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Ziedoņa iela 3, 2. būvniecības kārta “Līvānkalnā” (nākošās piecas), 1980. gada ziema, foto no Jurģa Jēkabsona personīgā arhīva
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Valsts svētkos sveic 
GODA novadniekus un GADA cilvēkus!
Vladislavam Komarovam pasniegta LVAF “Lāčplēsis” goda zīme bronzā
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI OKTOBRĪ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15

Izskatīja 11 jautājumus:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
4. Par nedzīvojamo telpu 443,7 m2 platībā, Pils ielā 14, Mālpi-

lī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu.

5. Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības pro-
grammu apguvei.

6. Par redakcionālām izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes nolikumā.

7. Par bāriņtiesu sadarbību.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījums Mālpils novada 

domes 2020. gada 26. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.  2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un trans-
porta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem 
Mālpils novadā”” apstiprināšanu.

9. Par novada pašvaldības apbalvojumu “Goda novadnieks” 
un “Gada cilvēks” piešķiršanu.

10. Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu izglītojamiem 
attālināta mācību procesa laikā.

11. Par pašvaldības aģentūras “Mālpils sociālais dienests” 
turpmāko darbību.

NOLĒMA:
 • Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 

īpašumu Torņkalna iela 7, Mālpils, Mālpils novads, kadas-
tra Nr. 8074 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8074 003 1050, ar platību 0,5519 ha. 
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 4200 
EUR (četri tūkstoši divi simti euro). Apstiprināt nekustamā 
īpašuma Torņkalna iela 7, Mālpils, Mālpils novads, kadas-
tra Nr. 8074 003 1073, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles 
noteikumus. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai 
organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu Torņkalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadas-
tra Nr. 8074 003 1072, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8074 003 1049, ar platību 0,4762 ha. 

Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3800 
EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro). Apstiprināt nekusta-
mā īpašuma Torņkalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, ka-
dastra Nr. 8074 003 1072, atsavināšanas, to pārdodot, izso-
les noteikumus. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai 
organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo  
īpašumu Pilskalna iela 9, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 0013, kas sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 8074 003 0344, ar platību 0,24 ha. Noteikt 
nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 3770 EUR 
(trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro). Apstiprināt 
nekustamā īpašuma Pilskalna iela 9, Mālpils, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 003 0013, atsavināšanas, to pārdo-
dot, izsoles noteikumus. Mālpils novada domes Iepirkumu 
komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 
būvju īpašumu “Ceri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 
503 0026, būves kadastra apzīmējums 8074 003 0149 002, 
un atrodas uz nekustamā īpašuma “Punduri”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 003 0148, zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 8074 003 0149. Noteikt Būves nosacīto (sā-
kuma) cenu 5030 EUR (pieci tūkstoši trīsdesmit euro). 
Apstiprināt Būves atsavināšanas, to pārdodot, izsoles no-
teikumus. Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai or-
ganizēt un veikt Būves izsoli. Vienlaikus ar sludinājuma par 
Būves izsoli publicēšanu nosūtīt paziņojumu zemes īpaš-
niekam SIA “ZNZ Group”, uzaicinot mēneša laikā iesniegt 
pieteikumu par Būves pirkšanu.

 • Rīkot otro izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
Smilšu iela 3, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1042, 
ar 0,6275 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 4320 EUR (četri tūkstoši trīs simti divdesmit 
euro). Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3 atsavi-

Mālpilī, Mālpils novadā 
2020. gada 28. oktobrī

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes 

28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 14/8

“Grozījums Mālpils novada domes 2020. gada 
26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta 
izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem 

Mālpils novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, 

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13. punktu

Izdarīt Mālpils novada domes 2020. gada 26. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem 
Mālpils novadā”” šādu grozījumu:

Svītrot saistošo noteikumu III nodaļu.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa
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nāšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus. Mālpils novada 
domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli.

