusi 
sliktāk dzirdēt un nevarējusi saklausīt lektora teikto. Leģenda 
stāsta, ka reiz, pastaigājoties Lugāno pilsētas kapos, Antonija ie-
raudzījusi akmens tēlu – kaiju ar salauztiem spārniem – un sa-
skatījusi tajā līdzību ar sevi.

Antonija Lūkina atgriezusies dzimtenē kā Ivande Kaija ar ro-
mānu “Iedzimtais grēks”, kas publicēts 1913. gadā un ar ko aiz-
sākas feminisma prozas žanrs latviešu literatūrā. Romānā auto-
re vērsusies pret sabiedrības dubultmorāli un aizstāvējusi 
sievietes tiesības uz mīlestību bez aprēķina, neatkarīgi no laulī-
bas. Grāmata izraisījusi gan plašu sašutuma vētru, gan arī sajūs-
mu par rakstnieces uzdrošināšanos un atklātību. Ivande Kaija 
kļuvusi ļoti populāra, tomēr pati jutusies nesaprasta.

Pirmā pasaules kara sākumā Lūkinu ģimene evakuējusies uz 
Vitebskas apgabalu. Kara laikā viņi dzīvojuši vairāk šķirti nekā 
kopā, jo Fēlikss strādājis par Rīgas – Orlas dzelzceļa līnijas ārstu, 
bet Ivande ar bērniem uzturējusies gan Pēterburgā, gan Maska-
vā, gan Krimā. 1917. gadā Ivande ar bērniem atgriezusies Latvijā, 
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vosas tuberkulozes sanatorijā Šveicē, kur viņš ārstējies līdz 1921. 
gada martam. Šeit viņš ne tikai izveseļojies, bet arī nopietni iein-
teresējies par tuberkulozes terapiju.

Fēlikss Lūkins bijis populārs acu slimību ārsts, pie kura uz 
operācijām pacienti braukuši arī no ārvalstīm. Viņš ārstējis ne 
tikai acu slimības, bet arī tuberkulozi. Lai apgūtu šīs plaušu sli-
mības ārstēšanas metodes, Fēlikss devies praktizēties uz Kopen-
hāgenu Dānijā. Šeit viņš iepazinies arī ar iridodiagnostikas meto-
di, kas nosaka cilvēka veselības stāvokli pēc informācijas, ko 
iegūst no acu varavīksnenes krāsu un struktūras izmaiņām. Lai 
papildinātu savas zināšanas par šo metodi, viņš devies praktizē-
ties uz Drēzdeni, Leipcigu un Breslavu Vācijā. Fēlikss strādājis 
arī par ārstu homeopātu. Interese par homeopātijas izmantoša-
nu ārstniecībā rosina Fēliksu studēt botāniku un veikt zinātnis-
kos pētījumus par dažādu augu medicīniskajām īpašībām. Sa-
darbojoties ar Himalaju zinātniski - pētniecisko institūtu 
“Urusvati” un Nikolaja Rēriha ģimeni, viņš pats gatavojis homeo-
pātiskās zāles, ar ko ārstējis savus pacientus.

Fēlikss Lūkins bijis ļoti aktīvs arī sabiedriskajā dzīvē. Viņš pie-
dalījies vairāku iestāžu un organizāciju dibināšanā: 1902. gadā 
izveidojusies Latviešu ārstu biedrība, 1923. gadā – Latvijas Tu-
berkulozes apkarošanas biedrība, pēc tam – tuberkulozes sana-
torija Biķernieku mežā, 1927. gadā – Latvijas Veģetāriešu biedrī-
ba, 1930. gadā – Latvijas Rēriha biedrība, kas popularizējusi 
dzīvās ētikas mācību ar lielu Indijas reliģiju iespaidu. Par aktīvu 
sabiedrisko darbību Fēlikss Lūkins divas reizes apbalvots ar IV 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni – 1928. gadā un 1933. gadā.

1934. gada 28. martā pēc smagas slimošanas miris Rīgā, ap-
glabāts Rīgas Meža kapos.

Lūkini - ārstu dinastija
Viens no Fēliksa Lūkina dēliem Haralds Lūkins (1906–1991) 

pēc tēva nāves pārņēmis ārsta praksi un arī strādājis par homeo-
pātu. Haralds izmantojis tēva zāļu receptes un ar laiku pārgājis 
uz savu metodi, pacientus ārstējot ar tinktūrām, ekstraktiem un 
ēteriskajām eļļām. Haralds Lūkins devies vairākās ekspedīcijās 
uz Vidusāziju, Altaju, Sibīriju, Kamčatku, savukārt augu preparā-
tus no Indijas un Tibetas viņam sūtījusi Nikolaja Rēriha ģimene. 
Savā ārsta praksē, kas bijusi populāra, plaša un sekmīga, Ha-
ralds Lūkins izmantojis apmēram 300 dažādu augu izcelsmes 
tinktūru, ekstraktu un ēterisko eļļu.

Trīs no četriem Haralda un Magdalēnas Lūkinu bērniem ir 
studējuši medicīnu un sekmīgi strādājuši par ārstiem – fiziopnei-
monologs un alergologs Ariāns Lūkins (1936) un viņa kundze, 
Jēkabpils ārste Ciemalda Lūkina (1932, dz. Plāķe), neiroķirurgs 
Indars Lūkins (1938) un viņa kundze, oftalmoloģe Ilga Lūkina 
(1944, dz. Rācene), psihiatre Ilārija Lūkina (1939–2004). Vecākā 
meita Ilona (1935) studējusi agronomiju. Ceturtajā paaudzē ārsta 
profesiju turpina tikai Indara Lūkina dēls (un Fēliksa Lūkina 
mazmazdēls) – acu ārsts un ķirurgs Fēlikss Lūkins (1975), kurš 
vada paša dibināto Dr. Lūkina acu lāzerķirurģijas klīniku ar jau-
nākajām tehnoloģijām lāzerkorekcijā, kā arī acu privātklīniku 
Lietuvā.

Antonija Lūkina - Ivande Kaija
Fēliksa Lūkina kundze Antonija Sofija dzimusi Jumpravas pa-

gasta Jumpravmuižā (Lielvārdes novadā) 1876. gada 12. oktobrī. 
Viņas tēvs bijis tirgotājs un namīpašnieks Miķelis Millers-Mel-
ders un māte Matilde (dz. Flintmane). Ģimenē dzimuši seši bērni, 
bet tikai trīs meitas izdzīvojušas. Antonija bijusi pirmais bērns 
ģimenē. Otra māsa Ella Karolīna apprecējusies ar inženieri Dāvi-
du Seski, abi dzīvojuši Sibīrijas apgabala pilsētā Čitā. Jaunākā 
māsa Paulīne jeb Paula (1884–1980) precējusies ar vēlāk pazīs-
tamo būvinženieri un valstsvīru Teodoru Hermanovski (1883–

Turpinājums no 5. lpp.

Antonija Lūkina, 1901. g., 
foto no LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma
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ziemu pavadījusi Mālpils “Ģērķēnos” pie vīra radiem.
1919. gada vidū Fēlikss Lūkins devies ārstēties uz Davosu, 

Ivande palikusi Latvijā un rūpējusies par bērniem. Jaundibināta-
jā Latvijas valstī vēl nebija rimušas kara vētras, Kaija pieteiku-
sies Latviešu sieviešu palīdzības korpusā un strādājusi kareivju 
mēteļu šūšanas darbnīcā. 1919. gada oktobrī viņa dabūjusi darbu 
Ārlietu ministrijas Informācijas nodaļā par franču preses refe-
renti. No 1920. līdz 1921. gadam Ivande Kaija bijusi arī laikraksta 
“Latvijas Sargs” otrā redaktore. 1919. gada 5. novembrī pēc Kai-
jas iniciatīvas nodibinājies Latviešu sieviešu zelta fonds, kura 
mērķis bijis vākt ziedojumus Latvijas valsts labā. 1920. gada ap-
rīlī fonda savāktās zeltlietas 400 000 Latvijas rubļu vērtībā tiku-
šas iemaksātas Valsts kasē. Bieži vien paralēli redakcijas un ci-
tiem sabiedriskajiem darbiem un ģimenes pienākumiem Kaija 
vēl devusies uz mazākām Latvijas pilsētām ar saviem priekšlasī-
jumiem un lekcijām. 1921. gada martā vīrs Fēlikss Lūkins bei-
dzot atgriezies mājās no Davosas.

1921. gada 7. aprīlī Valmierā priekšlasījuma laikā Ivandi Kaiju 
ķērusi smaga smadzeņu trieka. Viņa bijusi tikai 44 gadus jauna, 
kad vairs nav nedz dzirdes, nedz runas, nedz arī labās puses kus-
tības spēju. Turpmāk par sievu rūpējies vīrs Fēlikss, pēc tam – 

viņas dēli Ivars un Haralds. Ivandes Kaijas agrākā aktīvā sabied-
riskā darbība tikusi augsti novērtēta, un 1926. gada 16. novembrī 
50 gadu jubilejas sakarā viņai kā Latviešu sieviešu palīdzības 
korpusa darbiniecei un Zelta fonda dibinātājai piešķirts IV šķiras 
Triju Zvaigžņu ordenis.

Pēc Fēliksa nāves 1934. gadā Ivande Kaija klusi pavadījusi 
savu dzīvi. Vasaras dienas bieži pavadījusi Mālpils “Ģērķēnos”, 
kas bijusi rakstnieces sapņu zeme. Mergupes krastā daudz sap-
ņots, domāts un strādāts. Pa “Ģērķēnu” mājas logiem vērota brī-
numskaistā ainava ar Mergupes līčiem un Mālpils mācītājmuižu 
upes pretējā krastā. Augas dienas rakstniece sēdējusi upmalā, 
uz Draudzības akmens, lasīdama vai kavēdamās pagājušo dienu 
atmiņās. “Ģērķēnus” ar to apkārtni Ivande Kaija plaši aprakstīju-
si savos romānos “Iedzimtais grēks” (“Gailēni”), “Sfinksa” (Gau-
jienas pusmuiža) un “Jūgā” (“Kalnezeri”).

1941. gada Ziemassvētkos, ejot uz dievkalpojumu Vecajā Sv. 
Ģertrūdes baznīcā Rīgā, Kaiju notrieca kāda Vācijas armijas 
smagā mašīna. Bezsamaņā nogādāta slimnīcā, viņa mirusi 1942. 
gada 2. janvārī. Ivande Kaija apglabāta Rīgas Meža kapos.

Ieva Pauloviča

Mālpils Mūzikas 
un mākslas skolai šis 
bija nozīmīgs gads. 
Mūzikas skola svinē-
ja 25 gadu, bet māk-
slas skola 20 gadu 
jubileju. 27. novembrī 
Kultūras centra iz-
stāžu zālē noslēdzās 
mākslas nodaļas 
skolotāju darbu iz-
stāde, bet audzēkņu 
darbi un diplomdarbi 
vestibilā un klases 
telpās bija skatāmi 
līdz 4. decembrim.

