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MĀLPILS  NOVADA  DOMES  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS      BEZMAKSAS

Sveicam absolventus!
Turpinājums no Ivandes Kaijas dienasgrāmatas

Noslēdz jauno atkritumu apsaimniekošanas līgumu!

Gatavojoties Jāņu vakaram pie Sidgundas Ķiceriem, 20. gs. 30-tie gadi, foto no Aijas Lauvas personīgā arhīva
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MAIJĀ
Izskatīja 19 jautājumus:

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par adreses piešķiršanu / maiņu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par pašvaldības zemes apvienošanu / dalīšanu.
6. Par telpu nomu ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
7. Par dienesta viesnīcas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītoja-

mo un pedagogu apbalvošanu.
9. Par izcenojumu apstiprināšanu kultūras centra telpu no-

mai.
10. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Māl-

pils novada kapsētās.
11. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam.
12. Par atbalstu novada pensionāru vasaras ekskursijai.
13. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izska-

tīšanu.
14. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
15. Par atbalstu folkloras kopas “Mālis” dalībai pasākumā.

16. Par kultūras centra kafejnīcas telpu turpmāko izmantoša-
nu.

17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Par sabiedrisko ūdenssaim-

niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību  
Mālpils novada teritorijā” precizēšanu.

19. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils 
novada pašvaldībā” precizēšanu.

NOLĒMA:
 • Atbalstīt 1. stāva telpu Nr.11–Nr.23, adresē: Pils iela 12, 

Mālpils, Mālpils novads, turpmāko izmantošanu ģimenes 
ārstes prakses vajadzībām. Izpildinstitūcijai veikt cenu ap-
tauju projektēšanai. Nodrošināt un organizēt būvniecības 
veikšanu atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentāci-
jai. Veikt nepieciešamo kadastra datu aktualizēšanu Valsts 
kadastra informācijas sistēmas datos. Izmaksas segt no 
Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļas budžeta.

 • Apstiprināt Mālpils novada kultūras centra telpu un inven-
tāra nomas izcenojumus no 2019. gada 1. jūnija:

EUR (bez PVN)

Nr. Pozīcija
Mērvienība

Viena stunda Viena diena
1. Lielā zāle (vietu skaits 500) kopā ar garderobi, foajē, 

2 aktieristabām
1.1. Konferencēm, sanāksmēm, semināriem, nodarbībām 30,00 300,00
1.2. Mēģinājumiem 25,00
1.3. Koncertiem, izrādēm 30,00
2. Deju zāle (250 vietām) kopā ar garderobi, foajē

2.1. Konferencēm, sanāksmēm, semināriem, izstādēm, prezentācijām 20,00 100,00
2.2. Grupas nodarbībām 5,00 50,00
2.3. Labdarības pasākumiem un koncertiem 10,00
2.4. Saviesīgiem atpūtas sarīkojumiem, ballēm un banketiem

2.4.1. Fiziskām personām 25,00 150,00
2.4.2. Iestādēm 35,00 300,00
2.5. Nometņu organizēšanas vajadzībām (nodarbībām) 15,00 75,00
3. 1. stāva vestibila izmantošana 3,00 25,00
4. 2. stāva vestibila izmantošana

4.1. Konferencēm, izstādēm, nodarbībām 10,00 50,00
4.2. Saviesīgiem atpūtas sarīkojumiem, ballēm un banketiem 25,00 150,00
5. Kultūras centra nodarbību telpas

5.1. Lekcijām, prezentācijām (vienreizēja) 10,00 (katra nākamā h 2,00) −
5.2. Regulārām dažāda rakstura interešu pulciņu nodarbībām 3,00 (katra nākamā h 2,00) −
6. Kultūras centra īre (lielā zāle un deju zāle, foajē, garderobe, 

aktieristabas, nodarbību telpas) 100,00 700,00

7. Kafejnīcas lielā zāle 10,00 (katra nākamā h 3,00) 50,00
8. Mālpils kultūras centra tehniskā aprīkojuma un inventāra noma

8.1. Skaņu aparatūras izmantošana telpu nomas pasākumos 5,00 25,00
8.2. Saliekamais koka krēsls 0,50
8.3. Dārza galda un solu komplekts 5,00
8.4. Tautas tērps (brunči un veste) vai (bikses un veste) 2,00
8.5. Teātra kostīmi, kleitas un citi tērpi 1,00
8.6. Teātra rekvizīti, parūkas un citi aksesuāri  0,50

Atbrīvot no telpu nomas maksas invalīdu, pensionāru biedrī-
bu, bērnu un nevalstisku organizāciju rīkotos nekomerciāla rak-
stura pasākumus; Mālpils novada izglītības iestāžu rīkotos pasā-
kumus un pašdarbības kolektīvu koncertus. Atzīt par spēku  

zaudējušu Mālpils novada domes 2014. gada 25. jūnija sēdes lē-
mumu Nr. 8/15 Par Mālpils kultūras centra telpu izmantošanas 
tarifu apstiprināšanu.

 • Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Mālpils no-
vada kapsētās ar 2019. gada 1. jūniju:
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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

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada JŪLIJAM un AUGUSTAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Apvienotā Tautsaimniecības un attīstības, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu, 
Finanšu komiteju un domes sēde

31. jūlijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 21. augustā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 21. augustā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 21. augustā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 28. augustā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 26. augustā plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Pakalpojumu veids
Cenas EUR (bez PVN)

Ja mirušais ir Mālpils novada 
deklarētais iedzīvotājs

Ja mirušais nav Mālpils novada 
deklarētais iedzīvotājs

Kapličas izmantošana
1 diennakts (bez saldētavas) 4,00 9,00
1 diennakts (ar saldētavu) 9,00 11,00

Kapličas izmantošana bēru ceremonijai 14,00 21,00
Telpas izmantošana mielastam 7,00 14,00
Kapa vietas sakopšana pēc apbedīšanas (atsevišķi vienojoties) 7,00 14,00
Dvieļu izmantošana 6,00 9,00
Apbedīšanas inventāra izmantošana 4,00 7,00
Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā 3,00 4,00
Celiņa izlikšana ar skujām no pasūtītāja piegādāta materiāla 
(10 m)

0,30 0,40

Celiņa izlikšana ar skujām no apsaimniekotāja piegādāta 
materiāla (10 m)

0,60 0,90

Kapa vietas kopšana pēc vienošanās pēc vienošanās

Atzīt par spēku  zaudējušu Mālpils novada domes 2014. gada 
29. janvāra sēdes lēmumu Nr. 2/22 Par maksas pakalpojumiem 
Mālpils novada kapsētās.

 • Atbalstīt Mālpils novadā dzīvojošo politiski represēto per-
sonu dalību visas Latvijas politiski represēto personu sali-
dojumā 2019. gada 3. augustā ar maksājumu 70 EUR (sep-
tiņdesmit euro) apmērā salidojuma organizēšanas 
izdevumu segšanai, kā arī nodrošināt transporta pakalpo-
jumu politiski represēto personu nokļūšanai Ikšķilē, finan-
sējumu nodrošināt no atbalsta fonda līdzekļiem.

 • Piešķirt 700 EUR Mālpils novada pensionāru ekskursijas 
transporta izdevumu apmaksai no atbalsta fonda līdzek-
ļiem.

 • Piešķirt līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā mākslinieku 
biedrības “Sidegunde” simpozija “Trauslās vibrācijas” at-
balstam no atbalsta fonda līdzekļiem. Biedrībai “Sidegun-
de” ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. decembrim iesniegt do-
mei atskaiti par pašvaldības piešķirtā finansējuma 

izlietojumu.
 • Piešķirt finansējumu biedrības “Notici sev!” pieredzes ap-

maiņas braucienam 500 EUR apmērā no atbalsta fonda lī-
dzekļiem. Biedrībai “Notici sev!” ne vēlāk kā līdz 2019. gada 
1. decembrim iesniegt domei atskaiti par pašvaldības pie-
šķirtā finansējuma izlietojumu.

 • Atļaut folkloras kopai “Mālis” izmantot pašvaldības mikro-
autobusu Zviedrijas Latviešu apvienības rīkotā pasākuma 
“Saulgriežu nedēļas nogale”, Zviedrijā, Tytsbergā, norises 
laikā no 2019. gada 20.−24. jūnijam.

 • Izpildinstitūcijai sagatavot izsoles noteikumus kafejnīcas 
telpu, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas izso-
lei.
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Sveicam Mālpils novada izglītības iestāžu absolventus – 
bērnus un jauniešus, kā arī audzinātājus, skolotājus un vecākus!

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Māllēpīte” 

Sirsnīgi sveicam 
jaunos pirmklasniekus!

Mālpils Mūzikas un 
mākslas skola

Grupa “Pūcīte”, skolotājas: Indra Ivanovska un 
Vineta Saulīte, skolotājas palīgs 

Astrīda Kvietiņa, foto: Sandra Lielmeža

Grupa “Mazputniņš”, skolotājas: Lolita Bērziņa 
un Vineta Saulīte, skolotājas palīgs 
Dana Ozoliņa

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas 
2019. gada absolventi ar skolotājiem
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Mālpils novada vidusskola

9.a klase, klases audzinātāja Ina Turkina

9.b klase, klases audzinātāja Anita Randere

12. klase, klases audzinātāja Ilze Apsīte
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31. maijs PII “Māllēpīte” lielākajiem audzēkņiem bija īpaša 
diena – “Pūcīšu” un “Mazputniņu” grupiņu bērni svinēja savu pir-
mo izlaidumu. Pirmā pabeigtā “izglītības iestāde” – tie ir svētki 
gan bērniem, gan vecākiem, kuri nākotnē liek lielas cerības uz 
saviem mazuļiem. Mazie gaviļnieki bija sagādājuši viesiem patī-
kamus pārsteigumus – skanēja dziesmas, tika deklamēti dzejoļi 
un izdejotas dejas, kā arī uzrakstīti sapņi – par ko nu katrs gribē-
tu kļūt, kad izaugs liels. Un pāri visam bezgalīgs prieks un sirds 
siltums – izšūpošanās bērnības šūpolēs un valša izdejošana.

Audzēkņu vecāku vārdā mēs sakām lielu paldies “Pūcītes” 
grupiņas skolotājām Indrai Ivanovskai un Vinetai Saulītei, kā arī 
skolotāju palīdzei Astrīdai Kvietiņai, kuras pašaizliedzīgi un rado-
ši strādāja, sagatavojot bērnus skolai. Kopā ar “Mazputniņu” 

grupiņas bērniem visus šos gadus ir bijušas skolotājas Lolita 
Bērziņa un Vineta Saulīte, kā arī skolotājas palīdze Dana Ozoliņa. 
Paldies mēs sakām arī PII “Māllēpīte” vadītājai Maldai Čelnovai 
un viņas čaklajiem palīgiem: Agnesei Kantiševai, Olitai Veicai, 
medmāsai, pavārītēm un saimniecības daļas darbiniekiem un 
īpašs paldies deju skolotājai Sarmītei Eņģelei, fizisko aktivitāšu 
pedagoģei Inesei Grīnbergai, mūzikas skolotājai Ingrīdai Barkē-
vičai un angļu valodas skolotājai Andijai Kaizerei. Jūs visi padarī-
jāt mūsu bērnu ikdienu drošāku un darboties rosinošu, kā arī 
atklājāt viņu slēptos talantus. Lai Jums nākotnē LIELI DARBI un 
SPOŽAS IDEJAS!