 • Rīkot otro izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
Smilšu iela 3A, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1043, 
ar 0,5604 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 4080 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit euro). 
Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 3A atsavināša-
nas, to pārdodot, izsoles noteikumus. Mālpils novada do-
mes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekustamā 
īpašuma izsoli.

 • Rīkot otro izsoli un atsavināt mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli Mālpils novada domei piederošo nekustamo īpašumu 
Smilšu iela 5A, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 1041, 
ar 0,4595 ha platībā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto 
(sākuma) cenu 3440 EUR (trīs tūkstoši četri simts četrdes-
mit euro). Apstiprināt nekustamā īpašuma Smilšu iela 5A 
atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus. Mālpils 
novada domes Iepirkumu komisijai organizēt un veikt ne-
kustamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Purmaļi”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 004 0283, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 004 0283, ar platību 1,04 ha, 
nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un at-
savināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt ne-
kustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2700 EUR (divi 
tūkstoši septiņi simti euro). Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma “Purmaļi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 004 0283, 
atsavināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus. Mālpils 
novada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt ne-
kustamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Salmiņi”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 006 0352, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0110, ar platību 1,96 ha, 
nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un at-
savināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt ne-
kustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2500 EUR (divi 
tūkstoši pieci simti euro). Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Salmiņi”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0352, at-
savināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus. Mālpils no-
vada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekus-
tamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Kamčurgas”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 005 0343, kas sastāv no zemes vie-
nības, ar kadastra apzīmējums 8074 005 0343, ar platību  
4,5 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai 
un atsavināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt 
nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 9680 EUR 
(deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro). Apstiprināt 
nekustamā īpašuma “Kamčurgas”, Mālpils novads, kadas-
tra Nr. 8074 005 0343, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles 
noteikumus. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai 
organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Vārpiņas”, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 006 0340, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējums 8074 006 0339, ar platību 2,89 ha, 
nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai un at-
savināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt ne-
kustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 4100 EUR (četri 
tūkstoši viens simts euro). Apstiprināt nekustamā īpašuma 
“Vārpiņas”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 006 0340, at-
savināšanas, to pārdodot, izsoles noteikumus. Mālpils no-
vada domes iepirkumu komisijai organizēt un veikt nekus-
tamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums “Vites Rubeņi”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 006 0244, kas sastāv no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 8074 006 0244, ar platību 
6,0 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veikšanai 
un atsavināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Noteikt 
nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 14 770 EUR 
(četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro). Ap-
stiprināt nekustamā īpašuma “Vites Rubeņi”, Mālpils no-
vads, kadastra Nr. 8074 006 0244, atsavināšanas, to pārdo-
dot, izsoles noteikumus. Mālpils novada domes iepirkumu 
komisijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums Rikteres iela 6, Sidgunda, 
Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 005 0047, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 005 0443, ar 
platību 0,4291 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkci-
ju veikšanai un atsavināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 
3000 EUR (trīs tūkstoši euro). Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma Rikteres iela 6, Sidgunda, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 005 0047, atsavināšanas, to pārdodot, izsoles no-
teikumus. Mālpils novada domes iepirkumu komisijai or-
ganizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Atzīt, ka nekustamais īpašums Mergupes iela 20, Mālpils 
novads, kadastra Nr. 8074 003 0923,kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0881, ar platību 
0,18739 ha, nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju veik-
šanai un atsavināt to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto (sākuma) cenu 2980 
EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro). Apstipri-
nāt nekustamā īpašuma Mergupes iela 20, Mālpils novads, 
kadastra Nr. 8074 003 0923, atsavināšanas, to pārdodot, 
izsoles noteikumus. Mālpils novada domes iepirkumu ko-
misijai organizēt un veikt nekustamā īpašuma izsoli.