“Domājot, kā vei-
dot šos svētkus, mēs 
nolēmām, ka mums 
skolotājiem jāparāda 
arī pašiem sevi, ko 
mēs darām, jo mēs 
visi esam mākslinie-
ki. Ceru, ka Jums bija 
iespēja mūs iepazīt 
arī no profesionālās 

šķautnes, kas varbūt daudziem bija nezināma, un šī izstāde bija 
kā jaunatklājums,” izstādes noslēgumā teica mākslas nodaļas 
vadītāja, tekstilmāksliniece Daina Galakorodzeniece.

Paldies mūzikas nodaļas skolotājām, kas sniedza priekšnesu-
mu Ziemassvētku noskaņās, Mūzikas un mākslas skolas direk-
toram Jurim Vītumam, pašvaldības pārstāvēm Ivetai Krieviņai un 
Anitai Sārnai, Kultūras centra direktorei Edītei Priekulei, kā arī 
visiem mālpiliešiem par atzinīgajiem vārdiem! Jūtamies ganda-
rīti, ka varējām sagādāt Jums patīkamus mirkļus mūsu izstādē!

Mūzikas skolas skolotāju un audzēkņu koncerts, kas šajā die-
nā nenotika, ir pārcelts uz 2016. gada pavasari! Sekojiet reklā-
mai, un tiekamies atkal Mūzikas un mākslas skolā!

Esmeralda Tāle

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas skolotāji - (no 
kr.) Daina Galakrodzeniece (nodaļas vadītāja), Maija Mackus, Elīna 

Titāne, Aija Klitsone, Jānis Sausnītis, Liene Mackus, klātienē nav 
Artūrs Arnis, fotografē Esmeralda Tāle

Izstādes slēgšanā muzicē Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mūzikas 
nodaļas skolotāji - Diāna Ulase un Diāna Dzelvīte-Lubarte 

Keramika un diplomdarbi mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstādē

Mālpils Mūzikas un mākslas skolai 25
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Mālpils novada vi-
dusskolas skolēni ir 
iesaistījušies JVR 
programmā. Tie ir 
skolēni, kurus intere-
sē gan žurnālistika, 
gan tīra un sakopta 
vide. Dalībnieku mēr-
ķis ir izpētīt vides 
problēmas vietējā 
mērogā un ziņot par 
iespējamajiem risi-
nājumiem, izmanto-
jot vietējos medijus, 
dažādus sociālos tīk-
lus, rīkot pasākumus 
un izstādes. Tāpēc 

JVR programmas ietvaros tiek rīkotas nodarbības, kurās notiek 
gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība.

“28. novembrī devos uz Rīgu ar skolotāju Ilzi Bērziņu, lai pie-
dalītos nodarbībā “Diena bez iepirkšanās”. Diena bez iepirkša-
nās ir starptautiska akcija, lai vērstu uzmanību uz patēriņa ietek-
mi uz vidi un to, kā mūsu paradumi ietekmē cilvēkus, kuri ir vai 
nu tieši iesaistīti dažādu preču ražošanā vai arī izjūt netiešu ie-
tekmi – caur vides piesārņojumu, klimata pārmaiņām, sociāl-
ekonomisku nevienlīdzību un citiem faktoriem,” saka jaunais vi-
des reportieris Krišjānis Bērziņš.

“Š.g. 12. decembrī mēs - Justīne Ozoliņa, Samanta Rakuzova, 
Laura Osīte, Beāte Keistere un Juris Zvigzdiņš, skolotājas Ilze 
Bērziņa un Ineta Sējāne, pabijām Zvejniekciemā uz Jauno vides 
reportieru (JVR) nodarbību. Sākumā mums bija īsa lekcija par to, 
kā piesārņojums nonāk jūrā, kādi ir tā veidi, kāda ir tā ietekme uz 
dzīvajām būtnēm ūdenī un kāda uz mums - cilvēkiem.

Tālāk mēs devāmies uz jūras piekrasti, kur meklējām pierādī-
jumus tam, vai piesārņojums ir būtiska problēma, kā arī veido-
jām video materiālu. Šī nodarbība ļoti iespaidoja manu nākotni. 
Reportiera darbs mani ļoti aizrautu, bet es neesmu pārliecināta, 
vai vēlos pētīt tieši ekoloģijas jomu. Protams, šī nav mana vienīgā 
aizraušanās, man ir vēl divas, un tāpēc īpaši nesteigšos ar seci-
nājumiem,” atzīst jaunā vides reportiere Justīne Ozoliņa.

Sakarā ar to, ka no 29. novembra līdz 11. decembrim gandrīz 
200 pasaules valstu pārstāvji pulcējās Parīzē, lai panāktu jaunu 
globālu vienošanos klimata jomā, kurai jāstājas spēkā pēc 2020. 
gada, arī mūsu skolā 14. decembrī skolotāja Iveta Vēvere bija no-
organizējusi interesantu nodarbību “Klimata pārmaiņas Latvijā”, 
kuru vadīja mūsu skolas absolvente Dabas izglītības centra spe-
ciāliste Anda Andrušaite.

Mālpils novada vidusskola

EKO skolu aktivitāte - Jaunie vides reportieri

Gleznotājs Imants Vecozols un izstādes kuratore Māra Ārente Gleznotājs Imants Vecozols ar meitu Daci Vecozolu (no kr.) un Daces 
bijušo aušanas skolotāju Laumu Krastiņu (no lab.)

Pirmajā Adventa svētdienā Mālpils Kultūras centrā tradicio-
nāli notiek izstādes atklāšana. Šoreiz Imanta Vecozola izstāde 
“Ar citu skatu” - īpaša, sen gaidīta un lolota dāvana visiem mālpi-
liešiem.

“Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad piepildās, kāda no mūsu 
domām, mūsu cerībām, un Imanta Vecozola darbu izstāde Mālpi-

Imants Vecozols. Baltā nokrāsas

lī bija mana cerība jau pirms pieciem gadiem. Tumšais, drūmais 
decembris, ir laiks dabā, kad mums vēl ļoti, ļoti gribas balto krā-
su. Un, ja runājam par balto glezniecībā, tad reti būs kāds cilvēks, 
kas saistīts ar mākslu, kurš neiedomāsies par Imantu Vecozolu”, 
atklāšanā teica izstādes kuratore Māra Ārente.

Mūsdienu Latvijas glezniecībā ir vārdi, kas neprasa komentā-
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Izstādes atklāšanā - (no kr.) Imants Vecozols, Kultūras centra vadītāja 
Edīte Priekule, izstādes kuratore Māra Ārente un Mālpils novada 

domes priekšsēdētāja vietniece Solvita Strausa

rus, un viens no tiem ir arī izcilais kluso dabu gleznotājs Imants 
Vecozols. Viņa gleznās ar latvieša mentalitātei tik saprotamajiem 
un tuvajiem motīviem varam baudīt balto krāsu simtiem dažādās 
nokrāsās. Viņš pats ļoti pieticīgi un ar humoru saka: “Jūs mani 
nedaudz pacēlāt uz tāda kā pjedestāla, cerams, ka nenokritīšu, 
bet māksliniekam jau vajag sevi paslavēt.

Par savu glezniecību man nav daudz ko teikt, viss ir sapro-
tams, gleznas runā pašas par sevi. Varu tikai pateikt, ka tā nav 
laikmetīgā māksla, kurai reizēm nepieciešams skaidrojums. 

Man patīk labi paēst, tāpēc arī manās gleznās ir ēdamlietas 
un trauki. Nu tas tā - humoram, bet zem katras gleznas ir liels 
darbs. Tās nemaz nerodas tik raiti viena aiz otras, jūtu uzplūdu-
mā. Manos darbos nav krāsu prieka, tās ir diezgan monotonas. 
Tas nav ne peļami, ne slavējami, tā tas vienkārši ir. Pie šāda glez-
niecības stila esmu nonācis pamazām. Es priecājos, ka esmu 
brīvs, ka man nav jāglezno tas, kas ir pretrunā ar manu iekšējo 
būtību, ka man nav jāizdabā, jāizpatīk kādam. Parasti jau ir tā - 
viens darbs ir labāks, viens ne tik izdevies. Gleznas ir kā raža.”

Izstādē apskatāmi arī vairāki Imantam Vecozolam neierastā 
tehnikā - kolāžā veidoti darbi. Par saviem jaunākajiem darbiem 
mākslinieks stāsta: “Principā nekas jauns tas nav, ja paskatā-
mies mākslas vēsturi, 20. gs. sākumu, tad A. Matiss, P. Pikaso, 
Ž. Braks u.c. ir strādājuši aplikācijas tehnikā, vienīgi es izmanto-
ju citu pieeju - aplikāciju iekļauju reālistiskos darbos, pēc tam to 

ietonēju. Māksla ir atrast attiecības starp diviem baltajiem, starp 
daudziem baltajiem dabūt kopskaņu, tas nav tik vienkārši. Balta-
jam ir ļoti daudz nokrāsu.”

Esmeralda Tāle

Ieskaņa Gaismas svētkiem
30. novembrī pēcpusdienā Mālpils internātpamatskolā un 

Mālpils Profesionālajā vidusskolā kopā ar Mālpils Evaņģēliski 
Luteriskās draudzes mācītāju Edvīnu Rumjancevu tika iedegta 
pirmā Adventa svece. Apliecinājums gaismas uzvarai pār tumsu, 
mūsu katra atbildībai par mieru pasaulē. Francijas traģisko noti-
kumu kontekstā mācītājs vēl un vēlreiz uzsvēra, ka miers sākas 
ar mieru katram pašam sevī, tad ģimenē, tad darba vidē, tautā, 
pasaulē. Tāpēc ir svarīgi attīstīt labākās sirds īpašības, kā pacie-
tību, pateicību, rāmumu, līdzsvara sajūtu it visā, piedošanu, mī-
lestību. Arī visiem Mālpils novada ļaudīm, sagaidot Ziemassvēt-
kus, sakām -

Gaismā ir labāk, skaistāk.
Gaismā siltāk un tīrāk.
Atspulgos uzplaukst ziedi
Cilvēku sirdsdārzos mīļāk.
Zvana baznīcu zvani,
Sauc Dieva atbalsis kopā,
Padod uz dievnama sliekšņa

Mālpils internātpamatskolas un Mālpils Profesionālās vidusskolas ziņas
Cilvēks cilvēkam roku.
Padod par zīmi, ka piedots,
Ka ticība gaismai ir īsta,
Ka tumsa ir bijusi svēta -
Lai tīrītu dzīvi
Un sajustu brūces dzīstam.

