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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI MAIJĀ

Mālpilī, Mālpils novadā
2020. gada 26. februārī

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2020. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2/21

Grozījumi Mālpils novada domes 2019. gada 24. ap-
rīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 “Mālpils novada 
kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2019. gada 24. aprīļa saisto-
šajos noteikumos Nr. 8 “Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un 
izmantošanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1.1.Izteikt saistošo noteikumu 44. punktu šādā redakcijā:
“44. Par noteikumu 9., 19., 20. punktā noteikto prasību neievē-

rošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām perso-
nām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 
100 naudas soda vienībām.”. 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 45. punktu šādā redakcijā:
“45. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 19., 

20. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mālpils novada pašvaldības 
policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Mālpils novada administratīvā komisija.”. 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 46. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administra-

tīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

Izskatīja 17 jautājumus:
1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un slēgšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
6. Par zemesgabala patapinājumu.
7. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem val-

stī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
8. Par 2020. gada 26. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Māl-

pils novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo 
ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 
apstiprināšanu.

10. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītoja-
mo un pedagogu apbalvošanu.

11. Par piemaksu noteikšanu PII “Māllēpīte” darbiniekiem.
12. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas ie-

sniegumu saskaņošanu.
13. Par mākslinieku biedrības “Sidegunde” iesnieguma izska-

tīšanu.
14. Par atbalstu detektīvseriāla “Bezvēsts pazudušās” filmē-

šanas grupai.
15. Par sociālā biznesa projekta “Senioru aprūpes centrs” iz-

veides iespējām pašvaldībā. 
16. Par noteikumu “Kārtība par Mālpils novada pašvaldības 

gada pārskata sagatavošanas principiem, grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipiem un finanšu instrumentu pārval-
dīšanu” apstiprināšanu.

17. Par pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu.
NOLĒMA:

 • Pamatojoties uz 2020. gada 12. maija grozījumiem Ministru  
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu”, pagarināt Mālpils novada 
domes 2020. gada 16. aprīļa domes ārkārtas sēdes lēmu-
ma Nr. 4/1 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglī-
tojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” 
darbības laiku līdz 2020. gada 29. maijam.

 • Atbalstu speciālās izglītības iestādes izglītojamā ēdināša-
nai persona, kuras aprūpē ir izglītojamais, var saņemt par  

katru darba dienu sākot no 2020. gada 16. aprīļa līdz  
29. maijam, par katru izglītojamo – 3,00 euro/dienā vai ek-
vivalentu pārtikas paku. Atbalsts izglītojamā ēdināšanai 
tiek sniegts uz personas, kuras aprūpē atrodas izglītoja-
mais, iesnieguma pamata. Iesniegumu ēdināšanas atbals-
tam iesniedz Mālpils novada domē vai parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu atsūta uz e-pasta adresi: dome@
malpils.lv, vai iesniedz izmantojot valsts un pašvaldību pa-
kalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums ie-
stādei”, no 2020. gada 27. maija un ne vēlāk kā līdz 9. jūni-
jam.

 • Apstiprināt Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu 
apbalvojamo skolēnu un pedagogu sarakstu un naudas 
balvu apmērus pēc nodokļu nomaksas par sasniegumiem 
starpnovadu, reģiona, valsts, starptautiskās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, 
skatēs 2019./2020. mācību gadā.

 • Atļaut pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītājai 
ar rīkojumu noteikt piemaksas darbiniekiem, kuri iesaistīti 
dežūrgrupu darbā: pirmsskolas izglītības skolotājiem, sko-
lotāja palīgiem un medicīnas māsai, laikā no 2020. gada 
1. aprīļa līdz 31. maijam. Rīkojumu par piemaksu noteikša-
nu saskaņot ar Mālpils novada pašvaldības izpilddirektoru.

 • Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu 
par šādu izglītības programmu akreditāciju 2020. gada 
septembrī:

1. Sitaminstrumentu spēle (kods 20V212041);
2. Akordeona spēle (kods 20V212011);
3. Saksofona spēle (kods 20V212031);
4. Klarnetes spēle (kods 20V212031).
Saskaņot Mālpils Mūzikas un mākslas skolas iesniegumu par 

izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu.
 • Piešķirt līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā simpozija “Vi-

zuālais stāsts. Saskare” atbalstam no atbalsta fonda lī-
dzekļiem. Biedrībai “Sidegunde” iesniegt domei atskaiti 
par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu.

 • Piešķirt atlaidi internāta gultas vietas īrei (bez gultas veļas 
izmantošanas), nosakot izcenojumu 4,50 EUR (t.sk. PVN) 
diennaktī/vienai personai, detektīvseriāla “Bezvēsts pazu-
dušās” filmēšanas grupas izmitināšanai. 

 • Apstiprināt P/a “Mālpils sociālais dienests” 2019.  gada 
pārskatu par kopējo summu 212 141 EUR.
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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
2020. 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

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

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

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

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

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

Privatizācijas komisijas sēde 24. augustā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI

Apstiprināt Mālpils novada domes 2019. gada pārskatu par 
kopējo summu 13 606 642 EUR.

Apstiprināt Mālpils novada domes konsolidēto 2019. gada  
pārskatu par kopējo summu 13 818 668 EUR.

Turpinājums 4. lpp.

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu
12. turpinājums

Cienījamais, lasītāj! Turpināšu Jūs iepazīstināt ar pašvaldību 
reformas gaitu un notikumiem ap to. Saeima 10.06. pieņēma li-
kumu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Eiro-
pas Padomes eksperti atkārtoti norādīja, ka tiek pārkāpti demo-
krātijas principi Latvijā un lūdza politiķus atlikt šī likuma 
izskatīšanu un ievērot tos principus, kas Eiropas Savienības val-
stīs ir pašsaprotamas, ka tik nozīmīgas reformas, kas skar ļoti 
daudzas jomas un iedzīvotājus, nedrīkst notikt bez pašu iedzīvo-
tāju aktīvas līdzdalības un viņu viedokļu uzklausīšanas. Saeimas 
vairākums to ignorēja pat neskatoties uz to, ka Satversmes Tiesa 
jau bija atzinusi, ka ir pārkāpta Satversme. Tiesa atzina VARAM 
ministra Pūces kunga izdoto rīkojumu, kas aizliedza rīkot vietējo 
referendumu par Ikšķiles novada nākotni, par neatbilstošu de-
mokrātiskai iekārtai.

Tagad vārds sakāms Valsts Prezidentam, jo tikai viņam ir tie-
sības izsludināt vai neizsludināt Saeimas pieņemtos likumus.

(Valsts Prezidents, šī raksta tapšanas laikā, paziņoja, ka izslu-
dinās šo likumu).

Ir zināms, ka jau 46 pašvaldības ir parakstījušas vēstuli, adre-
sētu Valsts Prezidentam, ar lūgumu neizsludināt šo likumu, kā 
galvenos argumentus minot, ka nav notikusi iepriekšējās refor-
mas analīze, nav sniegti argumenti, kas tieši iedzīvotājiem kon-
krētajās teritorijās uzlabosies un ka pats reformas process nav 
bijis demokrātisks. Es ceru, ka šī vēstule tiks publicēta arī presē, 
lai katrs interesents varētu ar to iepazīties. 

Arī es uzskatīju par savu pienākumu uzrunāt Valsts Preziden-
tu ar lūgumu šo likumu neizsludināt. Jums ir iespēja šajā “Māl-
pils Vēstis” Nr. to izlasīt. Saeimas nolemtās jaunās administratī-
vās teritorijas būs pašas lielākās starp visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm un Latvijā būs vismazāk pašvaldību (sk. tabulas). Es 
tās vairs nesaukšu par pašvaldībām, bet par pārvaldes teritori-
jām, jo tām ar vietējām pašvaldībām vairs nekā kopēja nav.

