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Valsts svētkos sveic 
GODA NOVADNIEKU un GADA CILVĒKUS
Par veterināro aptieku un ambulanci Mālpilī

18. novembra svinības Mālpils pagasta valdē Ādmiņos ap 1929. gadu (foto: P. Epalts), no Silvijas Grapmanes personīgā arhīva
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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 SVARĪGĀKIE LĒMUMI OKTOBRĪ

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Apvienotā komiteju un DOMES SĒDE 19. decembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 16. decembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

mi”, Mālpils novads, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 8074 006 0242, platība 2,21   ha, veidojot jaunu īpašumu. 
Jaunizveidotajam īpašumam, sastāvošam no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8074 002 0126 platība 3,5 ha, piešķirt no-
saukumu “Zemīši”, Mālpils novads. Jaunizveidotajam īpašu-
mam, sastāvošam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0242, ar platību 2,21 ha, piešķirt nosaukumu “Ziemāji”, 
Mālpils novads. Veikt visu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
Veikt nekustamā īpašuma “J. Jaunzemi”, Mālpils novads, zemes 
vienību novērtējumu atsavināšanas vajadzībām.

• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu Pilskalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 0013, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 003 0344, ar platību 0,24 ha, pārdodot to izsolē. Veikt nekus-
tamā īpašuma novērtēšanu.

• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu Melioratoru iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 1015, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8074 003 1005, ar platību 0,4026 ha, uz kuras atrodas būve 
ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0256 002 – mašīnu šķūnis, 
pārdodot to izsolē. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.

• Atzīt nomas objekta – telpu grupas daļu, kadastra apzīmē-
jums 8074 003 0329 002 001, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils 
novadā, ar kopējo platību 336,23 m2 izsoli par nenotikušu, jo ne-
viens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu un uz izsoli 
nav ieradies neviens izsoles dalībnieks.

• Noteikt ieejas maksu Mālpils kultūras centrā rīkotajās lek-
cijās, nodarbībās un meistarklasēs šādā apmērā: no 3,00 EUR 
līdz 25,00 EUR par vienu nodarbību. Ņemot vērā šī lēmuma 1. 
punktā noteiktās ieejas biļešu maksas robežas, par konkrēta pa-
sākuma biļešu maksas noteikšanu lēmumu pieņem Mālpils kul-
tūras centra direktore, izvērtējot  katra pasākuma nozīmīgumu 
un nepieciešamo līdzekļu apjomu pasākuma nodrošināšanai.

Izskatīja 18 jautājumus.
1. Par izmaiņām novada domes deputātu sastāvā.
2. Par izmaiņām novada domes pastāvīgo komiteju un komi-

siju sastāvā.
3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
4. Par adreses piešķiršanu.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
8. Par īpašuma sadalīšanu.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
10. Par kafejnīcas telpu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par ERGO Insuarance SE Latvijas filiāles iesnieguma izska-

tīšanu.
12. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
13. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pār-

valdes nolikumā.
14. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2019. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

15. Par Mūzikas un mākslas skolas iesnieguma izskatīšanu.
16. Par novada pašvaldības apbalvojuma “Goda novadnieks” 

un “Gada cilvēks” piešķiršanu.
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
18. Par dalības maksas apstiprināšanu pieaugušo izglītības 

nodarbībām.
NOLĒMA:

• Izbeigt Jūlijai Eizenbergai deputāta pilnvaras pirms termiņa, 
pamatojoties uz personisku rakstveida iesniegumu par savu 
pilnvaru nolikšanu, ar 2019. gada 30. oktobri. Izslēgt J. Eizenber-
gu no Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Fi-
nanšu komitejas sastāva saistībā ar deputāta pilnvaru izbeigša-
nu. Izslēgt J. Eizenbergu no Administratīvo lietu komisijas 
sastāva saistībā ar deputāta pilnvaru  izbeigšanu.

• Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “J. Jaun-
zemi”, Mālpils novads, atdalot zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 8074 002 0126, platību 3,5 ha, veidojot jaunu īpašumu. 
Sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “J. Jaunze-

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 30. oktobra sēdes lēmumu Nr. 11/14

Mālpilī, Mālpils novadā 
2019. gada 30. oktobrī

Grozījumi Mālpils novada domes 2019. gada 
30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Mālpils novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmo daļu un 24. pantu

Izdarīt Mālpils novada domes 2019. gada 30. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 “Mālpils novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.8. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“6.8. Mālpils novada vēlēšanu komisija.”.
2. Svītrot saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
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Mēs sanākam kopā, jo mums tīk. Mums patīk būt pulkā un būt 
katrai savā darbā stellēs vai ar adatām rokās. Mēs sanākam 
kopā, jo mums tiek. Mums tiek iedvesma, dzīves un darba prieks.

“Te man tika” – tā sauc TLMS “Urga” 55 gadu jubilejas izstādi. 
Tajā esam izstādījušas pēdējo 5 gadu laikā darinātos darbus. Lie-
lu uzmanību šo gadu laikā veltījām cimdu adīšanai, jo 50 gadu 
jubilejā tikām pie dāvanas – tekstilmākslinieces Baibas Vaivares 
lekciju cikla par etnogrāfisko cimdu adīšanu. Kādai no mums tā 
bija lieliska iespēja pieslīpēt savas adīšanas prasmes, kādai ie-
mācīties kaut ko jaunu. Vēlāk zināšanas papildinājām pie cimdu 
adītājām Baibas Pilānes, Maijas Gotvonī un Ilzes Kopmanes. 
Kopā pētījām latviešu etnogrāfisko cimdu rakstu veidošanas tra-
dīcijas un krāsu salikumus. Zīmējām savus rakstus un arī adījām 
cimdus mūsdienīgās tehnikās. Izstādē apskatei esam izlikušas 
43 cimdu pārus. Gandrīz katra no mums uzadīja vismaz 1 cimdu 
pāri. Čaklākās adītājas ir Lauma Tomiņa, Anna Jurisone, Jolanta 
Kļaviņa, Inese Birža un Ineta Donska.

Izstādē var aplūkot arī Janas Baranovskas, Guntas Jēkabso-
nes, Jolantas Kļaviņas, Laumas Krastiņas, Ingas Kuļominas, In-
grīdas Djatlovas un Ingunas Sīmansones darinātos tautastērpus 
un lakatus, Māras Klintsones tamborētos tērpus, Gata Zariņa 
grebtās karotes un 3. klases skolnieces Līnas Jansones pirmo 
noausto jostu. Esam devušas iespēju vēlreiz aplūkot Laumas 
Krastiņas austās segas, kas izpelnījušās ievērību valsts mērogā. 
Viena no tām, austa pēc Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fon-
dos esošās Mālpils segas parauga, ir iekļauta grāmatā “Latvijas 
segas Latvijas tūkstošgadei”. Otra, kas austa pēc vecmāmiņas 
austās segas parauga, pagājušajā gadā XXVI Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltītajā izstādē “Radītprieks” 
stendā “Atdarināt-radīt” bija izstādīta goda vietā.

Lielu paldies par milzīgu ieguldīto darbu izstādes iekārtošanā 
sakām Indrai Zvīgulei. Paldies arī Mārai Ārentei. Paldies kultūras 
centra vadītājai Edītei Priekulei par atbalstu visu 5 gadu garumā.  
Personīgs paldies studijas meitenēm Jolantai Kļaviņai, Guntai 
Jēkabsonei, Gundegai Ozolai un Laumai Krastiņai.