Skolotāja Skaidrīte Logina

Pieredzes apmaiņā Mālpils internātpamatskolā un 
profesionālajā vidusskolā

2. decembrī Mālpils internātpamatskola un Mālpils Profesio-
nālā vidusskola vēra durvis visām ar izglītības darbu saistītām 
Mālpils novada iestādēm, lai pastāstītu par skolu darba sistēmu 
un dalītos pieredzē. Tikšanās sākumā izskanēja novada izglītības 
iestāžu savstarpējie apsveikuma vārdi un sveicieni no izglītības 
pārvaldes. Pasākumu atklāja skolu direktores Frančeskas Ģēve-
les vēstījums par skolu uzbūvi un konceptuālo pieeju mācību un 
audzināšanas darba procesiem, uzsverot domu par komandas kā 
darba vides sakārtotājas nenovērtējamo priekšrocību. Darbs būs 
produktīvs, ja tajā vienlīdz atbildīgi iesaistīsies ikviens - kā skolē-

Turpinājums 10. lpp.
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- pieredze un iespaidi praksē Portugālē un Itālijā starptautisko 
projektu ietvaros. Audzēkņi ar sajūsmu runāja par iemaņu piln-
veidošanu uzņēmumos pasaulē, bija lepni par to, ka darbavietu 
īpašnieki uzteica viņus par labu profesionālo sagatavotību un pa-
tīkamu saskarsmi ikdienā. Paši audzēkņi arī augstu novērtēja 
skolas doto iespēju pilnveidoties šādā veidā.

Pasākuma nobeigumā interesenti varēja apmeklēt meistar-
klases Mālpils Profesionālās vidusskolas darbnīcās, kas katras 
nedēļas trešdienā atvērtas ne tikai Profesionālās vidusskolas, 
bet arī citu skolu izglītojamajiem.

Nobeigumā var teikt, ka šāda pieredzes apmaiņa starp sko-
lām ir vērtīgs notikums novada izglītības dzīvē. Tas ļauj, pirm-
kārt, pašiem apzināties savu spēku, un, otrkārt, dalīties labākajā 
ar kolēģiem. Lai mums, izglītības darba darītājiem, visiem pie-
tiek spēka, prasmju un prieka veidot nākamo paaudzi par gud-
riem, atbildīgiem, radošiem, gaišiem un darbīgiem cilvēkiem!

Skolotāja Skaidrīte Logina

Mēs vēl tiksimies
3. decembrī Mālpils Profesionālajā vidusskolā izskanēja zvans 

uz pēdējo stundu 4. kursa audzēkņiem. Skolu beigt pošas 16 iz-
glītojamie - 5 audzēkņi no programmas ”Interjera dizains” (au-
dzinātāja Gunta Jēkabsone) un 11 no programmas “Ēdināšanas 
pakalpojumi” (audzinātāja Svetlana Blokina). Ievadvārdus sakot, 
skolas direktore Frančeska Ģēvele runāja par skolas ieguldījumu 
audzēkņu spēju atraisīšanā un pieredzes apgūšanā, uzsvēra kat-
ra atbildību par darāmo un teica ceļavārdus, kas iezīmēja nākot-
nes perspektīvu tikties jau citā vietā un laikā -

“Kad no rīta gaiļi dziedās, suņi skaļi ries,
Gaismas stari miglu kliedēs, - mēs vēl tiksimies.
Dienas vidū skolas sētā saule zeltu lies,
Tajā brīdī klusā, svētā- mēs vēl tiksimies.
Zilgu segu vakarpusē zemei pārklāj Dievs,
Vēji pieklust, putni klusēs,- mēs vēl tiksimies.
Un, kad naktī sapņu stirnas cauri siliem skries,
Runcim maļot miega dzirnas- mēs vēl tiksimies.”
Audzēkņi rādīja savu sagatavoto prezentāciju par dzīvi skolā, 

izteica pateicības vārdus skolai, skolotājiem, audzinātājiem un 
atvadījās līdz pavasarim, dodoties garajā kvalifikācijas praksē 
dažādos uzņēmumos, lai satiktos atkal jūnijā kvalifikācijas eksā-
menā.

Skaidrīte Logina

ni un viņu vecāki, un pedagogi, tā tehniskie darbinieki. Direktore 
iepazīstināja klātesošos ar abu skolu programmām (kopumā tā-
das ir 12), ar novadiem, no kuriem skolās mācās izglītojamie, kā 
arī ar izglītojošo vidi. Uzsvēra domu, ka nākotnes skola var bal-
stīties tikai uz savā nozarē gudru un radošu speciālistu, tāpēc 
Mālpils internātpamatskola un Mālpils Profesionālā vidusskola 
saviem pedagogiem vismaz 1 reizi gadā uz vietas nodrošina kur-
su programmu, kā arī skolotāji izmanto iespējas papildināt izglī-
tību valsts izglītības programmās. Direktore redz skolu attīstību 
shēmā - inovācija - idejas - darbība, un šīs shēmas kontekstā 
abās skolās īstenojas daudzveidīgas mācību un audzināšanas 
programmas - “Draudzīgā skola” (sadarbībā ar bērnu tiesību 
aizsardzības inspekciju), “Ekoskola”, uzņēmējdarbības attīstības 
programma, veselības veicināšanas skola, Erasmus un Comeni-
us projekti. Direktore iepazīstināja klātesošos ar skolu mājas la-
pām un blogu sistēmu (http://www.malpilsintskola.lv ), kā arī iz-
teica gandarījumu par skolu darbu.

Turpinājumā runāja Mālpils internātpamatskolas mācību pār-
zine Solvita Lapiņa un iepazīstināja ar jaunākajām tehnoloģiju 
iespējām mācību procesā, kā mākoņservisu un tiešsaistes resur-
siem skolā, sadarbības rīkiem un iespējām.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Dace Andrejeva iepa-
zīstināja klātesošos ar audzināšanas programmu “Draudzīgā 
skola”. Šīs programmas ietvaros skolā katru mēnesi notiek kāds 
pasākums, saskaņots ar audzināšanas darbu. Pastāstīja par sva-
rīgākajām aktivitātēm gada laikā, akcentēja, ka daži no pasāku-
miem jau kļuvuši par tradīciju, kā “Dziedi un dejo ar klasi”, 
“Draudzības nedēļa”u.c.

Metodisko komisiju vadītājas Dace Brūna sākumskolā un In-
guna Mūsiņa pamatskolā stāstīja par pedagoģisko pieredzi me-
todisko darbu veidošanā un lasījumos, kā arī par atbalstu izglīto-
jamiem mācību stundās. Skolas skolotāji bija sagatavojuši izstādi 
ar metodiskajiem materiāliem, ko ikviens klātesošais varēja ap-
lūkot. Skola lepojas ar lasītprasmes attīstīšanas pieredzi un blo-
gu sistēmu kā atbalstu mācību un audzināšanas darbā.

EKOskolas vadītāja Dace Purviņa runāja par galvenajiem dar-
ba virzieniem šajā programmā (tuvāk skatīt blogos skolas mājas 
lapā).

Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores vietniece profe-
sionālajā izglītībā Gunta Jēkabsone iepazīstināja klausītājus ar 
profesionālās vidusskolas darbību, īpaši akcentējot praktiskās 
mācības kā uzņēmumos Latvijā, tā ārzemēs, kā arī sadarbību ar 
uzņēmējiem, īpaši ikgadējā pasākumā “Uzņēmējdienas”. Īsts 
pārsteigums bija profesionālās vidusskolas audzēkņu sveiciens 

AKTUĀLI

Turpinājums no 9. lpp.
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Projekts “Kopā varam vairāk”, līg. Nr. 2012.EEZ/DAP/
MIC/141/4/R/056 noslēgsies 2015. gada 31.decembrī.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” 2,5 gadu  
garumā realizēja projektu “Kopā varam vairāk”, kurā 95% finan-
sēja no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu intrumenta 2009.-
2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas 
“NVO darbības atbalsta programma“ un 5% no Latvijas valsts.

Projekta “Kopā varam vairāk” kopējais finansējums bija 
47 666,21 EUR, no kuriem 90% jeb 42 899,59 EUR EEZ program-
mas līdzfinansējums, bet 10% jeb 4 766,62 EUR projekta iesnie-
dzēja jeb pašas biedrības finansējums.

Projekta mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Mālpils nova-
dā; paaugstināt invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” cilvēkresursu kapacitāti, sniedzot ieguldījumu biedrības 
ilgstspējīgā attīstībā, mazinot personu ar invaliditāti diskriminā-
ciju, piesaistot finansiālu atbalstu biedrības regulārai un ilglaicī-
gai darbībai.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, projekta ietvaros tika realizē-
tas biedrības “Notici sev!” biedru un valdes locekļu izglītojošās, 
biedru un biedrību saliedējošās, biedrības un novada iedzīvotāju 
drošību stiprinošās aktivitātes, tika nodrošināti arī 3 vienas die-
nas semināri ar kopīgu tēmu “Veselīgs mālpilietis veselā Mālpi-
lī”, 2 valdes locekļu kursi, iedzīvotāju anketēšana un brošūras 
izdošana par tēmu “Cilvēkdrošība, drošumspēja Mālpils novadā”. 
Notika 4 biedrības un projekta prezentācijas, sadraudzības pasā-
kumi ar tējas pauzēm pasākumu dalībniekiem, kur tika iegādā-
tas preces pasākumu galda klājumam.

Projekta īstenošana noslēdzās ar projekta “Kopā varam vai-
rāk” noslēguma prezentācijas pasākumu, kura laikā varējām at-
skatīties uz projekta īstenošanas sasniegumiem un ieguvumiem. 
Projekta noslēguma 
prezentācijas diena 
notika 3. decembrī, 
Starptautiskajā inva-
līdu dienā, kurā pie-
dalījās 89 biedrības 
biedri, atbalstītāji 
unn viesi. Prezentā-
cijas dienā bija izlikti 
biedrības biedru paš-
darinātu darbu izstā-
de. Visus priecēja 
biedrību “Notici sev!” 
un “Cerību spārni” sagatavotie priekšnesu-
mi. Īpaši skanīgi bija ansambļa “Vokālā bi-
lance” priekšnesumi.

Projekta ietvaros sniegts ieguldījums in-
valīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” ilgtspējīgā attīstībā. Jau 2. gadu esam 
organizācijas SUSTENTO dalībnieki, kuras 
ietvaros piedalījāmies vairākās konferencēs, 
izglītojošās darbnīcās un sanāksmēs, saistī-
tās ar cilvēkiem ar invaliditāti. 12 biedrības 
biedri trijos pēdējos gadus piedalījās disku-
sijās Saeimā “Saeima cilvēkiem ar invalidi-
tāti”, ko katru gadu Starptautiskajā invalīdu 
dienā rīko Saeimas priekšsēdētāja un depu-
tāti. Minētās aktivitātes sniedza ieguldījumu 
biedrības darbības popularizēšanā, negatīvo 
sterotipu par invaliditāti mazināšanā.