 • Apstiprināt 2020. gada 19. oktobrī notikušās Nomas objek-
ta – nedzīvojamu telpu 443,7 m2 platībā, Pils iela 14, Mālpi-
lī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus. Slēgt 
līgumu ar DNB Bank ASA Latvijas filiāle, vienotais reģistrā-
cijas numurs 40103590721, juridiskā adrese: Gustava Zem-
gala gatve 74, Rīga, LV-1039, par Nomas objekta – nedzīvo-
jamu telpu 443,7 m2 platībā, Pils iela 14, Mālpilī, Mālpils 
novadā, nomas tiesību piešķiršanu par 2,00 EUR (divi euro) 
bez pievienotās vērtības nodokļa par 1m2 (vienu kvadrāt-
metru) mēnesī. Papildus nomas maksai nomnieks maksā 
nekustamā īpašuma nodokli par Telpām un zemi, kā arī 
komunālos maksājumus. Telpu nomas termiņu noteikt līdz 
2023. gada 31.decembrim. Līgumu slēgt pēc Siguldas no-
vadā apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas lēmuma 
saņemšanas par izsoles rezultātu saskaņošanu.

 • Apstiprināt 2020. gada 9. oktobrī starp Siguldas novada bā-
riņtiesu un Mālpils novada bāriņtiesu noslēgto Sadarbības 
vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpil-
di (pielikumā – vienošanās projekts par atlīdzību un pienā-
kumu izpildi). Atļaut Mālpils novada bāriņtiesas priekšsē-
dētājai A. Višķerei un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei 
D. Reizenbergai savienot amatu bāriņtiesā ar amatu Sigul-
das novada bāriņtiesā un piedalīties Siguldas novada bā-
riņtiesas sēdēs saskaņā ar 09.10.2020. noslēgto Sadarbī-
bas vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu 
izpildi. Deleģēt bāriņtiesas priekšsēdētāju slēgt vienoša-
nos ar konkrēto piesaistīto Siguldas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju, priekšsēdētājas vietnieci un/vai locekli par 
atlīdzību un pienākumu izpildi, nosakot atlīdzības apmēru 
atbilstoši Mālpils novada pašvaldības darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikumā noteiktajam atlīdzības apmē-
ram par nostrādātajām stundām bāriņtiesas 2020./2021.

Turpinājums 4. lpp.
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MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada DECEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Finanšu komitejas sēde 16. decembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Apvienotā komiteju sēde 22. decembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 29. decembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 28. decembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI   SIGULDAS NOVADA ZIŅAS

LĪDZJŪTĪBA

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

Siguldas novadā aizsāk akciju ēdināšanas uzņēmumu atbalstam
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā drošības pasākumu 

dēļ ievērojami tiek ierobežota uzņēmējdarbība, tostarp ēdinā-
šanas uzņēmumu darbs. Atbalstot ēdināšanas uzņēmumus, 
akcijas “Paņem mani līdzi” laikā Siguldas viesi aicināti izvēlē-
ties maltīti līdzi ņemšanai.

Virkne uzņēmumu savu kafejnīcu un restorānu logos un dur-
vīs izvietojuši atgādinājumu “Paņem mani līdzi, lai mēs drīz atkal 
tiktos šeit”, kas vēsta, ka uzņēmējam nepieciešams sabiedrības 
atbalsts, lai pārdzīvotu šo periodu, kad noteikti stingri veselības 
un drošības pasākumi dažādās sfērās, tostarp sabiedriskajā ēdi-

nāšanā. Noteikumi paredz, ka kafejnīcās un restorānos maltīti 
drīkst izsniegt tikai līdzņemšanai. Uzņēmēji atklāj, ka šobrīd ap-
grozījums ir ievērojami samazinājies, un to veicina ne tikai no-
teiktie tirdzniecības ierobežojumi, bet arī cilvēku plūsmas apsī-
kums.

Norādes, kas izvietotas uz restorānu, kafejnīcu, picēriju, bis-
tro, kā arī krodziņu ieejas durvīm, kalpos kā ēdināšanas uzņē-
mumu atpazīšanas zīme, norādot, ka konkrētajā uzņēmumā ie-
spējams paņemt maltīti līdzņemšanai.

“Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz Tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.”

/P. Priede/

Skumjā brīdī esam kopā ar Jāņa Šteingolda tuviniekiem, Jāni 
mūžībā aizvadot.

Biedrība “Notici sev!”

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

Iveta Krieviņa

gada budžeta ietvaros.
 • Sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai Mālpils novadā dek-

larētajiem Mālpils novada vidusskolas 7.–12. klašu izglīto-
jamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu 
ģimenēm, ja izglītības programma tiek apgūta attālināti. 
Atbalstu izglītojamā ēdināšanai persona, kuras aprūpē 
(t.sk. audžuģimenē vai aizgādībā) ir šī lēmuma 1. punkta 
minētais izglītojamais un kurai ir noteikts trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes, vai daudzbērnu ģimenes statuss 
var saņemt par katru darba dienu sākot no 2020. gada 
26. oktobra visa attālinātā mācību perioda laikā, par katru 
izglītojamo 1,60 euro/dienā (8,00 euro/nedēļā) ekvivalentu 

pārtikas paku. Lēmuma izpildi nodrošināt no Mālpils nova-
da pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ēdināšanas atbalsta 
sniegšanu koordinē Mālpils novada vidusskolas direktore 
un pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests”. Paš-
valdības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar ēdināšanas 
pakalpojuma sniedzēju Mālpils novada vidusskolā par pār-
tikas paku sagatavošanu. Pārtikas paku izsniegšana notiek 
Mālpils novada vidusskolā pēc iepriekš noteikta grafika.

Turpinājums no 3. lpp.
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Siguldā šosezon, veidojot jaunos atpūtas piedāvājums, īpaši 
domāts par vietējo tūristu, lai ciemošanās būtu ar saturu un 
pievienoto vērtību.

Šogad Siguldas pils kvartāls kļuvis par pilsētas viesu iemīļotu 
atpūtas vietu. Pils kvartāla ēkās darbojas amatnieki un māksli-
nieki, kuru darbnīcās un salonos iespējams apgūt amatu pras-
mes, iegādāties suvenīrus. Šajā gadā Siguldas pils kvartālā ap-
meklētājiem durvis vēris Dzīvā Sudraba muzejs ar unikālām 
ekspozīcijām, kuras veidojis juvelieris, mākslinieks un filozofs 
Oļegs Auzers. Siguldas pils kvartāls un turpat esošās Siguldas 
pilsdrupas paver vairākas skatu vietas uz Gaujas senieleju.

Jaunās ģimenes aicinātas doties īpašajā Māmiņu maršrutā, 
kas veidots pa Siguldas pilsētas centru, iekļaujot vietas, kur pie-
ejami bērnu pārtinamie galdiņi. Visas maršrutā iekļautās apska-

tes vietas ir viegli sasniedzamas, ceļā nav trepju vai augstu kal-
nu, tāpat arī pa ceļam esošajām ēdināšanas vietām ir viegli 
piekļūt ar bērnu ratiem. Māmiņu maršrutā pieejami divi pastaigu 
loki 19 un 13 kilometru garumā.

Šajā sezonā, atzīmējot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu 
un izceļot folklorista saistību ar Siguldu, izveidots jauns astoņus 
kilometrus garš pastaigu maršruts “Krišjāņa Barona takas”. Sa-
darbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Siguldas novada Tūrisma 
informācijas centrs aicina apmeklēt pastaigu maršrutu “Raganu 
katls un apkārtne” (10 km), kas priecēs dabas entuziastus ar kā-
pieniem pa dziļās Vējupītes gravas stāvajām nogāzēm.

Tāpat citi labāko skatu vietu maršruti, kā arī maršruti, kuros 
var doties riteņbraucēji un citi aktīvās atpūtas cienītāji, apskatā-
mi tīmekļa vietnē www.tourism.sigulda.lv.