Izstāde apskatāma Mālpils kultūras centra izstāžu zālē līdz 
12. decembrim.

Inguna Sīmansone, TLMS “Urga” vadītāja

Te mums tika!
“Kad mēs dzirdam vārdu Mālpils amatnieki, tad zinām – tā ir 

kvalitātes zīme. Roku darbs šeit nekad neiznīks, jo te ir daudz 
jaunu cilvēku. Lai dzīvo Mālpils amatnieki!”

Vangažu dienas centra kolektīvs

“Laiks ir lielākā vērtība. Mēs jums vēlam, lai jums vienmēr 
būtu laiks vienai uz otru paskatīties, vienai ar otru parunāt un arī 
pamanīt, ka laiks no studijas mājās iet. Jo, kad mēs mājiniekiem 
sakām, ka aiziesim uz studiju tikai uz stundiņu, kurš gan tam 
tic!”

Siguldas pagasta Kultūras nama tautas lietišķās mākslas 
studija “Vīgrieze”

“Putni ir nolaidušies pie Urgas padzerties. Šis viens no vis-
jauneklīgākajiem kolektīviem, bet kāpēc tik sīks tā nosaukums 
– urga! Bet tā jau lielās upes veidojas – mazās urgas satek kopā, 
veidojot mazās upītes, pēc tam upītes satek kopā, veidojot lielo 
Daugavu. Paldies, jums meitenes, ka esat šīs saknes!”

Limbažu tautas lietišķās mākslas studija “Dzilna” un Skrīveru 
lietišķās mākslas studija “Putnukalns”
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11. novembrī apritēja simts gadi, kopš jaunizveidotā Latvijas 
armija Latvijas Neatkarības karā atbrīvoja Rīgu no krievu pulk-
veža Pāvela Bermonta vadītās Rietumu brīvprātīgo armijas. 
Šim notikumam par godu mūsdienās svinam Lāčplēša dienu.

Šogad arī Mālpilī Lāčplēša dienā notika īpaša piemiņas pēc-
pusdiena, kas iesākās ar svētbrīdi un Mālpils Mūzikas un māks-
las skolas skolotāju un audzēkņu koncertu Mālpils baznīcā un 
turpinājās ar lāpu gājienu uz Mālpils Brāļu kapiem. Baznīcā atro-
das 1928. gada 16. decembrī uzstādītā un iesvētītā piemiņas 
plāksne, kas veltīta Mālpils draudzes vīriem, kuri krituši Pirmajā 
pasaules karā, Latvijas Neatkarības karā un Krievijas pilsoņu 
karā, un kas uz svētkiem tika notīrīta un īpaši saposta. Baznīcā 
un vēlāk arī kultūras centrā varēja apskatīt izstādi “Mālpilieši un 
sidgundieši Latvijas armijā 1919–1940”, kurā varēja nedaudz pla-
šāk uzzināt par mūsu novadnieku dalību Pirmajā pasaules karā, 
Latvijas Neatkarības karā, kā arī par deviņiem mūsu novadnie-
kiem – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.

Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs savā uzrunā klāteso-
šajiem atgādināja notikumus, kas norisinājās Latvijā pirms simts 
gadiem:

Pēdējos gados jauniešu patriotisms un vēlme piedalīties ikga-
dējā svecīšu iedegšanā un lāpu gājienā ir krietni pieaugusi, un 
tomēr izrādās, ka joprojām dažiem nav skaidrs, kas Lāčplēša 
diena īsti ir. Vēl trakāk – daži domā, ka tā ir Lāčplēša dzimšanas 
diena!

Īsumā: 11. novembris jeb Lāčplēša diena ir datums, kad mēs 
pieminam Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Viss skaidrs? 
Nevisai.

Pirmā pasaules kara beigās, 1918. gada novembrī, Tautas pa-
dome pasludināja Latviju par neatkarīgu valsti. Tika sastādīta 
pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā. Kamēr jaunā valsts 
pamazām kārtoja savas lietas, kaimiņvalstīm bija citi plāni.

1918. gada decembrī sākās Sarkanās armijas daļu iebru-
kums, un jau 1919. gada 2. janvārī tika ieņemta Rīga. Pagaidu 
valdība atkāpās uz Jelgavu un vēlāk – uz Liepāju.

Iebrucēju dēļ 1919. gada 5. janvārī Jelgavā izveidoja Latviešu 
atsevišķo bataljonu jeb vēlāko Dienvidlatvijas brigādi. Igaunijas 
teritorijā februārī sāka formēties Ziemeļlatvijas brigāde, kas 
kopā ar igauņu spēkiem cīnījās pret citiem latviešiem – sarkana-
jiem strēlniekiem, kas tobrīd vēl bija uzticīgi padomju lielinieku 
vadībai. Tāda nu tā vēsture mums ir. Tā kā Sarkanā armija strau-
ji tuvojās, Vācijai kļuva neomulīgi, un tad nu viņi uz šejieni nosū-
tīja ģenerāli Rīdigeru fon der Golcu, kas komandēja vācu daļas 
tepat Latvijā.

Likās, ka būs jau labi, bet Pagaidu valdības attiecības ar vācie-
šiem strauji kļuva sliktākas. Un, ko domājies? Liepājā no Vācijas 
ieradās papildu spēki. Šīs vienības veica pret Pagaidu valdību 
vērstu apvērsumu. Kārlim Ulmanim nu nācās bēgt un slēpties uz 
tvaikoņa Saratov, ko apsargāja Lielbritānija.

Sākās cīņas starp Golca armiju un Padomju Latvijas armiju. 
Smagākās cīņas notika Rīgā. Un, it kā viss jau nebūtu gana sa-
režģīti, Latvijas ziemeļos Ziemeļlatvijas brigāde kopā ar brāļiem 
igauņiem paspēja pacīnīties ar Golca armiju un tika līdz Rīgai. 
Tad gan noslēdza Strazdumuižas pamieru, un Rīgā atgriezās arī 
Ulmanis ar ministriem.

Sarežģīti, vai ne? Tomēr viss tikai tagad pa īstam sākās.
Golcs īsti nebija ar mieru tā ņemt un braukt projām, tāpēc pa 

kluso, kā jau tas karā notiek, noslēdza līgumu ar Krievijas avan-
tūristu Pāvelu Bermontu, un tā nu ar veiklu rokas mājienu vācu 
armija kļuva par Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju.

Formāli tās uzdevums bija cīnīties pret lieliniekiem, bet kas 
tev deva – 1919. gada 8. oktobrī Bermonta armija uzbruka Rīgai. 
Te sākas interesantākais.

Lāčplēša diena Mālpilī
Bermonta armijai bija vairāk kā 40–45 000, Latvijas armijai – 

ap 12 000 kaujinieku. Frontes brīvprātīgajos Latvijas pusē bija 
gan 60 gadīgi vīri, gan pusaudži. Tehnikas samērs bija vēl skum-
jāks – pret Bermonta 100 lielgabaliem, 600 ložmetējiem un 100 
lidmašīnām Latvija varēja likt pretī 20 lielgabalus, 68 ložmetējus 
un 3 lidmašīnas. Pārējā Latvijas armijas daļa tobrīd atradās Lat-
galē, kur karoja ar lieliniekiem.