Projekta ietvaros ir izveidota biedrības 
mājas lapa: www. noticisev. lv. Ar mājas la-
pas palīdzību kļūstam atpazīstamāki visā 

Darbnīcās tapušo rokdarbu izstāde (No kr.) Elīna, Lūcija, Līga, (priekšplānā) Evija ar mammu

Biedrības “Notici sev!” biedri, atbalstītāji un projekta dalībnieki   

AKTUĀLI

Latvijā, informāciju par bied-
rības aktivitātēm var operatī-
vāk uzzināt ikviens intere-
sents, tādejādi tiek sniegts 
ieguldījums sabiedrības saliedēšanā un integrācijā, līdz ar to 
veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts attīstību ko-
pumā.

Projekta “Kopā varam vairāk” īstenošanas laikā biedrības 
biedru skaits palielinājās par 45 personām. Prieks, ka daudzi no 
jaunpienākušajiem biedriem ir jau biedrībā esošo biedru ģime-
nes locekļi, ko vēlreiz apliecina novada iedzīvotāju anketēšanas 
rezultāti, ka spēks un drošība ir ģimenē, tās stiprumā, atbalstā 
un vienotībā.

Projekts “Kopā varam vairāk” bija īsts biedrības “Notici sev!” 
sava stipruma, varēšanas, neatlaidības un sīkstuma pierādīša-
nas laiks, jo bez pašvaldības līdzfinansējuma pašiem piesaistīt 
līdzfinansējumu 10 % apmērā nebija viegli. Tāpēc liels paldies 
visiem 6 projekta īstenotājiem, no kuriem 4 personas ir cilvēki ar 
invaliditāti, par pašaizliedzīgo, pedantisko darbu, par savu per-
sonīgo finansiālo līdzekļu ieguldījumu projekta īstenošanā, par 
mālpiliešu atsaucību un atbalstu projekta realizācijā.

Īpašs paldies vietējam ražošanas uzņēmumam “Kvist” par fi-
nansiālo atbalstu un mums piedāvātajām sadarbības iespējām.

“Notici sev!” valde

“Kopā varam vairāk”
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Nesen ar prieku 
svinējām mūsu 
valsts 97. dzimšanas 
dienu, tāpēc vēl jo 
vairāk prieks par to, 
ka mūsu vidū ir cil-
vēki, kuri sasnieguši 

skaisto 100 gadu slieksni, un tas nozīmē, ka dzimuši vēl pirms 
dzimusi mūsu Latvija. Viena no retajām simtgadniecēm mūsu 
novadā ir mālpiliešu Dzintras un Pētera Leitānu ģimenē dzīvojo-
šā Mirdza Lapiņa, kas savus simts gadus svinēja š.g. 25. oktobrī. 
Mirdza ir Dzintras mamma un uz Mālpili no Limbažiem pārcēlu-
sies salīdzinoši nesen – pirms trīs gadiem.

Mirdzai ir mūsu dienām neraksturīgi liela saime - meitai Dzin-
trai ir seši bērni – trīs meitas - Māra, Līna un Laima un trīs dēli 
– Kārlis, Kristaps un Juris. Jubilāre var lepoties ne tikai ar sa-
viem sešiem mazbērniem, bet arī astoņiem mazmazbērniem – 
sešiem puikām un divām meitenēm. Gandrīz visa lielā bija ģime-
ne sabraukusi sveikt vecmāmiņu un vecvecmāmiņu. Mazdēls 
Kārlis ar ģimeni sūtījis sveicienus no Londonas, bet mazmeita 
Māra pat atlidojusi no Kanādas, lai sarīkotu vecmāmiņai kārtīgas 
dzimšanas dienas svinības, kurās visi kopā nopūtuši simts svecī-
tes!

Jubilāre ir moža, ar pārsteidzoši labu atmiņu, un stāsta par 
gandrīz simts gadus seniem notikumiem, it kā tie būtu notikuši 
pavisam nesen.
Rīga

“Esmu dzimusi Rīgā 1915. gadā. Kad man bija 4 gadiņi, es zau-
dēju savu tēti (tas bija Latvijas brīvības cīņu laikā 1918.-1920. g., 
red.). Mans brālis Fricis bija redzējis, kā vācieši pie Matīsa ka-
piem nošauj manu tēvu. Savukārt mans vectētiņš bija vācietis no 
Bavārijas, viņš bija kritis gūstā, dzimtenē no Latvijas vairs neat-
griezās, bet apprecēja manu vecmāmiņu. Manai mātei visas mā-
sīcas bija vācietes, un pirmajā pasē viņai arī bija rakstīts “vācie-
te”. Visbiežāk mēs ciemojāmies pie mammas māsīcas Marijas 
Špengeles, un vienreiz viņa jautāja manai mammai: “Saki, Zel-
ma, kāpēc tava meita nerunā ar mani vācu valodā, viņa taču to 
perfekti prot? Es viņai jautāju vāciski, bet viņa man atbild latvis-
ki!” Uz to mamma atbildēja: “Viņa ir patriote!”

Mana mamma bija prasmīga rokdarbniece un ļoti laba dziedā-
ja. Dziedātparsme man bija no mātes. Viņa bija pirmais alts Rī-
gas Tautas augstskolas korī. Kad mamma gāja uz mēģināju-

Mālpils simtgadniece Mirdza Lapiņa

Mirdza skolas gados

Vijoļspēles klasē (Rīgas Skolotāju institūts)

1938. gadā ar vīru Voldemāru un dēlu Linardu, kurš nezināmos 
apstākļos gāja bojā armijā Arhangeļskā, Krievijā, 1967. g. (32 g.v.)

Mirdza (2. r., 3. no lab.) kopā ar mātēm, kas apbalvotas par labu bērna audzināšanu, ap 1936. g.
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miem, ņēma mani līdz, tā es iemācījos 
daudzas dziesmas. Diriģents teica, ka 
man ir laba balss un atļāva man dziedāt 
līdz pie soprāniem.

Manu māti nošāva “vācu laikā” 
(1943. g., Latvijas nacistiskās okupācijas 
laikā, red.). Viņa bija piedalījusies nacio-
nālajā pretošanās kustībā, un kāds bija 
uzrādījis, ka viņai pie mājas malkas šķū-
nītī atrodas proklamācijas (rakstveida uz-
saukumi ar politiskas aģitācijas raksturu, 
red.). Es tad biju jau aizbēgusi no Rīgas, jo 
padomju varas laikā biju komjauniete un 
pionieru vadītāja, uzņēmu jauniešus pio-
nieros. Bēgt no vācu armijas mani pieru-
nāja kaimiņiene, jo domāja, ka mani varē-
tu apcietināt.”

No Latvijas pirmās brīvvalsts laikiem 
Mirdzai palikusi atmiņā kāda spilgta aina. 
“Vienreiz, kad mēs ar mammu bijām no-
lēmušas apskatīt uz svētkiem izgreznoto 
Rīgu, ejot pa Krāsotāju ielu uz Matīsa ielu, 
mums pretī nāca viens vīrs ar baltu, garu 
bārdu lina apģērbā. Kad mēs pagājām vi-
ņam garām, es jautāju mammai: “Vai tas 
ir Dieviņš, kas aprakstīts pasaku grāma-
tās?” Mamma atbildēja: “Nē, meitiņ, tas ir 
ļoti ievērojams latvietis – Krišjānis Ba-
rons, viņš vāc mūsu tautasdziesmas!” Tā 
es redzēju Krišjāni Baronu, viņš bija braša 
auguma, tomēr jau stipri sirms, ģērbies 
linu biksēs un žaketē.

Pirms 1940. gada PSRS karaspēka 
okupācijas Rīgā bija ļoti laba dzīve, uz 
svētkiem viss bija skaisti izgreznots ar 
elektriskajām spuldzēm. Vēl atceros 
manā bērnībā no dzelzceļa tilta līdz pat 
Rīgas pilij bija tirgus, tur kursēja arī tram-
vajs. Zāļu vakarā mēs tur staigājām ar 
“jāņu zālēm” un apdziedājām satiktos cil-
vēkus.

Es mācījos 36. Rīgas 6-klasīgajā pa-
matskolā. Jau tad skolotāji novērtēja 
manu talantu uzstāties un labo dikciju. Es 
biju viena no tām meitenēs, kas lasa dze-
joļus ar izteiksmi. Kad skolā bija kāds pa-
sākums, es vai nu biju kā aktrise kādā 
skolas ludziņā vai arī deklamēju dzejoļus.

Bija tāds gadījums. Uz skolas sarīkoju-
miem bieži nāca uzņēmējs saldumu fab-
rikants Vilhelms Ķuze, jo viņš bija drau-
gos ar skolas direktoru Kārli Videnieku. 
Ziemassvētku sarīkojumā, kad es mācījos 
pēdējā klasē, mēs spēlējām lugu “Sniega 
karaliene”, kurā man bija raganas loma. 
Kad izrāde beidzās, Ķuze uzkāpa uz ska-
tuves un teica, ka viņam tā ļoti patikusi, it 

īpaši raganas lomas tēlotāja un viņš gri-
bot mazo aktrisi sveikt ar lielu tāfeli šoko-
lādes. Meitenes mani grūstīja uz priekšu, 
lai eju saņemt dāvanu. Viņš pasniedza 
man pretim roku, uzcēla uz skatuves un 
pasniedza šokolādi. Vēl es skolā spēlēju 
Sprīdīti, Pelnrušķīti un citas lomas.

Man padevās arī domrakstu rakstīša-
na. Skolotāja reizēm lika man nākt klases 
priekšā nolasīt domrakstu un tad teica: 
“Tā vajag rakstīt domrakstus!” Pēc pa-
matskolas man pirmkārt ieteica iet kur-
sos, lai kļūtu par aktrisi, bet, tā kā tas 
nebija iespējams, jo mammai trūka lī-
dzekļu, tad nākamā ieteiktā mācību iestā-
de bija Rīgas Skolotāju institūts. Tur es 
noliku visus iestājpārbaudījumus uz pieci.

Rīgas Skolotāju institūtā es sākumā ie-
stājos matemātikas klasē, jo man labi pa-
devās matemātika. Kad ieraudzīju, ka 
klasē ir tikai zēni, lūdzu direktoram, lai 
pārceļ mani uz humanitāro klasi, ko viņš 
nelabprāt, bet tomēr atļāva, jo tik labi sa-
gatavots skolēns matemātikā kā es, ne-
viens nebija bijis. Skolotāju institūtā es 
ieguvu sākumskolas (1.-4.kl.) skolotāja 
amatu.

