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Ivandes Kaijas dienasgrāmatas lappuses
Mālpilī praksi pārņem jaunā ģimenes ārste Jana Borisova-Litvinova

22. jūnijs – Cēsu kauju atceres diena

Vecais Mālpils pasts (foto: P. Epalts), no Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI APRĪLĪ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 27. martā

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2019. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 3/15

Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 26.
marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par materiā-

lās 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 

26.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 354 “Audžuģime-
nes noteikumi” 78. punktu

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

1. Svītrot no spēkā esošo saistošo noteikumu izdošanas tie-
siskā pamatojuma norādi: “19.12.2006. Ministru kabineta notei-
kumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu”.

2. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamato-
jumu ar norādi: ”26.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 354  
“Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu”.

3. Papildināt saistošo noteikumu 2.1. punktu ar apakšpunktu 
2.1.11. šādā redakcijā:

“2.1.11. pabalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionā-
liem traucējumiem.”

4. Izteikt saistošo noteikumu 5.2. punktu šādā redakcijā:
“5.2. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (mācību pabalsts) 

30,00 EUR apmērā par katru bērnu, kurš apgūst vispārizglītojošo 
izglītību Mālpils novada vidusskolā un 15,00 EUR apmērā par 
katru bērnu obligātās izglītības vecumā (5 un 6 gadus vecs), kurš 
apmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi. Pabalsts tiek pie-
šķirts vienu reizi mācību gadā.”

5. Izteikt saistošo noteikumu 6.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam – atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteiktajam uzturlīdzekļu apmē-
ram”.

6. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “XIII” ar 
skaitli “XIV”.

7. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.1.” ar 
skaitli “14.1”.

8. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.2.” ar 
skaitli “14.2”.

9. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.3.” ar 
skaitli “14.3”.

10. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.4.” ar 
skaitli “14.4”.

11. Papildināt saistošos noteikumus ar XIII nodaļu šādā re-
dakcijā:

“XIII Pabalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem

13.1. Pabalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem, ir pabalsts bērna funkcionālo spēju uzlabošanai 
un saglabāšanai, nodrošinot bērniem sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus.

13.2. Sociālais dienests pieņem atzinumu par pabalsta nepie-
ciešamību ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionāliem traucē-
jumiem, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, 
ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par nepieciešamajiem sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem bērna funkcionālo spēju uzlabo-
šanai un sociālā darba speciālista izvērtējumu.

13.3. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 500,00 gadā, ko izmaksā 
bērna likumiskajam pārstāvim pēc sociālā dienesta atzinuma iz-
sniegšanas un attaisnojošu izdevumu, par sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojuma nodrošināšanu, iesniegšanas.”

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā 
“Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 24. aprīlī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4/17

Grozījums Mālpils novada domes 2011. gada 
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi), apstiprināti 
ar Mālpils novada domes 2011. gada 26. janvāra sēdes lēmumu 
Nr.1/13, šādu grozījumu:

Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.2.7. apakšpunktu šādā  
redakcijā:

“2.2.7. juridiskām personām, kuras veic komercdarbību, pir-
mos piecus gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas Latvijas Repub-
likas Uzņēmumu reģistrā, ja tās ir izveidojušas vismaz trīs jau-
nas darba vietas un ne mazāk kā 50 % nodarbināto ir Mālpils 
novadā deklarētās personas”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

Izskatīja 18 jautājumus:
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par būves Pils ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, turpmāko 

izmantošanu.
4. Par adreses piešķiršanu/precizēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” 2019. gada  
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

Turpinājums 4. lpp.

rezultātu apstiprināšanu.
7. Par projekta pieteikuma “Primārās veselības aprūpes in-

frastruktūras uzlabošana J. Sprūdes ģimenes ārsta prak-
sē” iesniegšanu un projekta apstiprināšanu.

8. Par jauna noma līguma slēgšanu J. Sprūdes ģimenes ārsta 
prakses nodrošināšanai.

9. Par izcenojuma apstiprināšanu ēdnīcas telpu nomai Pils 
ielā 7, Mālpilī.

10. Par valsts amatpersonas amatu apvienošanu.
11. Par izmaiņām Mālpils PII “Māllēpīte” amatu sarakstā.
12. Par atļauju rīkot pavasara gadatirgu.
13. Par IK “Beata-Marija” iesnieguma izskatīšanu.
14. Par koncesijas līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas līgu-

ma noslēgšanu ar pašvaldības SIA “Norma K”.
16. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Mālpils novada kapsētu uz-

turēšanas un izmantošanas noteikumi” apstiprināšanu.
17. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījums Mālpils novada 

domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu”” apstiprināšanu.

18. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu.
NOLĒMA:

 • Veidojoties situācijai, ka esošajās Mālpils sociālās aprūpes 
centra telpās nav iespējams nodrošināt pieaugošo piepra-
sījumu pēc pansijas pakalpojumiem un augot pieprasīju-
mam pēc citiem sociālajiem pakalpojumiem, kuru attīstī-
šanai ir nepieciešamas telpas, Mālpils sociālā dienesta 
vadītāja ir iesniegusi domē priekšlikumu, likvidētās Mālpils 
internātpamatskolas internātu telpas, būvē ar adresi Pils 
iela 10, Mālpils, Mālpils novads, turpmāk izmantot pašval-
dības funkciju veikšanai – sociālo pakalpojumu nodrošinā-
šanai un attīstīšanai pieaugušām personām, paredzot 
sniegt pansijas pakalpojumus, ilgstošu sociālo aprūpi un 
rehabilitāciju, kā arī īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāci-
jas pakalpojumus, nolēma:

1. Konceptuāli atbalstīt būves ar adresi Pils iela 10, Mālpils, 
Mālpils novads, turpmāko izmantošanu sociālo pakalpojumu no-
drošināšanai un attīstīšanai pieaugušām personām, paredzot 
sniegt pansijas pakalpojumus, ilgstošu sociālo aprūpi un rehabi-
litāciju, kā arī īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitācijas pakalpo-
jumus.

2. Sadarbībā ar Mālpils novada būvvaldi nodrošināt tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši būves plānotajam iz-
mantošanas veidam.

3. Nodrošināt un organizēt būvniecības veikšanu atbilstoši iz-
strādātajai tehniskajai dokumentācijai.

4. Veikt nepieciešamo kadastra datu aktualizēšanu Valsts ka-
dastra informācijas sistēmas datos.

 • Atzīt, ka nekustamie īpašumi Rūpniecības iela 9A, Mālpils, 
Mālpils novads un Rūpniecības iela 9B, Mālpils, Mālpils no-
vads, nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai un 
būtu lietderīgi tos nodot iespējamai atsavināšanai. Atsavi-
nāt izsolē ar augšupejošu soli Mālpils novada domei piede-
rošos zemes gabalus kā vienu vienību. Noteikt nekustamo 
īpašumu Rūpniecības iela 9 A, Mālpils, Mālpils novads un 
Rūpniecības iela 9 B, Mālpils, Mālpils novads, nosacīto (sā-
kuma) cenu 12 800 EUR. Apstiprināt Rūpniecības iela 9A, 
Mālpils, Mālpils novads un Rūpniecības iela 9 B, Mālpils, 
Mālpils novads, atsavināšanas, tos pārdodot, izsoles notei-
kumus. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organi-
zēt un veikt nekustamo īpašumu izsoli.

 • Apstiprināt projekta pieteikuma “Primārās veselības aprū-

pes infrastruktūras uzlabošana J. Sprūdes ģimenes ārsta 
praksē” iesniegšanu un projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt  pašvaldības līdzfinansējumu 480,00 EUR (četri 
simts astoņdesmit euro) apmērā.

 • Slēgt līgumu ar SIA “Žaks-2”, Reģ. Nr. 40103137553, par 
nekustamā īpašuma, kas atrodas Pils ielā 7, Mālpilī, Māl-
pils novadā, ēdināšanas bloka telpu nomu uz laiku no 2019. 
gada 1. jūnija  līdz 2019. gada 31. augustam. Noteikt Telpu 
nomas maksu 0,13 EUR/m2 (bez PVN).

 • Atļaut IK “Beata-Marija”, Reģ. Nr. LV 40002034016, juridis-
kā adrese: Nākotnes iela 3, Mālpils, Mālpils novads, ierīkot 
āra kafejnīcu blakus pastāvīgajām veikala-kafejnīcas tel-
pām Nākotnes ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, pie firmas 
“Aldaris” nojumes galdiņiem ar 12 sēdvietām. Atļaujas 
darbības laiks no 2019. gada 1. maija līdz 1. septembrim, 
saglabājot pašvaldībai tiesības pārtraukt āra kafejnīcas 
darbību, ja pašvaldības policija konstatē sabiedriskās kār-
tības noteikumu pārkāpumus, kā arī uz laiku apturēt atļau-
jas 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.

 • Slēgt līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar pašvaldības SIA 
“Norma K”, Reģ. Nr. 40003312216, juridiskā adrese: Nākot-
nes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152, par pašvaldī-
bai piederošā dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un pārval-
dīšanu.

 • Apstiprināt P/a “Mālpils sociālais dienests” 2018. gada 
pārskatu par kopējo summu 239 824 EUR. Apstiprināt Māl-
pils novada domes 2018. gada pārskatu par kopējo summu 
13 413 062 EUR. Apstiprināt Mālpils novada domes konso-
lidēto 2018. gada pārskatu par kopējo summu 13 652 522 
EUR.

MĀLPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
Izskatīja 1 jautājumu

1. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība dein-
stitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā” iesniegša-
nu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
NOLĒMA:
• Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības dalību darbības pro-
grammas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta 
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģime-
niskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integ-
rācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākumā “Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, iesniedzot 
izstrādāto projekta iesniegumu “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils nova-
dā” otrās atlases kārtas konkursā. Projekta apstiprināšanas ga-
dījumā uzņemties saistības projektā. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā pašvaldība apņemas nodrošināt pašvaldības līdzfinan-
sējumu projekta īstenošanai 59 789,28 EUR (piecdesmit deviņi 
tūkstoši septiņi simts astoņdesmit deviņi euro divdesmit astoņi 
centi), nodrošināt finansējumu vismaz 10% apmērā no ERAF un 
valsts budžeta dotācijas kopsummas līdz noslēguma maksājuma 
saņemšanai, nepieciešamības gadījumā ņemot Valsts kases kre-
dītu. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirekto-
ram.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada JŪNIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 19. jūnijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 19. jūnijā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 19. jūnijā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 26. jūnijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 17. jūnijā plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Turpinājums no 3. lpp.

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

AKTUĀLI

2019. gada 18. maijā visā Latvijā norisinājās Muzeju nakts. Arī 
mēs to jau otro gadu organizējām Mālpils novada “Skulmēs”, kur 
atrodas mākslinieku Martas un Oto Skulmju, kā arī aktiera Va-
lentīna Skulmes piemiņas istabas. 

Šī gada Muzeju nakts oficiālā tēma bija “Tālavas taurētājs”. 
2019. gadā visā Latvijā atzīmē Brīvības cīņu simtgadi, tāpēc uz-
manība veltīta karalauka varonībai un personībām, kuru cīņas 
ierocis ir vārds un taure, spalva un ota.

Muzeju naktī “Skulmēs” mēs veltījām uzmanību Pirmā pa-
saules kara laikam Latvijas teritorijā un mūsu novadnieces, 
rakstnieces Ivandes Kaijas  dienasgrāmatas fragmentiem par 
Mālpilī pavadītajiem 11 mēnešiem (1916. gada septembris – 
1917. gada augusts), kad tuvākajā apkārtnē norisinājās kaujas. 
Viņa savā dienasgrāmatā atspoguļoja vietējo ļaužu noskaņojumu 
un savstarpējās attiecības un apbrīnoja zemnieku spēku un dros-
mi turpināt savus ikdienišķos lauku darbus kara laikā. Fragmen-
tus no Ivandes Kaijas dienasgrāmatas mums sagatavoja LU Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Gundega 
Grīnuma (biedrības “Idoves mantojums” projekta “Mālpils nova-
da vēstures saglabāšana un izpēte: 2. daļa” ietvaros, ko atbalstī-
ja Valsts kultūrkapitāla fonds. Dienasgrā-
matas fragmentus lasījumu veidā izstāstīja 
Daila Klintsone, Dzintra Austriņa un Ieva 
Pauloviča (paldies Lienei Cimžai par lasīju-
mu režiju!). Muzeju nakts apmeklētājiem tā 
bija unikāla iespēja – dzirdēt šos tekstus, jo 
tie tika publiskoti pirmo reizi.

Lai ar Ivandes Kaijas dienasgrāmatas 
tekstu varētu iepazīties plašāks Mālpils no-
vada iedzīvotāju loks, publicējam to divās 
daļās. Šajā avīzes numurā ir dienasgrāma-
tas fragmenti par 1916. gadā piedzīvoto, nā-
kamajā varēs lasīt par 1917. gada notiku-
miem Mālpilī.

Muzeju naktī interesentiem bija iespēja 
arī tuvāk iepazīties ar “Ģērķēnu” un  “Skul-
mju” māju vēsturi, arī ar abām piemiņas is-
tabām. Tāpat viesi varēja radoši izpausties 
vēstuļu darbnīcā, izgatavojot aploksnes ar 
īpašo “Skulmju” zīmogu. Darbnīcu vadīja 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas skolo-
tājs Jānis Sausnītis. Pēc lasījumiem ap-

Otrā Muzeju nakts Mālpils “Skulmēs”

No kr. – Ieva Pauloviča, Ieva Dzintra Austriņa, Daila Klintsone, 
literatūrzinātniece Gundega Grīnuma Skulmēs, 2019. gada 18. maijs

meklētāji noskatījās dokumentālo filmu "Astoņas zvaigznes" par 
astoņiem latviešu strēlnieku pulkiem Pirmā pasaules kara laikā. 
Par to sirsnīga pateicība izsakāma filmas producentam Bruno 
Aščukam un režisoram Askoldam Saulītim, kuri laipni atvēlēja 
filmu demonstrēt par brīvu.

Pasākums bija izdevies, un to apmeklēja ap 72 cilvēku (tas ir 
vairāk kā pagājušajā gadā), tai skaitā 20 bērni un jaunieši. Puse 
no apmeklētājiem bija viesi no citiem novadiem un pilsētām (no 
Siguldas, Krimuldas, Ropažiem, Piņķiem, Aizkraukles, Cēsīm un 
Rīgas).

Paldies visiem Mālpils kultūras centra kolēģiem (Edītei, Elitai, 
Anitai, Esmeraldai, praktikantei Ditai, Ilvaram, Mārtiņam un Val-
dim) un arī Kristīnei Jonītei-Jurkēvičai par atbalstu Muzeju nakts 
organizēšanā! Īpaši liela pateicība visiem Muzeju nakts apmeklē-
tājiem un viesiem! Bet vislielākais paldies tiek Inārai Skulmei, 
kura jau otro gadu laipni atļāvusi rīkot Muzeju nakti savā sētā!