Pēc smagām kaujām 1919. gada 11. novembrī Bermonta ka-
raspēks tika padzīts no Rīgas. No rīta pār pilsētu atskanēja visu 
baznīcu zvani, tā atzīmējot pilsētas atbrīvošanu.

Latvijas armija turpināja vajāt Bermonta armiju Kurzemē. Tā 
kā Vācija bija ņēmusi to savā aizstāvībā, Latvija pieteica karu Vā-
cijai un turpināja iesāktos plānus, līdz Bermonta armija tika pa-
dzīta. Jā, jūs pareizi dzirdējāt, Latvija pieteica karu Vācijai!

Vēlāk kopā ar Polijas karaspēka palīdzību tika atbrīvota arī 
Latgale. Un tā 1920. gada februārī karš bija beidzies, aprīlī nori-
tēja Satversmes Sapulces vēlēšanas, bet vasarā tika noslēgti 
miera līgumi gan ar Vāciju, gan Padomju Krieviju. Jaunā Latvijas 
valsts beidzot varēja plaukt un zelt.

Starp citu. Sanāk, ka Latvija ir vienīgā valsts, kas vienlaicīgi 
karojusi ar Krieviju un Vāciju, un abas ir uzvarējusi.

Tas īsumā, par notikumiem, kas risinājās nu jau 100 gadus 
atpakaļ.

Lāčplēša diena – tā nav tikai varoņu piemiņa, tā ir piemiņa kā 
piemērs un mūžīgs atgādinājums: esi modrs, cīņa vēl nav galā! 
Gluži tāpat kā pirmās republikas laikā, kad kara lauka ieročiem 
apklustot, cīņa turpinājās ideoloģiskajā, politiskajā un saimnie-
ciskajā frontē, tā arī tagad – latviešu valstiskuma drupinātāji, kas 
mūsu valsti uzlūko kā vēsturisku pārpratumu, bet mūsu zemi par 
vienu no savu globālo cīņu placdarmiem un politiski ekonomisko 
interešu zonu, savās rīcībās nereti ir vienotāki, mērķtiecīgāki un 
rīcībspējīgāki nekā mēs paši. Tāpēc, ja šo nelabvēlīgo tendenci 
gribam mainīt, jāizvērtē vēstures mācības, jāapzinās gan savas, 
senču asinīm izcīnītās tiesības, gan reizē ar tām nodotais pienā-
kums un, noraidot sakāvnieciskās runas par Latvijas nespēju 
mūsdienu pasaulē pašai lemt savu likteni un nacionālu valsti kā 
noietu vēstures etapu, jāsāk beidzot pieņemt lēmumus, vispir-
mām un galvenām kārtam vadoties no mūsu pašu interesēm un 
vajadzībām.

Cik zīmīgi, ka praktiski visi mēs sakām, ka gribam, lai Latvijā 
daudz kas būtu labāk, pareizāk. Bet vēl zīmīgāk, ka gandrīz visi 
esam pārliecināti, ka tie, kam jāmainās, jāuzlabo kaut kas, ir 
kādi citi, un nevis mēs paši! Bieži dzirdēts – “mēs jau esam parāk 
tālu no tā visa…” Vai nav tā, ka rādīt ar pirkstu uz problēmām 
valstī, sabiedrībā vai cilvēkā un tajā pašā laikā arī sacīt, “es gan 
zinātu, kā vajadzētu labāk, pareizāk”, tik bieži ir nozīmējis tikai 
un vienīgi izlikt uz āru savas negācijas…? Vai tā vēl arvien nav 
iekšējas verdzības zīme, iekšēja nebrīvība? Ilgas pēc kontroles, 
vainīgā meklēšana nav daļa no risinājuma, bet gan visbiežāk – 
daļa no pašas problēmas. Patiesībā jau cilvēkiem ir dažādi 
priekšstati ar to, kas ir brīvība. Un šobrīd jau mēs esam pieradu-
ši pie daudzām brīvības izpausmēm, kā pie pašsaprotamām. Bet 
vēl arvien, pat lielākajā daļā pasaules, brīvība nav pašsaprotama 
lieta... Dažkārt mēs kļūstam pārāk ciniski un nenovērtējam, kas 
mums ir. Domājot par brīvību arī ekonomiskajā sfērā, mēs esam 
riska stāvoklī kļūt tikai par zombētiem patērētājiem, kādus ik 
dienas nākas redzēt. Arī šajā sakarā jājautā, nevis, cik un ko es 
varu nopirkt, bet cik es esmu brīvs pats kaut ko izšķirt, pats sa-
prast, kas man patiešām ir vajadzīgs? Evaņģēlija kontekstā kā 
problēma bieži tiek izvirzīts tas, ka mēs neapzināmies savas pa-
tiesās kalpības un domājam, ka kontrolējam situāciju. Vai arī šis 
novembris neliek mums aizdomāties, kas tas ir – brīvība...? Reli-
ģijai bieži pamatoti ir pārmesta bēgšana no realitātes, izvairīša-



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS  2019 511. NOVEMBRIS

nās no atbildības, kas izpaužas vārdos “gan jau Dievs parūpēsies 
un gādās”. Un patiešām, šāda reliģija – morālisms, nav daudz 
labāka par tādām atkarībām kā alkohols vai iegrimšana televīzi-
jā. Bet patiesa brīvība taču nav nekas viegls. To pierāda jebkura 
pārveide, atjaunošanās. To pierāda ikviena cilvēka dzīve, kas ir 
bijis šajā atjaunošanās, laušanas un celšanas ceļā. Šis ceļš nav 
viegls. Bet tas ir ceļš, kurā arvien līdzi nāk Kristus vārdi: “Jūs 
iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.”

Ja lūkojamies no teoloģiskā viedokļa, savas zemes aizsargā-
šana ir viens no cēlākajiem uzdevumiem. Kristus ir teicis, ka nav 
lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod dzīvību par saviem drau-
giem. Tiek uzsvērta savas tēvzemes aizsardzība, un tur nav pret-
runu, ja lūkojamies uz Kristus piemēru.

Un vēl!
Vēlos izcelt kādu fragmentu no mūsu novadnieka, strēlnieka, 

pulkveža, mana vārda brāļa Edvīna Aleksandra Medņa pārdo-
mām par to laiku, ko viņš pierakstījis grāmatā “Gadu skrējiens” 
(Vestfāles Halle, T. Dārziņa grāmatu apgāds, 1948.)

“Tie, kas smaidot gāja nāvē
Vēl ir jo prāva tā veco strēlnieku saime, kas ikgadus sapulcē-

jas savos lielajos svētkos. Bet ikgadus prāvāks kļūst to pulks, kas 
nedzirdamiem soļiem iet līdz mūsu gājienam uz Brāļu kapiem. 
Un kas sēž mums blakus ar nedzirdamu elpu, kad sapulcējamies 
kopējā azaidā.

Šie nedzirdamie soļi tomēr ir dzirdami, un klusā elpa ir labi 
sajūtama. Jo arī tā ir dzīva, tāpat kā ir dzīvi no mūsu rindām aiz-
gājušie. Viņi ir pieņēmuši tikai citu izskatamību. Bet viņu tēli un 
to varonīgais atspīdums uz laiku laikiem iegājuši tautas atmiņā. 
Nemirstībā, mūžībā.