Vecāku padomes vārdā, 
Ināra Zutere

Kad ābeļzaros saule smejas,
Un dārzos puķes krāsas auž.
Patiesi priecīgas mums sejas,
Kaut šķiršanos šī diena pauž.
Mēs bērnudārzam sveikas sakām,
Tā durvis tūlīt vērsies ciet,
Pa pasaku un rūķu takām,
Pa kurām varējām mēs iet,
Mūs mīļās fejas pavadīja,
Ak, to šai namā ir tik daudz!

Ja kādam asariņa lija,
Tad ilgi raudāt nebij ļauts.
Jo noglāstīja mīļas rokas,
Jo sasildīja silta balss,
Te plaucēt prata saules koku,
Pat tad, kad laukā sprēgā sals.
No bērnudārza projām ejot,
Kā taurenis uz pleca būs.
Mums atmiņas par labām fejām,
Kas, protams, esat visas Jūs.

1. jūnijā Bērnu svētku ietvaros, atzīmējot Starptautisko bērnu 
aizsardzības dienu, notika jaundzimušo mālpiliešu godināšana.  
Bija aicināti 33 bērni − 17 meitenes un 16 zēni, kuri dzimuši laikā 
no 2018. gada 11. maija līdz 2019. gada 25. maijam un kuriem 
dzīvesvietu vecāki deklarējuši Mālpils pašvaldības teritorijā. Uz 
pasākumu no 33 uzaicinātajām bija ieradušās 23 ģimenes. Vairā-
ki bērniņi dzimuši kā pirmie vai otrie bērni ģimenēs. 4 ģimenes ir 
sagaidījušas savu trešo bērniņu un viena – ceturto. Īpaši atzīmē-
jamas jaunās daudzbērnu ģimenes: Ināra un Didzis, kuri nu jau 
audzina 3 dēlus, un Marina un Jānis, kuriem ir meita un 2 dēli.  
Šajā gadā prieks par to, ka pēc ilgāka laika Mālpilij atkal ir savs 
dvīņu pāris – Šarlote un Olafs, kurus svētku laukumā vecāki ieve-
da košas ziedu segas rotātos ratiņos.

SIRSNĪGS PALDIES visām ģimenēm par veltīto laiku, izdomu 
un līdzekļiem, lai Bērnu ratiņu parāde izskatītos tik krāšņa un 
skaista!

Viktorija Kalniņa

Kā allaž pašvaldībai īpaši nozīmīgajā notikumā jaundzimušos 
un vecākus sveica domes priekšsēdētāja Solvita Strausa un 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa, katram bērni-
ņam dāvinot Baltu Rotās gatavotu sudraba krustiņu, zēnu ģime-
nēm − ozola stādiņu bet meiteņu ģimenēm − liepas stādiņu.

Šogad jaundzimošo sveikšana ievadīja daudzveidīgos un noti-
kumiem bagātos Bērnu svētkus Mālpilī. Visu vecumu bērni varē-
ja iesaistīties dažādās aktivitāties − rāpties pa alpīnisma sienu, 
spēlēt spēles, likt lietā fantāziju garo balonu darbnīcā, bet pa-
šiem veiklākajiem ziepju burbuļu darbnīcā izdevās radīt milzīgus 
burbuļus.

Kamēr pagalmā visi piedalījās atrakcijās un skatījās mūsu 
mazo dejotāju priekšnesumus, kultūras centrā ritēja pēdējie 
darbi, uzstādot grāmatu maiņas plauktu, bet pļaviņā pie lielajām 
šūpolēm darbu uzsāka amatnieki: Sarmīte un Jānis Baloži. Viņi 
ar palīgiem ķērās pie vienkoču solu-vides objektu izgatavošanas, 
kurā arī jūs vēl varat paspēt līdzdarboties 21. jūlijā un no 10. līdz 
18. augustam, iepriekš sazinoties un precizējot laikus pa tālr. 
26471195, 28802544.

Esmeralda Tāle, 
jaundzimušo sveikšanas bildes varēs saņemt piesakot e-pastā: 

esmeralda.tale@malpils.lv, no 29. jūlija

Bērnu svētki Mālpilī
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Tikko uzstādītais grāmatu maiņas plaukts kultūras centrā

Jaundzimušie ar vecākiem un svētku dalībniekiem

Darbs pie vienkoču soliem rit pilnā sparā

No baloniem top visdažādākās figūrasDrosmīgie iemēģina alpīnisma sienu
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Kā sagaidīt pašvaldību reformu?
Labdien! Esmu Mālpils novada iedzīvotājs Krišjānis Bērziņš. 

Pirms pāris gadiem Mālpils Vēstīs parādījos ar publikāciju par 
Mālpils graustiem, norādot uz to bīstamību un pieejamību jau-
niešiem. Ir pagājuši gadi, pamestās ēkas joprojām ir brīvi pieeja-
mas un nav nožogotas, izņemot pirms kāda laika nojaukto šautu-
vi. 

Taču šoreiz ne par to. Pagājušajā gadā ievēlētā Saeima ir snie-
gusi Latvijas iedzīvotājiem jaunu valdību, tostarp jaunu Vides Aiz-
sardzības un Reģionālās Attīstības ministru Juri Pūci. Jaunais 
ministrs pirms kāda laika ir licis galdā jaunu teritoriālo pašvaldī-
bu reformu, kurā ir norādīts, ka Mālpils ir viens no tiem maza-
jiem novadiem, kuru nepieciešams pievienot lielākam novadam, 
tā mazā iedzīvotāju skaita un citu iemeslu dēļ. Šis notikums licis 
arī sarosīties vairāku pašvaldību vadītājiem, jo, acīmredzami, ie-
priekš stabilais un ērtais krēsls nu ir sācis ļodzīties. Protestē arī 
daļa Mālpils novada domes un tāpēc turpmāk aicināšu aplūkot 
publiski pieejamos argumentus un viedokļus, kurus pielieto Māl-
pils novada domes deputāti, lai pamatotu Mālpils kā atsevišķa 
novada esamību un nepieciešamību.

Viens no viedokļiem ir 7. jūnija LTV1 ziņu raidījumā “Panorā-
ma” izskanējusī tēze un bažas, ka esošie mazo novadu deputāti 
jaunajos, lielajos novados nemaz netiktu ievēlēti. Šeit es vēlos 
norādīt, ka demokrātijā pastāv tāds princips kā regulāras vēlēša-
nas, šajā gadījumā ik pēc četriem gadiem, kas ļauj ievēlētajam 
deputātam izmantot savu potenciālu un rīkoties iedzīvotāju labā. 
Un, ja deputāts ir godprātīgi un ar centību pildījis savus pienāku-
mus, tad tas attaisnojas nākamajās vēlēšanās, kad iedzīvotāji, 
pasakot paldies par ieguldīto darbu, attiecīgo deputātu pārvēlē 
uz nākamajiem četriem gadiem. Nav neiespējami esošajam Māl-
pils novada domes deputātam tikt ievēlētam paredzētajā jaunajā 
Siguldas novadā, ja elektorāts uzskatītu, ka Mālpils novada do-
mes deputāti ar saviem līdzšinējiem darbiem ir pelnījuši pārstā-
vēt savas intereses jaunajā un lielajā Siguldas novadā.

Tajā pašā raidījumā bija dzirdams Mālpils novada priekšsēdē-
tājas Solvitas Strausas teiktais, ka divu gadu laikā viņa vēl nav 
iegaumējusi visas Mālpils mājas un to atrašanās vietu. Šeit izriet 

jautājums – vai no galvas zināt visas Mālpils novada mājas un to 
atrašanās vietu patiešām ir novada priekšsēdētāja kompetencē? 
No teiktā izriet, ka arī nu jau bijušajam Rīgas mēram Nilam Uša-
kovam bija jāpārzin katra māja gan Pļavniekos, gan arī Bolderā-
jā. Es vēlos aicināt aizdomāties un iedziļināties mūsu deputātu 
argumentos, kas izskanējuši kā “par” vai “pret” argumenti jau-
najai pašvaldību reformai. Vai šie viedokļi aizstāv, piemēram, 
Mālpils novada iedzīvotāju intereses, vai arī tie ir centieni argu-
mentēt, kā arī aizstāvēt savu esamību Mālpils domē un savas 
personīgās intereses, cenšoties savas vietas tur saglabāt?

VARAM norāda gan uz darba vieta trūkumu, gan zemo atalgo-
jumu u.t.t. Tāpat tiek norādīts uz problēmām nodrošināt dažādus 
pakalpojumus. Šeit es vēlos nedaudz ieskicēt man tuvāko izglītī-
bas pakalpojumu. Faktiski jau ir manāmi pirmie asni, kas parāda 
to, kā pašvaldību teritoriālā reforma norisinās praksē. Visiem 
zināms, ka liela daļa Mālpils jauniešu vecāki ir nolēmuši savas 
atvases sūtīt uz Siguldas ģimnāziju, šai tendencei pieaugot ar-
vien straujāk, lai saviem bērniem nodrošinātu kvalitatīvāku izglī-
tību. Manuprāt, jaunā pašvaldību teritoriālā reforma nodrošinātu 
šo izglītības pieejamību visiem interesentiem par velti, sniedzot 
transporta un citus pakalpojumus.

Apzinos, ka skats uz šo problemātiku ir visai virspusējs un 
netver visus aspektus. Tam būtu nepieciešamāka dziļāka un zi-
nātniskāka analīze, kas, godīgi sakot, šobrīd nav mans mērķis. 
Es tikai vēlos aicināt Mālpils iedzīvotājus aizdomāties par mūsu 
ievēlēto novada domes deputātu argumentāciju un viedokļiem, 
kas liek daļai aizstāvēt Mālpils novada turpmāko eksistenci. Vēs-
turiskā Mālpils novada zaudējums ir sāpīgs, taču, vai ir vērts šī 
sentimenta dēļ distancēties no racionāliem pieņēmumiem un 
pārmaiņām, kas, iespējams, varētu mūsu ikdienu padarīt vien-
kāršāku un kvalitatīvāku? Ne jau nākamajā dienā, kad pieņems 
pašvaldību reformu, pie Mālpils robežām būs buldozeru rinda, 
kas nojauks mūsu kultūras centra flangu, kurā mitinās mūsu ie-
rēdņi un deputāti, un Mālpils iedzīvotāju intereses vairs netiks 
kārtīgi pārstāvētas. 

Krišjānis Bērziņš

Cienījamie, lasītāji! 
Iepriekšējos divos izdevumos Jums bija sniegta informācija 

par ES dalībvalstu vietējo pašvaldību lielumu, pārvaldības pa-
matprincipiem un varējāt aplūkot Latvijas pašvaldību attīstības 
indeksus un to izmaiņas. Jūs, atbilstoši šiem faktiem, varējāt 
pārliecināties, ka ES daudzās attīstītās valstīs ir daudz mazākas 
pašvaldības nekā pašreiz Latvijā un Latvijas pašvaldību attīstības 
indeksu pozitīvās izmaiņas nav tieši saistītas ar pašvaldības lie-
lumu, un nav patiess apgalvojums, ka lielākā pašvaldībā attīstība 
notiek straujāk, nekā mazā pašvaldībā.