Mālpils kultūras centra  
kultūrvides speciāliste Ieva Pauloviča
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Pirmais pasaules karš no Mālpils Ģērķēnu 
skatpunkta Ivandes Kaijas vēstulēs 
un dienasgrāmatā (1916-1917) 

Mālpils pusi gadsimtu gaitā nav saudzējis neviens no kariem, 
kurš, sējot postu un iznīcību, vēlies pāri Vidzemei. 20. gs. otrajā 
desmitgadē pār novadu jo smagi gulst arī Pirmā pasaules kara 
tumšā ēna. Ir 1916. gads, un frontes līnija pagaidām vēl atrodas 
patālu no Mālpils, “latviešu likteņupes” Daugavas krastos, taču 
vēji no turienes vai ik dienas atnes te stiprākas, te vājākas lielga-
balu dunoņas atbalsis. Vietējie ļaudis un pagastā patvērušies 
bēgļi no vācu okupētās Kurzemes tajās ieklausās ar bažām, jo 
kara gaita ir neprognozējama.

Kopš 1916. gada septembra nogales Mālpils Ģērķēnos kopā ar 
saviem trim bērniem Silviju, Haraldu un Ivaru uzturas rīdziniece 
Antonija Lūkina (1876-1942), “mājas kārtībā” dēvēta par Toniju. 
Lasošais latvietis viņu pazīst kā skandalozi populārā romāna “Ie-
dzimtais grēks” (1913) autori Ivandi Kaiju – kaismīgu cīnītāju par 
sieviešu līdztiesību. Ģērķēni – rakstnieces dzīvesbiedra ārsta Fē-
liksa Lūkina (1875-1934) dzimtās mājas – pieder viņa svainim 
Andrejam Liepiņam. Iecienītais Rīgas dakteris jau ilgāku laiku ir 
šķirts no ģimenes, resp., neraugoties uz nopietnām veselības 
problēmām, kalpo par Rīgas-Orlas dzelzceļa ārstu Vitebskā un 
darbojas arī turienes bēgļu komitejā. Ģērķēnos palīdzības snieg-
šana grūtībās nonākušajam radu pulciņam tiek uztverta kā paš-
saprotama lieta.

Ivandei Kaijai šajās saimnieku teicami iekoptajās, skaisti un 
gaumīgi izveidotajās mājās jau izsenis ir tuvs ikkatrs stūrītis. Ar 
Ģērķēniem un to gleznaino apkārtni viņu saista romantiskas jau-
nības atmiņas par pirmo mīlestību, par Mālpils pusē aizvadītām 
harmoniskām, dabas poēzijas caurstrāvotām vasaras brīvdie-
nām. Tieši šeit, vīra māsas Karlīnes Liepiņas mājās, savulaik dzi-
musi nākamās rakstnieces jūsmas pilnā, gandrīz vai eksaltētā 
pieķeršanās dzimtās zemes dabai un ainavai, tieši Ģerķēnos gū-
tie lauku dzīves iespaidi auglīgi ietekmējuši viņas radošā talanta 
atraisīšanos, un tieši šeit Tonijas pasaules uztvere bagātināju-
sies ar dziļi izjustu patriotisma zemstrāvu. Šo spēcīgo, noturīgo 
jūtu vadīta rakstniece sava, kara priekšvakarā sarakstītā debijas 
romāna “Iedzimtais grēks” ievaddaļā “Gaidas pirmā mīlestība” 
savu jauno varoņu Gaidas, Anitas, Valda un Ērika attiecību līklo-
čus bija savērpusi uz skaistās Ģērķēnu apkārtnes fona. Kaut gan 
darbā attēlotajām vietām piedēvēti citi nosaukumi, mālpilieši ta-
jās bez grūtībām atpazina Ģērķēnu mājas, Mergupi ar tās tiltiņu, 
Draudzības akmeni, mācītājmuižu, bērzu birzi upes kreisajā 
krastā...

1916. gada Ģērķēni, protams, vairs nav tā pati gaišā, idilliskā 
miera un pārticības sala kā senāk. Saimniecība ar grūtībām velk 
karalaika nodokļu un klaušu, aizvien pieaugošās dzīves dārdzī-
bas un pirmās nepieciešamības preču trūkuma smago nastu. Arī 
daudzo klātpienācēju, tostarp kazaku oficieru, izmitināšana un 
uzturēšana prasa papildus piepūli. Bet kā ir ar Toniju Lūkinu 
pašu? Arī viņa vairs ne tuvu nav tā jūsmīgā meitene, kura Ģēr-
ķēnos ik vasaru tika ciemojusies gadsimta sākumā. Bez sekām 
nav palicis ne tālākas akadēmiskās izglītošanās sapņa sabru-
kums, ne viņas rūgtā privātās dzīves pieredze, ne ierobežotās 
iespējas nodoties rakstnieces aicinājumam. Un kur tad vēl dzir-
des vājums – bērnībā pārslimotās skarlatīnas sekas, kas rakst-
nieci nomāc kā nenokratāms lietuvēns. Arī nonākšana radinieku 
aizgādībā Ivandes Kaijas pašlepnajai, neatkarīgajai dabai nebūt 
nav viegls pārbaudījums.

Un tomēr – šeit, Gērķēnos, rakstniece un viņas atvases var 
justies relatīvā drošībā un badu necieš. Te bērniem ir pieejama 
svaiga gaisa pārpilnība un kustību brīvība, Ivandei Kaijai pašai – 

tik nepieciešamais, miesu un dvēseli dziedējošais dabas tuvums 
un ainavas skaistuma svētība. Turklāt visapkārt te skan sirdi sil-
došā dzimtā valoda un līdzās ir savējie, kuri nelaimē nepametīs. 
Rakstniecei, kura kara gados vairākkārt piedzīvojusi Krievijas 
drūmo realitāti, atgriešanās dzimtenē šķiet teju vai paradīzes at-
gūšana.

Taču rakstnieces nemierīgais gars tik un tā vibrē pastāvīgā sa-
traukumā. Viņu nomāc gan spēji uzbrukušais eksistences līdzek-
ļu izsīkums, gan praktiskā darba un rūpju pārmērs, gan bažas 
par bērnu un vīra veselību. Bet pāri visam – neziņa par rītdienu. 
Būdama nacionālpatriotiski domājošs un jūtošs cilvēks, Ivande 
Kaija sāpīgi pārdzīvo iznīcības draudus, kuru priekšā nonākusi 
pret savu gribu karā ierautā latviešu zeme un tauta. Ar dziļu iz-
misumu viņa uztver arī katru jaunu ziņu no frontes par milzīga-
jiem dzīvā spēka upuriem, par cilvēka dabas zvēriskumu, kuru 
karavīros tīši uzkurina militārās propagandas mašinērija, par 
neatgriezenisku kultūras vērtību bojāeju karadarbības rezultātā. 

Aizvadījusi kārtējo nogurdinošo, raižu pārpilno darba dienu 
Ģērķēnos, Ivande Kaija savas trauksmainās domas un emocijas 
mēģina “norakstīt no sevis” vēstulēs uz Šveici saviem garīgajiem 
aizbildņiem un sapratējiem Rainim un Aspazijai (pasta sakaru 
nestabilitātes dēļ cerības, ka viņas sūtījumi sasniegs adresātu, 
gan ir visai nosacītas). Taču biežāk viņa vēlos vakaros un naktīs, 
petrolejas lampai kūpot, raksta dienasgrāmatu. Ģērķēnos veiktie 
1916. un 1917. gada ieraksti tajā, pirmām kārtām, dokumentē 
rakstnieces pašas, bērnu un Liepiņu ģimenes karalaika ikdienu, 
kā arī mājās valdošo mikroklimatu kopumā. Taču rakstnieces vē-
rīgais skatiens mēdz pievērsties arī Mālpils pagasta dzīvei. Viņai 
rūp šejieniešu noskaņojums un savstarpējās attiecības, gaisot-
ne, kāda valda vietējā skolā, kur mācās viņas bērni, tas, kā māl-
pilieši reaģē uz jaunumiem no frontes, uz Kurzemes bēgļu un 
krievu karavīru klātbūtni pagastā un daudz kas cits.

Ar cieņu un apbrīnu Ivande Kaija izsakās par vietējo zemnieku 
stoicisko stāju un izturību. Ignorējot kara apstākļu spiedienu, šie 
vienkāršie, stiprie vīri un sievas spītīgi turas pie dabas ritmu no-
sacītā dienišķo darbu režīma: lauki taču prasās kopjami un tauta 
barojama arī posta laikos. Zemes sāls... Tā rakstniece dienasgrā-
matā dēvē šos pašaizliedzīgos darbarūķus, netieši nostādot vi-
ņus līdzās leģendārajiem latviešu strēlniekiem – tādiem Ziemas-
svētku kauju varoņiem kā deviņpadsmitgadīgais mālpilietis, 
bataljona komandieris Edvīns Mednis.

Dienasgrāmata ļauj ielūkoties arī rakstnieces – sievietes dvē-
seles noslēpumu šifrētājas un atklājējas – trešā romāna “Jūgā” 
tapšanas gaitā un apstākļos, reizē ieskicējot ar viņas “mīlestības 
programmu” kopumā saistītās nākotnes ieceres. Tiek pieteikts 
arī kāds jauns māksliniecisks projekts – nodoms sarakstīt dzim-
tenes vēstures problēmām veltītu “Dzintarjūras stāstu” (vēlāk 
šis darbs tiek pārdēvēts par “Dzintarzemi”). 

Ivandes Kaijas Ģērķēnu hronika apraujas pēkšņi. 1917. gada 
augustā rakstniece kopā ar meitu dodas uz galvaspilsētu, kur 
Silvijai jākārto ģimnāzijas iestājeksāmeni. It kā paredzēdama ko 
nelāgu, Ivande Kaija no Gērķēniem atvadās ar vārdiem: “Prāts 
tāds maldīgs, šaudīgs. Sirds kā ko gaida, ko nezināmu, nenovēr-
šamu”. Rakstnieces nojautas piepildās: Rīgā pēkšņi iebrūk vācu 
karaspēks, un frontes līnija Lūkinu ģimeni uz ilgu laiku sašķeļ 
divās daļās. Ģērķēnu lappuse Ivandes Kaijas dienasgrāmtā nu 
tiek aizšķirta, un tajā sākas stāsts par okupētajā galvaspilsētā 
pārciesto un pieredzēto.

Rezumējot iepriekš teikto, jāuzsver, ka vienpadsmit Mālpils 
Ģērķēnos aizvadītajos 1916. un 1917. gada mēnešos tapusī Ivan-
des Kaijas dienasgrāmatas daļa ir nozīmīgs autobiogrāfisks un 
vienlaikus arī laikmeta dokuments – izglītotas, ar augstu empā-
tijas spēju un publicistes talantu apveltītas personības liecinā-
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jums par lokālajiem, reģionālajiem un starptautiskajiem karalai-
ka notikumiem, kā arī par to atbalsi kā pašas autores, tā arī 
mālpiliešu apziņā un emocijās. Tiesa, dienasgrāmatu atšķirībā 
no vēstulēm Rainim un Aspazijai Ivande Kaija rakstījusi steigā, 
par teksta literāro kvalitāti īpaši neraizējoties. Taču stila un iz-
teiksmes negludumi nespēj mazināt šajā unikālajā vēstures avo-
tā ietvertās saturiskās vērtības. Tās pamatojas autores novēroju-
mu asumā, ētiskajā maksimālismā un sociālā taisnīguma izjūtā, 
bet jo īpaši – spējā uztvert pasaules sāpi kā savējo un tai atsauk-
ties tipiski sievišķās izpausmēs. Taču varbūt pats galvenais Ivan-
des Kaijas vēstījums 21. gadsimta latvietim Gērķēnu perioda die-
nasgrāmatā ir autores izpratne par to, kas ir dzimtenes mīlestība 
un patriotisms. Pēc rakstnieces ieskatiem, pirmām un galvenām 
kārtām, tas ir godīgums un atbildība pret saviem līdzcilvēkiem, 
pret savu zemi un tautu, kas reizē ir arī godīgums un atbildība 
pret pasauli.

Ivandes Kaijas apjomīgā dienasgrāmata – četras biezas burt-
nīcas – glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkas Retumu krājumā un līdz šim publicētas tikai 
daļēji. Topot to jaunam, pilnīgākam un precizētam izdevumam, 
kuru nākamgad gatavojas laist klajā izdevniecība “Zinātne”, 
“Mālpils Vēstu” lasītājam tiek piedāvāts pirmpublicējums – satu-
riski nozīmīgāko Ģērķēnos fiksēto rakstnieces dienasgrāmatas 
materiālu izlase. Lai nesaraibinātu tekstu un neapgrūtinātu tā 
uztveri, ierakstos izdarītie saīsinājumi netiek norādīti. Publikāci-
jā saglabātas autores stila un leksikas īpatnības, atbilstoši mūs-
dienu gramatiskajiem normatīviem koriģēta vienīgi interpunkcija 
un ortogrāfija.

Tekstus iespiešanai sagatavojusi un komentējusi 
literatūrzinātniece, Dr. philol. Gundega Grīnuma.

Ivande Kaija Mālpils Ģērķēnos vēstulē Rainim un Aspazijai
1916. gada 18. februārī

Sirdsmīļie, dzimtene jūs sveicina!
Sēžu Gailēnos (1) pie loga un raugos pār upi uz mācītājmuižu. 

Gaidas jaunības sapņi un ilgas top dzīvas, tik dzīvas. Kā bija reiz 
un kā tagad! Laukā vējš auro jau trešo dienu, sniegputeņi, bet es 
ar kaislību brienu pa gravām, pa upes dziļo sniegu. Kur tāļumā 
grauj pērkoņi – pie Daugavas... Kādu dien mazāk, citu bez mitē-
šanās. Tālu ir Daugava, verstis 40. Pa labi un pa kreisi – izvagotas 
latvju zemes āres; bet arājs klusu, mierīgi iet savās ziemas darba 
gaitās un rīko darbarīkus pavasarim, nedomādams par to, kāds 
būs nākamais pavasaris. Visi Vidzemes pagasti pilni bēgļu, katrā 
mājā. Mālpilī ap 700. Tāpat ir ēdināšanas “punkts”, pilī bēgļu la-
zarete, kur strādā 4 ārsti, 6 māsas; viņiem darba daudz; asins-
sērga, kas plosījās vasarā un rudenī, tagad rimusies, bet toties 
visādas sasaldēšanās slimības plosās stipri 
starp bērniem, kā šarlaks, difterīts. Ja vi-
dzemniekiem arī uz pavasari būtu jālaižas 
uz dzidrākiem novadiem, tad tas būtu vēl 
kas šausmaināks kā pērn, kurzemniekiem 
izceļojot, jo tagad še iedzīvotāju skaits du-
bultojies. Bezgala sāpīgi raudzīties pār 
mūsu dzimtenes likteni tagad un nākotnē.