Svētku svecīšu apmirdzumā mēs aizvien 
pieminam mūsu Pestītāja nākšanu pasaulē 
un cilvēces pestīšanas lielo brīnumu. Jo cil-
dena bij� Viņa piedzimšana, jo cildens bij� 
Viņa mūžs un tā varonīgais piepildījums.

Lielais Likteņlēmējs kopš tiem laikiem 
dažreiz ir ļāvis arī viņa izredzētām tautām 
šo svētku laikā piepildīt kādu lielu un cilde-
nu uzdevumību, misiju. Tas bij� vēlēts arī 
latvju tautai 1916. un 1917. gadu maiņā (to-
reizējos Ziemassvētkos), kad latvju karavī-
riem bij jāievada dzimtenes atbrīvošana no 
svešnieku jūga. Latviešu cīnītāji darīja visu, 
kas viņu spēkos, stāvēja, lai piepildītu lielo 
uzdevumu. Nav viņu vaina, ja tas izdevās ti-
kai pa daļai, jo viņu palīgu un līdzcīnītāju 
spēki izrādījās par vājiem. Latviešu strēl-
nieki nežēloja savu sirdskvēli un asinis. Viņi 
atdeva lielajam uzdevumam visu, sev neat-
stājot neko.

Tāpēc mums jo augsti jāvērtē šo upuru lielums un pašaizlie-
dzības spēks. Kas domā citādi, nepazīst to laiku apstākļus un nav 
iedziļinājies to nopietnās pārdomās. Latviešu cīņas griba un dvē-
seles spēki bij� sabangoti ļoti augsti un vareni. Tik vareni latvieši 
kopš 6 gadsimtiem vēl nebij� cīnījušies. Šī varenība un kopējā 
varonība ir arī lielo kauju lielākais ieguvums, kas ir daudz lielāks 
par dažiem iegūtās teritorijas kilometriem un trofeju desmitiem 
vai simtiem. Jo varonība ir liesma, kuras atblāzma nenoriet un 
nevar norietēt – nekad.

Jo raksturīgs mūsu cīnītājiem ir arī tas, ka viņus nav pamudi-
nājis ārējais, bet gan iekšējais, garīgais atalgojums. Kad mūsu 
strēlnieki devās Ziemassvētku cīņās, viņu skatu priekšā mirdzēja 
Jelgavas torņi. Tāpat nākotnē raudzījās Latvijas atbrīvotāji. Viņi 
turēja acu priekšā nākotnes ideālus, cēlu uzdevumu torņus. Ber-
monta satriekšanas laikā mūsu divīziju priekšā mirdzēja Pārdau-
gavas torņi. Aizvien torņi un nekad nekas zemāks par tiem.

Mūsu strēlnieki ir gājuši daudzās asiņainās cīņās un nesuši 
daudzus smagus upurus. Viņu soļi tomēr nebij smagi un domas 
nekad nebij� grūtas. Smaidīdami viņi noturēja savas apmācības 
un smaidot devās pretim ugunij un nāvei.

Tā nebij pasvītrota bramanība, nedz arī skaļa, nevīrišķīga jaut-
rība, bet gan kas daudz vairāk par to. Tā bija liela, kareiviska līks-
mība par to, ka ir iespējams cīnīties ar pašu nāvi, lai būtu dzīva 
tēvu zeme.”

Tā kādu laiku atpakaļ mūsu novadnieks, pulkvedis Edvīns 
Aleksandrs Mednis.

Lai Dievs svētī Latviju un mūs katru nodomā mīlēt savu valsti! 
Priecīgus svētkus! Āmen!

Edvīns Rumjancevs
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Latvijas valsts 101. dzimšanas dienā sveic 
“GODA NOVADNIEKU” un “GADA CILVĒKUS”

Turpinot tradīciju, Latvijas valsts 101. dzimšanas dienas svinī-
gajā sarīkojumā, kas notika 17. novembrī Mālpils kultūras cen-
trā, sveica Mālpils novada pašvaldības balvu “GODA NOVAD-
NIEKS” un “GADA CILVĒKS” saņēmējus.

GODA RAKSTU nominācijā “Goda novadnieks” saņēma 
Biruta Zīriņa par mūža ieguldījumu Mālpils novada iedzīvotāju 
veselības aprūpē, vairāk kā 45 gadus uzklausot, izmeklējot, 
konsultējot un ārstējot mazos un lielos, jaunos un vecos mālpi-
liešus.

PATEICĪBAS RAKSTUS saņēma:
 • “Gada cilvēks kultūrā” – Indra Zvīgule,
 • “Gada cilvēks izglītībā” – Daiga Melcere,
 • “Gada cilvēks sportā” – Ritvars Kārkliņš un Kristaps Lima-

novičs,
 • “Gada jaunietis” – Valters Odziņš,
 • “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Kristīne Jonīte-

Jurkēviča,
 • “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – 

Regīna Zagorska,
 • “Gada cilvēks savā amatā” – Inta Birkmane,
 • “Gada seniors” – Lauma Tomiņa,
 • “Gada cilvēks sociālajā darbā” – Ilze Krūmiņliepa,
 • “Gada kolektīvs” – Mālpils Tautskola,
 • “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Pēteris Kaukulis,
 • “Gada mecenāts” – SIA “Brūnu HES”,
 • “Gada ģimene” – Jāņa un Sarmītes Baložu ģimene,

 • “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Ina un Gints Bitnieki,
 • “Gada saimnieks lauku sētā” – Natālija Kuzjomina,
 • “Gada saimnieks savā sētā” – Ilze Vanaga-Dinstmane un 

Ivars Dinstmanis.
Paldies visiem Mālpils novada iedzīvotājiem, kuri ieraudzīja 

un novērtēja savu līdzcilvēku darbu un devumu sabiedrībai, izrā-
dīja iniciatīvu un izvirzīja balvu saņemšanai. Ceram uz Jūsu at-
saucību arī nakamajā gadā!

Esmeralda Tāle

“Gada cilvēks kultūrā” – Indra Zvīgule

“Gada cilvēks sociālajā darbā” – Ilze Krūmiņliepa

“Gada cilvēks savā amatā” – Inta Birkmane “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – Regīna Zagorska

“Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Kristīne Jonīte-Jurkēviča
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“Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Ina un Gints Bitnieki

“Gada ģimene” – Jāņa un Sarmītes Baložu ģimene

“Gada kolektīvs” – Mālpils Tautskola

“Gada mecenāts” – SIA “Brūnu HES”

“Gada seniors” – Lauma Tomiņa

“Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Pēteris Kaukulis “Gada jaunietis” – Valters Odziņš

“Gada cilvēks sportā” – Ritvars Kārkliņš un Kristaps Limanovičs
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Jau iepriekšējā “Mālpils Vēstis” numurā publicējām sludinā-
jumu, kurā veterinārā aptieka un ambulance meklē telpas Māl-
pils centrā. Pagaidām piemērotas telpas nav atradušās, bet Anna 
Avgustova, kura šobrīd ir Mālpils novadā praktizējoša vetārste, 
domu par veterinārās aptiekas un ambulances atvēršanu Mālpilī 
nav atmetusi. Anna veterināriju studējusi Pēterburgā, specializē-
jusies tieši mazo dzīvnieku – suņu, kaķu un citu lolojumdzīvnieku 
ārstēšanā un jau piecpadsmit gadus darbojas savā klīnikā SAPO 
Ulbrokā. Tagad, kad ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Sidgundas 
Bandavās, Anna, kaut arī ir ļoti noslogota, varētu daļu sava laika 
veltīt Mālpils novada dzīvnieku ārstēšanai un profilakses pasā-
kumu nodrošināšanai, bet tam visvairāk pietrūkst tieši piemēro-
tas telpas Mālpils centrā. Sarunājamies par vairākām svarīgām 
tēmām dzīvnieku aprūpē.