Reformas autori apgalvo, ka, jo lielāka pašvaldība, jo tā ir vai-
rāk pašpietiekama, nekā mazās pašvaldības. Vai tā ir? Jums ir 
iespēja rūpīgi aplūkot tabulas, kurās ir atspoguļoti skaitļi, kas 

raksturo katras pašvaldības finansiālo situāciju pret pašvaldības 
finanšu izlīdzināšanas fondu (PFIF). Ir tā saucamās “donoru” 
pašvaldības, kas iemaksā PFIF un dotāciju saņēmēju pašvaldī-
bas, kas saņem no fonda. Arī šie skaitļi parāda to, ka nav tā, jo 
lielāka pašvaldība, jo tā ir pašpietiekama. Šeit tiešām prasītos 
nopietna vispusīga analīze, kāpēc tas ir tā, ka daudzas lielās pil-
sētas un lielie novadi ir ar sliktiem attīstības indeksiem un sliktu 
finanšu situāciju! Mehāniski saliekot kopā pašvaldības situācija 
jau neuzlabojas, jo lielie novadi jau pastāv 10 gadus un nav to 
rezultātu. Tad, kāpēc reformas autori iedomājas, ka pievienojot 
atlikušos “mazos” novadus lielajiem, situācija paliks labāka? 

Aleksandrs Lielmežs

Par administratīvi teritoriālo reformu

Pašvaldību finanšu izlīdzināšana, attiecības pret fondu un izmaiņas 2018. g. pret 2010. g.

N.p.k. Pašvaldības

Vērtētie 
ieņēmumi 
EUR/iedz.

Iedzīvotāju 
skaits

Izlīdzinātie 
vērtētie uz iedz.

Iemaksas 
fondā (+) vai 
dotācija (-) 
EUR/iedz.

Iemaksas (+) 
vai dotācija (-) 

EUR/iedz., 
2010. g.

2018. g. (4. 
aile) salīdzi-
not ar 2010. 
g. (5. aile)

1. AILE 2. AILE 3. AILE 4. AILE 5. AILE 6. AILE
1 Garkalnes novads 1 427 8 631 1 041 385 139 246
2 Mārupes novads 1 309 19 955 1 019 291 107 184
3 Jūrmala 1 091 56 646 874 217 93 124
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Turpinājums 10. lpp.

4 Ķekavas novads 1 091 23 210 918 173 86 87
5 Babītes novads 1 145 10 869 952 192 107 85
6 Saulkrastu novads 956 6 127 830 126 51 75
7 Ikšķiles novads 1 057 9 735 912 145 81 64
8 Ādažu novads 1 066 11 199 923 144 86 58
9 Carnikavas novads 917 8 884 792 125 80 45

10 Stopiņu novads 998 10 697 876 123 78 45
11 Rīga 944 704 476 814 130 91 39
12 Jaunpils novads 660 2 484 744 -83 -118 35
13 Naukšēnu novads 622 1 931 754 -132 -148 16
14 Siguldas novads 831 18 347 810 22 17 5
15 Tērvetes novads 658 3 575 732 -73 -76 3
16 Salaspils novads 830 23 432 796 34 35 -1
17 Olaines novads 785 20 227 773 12 20 -8
18 Riebiņu novads 379 5 393 633 -254 -241 -13
19 Varakļānu novads 416 3 444 647 -231 -213 -18
20 Engures novads 738 7 587 757 -19 0 -19
21 Baldones novads 782 5 641 802 -20 0 -20
22 Ventspils 792 39 286 765 27 47 -20
23 Aknīstes novads 525 2 859 675 -150 -128 -22
24 Iecavas novads 749 9 151 776 -27 -5 -22
25 Jelgavas novads 623 24 260 713 -90 -67 -23
26 Viļānu novads 400 6 233 624 -224 -198 -26
27 Ilūkstes novads 430 7 777 645 -215 -188 -27
28 Dobeles novads 715 21 688 755 -39 -12 -27
29 Nīcas novads 606 3 481 720 -114 -81 -33
30 Vārkavas novads 360 2 085 638 -278 -244 -34
31 Sējas novads 772 2 360 800 -28 10 -38
32 Valmiera 753 24 818 759 -6 32 -38
33 Gulbenes novads 522 22 426 691 -169 -131 -38
34 Rundāles novads 539 3 800 687 -148 -110 -38
35 Ogres novads 719 35 782 758 -39 0 -39
36 Raunas novads 501 3 350 683 -181 -142 -39
37 Ķeguma novads 725 5 867 765 -40 0 -40
38 Jaunpiebalgas novads 506 2 358 697 -191 -151 -40
39 Salas novads 507 3 877 688 -181 -139 -42
40 Ozolnieku novads 745 10 575 787 -42 0 -42
41 Aizkraukles novads 706 8 841 731 -26 16 -42
42 Vecpiebalgas novads 497 4 090 686 -189 -146 -43
43 Cesvaines novads 492 2 704 669 -177 -134 -43
44 Mazsalacas novads 464 3 325 685 -221 -177 -44
45 Pārgaujas novads 598 4 025 741 -143 -99 -44
46 Kocēnu novads 603 6 441 722 -120 -75 -45
47 Ropažu novads 710 7 014 755 -46 0 -46
48 Līvānu novads 437 12 448 644 -207 -161 -46
49 Mālpils novads 721 3 621 771 -49 0 -49
50 Saldus novads 583 25 537 717 -135 -84 -51
51 Vaiņodes novads 474 2 622 707 -233 -181 -52
52 Daugavpils novads 367 24 000 609 -243 -190 -53
53 Krimuldas novads 689 5 294 746 -57 -4 -53
54 Neretas novads 514 3 743 700 -186 -132 -54
55 Auces novads 539 7 378 699 -160 -106 -54
56 Kārsavas novads 394 5 983 645 -251 -197 -54
57 Krāslavas novads 386 16 938 619 -234 -179 -55
58 Rūjienas novads 506 5 368 677 -171 -116 -55
59 Beverīnas novads 632 3 243 740 -108 -53 -55
60 Jēkabpils novads 473 4 902 702 -229 -173 -56
61 Kandavas novads 505 8 749 693 -188 -132 -56
62 Jelgava 720 61 308 753 -33 23 -56
63 Rojas novads 529 3 986 668 -139 -82 -57
64 Alsungas novads 538 1 461 712 -173 -116 -57
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65 Dundagas novads 515 4 221 724 -210 -152 -58
66 Salacgrīvas novads 585 8 219 700 -115 -57 -58
67 Lielvārdes novads 678 10 465 737 -59 0 -59
68 Bauskas novads 613 25 004 712 -98 -39 -59
69 Aizputes novads 501 9 194 694 -193 -133 -60
70 Kokneses novads 594 5 499 718 -124 -64 -60
71 Grobiņas novads 603 9 382 723 -119 -58 -61
72 Viļakas novads 402 5 358 655 -253 -191 -62
73 Viesītes novads 500 3 986 722 -222 -160 -62
74 Cēsu novads 657 18 557 719 -62 0 -62
75 Rēzeknes novads 369 28 390 636 -267 -204 -63
76 Lubānas novads 527 2 504 704 -177 -114 -63
77 Priekules novads 467 5 782 685 -218 -155 -63
78 Aglonas novads 326 3 753 621 -296 -232 -64
79 Pāvilostas novads 567 2 891 740 -173 -109 -64
80 Preiļu novads 504 10 262 656 -152 -88 -64
81 Alojas novads 455 5 195 682 -227 -162 -65
82 Smiltenes novads 616 13 058 735 -119 -53 -66
83 Baltinavas novads 413 1 146 671 -258 -192 -66
84 Burtnieku novads 589 7 881 733 -144 -78 -66
85 Dagdas novads 359 7 938 641 -282 -215 -67
86 Inčukalna novads 720 8 168 749 -28 40 -68
87 Brocēnu novads 566 6 228 716 -150 -80 -70
88 Rucavas novads 532 1 797 758 -226 -156 -70
89 Mērsraga novads 530 1 676 683 -153 -82 -71
90 Vecumnieku novads 581 8 693 724 -142 -71 -71
91 Priekuļu novads 586 8 630 700 -114 -43 -71
92 Durbes novads 552 2 963 710 -158 -85 -73
93 Līgatnes novads 562 3 571 689 -127 -53 -74
94 Skrīveru novads 614 3 672 708 -94 -18 -76
95 Kuldīgas novads 491 24 680 688 -197 -121 -76
96 Zilupes novads 314 3 143 614 -300 -224 -76
97 Apes novads 446 3 722 693 -246 -170 -76
98 Krustpils novads 469 6 244 702 -232 -156 -76
99 Alūksnes novads 477 16 814 681 -204 -126 -78

100 Talsu novads 529 31 294 691 -162 -84 -78
101 Madonas novads 518 24 960 691 -173 -95 -78
102 Limbažu novads 565 17 791 706 -140 -60 -80
103 Tukuma novads 602 30 747 725 -123 -43 -80
104 Ērgļu novads 514 3 101 696 -182 -101 -81
105 Ludzas novads 413 13 733 638 -225 -142 -83
106 Valkas novads 520 9 204 694 -175 -91 -84
107 Balvu novads 442 13 478 656 -214 -130 -84
108 Strenču novads 501 3 444 688 -187 -100 -87
109 Pļaviņu novads 517 5 537 687 -170 -82 -88
110 Jaunjelgavas novads 526 5 858 704 -178 -90 -88
111 Ciblas novads 386 2 840 662 -275 -186 -89
112 Skrundas novads 424 5 192 673 -249 -159 -90
113 Rugāju novads 389 2 305 697 -308 -204 -104
114 Amatas novads 611 5 726 754 -143 -33 -110
115 Liepāja 578 76 988 698 -120 0 -120
116 Ventspils novads 610 12 146 787 -177 -54 -123
117 Jēkabpils 533 23 750 674 -141 -16 -125
118 Daugavpils 465 94 196 640 -175 -37 -138
119 Rēzekne 515 30 800 660 -145 0 -145

Nereformētās pašvaldības 17
Republikas pilsētas 9
Attīstības centru pašvaldības 21
Lielās pašvaldības pie republikas pilsētām 3
Pirmais novads Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs
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To dienu acīm
Pirmais pasaules karš no Mālpils Ģērķēnu 
skatpunkta Ivandes Kaijas vēstulēs 
un dienasgrāmatā (1916-1917) 

Ģērķēnos Zvaigžņu dienā, 1917. gada 6. janvārī
23. decembrī bij ievērojams latviešu strēlnieku uzbrukums 

Kurzemes frontē ar labiem panākumiem (1): saņemts ap 1200 
vācu gūstekņu, ap 100 ložmetēju un kādi 30 lielgabali! Latviešu 
zaudējumi arī nav mazie, daudzi Latvijas dēli “uz ežiņas galvu 
lika”, sargādami savu tēvu zemi. Kapteinis Briedis grūti ievainots 
rokā (2). Edvīns Mednis, 19 gadu vecs – teiksmainais, varonīgais 
strēlnieks, kapteinis, brigādes komandieris, mālpilietis, ievai-
nots galvā (3). Tai vēsturiskajā dienā ieņemtas 4 vācu ierakumu 
līnijas, fronte pārrauta vairākās vietās.

Mēs esot pavirzījušies starp Jelgavu un Tukumu 40 verstis uz 
priekšu un tur tagad nocietinoties. Te ir pienākuši kazaki no tu-
rienes, rezervisti, visi ļoti revolucionāri, nosoda savu priekšniecī-
bu, kurai nav ne mazākās autoritātes, ne respekta. Visi līdz nāvei 
apnikuši tā kara un noguruši, dzīvo pilnīgi pusbadā. Rupja maize 
un tēja – bieži bez cukura, ir galvenā pārtika; nopērk kartupeļus. 
Un tos ēd aizdaram maizei.