Šogad Siguldas slimnīcā tūkstošajās dzemdībās 
pasaulē nācis puisītis Teodors

1. novembrī Siguldas slimnīcā pasaulē nācis 1000. dzemdībās 
piedzimušais mazulis – puisītis Teodors. Puisīša mammai Rūtai 
Lapiņai no Valmieras šīs ir otrās dzemdības, kopā ar vīru Jāni 
Lapiņu 1. novembra plkst. 16:19 sagaidot brangu – vairāk nekā 4 
kilogramus smagu – puisīti.

Siguldas slimnīcas vadītājs Valdis Siļķe norāda, ka šis ir bijis 
specifisks gads tieši Covid-19 dēļ. Pavasarī, kad valstī bija izslu-
dināta ārkārtējā situācija, Siguldas slimnīcā tika atliktas plānvei-
da operācijas, kā rezultātā Ķirurģijas nodaļā atbrīvojās palātas, 
un tās tika atvēlētas grūtniecēm un jaunajām māmiņām, kā arī 
viņu vīriem. Palātās tika nodrošināta nepieciešamā ēdināšana, 
kā arī bērnu kopšanas un ārstniecības līdzekļi, tādējādi mazinot 

nepieciešamību iziet ārpus slimnīcas telpām un izpildot visus 
epidemioloģiskos noteikumus. Šajā laikā tika sasniegts arī re-
kordliels dzemdību skaits vienā mēnesī – 129 jaundzimušie.

Iepriekšējos gados 1000. dzemdībās dzimušais un viņa ģime-
ne tika sveikti decembra sākumā, taču šogad – jau 1. novembrī, 
kas norāda uz dzemdību skaita pieaugumu Siguldas slimnīcā. 
Slimnīcas vadītājs uzsver, ka tas, iespējams, saistīts arī ar jauno 
ģimeņu individuālo piesardzību, vērtējot Covid-19 saslimšanas 
rādītājus, kas Siguldas novadā līdz šim ir bijuši zemāki nekā citās 
pilsētās, kurās atrodas Dzemdību nodaļas. Iespējams, līdz gada 
beigām varētu sasniegt rekordlielu dzemdību skaitu.

Siguldas novadā apskatāmas vairākas mākslas izstādes
Ārkārtējās situācijas laikā, kad ir atcelti klātienes pasākumi, 

kultūras centrs “Siguldas devons”, ievērojot epidemioloģiskās 
drošības pasākumus, aicina apmeklēt mākslas izstādes, kuru 
laikā apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegi. Līdz 10. 
decembrim apskatāma Zviedrijā tapusi unikāla lielformāta foto-
izstāde “Ikonas – izstāde par tiesībām būt”, kas veidota projekta 
“Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” ietvaros. Izstādi veidojis 
viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem fotomuzejiem pasaulē 
– Zviedrijas Fotogrāfijas muzejs “Fotografiska”, sadarbojoties ar 
teātri “Glada Hudik”, kurā darbojas arī aktieri ar garīga rakstura 
traucējumiem. Tieši šie cilvēki ir fotomodeļi, kas iejutušies dažā-
du ikonisku personāžu tēlos, tādējādi gūstot iespēju ieņemt savu 
vietu pasaules mākslā, sabiedrībā un vēsturē.

Tāpat kultūras centrā “Siguldas devons” līdz 5. decembrim 
apskatāma tekstilmākslinieka Viestura Bērziņa (1954–2019) pie-
miņas izstāde, kurā var aplūkot gobelēnus, fotogrāfiju kolāžas un 
zīmējumus. Daudziem tā būs tikšanās ar iemīļotiem, bet sen ne-
redzētiem darbiem, citiem – pilnīgi jauna iepazīšanās ar latviešu 
gobelēna zelta fonda paraugiem. Ekspozīcija papildināta ar 
mākslinieka fotogrāfiju kolāžām, dažiem viņa zīmējumiem. Iz-
stādes apskates laikā apmeklētājiem ir iespēja baudīt nelielu vi-
deo filmu, kas uzņemta 1991. gadā viņa viesošanos un darba lai-
kā rezidencē Leikpleisidā, ASV.