Man jau saka: “Ko Tu, Aleksandr, gribi panākt, jo viss jau tāpat 

nolemts un Mālpils pašvaldību neatstās?”. Es atbildu, ka es ie-
stāšos par kopienu, kas manā izpratnē ir pagasti un pilsētas ar 
pašnoteikšanās tiesībām, cik ilgi vien spēšu. Kāpēc, varētu jau-
tāt? Tāpēc, ka pašnoteikšanās tiesības ir vienas no tautu un ko-
pienu pamattiesībām. Nevienam neienāk prātā aizliegt indivīda, 
vai ģimenes vai Valsts pašnoteikšanās tiesības. Arī ģimenē, kat-
ram ir savas domas par to, kas ģimenei ir vajadzīgs un līdzekļi, 
lai savas vēlmes varētu realizēt. Bet tomēr katram ir savs konts! 
Nav prasības izveidot tikai vienu līdzekļu kontu un lēmēju par šī 
konta izlietojumu. Tad kāpēc šādas tiesības grib atņemt kopie-
nām, lemt pašiem par saviem līdzekļiem un iespējām veidot la-
bāku dzīvi? Ja pašas kopienas pieņem lēmumu par savu līdzekļu 
deleģēšanu izlemšanai citām kopienām, tad tas vēl ir pieņemami 
un ir respektējams vairākuma viedoklis, jo deleģējot šādas tiesī-
bas, ir zināmi nosacījumi, ko kopiena no tā iegūs un ko zaudēs. 
Bet Saeima šīs kopienu vitālās intereses un viedokli nevēlas no-
skaidrot. Uzskata, ka tai ir Tautas dots mandāts veikt šādu refor-
mu, nerīkojot novados referendumus par šo kopienām svarīgo 
jautājumu. 

Kopienu sajūta ir ļoti svarīga un ilglaicīga!
Es atceros, ka 1989. gadā, kad tika pieņemts likums “Par pa-

gasta pašvaldībām”, toreizējā Mālpils ciema Tautas deputātu pa-
dome, kuras sastāvā bija 66 deputāti, atbalstīja sidgundiešu iero-
sinājumu par Sidgundas pagasta atjaunošanu. 1964. gadā 
administratīvi teritoriālās reformas laikā, kad likvidēja Siguldas 
rajonu un pievienoja Rīgas rajonam, likvidēja arī Sidgundas cie-
mu, ko sadalīja ~ 3/4 pievienojot Mālpils ciemam un 1/4 daļu Al-
lažu ciemam. Šis TDP lēmums netika izpildīts, jo neizveidojās 
komanda, kas to līdz galam īstenotu. Bet piemēri, kad tika atjau-
noti pirmās brīvvalsts pagasti, ko padomju vara likvidēja, Latvijā 
bija. Ādažu ciems sadalījās Ādažu pagastā un Carnikavas pagas-
tā. Tagad tos pret iedzīvotāju gribu atkal liek kopā. Manu dzimto 
Kastrānes ciemu arī padomju vara likvidēja, sadalot starp Sunta-
žu ciemu un Ķeipenes ciemu. Kas no Kastrānes pagasta ir palicis 
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ES dalībvalstis

Vidējā vietējā pašvaldība
Ranga tabula pēc pārvaldāmās teritorijas

Iedzīvotāju skaits 
(milj.)

Platība 
(tūkst. km2)

Vietējo pašvaldību 
skaits Pēc iedz. Pēc teritorijas (km2)

Latvija 1,986 64,6 42 47286 1538,1
Zviedrija 9,747 438,6 290 33612 1512,0
Lietuva 2,921 65,3 60 48688 1088,3
Somija 5,472 338,4 352 15545 961,4
Īrija 4,626 69,8 80 57823 872,5
Igaunija 1,313 45,2 79 16620 572,2
Dānija 5,660 42,9 98 57752 437,8
Grieķija 10,812 132,0 325 33269 406,2
Portugāle 10,375 92,2 308 33684 299,4
Polija 38,006 312,7 2500 15202 125,1
Horvātija 4,225 56,5 476 8877 118,7
Slovēnija 2,063 20,3 210 9823 96,7
Nīderlande 16,901 41,5 430 39304 96,5
Rumānija 19,861 238,4 2861 6942 83,3
Spānija 46,44 506,0 8114 5723 62,4
Beļģija 11,258 30,5 589 19114 51,8
Itālija 60,796 302,1 8102 7504 37,3
Austrija 8,585 83,9 2357 3642 35,6
Ungārija 9,849 93,0 3152 3149 29,5
Bulgārija 7,202 111 3850 2527 28,3
Vācija 81,174 357,3 12900 6292 27,7
Luksemburga 0,563 2,6 116 4853 22,4
Kipra 0,847 9,3 486 1743 19,1
Francija 66,352 632,8 36781 1804 17,2
Slovākija 5,421 49,0 2891 1875 16,9
Čehija 10,538 78,9 620 1686 12,6
Malta 0,429 0,3 68 6313 4,4
KOPĀ 443,422 4215,1 88137 5031 47,8
Vidējā vietējā pašvaldība ES dalībvalstīs ir ar 5031 iedzīvotāju un pārvalda 47,8 km2 lielu teritoriju. Tā kā apgalvojumam, ka Latvijā ir 
mazas vietējās pašvaldības nav nekāda pamata, jo Latvijā vidējā vietējā pašvaldība varbūt būs ar 47 286 iedzīvotājiem un pārvaldīs 
lielāko teritoriju ES – 1538,1 km2.
EIROPAS SAVIENĪBAS DONORVALSTIS Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs

ES dalībvalstis

Vidējā vietējā pašvaldība
Ranga tabula pēc iedzīvotāju skaita

Iedzīvotāju skaits 
(milj.)

Platība 
(tūkst. km2)

Vietējo pašvaldību 
skaits Skaita pēc iedz. Pēc teritorijas (km2)

Īrija 4,626 69,8 80 57823 872,5
Dānija 5,660 42,9 98 57752 437,8
Lietuva 2,921 65,3 60 48688 1088,3
Latvija 1,986 64,6 42 47286 1538,1
Nīderlande 16,901 41,5 430 39304 96,5
Portugāle 10,375 92,2 308 33684 299,4

AKTUĀLI
Turpinājums no 3. lpp.

pāri? Faktiski nekas.
Šo piemēru es minu tāpēc, ka uzskatu, ka kopienu izjūta ir ļoti 

svarīga, un svarīgi ir, lai pašai kopienai būtu arī iespēja pašai lemt 
par to, kas tai ir visvairāk vajadzīgs, lai būtu labāka dzīve, ko visi 
vēlas panākt. Un, ka neizbēgami, pie lielām teritorijām, kas ie-
tver vairākas kopienas, veidojas “nomales”, kas objektīvu un 
subjektīvu apstākļu dēļ tiek “apdalītas”. Veidojas centra sin-
droms, jo lēmēji, pie šādas deputātu ievēlēšanas kārtības, būs 

pārsvarā no centra un centram vienmēr būs nepieciešamas un 
neatliekamas vajadzības, kas jāfinansē vispirms. Un novada de-
putātiem nebūs, ko pārmest, jo viņiem būs tiesības lemt, kā viņi 
uzskatīs par vajadzīgu. Varēsim pārmest pašreizējai Saeimai, 
kas tādu situāciju radīja. Redzēsim, ko lems Satversmes tiesa!

Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs
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ES dalībvalstis

Vidējā vietējā pašvaldība
Ranga tabula pēc pašvaldību skaita

Iedzīvotāju skaits 
(milj.)