Ivuls liels draugs kazakiem, ēd viņu putru, kad tik mēs nere-
dzam...

1 Rakstniece te atsaucas uz laikrakstu informāciju par t.s. 
Ziemassvētku kaujām jeb Jelgavas operāciju laikā no 1916. gada 
23. līdz 29. decembrim pēc vecā stila jeb Jūlija kalendāra. Šajās 
kaujās, kuru mērķis bija piespiest vācu karaspēku atkāpties aiz 
Lielupes, piedalījās 1. un 2. latviešu strēlnieku bataljons un Sibī-
rijas strēlnieku pulki. Par spīti strēlnieku varonībai un pašaizlie-
dzībai, augstākā ranga komandieru pieļauto kļūdu dēļ krievu 
puse tajā cieta milzīgus zaudējumus.

2 Runa ir par latviešu strēlnieku pulkvedi Frīdrihu Briedi 
(1888−1918), kurš vadīja 1. bataljona rotu Tīreļpurva kaujās, kur 
tika ievainots elkonī.

3 Ziemassvētku kauju dalībnieks − bataljona komandieris 
Edvīns Aleksandrs Mednis (1897−1967), kurš bija pavadījis bērnī-
bu Mālpilī, tika smagi ievainots durkļu cīņā.
1917. gada 18. janvārī

Patlaban šeit pamiers. No 13. līdz 15. janvārim vāci taisīja nik-
nu uzbrukumu, gribēdami atdabūt mūsu Ziemsvētkos iegūtās 
pozīcijas, bet – velti! Daugavas labo krastu viņiem neredzēt! Kā 
mēs latvieši nīstam vāciešus! Tā vien gribētos viņus visus uz elli 
raidīt.

Mums šeit iet tīri labi. Es ar puišeļiem savā istabiņā jūtos it 
omulīgi, kā savā ligzdiņā. Citur visapkārt ir haoss, bet ar to jau 
esmu apmierinājusies. Es dzīvoju, jo – es strādāju! 

Naktī uz 6. februāri
Nule pabeidzu savu trešo romānu “Jūgā”. Rakstīts viņš... 

2  mēnešus un 5 dienas. Jūtos nogurusi, bet acīs mirdz prieka 
asaras. Mans gara bērns ir jūsmā iznests, sāpēs dzemdēts. Die-
nas gaismu “Jūgā” nav redzējis. Vienīgi pa naktīm tas rakstīts. 
Nu atpūtīšos, apšūšu bērnus un pamatīgāki aplāpīšu.
26. februārī

Vai tad tiešām šovasar vēl neizšķirsies kara iznākums? Visi 
dzīvo tajā pārliecībā, un neviens vairs ilgāk nevar ciest. Bads rē-
gojas pretim tautām visās pasaules malās.
1. martā

Tīrais pekles laiks. Ziema neredzēti auksta, visu februāri plo-
sās ciklons, ziemeļu vēji gandrīz vai ik dienas. Nekur nevar glāb-
ties. Bērnus no rītiem uz skolu aizved piena vedējs, bet pusdienā 
paši stepko kājām mājā. Nevar jau tik daudz izvadāt, un visi arī 
nenāk reizē.

No Petrogradas draudošas ziņas: tur sestdien un svētdien bi-
juši lieli nemieri. Dome svētdien atlaista līdz aprīļa mēnesim. 
Maizes panika bijusi iepriekš. Latviešu laikraksti pilnīgi mēmi. 
Šodien tikai nodrukāta Petrogradas komandanta pavēle – nesa-
pulcēties uz ielām, jo karaspēkam pavēlēts šaut.
2. aprīlī

Šodien bezpasta diena, un kur tagad notiek tādas svarīgas lie-
tas... Kas zin, varbūt mums jau republika! un mēs šeit, bez zi-
ņām, dzīvojam vēl absolūtā monarhijā...

Ha! rūgti smiekli laužas pār lūpām, metot skatu pār “svētās” 
Krievijas likteni. Nabaga, nabaga krievu tauta, un mēs simtkārt 
nabagākie viņas sveštautieši!

Vai tad tiešām mūsu sabiedrotie šoreiz vienkopus nepanāks 
ko pret ģermāņiem, kas padarītu reiz galu tiem tautu slaktiņiem. 
Brīnums, ka pasaule vēl nepaliek ārprātīga aiz visām tām šaus-
mām.

Žēl bezgala izpostīto kultūras vērtību, žēl apturētās civilizāci-
jas, žēl nopostītās cilvēces. Vesela ziedoša paaudze aiziet bojā. 
Kas notiks ar mums, latviešiem, pie klusās Dzintarjūras?…

Ja mūsu dzīvo tautas miesu saplosa divos gabalos, vienu pie 
Vācijas, otru pie Krievijas, tad bēdu un moku laikmets mums 
nāks. Bet – kas ar zina, varbūt jo lielākas ciešanas mūs pašus arī 
padarīs lielākus. Līdz šim mums no austrumiem nekāda gaisma 
nav nākusi, un velti mēs to no turienes saucam un gaidām.
1917. gada 3. martā
Revolūcija!!!

Sen gaidītā tautas atsvabināšanās stunda Krievijai situsi! Avī-
zes nes pārsteidzošas ziņas. Nemaz nevar visu aptvert, liekas kā 
sapnis...

Cars Nikolajs II vakar atsacījies no troņa. Domes Izpildu komi-
teja sastādījusi jaunu ministru kabinetu. Vecā valdība apcietināta 
un novietota cietoksnī līdz tautas spriedumam. Tiks sasaukta 
Satversmes sapulce. Visas kārtas, šķiras atceltas, vienlīdzība vi-
siem pilsoņiem, visas brīvības – ticības, preses utt. utt. Amnesti-
jas. Politiskie noziedznieki tiek izlaisti no Šliselburgas (1).

Pasaule Krievijā pārgriežas ačgārniski! Tautu pašvaldības!!! 
(vai autonomijas)? Policijas vietā – tautas milicija...

Un visas šīs pārmaiņas – bez asiņainas revolūcijas! Kas Pēter-
pilī noticis šinīs dienās, tas nav aprakstāms. Gaviles, gaviles! Ka-
rapulki ar mūziku gājuši pa ielām, zvērējuši uzticību Domes Izpil-
du komitejai. Garīdznieki svētījuši Domi. Tikai četras dienas 
bijuši nemieri, kā apjukums, bet nu atkal viss pamazām atgrie-
žas vecā kārtībā.

Esam tā pārņemti, ka nevaram aptvert visā plašumā mainīto 
stāvokli. Esam brīvi pilsoņi! ar vienlīdzīgām tiesībām! Un mūsu 
patriotisms vairs netiks kājām mīdīts no kādas ārprātīgas kama-
riljas (2), viņas kliķes un galma intrigantiem!

Brīvība, brīvība!!!
Šovakar izlasīju visai saimei priekšā “Jaunākās Ziņas” un 

Turpinām iepazīstināt ar mūsu novadnieces, rakstnieces Ivan-
des Kaijas dienasgrāmatas fragmentiem par Mālpilī pavadīta-
jiem 11 mēnešiem (1916. gada septembris – 1917. gada augusts), 
kad tuvākajā apkārtnē norisinājās kaujas. Viņa savā dienasgrā-
matā atspoguļoja vietējo ļaužu noskaņojumu un savstarpējās at-
tiecības un apbrīnoja zemnieku spēku un drosmi turpināt savus 
ikdienišķos lauku darbus kara laikā. Fragmentus no Ivandes Kai-
jas dienasgrāmatas mums sagatavoja LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta pētniece Gundega Grīnuma (biedrības “Ido-
ves mantojums” projekta “Mālpils novada vēstures saglabāšana 
un izpēte: 2. daļa” ietvaros, ko atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonds).

Iepriekšējā avīzes numurā publicēti dienasgrāmatas frag-
menti par 1916. gadā piedzīvoto, šajā varēs lasīt par 1917. gada 
notikumiem Mālpilī.

Turpinājums 12. lpp.
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“Dzimtenes Vēstneša” vakarējo numuru (“Baltija” no Petrogra-
das vēl nepienāk). Visi ar aizturētu elpu klausījās. Bērni nevar 
saprast, kas nu ir, kad visi esam brīvi, vienlīdzīgi pilsoņi. Žēlo na-
baga ķeizaru un mazo troņmantnieku (3). Silvija saka, ka ķeiza-
riene nu brukšot Nikolajam II virsū, par ko viņš Pleskavā atteicies 
no troņa, un plīsīšot aiz dusmām.

1 Domāts bēdīgi slavenais cietoksnis Šliselburgas pilsētā pie 
Ņevas, kur sodu savulaik, arī ilgi pirms 1917. gada Februāra re-
volūcijas, bija izcietuši daudzi slaveni cara režīma pretinieki.

2 Šeit – galminieku kliķe, kura vērpj intrigas ar nolūku izman-
tot valsts lietas savās personīgajās interesēs.

3 Runa ir par lielkņazu Alekseju Nikolajeviču Romanovu 
(1904−1918), Krievijas imperatora Nikolaja II un viņa sievas Alek-
sandras Fjodorovnas vienīgo dēlu.
6. martā

Šodien skolā bijis incidents, kurā Ivars spēlējis ierosinātāja 
lomu. Uzstājies, ka ķeizara un ķeizarienes portreja jāņem būtu 
nost no sienas. Tam visa klase un arī jaunākās piebiedrojušās. 
Sabāru cieši puiku un noteicu, ka viņš vēl par mazu, lai ieņemtu 
kādu stāvokli. Un vēl revolūcijas galaiznākums arī nav zināms. 
Kas zina, vai vēlreiz neuzpeld uz augšu vecā režīma vara un ne-
nožņaudz jauno revolūcijas bērnu.

Visu dienu nīkām baigās nojautās, jo baumas gāja visutrakā-
kās. Arī Viļums (1) esot atcelts, Vācijā briesmīgi nemieri. Par Pet-
rogradas notikumiem pauž arī šausmas. Esot bijusi apšaudīša-
nās, krituši ap 12 tūkstoši cilvēku uz ielām. Vecā vara saslējusies, 
un tai vēl savi piekritēji. Baidāmies par Martu [Petrogradā] (2), ka 
pūlī nav kas noticis, ka badā nenomirst šajās dienās. Aizsūtījām 
maizi, gaļu un telegrammu. Bet no turienes nepienāk ne pasts, 
ne telegrammas, ne avīzes. Tikai latviešu Rīgas avīzes drukā 
Petrogradas telegrāfa aģentūras ziņas par jaunās valdības darbī-
bu. Tur par asinsizliešanu nav ne vārda, tikai visur apgalvots, ka 
Krievijā revolūcija norit kārtīgi, vismazāk asiņaini, un ka Pēter-
burgā karaspēks viss bez izņēmuma pārgājis tautas pusē.

Anarhists Kropotkins (3) un sociālists revolucionārs Pļeha-
novs (4) tiek no tautas saukti uz Krieviju, jo tautai viņu klātbūtne 
nepieciešama. Arī mūsu brīvības mocekli Raini vajadzētu saukt 
visai tautai atpakaļ.

Latvieši Rīgā arī jau organizējas. Sasaukti biedrību delegāti, 
izvesta jau nepieciešamā rezolūcija (uz tām mēs čakli!), kurā pie-
prasīts pēc plašākās autonomijas (izņemot naudu, ceļus, floti un 
karaspēku, cits viss – pašvaldībai vadāms un noteicams); tautas 
saeima Rīgā, kura izdod vietējos likumus utt. Tautas valodu, ticī-
bu – visas brīvības!