No svešuma (2) šurp braucot, pamodos 
no rīta Valkā, veros pa logu, neticu savām 
acīm – vai sapņoju? Liekas, ka esmu kur ār-
zemēs: glītas mājas, katrai smuks ābeļu 
dārziņš ar ogu krūmājiem apkārt; ēkas un 
celiņi, viss kārtīgi, un stacijā zemnieki ar ve-
seliem mēteļiem, zābakiem; nevienas vīzes, 
čabatas, ne noplīsušu, pinkainu pakaušu, 
miegainu seju... Un taču starp viņiem dau-
dzi bēgļi, kas visu zaudējuši. Bet neviens 

pēc nabaga neizskatās. Tādu lepnumu sajutu, raugoties uz savē-
jiem. Tik skaista izliekas tagad dzimtene – kā apsolītā zeme. Tik 
žēl būs atkal viņu atstāt pēc dažām dienām.

Dzīvojiet nu veseli! Jūsu māsa (3) Tonija

1 Šajā vārdā Tonija Lūkina (Ivande Kaija) dēvē romānā “Ie-
dzimtais grēks” attēlotās mājas, kuru prototips ir Mālpils Ģērķē-
ni.

2 Laikā, kad rakstīta šī vēstule, rakstniece uz neilgu laiku bija 
ieradusies dzimtenē no Krievijas. Kamēr viņas vīrs turpināja die-
nēt Vitebskā, Tonija Lūkina ar bērniem bija apmetusies Piemas-
kavā, Goļicinā, kur par vietējās muižas pārvaldnieku strādāja 
Andreja Liepiņa brālis Kārlis Liepiņš (1864–1942).

3 Reizumis parakstoties kā Aspazijas un Raiņa māsa, Tonija 
Lūkina mēdza apliecināt savu pieķeršanos abiem emigrācijā mī-
tošajiem dzejniekiem un reizē arī akcentēt garīgo tuvību ar vi-
ņiem.
Ivande Kaija Sudakā vēstulē Rainim
1916. gada 5. maijā

Mīļie, kāpēc no Jums tik ilgi ne ziņas, ne miņas? Jel atsauca-
ties ar kādu vārdiņu! Mums iet labi, cik labi var iet pastāvošos 
apstākļos. Esam jau nedēļu Krimā, pie Melnās jūras, netālu no 
Feodosijas mazā peldu vietiņā. Te ir klusi, kā uz zemēm. Mans 
vīrs arī te atvaļinājumā līdz jūnija sākumam. Visi esam veseli, 
atpūšamies un ilgās veramies uz ziemeļiem. Kā gan kara darbi 
atrisināsies! Vēl visas puses plāno tik – kurp sviesties. Dārdzība 
3-kārtēja un aug augumā.

Palieciet no visas sirds sveicināti! Tonija
Ivande Kaija dienasgrāmatā Ģērķēnos
1916. gada 9. oktobrī

Esam te jau no 30-tā septembra, un šis pirmais vakars, kur 
tieku pie spalvas. Un šis vakars tik grūts un baigs: Ivuls (1) no 
vakardienas saslimis. Lai nu kā, visu var pārciest, kad tik bērns 
top vesels. Man briesmīgas bailes žņaudz sirdi. Vienīgais apmie-
rinājums šoreiz tas, ka esmu starp labiem cilvēkiem un zinu, ka 
tie no mums nebēgs kā no spitālīgiem, kā tas bij Goļicinā.

Atkūlāmies laimīgi. Liepiņi (2) saņēma mūs laipni un sirsnīgi. 
Pirmās dienas gan te bij grūti, jo lielajā istabā bij iemitinājušies 
divi kazaku oficieri; un mēs 8 cilvēki dzīvojām pa mazo ēdamista-
bu un grosmammas (3) istabu. Bet, kad tie pēc 3 dienām aizgāja 
uz mazo mājiņu (4), tad jau palika svabadāki. Esam nu jau ierīko-
jušies, kā nu te var, un jūtamies puslīdz labi, kā mājās. Bērni ie-
stājās tūlīt proģimnāzijā (5), puikas II klasē, Silvija (6) IV klasē. Tā 
kā te skola sākusies jau no 15. augusta, tad ir mācībās stipri 
daudz ko panākt, it īpaši Silvijai. Bet skolas priekšnieks Jeger-
maņa kungs laipni uzņēmās dot viņai privātstundas algebrā un 
ģeometrijā. Silvija ir ļoti mierā, ka nu skolā, uztver ļoti nopietni 
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savu jauno uzdevumu, mācās ar aizraušanos. Puikām gan te tā 
nepatīk kā Goļicinas ģimnāzijā. Bet citādi atkal viņiem te patīk 
labāk, jo tā pavisam cita pasaule: brauc ar siena vezumu, jāj uz 
dzīva zirga, Haralds (7) pat mēģināja upē makšķerēt, taču jau par 
saltu un mitru, neķeras. Bērniem te būs ļoti labi, kaut gan man 
grūti būs ieturēt pierasto kārtību un tīrību...

Es esmu ļoti priecīga, ka esam atkal dzimtenē. Grūti iet vi-
siem, bet katrs ir zem paša pajumtes, paēdis, apģērbies. Krievijā 
visur tagad taisni kaujas ar badu, it īpaši galvaspilsētās (8).

1 Resp., Tonijas un Fēliksa Lūkinu jaunākais dēls Ivars Lūkins 
(1907–1942). 

2 Runa ir par Ģērķēnu saimniekiem Andreju Liepiņu (1850–
1921), viņa sievu Karlīni Šarloti Liepiņu (dzim. Lūkina, 1865–1957) 
un abu meitām Mariju Liepiņu (prec. Kalniņa, 1889–1982/1984?) 
un Martu Liepiņu (prec. Liepiņa-Skulme, 1890–1962).

3 Par grosmammu jeb grosi, t.i., vecmāmiņu, Ģērķēnos tika 
dēvēta Fēliksa Lūkina māte Marieta Lūkina (dzim. Strauberga, 
1941–1934).

4 Kazaku virsnieki acīmredzot pārcēlušies uz Ģērķēnu Lejas 
māju (tagad Skulmes).

5 Runa ir par Mālpils proģimnāziju, kas darbojās no 1910. līdz 
1917. gadam.

6 Tonijas un Fēliksa meita Silvija Lūkina (1904–?, prec. Omova).
7 Abu vecākais dēls Haralds Lūkins (1906–1991).
8 Domāta Pēterpils jeb Petrograda un Maskava.

10. oktobrī
Šorīt bij sanitārlazaretes ārstiene. Liekas, ka [Ivulim] būs 

skarlatīna. Silvijai ar Haraldu nu arī jāpaliek mājā no skolas. Ja 
tik nu Dievs žēlotu tos, ka nepielīp!
12. oktobrī

Ivuls vesels. Dieva laime, ka esam šeit, mājās. Ja tāda liksta 
mums būtu uzbrukusi Vitebskā, tad nevaru iedomāties, kā būtu 
bijis ar kopšanu, izsargāšanos, lielajiem bērniem utt. Ārstu arī te 
papilnam, nāk bez aicināšanas, vakar dāma, šodien kungs; visi 
no sanitārpunkta; laboratorija urīna izmeklēšanai arī ir. Ar vienu 
vārdu sakot – viss, kas vajadzīgs.

Kara gaita tagad svārstīga.
Kad jel varētu drusciņ strādāt savu darbu. Bet neiznāk, jo 

augu dienu esmu aizņemta ar bērnu apkopšanu un mācīšanu. 
Līgotnis izlaidis sastādījumu par latviešu bataljoniem (1). Tikai 
mana spalva stingst, un tinte sabiezējusi.

1 Žurnālists un rakstnieks Jēkabs Līgotnis jeb Līgotņu Jēkabs 
(īst.v. Jēkabs Roze; 1874–1942) bija tuvs Tonijas Lūkinas paziņa. 
Šeit, domājams, pieminēta pagaidām neidentificēta Jēkaba Lī-
gotņa publikācija kādā no Maskavas vai Pēterpils latviešu laik-
rakstiem.
Vēstule Rainim un Aspazijai
1916. gada 14. oktobrī

Mīļie sirdsdraudziņi,
divas nedēļas jau, kamēr elpoju atkal dzimtenes gaisu, skrai-

du pa piemirkušajām pļavām un klausos dārdošās kara noska-
ņās. It īpaši dzidrās dienās skaidri dzird dobjo rūkoņu aeroplānu, 
bumbām krītot. Pēdējos kādreiz redzējuši arī šeit.

Dīvaina dzīvība tagad plūst mūsu dzimtenē. Citkārt klusos ru-
dens rugāju laukos tagad manevrē kazaku pulki; pa ceļiem ne-
mitīgi brauc vezumnieki, latviešu zemkopji pilda visādas kara 
klaušas un šķūtis, kuras bieži nav vieglas. Bet neviens nekurn, 
katrs laimīgs, ka vēl var mist zem sava pajumta, pašu maizē un 
savā vaļā. Kurzemnieku biedošais piemērs visur acīs: katrā mājā 
te Kurzemes bēgļi. Un ja vēl kāds kaktiņš kur lieks, tad tas pie-
bāzts ar kareivjiem.

Es esmu tik laimīga, dzirdēdama sev apkārt mīļo latviešu va-
lodu. Tā apnicis bij laukā, svešumā. Tur arī pēdējā laikā materiā-
lie dzīves apstākļi bij tādi, ka ar bērniem nebij vairs iespējams 
dzīvot, ja negribēja redzēt viņus fiziski nīkstam. Šeit, lauku mā-

jās, cita lieta, te visa kā diezgan.
Mans vīrs vēl ir Sudakā, jo nav pilnīgi atspirdzis, ka varētu at-

griezties pie darba.
Ko nu jūs, mīļie, dārgie, labu dariet? Vai Elza (1) nu ir atkal uz 

pekām, jeb tāpat vien čīkstiet abi kā aiztrūkušas vijoļu stīgas? 
Dievs to zin, kā sauks to dienu, kad mēs kādreiz redzēsimies!

Novēlu Jums abiem, mīļajiem, ja ne laimīgu Jaungadu, tad 
taču droši – priecīgas Lieldienas! Uz Jāņiem gaidīšu atbildi.

Ar mīļu skūpstu Jūsu Lilija (2)
1 Resp., Aspazija.
2 Rainis Toniju Lūkinu viņas Kastaņolas apmeklējuma laikā 

1910. gadā bija salīdzinājis ar maigu, baltu liliju. Vēlāk abi dzej-
nieki šo apzīmējumu uz topošo rakstnieci sāka attiecināt īpaš-
vārda formā, un reizēm Tonija saziņā ar viņiem sevi tā sauca arī 
pati.
Dienasgrāmata, 1916. gada 24. novembrī

Tik skaista, mirdzoša diena bij šodien... Taisīju lielu pastaigu 
priekšpusdien: biju Zaķī pastā (1) apdrošināt Fēliksam vēstuli.

Daba mani apbrīnojami apmierina ikreiz visās bēdās. Un it 
īpaši mūsu dzimtā daba. Lai arī cik pelēka un drūma reizēm, bet 
tagad, pēc tās saltās svešniecības Krievijā, [tā] man divkārt dārga 
un mīļa.

Es sajūtu tādu savādu mūsu zemes smaržu; man liekas, ne-
kur tai nav tāda. Man ir tā, ka gribētos krist zemē, pieplakt cieši 
pie zemes un to skūpstīt, ieelpot viņas pazīstamo mīļo dvesmu un 
valgmi. Mežā staigājot, jūtos kā tuvu savējo vidū, un man liekas, 
ka visi koki arī priecājas, ka es atgriezusies, apsveic mani, lēni 
šalkdami. Es tad topu nerātna kā bērns,.. svaid[os] ar čiekuriem, 
smejos, ķeru vāveres! Arvien tad aizmirstu savus gadus. Un man 
jau pāri pusmūžam – 40!

1 Domāts Zaķu krogs, kas 1935. gadā pārbūvēts par Mālpils 
labdarības biedrības Tautas namu un tējnīcu Mālpils centrā. Ne-
tālu no tā atradās pasta ēka (tag. Jevģenijas Sprūdes ārsta prak-
ses ēka).
17. decembra naktī

Priekš 13 gadiem šajās stundās es cietu sava pirmdzimtā bēr-
na, Silvijas, radības mokas. Pussešos no rīta tā ar skaļu brēcienu 
apsveica pasauli. Tagad es arī sēžu un radu – savu trešo romānu 
“Jūgā”. Sāku to rakstīt 1. decembrī un nu, cik vien tieku, strādāju 
ik nakti, no desmitiem līdz trijiem. Bet ļoti lēni, jo visu dienu jau 
esmu nostrādājusies gan fizisku darbu, gan ar bērniem vakarā 
mācoties. Tas arī nav iedvesmas temats, bet pieder pie manas 
programmas. I “Iedzimtais grēks” – mana mīlestības sintēze. To 
tad skaldu nozarēs: II “Sfinksa” – sievietes būtība, III “Jūgā” – 
laulības un (mīlas?) konvencijas jūgā, IV “Atsvabināšanās” (1) – 
brīvie, kas neatzīst jūgu vairs, to lauzuši, seko sirds saucienam 
bez aizsprieduma.

Tā mana mīlestības programma. Tikai, kad no tās būšu atsva-
binājusies, tad varēšu netraucēti stāties pie citām problēmām, 
no kurām vistuvākā – dzimtene. “Dzintarjūras stāsts” (2) būs lat-
vju tautas bēdu stāsts. Tajā ieliešu visu savu karsto dzimtenes 
mīlestību un modināšu tādu arī latvju tautā. Tas būs mans mīļā-
kais darbs, uz kuru citi visi vēl tikai – gatavošanās. Visas perso-
nas jau kā dzīvas manā priekšā.

Tātad – tagad es atkal dzīvoju, jo – strādāju, radu.
1 Šo, pēdējo, iecerētās tetraloģijas romānu Ivande Kaija, kuru 

1921. gada pavasarī publiskas uzstāšanās laikā piemeklēja in-
sults, nepaguva uzrakstīt.

2 Rakstnieces aizsāktā, taču nepabeigtā vēsturisko romānu 
cikla pirmā daļa iznāca ar nosaukumu “Dzintarzeme” (1921).
23. decembrī

Tuvojas svētvakars – svešā mājā. Vēl arvien nemiers virs ze-
mes un cilvēkiem ļauns prāts! Kad atgriezīsimies savās mājās, 
savā ligzdā? Vai man vēl kādreiz būs sava ligzda? – Fēlikss vēl 
arvienu sirgst...