Par šodienas situāciju veterinārmedicīnā
“Agrāk bija pagasta vetārsti, kuriem bija atbildība pret valsti 

veikt epizootiskos (dzīvnieku infekcijas slimību izplatīšanās) pro-
filakses pasākumus – savā pagastā kontrolēt trakumsērgas un 
leptospirozes vakcināciju, arī leikozes analīzes govīm. Pagasta 
vetārstam bija savs darba ritms, viņš varēja ieplānot maršrutus 
pa pagastu un apbraukāt viensētas, lai vakcinētu dzīvniekus. Ta-
gad veterinārija vairs nav valsts apgādībā, ārsti darbojas tikai 
savās privātpraksēs, un visa atbildība par dzīvnieka laicīgu re-
vakcināciju ir jāuzņemas dzīvnieka īpašniekam. Arī visi izdevumi, 
kas saistīti ar dzīvnieka vakcināciju, attārpošanu, atblusošanu, ir 
jāsedz īpašniekam. To cilvēki reizēm negrib saprast. Man vēl jo-
projām zvana un jautā, kad es atbraukšu vakcinēt suni, jo ie-
priekšējais vetārsts brauca. Jā, tāda sistēma pastāvēja padomju 
laikos un iepriekšējais vetārsts to bija saglabājis, bet es neesmu 
to pārņēmusi. Cilvēkiem pašiem ir jārūpējas par sava dzīvnieka 
attārpošanu un vakcināciju, laicīgi man jāzvana un jāpiesaka mā-
jas vizīte.”

Par obligāto dzīvnieku vakcinēšanu
“Obligātā jūsu kā saimnieka atbildība pret valsti ir dzīvnieka, 

vai tas būtu suns, kaķis, sesks vai cits lolojumdzīvnieks, vakcinā-
cija pret trakumsērgu, jo šī slimība apdraud cilvēkus un dzīvnie-
kus – visus zīdītājus. Truši nav jāvakcinē, tiem ir specifiskas vak-
cīnas. Šobrīd dzīvnieki tiek revakcinēti pēc tik ilga laika, kā to ir 
noteicis konkrētās vakcīnas ražotājs, nevis kā bija līdz šim – div-
padsmit mēnešos vienu reizi. Jāatzīmē, ka divi no dzīvniekiem, 
kuri paši neslimo ar trakumsērgu, bet var to pārnēsāt, ir sikspār-
ņi un eži. Tāpēc kontaktēties ar tiem nevajag. Lai sikspārņi mie-
rīgi dzīvo jūsu pagrabā vai šķūnī, bet nevajag viņus tramdīt. Ežus 
nevajag barot. To vajadzētu paskaidrot arī bērniem.

Es rekomendētu dzīvniekus vakcinēt arī pret citām slimībām, 
veikt tā saucamo komplekso vakcināciju.

Suņiem svarīga ir vakcinācija pret leptospirozi, jo ar to var in-
ficēties arī cilvēks. Slimība, ko tautā sauc arī par “žurku mēri”, ir 
ārstējama, bet maziem bērniem un veciem cilvēkiem tā grūtāk 
padodas ārstēšanai. Slikti ir arī tas, ka suns vēl ilgi pēc saslimša-
nas ir slimības nēsātājs.

Neviena no kaķu slimībām neapdraud cilvēku, bet ir divas sli-
mības, kas apdraud kaķa dzīvību, jo tās nav izārstējamas, pat ja 
laicīgi tās tiek diagnosticētas. Tās ir panleikopēnija, tautā saukta 
“kaķu mēris”, un kaķu leikēmijas vīruss. Panleikopēnija ir akūta 
slimība, bet, ja kaķis vispār nekad nav vakcinēts, tad ar leikēmi-
jas vīrusu var saslimt hroniskā formā. Dzīvnieks novārgst un 
vairs nav glābjams.”

Par dzīvnieku attārpošanu un asins parazītiem
“Pirms vakcinācijas dzīvniekam obligāti jābūt attārpotam. Tā 

nav vetārsta iegriba, to paredz vakcīnas ražotājs. Nedēļu, bet ne 

agrāk kā mēnesi pirms vakcinācijas, suņi un kaķi ir jāattārpo, pat 
tad, ja viņi nekur neiet. Ķēdes suni var apciemot savvaļas dzīv-
nieki, bet mājās mēs katrs ienākam ar āra apviem. Pat, ja mūsu 
mājas kaķis nekur neiet, mēs varam mājās ar apaviem atnest 
parazītus. Ja dzīvniekam ir daudz parazītu, tad viņa imūnsistēma 
ir ļoti noslogota, un tā kā vakcīna ir novājināts infekcijas avots, 
tad organisms vienkārši nespēj saražot vajadzīgo antivielu dau-
dzumu, lai vakcīna reāli darbotos.

Vēl šobrīd aktuāli ir dzīvnieka kažoku apstrādāt pret insek-
tiem, jo līdz mums ir atnākušas divas dienvidzemju slimības: di-
lofilārija – asins parazīti, ko pārnēsā odi, un babezioze, ko pārnē-
sā ērces.

Dilofilārija ir mikroskopisku “cērmīšu” kāpuri, kas asinsritē 
iziet nākamo attīstības stadiju. Suns ir vienīgais dzīvnieks, kurā 
šīs dilofilārijas var turpināt attīstību un arī vairoties. Cilvēka ķer-
menī tas nenotiek. Cilvēka ķermenī kāpurs atrod sev vēlamo vidi 
– zemādu, un tur var izaugt līdz pieaugušai dilofilārijas stadijai – 
ap 20 cm garam tārpam vilnas diega resnumā. Tādi ir atrasti gan 
cilvēkos, gan kaķos, gan kucēnos. Ar dilofilāriju slimiem suņiem 
vērojami dažādi nespecifiski simptomi, piemēram, ēstgribas zu-
dums vai apetītes palielināšanās, sāp āda, nepatīk, ka glauda, 
suns var kļūt apātisks vai gluži pretēji – agresīvs, aktīvs suns 
pēkšņi paliek ļoti mierīgs. Tāpēc pilieni skaustā ar odu atbaidošo 
efektu vasaras sezonā būtu noteikti jālieto.

Babeziozi izraisa vienšūnis – babēzija, kas nonāk suņa asins-
ritē no ērces kodiena, ieperinās eritrocītos un tos iznīcina. Ir 
suņi, kuriem slimība izpaužas akūti – paaugstināta temperatūra, 
vājums, drudzis, bet ir suņi, kuri saslimst hroniski. Ar babeziozi 
suņi slimo gan pilsētās, gan laukos.

Pret dilofilāriju var cīnīties dzīvnieku regulāri attārpojot, to-
mēr ne visi prettārpu līdzekļi ir efektīvi, savukārt babeziozi ārstē 
tikai ar specifisku preperātu.