Ak Kungs, tīri nevar ticēt, ka mēs tiksim pie cilvēcīgām tiesī-
bām! Un ka nebūs vairs tie tumsas spaidu murgi, kas nomāca 
līdz šim katru dzīvības elpu, katru attīstību. Bet kā nu tas atsauk-
sies uz kara gaitu. Vai vāci nelūkos izlietot momentu un ar visu 
savu sparu uzbrukt Krievijai?

Es arvien domāju, ka karam citādi gals nav paredzams, kā vie-
nīgi, kad visas tautas uzreiz saceļas pret savām valdībām un no-
met ieročus, sacīdamas – miers. 

Cik lielā laikmetā mēs dzīvojam! Piedzīvojām 5-tā gada Revo-
lūciju. Tad lielo Eiropas karu un nu 17-tā gada Lielo Krievijas Re-
volūciju!

1 Resp., Vācijas ķeizars un Prūsijas karalis (1888−1918) Vil-
helms II (1859−1941).

2 Marta Liepiņa laikā no 1914. gada rudens līdz 1917. gadam 
uzturējās galvenokārt Pēterpilī, kur apguva tēlniecības pamatus 
Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolas vakara kur-
sos.

3 Pjotrs Kropotkins (1843−1921) – krievu ģoogrāfs, ģeologs, 
revolucionārs, anarhisma teorētiķis.

4 Georgijs Pļehanovs (1856−1918) – krievu filozofs, publicists, 
vēsturnieks, starptautiskās sociāldemokrātiskās kustības dalīb-

nieks.
11. martā

No Martas vēl arvienu nekādas ziņas. Vecie (1) briesmīgi no-
bēdājušies. Marija (2) domā, ka viņa katrā ziņā beigta. Es gan 
domāju, ka būs noticis kāds pārpratums ar pastu − vai nu vēstule 
kur guļ, vai telegrama nav atnākusi. Nu aizrakstīju Līgotnim, ka-
zaks brauc uz Petrogradu un aizved – tad, cerams, būs kāda ziņa. 
Latviešu laikraksti nekā ne par Petrogradas notikumiem nepauž.

Rīt gribu no šejienes lūkot aizsūtīt 50 rubļus Rainim un Aspa-
zijai ceļa naudu, ko braukt atpakaļ uz dzimteni.

Pa Rīgu sapulcēs latvieši jau plēšas. Vārda brīvību viņi netaupa 
un – “iznes” bagātīgi rezolūcijas.

Tagad te ik dienas lido apkārt aeroplāni un dzirdama lielgaba-
lu dunoņa. Avīzēs izteic bažas, ka vāci visus spēkus nešķiež uz 
šejienes fronti cerībā tikt uz revolūcijas pārņemto Pēterpili − ca-
rienei palīgā (3)?

Mums patlaban petrolejas bads, vēl pietiks 3–4 vakariem, un 
tad jau būs jāiet gulēt astoņos, jo pusastoņos − jau tumsa. Ak, 
kad reiz būtu gals šīm [briesmīgām?] dzīves neērtībām.

1 Martas vecāki Karlīne un Andrejs Liepiņi.
2 Martas Liepiņas vecākā māsa.
3 Šī norāde acīmredzot attiecas uz Krievijas imperatora Niko-

laja II dzīvesbiedres Aleksandras Fjodorovnas (1872−1918) vācis-
ko izcelsmi.
13. aprīlī

Cīnāmies ar visādiem trūkumiem, kur nu ar ko katrs. Piemē-
ram, mums jau no Ziemsvētkiem nav balto miltu, tātad arī ne 
baltmaizes, pankūku, klimpu. Cukura gan arvien mums bijis 
gandrīz pietiekoši dzeršanai un arī retumis saldai āboļu zupai. 
Drēbes šausmaini dārgas, piecreiz dārgākas kā pirms kara. Un 
tāpat cits viss.
14. aprīlī

Neredzēts laiks: pēc bargās ziemas lēni tuvojas salts pavasa-
ris. Tikai ap Lieldienām dažas dienas uzspīdēja saulīte un nokau-
sēja visu sniegu. Dubļi, slidens. Tīrās bēdas man, jo puikiem slik-
ti apavi. Ivuls bij viendien zvejodams ieslīdējis upē; vienīgie 
zābaki bij jāžāvē plītskrāsnī. Noliku pašā maliņā, bet viena meita 
iegrūdusi dibinā, salikusi pilnu plīti ar malku un durtiņas aizšā-
vusi ciet. Kad atcerējos, izskrēju raudzīt zābaciņus – tie bij jau 
ragā sacepuši. Nu bērns bez zābakiem. Par laimi vēl paglabāju-
šās pērnējās vecās zandalītes; tām sašuva ar īlenu atrisušos sā-
nus, un nu iet ar tām skolā.

Es tagad šuju un pārtaisu visas vecās [paunas?] vasarai bēr-
niem. Gribas tā salāpīt, ka pa vasaru mazāk būtu lāpāms, lai va-
rētu drusku dabūt rakstīt.
20. maijā 

Ievas zied, gravās triec mīlas gavilēs lakstīgalas. Karsts un 
sauss. Tik brīnišķi jauki tagad šeit. Tā gribas skraidīt vien pa up-
malu, sēdēt uz Draudzības akmeņa, pa gravu.

Veselu nedēļu bijām Rīgā. Silvija lika [eksāmenu] uz VI klasi 
no proģimnāzijas IV klases. Nolika, tikai algebrā pēceksāmens. 
Un latviešu valodā nemaz nelika, tā jāliek augustā. Tad nu taisīsi-
mies rudenī visi uz Rīgu. Par Fēliksu vēl nezinām, vai viņš tiks, 
varbūt būs tagad jāaiziet karā, jo ārstus iesauc visus līdz 50 ga-
diem.

Cik bezgalīgi skaista ir daba! Tikai ar asarām acīs es to varu 
aplūkot. Tagad, ziedonī, pēc garās, bargās ziemas intensīvi izda-
lās viss pavasara krāšņums. Taisni laimes sajūta pārņem sirdi. 
Viss pelēkais, rūgtais dzīvē aizmirstas. Uz galda man pilna vāze 
ar dzelteniem zvārguļiem; podiņš ar bezdelīgu actiņām.

Tālas jaunības atmiņas kā sidrabota upe caur zaļu lapu biežņu 
mirgo priekš acīm. Lejas Žagaru grava, Daugavmala. Ikreiz, ka[d] 
eju pa gravu, gar upmalu, mācītājmuižu, man priekš acīm Gaidas 
pirmā mīlestība, Pārupu Valdis, Ēriks, Vilnis (1). Un viņi visi man 
kā mīļi radi no bērnības, kas kur svešumā nozuduši.
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AKTUĀLI

1 Šeit pieminētas Ivandes Kaijas romāna “Iedzimtais grēks” 
pirmajā daļā attēlotās Ģērķēnu apkārtnes vietas un galvenie per-
sonāži. 
Ģērķēnos 27. maijā

Sēžu upmalā un baudu atkal silto, valgo zemes smaržu. Es 
taisni apreibinājos viņā... Ja cits viss dzīvē jāzaudē, taču daba pa-
liek. Ja vien viņa pieietama. Vislielākie sērdieņi ir pilsētas fabriku 
strādnieki, kas mūžu dienu kvēpst kapitālisma dūmos, no dabas 
atrauti, kā nolādēti. Un tad vēl viņus nīst, ka viņi uzstādot pārmē-
rīgas prasības. Tagad, kur Krievijā revolūcija iet savu gaitu un 
darba ļaudis svabadi drīkst kliegt līdz debesīm par savu ciesto 
netaisnību, pārdomājam dziļāki par sociāliem trūkumiem. At-
skan prasība par zemes dalīšanu starp darba tautu, jo zeme ne-
drīkst piederēt nevienam, kā tikai tam, kas viņu kultivē, apstrādā. 
Otra puse oponē: nedrīkst izpostīt privātīpašumu! Jā, bet lai pra-
sām, kā rodas privātīpašums? Ņemsim tikai zemes īpašumu. 
Vienam ir tā laime vai nu ar iekrātas naudas mazumu, vai ar kre-
dīta palīdzību iepirkt māju ar zemi. Katru gadu viņam jānomaksā 
zināma daļa no iepirkšanas cenas. Tas jāizvelk no zemes slā-
ņiem. Bet lai arī kādos asiņainos vaiga sviedros kāds strādātu, 
viens pats ar saviem spēkiem viņš nespētu panākt, ne nu vēl no-
maksāt ik gadus nolikto summu. Jaunais zemturis pieņem kal-
pus, strādniekus. Par to kalpi saņem nolīgtu darba algu, nepilnu, 
protams. [Virs]vērtību ietur saimnieks sev un ar to nomaksā savu 
māju un zemi. Paiet gadi, un zemturis ir savu īpašumu izmaksā-
jis, tapis par privātīpašnieku, viņa īpašums pāriet uz  bērniem. 
Bet kalps velk savu bezcerības darba jūgu kā vergs, līdz kamēr 
viņa kauli spēj kustēt. Viņa darba svētību paņēmis cits. Viņa bēr-
ni velk jaunu verga dzīvi. Un kāda šī dzīve! Dzīve bez skaistuma, 
bez cerības. Sirds žēlabās saraujas, redzot viņu bēdīgos mitek-
ļus. Tie atgādina kustoņu aizgaldus ar savu netīrību un smago 
gaisu. Tā tas te uz zemēm. Tikai tas apstāklis, ka te viņi strādā 
lielo daļu gada laukā, tīrā gaisā, viņu veselību vēl nesagrauž, kā 
tas caurcaurim notiek pilsētas darbnīcās. Kliegt gribas, redzot to 
briesmīgo netaisnību, kas notiek vienai cilvēces daļai pasaulē. 

Kad ierunājos Liepiņam (1), ka strādnieki būtu labāk algojami 
(te vēl ir vecās algas, pat zemākas kā pirms kara, jo te ir daudz 
Kurzemes bēgļu tagad), tad viņš vientiesīgi atbild: “Nevaru, tad 
man nebūs iespējams pildīt savus maksājumus.” Jā, tā jau ir tā 
lieta. 

Vai tad nu kāds brīnums, ka Krievijā daudzās vietās un lietās 
tagad anarhija. Kā lai viņi, darba ļaudis, nekliedz par savu stā-
vokli un nelūko iegūt tagad ar visādiem, labiem un ļauniem lī-
dzekļiem, savas cilvēka tiesības. Kurš gan var uz viņiem par to 
mest akmeni? 

Krievijas frontē arvienu vēl pamiers un brāļošanās, neskato-
ties uz Kerenska (2) saucieniem iet uzbrukumā pret ienaidnieku. 

Fēliksam varbūt būs jāiet karā kā ārstam. Viņš ļoti uztraukts. 
Es arī baidos, ka neaizsūta kur uz pozīcijām.