Siguldas novada bibliotēkā apskatāma gleznotājas Līgas 

Siguldas novadā izveidoti vairāki jauni pastaigu maršruti

Ķempes interaktīva zīmuļgleznu izstāde “Piezīmes”. Centrālais 
izstādes elements ir darbs ar nosaukumu “Krieva āda”, kurš tika 
īpaši radīts Daces Rukšānes romāna grāmatas vākam. Oriģināl-
darbs izpildīts autortehnikā, ko māksliniece dēvē par zīmuļglez-
nu. Šāda veida darbus māksliniece savā darbnīcā rada jau kopš 
2013. gada, tamdēļ izstādē kopumā skatāmas tematiski dažādas 
zīmuļgleznas, taču katrs mākslas darbs ir ar savu stāstu, tēlu un 
varoņiem. Izstādē ir iespējams ne vien mākslas darbus aplūkot, 
bet arī, izmantojot darbiem pievienotos QR kodus, gūt papildu in-
formāciju, noklausīties zēnu kora dziesmas, interviju ar rakst-
nieci Daci Rukšāni vai nokļūt mākslinieces tīmekļa vietnē. Izstā-
de apskatāma līdz 31. decembrim.

Savukārt Mākslu skolas “Baltais flīģelis” izstāžu zālē līdz 
7.  decembrim apskatāma Ulda Rubeža izstāde “Nekurienes 
vidū”. Gleznotājs Uldis Rubezis savos darbos jauc reālos, doku-
mentālos kadrus ar nereāliem foniem, radot postsireālistiskas 
ainavas. “Nekurienes vidū” ir stāsts par notikumiem, kas risinās 
mums līdzās, vai arī ļoti tālu prom – tam īsti nav nozīmes, jo mēs 
par tiem neaizdomājamies, tikpat labi tie nenotiek nekur. Izstā-
des gaisotne ir diezgan netverama; ir skaidri nojaušamas darbo-
jošās personas, bet pavisam neesoša ir darbība un vieta. Izstāde 
pirmizrādīta tieši veļu laikā, lai spēle ar laika un telpas nojaukša-
nu būtu vēl labāk izgaršojama.

Ieeja visās izstādēs – bez maksas.
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16. novembrī Mālpils kultūras centrā ierobežotā klātesošo 
personu lokā ar Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” 
Goda zīmi bronzā apbalvoja Mālpils novada ilggadēju izglītības 
un pašvaldības darbinieku Vladislavu Komarovu.

Šis apbalvojums Vladislavam Komarovam piešķirts par nozī-
mīgu ieguldījumu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā, 
pedagoģiskajā un Mālpils novada pašvaldības darbā un godinot 
Lāčplēša 101. gadadienu – Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas 
dienu.

Vladislavu Komarovu sveica Mālpils novada domes priekšsē-
dētāja Solvita Strausa un Latvijas valsts aizsardzības fonda 
(LVAF) “Lāčplēsis” aktīviste, Mālpils vidusskolas skolotāja laikā 
no 1972. līdz 1986. gadam Lija Šopa. Apbalvojumu pasniedza 
LVAF “Lāčplēsis” viceprezidents Gunārs Kūtris un valdes locek-
lis Māris Šops. 

Šim augstajam apbalvojumam Vladislavu Komarovu ieteica: 
Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” valdes loceklis Mā-
ris Šops, Latvijas savienības “Černobiļa” prezidents Arnolds Ār-
valdis Vērzemnieks, Mālpils novada domes deputāts, LVAF “Lā-
čplēsis” Goda zīmes kavalieris Aleksandrs Lielmežs un Mālpils 
novada novadniece Aija Podniece.