AKTUĀLI
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Mālpilī praksi pārņem jaunā ģimenes ārste Jana Borisova-Litvinova

Turpinot Latvijas valsts simtgades svētkus, šogad liela uzma-
nība pievērsta Latvijas Neatkarības karam jeb Brīvības cīņām, 
kas sākās 1918. gada decembrī un noslēdzās 1920. gada febru-
ārī. Šogad 100 gadus svin Latvijas Armija, kas izveidojās Neatka-
rības kara laikā, 1919. gada 10. jūlijā, kad tika apvienota Atseviš-
ķā brigāde ar Ziemeļlatvijas brigādi. Dažus mēnešus vēlāk, 1919. 
gada 11. novembrī, jaunizveidotā Latvijas Armija atbrīvoja Rīgu 

no Bermonta karaspēka. Šim notikumam par godu mūsdienās 
svinam Lāčplēša dienu.

Bet vēl pirms Latvijas Armijas dibināšanas, no 1919. gada 19. 
jūnija līdz 23. jūnijam Cēsu apkārtnē notika sīvas kaujas, kas bija 
izšķirošās Latvijas Neatkarības kara laikā. Šeit cīnījās Ziemeļlat-
vijas brigādes Cēsu kājnieku pulks un Igaunijas armijas vienības, 
kas kopīgi sakāva vācu karaspēku – Baltijas landesvēru un 

22. jūnijs – Cēsu kauju atceres diena jeb Varoņu piemiņas diena

No 2. maija Mālpilī darbojas ģimenes ārstes Dr. Janas Bori-
sovas-Litvinovas prakse. Saulainā pēcpusdienā dodos uz Parka 
ielu 3, lai iepazītos ar dakteri. Par sevi Jana saka, ka nav rīdzinie-
ce, nāk no Tukuma puses, ar ģimeni dzīvo Pierīgā un lauku vide 
viņai nav sveša. Sajūtu atvērtību un laipnību, un mūsu saruna ri-
sinās par vairākiem jautājumiem.

Kā Jūs izvēlējāties Mālpili par savas prakses vietu?
“Sociālajos tīklos bija informācija, ka Dr. Biruta Zīriņa meklē 

ārstu, kurš varētu pārņemt viņas praksi. Tā kā man ir ne tikai 
ģimenes ārsta izglītība, bet arī feldšera, es sazinājos un pieteicos 
strādāt asinsanalīžu kabinetā kā volontiere (brīvprātīgā). Šeit 
strādājot, es daudz domāju, vai man vajadzētu uzņemties prak-
ses vadīšanu, vai es varēšu to paveikt. Esmu pieradusi pie Rīgas 
tempiem un arī pie pilsētas ārstu tehniskajām iespējām. Attā-
lums man nelikās šķērslis, bet tas, ka te daudz ir jāievieš un jā-
uzlabo tieši tehniskajā jomā. Ģimenes ārsti tagad lieto ne tikai 
e-veselību, bet arī citas datorprogrammas, kas palīdz optimizēt 
prakses darbu, piemēram, organizēt, lai pieņemšana ritētu āt-
rāk. Programmatūra, ko piedāvā medicīnas firmas, ievērojami 
atvieglo ārstam darbu − ļoti maz ir jāraksta ar roku, dokumenti ir 
viegli izveidojami elektroniski.”

Kas ir tās steidzamākās lietas, ko Jūs vēlētos 
ieviest?

“Es vēlētos ieviest pierakstu, kas te nebija. Pa-
cienti brīvi nāca un vēl joprojām nāk jebkurā laikā. Es 
vēlētos sakārtot visu tā, lai būtu pieraksts – kārtība 
gan pacientiem, gan man, lai cilvēkiem nav jātērē 
laiks, sēžot uzgaidāmajā telpā.

Vēlētos, lai pacienti ar hroniskām slimībām pie-
rakstītos un atnāktu uz apmeklējumu vismaz reizi 
trijos mēnešos. Aicinu visus, arī tos, kas nejūtas sli-
mi, reizi gadā veikt profilaktisko apskati un saņemt 
nosūtījumu uz valsts apmaksātām asins analīzēm. 
Diemžēl hroniskas slimības – cukura diabēts, hro-
niska sirds mazspēja, paaugstināts asinsspiediens, 
onkoloģiskās saslimšanas − parādās arv ien biežāk 
un arvien jaunākiem cilvēkiem.

Pašlaik mēs ar māsiņu pārspriežam, kā labāk sa-
strādāties, kā organizēt darbu, lai pacientu plūsma 
būtu vienmērīgāka un nebūtu rindu. Iesākumā man, 
protams, nākas pacientiem veltīt mazliet vairāk lai-
ka, lai katru labāk iepazītu, izskatītu slimības vēsturi, 
nepalaistu garām ko svarīgu. Gados vecāki pacienti, 
kuriem ir hroniskas slimības, ir jāizmeklē vēl rūpī-
gāk. Daktere Zīriņa zināja savu pacientu stāstus, bet 
es viņus vēl tikai iepazīstu, un prakse ir liela − apmē-
ram pusotrs tūkstotis cilvēku.”

Vai braucat uz Mālpili no Rīgas?
“Jā, uz pieņemšanas laiku braucu katru darba die-

nu, pa ceļam varu sakārtot domas, pārslēgties uz 
savu otro darbu Rīgā – Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā, kur strādāju kopš 2005. gada. 

Šis darbs arī ir mana sirdslieta, tajā varu sevi realizēt. Esmu tur 
strādājusi dažādos līmeņos – par sanitāru, dispečeru, kas pie-
ņem izsaukumus, izbraukumos ar brigādi un tagad kā vecākais 
dežūrārsts, kurš konsultē brigādes, risina dažādas neordināras 
situācijas. Tas man sagādā īpašu prieku, jo vienmēr ir gandarī-
jums, ka esi kaut ko labu izdarījis. Gadījumi tiešām ir ļoti dažādi, 
tāpēc darbs neatliekamajā palīdzībā “uztur ārstu tonusā”. Neat-
liekamas situācijas jau var gadīties arī ģimenes ārsta praksē. Jo 
vairāk hronisko slimību pacientiem ir slimības paasinājumi, jo 
tuvāk viņi tām neatliekamajām situācijām var nonākt. Ja es varu 
šādos brīžos palīdzēt, tad tas ir mans profesionālais ieguvums.”

Vai visi pacienti, kas bija pie Dr. Zīriņas, tagad ir pie Jums?
“Tas atkarīgs no pacienta deklarētās dzīvesvietas. Visi, kas 

deklarējušies Mālpils novadā un bija pierakstīti pie Dr. Zīriņas, 
tagad automātiski ir pie manis, bet tie, kas deklarējušies citur, 
pašlaik ir pasīvi reģistrēti. Tas nozīmē, ka viņiem jāatnāk un jā-
aizpilda reģistrācijas veidlapa.”

Vēlot ārstei izdošanos un veiksmi Esmeralda Tāle

Ģimenes ārstes Janas Borisovas-Litvinovas prakses darba laiki

Akūtā stunda Prakses 
darba laiks

Ģimenes ārstes 
pieņemšanas 

laiks

Medmāsas 
pieņemša-
nas laiks

PIRMDIENA (9:00−10:00) 8:00−16:00 9:00−14:00 14:00−16:00
OTRDIENA (13:00−14:00) 8:00−17:00 13:00−17:00 10:00−11:00

TREŠDIENA (9:00−10:00) 8:00−16:00 9:00−14:00 
ZĪDAIŅU DIENA 14:00−16:00

CETURTDIENA (14:00−15:00) 11:00−19:00 14:00−19:00 12:00−14:00
PIEKTDIENA (8:00−9:00) 8:00−16:00 8:00−13:00 13:00−15:00
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Par administratīvi teritoriālo reformu
Turpinājums no “Mālpils Vēstis” aprīļa Nr.

Cienījamo lasītāj!
Iepriekšējā izdevuma Nr. Jums bija iespēja iepazīties ar ES 

dalībvalstu vietējo pašvaldību lielumu un pārliecināties, ka Latvi-
jā, salīdzinājumā ar daudzu valstu vietējām pašvaldībām, jau ta-
gad nav mazas pašvaldības. Piemēram, Mālpils novada teritorijā 
221 km2 varētu ietilpt 12 Francijas vai 8 Vācijas vidējās vietējās 
pašvaldības. Pēc iedzīvotāju skaita 2 Francijas vai 0,6 Vācijas 
pašvaldības. Kāpēc es salīdzinu tieši ar Francijas un Vācijas paš-
valdībām? Tāpēc ka, šīs valstis pēc ekonomiskās izaugsmes ir 
pasaules valstu TOP astotnieku sastāvā un apgalvo, ka daudzās 
un mazās (pēc Latvijas pašreizējo politiķu skatījuma) pašvaldības 
netraucē ekonomikas izaugsmē un labklājības sasniegšanā. Var-
būt tieši tas ir arī veicinājis šo valstu izaugsmi, jo uzticēšanās 
savas valsts pilsoņiem lemt pašiem savus likteņus pēc iespējas 
mazākā teritorijā, ir nesušas šos lielos panākumus? Tā šajās val-
stīs ievēro vienu no ES dalībvalstu pamatprincipiem t.i. subsidia-
ritātes principu, par ko es rakstīju iepriekš.

Kāds ietekmīgs Francijas pārstāvis uz jautājumu vai nav pare-
dzēts Francijā samazināt vietējo pašvaldību skaitu (tas ir 36 781 
un kuras vidēji ir 17,2 km2 lielas ar 1804 iedzīvotājiem) atbildēja 
šādi “rokas nost no mūsu komūnām – demokrātijas bandinie-
kiem”.

Reforma piedāvā šo principu ignorēt un attālināt vietējo varu 

no saviem iedzīvotājiem. Kam tas ir izdevīgi, tāds ir jautājums?
Apgalvojums, ka liela administratīvā teritorija ir vairāk attīstī-

ties spējīga kā mazā, ir reformas autoru pieņēmums, jo fakti par 
to neliecina. Par to Jūs, cienījamo lasītāj, varat pārliecināties ta-
bulās, kas atspoguļo Latvijas pašvaldību attīstības indeksus un 
to izmaiņas. Divi sasaukumi, t.i. astoņi gadi pēc iepriekšējās re-
formas, ir pietiekoši ilgs laiks, lai varētu salīdzināt, kā tad pašval-
dībām ir veicies ar attīstību.

Attīstības indeksus nosaka katru gadu, un tie ietver sekojošus 
lielumus.

1. Ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem.

2. Bezdarba līmenis.
3. Trūcīgo personu skaits.
4. Noziedzīgo nodarījumu skaits.
5. Dabiskās kustības saldo.
6. Ilgtermiņa migrācijas saldo.
7. Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma.
8. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju.
Astoņu nozīmīgu lielumu ietveršana attīstības indeksa noteik-

šanā pietiekoši objektīvi atspoguļo pašvaldību un tās teritoriju.
Aplūkojiet uzmanīgi šīs tabulas un secinājumus izdariet paši.
Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs

Turpinājums 10. lpp.

Biedrības “Latviešu strēlnieku apvienība” biedri 2019. gada 18. maijā 
godina Mālpils Brāļu kapos apglabātos igauņu karavīrus, 

kuri krituši 1919. gada 25. jūnijā pie Plānupes muižas

Mālpils Brāļu kapu atklāšana, 1933. gada 11. jūnijs

Dzelzsdivīzijas daļas. Līdz ar to turpmāk (arī 
mūsdienās) 22. jūnijs ir noteikts kā Varoņu 
piemiņas diena jeb Cēsu kauju atceres die-
na. Igaunijā to kā Uzvaras dienu atzīmē 
23. jūnijā.

Latvijas Neatkarības kara laikā mūsdie-
nu Mālpils novada teritorijā tieša karadarbī-
ba nenotika, taču sīvas cīņas notika kaimiņu 
pagastos – Allažos un Inčukalnā. Mālpils 
Brāļu kapos atdusas ne tikai 49 strēlnieki, 
kuri krituši Mālpils apkārtnē notikušajās 
Pirmā pasaules kara cīņās, bet arī divi Igau-
nijas armijas kareivji (Karls Stuttermeisters 
un Jāns Leisners), kuri krituši pie Plānupes 
muižas (Allažu pagastā) Neatkarības kara 
laikā. Tāpēc šogad 18. maijā biedrības “Lat-
viešu strēlnieku apvienība” pārstāvji at-
brauca uz Mālpils Brāļu kapiem, lai noliktu 
ziedus un pateiktos abiem igauņu karavī-
riem par drosmi un cīņu pirms 100 gadiem.

Savukārt Mālpils novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties ne-
lielā piemiņas brīdī šī gada 22. jūnijā plkst. 11:00 Mālpils Brāļu 
kapos, lai noliktu ziedus un aizdedzinātu svecītes visiem kara-
vīriem, kas šeit atdusas.

Tāpat Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājums vēlreiz 
aicina mālpiliešus un sidgundiešus līdzdarboties pētnieciskā 
projektā par savas dzimtas vīriem, kuri piedalījušies gan Pirmajā 
pasaules karā, gan Neatkarības karā, gan Krievijas Pilsoņu karā. 
Aicinām pārskatīt savus dzimtas fotoalbumus un iesniegt savus 
stāstus par karavīru gaitām. Fotogrāfijas lūdzam nogādāt Māl-
pils novada vēsturiskā mantojuma krājumā (Ievai Paulovičai vai 
Esmeraldai Tālei) līdz šī gada 20. jūnijam. Iegūtais materiāls 
tiks izmantots topošajai izstādei par mūsu novada karavīriem, 
veltot atsevišķu uzmanību arī mūsu deviņiem novadniekiem – 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Izstādi varēs apskatīt, sākot 
no 10. novembra Mālpils kultūras centrā.