1 Domāts Ģerķēnu īpašnieks Andrejs Liepiņš. 
2 Runa ir par krievu politiķi, juristu Nikolaju Kerenski 

(1881−1970), 1917. gada Krievijas Pagaidu valdības premjermi-
nistru.
2. jūnijā 

Beidzu ar bērniem stundu, izpeldējāmies otrreiz upē, un nu 
pēc launaga līdz vakariņām esmu brīva. Šeit uz laukiem mani no 
visām pusēm apņem manas mīļās dzimtenes vienkārši daiļais 
skaistums. Es to baudu ik uz soļa. Un, kad es uz brīdi spēju at-
kratīties no nemitīgām rūpēm par bērniem, tad es esmu pilnīgi 
laimīga. No paša rīta, kā acs veras, caur sirdi iziet līksms prieks: 
logā līgo zaļi zari, saule apsveic. Tad steidzos laukā. Pa kalnu lejā 
upmalā pie strautiņa mazgāties. Tie ir gandrīz svētlaimīgi brīži. 
Tur visskaistāki es redzu vasaras rītu. Gravas taka ir ēnā vēl. Zem 
kokiem tur patīkami vēss. Līdzās upē līst saule, viss mirdz un 
zaigo. Avotiņš nemitīgi verd mazu, saltu, dzidru strūklu lejup... 

Noliecos, smeļu vēso kristālskaidro ūdeni un veldzēju savu pieri, 
acis... Tad nosēžos avotam līdzās vai spoguļojos upē. Pāri, viņā 
krastā retie bērzi kā baltas dairas jumpravas arī upē spoguļojas, 
mazgājas. Zāle smaržo pēc krūzumētrām. Ik stiebriņš te tik 
svaigs un spēcīgs, tik jauns un zaļš. 

Iesmēlusi pilnas krūzes, tās nesu augšā bērniem mazgāties. 
Gribu arī viņus vest rīt no rīta pie avotiņa, lai viņi uzņem sevī va-
saras rīta skaistumu. 

Un tad šī bezgala jaukā peldēšanās. Tāda kā šeit, Ģērķēnos, 
viņa reti kur. Papriekš izpeldamies saulē, tad dodamies vēsajā 
upē. Patīkami pēc tam atpūsties atkal pļavmalā, zem kokiem, un 
augšup raudzīties debeskupolā, baltajās mākoņu kupenās uz 
dzidri zilā fona. [Bērni] rotaļājas, ķer zivis ar makšķerēm vai ro-
ciņām, viņi mani netraucē, es viņus arī ne. 

[Vēlāk tajā pašā dienā] 
Mēs svētdien te saplēsāmies dēļ mācītāja (1). Pagājušajā ne-

dēļā viņš bij sasaucis sapulci, lai izdibinātu savu piekritēju skaitu 
nākamiem reformas laikiem. Vecais (2) negāja. Balgalvis (3), [Po-
diņš?] bijuši. Visa sapulce izturējusies pazemīgi, godbijīgi pret 
savu ganu. Tikai viens pats Jegermanis, proģimnāzijas skolotājs, 
pacēlis savu balsi pretī. Par to nu mūsu mājā tika dzīvi pār-
spriests, kādi, lūk, tie mālpilieši aizvien esot: aiz muguras tik kri-
tizē, soda zemes dibinā mācītāju, bet, kā nāk aci pret aci, tā mu-
tes ciet. Būtu “papīts” (4) bijis, tad nu gan... 

Svētdien atnāk Balgalvis ar kundzi ciemā. Visa mūsu dzimta 
cēlā īgnumā uzbrūk Balgalvim par viņa nevīrišķo, nepienācīgo 
izturēšanos pret vācu kalpu, mūsu mūžīgo naidnieku, mācītāju. 
Es piekrītu mūsējiem, protams. Bet nu, visiem mazajā mājiņā uz 
lieveņa sēdot – ierodas mācītājs Plamšs. Es esmu augšā. Marta, 
priecīgi uztraukta, aizelsusies atskrien pēc krēsliem. Lai es mi-
not, kas vēl atnācis. − Mācītājs? – Jā. − Es arī priecīgi sakustos. 
Iešu. [Jā]redz, kā tie lielie kliedzēji viņu saņem. Tad nu pasmiesi-
mies. – Marta uzskata mani ar izbrīnu. – Kā? Ko jūs domājat? 
Mēs, protams, viņu uzņemsim kā arvienu. – Es iesmejos pilnā 
kaklā. Marta pazūd.

Uzeju lievenī. Visi omulīgi triec. Apsveicinājos. “Ak, mācītāja 
kungs! par jums pēdējā laikā daudz runā. Patīkami būs personīgi 
parunāties.” – Plamšs iepleš acis, saviebj ģīmi it kā pa jokam. 
Apjucis saka, ka viņi gan tagad tikai par zemkopību runājuši; ja 
man esot kas cits, ko teikt... – Kas tad nu man var būt, ko sacīt, 
es jau neesmu vietējā. Es paklausīšos, un varbūt ko principiāli 
varu tik iebilst. 

Visapkārt kapa klusums. Vecais, pavisam nokaunējies, rīkojas 
ar pirkstiem gar savu cepuri, neveikli tā kā smaida. Visas acis 
raugās kā ar bailēm uz mani. Redzu – es te būtu otrs Jegerma-
nis, un te nevienam nenāk prātā protestēt. Lūdzu, lai turpina vien 
pārtraukto valodu, papriekš par neitrālu tematu, par zemkopību. 
Visi to uzņem atvieglināti un nu triec vaļā omulībā un laipnībā. 
Vecais ar lielu respektu runā ar mācītāju un Marta kā ar kavalie-
ri. Es redzu, te velti ko gaidīt: pret iecienītu viesi, pati šeit kā vieš-
ņa, nevaru atļauties darīt Plamša kungam nepatikšanas. Ar 
mēmu protestu pieceļos un aizeju. 

Nosēžos uz trepēm un lasu avīzes. Bet augšā, lievenī, pirmējā 
omulība liekas traucēta, vairs nedzird meiteņu smieklus utt. Pēc 
neilga brīža nāk cienīgais viesis lejā. Plamšs redz mani no mugu-
ras, nokāpj no sliekšņa un it kā baidās, vai es saņemšu viņa roku 
vai ne. Es paskatos viņā, man tā kā smiekli nāk, iedomājoties visu 
to Gogoļa humora cienīgo reālību (5). Viņš šļupst, ka nekāda in-
teresanta saruna neiznākusi. – “Es ļoti nožēloju,” [saku]. Plamšs, 
krustu p[ār]metis, aizlingo. Viņa te šovasar vairs neredzēs! 

Ēdam visi vakariņas. Balgalvis arī. Vecais nu man it kā pārmet, 
kāpēc tad es tik ātri aizgājusi, kāpēc neparunājusies. Nu mans 
mērs bij pilns. Es tad izteicu visu savu sašutumu par šādu izturē-
šanos. Aiz muguras zina kliegt un nosodīt, bet priekšā liec gal-
vas, saņem ar laipnību kā cienīgu viesi. 
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Es teicu, ka, ja kaut kurš neizglītots saimnieks tā izturas, tad 
tas vēl ir piedodami, bet, ja tā izturas pagasta inteliģence, pirmē-
jie ļaudis, zemes sāls, kuriem būtu jāuzstājas ar apziņu, tad tas 
ir nepiedodami. 

Jā, desmit gadus Plamšs ir te par mācītāju, kā tāds un kā cil-
vēks zem katras kritikas, morālisks lumps (6): pavedis vairākus 
skuķus, izārdījis vai laulības, vajājis proģimnāzijas skolotājus. 
Šķēlis visu pagasta kultūras darbību, līdzās M[ālpils?] biedrībai 
nodibinājis savu, sieviešu, biedrību, ko sauc par “vistiņu biedrī-
bu”; visus šos desmit gadus ģērķēnieši par viņu smējušies, nici-
nājuši viņu un cietuši kā vecā režīma ļaunumu un tomēr – pieņē-
muši viņu pie sevis, kad viņš nācis, ar laipnību. 

Ja arī vec[aj]ā režīmā nebij patiešām neko iespējams uzsākt 
pret mācītāju kā vācu ieroci, tad inteliģences pienākums jeb 
takts prasīja, ka tā protestētu ar mēmu necieņu, saltumu, boiko-
tu. Bet ģērķēnieši ir izturējušies kā visprastākie kalpiņi, verga 
dvēseles. Mans iekšējais īgnums vēl nav pārgājis, man pretīga ir 
visa tā būšana. 

Vecais, kā par brīnumu, ir pret mani gluži pārvērties, tik laipns 
un mīlīgs kā vecos laikos. Laikam uz brīdi es iedzinu viņam atkal 
respektu. 

1 Runa ir par Mālpils draudzes ilggadējo mācītāju Arturu 
Plamšu (1875−1945), kurš Mālpilī kalpoja no 1906. gada vismaz 
līdz 1917. gadam. 

2 Proti, Andrejs Liepiņš.
3 Mālpils pagasta skolas skolotājs Pēteris Balgalvs 

(1864−1922). Pēc Džemmas Skulmes atmiņām par Podiņu dēvē-
tais varētu būt Mālpils pagasta Podiņu saimnieks Jēkabs Kalce-
navs (1852−1940).

4 Andrejs Liepiņš.
5 Ukraiņu izcelsmes krievu rakstniekam Nikolajam Gogolim 

(1809−1852), romānu “Revidents”, “Mirušās dvēseles” un “Šine-
lis” autoram, bija raksturīgs asi satīrisks un ironisks Krievijas 
dzīves redzējums.

6 No vācu der Lump – nelietis, plukata.
9. jūnijā 

Pēdīgi reiz dabūju Silvijai stundas devēju matemātikā, Medņa 
kungu (1). Jegermaņa kungs apņēmās dot, bet vienu stundu no-
deva un pazuda savās sapulcēs un mītiņos. 

Man tāda nelāga daba, ka es visu ņemu par daudz dziļi pie 
sirds. It īpaši bērnu dzīvi un darbu. Liekas, ka es sev pati taisu 
nedibinātas rūpes.

Vēl arvien pie mums miers, lai gan brāļošanās ar vāciem ejot 
mazumā. Lielinieki-sociālisti arī Latvijā dara savu posta darbu, 
demoralizē visu tautu. Strēlnieku Izpildu 
padome 17. maijā taisījusi rezolūciju, par 
kuru visa Latvija vēl tagad šausmīgā sašu-
tumā: neuzticēties Pagaidu valdībai, brāļo-
ties ar vāciem, un – nosūtījuši telegrammu 
Ļeņinam, krievu lielinieku līderim. Daudzi 
strēlnieki par to protestēja un “idejiski” tika 
šī rezolūcija vēlāk atcelta, bet “taktiski” ne! 
Ej nu sazini, kā tas iespējams. Es aizrakstīju 
“Jaunā Vārda” (2) redakcijai atklātu protesta 
vēstuli strēlniekiem, bet līdz šim vēl nav no-
drukāta, protams! 

Franču-angļu uzbrukumu rietumos vāci 
apturēja ar visiem saviem spēkiem. Mūsējie 
ar savu brāļošanos vismaz uz veselu gadu 
[ie]vilka karu garumā. Ja tā nenoticis, šova-
sar krievi uzbruktu reizē ar citiem sabiedro-
tiem, un varbūt līdz rudenim būtu kas iz-
šķirts. Visas tautas līdz nāvei pagurušas un 
apnikušas, visi materieli izsūkti līdz beidza-
mam. Krievu demokrātija izsludināja pa-

saulē paroli – izbeigt karu bez aneksijām un kontribūcijām, uz 
tautu pašnoteikšanās pamatiem. Ne angļi, ne franči, ne vāci pir-
mējo, ne pēdējo negrib pieņemt. Un ko nozīmē tautu pašnoteik-
šanās? Vai tā nav tukša skaņa? Latvijai atteikts jau savienoties ar 
Latgali. Te nu ir tautas pašnoteikšanās tiesības! 