Arī blusas dzīvniekiem var nodarīt ļaunumu, jo ir dzīvnieki, 
kuriem ir stipra alerģija pret blusas siekalām, kas paliek koduma 
vietā, kairina un dzīvnieks var sevi stipri sakasīt. Diemžēl blusas 
pārnēsā arī lenteņus. Tas biežāk sastopams tieši kaķiem.

Attārpošana ir jāveic divas reizes gadā, bet aktīvākiem dzīv-
niekiem, piemēram, kaķiem un suņiem, kas ķer peles, trīs reizes 
gadā, jo arī peles pārnēsā lenteņus.

Atblusošana, iespējams, nepieciešama visu gadu, jo gan suņu 
būdās, gan vecās privātmājās un arī daudzdzīvokļu māju pagra-
bos blusas dzīvo visu gadu. Ir nopērkami pilieni, kas atbaida blu-
sas no viena līdz trīs mēnešiem, bet pilieni, kas atbaida ērces, 
darbojas tikai mēnesi. Ir pilieni, kas atbaida un kas nogalina ku-
kaiņus un kombinētie, kas gan atbaida, gan nogalina. Tos drīkst 
lietot tikai suņiem, jo kaķis var nomirt no tajos esošās aktīvās 
vielas. Šodien aptieku un zooveikalu piedāvājums ir ļoti plašs, ti-
kai ne vienmēr mēs tajā spējam orientēties bez vetārsta palīdzī-
bas.”

Par obligāto suņu reģistrāciju
“Arī suņu reģistrācija šobrīd ir obligāta. Reizēm cilvēki attais-

nojas – mans suns nekur neiet, kāpēc nepieciešams viņu reģis-
trēt. Bet dzīves situācijas ir dažādas un neviens nav pilnībā pa-
sargāts no tā, ka suns nekad nekur neaizklīdīs vai kādam 
neiekodīs. Tad saimniekam nākas atbildēt, un jūs nevarēsiet pie-
rādīt, ka suns, kas dzīvo jūsu pagalmā un kuru jūs barojat, nav 
jūsu.”

Par veterināro aptieku un ambulanci Mālpilī
“Mans redzējums ir tāds, ka Mālpils centrā ir gan veterinārā 

aptieka, kurā var iegādāties arī dzīvnieku barību un citus piede-
rumus, gan vetārsta privātprakses kabinets. Uz šīm telpām ne-

Labākai dzīves kvalitātei nepieciešama veterinārā aptieka un 
ambulance Mālpilī



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS  2019 9AKTUĀLI

Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs

Sacensību grafiks
Datums Sacensības Vieta

9. decembris plkst. 18:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 4. posms Mālpils sporta komplekss

21. decembris plkst. 11:00 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā Mālpils sporta komplekss

23. septembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils nova-
da čempionāta šautriņu mešanā 1. posms. 1. vietu ieguva Edgars 
Komarovs, 2. vietu izcīnīja Zintis Sniedze, bet 3. vietā ierindojās 
Ingus Klintsons.

14. oktobrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāts šautriņu mešanā 2. posms. 1. vietu ieguva Edgars 
Bogdans, 2. vietu izcīnīja Edgars Komarovs, bet 3. vietā ierindo-
jās Jānis Jansons.

9. novembrī Mārupes novada sporta un atpūtas centrā notika 
Pierīgas sporta spēles zolītē. Mālpils zolmaņi (Normunds Ozo-
liņš, Ivars Neimanis, Grigorijs Kozļakovskis un Iveta Kukurāne) 10 
komandu konkurencē izcīnīja 4. vietu. Individuāli Grigorijs Kozļa-
kovskis ieguva 1. vietu.

10. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
atklātā čempionāta novusā noslēdzošais – 6. posms, kurā pieda-
lījās 31 dalībnieks no visas Latvijas. Sacensības notika 3 grupās 
– KUNGI (LNF licencētie spēlētāji), DĀMAS un TAUTAS klase (visi 
nelicencētie spēlētāji). KUNGU grupā 1. vietu ieguva Egils Cepu-
rītis (Rīga), 2. vietā – Andis Kušķis (Salaspils), bet 3. vietā – Gu-

nārs Evers (Ķekava). Sieviešu konkurencē uzvarēja Evelīna Sirmā 
(Vaidava), 2. vietā Maija Bindemane (Madliena), 3. vietā Inta Sal-
miņa (Vaidava). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Uldis Gaspersons 
(Skulte), 2. vietā – Ģirts Lielmežs (Mālpils), 3. vietā – Mareks Di-
šereits (Mālpils).

Kopvērtējumā pēc sešiem posmiem, KUNGU grupā 1. vietu 
ieguva Egils Cepurītis (Rīga), 2. vietā – Ainārs Pēčs (Vaidava), bet 
3. vietā – Gunārs Evers no Ķekavas. Labākie no mālpiliešiem bija 
Mārtiņš Dišereits (5. vieta). Sieviešu konkurencē uzvarēja Olga 
Gusjkova (Rīga), 2. vietā Judīte Saldūksne (Kocēni), 3. vietā Inese 
Skulme (Limbaži). TAUTAS klasē 1. vietu ieguva Vitālijs Beinarts 
(Rīga), 2. vietā – Nils Rēders (Rīga), 3. vietā – Uldis Gaspersons 
(Skulte).

11. novembrī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 3. posms. 1. vietu ieguva Uģis 
Briedis, 2. vietu izcīnīja Zintis Sniedze, bet 3. vietā ierindojās Ed-
gars Bogdans.

SPORTS

pieciešama atsevišķa ieeja no ielas. Tā ne-
var būt kopēja, piemēram, ar veikalu. 
Aptieka būtu izdevīga arī cilvēkiem, kuriem 
ir govis vai citi mājlopi, jo pēc zālēm nevaja-
dzētu braukt uz Siguldu, Ogri vai Rīgu.

Esmu pārliecināta, ka Mālpils novada 
dzīvnieku īpašniekiem būtu daudz ērtāk, ja 
tepat uz vietas būtu veterinārā aptieka un 
ambulance, kur nopirkt zāles, atvest vakci-
nēt suni vai kaķi un ārstēt slimos dzīvniekus.

Es, protams, varu aizbraukt pie slimā 
dzīvnieka mājās, bet mājas vizītē nekad ne-
var paņemt līdzi visu nepieciešamo. Tas 
vienkārši ir neiespējami. Reizēm tikai aiz-
braucot un apskatot dzīvnieku, konstatēju, 
kas nepieciešams ārstēšanai.

Jebkurā lauku reģionā ir arī vientuļi pen-
sionāri, kuri ar dzīvnieku nespēj atnākt līdz 
ambulancei. Es varu pie viņiem aizbraukt 
mājas vizītē, izrakstīt zāles dzīvniekam, bet, ja tuvākā veterinārā 
aptieka ir tikai Siguldā vai Rīgā, tad visdrīzāk zāles netiks nopirk-
tas. Bet, ja tā ir kilometra attālumā, tad pat kaimiņš var, garām 
braucot, cilvēkam zāles ievest.

Reizēm ir neatliekamas situācijas, kad dzīvnieks ir aizvests 
pie ārsta uz Rīgu uz kādu diennakts klīniku, kur ir iedotas līdzi uz 
mājām vairākas injekcijas. Ne katrs cilvēks spēj injicēt zāles sa-
vam dzīvniekam. To arī varētu veikt tepat vietējā ambulancē.