Kultūrvides speciāliste Ieva Pauloviča
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Attīstības indeksu izmaiņas 2017. gads pret 2009. gadu
2009 2010 2011 2013 2017 2017/2009

1 Baltinavas novads -3,768 -1,835 -1,661 -1,308 -1,386 2,382
2 Viļānu novads -3,553 -1,876 -1,542 -1,530 -1,357 2,196
3 Kārsavas novads -3,223 -1,829 -1,683 -1,424 -1,491 1,732
4 Varakļānu novads -2,315 -1,174 -1,00 -0,747 -0,625 1,690
5 Viļakas novads -2,943 -1,438 -1,242 -1,188 -1,293 1,650
6 Vārkavas novads -2,623 -1,591 -1,186 -1,017 -0,983 1,640
7 Vaiņodes novads -2,32 -1,415 -1,375 -1,007 -0,708 1,612
8 Mālpils novads -1,114 0,666 0,563 0,508 0,478 1,592
9 Zilupes novads -3,321 -1,779 -1,483 -1,487 -1,741 1,580

10 Mazsalacas novads -1,73 -0,715 -0,766 -0,574 -0,156 1,574
11 Skrundas novads -2,201 -0,932 -0,782 -0,836 -0,637 1,564
12 Saulkrastu novads -0,663 0,636 0,462 0,542 0,888 1,551
13 Siguldas novads -0,556 0,812 0,753 1,113 0,988 1,544
14 Līvānu novads -2,132 -0,581 -0,534 -0,625 -0,631 1,501
15 Priekules novads -2,131 -0,788 -0,651 -0,685 -0,649 1,482
16 Ozolnieku novads -0,578 0,715 0,505 0,502 0,861 1,439
17 Kuldīgas novads -1,636 -0,303 -0,234 -0,304 -0,211 1,425
18 Brocēnu novads -1,364 -0,125 -0,101 -0,174 0,045 1,409
19 Līgatnes novads -1,374 -0,073 -0,424 -0,033 0,025 1,399
20 Cēsu novads -0,874 0,494 0,504 0,536 0,518 1,392
21 Riebiņu novads -2,493 -1,433 -1,067 -1,121 -1,101 1,392
22 Dagdas novads -2,779 -1,423 -1,277 -1,268 -1,394 1,385
23 Mārupes novads 1,102 2,478 2,291 2,731 2,481 1,379
24 Aizputes novads -1,819 -0,597 -0,614 -0,360 -0,499 1,320
25 Alsungas novads -1,297 -0,506 -0,398 0,046 0,015 1,312
26 Auces novads -1,961 -0,538 -0,411 -0,764 -0,651 1,310
27 Pāvilostas novads -1,415 -0,109 -0,178 -0,320 -0,115 1,300
28 Viesītes novads -1,691 -0,703 -0,742 -0,415 -0,393 1,298
29 Apes  novads -1,755 -0,528 -0,327 -0,440 -0,457 1,298
30 Rēzeknes novads -2,584 -1,275 -1,051 -1,141 -1,292 1,292
31 Ludzas novads -2,434 -1,079 -0,894 -0,951 -1,160 1,274
32 Sējas novads -0,572 1,18 1,017 0,523 0,677 1,249
34 Baldones novads -0,349 0,876 0,817 0,678 0,878 1,227
35 Salaspils novads -0,338 1,195 1,078 0,883 0,844 1,182
36 Ikšķiles novads 0,237 1,741 1,393 1,805 1,418 1,181
37 Amatas novads -1,252 0,224 0,151 -0,095 -0,073 1,179
38 Alūksnes novads -1,82 -0,406 -0,321 -0,682 -0,651 1,169
39 Kocēnu novads -1,075 0,347 0,314 0,083 0,084 1,159
40 Dobeles novads -1,224 0,264 0,184 -0,179 -0,066 1,158
41 Ērgļu novads -1,659 -0,534 -0,516 -0,631 -0,501 1,158
42 Rundāles novads -1,361 0,027 -0,105 -0,535 -0,211 1,150
43 Babītes novads 0,593 1,964 1,787 1,919 1,703 1,110
44 Krimuldas novads -0,687 0,742 0,704 0,484 0,414 1,101
45 Beverīnas novads -1,036 0,349 0,244 -0,049 0,064 1,100
46 Rojas novads -1,181 0,105 0,25 0,199 -0,083 1,098
47 Tukuma novads -0,993 0,224 0,145 0,143 0,100 1,093
48 Valkas novads -1,752 -0,545 -0,563 -0,790 -0,659 1,093
49 Skrīveru novads -1,292 0,072 -0,116 -0,266 -0,202 1,090
49 Strenču novads -2,067 -0,784 -0,897 -0,949 -0,980 1,087
50 Talsu novads -1,19 0,097 0,159 -0,018 -0,103 1,087
51 Balvu novads -1,866 -0,623 -0,491 -0,821 -0,780 1,086
52 Lielvārdes novads -0,599 0,678 0,666 0,426 0,479 1,078
53 Pļaviņu novads -1,595 -0,142 -0,283 -0,318 -0,534 1,061
54 Salacgrīvas novads -1,049 0,289 0,277 0,088 0,008 1,057
55 Limbažu novads -1,147 -0,02 -0,096 -0,152 -0,090 1,057

Turpinājums no 9. lpp.
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56 Rugāju novads -2,034 -1,066 -0,98 -1,023 -0,978 1,056
57 Inčukalna novads -0,529 1,16 0,786 0,438 0,518 1,047
58 Saldus novads -1,115 0,247 0,16 0,125 -0,084 1,031
59 Krāslavas novads -2,154 -1,009 -0,906 -1,035 -1,123 1,031
60 Mērsraga novads -1,18 -0,261 -0,184 0,543 -0,155 1,026
61 Vecpiebalgas novads -1,149 -0,051 -0,013 -0,374 -0,151 0,998
62 Stopiņu novads 0,467 1,882 1,8 1,414 1,446 0,979
63 Bauskas novads -1,099 0,333 0,294 0,004 -0,122 0,977
64 Madonas novads -1,243 0,022 -0,064 -0,227 -0,287 0,956
65 Durbes novads -1,174 0,025 -0,038 -0,019 -0,219 0,955
66 Grobiņas novads -0,966 0,315 0,121 0,048 -0,027 0,939
67 Gulbenes novads -1,182 -0,009 -0,031 -0,192 -0,243 0,939
68 Preiļu novads -1,432 -0,203 -0,118 -0,810 -0,494 0,938
69 Ogres novads -0,573 0,761 0,622 0,405 0,36 0,937
70 Olaines novads -0,342 1,133 1,077 0,713 0,586 0,928
71 Tērvetes novads -1,141 0,294 0,192 -0,343 -0,216 0,925
72 Lubānas novads -1,28 -0,254 -0,201 -0,245 -0,358 0,922
73 Priekuļu  novads -0,916 0,495 0,473 -0,069 0,003 0,919
74 Ķekavas novads 0,604 1,944 1,754 1,646 1,521 0,917
75 Carnikavas novads 0,258 1,558 1,332 1,200 1,173 0,915
76 Engures novads -0,747 0,498 0,375 0,343 0,165 0,912
77 Jaunpiebalgas novads -1,297 -0,118 -0,16 -0,120 -0,388 0,909
78 Alojas novads -1,437 -0,277 -0,288 -0,766 -0,540 0,897
79 Vecumnieku novads -1,001 0,264 0,274 -0,162 -0,110 0,891
80 Jelgavas novads -0,879 0,233 0,196 -0,264 0,009 0,888
81 Nīcas novads -0,903 0,194 0,114 0,136 -0,029 0,874
82 Cesvaines novads -1,415 -0,188 -0,277 -0,757 -0,552 0,863
83 Kandavas novads -1,222 -0,046 -0,019 -0,190 -0,364 0,858
84 Kokneses novads -1,017 0,327 0,126 -0,011 -0,161 0,856
85 Ķeguma novads -0,51 0,717 0,776 0,282 0,345 0,855
86 Iecavas novads -0,684 0,604 0,525 0,266 0,170 0,854
87 Smiltenes novads -0,766 0,438 0,292 0,098 0,075 0,841
88 Rucavas novads -1,844 -1,077 -0,83 -0,456 -1,022 0,822
89 Pārgaujas novads -0,937 0,241 0,074 0,184 -0,119 0,818
90 Raunas novads -0,908 0,11 -0,047 -0,291 -0,099 0,809
91 Jēkabpils novads -1,372 -0,363 -0,271 -0,538 -0,567 0,805
92 Jaunpils novads -0,958 0,204 0,068 0,042 -0,153 0,805
93 Burtnieku novads -0,921 0,265 0,171 0,057 -0,119 0,802
94 Krustpils novads -1,496 -0,663 -0,643 -0,542 -0,694 0,802
95 Jaunjelgavas novads -1,316 -0,002 0,096 -0,331 -0,520 0,796
96 Aglonas novads -2,389 -1,474 -1,271 -1,258 -1,624 0,765
97 Ādažu novads 0,922 2,187 1,861 1,826 1,672 0,750
98 Ropažu novads 0,089 1,431 1,291 0,637 0,838 0,749
99 Rūjienas novads -1,155 -0,079 -0,07 -0,594 -0,414 0,741

100 Dundagas novads -1,045 0,037 0,045 -0,169 -0,305 0,740
101 Neretas novads -1,465 -0,122 -0,084 -0,804 -0,749 0,716
102 Aizkraukles novads -0,787 0,898 0,743 0,169 -0,091 0,696
103 Salas novads -0,986 0,222 0,107 -0,307 -0,333 0,653
104 Ilūkstes novads -1,442 -0,549 -0,545 -0,964 -0,803 0,639
105 Ventspils novads -0,776 0,392 0,314 -0,152 -0,164 0,612
106 Naukšēnu novads -0,797 0,219 0,176 -0,214 -0,209 0,588
107 Aknīstes novads -1,298 -0,085 0,059 -0,246 -0,888 0,410
108 Ciblas novads -2,659 -1,395 -1,15 -1,352 -2,311 0,348
109 Garkalnes novads 1,529 2,755 2,415 1,611 1,806 0,277
110 Daugavpils novads -1,271 -0,425 -0,489 -0,877 -1,100 0,171

Republikas pilsētu attīstības indeksi tiek noteikti pēc citas metodikas, tāpēc nav salīdzināmi ar novadu indeksiem.
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Attīstības indeksu rangs 2017. gads (aile I)
2009 2010 2011 2013 2017 2017/2009

1 Mārupes novads 1,102 2,478 2,291 2,731 2,481 1,379
2 Garkalnes novads 1,529 2,755 2,415 1,611 1,806 0,277
3 Babītes novads 0,593 1,964 1,787 1,919 1,703 1,110
4 Ādažu novads 0,922 2,187 1,861 1,826 1,672 0,750
5 Ķekavas novads 0,604 1,944 1,754 1,646 1,521 0,917
6 Stopiņu novads 0,467 1,882 1,8 1,414 1,446 0,979
7 Ikšķiles novads 0,237 1,741 1,393 1,805 1,418 1,181
8 Carnikavas novads 0,258 1,558 1,332 1,200 1,173 0,915
9 Siguldas novads -0,556 0,812 0,753 1,113 0,988 1,544

10 Saulkrastu novads -0,663 0,636 0,462 0,542 0,888 1,551
11 Baldones novads -0,349 0,876 0,817 0,678 0,878 1,227
12 Ozolnieku novads -0,578 0,715 0,505 0,502 0,861 1,439
13 Salaspils novads -0,338 1,195 1,078 0,883 0,844 1,182
14 Ropažu novads 0,089 1,431 1,291 0,637 0,838 0,749
15 Sējas novads -0,572 1,18 1,017 0,523 0,677 1,249
16 Olaines novads -0,342 1,133 1,077 0,713 0,586 0,928
17 Cēsu novads -0,874 0,494 0,504 0,536 0,518 1,392
18 Inčukalna novads -0,529 1,16 0,786 0,438 0,518 1,047
19 Lielvārdes novads -0,599 0,678 0,666 0,426 0,479 1,078
20 Mālpils novads -1,114 0,666 0,563 0,508 0,478 1,592
21 Krimuldas novads -0,687 0,742 0,704 0,484 0,414 1,101
22 Ogres novads -0,573 0,761 0,622 0,405 0,36 0,937
23 Ķeguma novads -0,51 0,717 0,776 0,282 0,345 0,855
24 Iecavas novads -0,684 0,604 0,525 0,266 0,170 0,854
25 Engures novads -0,747 0,498 0,375 0,343 0,165 0,912
26 Tukuma novads -0,993 0,224 0,145 0,143 0,100 1,093
27 Kocēnu novads -1,075 0,347 0,314 0,083 0,084 1,159
28 Smiltenes novads -0,766 0,438 0,292 0,098 0,075 0,841
29 Beverīnas novads -1,036 0,349 0,244 -0,049 0,064 1,100
30 Brocēnu novads -1,364 -0,125 -0,101 -0,174 0,045 1,409
31 Līgatnes novads -1,374 -0,073 -0,424 -0,033 0,025 1,399
32 Alsungas novads -1,297 -0,506 -0,398 0,046 0,015 1,312
33 Jelgavas novads -0,879 0,233 0,196 -0,264 0,009 0,888
34 Salacgrīvas novads -1,049 0,289 0,277 0,088 0,008 1,057
35 Priekuļu  novads -0,916 0,495 0,473 -0,069 0,003 0,919
36 Grobiņas novads -0,966 0,315 0,121 0,048 -0,027 0,939
37 Nīcas novads -0,903 0,194 0,114 0,136 -0,029 0,874
38 Dobeles novads -1,224 0,264 0,184 -0,179 -0,066 1,158
39 Amatas novads -1,252 0,224 0,151 -0,095 -0,073 1,179
40 Rojas novads -1,181 0,105 0,25 0,199 -0,083 1,098
41 Saldus novads -1,115 0,247 0,16 0,125 -0,084 1,031
42 Limbažu novads -1,147 -0,02 -0,096 -0,152 -0,090 1,057
43 Aizkraukles novads -0,787 0,898 0,743 0,169 -0,091 0,696
44 Raunas novads -0,908 0,11 -0,047 -0,291 -0,099 0,809
45 Talsu novads -1,19 0,097 0,159 -0,018 -0,103 1,087
46 Vecumnieku novads -1,001 0,264 0,274 -0,162 -0,110 0,891
47 Pāvilostas novads -1,415 -0,109 -0,178 -0,320 -0,115 1,300
48 Pārgaujas novads -0,937 0,241 0,074 0,184 -0,119 0,818
49 Burtnieku novads -0,921 0,265 0,171 0,057 -0,119 0,802
50 Bauskas novads -1,099 0,333 0,294 0,004 -0,122 0,977
51 Vecpiebalgas novads -1,149 -0,051 -0,013 -0,374 -0,151 0,998
52 Jaunpils novads -0,958 0,204 0,068 0,042 -0,153 0,805
53 Mērsraga novads -1,18 -0,261 -0,184 0,543 -0,155 1,026
54 Mazsalacas novads -1,73 -0,715 -0,766 -0,574 -0,156 1,574
55 Kokneses novads -1,017 0,327 0,126 -0,011 -0,161 0,856
56 Ventspils novads -0,776 0,392 0,314 -0,152 -0,164 0,612
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57 Skrīveru novads -1,292 0,072 -0,116 -0,266 -0,202 1,090
58 Naukšēnu novads -0,797 0,219 0,176 -0,214 -0,209 0,588
59 Kuldīgas novads -1,636 -0,303 -0,234 -0,304 -0,211 1,425
60 Rundāles novads -1,361 0,027 -0,105 -0,535 -0,211 1,150
61 Tērvetes novads -1,141 0,294 0,192 -0,343 -0,216 0,925
62 Durbes novads -1,174 0,025 -0,038 -0,019 -0,219 0,955
63 Gulbenes novads -1,182 -0,009 -0,031 -0,192 -0,243 0,939
64 Madonas novads -1,243 0,022 -0,064 -0,227 -0,287 0,956
65 Dundagas novads -1,045 0,037 0,045 -0,169 -0,305 0,740
66 Salas novads -0,986 0,222 0,107 -0,307 -0,333 0,653
67 Lubānas novads -1,28 -0,254 -0,201 -0,245 -0,358 0,922
68 Kandavas novads -1,222 -0,046 -0,019 -0,190 -0,364 0,858
69 Jaunpiebalgas novads -1,297 -0,118 -0,16 -0,120 -0,388 0,909
70 Viesītes novads -1,691 -0,703 -0,742 -0,415 -0,393 1,298
71 Rūjienas novads -1,155 -0,079 -0,07 -0,594 -0,414 0,741
72 Apes novads -1,755 -0,528 -0,327 -0,440 -0,457 1,298
73 Preiļu novads -1,432 -0,203 -0,118 -0,810 -0,494 0,938
74 Aizputes novads -1,819 -0,597 -0,614 -0,360 -0,499 1,320
75 Ērgļu novads -1,659 -0,534 -0,516 -0,631 -0,501 1,158
76 Jaunjelgavas novads -1,316 -0,002 0,096 -0,331 -0,520 0,796
77 Pļaviņu novads -1,595 -0,142 -0,283 -0,318 -0,534 1,061
78 Alojas novads -1,437 -0,277 -0,288 -0,766 -0,540 0,897
79 Cesvaines novads -1,415 -0,188 -0,277 -0,757 -0,552 0,863
80 Jēkabpils novads -1,372 -0,363 -0,271 -0,538 -0,567 0,805
81 Varakļānu novads -2,315 -1,174 -1,00 -0,747 -0,625 1,690
82 Līvānu novads -2,132 -0,581 -0,534 -0,625 -0,631 1,501
83 Skrundas novads -2,201 -0,932 -0,782 -0,836 -0,637 1,564
84 Priekules novads -2,131 -0,788 -0,651 -0,685 -0,649 1,482
85 Auces novads -1,961 -0,538 -0,411 -0,764 -0,651 1,310
86 Alūksnes novads -1,82 -0,406 -0,321 -0,682 -0,651 1,169
87 Valkas novads -1,752 -0,545 -0,563 -0,790 -0,659 1,093
88 Krustpils novads -1,496 -0,663 -0,643 -0,542 -0,694 0,802
89 Vaiņodes novads -2,32 -1,415 -1,375 -1,007 -0,708 1,612
90 Neretas novads -1,465 -0,122 -0,084 -0,804 -0,749 0,716
91 Balvu novads -1,866 -0,623 -0,491 -0,821 -0,780 1,086
92 Ilūkstes novads -1,442 -0,549 -0,545 -0,964 -0,803 0,639
93 Aknīstes novads -1,298 -0,085 0,059 -0,246 -0,888 0,410
94 Rugāju novads -2,034 -1,066 -0,98 -1,023 -0,978 1,056
95 Strenču novads -2,067 -0,784 -0,897 -0,949 -0,980 1,087
96 Vārkavas novads -2,623 -1,591 -1,186 -1,017 -0,983 1,640
97 Rucavas novads -1,844 -1,077 -0,83 -0,456 -1,022 0,822
98 Daugavpils novads -1,271 -0,425 -0,489 -0,877 -1,100 0,171
99 Riebiņu novads -2,493 -1,433 -1,067 -1,121 -1,101 1,392