Par Latvijas nākotni pēc kara nevar visai priecāties: tad sāk-
sies vienas briesmīgas ēšanās, nīdēšana partiju un šķiru starpā, 
cīņa dēļ varas. Tagad valda pilnīgi plebiscīts, pie varas nākuši ga-
dījuma cilvēki, vienīgi tie, kas piederējuši pie sociāldemokrātu 
partijas, bez mazākām spējām uz kādu radošu darbu, ar maz iz-
ņēmumiem.

1 Frīdrihs Mednis (1874−1917), Mālpils pagasta skolas pārzi-
nis un skolotājs, Edvīna Medņa tēvs.

2 Rīgā iznākošs demokrātisks laikraksts (1914−1918; 
1921−1922).  
Ģērķēnos 1917. gada 7. augustā 

Biju taisni mēnesi Krievijā, tad Rīgā četras dienas, pārbraucu 
27-ā jūlijā. Fēlikss savārdzis. Dzīvo mierīgi un pēc spēkiem strā-
dā. Nospriedām uz Vitebsku ar bērniem nepārcelties, bet man iet 
uz Rīgu. Man ar Silviju jāiebrauc uz algebras eksāmenu un tad 
jānokārto dzīvošanas jautājums. Dārdzība aug ar stundām, tagad 
var sacīt, ka samērā ar miera cenām produkti ir 10 x dārgāki! 

Rīgas frontes dēļ šeit tagad prāti stipri uztraukti, jo baidās, ka 
vācietis neienāk. Baumas iet, ka viņš uz to rīkojoties. Pat Pēter-
pils tiekot pa daļai izvākta jau, jo baidās par tās krišanu. Tātad 
diezin, kā lai ierīkojas Rīgā. 
8. augustā

Krievijā iet bēdīgi, visai bēdīgi. Anarhija, sabrukums, izirums 
visās valsts un dzīves nozarēs. “Brīvība vergu rokās paliek par 
postu” − kā Līgotnis pareizi saka. Nabaga krievu tauta, tumsā 
turēta, nu gaismā tikusi – kā lai viņa uzreiz prot orientēties ar 
savām nepieradušām acīm. Nabaga krievu kareivis, trīs gadus 
zvēra dzīvi dzīvodams, palicis pats par mežoni, zvēru.

Frontē mūsējie tā šauj no vakardienas, ka visa zeme dārd, pat 
es ar savām kurlām ausīm dzirdu. Visi stipri uztraukti par gala 
iznākumu. Avīzes pilnīgi klusē par faktisko notikumu gaitu fron-
tē, tikai teic – Vidzeme briesmās! jāsagatavojas uz visu, un – lai 
katrs paliek savā vietā un nebēg. 

Jaunnedēļ man ar Silviju jābrauc uz eksāmeniem, un es tad 
tur palikšu ierīkoties uz dzīvi; bērni, puikas, ar mantām brauks 
tad pakaļ. 

Ja nu izskaidrotos stāvoklis. Prāts tāds maldīgs, šaudīgs. 
Sirds kā ko gaida, ko nezināmu, nenovēršamu...

Turpinājums no 13. lpp.

Ivandes Kaijas māsa Paula ar Mariju un Martu pie Ģērķēniem, ap 1910. gadu, 
foto no Džemmas Skulmes personīgā arhīva
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Jau novembrī vēstīju par Mālpils novada 5.b klases 
skolēnu sadraudzību ar Lietuvas Klaipēdas Gabijos pro-
ģimnāzijas 5. klases skolēniem augstākminētajā projek-
tā un lietuviešu ciemošanos pie mums Mālpilī.

Šoreiz bija mūsu kārta doties pie projekta partneriem 
uz Klaipēdu. 25 skolēni no mūsu skolas abām 5. klasēm 
un skolotājas Ilze, Dace un Elita no 13. līdz 17. maijam 
piedalījās šī projekta aktivitātēs Klaipēdā. Jāatzīmē, ka 
autobusā tika iekrauts arī kuģis, kuru 5.b klases skolēns 
Ralfs Rijkuris ar dažu klases biedru nelielu palīdzību bija 
uzbūvējis no koka bluķa sagataves. Tādu pašu bluķēnu 
lietuviešu bērni aizveda sev līdzi, lai no tā izveidotu buru 
kuģi. Interesanti, kāds tas būs izdevies mūsu partne-
riem?

Visu nedēļu skolotāja Dace aktīvi dalījās ar foto un ko-
mentāriem Facebook vietnē, tādēļ šo rakstu veidošu īsu, 
ar domu, ka vairāk vietas paliks fotogrāfijām un to ko-
mentāriem.

Tomēr vēl vienā rindkopā uzskaitīšu galvenos projekta 
piecu dienu notikumus. Pirmā diena: ar autobusu brau-
ciens uz Klaipēdu, satikšanās ar partneriem, pilsētas 
apskate. Otrā diena: Nida, Jodkrantes ciems (muzejs, 
tīklu aušanas nodarbība), pārgājiens pa Kuršu kāpu. Tre-
šā diena: Jūras muzejs ar izzinošu un praktisku nodarbī-
bu un Delfinārijs. Ceturtā diena: Klaipēdas pilsētas sko-
lēnu interešu nodarbību centra apskate, nodarbība, kurā 
tika izveidots katram savs kuteris, kuru palaida ūdenī − 
daudzstāvu māju pagalma dīķī. Pēcpusdienā brīvdabas 
muzejs − vējrāžu parks Gižasa, Dreverna, kur katra part-
neru grupa nokrāsoja pa diviem vējrāžiem, kurus varē-
jām ņemt līdzi. Piektā diena: Gabijos skolā. Skolēnu gru-
pu projekta apkopojuma, dažādu prezentāciju izveide un 
izvērtēšana, atvadīšanās un mājupceļš.

Tas īsumā. Būs vajadzīgs laiks, lai visus vērtīgos ie-
spaidus katrs noglabātu savas apziņas apcirkņos. Es 
esmu pārliecināta, ka skolēni, kuri to visu piedzīvoja, 
pratīs jauniegūtās zināšanas pielietot tieši īstajā, atbil-
stošajā situācijā. Situācijā, kura katram būs cita, vienrei-
zēja, pašreiz vēl nezināma. Kas zina, varbūt pēc desmit 
gadiem uz skolas salidojumu pie mums atbrauks kāds 
absolvents jūrnieka formā.

Ilze Bērziņa

Mālpils novada vidusskolas projekts “Baltijas jūras reģiona kuģu būves 
vēstures pētniecība caur dabas zinātņu un inženierzinātņu prizmu”

Abām grupām katram sava kuģa 
izveides sagatave (nedaudz izgrebts 

koka bluķēns)

Pašu būvētie kuterīši tiek nolaisti 
ūdenī

Pie jūras vēja virziena noteikšna ir 
svarīga – tādēļ mums arī 2 pašu 

krāsoti vējrāži

Top katram savs kuterītis Klaipēdas 
interešu izglītības centrā

Mūsu grupa pie Delfinārija Abu skolu skolotājas pie partneru izveidotajiem kuģiem no raupjās 
koka sagataves
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5. jūnijā notika Mālpils novada domes un izglītības iestāžu 
Erasmus+ programmas 2017.−2019. gada projektu rezultātu iz-
platīšanas pasākums.

Gandrīz 60 dalībnieki no visām novada skolām un mūsu viesi 
bija pulcējušies, lai dalītos pieredzē, mācītos viens no otra, izvēr-
tētu divos mācību gados padarīto un prezentētu projektu gaitā 
izstrādātos materiālus.

Mālpils novada domes projekta “Mālpils novada skolotāju un 
skolu vadības profesionālā pilnveide” otrā gada dalībnieces 
stāstīja par citās valstīs dažādos kursos iegūtajām zināšanām, 
par to izmantošanas plāniem nākamajā mācību gadā. Pasākuma 
viesi ļoti atzinīgi novērtēja šos stāstījumus, atzīmējot, ka tie bija 
bez daudzreiz dzirdētas “liekas” informācijas, bet par tēmu, un 
priecājās, ka skolotāji izmanto kursos iegūto.

Šajā pasākumā pirmo reizi plašāk izskanēja informācija par 
biedrības “Mālpils tautskola” projektu

PACETRAINING − Izglītības personāla apmācība darbam ar 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis projekts tiek veiksmīgi īste-
nots sadarbībā ar biedrību “Notici sev!”. Vairāk par tā norisi un 
pirmajiem rezultātiem: www.pacetraining.eu.

Noslēgumam tuvojas arī trīs stratēģisko partnerību projekti 
Mālpils novada vidusskolā:

COLENT (Kooperatīvās mācīšanās metodes un digitālās 

2017. gadā uzsāktie ERASMUS+ projekti tuvojas noslēgumam. 
Turam īkšķus par jauniem!

prasmes uzņēmējdarbības apmācībā),
We All Art_Art and Healt (Māksla un veselīgs dzīves veids),
GO-VET (Karjeras vadība un konsultācijas)
un Mālpils novada domes projekts BEHAS (ES vienoto svētku 

dienu pasākumi mācību iestādēs).
Par katru no tiem attiecīgo projektu dalībnieki bija sagatavo-

juši interesantus stāstījumus, kas tika papildināti ne tikai ar foto 
materiāliem, bet arī saitēm uz dažādām interneta vietnēm, kur 
šie materiāli ir publicēti un ir pieejami visiem interesentiem. 
Publikāciju sagatavošanas, izstrādāto materiālu rediģēšanas un 
rezultātu apkopošanas darbs vēl turpināsies līdz 31. augustam, 
kad projekti noslēdzas oficiāli, bet jau tagad ar daļu no projektu 
informācijas var iepazīties Mālpils novada mājas lapā: http://
malpils.lv/pub/?id=427 un Mālpils novada vidusskolas mājas la-
pas projektu sadaļā.

Paldies visiem projektu dalībniekiem − skolēniem, skolotā-
jiem, iestāžu vadītājiem, visiem atbalstītājiem par radošumu, ini-
ciatīvu un atbildību!

Līvija Mukāne, projektu vadītāja

Agnese stāsta par dalību BEHAS projekta sanāksmēProfesiju MONOPOLA spēles veidotājas

Andija stāsta par kursos iegūtās pieredzes izmantošanu 
angļu valodas stundās

Pasākuma dalībnieki no visām mūsu skolām un viesi
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta

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

17. augustā Pierīgas novadu sporta spēles pludmales volejbolā Krimuldas novads

2. jūnijā Baldones novadā Riekstu kalna apkārtnē notika Pie-
rīgas novadu sporta spēles MTB riteņbraukšanā. Mālpils novada 
komanda (Aivars Strauss, Valts Mihelsons, Valters Brežinskis, 

Mikus Herbsts, Markuss Herbsts un Dāvis Dreimanis) 9 koman-
du konkurencē ieguva 7. vietu. Individuāli Valts Mihelsons savā 
vecuma grupā izcīnīja 3. vietu.

INFORMĀCIJA

Uzmanību, daudzdzīvokļu māju Iedzīvotājiem!
(visiem tiem, kas maksā par atkritumu izvešanu SIA “Norma K” )

SIA “Norma K” informē, sakarā ar to, ka ar 2019. gada 1. augustu Mālpils novada dome ir noslēgusi 
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā ar SIA “Jumis”, reģ. nr. 40103032305, ar 
2019. gada 1. augustu tiek noteikts jauns atkritumu izvešanas izcenojums Mālpils daudzdzīvokļu 
mājās – 2,88 EUR no 1 deklarētās personas + PVN.