Mālpilī ir arī cilvēki, kuriem nav sava auto, bet, kuri strādā 
Rīgā. Arī viņiem daudz izdegīvāk būtu, ja veterinārā aptieka, kurā 
var nopirkt dzīvnieku barību, būtu tepat, Mālpils centrā, tad sma-
gie saiņi nebūtu jāved no Rīgas. Būtu arī iespēja bez stresa ie-
pirkties sestdienās.

Šobrīd nāku pretī Mālpils iedzīvotājiem, braucu mājas vizītēs, 
cenšos paņemt pēc iespējas daudz līdzi, bet reizēm ir nepiecie-
šamas zāles, kas tieši tobrīd nav. Tad rakstīt recepti cilvēkam, 
kurš varbūt tikai tuvākās nedēļas laikā tiks līdz aptiekai, nav no-
zīmes, jo zāles nepieciešamas šeit un tagad. Piemēram, kaķenes 
uz sterilizāciju vedu uz savu klīniku Ulbrokā, papildus maksu par 
to neņemu, bet šāda situācija nav ērta ne man, ne klientiem.

Es vēlētos, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu labāka dzīves kva-
litāte, bet šobrīd šķiet, ka šis jautājums rūp tikai man, tomēr 
ceru, ka telpas veterinārajai aptiekai un ambulancei atradīsies!”

Ar vetārsti Annu Avgustovu /tālr. 26419293/ 
sarunājās Esmeralda Tāle
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Sasista ielas apgaismojuma 
lampa Sidgundā

Pašvaldība uzstāda jaunas ielu apgaismojuma lampas.
Diemžēl ir daži cilvēki, kuri tās demolē. Viena šādas lam-
pas nomaiņa izmaksā ap 200 EUR no pašvaldības budžeta.

Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem! Ja kāds redz, ka tiek 
bojāts ielu apgaismojums, lūdzam ziņot (var arī anonīmi) 
Mālpils novada pašvaldības policijai pa tālr. 28610004 vai 
Mālpils novada domes kancelejā, tālr. 67970888, e-pasts: 
kanceleja@malpils.lv

INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no 2020. gada 
1.  janvāra celsies dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves 
atkritumu noglabāšanu poligonā. Attiecīgi mainīsies arī 
SIA  “Getliņi EKO” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā. Par atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad būs 
jāmaksā 60,81 EUR par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pie-
augums no līdzšinējiem 43,00 EUR/t uz 50,00 EUR/t. Ņemot 
vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu 
atkritumu apsaimniekošanas tarifā, gaidāmās izmaiņas skars 
arī izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu iedzī-
votājiem un uzņēmumiem.

Vides apsaimniekošanas uzņēmuma Siguldas pilsētas 
SIA “Jumis” tarifi Mālpils novada iedzīvotājiem no nākamā gada 
proporcionāli SIA “Getliņi EKO” jaunajiem tarifiem palielinā-
sies par 0,35 EUR/m3. Šogad maksa par viena m3 apkalpošanu ir 
15,86 EUR bez PVN, savukārt no 2020. gada 1. janvāra tie būs 
16,21 EUR bez PVN. Kā piemēram, izmaksas par privātmājās vis-
biežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 3,89 EUR 
(bez PVN) līdzšinējo 3,81 EUR (bez PVN) vietā.

Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedris-
ko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu 
un citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt 
izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
Siguldas pilsētas SIA “Jumis” piedāvā dažādas iespējas atkritu-
mu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras 
paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. 
Iedzīvotājiem ir pieejams arī atkritumu šķirošanas laukums 
“Zemdegas”. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņē-
mumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt iz-
maksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poli-

gonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu publiski pieejamajos 
atkritumu šķirošanas punktos Siguldas pilsētas SIA “Jumis” no-
drošina bez maksas. 

Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu 
ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, 
samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāci-
ju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt 
tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt 
vides aizsardzības pasākumus. Saskaņā ar Dabas resursu no-
dokļa likumu 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, šogad DRN lik-
me ir 43 EUR/t, 2020. gadā tie būs jau 50 EUR/t.

Informācija par Siguldas pilsētas SIA “Jumis” un tā piedāvāta-
jiem pakalpojumiem pieejama www.jumis.lv.

Papildinformācijai: Daiga Buča, preses sekretāre, Siguldas 
pilsētas SIA “Jumis”, tālr. 26588715, www.jumis.lv 

No 2020. gada mainīsies tarifs par nešķiroto atkritumu 
noglabāšanu poligonā

Izmētātas svecītes pie liepu 
audzes Skulmju dzimtai

17. novembrī, ejot caur parku, ieraudzīju, ka daļa no sve-
cītēm, kas noliktas pie liepu audzes Skulmju dzimtai glez-
notājas Džemmas 
Skulmes piemiņai, 
izmētātas pa ap-
kārtni.

Ir traģiski, ka 
daži cilvēki neciena 
pat aizgājēju piemi-
ņu! Izsaku “pateicī-
bu” postītājiem! Ne-
saprotu, kur mēs 
ejam un kāda būs 
mūsu nākotne, ja 
aug šādi jauni cilvē-
ki!

Mālpils iedzīvotājs
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Bioloģiskās lauksaimniecības 
kurss

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja 
spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināša-
nā.

LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu 
“Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saim-
niekošanas pamatus, pielietojot teorētisko un praktisko no-
darbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadī-
bā, izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko 
iemaņu apgūšanai.

Mācību programma veidota no kursu cikliem 
šādās tēmās:

 • Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekoša-
nas metodi.

 • Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie nor-
matīvie akti, sertifikācija un tās prasības.

 • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augko-
pības produkcijas ražošana.

 • Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produk-
cijas ražošana.

 • Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko pro-
duktu noieta veicināšanai. 

 • Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrā-
dei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bio-
loģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratē-
jiem.

Nodarbību norises laiks vienreiz nedēļā ceturtdienās.

Kursu sākums: 2020. gada 23. janvārī 
plkst. 10:00–17:00

Kursu norise: Krimuldas muiža, Mednieku iela 3, Sigul-
da, LV-2150

Pieteikties un informācijai zvanīt pa tālr. 27839729 vai 
rakstot: sermuksle@inbox.lv

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 %.

Jūsu problēmas mēs uztversim kā savas:
 • Windows OS (XP; VISTA; 7; 8; 10) instalēšana, konfigurēša-

na, optimizēšana;
 • Datorprogrammu uzstādīšana, kļūdu labošana;
 • Datora aizsardzība pret vīrusiem un hakeru ielaušanos;
 • Informācijas kopēšana un atjaunošana;
 • Datortehnikas sastāvdaļu diagnosticēšana;
 • Lietotāju konsultēšana;

 • Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana;
 • Problēmu attālināta risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8:00 līdz 
20:30 bez brīvdienām.

Saziņai mob. tālr. 22431075, e-pasts: 
unijas.datori@gmail.com, IK “Ūnijas datori”, 
vienotais Reģ. Nr. 40002165017, kontaktpersona: Aldis, 
adrese: Mālpils

Mālpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes ziņas
Dievkalpojumi Adventa un Ziemsvētku laikā

 • 1. decembris / Adventa pirmā svētdiena / plkst. 10:00 
/ Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / Dievkalpojumu 
vadīs draudzes mācītājs.