100 Krāslavas novads -2,154 -1,009 -0,906 -1,035 -1,123 1,031
101 Ludzas novads -2,434 -1,079 -0,894 -0,951 -1,160 1,274
102 Rēzeknes novads -2,584 -1,275 -1,051 -1,141 -1,292 1,292
103 Viļakas novads -2,943 -1,438 -1,242 -1,188 -1,293 1,650
104 Viļānu novads -3,553 -1,876 -1,542 -1,530 -1,357 2,196
105 Baltinavas novads -3,768 -1,835 -1,661 -1,308 -1,386 2,382
106 Dagdas novads -2,779 -1,423 -1,277 -1,268 -1,394 1,385
107 Kārsavas novads -3,223 -1,829 -1,683 -1,424 -1,491 1,732
108 Aglonas novads -2,389 -1,474 -1,271 -1,258 -1,624 0,765

109 Zilupes novads -3,321 -1,779 -1,483 -1,487 -1,741 1,580
110 Ciblas novads -2,659 -1,395 -1,15 -1,352 -2,311 0,348

Nereformētās pašvaldības Pie republikas pilsētām Sagatavoja: 
Attīstības centru pašvaldības Pirmais novads Aleksandrs Lielmežs

Republikas pilsētu attīstības indeksi tiek noteikti pēc citas metodikas, tāpēc nav salīdzināmi ar novadu indeksiem.
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MĀLPILS NOVADĀ MAINĪSIES 
SADZĪVES ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOTĀJS

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. pantā ir noteikts, ka pašval-
dības ir atbildīgas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizē-
šanu savā administratīvajā teritorijā. Likuma 16. panta pirmā daļa no-
saka, ka “sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs” piedalās pašvaldības 
organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un sedz visas izmak-
sas.

Turpmāk sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā no-
drošinās SIA “Jumis”, kas uz 7 gadiem tika izvēlēts atklātā konkursā, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu.

Informējam, ka 2019. gada 31. jūlijā beigsies Mālpils novada paš-
valdības noslēgtais līgums ar SIA “Lautus” par sadzīves atkritumu 
izvešanu un no 2019. gada 1. augusta Mālpils novada teritorijā sadzī-
ves atktritumu apsaimniekotājs būs SIA “JUMIS”.

Tādēļ, sākot ar 2019. gada jūniju, aicinām iedzīvotājus noslēgt līgu-
mus ar jauno sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

Kāpēc jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu?
Pēc 2019. gada 1. augusta tiem, kuri nebūs noslēguši līgumus, atkri-

tumu izvešana vairs netiks nodrošināta, jo esošais operators savu dar-
bību Mālpils novadā pārtrauks. Tā kā iedzīvotāji līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu, pašvaldības konkursā 
izraudzītu uzņēmumu, kas nodrošina šo pakalpojumu, tad diemžēl au-
tomātiska līguma pāreja jaunā pakalpojuma sniedzēja rīcībā nav iespē-
jama. To paredz Jūsu privāto datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar 
jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums.

Kāda būs mēneša maksa par 
atkritumu apsaimniekošanu?

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Mālpils novadā no 1. augusta būs 
15,86 EUR par m3 bez PVN. Maksa par sadzīves atkritumu pakalpoju-
miem Latvijas novados ir atšķirīga. To ietekmē pastāvīgo iedzīvotāju 
skaits, iedzīvotāju blīvums, attālumi starp novada apdzīvotajām vietām 
un novada prasības atkritumu apsaimniekošanā.

Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotāji saņems 
pēc pakalpojuma sniegšanas sev ērtā formā − par mēnesi, ceturksni vai 
gadu, elektroniski vai pa pastu.

Kā var noslēgt līgumu? 
Līgumu var noslēgt vairākos veidos:

 • Interneta vietnes www.jumis.lv sadaļā Noslēgt līgumu, autorizējo-
ties ar internetbankas starpniecību. Izvēlaties sev vēlamo kontei-
nera tilpumu, izvešanas reižu skaitu, aizpildiet anketu un piesa-
kiet pakalpojumu. Te līgumu var noslēgt vienkārši un ātri!

 • Klātienē uzņēmumā − R. Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas no-
vads, klientu pieņemšanas laiks darba dienās: no 8:30 līdz 12:00, 
no 12:30 līdz 17:00.

 • Mālpils novada domē (kancelejā).
 • Mālpils Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas cen-

trā (Nākotnes iela 1, 1. stāvā).

Ko darīt, ja ir samaksāts rēķins SIA “Lautus” par visu 
gadu?

Personai, kas samaksājusi rēķinu sadzīves atkritumu izvešanai par 
visu gadu, jāuzraksta iesniegums “Par naudas atmaksu” SIA “Lautus”, 
“Gurnicas”, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: info@lautus.lv, 
norādot savu vārdu, uzvārdu, bankas kontu un īpašuma adresi, kur tika 
veikta sadzīves atkritumu izvešana vai līguma Nr.

*Pašreiz Igaunijā ir 79 
pašvaldības

*
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Nemanot “paskrējuši” apaļi desmit gadi, kopš kultūras centrā 
savu mājvietu atradusi keramikas studija “Māl-pils”. Tā atvērta 
visiem, kuriem radusies vēlēšanās tuvāk iepazīties ar mālu kā 
materiālu, trauku tapšanas noslēpumiem, tiem, kuri sevī mazliet 
jūt tēlnieka aicinājumu vai vēlas vienkārši radoši izpausties. Stu-
dija sniedz arī iespēju piedalīties dažāda mēroga izstādēs un ci-
tās radošajās aktivitātēs.

Tagad par to, kā mums klājies un kā veicies 2019. gada sāku-
mā. Bērniem jau tradicionāli gada sākums ir bagāts ar dažādu 
izstāžu – konkursu piedāvājumiem. Izvēlējāmies divus Rīgas bēr-
nu un jauniešu interešu centra “Auseklis” izsludinātos konkur-
sus. Viens no tiem ar ļoti interesantu tēmu “Simtgades mocītis. 
Velosipēda vēsture”, kurā piedalījās Emīlija Dinstmane un par 
darbu “Varenajiem velosipēdu ražotājiem” ieguva 1. pakāpes 
novērtējumu, Alise Liāna Jaunzema par darbu “Vecā ritenīša 
rentgens” 2. pakāpi, bet Gunārs Hildebrants atzinību par darbu 
“Senais”.

Jau par tradīciju kļuvusi piedalīšanās izstāžu konkursa ciklā 
“Daba mums apkārt. Pļava 14”. Šī gada tēma – sēņu ģimene – 
tika veltīta dažādu sēņu un sīku kukainīšu izpētei. Konkursam 
piedāvājām trīs meiteņu kopdarbu “Pastaiga. Tintenīšu ģimene 
Kaloceru parkā”, kurš arī tika novērtēts ar 1. pakāpi. Darba au-
tores – Emīlija Dinstmane, Loreta Ločmele, Agnese Krišāne.

Šī gada izsludinātajam konkursam “Ķīmija” Lidicē, Čehijas  
republikā, savus darbus piedāvāja Ieva Kļaviņa “Molekulu koks”, 
Elza Elīza Boķe un Kate Basaraba kopdarbu “Žilbinošs smaids” 
un Beate Basaraba “Bīstams eksperiments”. Ievas, kā arī Elzas 
Elīzas Boķes un Kates Basarabas darbi tika atzinīgi novērtēti  
Latvijā un izvirzīti tālākam konkursam Čehijā.

Vēl pirmo reizi piedalījāmies Raiņa muzeja Jasmuižā organi-
zētajā konkursā “Mans Raiņa dzejolis”, kurā divas meitenes , 
Eva Ance Pauloviča un Jekaterina Fiļipova saņēma atzinības 
rakstus. 

Sveicam visus laureātus!
Vērtējot gadu kopumā, vēlos pateikt lielu paldies Ievai Paulo-

vičai, Emīlijas Dinstmanes un Ievas Kļaviņas ģimenēm par atbal-
stu un ieinteresētību studijas darbā.

Nepagurstoši strādā arī studijas pieaugušo dalībnieku grupa 
un gatavojas savai sezonas noslēguma izstādei “Ceļojums”. Šo-
reiz tajā piedalīsies ne tikai pašmāju studi-
jas “Urga” un “Māl-pils”, bet arī esam aici-
nājuši kaimiņus no apkārtējiem pagastiem, 
novadiem, pilsētām. Visi interesenti tiek ai-
cināti apskatīt izstādi no 9. jūnija līdz 4. au-
gustam kultūras centrā.

Vēl mūsu studijas dalībnieču – Anitas 
Brences, Elitas Miezes un Jolantas Kļavi-
ņas darbus būs iespēja apskatīt Smiltenes 
novada muzejā Mēru muižā izstādē “Putni 
krāsā un kompozīcijā” no 1. jūnija līdz 30. 
jūlijam.

Tradicionāli vedīsim kaut ko no sava vei-
kumiņa uz vislielāko tautas mākslas dari-
nājumu parādi Latvijā – tirgu Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā, kur pulcējas amatnieki 
un mākslinieki no visas republikas.

Vēlot visiem labu noskaņojumu un radošu 
veiksmi, keramikas studijas vadītāja 

Guna Petrevica.

Keramikas studijā

Elza Elīza Boķe un Kate Basaraba apbalvošanas pasākumā 
LU Ķīmijas fakultātes dabas mājā

Emīlija Dinstmane, Loreta Ločmele, Agnese Krišāne “Pastaiga. 
Tintenīšu ģimene Kaloceru parkā”

Emīlija Dinstmane 
“Varenajiem velosipēdu ražotājiem”

Ieva Kļaviņa “Molekulu koks”
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6.–11. maijā Bernaldas skolā Itālijā notika Mālpils novada do-
mes BEHAS projekta starptautiskā sanāksme, kas bija veltīta 
Eiropas dienas svinēšanas metodikai un pieredzei projekta part-
nervalstīs. Mālpils delegācijā bija Edīte Priekule (Mālpils Kultū-
ras centrs), Māra Ārente (Mālpils Mūzikas un mākslas skola), 
Malda Čelnova un Agnese Kantiševa (PII “Māllēpīte”), kuru uzde-
vums bija iepazīt un pārņemt dažādu Itālijas kultūras un mācību 
iestāžu pieredzi turpmākai izmantošanai Mālpils novada rīkota-
jos pasākumos.

Maldas iespaidi: “Iepazinos ar dažādu skolu un vecumu bērnu 
aktivitātēm Eiropas dienas izzināšanā un svinēšanā. Ļoti daudz 
bija piedomāts par katras konkrētas valsts raksturīgākajām iezī-
mēm, atribūtiku, par valstu vienojošiem elementiem. Aizkustinā-
ja Eiropas himnas izpildījums, bērni dziedāja, izpildot pavadīju-
mu ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Bērni noteikti lepojas 
ar savu valsti, tās tradīcijām, kuras izrādīja viesiem dziesmās, 
dejās, dzejoļos, vairākkārt uzsverot, ka ir priecīgi atrasties ES. 
Itāļu skolēni ir draudzīgi, zinātkāri un atvērti, ļoti interesējās, kas 
notiek citās Eiropas valstīs. Svinēt svētkus itāļi prot. Eiropas die-
nas svinēšana neizpalika arī pašiem mazākajiem – pirmsskol-
niekiem. Iedvesmoja telpu noformējums, kuru veidojuši paši 
bērni kopā ar savām skolotājām, valstu daudzkrāsainie karogi, 
centrā – Eiropas zili zvaigžņotais karogs radīja patiesu svētku no-
skaņu.”