SIA “Norma K” administrācija
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Aicinām Mālpils novada iedzīvotājus noslēgt jaunos līgumus 
par atkritumu apsaimniekošanu

Saskaņā ar Mālpils novada pašvaldī-
bas veiktā iepirkuma rezultātiem no 
2019. gada 1. augusta turpmākos septi-
ņus gadus atkritumu apsaimniekošanu 
novadā nodrošinās Siguldas pilsētas SIA 
“JUMIS”. Uzņēmums nodrošinās atkritu-
mu apsaimniekošanas pakalpojumus 
gan privātpersonām, gan juridiskajām 
personām, kā arī nodrošinās atkritumu 
šķirošanas infrastruktūru un tās apkal-
pošanu.

Lai pārmaiņu process būtu raits un ne-
radītu liekas neērtības vai satraukumu 
nevienai no pusēm, Siguldas pilsētas SIA 
“JUMIS” aicina Mālpils novada iedzīvotā-
jus noslēgt jaunos līgumus līdz 2019. 
gada 12. jūlijam.

Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” nodroši-
na vairākas līgumu noslēgšanas iespējas:

 • elektroniski interneta vietnē www.
jumis.lv sadaļā “Pakalpojumi”, izvē-
loties sadaļu “Pakalpojumi Mālpils 
novadā”. Autorizācija notiek ar in-
ternetbankas starpniecību. Šobrīd 
pakalpojums pieejams Swedbank, 
SEB banka un Luminor banku klien-
tiem. Līgumu noslēgšanu elektro-
niski nodrošina SIA “Eco Baltia 
vide”. 

 • klātienē, aizpildot līguma veidlapas:
 ◊ Mālpils novada domē, Nākotnes 

ielā 1, (kancelejā 2. stāvā), 
P: 8:30–12:00; 13:00−18:00, O: -, 
T: -, C: 8:30–12:00; 13:00−18:00, 
Pk: - 

 ◊ Mālpils Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Nākotnes ielā 1, (1. stāvā) 
P: 8:30–12:00; 13:00−18:00
O: 8:30–12:30; 13:00−17:00
T: 8:30–12:30; 13:00−17:00
C: 8:30–12:00; 13:00−18:00
Pk: 8:30–12:30; 13:00−16:00

 ◊ Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” 
klientu apkalpošanas centrā, 
Rūdolfa Blaumaņa ielā 10, Sigul-
dā
P–Pk: 8:30–12:00; 12:30–17:00

Līguma formu ir iespējams arī lejupie-
lādēt internetā un jau aizpildītu to nogā-
dāt kādā no klātienes līgumu noslēgša-
nas vietām.

Līgumi ar esošo Mālpils novada atkri-
tumu apsaimniekotāju būs spēkā līdz 
31. jūlijam. Pēc šī datuma atkritumu izve-
šana tiks nodrošināta tikai iedzīvotājiem, 
kuri būs noslēguši līgumus ar Siguldas 
pilsētas SIA “JUMIS”.

Noderīga informācija
Mālpils novada iedzīvotājiem atkritu-

mu konteineri nebūs jāmaina, jo no 1. au-
gusta tie pāries Siguldas pilsētas SIA “JU-
MIS” īpašumā, kas veiks atkritumu 
apsaimniekošanu pēc līguma noslēgša-
nas. 

Saskaņā ar Mālpils novada domes 
saistošajiem noteikumiem par atkritumu 
apsaimniekošanu Mālpils novadā kontei-
nera tukšošana ir jāveic ne retāk kā reizi 
četrās nedēļās, bet, ja iedzīvotājs šķiro 
atkritumus, tad ne retāk kā vismaz vienu 
reizi astoņās nedēļās. 

Siguldas pilsētas SIA “JUMIS” nodroši-
nās arī publiski pieejamo atkritumu šķi-
rošanas punktu apkalpošanu.

Aicinām pievērst uzmanību arī šā-
diem līguma punktiem: 

 • Nosacījumiem par konteinera atra-
šanās vietu un pieejamību, kontei-
nera saturu un papildu atkritumu 
apjomiem;

 • Rēķinu piegādes veids − saņemot 
rēķinu pa pastu, būs jāsedz pasta 
pakalpojumi 1,50 EUR (bez PVN) 
apmērā.

 • Rēķinu piegāde bez maksas tiek no-
drošināta elektroniski e-pastā.

Mālpils novada iedzīvotājus nepiecieša-
mības gadījumā aicinām vērsties Sigul-
das pilsētas SIA “JUMIS” klientu apkal-
pošanas centrā pa tālr. 26112288 vai 
rakstīt e-pastu: info@jumis.lv. Aktuālākā 
informācija par Siguldas pilsētas SIA “JU-
MIS” pieejama mājas lapā: www.jumis.lv. 
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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.

Lūdzu pieteikties līdz 8. jūlijam, rakstot uz e-pastu: 
dzimtsaraksti@malpils.lv vai zvanot: 67970891, 29131556 
(Viktorija).

SERTIFICĒTA MASIERE
ar pieredzi, plašām medicīnas zināšanām pie 
dažādām saslimšanām piedāvā pakalpojumus 
Mālpilī, Enerģētiķu ielā 2 (blakus veikalam Top, 
salons “Beautilux”). Bērnu masāža tikai ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu. Cenas un plašāka 
informācija pa tālruni 29634812, Vilma. 
Pensionāriem atlaide 25 %.

Ikgadējais Latvijas politiski represēto personu 
salidojums notiks š.g. 3. augustā Ikšķilē

Interesentus lūdzam pieteikties pa tālr. 
67970888. Ir nodrošināts transports nokļūšanai 
uz Ikšķili un atpakaļ.

Biedrības “Notici sev!” 
valde paziņo:

 • valdes locekļi: L. Vaivare, I. Muraško, J. Saliņa, 
S. Lapiņa ir beiguši pildīt valdes locekļa pienākumus 
ar 10.06.2019;

 • valdes locekļi: J. Kostenko, I. Germova, I. Egle, 
J. Jandalova turpina pildīt valdes locekļa pienākumus;

 • ar 10.06.2019 valdes locekļa pienākumus sāk pildīt: 
G. Jēkabsone, I. Rozentāle, I. Gulbe, I. Lizavetina;

 • biedrība “Notici sev!” ir nomainījusi juridisko adresi: 
no Mālpils Nākotnes iela 5 uz Mālpils Pils iela14-1.

“Notici sev!” valde

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

Ceļojuma izmaksas 52,- EUR 
(iekļautas četras ēdienreizes), 
pieteikšanās pa tālr. 26251062.

Mālpils novada bibliotēka jūlijā un augustā 
piektdienās slēgta

Mālpils novada dome, lai noskaidrotu novada 
iedzīvotāju attieksmi un viedokli par adminis-
tratīvi teritoriālo reformu,

aicina iedzīvotājus piedalīties 
aptaujā “Par iespējamo Mālpils 
novada pievienošanu citām 
administratīvajām teritorijām”

 • Aptauja tiks organizēta no 2019. gada 15. jūlija līdz 
28. jūlijam.

 • Mālpils novada domē (2. stāva foajē pie kancelejas), 
Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

 • Sidgundas bibliotēkā (16. jūlijā un 24. jūlijā), Zvaig-
žņu ielā 5-16, Sidgundā, Mālpils novadā.

 • Aptaujā varēs piedalīties Mālpils novada iedzīvotāji 
no 15 gadu vecuma, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritori-
jā vai, kuriem Mālpils novada pašvaldības adminis-
tratīvajā pieder nekustamais īpašums.

 • Aptaujas jautājums: “Vai Jūs esat par Mālpils novadu 
kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo te-
ritoriju ?”

Konkrētu informāciju par aptaujas norises darba laiku 
lūdzu skatīt mājas lapā www.malpils.lv, pie informācijas 
stendiem vai zvanot uz domes kanceleju pa tālr. 67970888  
(no 2019. gada 3. jūlija).

Biedrība “Notici sev!” Pils ielā 
14-1 ir sagādājusi jaunu ziedoto 
lietoto apģērbu pievedumu.
Aicinām saņemt ziedotos lietotos apģērbus!

Būsim pateicīgi par ziedojumu transporta 
izdevumu segšanai!

“Notici sev!” valde
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Mālpils Kultūras centra pasākumi augustā
 • Līdz 4. augustam izstāžu zālē apskatāma TLMS “Urga”, keramikas studijas 

“Māl-pils” un mūsu novada tuvāko kaimiņu no Līgatnes, Siguldas, Suntažiem 
un Ropažiem Lietišķās mākslas studiju, pulciņu un kopu dalībnieku darbu 
izstāde CEĻOJUMS.

 • 11.08. plkst. 20:00 Dzintras Žvagiņas fotogrāfiju izstādes 33 BALTUS 
ZIRGUS MEKLĒJOT atklāšana.

 • 11.08. plkst. 20:00 Projekta “Mēs savam novadam” foto izstādes ČETRI 
GADALAKI MĀLPILĪ atklāšana Mālpils kultūras centra 2. stāva foajē.

 • 11.08. plkst. 21:00 Koncerts “Vakara stāsti”. Norisināsies aiz kultūras cen-
tra, parka pusē. Ieeja bezmaksas!

2016. gadā dibinātais saksofonistu kvartets ļoti interesējas gan par klasiskām 
vērtībām, gan par gluži jaunām vēsmām, ļoti labprāt eksperimentē un ir atvērts 
dažādiem izaicinājumiem gan mūzikā, gan starpžanros. To apliecina arī šī pro-
gramma, kur četrotne sadarbojas ar dzejnieci Ingu Gaili − vairāku literatūras noza-
res apbalvojumu, tostarp literatūras gada balvas ieguvēju. Mūzika un dzeja te pa-
pildina viena otru, 
veidojot vienu veselu-
mu, burtiski elpojot 
vienā ritmā. “Vakara 
stāsti” izskan vēlā va-
kara stundā, pustum-
sā, kur dzejas vār-
smas savijas ar 
meditatīvu un mini-
mālisma estētikā ie-
turētu mūziku. 

Piedalās saksofo-
nistu kvartets 
“Atomos”: Arvīds 
Kazlausks − soprān-
saksofons, Aigars 
Raumanis − altasak-
sofons, Jānis Puķītis 
− tenorsaksofons, 
Eduards Lācis − bari-
tonsaksofons, Inga 
Gaile − dzejniece.

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!

SLUDINĀJUMI

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

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

Pļauju zāli ar trimeri. Tālr. 25985566, 
Dainis

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

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, kon-
sultācijas. Jauni reduktori, šļūtenes, jau-
nie gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). Strā-
dājam katru dienu (arī vakaros), svētkos 
un brīvdienās. Zvanīt Jums vēlamā laikā! 
Tālr. 29 41 51 20

Meklēju palīdzi, kura varētu būt mājās un 
palīdzēt vecai sievietei. Dzīvošana brīva,  
Mālpils centrā. Tālr. 29232303, 27756960

KAPU SVĒTKI  4. augustā

Kapu svētku dievkalpojumi

Mālpils kapos, plkst. 11:00
Torņkalna kapos, plkst. 12:00

Rūķīšu kapos, plkst. 14:00

Pārdod divistabu dzīvokli Sidgundā. Tālr. 
26263279