Platība 
(tūkst. km2)

Vietējo pašvaldību 
skaits Skaita pēc iedz. Pēc teritorijas (km2)

Latvija 1,986 64,6 42 47286 1538,1
Lietuva 2,921 65,3 60 48688 1088,3
Malta 0,429 0,3 68 6313 4,4
Igaunija 1,313 45,2 79 16620 572,2
Īrija 4,626 69,8 80 57823 872,5
Dānija 5,660 42,9 98 57752 437,8
Luksemburga 0,563 2,6 116 4853 22,4
Slovēnija 2,063 20,3 210 9823 96,7
Zviedrija 9,747 438,6 290 33612 1512,0
Portugāle 10,375 92,2 308 33684 299,4
Grieķija 10,812 132,0 325 33269 406,2
Somija 5,472 338,4 352 15545 961,4
Nīderlande 16,901 41,5 430 39304 96,5
Horvātija 4,225 56,5 476 8877 118,7
Kipra 0,847 9,3 486 1743 19,1
Beļģija 11,258 30,5 589 19114 51,8
Čehija 10,538 78,9 620 1686 12,6
Austrija 8,585 83,9 2357 3642 35,6
Polija 38,006 312,7 2500 15202 125,1
Rumānija 19,861 238,4 2861 6942 83,3
Slovākija 5,421 49,0 2891 1875 16,9
Ungārija 9,849 93,0 3152 3149 29,5
Bulgārija 7,202 111 3850 2527 28,3
Itālija 60,796 302,1 8102 7504 37,3
Spānija 46,44 506,0 8114 5723 62,4

Zviedrija 9,747 438,6 290 33612 1512,0
Grieķija 10,812 132,0 325 33269 406,2
Beļģija 11,258 30,5 589 19114 51,8
Igaunija 1,313 45,2 79 16620 572,2
Somija 5,472 338,4 352 15545 961,4
Polija 38,006 312,7 2500 15202 125,1
Slovēnija 2,063 20,3 210 9823 96,7
Horvātija 4,225 56,5 476 8877 118,7
Itālija 60,796 302,1 8102 7504 37,3
Rumānija 19,861 238,4 2861 6942 83,3
Malta 0,429 0,3 68 6313 4,4
Vācija 81,174 357,3 12900 6292 27,7
Spānija 46,44 506,0 8114 5723 62,4
Luksemburga 0,563 2,6 116 4853 22,4
Austrija 8,585 83,9 2357 3642 35,6
Ungārija 9,849 93,0 3152 3149 29,5
Bulgārija 7,202 111 3850 2527 28,3
Slovākija 5,421 49,0 2891 1875 16,9
Francija 66,352 632,8 36781 1804 17,2
Kipra 0,847 9,3 486 1743 19,1
Čehija 10,538 78,9 620 1686 12,6
KOPĀ 443,422 4215,1 88137 5031 47,8
Vidējā vietējā pašvaldība ES dalībvalstīs ir ar 5031 iedzīvotāju un pārvalda 47,8 km2 lielu teritoriju. Tā kā apgalvojumam, ka Latvijā ir 
mazas vietējās pašvaldības nav nekāda pamata, jo Latvijā vidējā vietējā pašvaldība varbūt būs ar 47 286 iedzīvotājiem un pārvaldīs 
lielāko teritoriju ES – 1538,1 km2.
EIROPAS SAVIENĪBAS DONORVALSTIS Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs
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Turpinājums no 5. lpp.

Turpinājums no maija numura.
Viktorija Kalniņa stāsta: “1994. gadā visos mazajos pagastos 

veidojās Dzimtsarakstu nodaļas, tāpēc Latvijā to bija gandrīz pie-
ci simti.

Pa šo ceturto daļu gadsimta, kopš strādāju par Mālpils Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāju, daudz kas ir mainījies, bet arī daudzas 
lietas ir palikušas salīdzinoši nemainīgas. Lielākās izmaiņas ra-
dās 2013. gadā, kad visas dzimtsarakstu nodaļas sāka strādāt 
Vienotajā civilstāvokļu aktu reģistrācijas informācijas sistēmā 
(CARIS).

Pati laulības reģistrācija juridiski nav mainījusies, mainījusies 
pieteikšanās kārtība, iesniedzamie dokumenti. Viss ir kļuvis 
vienkāršāks. Faktiski līgavai un līgavainim jāierodas dzimtsa-
rakstu nodaļā un jāuzraksta iesniegums. Līdzi jābūt derīgiem 
personu apliecinošiem dokumentiem. Nevajag ne agrāk prasīto 

Mālpils Dzimtsarakstu nodaļai 98 /2. turpinājums/

ārsta izziņu, ne dzimšanas apliecību, pat nevajag dokumentu par 
iepriekšējās laulības šķiršanu, ja ziņas jau ir ievadītas Iedzīvotāju 
reģistrā. Latvijas valstspiederīgie iesniegumu var sūtīt arī elek-
troniski, abi to parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Ja līga-
va vai līgavainis ir ārzemnieks, tad gan iesniegumu var iesniegt 
tikai klātienē. Vēl ārzemniekam papildus nepieciešams doku-
ments, kas apliecina, ka viņam nav šķēršļu noslēgt laulību.

Oficiāli laulību var noslēgt arī baznīcā. Kopš 2013. gada mācī-
tāji dokumentus gan vairs nepārbauda. Līgavai un līgavainim jā-
dodas uz jebkuru nodaļu, jāraksta iesniegums, jānomaksā valsts 
nodeva un jāsaņem izziņa par dokumentu pārbaudi, kuru tad arī 
viņi iesniedz mācītājam.

Sen pagājis laiks, kad bija būtiska līgavas un līgavaiņa dekla-
rētā dzīves vieta. Šobrīd jebkuru ar civilstāvokļa aktiem saistītu 
pakalpojumu var saņemt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Augsti godātais Valsts Prezidenta kungs!
Katram šajā pasaulē ir sava sūtība. Jums liktenis ir lēmis būt 

par Valsts prezidentu un gādāt, lai ikkatrs Valsts iedzīvotājs jus-
tos mūsu mīļajā Latvijā svarīgs un noderīgs.

Mana sūtība, kas jau ielikta gēnos, jo mans vectēvs bija pir-
mās brīvvalsts Rīgas apriņķa Kastrānes pagasta vecākais, ir rū-
pēties, lai Satversmē ierakstītais, ka suverēnā vara Latvijā pieder 
Tautai, tiktu arī īstenota dzīvē. Es esmu daudz domājis, ko īsti 
Satversmes tēvi ir ar to domājuši! Ne jau to, ka reizi četros gados 
ir tiesības piedalīties vēlēšanās un sagaidīt kārtējo vilšanos par 
partiju doto solījumu nepildīšanu.

Es domāju, ka Satversmes veidotāji vēlējās ar to dot tiesības 
pašai tautai lemt, kā labāk dzīvot Valstī, vēsturiskajos novados, 
apriņķos, pilsētās un pagastos!

Kā to realizēt? Dodot varu šīm teritorijām, kā tas līdz pat 
2009. gada ATR reformai faktiski arī bija. (Nosacīti arī visus pa-
domju okupācijas gadus, kad katrā pilsētā un ciemā bija no dau-
dziem deputātiem izveidotas Tautas deputātu padomes.)

Diemžēl jau 2009. gadā uzsāka un tagadējā Saeima turpināja 
šo svarīgo Satversmē nostiprināto būtību degradēt, ļoti lielu va-
ras suverēnu Tautai atņemot. Daudzām un lielām teritoriālām 
kopienām jau tagad, un pēc reformas vēl lielākam skaitam, nav 
un nebūs iespējams pašnoteikties un realizēt varu savas kompe-
tences un kopienas ietvaros. Manā izpratnē tas ir liels solis atpa-
kaļ gan iedzīvotāju pašnoteikšanās, gan demokrātiskas Valsts 
izpratnē, gan Satversmes būtībā.

Reformas autoru pieņēmumi, ka lielākas teritorijas ir attīstī-
ties spējīgākas un tādēļ iedzīvotājiem tiks nodrošināti labāki pa-
kalpojumi, ir tikai pieņēmumi. Es esmu analizējis, kā ir mainīju-
šies apstākļi pašvaldībās, salīdzinot 2018. gadu pret 2009. gadu, 
un fakti šādus pieņēmumus neapstiprina. Diemžēl ATR autori 
nav analizējuši un noskaidrojuši iedzīvotāju viedokli, kas ir mai-
nījies viņu dzīvē pēc 2009. gada reformas. Vai tas bija īstais refor-

mas ceļš, kas padarīja iedzīvotāju dzīvi labāku un pārvaldi demo-
krātiskāku? Mana izpratne ir, ka pārvalde ar šo reformu tiek 
attālināta no iedzīvotājiem, viņiem tiek atņemts būtisks varas 
suverēns un tas neatbilst mūsu Satversmei.