Bez teātra spēlēšanas neiztiku arī tur. 
Kad ģeometrijas skolotājs Krastiņš, kā 
bieži vien gadījās, kavēja stundu, meite-
nes man teica: “Tu taču esi laba aktrise, 
vai tad tu nevari notēlot skolotāju Krasti-
ņu?” Tā viņas mani pierunāja, jo skolas 
inspektors parasti gāja pa gaiteņiem un 
klausījās vai skolotājs ir uz vietas un stun-
da notiek. Es pat izsaucu pie tāfeles divas 
meitenes un viņas tēloja, ka atbild uzdoto 
vielu. Acīmredzot mums tīri labi sanāca 
nospēlēt, jo inspektors klasē neienāca. 
Kad atsteidzās skolotājs Krastiņš, viņš 
bija neizsakāmi pateicīgs par šo nelielo 
“teātrīti”, priecājās, ka bija izbēdzis no rā-
jiena. Man ielika piecinieku, bet palīdzēm 
katrai četri. Tolaik tās bija augstākās atzī-
mes. Skolotāju institūtā es apmeklēju vi-
joles un klavierstundas, tāpēc nebija laika 
spēlēt uzvedumos un arī amatierteātra 
trupa jau bija nokomplektējusies.

Pēc Skolotāju institūta papildināju iz-
glītību Juristu skolā. Universitātē juristu 
fakultātes vēl nebija, un šajā skolā varēja 
iegūt augstāko juridisko izglītību. Tā es 
ieguvu jurista grādu.

Divdesmit gadu vecumā man piedzima 
dēliņš Linards. Atceros pasākumu, kurā 
Sociālās nodrošināšanas nams apbalvoja 
tās mātes, tajā skaitā arī mani, kuras bija 
vislabāk rūpējušās par saviem bērniem. 
Vērtēja gan veselības stāvokli, gan attīstī-
bu atbilstoši vecumam. Apbalvojumam 
ieteica ģimenes ārsts. Tajā pasākumā visi 
bērni saņēma dāvanā sudraba karotītes.”
Bēgļu gaitas, Valmiera

1940. gada 17. jūnijs izmainīja Latvijas 
iedzīvotāju dzīves uz visiem laikiem – Lat-

Mirdzas Lapiņas 70 gadu jubileja Ausekļa 
Limbažu Tautas teātrī, 1985. gads

Mirdza pēc izrādes “Lea”, 1966. gadsMirdza (no kr.) ar tēva māsu Mariju un 
meitu Dzintru Rīgā, ap 1955. gadu

Turpinājums 14. lpp.
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viju okupēja PSRS karaspēks, bet jau 1941. gada 22. jūnijā Latvijā 
ienāca vācu armija. Mirdza devās bēgļu gaitās, vispirms patvero-
ties pie radiem Vitrupē, tad Pociemā pie māsīcas. Atstājot Rīgu 
viņai bija tikai 25 gadi. “Manu bijušo vīru arestēja vācieši, bet, tā 
kā mēs jau bijām šķīrušies, turklāt man vēl bija Latvijas pase, tad 
vācieši mani neaiztika. Faktiski es izglābos tikai tāpēc, ka varēju 
sarunāties ar virsnieku vāciski un mana darbošanās ar pionie-
riem nenāca gaismā.”

1944. gadā Mirdza sāka strādāt Pociema 7-gadīgajā skolā, pēc 
tam Valmieras un Kauguru skolās par skolotāju. Uz turieni viņu 
nosūtīja padomju valdība uzlabot skolu darbu ar pionieriem.

“Tajā laikā pasaulē nāca mana meitiņa Dzintra. Ar viņas tēti 
Arvīdu es būtu apprecējusies, bet viņu ievēlēja par kolhoza 
priekšsēdētāju un uz laukiem es nevēlējos iet. Tā es savu meitiņu 
viena uzaudzināju. Viņa bija ļoti laba, izcili mācījās. Valmierā pa-
ralēli darbam skolā es reizēm aizvietoju arī tautas tiesnesi. “
Limbaži

“Uz Limbažiem es pārcēlos 1954. gadā, kad mani tur ievēlēja 
par tautas tiesnesi. Jau dzīvojot Valmierā, es dziedāju korī un to 
turpināju arī Limbažos. Esmu piedalījusies visos Dziesmu svēt-
kos no 1948. līdz 1993. gadam. Savu aktrises talantu es realizēju, 
spēlējot Limbažu tautas teātrī. Tajā laikā tur spēlēja arī Elza 
Lēmane, Antonija Eperman, u.c., režisors bija Dailonis Vanags. 
Teātrī es iekļuvu nejauši, vienā lugā vajadzēja kādam aktierim 
partneri, un es tiku pie miesnieka sievas lomas. Pēc šīs izrādes 
es ieguvu Šteinberga madamas lomu, ar kuru iesākās manas ak-
trises gaitas. Tā bija brīnišķīga loma.”

Dažas no tām lomām, kuras Mirdza spēlēja bija: Šteinberga 
madama izrādē “Seši mazi bundzenieki” (1956), Helēna izrādē 

“Pasaulīt, tu ļaužu ēka“, Vecmāmiņa izrādē 
“Aijā, žūžū, bērns kā lācis”, Vecāmamma iz-
rādē “Kaķi maisā“, Ozolu māte izrādē “Pus-
miljons vecajā naudā”, Taisa izrādē “Uzma-
nīgi, lapkritis” (1965), Vecene izrādē “Lea” 
(1966), Zavaļska izrādē “Mīl…nemīl” (1967), 
Vera Karpovna izrādē “Trakā, trakā, trakā 
diena“ (1982) u.c.. (Ausekļa Limbažu teātra 
mājas lapa vēl tiek papildināta, red.).

“Kā jau minēju, Limbažos es strādāju tie-
sā par tautas tiesnesi un būtu strādājusi vēl 
vairākus gadus, bet man izveidojās konflikt-
situācija ar rajona partijas komitejas pirmo 
sekretāru. Viņš vienmēr man atgādināja, ka 
vienā otrā lietā partijas komiteja dos man 
norādījumus, kāds spriedums man atseviš-
ķās prāvās ir jādod. Es viņam teicu, ka tas 
nekad nenotiks, un spriedumu rakstīšu 
tādu, kādu cilvēks ir pelnījis, nevis kā norā-
dīs partija. Kaut arī es tajā laikā biju partijas 
biedre, mūsu ceļi šķīrās, mani no tiesas pie-
spieda aiziet, turklāt neatļāva nekur citur 
pieņemt darbā. Sākumā man palīdzīgu roku 
trūkumā sniedza skolotāja Kaugare no Lim-
bažiem, pieņemot par palīdzi majās dabos. 
Vēlāk Patērētāju biedrība uzdrošinājās pie-
ņemt mani darbā. Pēc tam strādāju Padom-
ju saimniecībā "Limbaži" par arodbiedrības 

priekšsēdētāju, līdz partija mani norīkoja darbā Limbažu namu 
pārvaldē par namu pārvaldnieci.

Brīvajā laikā es spēlēju teātrī. 1962. gadā uzcēla jauno kultū-
ras namu, uz kuru pārcēlās arī Tautas teātris. 1969. gadā Limba-
žu Tautas teātris ieguva Ausekļa Limbažu Tautas teātra nosau-
kumu.

Bez teātra spēlēšanas es dziedāju arī Limbažu jauktajā korī, 
pēc tam pensionāru korī “Atvasara”, kopā ar kuru piedalījos 
Dziesmu svētkos. Biju tā prezidente 25 gadus. No Dziesmusvēt-
kiem man ir visskaistākās atmiņas. Kad svētku oficiālā program-
ma beidzās, mēs visu nakti vēl pavadījām kopā un dziedājām vi-
sādas dziesmas, gluži kā tas ir arī šodien!

Kad nāca pensijas gadi (padomju laikā pensijā gāja 55 gadu 
vecumā), namu pārvaldē es nevarēja saņemt gan algu, gan pen-
siju, tāpēc uzrakstīju atlūgumu. Taču tūlīt man piedāvāja darbu 
fotodrabnīcā par kasieri-pieņēmēju, un tur es nostrādāju vēl 18 
gadus (līdz 1988.g.). Visi mani uzskatīja par fotodarbnīcas vadītā-
ju, jo man par visu bija jāatbild, bet tāda lēmuma, ka esmu kļuvu-
si no kasieres par fotodarbnīcas vadītāju jau nebija. Tādi bija pa-
domju laiku paradoksi.”

Tagad Mirdza dzīvo Mālpilī pie saviem tuvākajiem un jūtas ļoti 
labi. Meita ar znotu viņu mīļi aprūpē. Varam tikai vēlēt Mirdzai 
saglabāt vitalitāti un veselību Jaunajā un arī turpmākajos gados, 
ģimenes lokā sagaidot Latvijas simtgadi, kas būs jau pavisam 
drīz!

Mirdzas Lapiņas atmiņas pierakstīja Esmeralda Tāle 
Liels paldies Dzintrai un Pēterim Leitāniem 

par aktīvu iesaistīšanos šī raksta tapšanā!

Mirdzas 100 gadu jubileja ģimenes lokā, 2015. gada 25. oktobris

Kad būs izdegušas Ziemassvētku svecītes un norims Jaunga-
da salūti, vēlēsim viens otram labu veselību, laimi, labāku un 

Gadu mijas slieksni pārkāpjot

IZVĒLE - MĀLPILS

DZĪVESSTĀSTS

Turpinājums no 13. lpp.

drošāku gadu par iepriekšējo, labāku valdību, dalīsimies pārdo-
mās, kas palicis prātā un sirdī no jaunā prezidenta Jaungada ru-
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SPORTS

Sporta ziņas
12. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika tradicionālā 

Mālpils domes kausa izcīņa šahā (Šveices sistēma, 9 kārtas, lai-
ka kontrole - 10 min. + 5 sek., FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins), 
kurā piedalījās 55 dalībnieki no visas Latvijas (pārstāvēti bija 14 
Latvijas novadi un pilsētas). Dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs 
– 1 starptautiskais meistars, 3 nacionālie meistari, 12 meistar-
kandidāti, 35 1. sporta klases šahisti un 4 2. sporta klases šahis-
ti.

Pirmo vietu sacensībās ar 8 punktiem no 9 izcīnīja starptautis-
kais meistars Vladimirs Svešņikovs, otro vietu, pēc papildus 
koeficienta, ieguva nacionālais meistars Sergejs Kļimakovs (7 
punkti), trešajā vietā ierindojās meistarkandidāts Valdis Troņen-
kovs (arī 7 punkti), 4. vietā – nacionālais meistars Guntis Jankov-
skis (6.5 punkti), 5. vietu ieguva meistarkandidāts Uldis Sermons 
(6.5 punkti). Labākais rezultāts dāmām – Ramona Golsta (5 pun-
kti, 21. vieta kopvērtējumā), senioru balvu ieguva Jānis Visockis 
(5.5 punkti, 13. vieta kopvērtējumā), labākais no jauniešiem – 
Vladislavs Antonivs (6 punkti, 11.vieta kopvērtējumā). Sacensību 
reitingbalvas ieguva: 1. grupā – Ģirts Lielmežs no Mālpils (5.5 

punkti, 14.vieta), 2. grupā – jēkabpilietis Zubeirs Haciveli (6.5 
punkti, 6. vieta), 3. grupā – Viktors Markus (Valmiera; 4.5 punkti, 
26. vieta), 4. grupā – Kaspars Ņukša (Jēkabpils; 5 punkti, 23. vie-
ta). No mālpiliešiem sacensībās vēl piedalījās Anatolijs Seļiva-
novs (4 punkti; 31. vieta), Matīss Preiss (4 punkti; 35. vieta) un 
Māris Bīriņš (3 punkti; 45. vieta).