Agnese: “Piedaloties projektu starptautiskajās sanāksmēs, 
man vienmēr ir interesanti atklāt atšķirīgās kultūras šķautnes –

tautas tradīcijas, sadzīvi, valodu. Tā ir 
arī lieliska iespēja delegāciju prezen-
tācijās citiem pastāstīt par savu valsti 
un projekta gaitā paveikto. Apmeklē-
jot “Marconi”, “Moro” pamatskolas 
un “Matine Angeliche” bērnudārzu 
Bernaldā, ieguvām daudz jaunu ideju kā organizēt dažādas akti-
vitātes Eiropas valstu izzināšanā, piemēram, Eiropas kartes vei-
došana, komandu viktorīna un vēsturiskā parāde. Aizraujoši bija 
arī piedalīties stundas sagatavošanā skolēniem, izmantojot grie-
ķu mītu “Eiropas nolaupīšana”.

Māra: “Vērojot itāļu skolu audzēkņu un skolotāju ļoti nopietno 
attieksmi gan pret savu valsti, gan Eiropas savienību kā kopējām 
mājām, pārņēma maza balta skaudība – vai mēs vairs varam tik 
patiesi svinēt kādus svētkus, kā to dara gan Itālijā, gan arī citās šī 
projekta partnervalstīs? Varbūt viņiem liekuļošana nebija vaja-
dzīga, tāpēc viss iznāk patiesi un sirsnīgi. Priecājos redzot, ka 
svētku svinēšanā iesaistītas visu vecumu grupas. Katrā klasē pa-
domāts pat atšķirīgu veidu, kā parādīt piederību Eiropas Savienī-
bai. Tas pārliecinoši redzams gan katras klases, gan visu skolu 
noformējumā. Visvairāk mani pārsteidza muzikālie priekšnesu-
mi, kurus baudījām katrā no skolām. Sevišķi iespaidīgs bija or-
ķestra sniegums Bernaldas pilsētas 1. vidusskolā. Patika, ka re-
pertuāra izvēlē bez ODA PRIEKAM, skanēja mūsdienu populārās 

BEHAS_Bringing Europe Home At School 
(ES vienoto svētku dienu pasākumi)

Mūsu grupa Pie projekta partnervalstu karogiem

Vēsturiskā uzveduma dalībniekiSanāksmes svinīgā atklāšana

Turpinājums 18. lpp.
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Biedrība “Notici sev!” uzsāk Mālpils novada domes projektu 
konkursa “Mēs savam novadam” finansētā projekta “Aušana – 
radošuma un kognitīvās domāšanas veicinātāja” Nr. MSN-2019/5 
īstenošanu. Projekts tiks realizēts no šī gada maija līdz šī gada 
30. septembrim, bet projekta rezultāti nodrošinās tā ilgstspēju.

Projekta mērķis vērsts uz to, lai iesaistītu un palīdzētu perso-
nām ar invaliditāti un citām sociāli mazaizsargātām personām, 
attīstītu viņu radošās prasmes, praktiskās iemaņas. Plānojam 
veidot specializēto aušanas darbnīcu, kur ikviens var radoši dar-
boties un apgūt aušanas pamatzināšanas, nostiprināt darba 
prasmes un iemaņas, vienlaikus attīstot sevi un iesaistoties sa-
biedriskā dzīvē.

Projekta izvirzītie mērķi sasaucas ar biedrības “Notici sev!” 
darbības stratēģijas 2018.–2023. gadam pamatuzdevumiem – iz-
veidot un attīstīt daudzfunkcionālu pakalpojumu centru, tajā 
skaitā arī sociālo uzņēmējdarbību ar specializēto aušanas darb-
nīcu.

Biedrība “Notici sev!” projekta realizēšanā iesaistīsies ar val-

“Aušana – radošuma un kognitīvās domāšanas veicinātāja”
des locekļu un profesionālas audējas pašieguldījumu – darbu 
sabiedriskā kārtā, kā arī nodrošinās projekta īstenošanu, atskai-
šu sagatavošanu un publicitāti.

Projekta īstenošanas gaitā tiks sagatavotas stelles aušanai, 
iegādāti aušanas procesam nepieciešamie materiāli, palīgierī-
ces, instrumenti.

Aušana tiks uzsākta, iesākumā iesaistot un apmācot vismaz 
12 personas ar invaliditāti. Ņemot vērā iesaistīto personu ieinte-
resētību, aušanas pamatprasmju apguvēju skaitu plānots palie-
lināt.

Izveidojot aušanas darbnīcu, atbalstu saņems tās personas, 
kurām pašām nav pietiekamu resursu, lai sev palīdzētu, un ku-
rām atbalsts ir nepieciešams.

Gaidīts tiek ikviens novada iedzīvotājs, kas vēlas iepazīt auša-
nu, uzsākt ko jaunu, praktisku un aizraujošu!

“Notici sev!” valde  
Pils iela 14-1, tālr. uzziņām: 26567634, 27100371

mūzikas aranžējumi šim orķestrim. Citās skolās tie bija dažādi 
instrumenti. Kādā no klasēm bērni izmantoja pat mums sadzīvē 
labi zināmos bronzas miezerus un piestas. Tas bija priekšne-
sums ar senatnes pieskaņu, ko bērni parādīja arī ar saviem tēr-
piem. Pārsteidza informācija par izglītības politiku Itālijā, kuru 
realizē katrs reģions pēc saviem ieskatiem. Ticamākais, ka ir arī 
valstiskas vadlīnijas, tomēr pamatā reģioni ir brīvāki savas izglī-
tības sistēmas izstrādē un realizēšanā. Nenoliedzami, pārsteidza 
skolas formas – sākot no bērnu dārza līdz pat vecākajām klasēm. 
Pamatā tie bija dažādu krāsu halāti – pirmsskolai un mazākajām 
klasēm – balti un rozā, lielākajām – zili. Ļoti ērti, jo tiek nēsāti 
virs apģērba, kādu nu bērns izvēlējies savai ikdienai.”

Edīte: “Pirmo reizi piedalījos projekta aktivitātēs, kur iepazīs-
tas ar citu valstu skolu sistēmu, tradīcijām un veidu, kā svētkus 
svin skolās, jo mums bija iespēja piedalīties Bernaldas (Itālija) 
skolās un bērnudārzos Eiropas dienu svinībās. Pārsteidza daudz-
veidība, kā šo tēmu, var pasniegt – tik atšķirīgos veidos. Man ļoti 
saistoši un interesanti bija vērot vēsturisko, teatralizēto gājienu, 

kurā piedalījās Bernaldas dažāda vecuma iedzīvotāji un tikšanos 
ar folkloras kopu, kura iepazīstināja ar savu vairāk kā 50 gadu 
darbības vēsturi, tradīcijām, dziesmām un dančiem. Ļoti intere-
santi bija vērot viņu teatralizēto uzvedumu, kurš mazliet atgādi-
nāja mūsu maskošanās tradīcijas.”

BEHAS projekts līdz ar to noslēdzas. Tā divu gadu īstenošanas 
laikā esam ne tikai ieguvuši zināšanas un pieredzi, uzzinājuši, kā 
dažādas Eiropas svētku dienas atzīmē mūsu partneri Grieķijā, 
Itālijā, Spānijā, Rumānijā, Turcijā, Austrijā, bet arī veiksmīgi sa-
darbojušies paši savā starpā. Visas mūsu novada izglītības un 
kultūras iestādes tika iesaistītas projekta norisēs, rīkojot vietējos 
pasākumus un arī uzņemot projekta viesus, kas prombraucot 
teica, ka esot Mālpilī jutušies ka vienā lielā ģimenē, kurā visi 
draudzīgi sadarbojas, kopīgi strādā un kopīgi svin svētkus.

Paldies visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem!

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Mālpils novada domes izsludinātajā 2019.gada projektu kon-
kursā “Mēs savam novadam” tika saņemti 10 projektu iesniegu-
mi. Žūrija lēma par 7 projektu atbilstību konkursa nolikumam, 
šie projekti tika virzīti uz domes sēdi un guva apstiprinājumu fi-
nansējuma saņemšanai.

Iesniegtie projekti bija gan par dažādu pasākumu rīkošanu, 
gan publisku vietu labiekārtošanu.

Apstiprinātie projekti:
1.1. Orientēšanās sacensības “Skaties! Meklē! Atrodi!”, pro-

jekta grupa “Mālpils jauniešu apvienība”, atbalstītā summa 
220,00 EUR;

1.2. Grāmatu maiņas plaukta izveide, projekta grupa Mālpils 
novada iedzīvotāji, atbalstītā summa 462,00 EUR;

1.3. Četri gadalaiki Mālpilī, projekta grupa Kopā ar 4 gadalai-
kiem, atbalstītā summa 850,00 EUR;

1.4. Jauna elpa Mālpils baznīcai, projekta grupa Mālpils Ev.
luteriskās baznīcas draudze, atbalstītā summa 1000,00 EUR;

1.5. Aušana − radošuma un kognitīvās domāšanas veicināša-

na, projekta grupa “Jaunais izaicinājums − aušana”, atbalstītā 
summa 965,96 EUR;

1.6. Mālpils zemeņu svētki 2019, projekta grupa Mālpils ie-
dvesmo, atbalstītā summa 987,00 EUR;

1.7. Vienkoču soli − vides objekti, projekta grupa Darām kopā, 
atbalstītā summa 503,00 EUR.

Apstiprinājumu finansējuma saņemšanai neguva trīs projekti:
1.1. Soliņi daudzdzīvokļu māju pagalmā − Mālpils centrā, pro-

jektu grupa “Kopā varam vairāk un labāk”;
1.2. Kino vakars Mālpils muižas parkā;
1.3. Tautas tērpu elementu darināšanas meistarklase, projek-

tu grupa Deju kopa Sidgunda.
Pašvaldība izsaka paldies visu projektu darba grupu vadītā-

jiem par darba grupas organizēšanu, projektu iesniegumu sa-
gatavošanu un vēl izdošanos projektu īstenošanā!

Informāciju sagatavoja Mālpils novada domes 
projektu vadītāja Elita Kārkliņa

Par 2019.gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” 
rezultātu apstiprināšanu

Turpinājums no 17. lpp.
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

15. jūnijā Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā Mālpils sporta komplekss

28. jūnijā Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku sporta spēles Saulkrastu sporta centrs

5. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada at-
klātā čempionāta novusā 4. posms, kurā piedalījās 50 dalībnieki 
no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās – KUNGI (LNF li-
cencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 1. vietu ieguva Andris 
Krasts 2. vietā – mālpilietis Jānis Dišereits, bet 3. vietā – Juris 
Pūpols. Mālpilietis Mārtiņš Dišereits ieguva 6. vietu. Sieviešu 
konkurencē uzvarēja Olga Gusjkova (Rīga), 2. vietā Līga Vimba, 3. 
vietā Judīte Saldūksne. TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Uldis Gas-
persons, 2. vietā – Aldis Vēkšējs, 3. vietā – Dmitrijs Gordejevs.

13. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Latvijas čempio-
nāts novusā kadetiem, kurā piedalījās 17 dalībnieki no visas Lat-

vijas, tajā skaitā arī 4 mālpilieši. Augsto 2. vietu, nezaudējot ne-
vienā spēlē, ieguva Brendons Bogdans. Vēl starp 10 labākajiem 
iekļuva Kalvis Valbergs (10. vieta). Kārlim Višķeram un Marekam 
Dišereitam līdz desmitniekam mazliet pietrūka. Sacensību gal-
venā tiesneša gods mūsu Mārtiņam Dišereitam.

18. maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā noslēdzošais – 9. posms, kurā tika 
noskaidroti labākie Mālpils šautriņu metēji kopvērtējumā. 1. vie-
tu ieguva Edgars Bogdans, 2. vietu izcīnīja Edgars Komarovs, bet 
3. vietā ierindojās Jānis Jansons.

Mālpils novada pašvaldība sadarbībā ar Ronald McDonald House 
Charities Latvija organizē izbraukuma konsultācijas pie bērnu acu 
ārsta līdz 18 g.v. 03.06.2019. no plkst. 10:00 pie Mālpils novada 
domes ēkas. Pie speciālista var pieteikties pa tālruni 26334404 
/Jolanta/. Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
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Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz 
7. jūnijā. Jau šobrīd katrs ir aicināts iepazīties ar notikuma karti 
www.baznicunakts.lv. Bet, sākot ar 20. maiju, tiks publicēta Baz-
nīcu nakts pasākumu programma.

Kristīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” Latvijā norisinā-
sies jau sesto reizi. Baznīcu nakti kopīgi rīko Latvijas kristīgo 
konfesiju draudzes. Ikviens cilvēks ir aicināts atklāt notikuma 
īpašo skaistumu un nozīmi. Tā ir satikšanās ar skaistumu baznī-
cas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. “Gaisma ir 
nākusi pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznīcu nakts moto 
un notikuma īpašās pievilcības avots. Baznīcu nakts aicina šo 
Gaismu piedzīvot - sastapties ar Dieva skaistumu Latvijas baznī-
cās, cilvēkos un katram savā dvēselē.

Šogad Baznīcu nakts vienojošā tēma ir Draudzība. Tas ir aici-
nājums gan personīgi, gan kā kopienai pārdomāt un pieredzēt, 
cik svarīgi ir ar tuvāko dalīties tajā, kas Tev ir vērtīgs. Līdzās 
draudzības tēmai Baznīcu nakts veidotāji 2019. gadā aicina Latvi-
jas draudzes apzināt ar draudzes vēsturi saistītos Latvijas Neat-
karības kara jeb Brīvības cīņu notikumus un cilvēkus, kuri cīņā 
par Latvijas neatkarību gan pirms 100 gadiem, gan vēlākos lai-
kos piepildīja Jēzus sacīto: “Nevienam nav lielākas mīlestības 
par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem” (Jāņa 
15:13).

Baznīcu nakts notikuma programmu ir plānots publicēt www.
baznicunakts.lv, sākot no 20. maija. Tradicionāli notikuma pro-
gramma ietver garīgās mūzikas koncertus, norises bērniem, 
lūgšanas, kā arī kopīgas sarunas pie draudzes sarūpēta cienas-
ta. Plkst. 21:00 visās baznīcās ļaudis ir aicināti vienoties kopīgā 
Tēvreizes lūgšanā.