Tādēļ lūdzu Jūs neizsludināt 10.06.2020. Saeimas pieņemto 
likumu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

Mana, kā Latvijas patriota un pilsoņa uzdevums Saeimai, lai 
sakārtotu labu pārvaldību un iedzīvinātu dzīvē Satversmes paus-
to, ka suverēnā vara pieder Tautai, ir šāds:

1. Veikt visu publiskās varas funkciju auditu un noteikt kādas 
funkcijas ir veicamas Valsts līmenī, kādas funkcijas ir rea-
lizējamas reģionu līmenī un kādas vietējā (kopienu) līmenī, 
t.i. pilsētās un pagastos;

2. Noteikt šiem līmeņiem kompetences un finanšu avotus un 
ievēlēšanas kārtību.

Šādu reformu varētu atbalstīt, jo tā atbilstu gan Satversmei, 
gan Eiropas Savienības pamatnostādnēm par demokrātisku un 
daudzlīmeņu pārvaldi, pēc iespējas vairāk pārvaldē un lēmumu 
pieņemšanā iesaistot pašus pilsoņus.

/Pielikumos analīzes materiāli par pašvaldībām, gan ES dalībvalstīs, 
gan Latvijā un mani raksti par šo ATR tēmu./

Ar cieņu, Aleksandrs Lielmežs

 • Vietējās Mālpils pašvaldības deputāts no 1977. gada;
 • Eiropas Padomes Vietējo un Reģionālo pašvaldību kongre-

sa delegāts 1995.–2001. gads;
 • Eiropas Savienības Reģionu komitejas delegāts 2006.–

2020. gads;
 • Vairāk kā 1000 dažādu sanāksmju dalībnieks, kurās tika 

izskatīti dažādi jautājumi, kas saistīti ar pašvaldībām.

Mālpilī, 14.06.2020. 

Vēstule Valsts Prezidentam

Vācija 81,174 357,3 12900 6292 27,7
Francija 66,352 632,8 36781 1804 17,2
KOPĀ 443,422 4215,1 88137 5031 47,8
Vidējā vietējā pašvaldība ES dalībvalstīs ir ar 5031 iedzīvotāju un pārvalda 47,8 km2 lielu teritoriju. Tā kā apgalvojumam, ka Latvijā ir 
mazas vietējās pašvaldības nav nekāda pamata, jo Latvijā vidējā vietējā pašvaldība varbūt būs ar 47 286 iedzīvotājiem un pārvaldīs 
lielāko teritoriju ES – 1538,1 km2. P.S. Beidzot esam arī pirmajā vietā, vai pēdējā, gan no viena gala, vai otra, kā uz to skatās!
EIROPAS SAVIENĪBAS DONORVALSTIS Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs
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Tāpēc katrs pāris var brīvi izvēlēties sev tīkamāko laulību re-
ģistrācijas vietu un ceremonijas vadītāju. Vien jāatceras, ka pa-
stāv tā saucamais pārdomu vai izsludināšanas laiks, lai arī nekā-
dus paziņojumus nekur neliek un neko nesludina, bet laulību 
noslēgt var ne ātrāk kā vienu mēnesi un vienu dienu un ne vēlāk 
kā pusgadu no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Laulību “bums” Mālpilī iesākās ar 2008. gadu, kad durvis vēra 
atjaunotā Mālpils muižas kungu māja. Šajās laulībās bieži viena 
no pusēm bija ārzemnieks vai ārzemniece. Līdz pat 2013. gadam 
Latvijā laulību oficiāla ceremonija drīkstēja notikt tikai telpās – 
dzimtsarakstu nodaļā vai citās piemērotās telpās. Un tās “pie-
mērotās telpas” bija kultūras nami, arī, protams, muižas un pilis. 
Mālpils muižā izdevīgi ir tas, ka gan dārzā, gan telpās ir ļoti 
skaisti, un lietus gadījumā visu ceremoniju ir viegli pārcelt uz 
iekštelpām. Problēma radās tajā, ka, neskatoties uz ļoti skaista-
jām muižas telpām, varbūt arī ārzemju tradīciju iespaidā, gandrīz 
visi pāri vēlējās laulāties ārā – brīvā dabā. Ņemot vērā lielo pie-
prasījumu, centāmies visu sakārtot tā, lai no likuma viedokļa viss 
būtu korekti un pāris ar viesiem varētu baudīt arī brīvās dabas 
atmosfēru pie muižas.

Oficiālās ceremonijas juridiskā puse jau ilgst tikai īsu brīdi. 
Tajā nolasa vārdus, uzvārdus, dzimšanas gadus, vai kādam no 
laulātajiem oficiāli mainīsies uzvārds pēc laulībām, vai reģistrā 
viss ir korekti aizpildīts un vai abi labprātīgi slēdz šo laulību, ievē-
rojot Latvijas Republikas likumdošanu. Pārējā daļa, tā saucamā 
– romantiskā, ir atkarīga no katra pāra vēlmēm un izdomas.

Oficiālā daļa nav ilgāka par piecām, septiņām minūtēm, tāpēc 
mēs organizējām tā, sevišķi, ja viena no pusēm bija ārzemnieks, 
ka ceremoniju sākām ar romantisko daļu – visiem skaistajiem 
tekstiem, kas papildina oficiālo. Šo daļu var vadīt arī kāds aktie-
ris vai cits ar runātāja talantu apveltīts vadītājs, bet parasti jau-
nais pāris vēlējās, lai to daru es. Pāris skaisti atnāca, es par vi-
ņiem runāju, viņi deva solījumus viens otram. Solījumi oficiāli 
netiek prasīti, tāpēc tajos katrs laulātais var ietvert visu, ko sirds 
vēlas. Pēc solījumiem viens otram uzvilka gredzenus, jo arī gre-
dzenu vilkšana nav obligāta oficiālajā ceremonijā, var reģistrēt 
laulību bez gredzeniem. Tomēr šīs daļas laikā pāris vēl neparak-
stīja nevienu dokumentu. Un tad, kad jau viss bija skaisti noticis 
un, no malas skatoties, varbūt neviens pat nenojauta, ka tā vēl 
nav oficiālā ceremonija, es parasti 
teicu tā: “Un tagad, lai jūsu solījumi 
iegūtu juridisku spēku, es aicinu 
jūs un jūsu lieciniekus ieiet telpās 
Mālpils muižā un parakstīt laulības 
noslēgšanas dokumentus!” Tad ar 
jauno pāri un lieciniekiem mēs de-
vāmies uz muižu un ciemiņi palika 
gaidot. Telpā viss bija sagatavots 
dokumentu parakstīšanai, novie-
tots Latvijas ģerbonis, mazais ka-
rodziņš. Tur es nolasīju oficiālo 
daļu un prasīju abu pušu “jā” vār-
du. Ja viena puse bija ārzemnieks, 
tad vienmēr bija arī tulks, jo man 
nepatīk, ka sit sānā ar elkoni, kad 
jāsaka “jā”.

Pēc dokumentu parakstīšanas 
es izvedu jauno pāri ārā pie ciemi-
ņiem, un apliecināju, ka šo divu cil-
vēku laulība ir likumiski noslēgta, 
viņi ir vīrs un sieva. Un visi klāteso-
šie var nākt un sveikt jauno ģimeni.

Man bija viens gadījums, kad uz 
oficiālo ceremoniju pievienojās 
mammas un teica: “Mēs gribam 

redzēt, vai viss tiešām notiek oficiāli!” Pēc tam līgavainis, kurš, ja 
pareizi atceros, bija no Anglijas, teica, ka šī oficiālā ceremonija 
viņam patikusi labāk par romantisko. 

No 2013. gada laulāties pilnīgi oficiāli atļāva arī brīvā dabā – 
jebkurā piemērotā vietā. Vienīgais, laulājoties ārā, mēs ceremo-
nijas laikā neizsniedzam laulības apliecību, laulājam ar protoko-
lu, ko nolasa un paraksta un kas ir juridiski spēkā esošs 
dokuments. Tikai pēc ceremonijas es dodos ierakstīt visas ziņas 
datubāzē, lai izdrukātu laulības apliecību. Šī kārtība, manuprāt, 
ir pareiza, un es to ievēroju. Pirmkārt, protokolā tiek norādīta 
konkrēta vieta (Mālpils muiža, Sauleskalns utt.), otrkārt, ievadot 
visu datubāzē pirms ceremonijas, laulība jau faktiski ir noslēgta 
tajā brīdī. Bet līdz “jā” vārdam un parakstiem laiks vēl var būt pat 
pāris stundas.