Ar sacensībām zolītē un volejbolā noslēdzās Pierīgas novadu 
2015. gada sporta spēles. Kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 
7. vietu starp 16 Pierīgas novadiem, kā arī 1. vietu starp maza-
jiem (zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. Kopumā sacensī-
bas notika 18 sporta veidos, no kuriem 15 sporta veidos piedalī-
jās arī mālpilieši. 3 sporta veidos tika iegūtas medaļas (1. vieta 
– šahā, 2. vieta – zolītē, 3. vieta – basketbolā). 2 sporta veidos līdz 
medaļām mazliet pietrūka (4. vieta – pludmales volejbolā; 4. vie-
ta – šautriņu mešanā). Papildus Mālpils novads saņēma atzinību 
par visvairāk notikušajām Pierīgas novadu sacensībām – 4 spor-
ta veidu sacensības notika Mālpilī.

Novēlu visiem veselīgu un sportiskām aktivitātēm bagātu 
Jauno 2016. gadu!

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

IZVĒLE - MĀLPILS

Turpinājums 16. lpp.

nas... Kas nu kuram ir svarīgākais un nozīmīgākais. Bet ikvienam  
no mums noteikti ir arī savas klusās vēlmes un cerības, par ku-
rām zina tikai tuvinieki vai varbūt nezina neviens. Un iespējams, 
ka tieši 2016. gadā tās piepildīsies un atnāks lielā laime. Dzej-
nieks Imants Ziedonis gan teicis, ka tādas lielas laimes nemaz 
nav, tā veidojas no ikdienišķi mazajām. Tātad būsim optimisti, 
priecāsimies par visu labo un skaisto, ko dzīve sniedz, arī par 
mazajām laimītēm, un, turpinot Imanta Ziedoņa domu, „ja tā lie-
lā kādreiz gadīsies, neviens nav muļķis, garām nepalaidīs.”

Arī mums, mālpiliešiem, prieks, ka esam varējuši mierīgi au-
dzināt un skolot bērnus, darīt savu ikdienas darbu, sanākt kopā 
skaistos pasākumos un pašiem tos radīt. Šķiet - kas nu tur īpašs, 
tas taču ir tik pašsaprotami un pierasti. Tomēr, redzot un dzirdot 
par gada nogales notikumiem pasaulē un varbūt pat baiļojoties 
par saviem tuviniekiem, kas atrodas citās valstīs, saprotam, ka 
Latvija ir īsta miera osta, kur sabiedrību visbiežāk uzjunda pašu 
likstas un ķīviņi.

Esmu gandarīta, ka, veidojot “Mālpils Vēstīs” lappusi “Izvēle- 
Mālpils”, bija iespēja tikties ar daudziem interesantiem cilvē-
kiem, uzzināt viņu dzīvesstāstus, attieksmi pret Mālpili, nākotnes 
ieceres un pastāstīt to Jums. Paldies Osvaldam Miglonam un 
viņa dzīvesbiedrei Inai, Sprīdīšu saimniekiem Vijai un Jānim Kal-
niņiem, Santai Ozolai, Jolantai Epaltei, dakterei Jevgenijai 
Sprūdei, Mārtiņam Rauskam, Rūtai Anuškai un Ritai Kapiņai 
par uzticēšanos! Var tikai priecāties par viņu godīgi pausto at-
tieksmi pret Mālpili, par  gaišo nākotnes skatījumu, ticību laba-
jam. Vēlu visiem, ko jau pazinu, un visiem, ko tiekoties iepazinu, 
ražīgu, daudz patīkamiem notikumiem bagātu nākamo gadu! Lai 
piepildās Jūsu ieceres un saknes Mālpils zemē ieaug vēl dziļāk!

2014. gada nogalē savu svētību šai Mālpils avīzes lappusei 
deva novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Lielmežs, tāpēc, 
tēmu beidzot, daži jautājumi viņam.

Ja iebraucējs lūgtu novada domes priekšsēdētāju izvēlēties 
trīs lietas, ar ko Mālpils ir pievilcīga, ko Jūs nosauktu?

*Skaisto dabu, divas mālpiliešu likteņupes, kas satek kopā 
mūsu teritorijā, veidojot Lielo Juglu un likteni būt ģeogrāfiskajā 
centrā - izdevīgā vietā gan pašiem, gan atbraucējiem.

*Mālpils sakoptību - pierādījumu, ka skaisto esam iemācīju-
šies saudzēt un vairot.

*Bagāto kultūrvēsturisko mantojumu un senatnes saikni ar  

tagadni. Spilgtākais piemērs - Mālpils muiža. Paldies cilvēkiem, 
kas to izprata, un nu jau paveikto novērtējuši gan Latvijas iedzī-
votāji, gan iebraucēji no citām valstīm.

Ar ko Jūs ieinteresētu jaunu ģimeni, kas meklē dzīvesvietu 
laukos, izvēlēties tieši Mālpili?

*Klusums, miers, tīrs gaiss, dzīve harmonijā ar sevi. Rosīgs 
Kultūras centrs un moderns Sporta komplekss. Mālpilī ir lieliski 
piedāvājumi izkopt un izpaust savas spējas. Arī darba vietas var 
atrast - gan kokapstrādes uzņēmumā “KVIST”, gan citos esoša-
jos uzņēmumos. Ir iespējas uzsākt pašiem savu uzņēmējdarbī-
bu.

Ko Jūs novēlētu tiem, kas izvēli jau izdarījuši, dzīvo un strā-
dā Mālpilī?

*Turēties pie atziņas, ka nekur nav tik labi kā mājās.
Ko esam iecerējuši nākamajā gadā?
Viens no notikumiem, kas uzviļņoja vietējo sabiedrību, bija 

Mālpils skolu reorganizācija. Lasīju komentārus. Tur bija gan lie-
tišķas pārdomas, gan nepelnīti pārmetumi. Patiesībā jau visa iz-
glītības sistēma šobrīd ir nesakārtota, jo ministri mainās, katrs 
jaunais nāk “ar savu slotu”. Ja nu vēl tā tīri slaucītu, nevis dzenā-
tu tos pašus gružus uz citu kaktu! Skolotāji un skolēni bieži no-
nāk izmēģinājumu trusīšu lomā. Gan šo iemeslu dēļ, gan arī tā-
pēc, ka nav aiz kalniem nākamais Mālpils skolu salidojums, 
šogad esmu nolēmusi rakstīt par skolotājiem. Slavētajiem un 
peltajiem, kritizētajiem un atkal slavētajiem, tiem cilvēkiem, kas 
dara tiešām grūtu un diemžēl arī nepateicīgu darbu. Nevis par 
skolām, bet par PERSONĪBĀM, turklāt ar vislielāko prieku par 
tiem pedagogiem, kas kādreiz sēdējuši mūsu skolas solos kā 
skolēni. Domāju, ka drīkstu to darīt, kaut arī vairs nestrādāju 
skolā, jo skolas vidē esmu bijusi kopš agras jaunības 58 gadu 
garumā un varu ar pilnu atbildību teikt: skola bija ne tikai likteņa 
novēlēts darbs, tā bija mana dzīve. Tā kā izvēli akceptēja arī Māl-
pils mācību iestāžu vadības, novada domes priekšsēdētājs un 
avīzes veidotāji, tad UZ TIKŠANOS 2016. gadā!

Visiem mālpiliešiem veselīgu, saticīgu, un svētīgiem darbiem 
bagātu gadu vēlot - Ināra Bahmane!

Atvainojos Mārtiņam Kapiņam par kļūdaini minēto uzvārdu 
manā rakstā “Cilvēks savā īstajā vietā (“Mālpils Vēstis”, NOVEM-
BRA Nr., 16. lpp.). Ar cieņu - I. Bahmane
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31. oktobra - 29. novembra Portugāles prakses 
dalībnieku iespaidi:

Megija Lasmane: “Mālpils Profesionālajā Vidusskolā es ap-
gūstu ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesiju. Nesen man 
tika dota iespēja piedalīties ārzemju praksē Portugālē. Es tur 
strādāju un dzīvoju veselu mēnesi. Manu darba vietu sauca “Na-
riz De Pato”. Tas bija restorāns, kur es sajutu mieru, lielajā darba 
steigā nejutos saspringusi vai uztraukusies. Tā atmosfēra, kas 
valdīja, bija ļoti patīkama, un paši kolēģi bija ļoti atsaucīgi un sir-
snīgi cilvēki. Strādāju ar lielu prieku. Man ļoti patika, ka mums 
pašiem nebija jādomā par ēšanu, kas bija liels pluss manam bu-
džetam. Patika, ka bija iespēja iepazīties ar citas valsts jaunie-
šiem. Joprojām uzturu kontaktus. Vēl man patika, ka mēs ap-
braukājām dažādas pilsētas. Viena no tām, uz kuru jau sen biju 
vēlējusies aizbraukt, bija Porto. Tas, ko es tiešām neaizmirsīšu, ir 
cilvēki, kas vadāja mūs uz vakariņām un pusdienām, cilvēki, kas 
mūs pieskatīja un rūpējās. Paldies - Nuno, Sara, Flora, Luis un 
Adam. Jūs esat super! Iepazīt citas kultūras, jaunus cilvēkus – tā 
nudien bija neizsakāma pieredze.”

Evelīna Kalniņa - Sūbre: “Šogad novembrī bija mana iespēja 
pabūt ārvalstu praksē, es un mani kolēģi devāmies uz Portugāli. 
Jauna pieredze savā profesijā, jauni cilvēki no dažādām valstīm, 
portugāļu valoda, kultūra, paradumi, emocijām pilns laiks, tik 
daudz jauna izdevās iepazīt mēneša laikā. Strādājām uzņēmumā 
Espacosa Miranda, mūs laipni uzņēma prakses vietā, kolēģi at-
saucīgi, visiem darbi pilnas rokas, bet tajā visā vēl mēs, atvērtas 
jaunām zināšanām. Ļāvāmies emocijām un kreatīvajām idejām, 
lai radītu jaunus mēbeļu dizainus, radošus un interesantus inter-
jerus. Darba procesā iesaistījās dizainere, kas iedvesmoja un ie-
rosināja vairāku ideju realizācijai. Esmu apmierināta ar šo brau-
cienu, kas devis daudz jauna.”