Par Baznīcu nakti
Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada. Baznīcu nakts 

ideja līdz Latvijai atceļoja no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 10 
gadiem notika pirmais šāds Kristīgās baznīcas konfesiju un 
draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam pasā-
kums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu 
nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Pasākuma ieceri atbalsta Latvi-
jas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Latvijā Baznīcu nakti orga-
nizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – Nodibinājums “Baz-

Baznīcu nakts aicina

nīcu Nakts fonds”. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam 
darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta Nr. 
LV14HABA0551037490653.

Informāciju sagatavoja Jurģis Klotiņš, kultūras notikuma 
“Baznīcu nakts” komandas pārstāvis, 

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Siltumnīcas bez starpniekiem ar piegādi visā Latvijā - tālr. 23225405
Agrosfera Plus

 • Profils – cinkots kvadrātdzelzs: 
20 x 20 mm

 • Attālums starp lokiem: 670 mm
 • Garums: 4000 mm
 • Platums: 3000 mm
 • Augstums: 2100 mm
 • 4 mm šūnu polikarbonāts

Pamata komplektācijā ir 2 durvis ar 
vēdlodziņiem siltumnīcas pretējos ga-
los. Ir iespēja pagarināt siltumnīcu par 
2 metriem. Komplektā viss nepiecieša-
mais montāžai. Ir iespēja iegādāties 3 x 
4 m siltumnīcu par zemāku cenu. Cenā 
iekļauta piegāde.
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
1. Mālpils novada dome 2019. gada 17. jūnijā plkst. 

11:00, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākot-
nes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma 
“SIDGUNDAS PAMATSKOLA”, kadastra Nr. 8074 005 0409, 
kas atrodas Juglas ielā 6, Sidgundā, Mālpils novadā, un sa-
stāv no: 1) zemes vienības (kadastra apz. 8074 005 0409) 
1,971 ha platībā; 2) pamatskolas (kadastra apz. 8074 005 
0409 001) – 1195,3 m2 platībā; 3) saimniecības ēkas (kadas-
tra apz. 8074 005 0409 002) – 59 m2 platībā; 4) šķūņa (kadas-
tra apz. 8074 005 0409 003) – 173,7 m2 platībā; 5) pagraba 
(kadastra apz. 8074 005 0409 004) – 35,7 m2 platībā; 6) būves 
pamatiem (kadastra apz. 8074 005 0409 005) – 102,5 m2 pla-
tībā, (turpmāk tekstā saukts – Nekustamais īpašums), mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli.

2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada 
domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

3. Ar nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 29282209.

4. Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
90 000 EUR.

5. Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 
17. jūnijam plkst. 10:45 iesniegušas izsoles noteikumos mi-
nētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un  
nodrošinājumu 9 000 EUR apmērā.

6. Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāie-
maksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot 
tā iemaksas mērķi “Sidgundas pamatskolas izsole”, ar pār-
skaitījumu uz Mālpils novada domes, Reģ. Nr. 90000048398, 
kontu AS “Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 
5070 0 vai kontu AS “SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 
0050 0202 3784 8.

7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skai-
tot no izsoles dienas, vai nomaksas pirkuma gadījumā 2 
gadu laikā.

LTD “STAĻI” 
MEKLĒ DARBINIEKUS
Daudzzāģa un gaterzāģa līnijas operatoru/i
Atalgojums līdz pat 1400 EUR bruto (atkarīgs no padarītā). 
Ērts darba laiks – 3 dienas strādā un 3 brīvas. Iepriekšēja 
pieredze nav obligāta. Nodrošinām apmācību. Nodrošinām 
ar dzīvesvietu.

Marķētājus/as un šķirotājus/as
Atalgojums līdz pat 1100 EUR bruto (atkarīgs no padarītā). 
Iepriekšēja pieredze nav obligāta. Nodrošinām apmācību. 
Nodrošinām dzīvesvietu.
Tu iegūsi:

 • Stabilu darbu, kas nav atkarīgs no sezonas;
 • Sakoptu un ērtu darba vidi;
 • Sociālās garantijas.

Nāc un strādā, pie viena no vadošajiem logu un durvju 
ražotājiem Ziemeļeiropā! Viegli pieteikties – ZVANI 
25655678, vai raksti uz vakances@stali.lv! Motivācijas vēs-
tule un CV nav obligāti.

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLE
1. Mālpils novada dome 2019. gada 17. jūnijā plkst. 

10:30, Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākot-
nes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko nekustamā īpašuma 
“Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr. 8074 003 1026, un ne-
kustamā īpašuma “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr. 8074 
003 1027, kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no 
zemes vienības 0,3944 ha platībā, (turpmāk tekstā abi kopā 
saukti – Nekustamie īpašumi), mutisku izsoli ar augšupejo-
šu soli.

2. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada 
domes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 
novadā.

3. Ar Nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 29282209.

4. Nekustamo īpašumu kopējā nosacītā sākumcena 
12 800 EUR.

5. Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2019. gada 
17. jūnijam plkst. 10:15 iesniegušas izsoles noteikumos mi-
nētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un  
nodrošinājumu 1 280 EUR apmērā.

6. Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāie-
maksā ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot 
tā iemaksas mērķi “Rūpniecības ielas izsole”, ar pārskaitī-
jumu uz Mālpils novada domes, Reģ. Nr. 90000048398, kon-
tu AS “Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  
vai kontu AS “SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 
0202 3784 8.

7. Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skai-
tot no izsoles dienas.

SLUDINĀJUMS
SIA “Norma K” izsolē pārdod 1991. gada izlaiduma auto-

mašīnu GAZ 3307 (bez kravas cisternas un tās aprīkojuma) 
ar valsts numuru BZ 2321, sākuma cena 500 EUR ar aug-
šupejošu soli 10 EUR (izsoles cena norādīta neietverot PVN).

Izsole notiks 2019. gada 17. jūnijā plkst. 11:00 SIA “Nor-
ma K” telpās (309. kabinets) Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Māl-
pils novadā. Sīkāka informācija pa tālruni 27728115.

Ar izsoles nolikumu var iepazīties mājas lapā www.mal-
pils.lv, sadaļā “pašvaldības SIA “Norma K””, kā arī SIA “Nor-
ma K” telpās (309. kabinets) Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Māl-
pils novadā, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 12:00.

Gāzes balonu piegāde mājās!
SIA “Saurida Latvija”

Gāzes balonu cenas: 50 litri − 24,50 EUR, 46 litri − 23,00 
EUR, 27 litri − 14,00 EUR. Gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie gāzes baloni 
(7, 27 un 46 litru). Strādājam katru dienu (arī vakaros), svēt-
kos un brīvdienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20
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IELŪGUMS
Cienījamie laulātie, 

kuri kopā esat nogājuši 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60 vai 65 gadus!

Mālpils novada dome 
sadarbībā ar Mālpils no-
vada dzimtsarakstu nodaļu un Mālpils muižu svētdien, 25. 
augustā ielūdz jūs uz Kāzu jubileju pasākumu. Jūs svētkos 
varat piedalīties divatā vai kopā ar sev tuviem cilvēkiem.

Pasākums ieplānots kā svētku brīdis muižas dārzā ar 
apsveikumiem, priekšnesumiem, fotosesiju, kāzu torti, 
šampanieti un citiem pārsteigumiem.

Pieteikšanās un sīkāka informācija Mālpils dzimtsa-
rakstu nodaļā: tālr. 67970891, 29131556 (Viktorija), 
e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv.

INFORMĀCIJA PENSIONĀRIEM
23. un 24. jūlijā ekskursija uz Ziemeļkurzemi. 

Tikšanās par braucienu 10. jūnijā, 
plkst. 15:30 novada domes 

sanāksmju zālē.

Mēs – Baložu ģimene kopā ar domubiedriem, 
aicinām visus zinātkāros būt kopā un 
līdzdarboties vienkoču solu-vides objektu 
izgatavošanā!

Solu izgatavošanas procesā varēs izmēģināt praktiski 
dardoties ar dažādiem instrumentiem − slīmestu, kaltiem, 
kaķējamo cirvi u.c. Strādāsim tepat Mālpils centrā pie kul-
tūras centra netālu no lielajām šūpolēm.

Plānojam strādāt visas vasaras garumā:
1. jūnijā − uzsākam;
15. vai 16.jūnijā;
29. jūnijā − darbojamies Zemeņu svēku ietvaros;
21. jūlijā;
10.−18.augustā − darbosimies paralēli Mākslinieku ple-

nēram.
Protams, mūsu dabošanās plānā iespējamas izmaiņas, 

tādēļ, lūdzu sazinieties ar mums, lai precizētu laiku: 
26471195, 28802544.

PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītī-
bas programmas Metāla izstrādājumu dizains 
audzēkņu un pedagogu darbu izstāde

Izstādē ir redzami PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidussko-
las, izglītības programmas Metāla izstrādājumu dizains, audzēk-
ņu un pedagogu darbi, kas ir radīti pēdējo piecu gadu laikā.

Izstādes mērķis ir dot ieskatu par to, ko apgūst izglītības 
programmā Metāla izstrādājumu dizains, tas ir, produkta dizaina 
izstrādes procesus un praktisko darbu ar metālu.

Izstādē izlikti audzēkņu kursa darbi, gan rotas, gan priekšme-
ti, kuros redzamas apgūtās dizaina domāšanas un amatniecības 
prasmes, gan nobeiguma − kvalifikācijas darbi ar kuriem au-
dzēkņi sevi piesaka jau kā jaunos produktu un rotu dizainerus. 
Darbi izgatavoti no tādiem materiāliem, kā nerūsējošais tērauds, 
alumīnijs, čuguns, titāns, misiņš saplāksnis u.c.

Izstāde stāsta par mīlestību uz skaisto, materiālu un roku dar-
bu. Par to, kā jaunie dizaineri, meklējot un risinot kādu problē-
mu, rada jēgpilnus un funkcionālus darbus un veido savas rado-
šās personības attīstību.
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Mālpils Kultūras centra pasākumi jūnijā
 • Līdz 7. jūnijam kultūras centra izstāžu zālē apskatāma “Rīgas Dizaina un 

mākslas vidusskolas” audzēkņu darbu izstāde.

 • 01.06. no plkst. 14:00 Mālpils BĒRNU SVĒTKU ietvaros pasākuma cikla ģi-
menēm “Augstāk par zemi” pavasara sezonas noslēgums kultūras centra 
pagalmā.

 ◊ Jaundzimušo mālpiliešu sveikšana, bērnu koncerts, orientēšanās sacen-
sības, trasīte.

 ◊ Ģimenēm, radošās darbnīcas, spēles, atrakcijas, NEONA disenīte un Dis-
co kultūras centra deju zālē.

 • 6.06. plkst. 18:00 Dokumentāla filma “Latvijas volejbola leģendas” (1 h 9 
min). Režisore: Ilze Kunga-Melgaile. Ieeja bez maksas.

Filmā tiek apskatīta Latvijas volejbola vēsture, situācija šajā sporta veidā šo-
dien.

 • 08.06. Mālpils kultūras centra jauktā kora “MERGUPE” dalība Emiļa Meln-
gaiļa mūzikas svētkos Vidrižos.

 • No 9. jūnija plkst. 16:00 apskatāma TLM studijas “URGA”, keramikas studi-
jas “MĀL-PILS” un kaimiņu pagastu individuālo mākslinieku un mākslas 
studiju dalībnieku izstāde “CEĻOJUMS”.

 • 12.06. plkst. 19:00 Jāņu tradīciju un rituālu meistardarbnīca kopā ar folklo-
ras kopu “MĀLIS” un tās vadītāju Andri Kapustu parka pusē aiz kultūras cen-
tra.

 • 14.06. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Aicinājums nolikt zie-
dus pie piemiņas akmeņiem Mālpilī pie Šopām un Sidgundā pie Sauliešiem.

 • 15.06. Folkloras kopas “MĀLIS” dalība Novadu dienās Brīvdabas muzejā.

 • 22.06. plkst. 11:00 Varoņu diena. Piemiņas brīdis Mālpils Brāļu kapos.

 • 23.06. plkst. 23:00 JĀŅU NAKTS ZAĻUMBALLE estrādē kopā ar grupu “NEK-
TĀRS” jaunā sastāvā (Linards, Evija, Vilnis, Pāvels).

 • 29.06. no plkst. 13:00 ZEMEŅU svētki Mālpilī (skatīt programmu plakātā 20 
lpp.)

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

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

   SLUDINĀJUMI  INFORMĀCIJA

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

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

PATEICĪBA Intai Birkmanei

par lielo un nesavtīgo darbu, 
sakopjot Mālpils kapsētu.

Mālpils iedzīvotāji

SIRSNĪGI PATEICAMIES
S. Strausas k-dzei un

E. Jungas-Ķēniņas k-dzei par
finansiālu atbalstu

biedrības “Notici sev!”
darbības nodrošināšanai.

“Notici sev!” valde

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBA

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes 
darbus. Mazā dārza arhitektūra (strūkla-
kas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Indivi-
duāli risinājumi kapu pieminekļiem un 
aprīkojumam, skulptūras. Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Visa augstākmi-
nētā restaurācija. Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290, e-pasts: s.skribnovskis@
gmail.com

Apstrādā mazdārziņus ar zemes frēzi, 
cena pēc vienošanās. Tālr. 25985566, 
Dainis

“Mirklis, un ir jau par vēlu,
Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
Nav nekādas nozīmes...”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
Oskariņam un ģimenei, brāli guldot ze-
mes klēpī.

2.b klase un audzinātāja

Veicu pļaušanas darbus ar trimeri un 
traktoru, savācot zāli. Samaksa pēc vie-
nošanās. Tālr. 29340793

SIA “Lauku virtuve” − neliela kafejnīca Si-
guldā R. Blaumaņa ielā 2m aicina darbā 
pavāra palīgu un viesmīli. Lūdzu savu CV 
sūtiet uz e-pastu: liga.zeltina@va.lv vai 
zvaniet uz mob. tālr. 29669173.

Pārdodu zemi 0,865 ha kopplatībā, Ozolu 
iela 21, Mālpils novads, ar iespēju apbū-
vei. Interesēties pa tālr. d.d. 29966700

Pļauju zāli ar trimeri. Tālr. 25985566, 
Dainis

Jumiķu brigāde veic jumta remontu un 
maiņas darbus. Skārdnieku darbnīcas 
pakalpojumi. Tālr. 26363556

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaim-
niecības zemju un meliorācijas grāvju at-
tīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 
27714898, e-pasts: info@kokaugi.lv, web: 
www.kokaugi.lv

Pērkam mežus un izstrādājam, samaksa 
tūlītēja. Mežu iegādājamies tikai no ze-
mes īpašnieka. Tālr. 29993707, 27801869

Zāģējam malku klucīšos. Par cenu vieno-
simies. Tālr. 27801869