Šobrīd kāzu svinēšana Covid krīzes iespaidā ir mazliet pieklu-
susi, arī Mālpils muižā jūnijā plānotās kāzas ir pārceltas. Vienu 
brīdi bija populāras lielas kāzas ar lielu viesu skaitu, iespaidīgām 
svinībām, tagad vairs nē – jaunie pāri vairāk domā, kas tieši vi-
ņiem ir svarīgi šajā dienā, vairāk pievēršas saturam, nevis ārē-
jām izpausmēm. Laulājot brīvā dabā jeb izbraukuma kāzās, cil-
vēki parasti jūtas brīvāk. Tur jārēķinās ar visādiem negaidītiem 
piedzīvojumiem – kavēšanos vai ne tik ideāliem laikapstākļiem.

Esmu laulājusi dažādās Mālpils vietās – Sauleskalnā, Saules 
vārtu kalnā, arī Mālpils dabas takā, parkā, privātmāju pagalmos, 
mežā. Man šķiet, ka skaistas kāzas var sarīkot arī netērējot mil-
zīgus līdzekļus, jo mums apkārtnē ir daudz brīnišķīgu vietu. 
Diemžēl, cilvēki ir palikuši nedaudz slinki. Esam pārāk pieraduši 
pasūtīt un ņemt pakalpojumus, lai citi noorganizē kaut ko, kas 
mums patiktu. Ja pie kāzu vietas noformēšanas piedomātu un 
piestrādātu paši, tad arī bez iespaidīga budžeta varētu radīt sir-
snīgu kāzu atmosfēru.

Patiesībā Covid krīze mums ir devusi arī ko pozitīvu – tā liek 
mums vairāk pievērsties savai iekšienei, saviem tuvākajiem, jo 
mēs esam ļoti uz āru vērsti, vairāk uz sabiedrību, nekā uz ģimeni. 
Varam pārdomāt, kā ir tagad, kad mēs visu laiku esam kopā mā-
jās. Mēs bieži bijām neapmierināti, ka dzīve ir kā ritenis, tagad, 
kad šis ritenis vairs nav, var izvētīt, kas ir tās patiesās vērtības.”

Ar Viktoriju Kalniņu sarunājās Esmeralda Tāle
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Lai gan epidemioloģiskā situācija Latvijā ir uzlabojusies, Co-
vid-19 krīze atstājusi ietekmi uz daudzu iedzīvotāju ikdienu un 
dzīves kvalitāti. Pēc manas iniciatīvas radīts daudzpusīgs sociā-
lais spilvens grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem un cilvēkiem no 
mazaizsargātām sociālajām grupām. Esam gājuši soli pa solim, 
lai atbalsts aptvertu plašu sabiedrības daļu. Salīdzinot ar krīzi 
pirms desmit gadiem, šī valdība ir spējusi vienoties un atbalstīt 
pietiekami plašus pandēmijas ietekmes mazinošus pasākumus 
sociālajā jomā, kas ļaus iedzīvotājiem sadzīvot ar koronavīrusa 
izraisīto situāciju.

Pēdējo nedēļu laikā jūtami palielinājusies iedzīvotāju interese 
par valsts piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. Vienlaikus, vēlos 
uzsvērt, ka darbs pie sociālā atbalsta spilvena neapstājas līdz ar 
ārkārtējās situācijas beigu datumu. Sabiedrībā šī krīze atstās rē-
tas uz ilgu laiku. Tāpēc sadarbībā ar mūsu pakļautībā esošajām 
iestādēm un citām ministrijām mēs vērojam situāciju un pieņe-
mam lēmumus par papildu atbalsta pasākumiem.

Šobrīd strādājam pie jauniem ierosinājumiem, kas tiek šobrīd 
apspriesti finanšu ministra Jāņa Reira un ekonomikas ministra 
Jāņa Vitenberga vadītajās darba grupās un par kuru apstiprināša-
nu vēl lems valdībā. Katrā ziņā esmu gandarīta par produktīvo dar-
bu – lai arī pamazām, tomēr sociālais atbalsts top gana spēcīgs.

Runājot par līdz šim paveikto krīzes pārvarēšanā, īpaši vēlos 
uzsvērt Labklājības ministrijas darbinieku pašaizliedzīgo darbu – 
ārkārtas situācijas apstākļos, strādājot attālinātā režīmā, mums 
izdevies operatīvi sagatavot grozījumus likumos un normatīvajos 
aktos, lai iedzīvotāji pie atbalsta tiktu nekavējoties.

Esmu apkopojusi svarīgākos atbalsta pasākumus, kas ir Lab-
klājības ministrijas kompetencē:

Uzlabota pabalstu sistēma par bērniem, dīkstāvi un pagarinā-
ta vecāku pabalstu izmaksa

• 50 eiro pabalsts par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam paš-
valdības krīzes pabalsta saņēmējiem, bet dīkstāves pabalsta un 
dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmējiem par katru bērnu līdz 24 
gadu vecumam;

• 150 eiro vienreizēja piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu ar invaliditāti

• Dīkstāves pabalsta zemākais slieksnis ir 180 eiro;
• Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem dīkstāves 

pabalsts ir zems, ir pieejams dīkstāves palīdzības pabalsts 180 
eiro apmērā. Uz to tiesības ir arī darba ņēmējiem, kuriem dīkstā-
ves pabalsts ir atteikts darba dēvēja vainas dēļ (darba devējs neat-
bilst kritērijiem). Labklājības ministrija Valsts kancelejā ir iesnie-
gusi grozījumus, kas paplašinās pašnodarbināto loku, kam ir 
tiesības uz dīkstāves palīdzības pabalstu;

• Pagarināta vecāku pabalstu izmaksa cilvēkiem, kuriem pa-
balsts beidzas ārkārtas situācijas laikā, bet krīzes dēļ viņi nevar 
atgriezties darbā;

• Par laika periodu, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija 
saistībā ar Covid-19 (no 12. marta līdz 9. jūnijam), personai, kura 
kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem, bērna 
kopšanas pabalsta apmērs ir 171 eiro (līdz šim – 42,69 eiro) mēne-
sī;

• Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt darba ņēmēji un pašno-
darbinātie, kas vienlaikus ir asistenta pakalpojuma sniedzēji.

Bezdarbnieku programma padarīta elastīgāka
Covid-19 krīzes dēļ daudziem cilvēkiem izredzes atrast darbu 

ievērojami samazinājušās, tāpēc valsts pieeja palīdzības sniegša-
nā iedzīvotājiem veidota pēc iespējas solidāri - gan tiem, kuri no-
nākuši dīkstāvē, gan tiem, kuriem beidzies bezdarbnieka pabalsta 
izmaksas periods un neizdodas atrast darbu, pabalsts ir vienāds:

• 4 mēnešus pēc pabalsta termiņa beigām bezdarbnieki var sa-
ņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā;

• Bezdarbnieks uz laiku līdz 4 mēnešiem var kļūt par nodarbi-
nāto, piemēram, lai strādātu sezonas darbu, nezaudējot bezdarb-
nieka statusu;

• Bezdarbnieka pabalstu var saņemt darba ņēmēji, kas zaudē-
juši algotu darbu, bet paralēli ir mikrouzņēmumu īpašnieki bez 
apgrozījuma vai pašnodarbinātie bez ienākumiem;

• Personām, kas darbu uzteikušas pašas, bezdarbnieka pabal-
stu piešķirs no dienas, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūrā saņemts iesniegums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu 
(iepriekš bija jāgaida 2 mēneši).

Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti
• Uz pusgadu automātiski pagarina iepriekš pieņemtos lēmu-

mus par invaliditāti;
• Cilvēki ar invaliditāti var saņemt asistenta pakalpojumu arī 

ārkārtējās situācijas laikā;
Darbnespējas lapu apmaksa
• Valsts apmaksā slimības lapas no otrās dienas ar Covid-19 

saistītajos gadījumos (līdz šim darba devējs apmaksāja no 2.-10. 
dienai). Lai atbalstītu darba devējus, šāda kārtība pagarināta līdz 
31. decembrim;

• Personai slimības pabalsta izmaksas periodā (26 vai 52 nedē-
ļas) neieskaita darbnespējas dienas, par kurām personai izsniegta 
darbnespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atraša-
nos karantīnā.

Palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai
Viena no ministrijas prioritātēm ir ārpusģimenes aprūpes uzla-

bošana, par ko netiek aizmirsts arī krīzes laikā, tāpēc pabalsts par 
aizbildnībā esošu bērnu palielināts par vairāk nekā 50 eiro. Tas ir 
atbalsts ārkārtējās situācijas laikā ar mērķi palīdzēt vismazāk aiz-
sargātajām iedzīvotāju grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem:

• Pabalsts par aizbildnībā esoša bērnu līdz septiņu gadu vecu-
ma sasniegšanai palielināts līdz 161,25 eiro mēnesī un par bērnu 
vecumā no septiņiem gadiem – 193,5 eiro mēnesī. Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra pārskatīs pabalsta apmēru par periodu 
no 2020. gada 12. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un iz-
maksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Nākamie soļi pēc dīkstāves pabalsta beigām – papildus at-
balsts bezdarba situācijas risināšanai

Lai mazinātu COVID-19 pandēmijas izraisītās nelabvēlīgās se-
kas uz darba tirgu, paredzēts ieviest jaunus pasākumus un papla-
šināt esošos nodarbinātības atbalsta pasākumus: 

• Algu subsīdijas atbalsta pasākums - finansiāls atbalsts darba 
devējiem par bezdarbnieku pieņemšanu darbā. (Trīs mēnešu sub-
sīdija darba algai 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša 
darba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī);

• Atbalsts klātienes studentiem, kas reģistrējušies kā bezdarb-
nieki;

• Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes 
ministriju plānots pilnveidot bezdarbnieku apmācību piedāvāju-
mu;

• Bezdarbniekiem, kuriem būs beidzies bezdarbnieka pabalsts 
un bezdarbnieka palīdzības pabalsts, tiks piedāvāta iespēja iesais-
tīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, kurus organizē 
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.

Finanšu ministra vadītajā darba grupā atbalstīts mans piedāvā-
jums paplašināt atbalstu eksportējošiem uzņēmējiem, paredzot 
ieviest uzņēmējdarbības atbalsta programmu. Tā plānota kā turpi-
nājums dīkstāves pabalstam, daļēji kompensējot algu izmaksu. 
Par piešķiršanas kritērijiem, administrēšanu un finanšu avotiem 
turpinās sarunas. Atbalsts uzņēmējiem nepieciešams, jo pēc ār-
kārtējās situācijas beigām dīkstāves pabalsti vairs netiks maksāti, 
bet Covid - 19 negatīvā ietekme turpināsies.

Ramona Petraviča, labklājības ministre

20 atbalsta pasākumi sociālajā jomā pandēmijas ietekmes mazināšanai
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Jau septiņpadsmito reizi Mālpilī notiks 
mākslinieku biedrības “Sidegunde” rīkotais 
mākslinieku plenērs. Visu šo laiku tā pastāvī-
gais atbalstītājs ir bijusi Mālpils novada dome, 
bet jau ceturto gadu šo iniciatīvu līdzfinansē Valsts Kultūrkapitā-
la fonda un Latvijas Valsts mežu finansētā Vidzemes kultūras 
programma. Par to liels paldies!

Plenēra dominante šoreiz – ainavu glezniecība. Kāda būs šī 
plenēra īpatnība? Esam uzaicinājuši piedalīties pieredzējušus 
profesionālus māksliniekus, kuri, paši strādājot plenērā, dalīsies 
pieredzē un vadīs diskusijas.

Viena no gleznotājām, kuras darbi zināmi daudziem ainavu 
cienītājiem, būs Vita Merca: “Kas jādara tieši man? Kur ir mans 
ceļš? Kā sevi atrast, pilnveidot un sasniegt garīgo dziļumu? Vec-
meistariem īstais ceļš sākās ar dabas studēšanu. Daba bija izzi-
ņas un iedvesmas avots. Nekas labāks par iešanu dabā nav izdo-
māts.

Atslēga ir dabas vienreizīgumā, jo nekad neredzot, nedzirdot 
un nepārdzīvojot nevar sajust ne dabas noslēpumainību ne nian-
šu bagātību. Atrodoties dabā mākslinieks ir spiests sevi discipli-
nēt. Vērot. Galvenais spēt kaut daļiņu no tā visa ātri fiksēt. Tāpēc 
vajadzīga liela pieredze un zināšanas kā to izdarīt. Plenērs dod 
iespēju to attīstīt. Latviešu tonāli telpiskajā glezniecībā ir spilgti 
piemēri kā mākslinieki strādājuši dabā, piemēram, vecmeistars 
Jānis Valters, pēc tam vēlāk Bruno Vasiļevskis. Eiropas kontek-
stā var pieminēt Gustavu Klimtu.”

“Vidzemes novads, tāpat kā citas Latvijas malu malas, ir ba-
gāts ar daudzām nozīmīgām kultūrvēsturiskām personībām. Iz-
ņēmums nav arī Mālpils, kuras vārds un vēstures notikumi uz 
laiku laikiem būs saistīti ar vairākām ievērojamām dzimtām, no 
kurām sazarotākās, iespējams, ir divas – Lūkinu un Skulmju 
dzimta. 

Iecerētajās pārrunās vēlos savu stāstījumu veidot saistībā ar 
Dailes teātri un tā vēsturi. Abas Mālpils dzimtas laiku lokos vis-
ciešākā veidā bijušas saistītas ar to un šeit var vilkt daudzas pa-
ralēlēs, kuras krustojas, mijas un viena otru papildina.

Pārrunu aktualitāti redzu un saistu ar nozīmīgu, lielu personī-
bu nepieciešamību, jēgpilnu darbu mākslā un dzīves norisēs. Un, 

Vizuālais stāsts. Saskare

neraugoties uz lielo darbu, pienākumu apjomu nekad neaizmirsa 
savas saknes, kas cieši ieaugušas Mālpilī,” par to mākslas vēs-
turniece Ingrīda Burāne.

Savukārt pieredzējusī gleznotāja Silvija Meškone dalīsies pār-
domās par to, ar ko atšķiras dekors no glezniecības, kā veidojas 
gleznieciskā telpa un kas ir amatnieks, mākslinieks, personība 
mākslā…

VISIEM INTERESENTIEM UN MĀKSLAS CIENĪTĀJIEM
ORGANIZĒTIE PASĀKUMI PĒCPUSDIENĀS UN VAKAROS:

 • 2. jūlijs – VITA MERCA – stāstījums par ainavu glezniecību,
 • 4. jūlijs – INGRĪDA BURĀNE – pārrunas par Mālpils rado-

šajām personībām,
 • 6. jūlijs – SILVIJA MEŠKONE – diskusija kā glezniecību at-

šķirt no dekoratīvisma.
Helēna Medne 

Mākslinieku biedrības “Sidegunde” valdes priekšsēdētāja

Mālpils novada VPVKAC atsācis darbu klātienē. Laipni gaidīti 
iesniegt VSAA pabalstu pieprasījumus, kā arī gada ienākumu 
deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam. Atgādinu, ka no pagā-
jušā gada septembra vairākām bankām ir mainīti autentifikācijas 
līdzekļi – no kodu kartēm uz kodu kalkulatoriem, vai Smart-ID. 
Lai saņemtu kodu kalkulatoru ir jāgriežas savā bankā.

Paldies novada iedzīvotājiem, kas attālināti pieteica pakalpo-
jumus, kā arī  zvanīja neskaidrību gadījumos. Ceru, ka daudzus 
iedrošināju pašiem izmantot e-pakalpojumus!