Toms Ilmārs Maksimovs: “Portugālē strādāju kompānijā Pic-
laria Miguel Matos. Šis bija mazs uzņēmums, tajā strādāja aptu-
veni 5 cilvēki, darba kolektīvs bija ļoti labs, jo visi vēlējās palīdzēt. 
Dzīvojām lielā mājā ar citu latviešu grupu un igauņu grupu, kas 
piedalījās šajā projektā. Visi kopā braucām ekskursijās.”

Megija Jaškule: “Brīnišķīgu, atmiņām pilnu mēnesi pavadī-
jām saulainajā Portugālē. Esmu ļoti saviļņota un laimīga par šo 
braucienu, jo Portugāle manās acīs pēc šī brauciena ir un paliks 
kā Paradīze. Portugālē mūs sagaidīja cilvēki no Mobility Friends 
Portugal, kuri rūpējās par mums visu šo laiku. Jau pirmajā dienā 
mums sākās portugāļu valodas nodarbības. Es strādāju interjera 
dizaina uzņēmumā Espaços Miranda. Šajā uzņēmumā guvām 
lielu pieredzi, strādājām pie datoriem, izstrādājām projektus, ra-
sējām mēbeles, interjerus, kā arī reizēm izpalīdzējām mūsu 
priekšniecei ar melno darbiņu izpildīšanu. Kolēģi, priekšnieki 
bija atsaucīgi, smaidīgi un brīnišķīgi cilvēki. Guvu lielu pieredzi 
interjera dizaina jomā, projektu realizācijā, kā arī papildināju sa-

vas angļu valodas zināša-
nas. Ar valodu nebija lie-
lu problēmu, runājām 
pārsvarā angļu valodā, kā 
arī nedaudz portugāļu 
valodā, kuru bijām apguvušas nodarbību laikā. Katras brīvdienas 
devāmies skaistās, emociju bagātās ekskursijās ar citu valstu 
grupām, kuru laikā pat sadraudzējāmies. Esmu ļoti laimīga, ka 
varēju piedalīties šajā projektā, jo, manuprāt, šis prakses mēne-
sis bija fantastisks!”

Nils Ģēvele: “Es strādāju ģimenes uzņēmumā, kurā ražoja 
dažādus konditorejas izstrādājumus. Līdz šim vēl nebiju tik 
daudz strādājis ar miltu izstrādājumiem, tāpēc šī vieta bija ļoti 
laba tieši man. Portugālē ļoti liela uzmanība tika pievērsta mai-
zes gatavošanai, svarīgi bija, lai tā būtu skaista un svaiga. Es pat 
varētu teikt, ka mana izturēšanās pret maizi mainījās. Ļoti biju 
apmierināts ar to, kā mēs tikām Portugālē uzņemti. Šīs tautas 
mentalitāte ļoti atšķiras no latviešu. Cilvēki Portugālē bija daudz 
sirsnīgāki un atvērtāki.”

Alise Uzuleņa: “Pateicoties Erasmus+ projektam, man bija ie-
spēja veselu mēnesi pavadīt Portugālē, kur es iepazinos ar šīs 
valsts kultūru, cilvēkiem un dabu. Citāda pieredze, citādas zinā-
šanas, ko ieguvu, strādājot restorānā “Nariz de Pato”, ko es varē-
šu izmantot nākotnē savā labā. Negaidīti interesantas ekskursi-
jas, patīkami, ka ekskursiju laikā apmeklējām arī Spāniju, no 
kuras, gan redzējām maz, bet tomēr tas ir savādāk. Katra pilsēta, 
kurā bijām, ir ar savu burvību un šarmu. Cilvēki atsaucīgi, un sa-
prasties varēja labi ar visiem, neskatoties uz to, ka visi nerunā-
jām vienā valodā.

Paldies par šo iespēju! Novēlu vairāk jauniešiem šādu iespēju 
un izbaudīt to pilnībā jebkurā Eiropas valstī!”

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

16. janvārī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 5. posms Mālpils sporta komplekss

17. janvārī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 1. posms Mālpils sporta komplekss

31. janvārī plkst.10:00 Mālpils novada čempionāts novusā, 4. posms Mālpils sporta komplekss

Mālpils Profesionālās vidusskolas ERASMUS+ programmas projekts 
“Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”

PROJEKTI

Turpinājums no 15. lpp.
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MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

PROFESIJA, KVALIFIKĀCIJA MĀCĪBU
ILGUMS

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

UZŅEMŠANAS
TERMIŅŠ

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
(Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis)

1,5 gadi 12. klases 11. janvāris

Ēdināšanas pakalpojumi 
(Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists

1,5 gadi 12. klases 11. janvāris

Kokizstrādājumu izgatavošana (Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks) 1,5 gadi 12. klases 11. janvāris

Interjera dizains (Kvalifikācija: Interjera noformētājs) 1,5 gadi 12. klases 11. janvāris

Būvniecība (Kvalifikācija: ēku būvtehniķis) 1,5 gadi 12. klases 11. janvāris

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (veidlapa),
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai,
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot 

dokumenta oriģinālu,
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u),
 • 2 fotokartītes 3x4 cm,
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņem darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Mālpils Profesionālajā vidusskolā, 13.kab. 
Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, LV – 2152

Tālr. uzziņām: 67925267, 67970906, fakss 67970907 
e-pasts: mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv

Kopā varam...
Gads ir pagājis ar ikdienas rūpēm un steigu, klusi un nema-

not ir aizsmaržojušas pirmās Adventes sveces. Ir pienācis Zie-
massvētku labdarības tirdziņa laiks. Šogad biedrība “Notici 
sev!” ar savu biedru darinājumiem drosmīgi pārstāvēja sevi 
pati. Tirdziņam Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici 
sev!” biedri gatavojās gandrīz gada garumā. Fonda “Ziedot” 
projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” Nr. 7.5./LVM/15/156 
ietvaros tika apgūtas dažādas rokdarbu prasmes - lietas zie-
pes un sveces, notika pērļošana, tika vāktas tējas, apgūta šū-
šana. Čaklās adītājas: Leontīne Daračenoka, Gaida Prīse, Inta 
Dumpe, Monika Lielmeža adīja zeķes, Jūlija Jandalova, Antra 
Kalniņa tamborēja čībiņas, kas papildināja mūsu biedrības iz-
strādājumu klāstu.

Biedrības savāktās tējas papildināja Vijas Čufistovas, Dai-
nas Graudiņas, Ausmas Gūtmanes vāktās tējas un žāvētie ābo-
līši.

Šogad Ziemassvētku labdarības tirdziņā Invalīdu un viņu at-

balstītāju biedrībai “Notici sev!” tika saziedoti 150 EUR 37 centi.
Esam pateicīgi par mālpiliešu atsaucību un mīlestību, par 

prieku, kāds tika mums dāvāts iegādājoties pirkumus.
Visu mūsu biedru vārdā sirsnīgi pateicamies ikvienam, kas 

iegādājās mūsu biedru darinājumus, kā arī ziedotājiem.
Saņemtie ziedojumi tiks izlietoti jaunu materiālu iegādei 

mūsu biedrības radošo darbnīcu vajadzībām.
Paldies ikvienam mālpilietim, kas atnesa savus darināju-

mus un atdeva labdarības tirdziņa organizētājiem: “Tas labda-
rībai”, paldies ikvienam mūsu izstrādājumu pircējam un ikkat-
ram ziedotājam.

Labdarības tirdziņš deva iedvesmu, sniedza idejas un spēku 
jauniem sapņiem.

Lai vairojas darba spars un kopā būšana, lai Jūsu sirdīs pie-
aug ticība un mīlestības spēks! Lai mums visiem kopā veicas, 
lai mūsu sirdis dara bagātas doma, ka kopā varam paveikt tik 
daudz!

Biedrības “Notici sev!” valde



Mālpils Vēstis  DECEMBRIS  201518 INFORMĀCIJA

Kļūdas labojums
Mālpils Vēstis 2015 NOVEMBRA Nr. rakstā “Tos, kuri strādā, Dievs atalgo” (7. lpp.) kļūda uzvārdā. Pareizi ir Silvijai un Jānim 

Zankovskiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Esmeralda Tāle, “Mālpils Vēstis”

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - Dienests) izsludina pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi materiā-
lajos aktīvos” apakšpasākumos:

 • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 • “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 • “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimnie-

cības infrastruktūras attīstībā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016. 

gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecī-

bās” pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000, bet 
lauku saimniecībām - EUR 65 943 771. Mērķis ir atbalstīt lauku 
saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un 
konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot 
dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret kli-
mata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-

mācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei 
un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaim-
niecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai 
un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistē-
mu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu 
ierīkošanai;

 • nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to 
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu 
būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, 
būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek teh-
niski vai funkcionāli uzlabotas. 

Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai 
fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasī-
bas.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretenden-
tiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var la-
sīt Dienesta mājas lapā, izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās”.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā 
pieejamais publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir 
paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti 
un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējī-
gas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ra-
žošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-

mācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei 
un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu 
pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

 • pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas at-
bildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu 
pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei pa-
redzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, 

būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, 
ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā ko-
operatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrā-
des uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pār-
strādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības 
produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauk-
saimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretenden-
tiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var la-
sīt Dienesta mājas lapā, izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem pārstrā-
dē”.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais pub-
liskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, 
lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiska-
jiem valdītājiem - EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infrastruktū-
ru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības pa-
augstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzla-
bošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un no-
drošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalstāmās aktivitātes:
 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā 

pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam pie-
gulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem 
un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve 
(bez cietā seguma);

 • pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam pie-
gulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana 
ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu 
augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretenden-
tiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var la-
sīt Dienesta mājas lapā, izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības prog-
rammas (LAP) ietvaros 2014. - 2020. gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu liku-
mu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu ap-
kalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē.

Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacīju-
miem var iegūt, zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tāl-
runi 67095000.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, 

tālr. 67027830, 67027384, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

LAD informē: no 4. janvāra pieejams atbalsts pasākumā 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”
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Policijas ziņas (novembris)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknī 

laika periodā no 01.11.2015. līdz 30.11.2015. reģistrēti 130 
notikumi, uzsākti 30 kriminālprocesi, pieņemti 30 lēmumi 
par atteikšanos uzsākt kriminālprocesus, uzsāktas 16 ad-
ministratīvās lietvedības, sastādīti 35 administratīvā pārkā-
puma protokoli. 

Šajā laika periodā reģistrēta informācija par 17 notiku-
miem Mālpils novadā, uzsākti 3 kriminālprocesi, uzsāktas 2 
administratīvās lietvedības, pieņemti 2 lēmums par atteik-
šanos uzsākt kriminālprocesu, sastādīti 3 administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

14/11/2015
VEICOT SANKCIONĒTAS KRATĪŠANAS VAIRĀKĀS ADRE-

SĒS, IZŅEMTAS 68 160 CIGARETES BEZ LR AKCĪZES MAR-
KĀM. MĀLPILS NOVADS.