 • 8. decembris / Adventa otrā svētdiena / plkst. 10:00 / 
Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / Dievkalpojumu va-
dīs draudzes mācītājs.

 • 15. decembris / Adventa trešā svētdiena / plkst. 10:00 
/ Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / Dievkalpojumu 
vadīs draudzes mācītājs.

 • 22. decembris / Adventa ceturtā svētdiena / 
plkst.   10:00 / Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / 
Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

 ◊ Dievkalpojumu kuplinās un ar dziesmām ieprieci-
nās koris “Laima”.

 • 24. decembris / Ziemassvētku vakars / Kristus pie-
dzimšanas svētvakars / plkst. 18:00 / Dievkalpojums 
ar Sv.  Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes 
mācītājs.

 • 29. decembris / Pirmā svētdiena pēc Ziemassvētkiem 
/ plkst. 10:00 / Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu / 
Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

Pateicība
Draudze no sirds pateicas Mālpils novada domei par fi-

nansiālu atbalstu projektam “Jauna elpa Mālpils baznīcai”, 
kā arī Ievai Paulovičai un Esmeraldai Tālei par tā virzīšanu 
un realizāciju. Projektā, gatavojoties Lāčplēša dienas 
100-gades svētkiem, veco un pāraugušo koku vietā baznīcas 
priekšā tika izveidotas jaunas dobes un tās apzaļumotas, kā 
arī restaurēta dažādās vietās kritušo novada karavīru piemi-
ņas plāksne. Projekta ietvaros nomainīts arī grīdas paklājs 
altāra priekšā un iegādātas jaunas lielās vāzes. Par projekta 
realizāciju un milzīgu, nesavtīgu, smaga fiziska darba iegul-
dījumu, izveidojot dobes un tās apzaļumojot, draudze ir pa-
teicīga ilggadējam draudzes loceklim un dārzniekam (ja tā 
drīkst sacīt) Ivaram Ošeniekam un visai viņa ģimenei, kā arī 
Gintam Žukovskim par palīdzību, ar tehniku izraujot vecos 
koku celmus jauno dobju vietās.

Draudze no sirds pateicas arī Pēterim Ozoliņam un Mār-
tiņam Grapmanim par nozāģēto, lielo un bojāto koku savāk-
šanu pēc zāģēšanas, vietas sakopšanu un neatlaidīgu atbal-
stu lielajās draudzes talkās 

Draudzes padome un mācītājs Edvīns Rumjancevs
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Mālpils Kultūras centra pasākumi decembrī
 • Mālpils kultūras centra izstāžu zālē līdz 12. decembrim apskatāma TLM studi-

jas “Urga” 55 gadu jubilejas izstāde “Te man tika”.
 • 01.12. no plkst. 11:00 līdz 14:00 Ģimeņu pasākums “Augstāk par zemi”, kurā 

kopā veidosim Adventes vainagus un dekorus, eglīšu rotājumus, piedalīsimies 
erudīcijas spēlē “Mana Mālpils”, spēlēsim galda spēles, lielās spēles, kenda-
mas grīdas spēles. Būs gan svētku rotājumu andele, gan Ziemassvētku vecīša 
pasts.

 ◊ Plkst. 13:00 Filma “Jelgava 94”. Ieejas maksa – 3 EUR.
Pēc latviešu rakstnieka Jāņa Joņeva tāda paša nosaukuma romāna motīviem 

veidotā režisora Jāņa Ābeles filma ir stāsts par 14 gadus veca zēna pieaugšanu 
pilsētā, kur deviņdesmito gadu sākumā valdīja specifiska vides un sabiedrības mij-
iedarbība. Lai arī filmā piedalās virkne Latvijā pazīstamu aktieru, stāsta galvena-
jiem varoņiem “Jelgava 94” ir debijas filma.

 • 06.12. plkst. 18:00 Mālpils kultūras centra pagalmā “Mālpils eglīšu iemirdzē-
šanās”. 

Sniegbaltīte, rūķis Gudrītis un rūķis Ašulis aicina mazus un lielus Mālpils nova-
da iedzīvotājus, lai kopīgi radītu Ziemassvētku gaidīšanas prieku un iemirdzētos 
eglītes pie Mālpils novada domes.

 • 8.12. plkst. 16:00 Mālpils muižas zālē Ziemassvētku koncertprogramma “Mī-
lestība ir tuvu jau”, kurā leģendāro grupu Zodiks, Sīpoli un Turaidas Roze ģitā-
rists Aivars Gudrais, dziedātāja Zane Gudrā un mūziķu grupa izpildīs skaistākās 
Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna un Mārtiņa Brauna dziesmas. Programmā dzirda-
mas gan tieši Ziemassvētkiem radītas, gan arī citas šī laika noskaņai atbilstošas 
un īpaši piemeklētas dziesmas. Biļetes Mālpils kultūras centra kasē – 12 EUR, 
iepriekšpārdošanā – 10 EUR.

 • 14.12. no plkst. 9:00 Ziemassvētku TIRDZIŅŠ.
 ◊ Plkst. 17:00 Koncerts “Ziemas dancis”. Piedalās KC deju kolektīvi.

 • 15.12. plkst. 16:00 Agates Apkalnes gleznu izstādes atklāšana kulturas centra 
izstāžu zālē.

 • 21.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Dziesmu putenī”. Pieda-
lās kultūras centra dziedošie kolektīvi.

 • 27.12. plkst. 12:00 Ziemassvētku sarīkojums pirmskolas vecuma bērniem – 
muzikāla izrāde “Ziemassvētki vēlmju mežā”. Pēc izrādes – ilgi gaidīta tikša-
nās ar Ziemassvētku vecīti! Biļetes cena – 2 EUR, izrāde ar dāvaniņu – 6 EUR 
(pieteikties līdz 19. decembrim).

 • 28.12. Pierīgas amatierteātru SKATE (sekot reklāmai).
 • 30.12. plkst. 18:00 Filma “Jaungada taksometrs 2”. Ieejas maksa – 3 EUR.
 • 31.12. no plkst. 21:00 līdz 04:00 JAUNGADA MASKU BALLE. Pavadīsim veco 

gadu ar dažādām aktivitātēm, spēlēm, dejām, liesim laimes, dejosim un dziedā-
sim kopā ar Ievu Sutugovu un grupu “Klibs taurenis”. Darbosies foto stūrītis, 
laimes aka, kā arī bērnu istaba (līdz 01:00), kurā mazos svinētājus sagaida jaut-
ras, izzinošas un muzikālas aktivitātes.

 ◊ Plkst. 00:00 kritīs maskas un, un ar kopīgu šampānieša glāzi sagaidīsim 
jauno 2020. gadu! Ieejas maksa – 20 EUR, iepriekšpārdošanā – 15 EUR.

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 “Erante”
Saieta laukums 2, Madona, LV-4801, tālr. 64860983

   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

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

VETERINĀRĀ 
APTIEKA UN 
AMBULANCE
meklē telpas īrēšanai Mālpi-
lī. Izskatīšu visus piedāvāju-
mus. Tālr. 26419293, Anna, 
Sidgundas Bandavas

Pārdod 20 m2 laminātu orģinālajos iepa-
kojumos (ražotājs: Pergo, tonis: pelēks 
ozols (Mountain Grey Oak), 32. nodilumiz-
turības klase). Tālr. 29111695