Kaut arī ārkārtējā situācija beigusies, Covid-19 pandēmija 
turpinās, tāpēc ievērojam pasākumus, kas nepieciešami vīrusa 
izplatības ierobežošanai. Lai pilnībā nodrošinātu valdības noteik-
to fiziskās distancēšanās prasību ievērošanu, esam uzstādījuši 
norobežojošas sienas klientu apkalpošanas zonā, kā arī nodroši-
nām ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Atgādinām, ka VPVKAC telpās nedrīkst atrasties personas, 
kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolā-
cija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes!

Daudzi mūsu klienti izmanto iespējas saņemt nodokļu pār-
maksas. Atgādinu, ka to var darīt arī pensionāri, ja viņu pensijas 
2019. gadā bija lielākas par 270 EUR un tika apliktas ar iedzīvo-

tāju ienākuma no-
dokli. Iesniedzot 
deklarāciju varat 
pievienot medicī-
nas pakalpojumu čekus.

Turpinām informēt klientus 
par nodarbinātības jautājumiem, palīdzam deklarēt dzīvesvietu 
(līdzi jābūt autentifikācijas līdzekļiem), veicam pieprasījumus par 
darba devēju izmaksātajiem nodokļiem, palīdzam sagatavot VID 
ienākumu izziņas.

Joprojām ir pakalpojumi, kas nav iesniezami elektroniski, bet 
tiek pieprasīti tikai ar rakstisku iesniegumu pie mums klientu 
centrā – ikgadējais pensiju pārrēķins strādājošiem pensionā-
riem, personas datu vai izmaksas adrese maiņa, kā arī klienta 
nāves gadījumā nesaņemtās pensijas vai pabalstu izmaksa.

Tuvojas vasara, izmantojiet iespēju līdz atvaļinājumiem sakār-
tot Covid-19 laikā iekavēto! Apmeklējiet Mālpils novada klientu 
centru!

Daiga Frīdberga, klientu apkalpošanas speciāliste, 
tālr. 67869145, e-pasts: malpils@pakalpojumucentri.lv

Klientu centrs aicina
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Mazinoties pēdējo mēnešu ierobežojumiem, beidzot varam 
pievērsties sabiedriskajām aktivitātēm projektos. Jūnijs tradicio-
nāli ir izlaidumu laiks, un šogad mūžizglītībā ir izlaidumi divos 
Erasmus+ programmas projektos: biedrības “Mālpils tautskola” 
projektā PACETRAINING un Mālpils novada domes projektā 
“Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā” 
(ROCHIL).

Pirmajā no tiem divu mācību gadu laikā ir notikusi ēdienu ga-
tavošanas un viesu apkalpošanas apmācība sešiem biedrības 
“Notici sev!” jauniešiem. Ir apgūtas praktiskās iemaņas, kas, sa-
skaņā ar sākotnējo projekta mērķi, varētu noderēt šo jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai un arī ikdienā, sadzīvē. Arī skolotā-
jas Dace Kursīte un Gunta Jēkabsone ir ieguvušas jaunu pieredzi, 
zināšanas, kopīgi ar ārzemju kolēģiem izstrādājušas un praksē 
pārbaudījušas mācību materiālus, ko varētu izmantot citas mācī-
bu iestādes.

Tādēļ 3. jūnijā varējām kopīgi svinēt šo mācību noslēgumu, 
pateikties visiem projekta dalībniekiem un atbalstītājiem un do-
māt, kā varētu turpināt tik veiksmīgi uzsākto darbu arī pēc pro-
jekta noslēguma.

Interesenti var iepazīties ar projekta norisi un izstrādātājiem 
materiāliem Mālpils novada domes mājas lapā: http://malpils.lv/
pub/?id=445.

3. jūnija pasākumā Mālpils muižā atskatījāmies arī uz Mālpils 
novada vidusskolas paveikto projektā “Katra lāse skaitās”. 

Lai arī šī mācību gada pēdējais posms bija izaicinājumu pilns, 
laikā no septembra līdz marta vidum gan tepat skolā, gan sadar-
bībā ar citām iestādēm jau bijām paspējuši organizēt dažādus 
pasākumus saistībā ar projekta tēmu un izstrādāt ievērojamus 
un turpmāk labi izmantojamus materiālus. Vidusskolas kolēģi 

Izlaidumi 
mūžizglītības 
projektos

Projekta PACETRAINING izlaidums

ROCHIL projekta pētnieki un saimnieces

Senioru universitātes pirmā gada absolventiProjekta "Katra lāse skaitās" rezultātu prezentācija

dalījās pieredzē par šo materiālu tapša-
nu un prezentēja arī iestrādes nākama-
jiem darbiem. Vairāk par projektu skolas 
mājas lapā: http://www.malpilsvsk.lv/lv/
projekti-18881/erasmus/page-903484.

17. jūnijā notika nākamais izlaidums – pirmo mācību gadu ab-
solvēja Mālpils Senioru universitātes divdesmit klausītāji, kas no 
2019. gada oktobra līdz šī gada marta vidum vienreiz nedēļā tikās 
mācību nodarbībās par dažādām tēmām. Mācījāmies par veselī-
gu uzturu, par radošām pieejām dažādiem dzīves izaicināju-
miem, apguvām angļu valodu, digitālās prasmes un citas intere-
santas lietas. 

Mācību dalībnieku aktivitāte un apzinīgums nodarbību ap-
meklējumos bija izcili, un, svinot pirmā mācību gada noslēgumu, 
jau plānojām nākamo.

Šīs mācības ir daļa no ROCHIL projekta, un svētku reizē kopīgi 
atskatījāmies uz projekta pirmajā gadā paveikto – daudzveidīga-
jiem vietējiem un starptautiskajiem pasākumiem. Ar šī projekta 
aktivitātēm un pirmā gada praktiskajiem rezultātiem var iepazī-
ties Mālpils novada domes mājas lapā: http://malpils.lv/
pub/?id=479.

Sirsnīgi pateicos visiem jaukajiem un atsaucīgajiem kolēģiem 
Mālpils novada domē, Kultūras centrā, bibliotēkā, novada vidus-
skolā, PII “Māllēpīte”, Mālpils muižā, Mūzikas un mākslas skolā, 
biedrībā “Notici sev!”, kā arī visiem mācību dalībniekiem, patei-
coties kuru atbalstam, idejām un aizrautīgajai dalībai projektu 
pasākumos regulāri tiek sasniegti rezultāti, ar kuriem varam le-
poties ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā!

Projektu vadītāja Līvija Mukāne
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv
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NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLE
Mālpils novada dome 2020. gada 6. jūlijā Mazajā zālē, 2. 

stāvā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, rīko dzīvokļu 
īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1) plkst. 10:00 – dzīvokļa īpašuma “Lielvārdes šoseja 10–
1”, 29,8 m2 platībā un 2980/20330 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 
900 4214, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Mālpilī, Mālpils no-
vadā, izsole.

Nekustamā īpašuma sākuma cena 296 EUR.
2) plkst. 10:10 – dzīvokļa īpašuma “Lielvārdes šoseja 10–

2”, 31,6 m2 platībā un 3160/20330 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 
900 4215, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Mālpilī, Mālpils no-
vadā, izsole.

Nekustamā īpašuma sākuma cena 277 EUR.
3) plkst. 10:20 – dzīvokļa īpašuma “Lielvārdes šoseja 10–

5”, 14,3 m2 platībā un 1430/20330 domājamām daļām no 
daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 
900 4216, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10, Mālpilī, Mālpils no-

vadā, izsole.
Nekustamā īpašuma sākuma cena 137 EUR.
Māja ir sliktā tehniskā stāvoklī, pašvaldības dzīvokļi nav iz-

mantojami dzīvošanai.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada do-

mes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kan-
celejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā. 

Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2020. gada 6. jūli-
jam plkst. 9:45 iesniegušas izsoles noteikumos minētos doku-
mentus, iemaksājušas dalības maksu 10 EUR un nodrošināju-
mu 10 % apmērā no izsolāmās nekustamās mantas nosacītās 
cenas.

Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā 
ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemak-
sas mērķi “Lielvārdes šosejas 10 izsole”, ar pārskaitījumu uz 
Mālpils novada domes, Reģ.Nr. 90000048398, kontu AS “Swed-
bank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai kontu AS 
“SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, skaitot no 
izsoles dienas.