14/11/2015
IZMANTOJOT 1968.G.DZ. PERSONAS INTERNETBANKAS 

PIEKĻUVES KARTI, PAŅEMTI VAIRĀKI ĀTRIE KREDĪTI. MĀL-
PILS NOVADS.

16/11/2015
NAKTS LAIKĀ NO A/M AUDI 80, KAS ATRADĀS DAUDZ-

DZĪVOKĻU NAMA PAGALMĀ, BRĪVI PIEKĻŪSTOT, NOZAG-
TAS ČETRAS ZIEMAS RIEPAS UZ MELNIEM DZELZS DIS-
KIEM. MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, ĶIRŠU IELA.

17/11/2015
NEAPSARGĀTĀ STĀVLAUKUMĀ NO A/M VW TOUAREG 

NOZAGTI PRIEKŠĒJIE LUKTURI UN SABOJĀTS KREISĀS 
PUSES ATPAKAĻSKATA SPOGULIS. MĀLPILS NOVADS, 
MĀLPILS, KRASTA IELA.

24/11/2015
SABOJĀTS A/M FORD FOCUS PRIEKŠĒJAIS VĒJSTIKLS. 

MĀLPILS NOVADS, MĀLPILS, PILS IELA.

Cienījamie mālpilieši!
Mūsu zaļā EKO skola Jūs aicina:

 • Šķirot atkritumus 
un ievietot tos at-
bilstošajos atkritu-
mu konteineros!

 • Nolietoto sadzīves 
tehniku var nogā-
dāt skolā! (skolas otrā pusē, darba dienās)

 • Makulatūru nogādāt skolā! (pie dežurantes)
 • Izlietotās baterijas nogādāt skolā! (204. kabinets)
 • Izdegušās ekonomiskās spuldzes nogādāt skolā! 

(kaste 1. stāvā)

Skolēni piedalās atkritumu šķirošanas  konkursos un ak-
cijās, sacenšas klašu starpā.

Domāsim zaļi un rīkosimies atbildīgi visi kopā!

EKO padomes skolēni un koordinatore 
Ilze Bērziņa (tālr. 26324804)

Par 1991. gada barikāžu 25 gadu 
atceres pasākuma organizēšanu

Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Lat-
vijas Kultūras akadēmiju un 1991. gada barikāžu dalībnieku 
biedrību, atzīmējot 1991. gada barikāžu 25. gadadienu, 
2016. gada 16. janvārī rīko atceres pasākumu Rīgā. Tas ie-
cerēts kā paaudžu tikšanās atmiņās un mūzikā. Pasākumā 
aicināti piedalīties 1991. gada barikāžu dalībnieki un viņu 
tuvinieki no visiem Latvijas reģioniem, lai atcerētos unikālo 
nevardarbīgās pretošanās brīdi mūsu vēsturē.

Kā iespējamā pasākuma norises vieta plānots Starptau-
tiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, pasākuma norises laiks pa-
redzēts no plkst. 15:00 līdz 19:30. 1991. gada barikāžu at-
ceres pasākumā piedalīsies sabiedrībā zināmas personas, 
tostarp Latvijas Valsts prezidents. Programmā paredzēti 
barikāžu piemiņai veltīti video stāsti, uzrunas, dzejas lasīju-
mi un muzikāli priekšnesumi. Muzikālo programmu nodro-
šinās grupas Dzelzs vilks, jaundibinātā mūsdienu tautas 
mūzikas apvienība Jauno Jāņu orķestris, muzikālā apvienī-
ba Raxtu raxti, etnorokgrupa ElektroFolk, Latvijas Kultūras 
akadēmijas jauktais koris Sola, Rīgas Tehniskās universitā-
tes studentu pūtēju orķestris SPO, kā arī jaunā un talantīgā 
dziedātāja Aleksandra Špicberga u.c.

Būsim pateicīgi par atsaucību un atbalstu pasākuma 
veiksmīgai norisei!

Valsts sekretārs Sandis Voldiņš

Visus, kuri vēlas apmeklēt atceres pasākumu, lūdzam 
pieteikties un nepieciešamības gadījumā pieteikt trans-
portu Mālpils novada domes kancelejā līdz 2016. gada 
10. janvārim (ieskaitot), tālr. 67970888, e-pasts: kancele-
ja@malpils.lv!

Mālpils novada dome piedāvā apgūt 36 stundu

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
bezmaksas programmu (biznesa plāna pamati)

sākot no 18. janvāra, darbdienu vakaros 
divas reizes nedēļā

Katras nodarbības ilgums - 4 mācību stundas. Nodarbī-
bas notiks Mālpils Profesionālās vidusskolas telpās.

Programma izstrādāta novada domes Erasmus+ prog-
rammas projektā “Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību”.

Pieteikšanās un plašāka informācija 
pa tālr. 26114137 vai e-pastu: karte1@inbox.lv 

(Līvija Mukāne)
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KASES DARBA LAIKS:
OTRDIEN un CETURTDIEN

14:00 - 18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN

11:00 - 14:00
Kase atvērta 2 stundas pirms 
pasākuma. Tālrunis uzziņām 

67925836 vai 29195459

Novēlam visiem 
Mālpils novada iedzīvotājiem un mūsu 

avīzes lasītājiem justies mīlētiem, 
būt veseliem, domāt labas domas un 

paveikt labus darbus 
Jaunajā 2016. gadā!

Jūsu “Mālpils Vēstis”

“Lai Jums vienmēr saules gana,
Lai ir silti tad, kad vēji brāzmot sāk,
Lai no mūsu satikšanām
Sadraudzība plaukst un plaukst!”
Lai dvēseles miers un prieks, pa-

tiesa mīlestība un siltums, veselība un 
izturība, ticība un saticība, cerība ie-
nāk katrā sirdī Ziemassvētku laikā un 
Jaunajā 2016. gadā!

Biedrības “Notici sev!” valde

MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors
Makets sagatavots un iespiests SIA “DOBUMS”
Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

Mālpils kultūras centra pasākumi 
2016. gada janvārī

 • Līdz 15. janvārim Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma IMANTA VECOZO-
LA darbu izstāde “Ar citu skatu”.

 • 01.01. plkst. 01:00 – 05:00 Jaungada NAKTS BALLE kopā ar grupu “Nek-
tārs”. Ieeja – 7 EUR, Kultūras centra pašdarbniekiem – 5 EUR. /Lūgums gal-
diņus rezervēt savlaicīgi!/

 • 09.01. plkst. 16:00 Zvaigznes dienas Labdarības koncerts “Es nesteidzos... 
Atveros sevī...” Programmā liriskas, meditējošas dziesmas Andra Liniņa /
ģitāra/, Diānas Ulases /čells/, Montas Zaļkalnes /vijole/, Sandras Rogules /
balss/ un draugu izpildījumā.Ieeja – par ziedojumiem.

 • 10.01. plkst. 15:00 Bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness” viesizrā-
de J.Poruks “Kauja pie Knipskas”, TLMS “Urga” un keramikas studijas “Māl-
pils” darbu izstāde Jāņa Poruka dzimtajā pusē, Druvienas kultūras namā.

 • 13.01. plkst. 13:00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” pirmā tikšanās jaunajā 
gadā ar tomātu kolekcionāri Natāliju Zeltiņu. /Būs iespēja iegādāties sēk-
las/.

 • 16.01. plkst. 10:00 TLMS “Urga” sanākšana.
 • 17.01. plkst. 16:00 Līgas Lazdiņas izstādes atklāšana un tikšanās ar māks-

linieci Kultūras centra izstāžu zālē,
 ◊ plkst. 17:00 Teātra izrāde “VECMĀMIŅAS”. Režisore – Antra Austriņa 

Seņkāne, horeogrāfe – Alise Putniņa, izrādē spēlē – Marija Zenčenkova, 
Anete Volobajeva, Madara Juška-Grundberga, Madara Luīze Muzikante. 
Ieeja – 2 EUR.

Izrādes “Vecmāmiņas” pamatā ir četru pirms Otrā pasaules kara un kara laikā dzimušu 
sieviešu dzīves stāsti. Latviešu inteliģences atvase, kura emigrē uz Vāciju, vēlāk uz Ameriku, 
kur pēcāk arī paliek uz dzīvi, Lietuvas poliete, kura dzīvi pavadījusi Latvijā un izveidojusi tur 
ģimeni, baltkrieviete, kura pārcēlusies uz dzīvi Latvijā un kuras mazbērni ir Latvijas valsts 
pilsoņi, un latviete, kura atgriezusies dzimtenē pēc izsūtījuma uz Sibīriju. Tas ir stāsts par 
viņu dzīvi, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem laika posmā, kas aptver pirmskara, Otrā Pa-
saules kara un pēckara periodu. Par priekiem un bēdām, par bailēm un drosmi, par pagātni 
un tagadni. Neskatoties uz to, ka pieredzētas neiedomājamas šausmas, viņas spēj saglabāt 
dzīvesprieku un pozitīvismu, jo ir bijuši arī neiedomājamas laimes brīži. Uzvedums apskata 
dažādu tautību pārstāvju līdzās pastāvēšanu. Tas ir stāsts par mums visiem tikpat ļoti, cik tas 
ir stāsts par šīm sievietēm.

 • 20.01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums.
 ◊ plkst 9:00 Kultūras centra pagalmā piemiņas ugunskura iedegšana. Vi-

sas dienas garumā piemiņas ugunskurā savas simboliskās pagalītes ie-
liks Mālpils novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji. Ikviens ir laipni 
aicināts pievienoties!

 ◊ plkst. 18:00 Pie ugunskura tiks gaidīti visi mālpilieši un īpaši tie iedzīvotā-
ji, kuri piedalījās 1991. gada janvāra barikāžu dienu notikumos, lai kavētos 
atmiņās un vienotos kopīgā dziesmā ar kultūras centra dziedošajiem ko-
lektīviem. Šogad aprit 25 gadi, kopš Latvijas Tautas frontes organizēta-
jām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem 
novadiem.

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

Pērkam lauksaimniecības zemi. 
Tālr. 26681177, 26652300

Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan 
sausu, gan svaigu. Tālr. 26529485

Pārdod dažādu ziedu medu 6 EUR litrā, 
var piegādāt. Tālr. 29373566

SIA “Saurida Latvija”
50, 27, un 5 litru tilpuma gāzes 

balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas. Jauni reduktori, 

šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 
un 46 litru). Gāzes plīts remonts. 

Strādājam katru dienu (arī vakaros), 
svētkos un brīvdienās. 

Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

“Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Fjodoro-
vu ģimenei vecvecmāmiņu mūžībā pava-
dot.

3. un 9.b klases 
skolēni un audzinātājas