SĀKAS PIETEIKŠANĀS!
Pamatojoties uz SENIORU UNIVERSITĀTES pirmā mācību 

gada panākumiem un neformālās sarunās izteikto jauno ie-
spējamo dalībnieku interesi, piedāvājam jau tagad sākt pie-
teikties nākamajam mācību gadam.

Mācības atsāksies oktobrī un notiks vienreiz nedēļā.
Ja būs pietiekams interesentu skaits, tiks izveidots jauns 

pirmais kurss. Ja interese 
būs neliela, tad mācības no-
tiks kopā ar šī gada grupu.

Plašāka informācija un 
pieteikšanās pa tālr. 
26114137 vai e-pastā: livija.
mukane@hotmail.com

SLUDINĀJUMS
par nekustamo īpašumu pārdošanu

Mālpils novada dome informē, ka 2020. gada 17. augustā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdoti pieci pašvaldī-
bai piederoši nekustamie īpašumi:

1) Smilšu iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
003 1042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 8074 003 1038, ar platību 0,6275 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 5 400 EUR.
2) Smilšu iela 3A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 

003 1043, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 8074 003 1039, ar platību 0,5604 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 5 100 EUR.
3) Smilšu iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 

003 1041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēju-

mu 8074 003 1037, ar platību 0,4595 ha.
Nekustamā īpašuma sākumcena 4 300 EUR.
4) “Egles”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0606, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 
0416, ar platību 0,2904 ha, ir starpgabals (tiesības iegādāties 
pierobežniekiem).

Nekustamā īpašuma sākumcena 930 EUR.
5) “Zemīši”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 002 0180, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
002 0126, ar platību 3,5 ha, un mežaudzes (pastāv pirmpirku-
ma tiesība nomniekam).

Nekustamā īpašuma sākumcena 5 200 EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada do-

mes mājaslapā www.malpils.lv un Mālpils novada domes Kan-
celejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.

Ar nekustamiem īpašumiem var iepazīties patstāvīgi, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 67970892.

IELŪGUMS
Cienījamie laulātie, kas kopā esat nogājuši 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 vai 65 gadus!
Mālpils novada dome sadarbībā ar Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļu un Mālpils muižu svētdien, 

23. augustā ielūdz jūs uz Kāzu jubileju pasākumu. Jūs svētkos varat piedalīties divatā vai kopā ar sev 
tuviem cilvēkiem. Pasākums ieplānots kā svētku brīdis muižas dārzā ar apsveikumiem, priekšnesumiem, 
fotosesiju, kāzu torti, šampanieti un citiem pārsteigumiem.

Pieteikšanās līdz 10. jūlijam. Informācija Mālpils dzimtsarakstu nodaļā: tālr. 67970891, 29131556 (Viktorija),
e-pasts: dzimtsaraksti@malpils.lv
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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

    INFORMĀCIJA  SLUDINĀJUMI

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBA

LĪDZJŪTĪBA

Pļauju piemājas zālāju ar zalespļāvēju un 
trimeri, samaksa par padarīto. Varu palī-
dzēt dažādos darbos. Mob. tālr. 29340793, 
Andis

Apstrādāju mazdārziņus ar zemes frēzi, 
pļauju zāli un krūmus ar trimeri, motor-
zāģa pakalpojumi. Tālr. 25985566

Ogu un dārzeņu saimniecībai 
“Klintskalnu dārzi” Sidgundā 
nepieciešami darbinieki 
sākot ar jūnija mēnesi

 • Pienākumi: Zemeņu un citu 
lauka kultūru lasīšana.

 • Prasības: Augsta motivācija iz-
darīt darbu ātri un kvalitatīvi.

 • Saimniecība piedāvā:
 ◊ Labu atalgojumu atbilstoši 

padarītajam darbam;
 ◊ Transportu uz un no darba 

vietas.
Pretendentus pieteikties, zvanot 

darba dienās 10:00–18:00 pa tālr. 
29235934.

SIA “PREMIUM FOOD” 
SIDGUNDĀ MEKLĒ 
DARBINIEKUS
Nepieciešami: •Darbinieki pārtikas 
produktu ražošanā: ◊Miesnieki; 
◊Fasētāji; ◊Krāvējs.
Prasības kandidātiem: •Augsta mo-
tivācija izdarīt darbu atbildīgi un ātri; 
•Bez kaitīgiem ieradumiem.
Uzņēmums piedāvā: •Apmācību; 
•Stabilu atalgojumu + prēmijas (alga 
pēc nodokļu nomaksas 600–900 
EUR); •Bezmaksas transportu, kas 
nogādās jūs līdz darbam un līdz mā-
jām (gadījumā, ja ir savs transports 
– ceļa izdevumi tiks apmaksāti).

Pretendentus pieteikties, zvanot 
darba dienās 8:00–17:00 

pa tālr. 26422323

Cienījamie 
Dr. J. Sprūdes pacienti!

Sakarā ar plānotajiem remont-
darbiem ārsta prakse būs slēgta no 
jūlija vidus līdz augusta vidum!

Lūdzam savlaicīgi pieteikt medi-
kamentu receptes!

Akūtas saslimšanas gadījumā lū-
dzam griezties pie Dr. J. Borisovas-
Litvinovas Pils ielā 12, tālr. 
27006301.

KAPU SVĒTKI 
2. augustā

Kapu svētku dievkalpojumi 
Mālpils Ev. lut. draudzei

Mālpils kapos, plkst. 11:00
Torņkalna kapos, plkst. 12:30

Rūķīšu kapos, plkst. 15:00

Kapu svētku dievkalpojums 
Mālpils katoļu draudzei

Mālpils kapos, plkst. 14:00

Visu vasaru Mālpils kultūras 
centra 2. stāva vestibila logos 

apskatāma TLM studijas “URGA” 
un keramikas studijas “MĀL-

PILS” dalībnieku izstāde 
“NO ABĀM PUSĒM”. 

Izstāde tiešā veidā arī skatāma 
no abām pusēm – no KC vestibila 

un KC Nākotnes ielas terases 
puses. No plkst. 21:00 līdz 01:00 

izstāde tiek arī izgaismota.

Mūrēju krāsnis, plītis, ārējos un iekšējos 
kamīnus, maizes krāsnis. Veicu visa veida 
mūrēšanas darbus ar laukakmeņiem. 
Tālr. 27327713, Laimonis

Mālpils novada dome infor-
mē, ka 2020. gada jūlijā tiks 
uzsākti Jaunās un Krasta 
ielas pārbūves būvdarbi.

Darbus veiks AS “Ceļu 
pārvalde”.

Aicinām iedzīvotājus būt 
saprotošiem, jo pārvietoša-
nās šajās ielās gan kājāmgā-
jējiem, gan auto vadītājiem 
būs apgrūtināta. Satiksmes 
shēmas tiks ievietotas 
domes mājaslapā.

Prognozētais darbu pabeig-
šanas termiņš – 2021. gada 
jūnijs.

“Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu 
sauli,
Ar citu zemi parunāt.”

/M. Zviedre/

Pateicamies visiem, visiem, kuri bija 
kopā ar mums, mūžības ceļā pavadot bi-
jušo skolotāju Regīnu Meirāni.

Māris, Ināra

Senioru zināšanai
18.–19. augustā tiek rīkota eks-

kursija maršrutā – Līvāni–Daugav-
pils–Aglona–Preiļi. Aptuvenā cena 
60 EUR vienai personai.

Pieteikties un iemaksāt kultūras 
nama kasē līdz 15. jūlijam (vietu 
skaits ierobežots).

16. jūlijā no 11:00 notiks ārstes-
kardioloģes Ingūnas Rožkalnes-Žu-
bares bezmaksas konsultācija.

(Pieņemšana notiks pēc 19. mar-
tā nenotikušās konsultācijas pie-
raksta).

Papildus informācija: 26251062

“Šīs atmiņas ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam nerimst gaismu dot.”

/J. Silazars/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārim 
Meirānam, vecomammu Regīnu zaudējot.

Biedrība “Notici sev!”