Vladislavs Komarovs dzimis Daugavpils rajona Eglaines pa-

Mālpilietim Vladislavam Komarovam pasniegta 
LVAF “Lāčplēsis” Goda zīme bronzā

Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” viceprezidents Gunārs Kūtris (no lab.) pasniedz 
Vladislavam Komarovam (no kr.) LVAF “Lāčplēsis” Goda zīmi bronzā

gastā dzelzceļnieka un mājsaimnieces ģimenē. 1964. gadā bei-
dzis Eglaines pamatskolu un iestājies Rīgas 2. internātskolas 
9. klasē ar matemātikas un fizikas novirzienu. Skolu sekmīgi pa-
beidzis 1966. gadā un, izturēdams konkursu, iestājies Daugavpils 
pedagoģiskā institūta fizikas un matemātikas fakultātes 1. kur-
sā. Augstskolu absolvējis 1972. gadā, ieguvis diplomu un profesi-
ju “Matemātikas un fizikas vidusskolas skolotājs”. Tajā pašā 
gadā apprecējies ar Daugavpils medicīnas skolas studenti Jev-
gēniju Dauguli.

Pēc augstskolas beigšanas nosūtīts darbā uz Cēsu rajona 
Jāņmuižas 2. Profesionāli tehnisko vidusskolu strādāt par mate-
mātikas skolotāju. Tur strādājis līdz 1976. gadam, kad kopā ar 
dzīvesbiedri Jevgēniju Komarovu pārcēlies uz dzīvi Rīgas rajona 
Mālpils pagastā un sācis strādāt par matemātikas, fizikas un vē-
lāk arī par informātikas pasniedzēju Mālpils meliorācijas un 
celtniecības tehnikumā. Šajā darba vietā strādājis līdz Trešajai 
tautas atmodai. 1989. gadā bijis iniciators Latvijas Tautas frontes 
nodaļas dibināšanai Mālpils ciemā, vadījis Mālpils tehnikuma 
Tautas frontes nodaļas darbu. Kopā ar citiem Mālpils tehnikuma 
un Mālpils ciema aktīvistiem piedalījies 1991. gada janvāra bari-
kāžu pasākumos Rīgā, par ko viņam piešķirta barikāžu dalībnie-
ka Goda zīme.

AKTUĀLI
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1991. gadā uzsācis darbu vietējā pašvaldībā – Mālpils pagasta 
padomē, strādājis par galveno speciālistu nekustamo īpašumu 
lietās, mērnieku un Mālpils pagasta Zemes komisijas priekšsē-
dētāju.

1999. gadā ar Mālpils pagasta padomes lēmumu iecelts Māl-
pils pagasta padomes izpilddirektora amatā, kurā nostrādājis 
līdz 2009. gadam. Būdams šajā amatā cieši sadarbojies ar dažā-
dām nevalstiskām organizācijām, organizējis un nodrošinājis da-
žāda veida palīdzību Mālpils pagasta iedzīvotājiem, t.sk. Černobi-
ļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un represētajām 
personām.

2006. gadā kopā ar citiem Mālpils entuziastiem nodibinājis 
biedrību “Mālpils zivīm” un kā biedrības valdes priekšsēdētājs 
vadījis tās darbību līdz 2017. gadam. Organizējis vides aizsardzī-
bas pasākumus, galvenokārt zivju resursu aizsardzību, kā arī 
bērnu un jauniešu izglītošanu vides aizsardzības jautājumos.

Vladislavs Komarovs vēl joprojām 
darbojas biedrības valdē un piedalās 
ES struktūrfondu līdzekļu apguvē. Pa-
teicoties piesaistītajam finansēju-
mam, Mālpils novadā realizēti vairāki 
infrastruktūras projekti. Nozīmīgā-
kais – Mālpils dabas taka ar tūrisma 
informācijas zīmēm. 2016. gadā ar 
Mālpils novada domes lēmumu atzīts 
par “Gada mālpilieti sabiedriskajā 
darbā”.

Par Latvijas valsts aizsardzī-
bas fondu “Lāčplēsis”

Latvijas valsts aizsardzības fonds 
“Lāčplēsis” dibināts 1996. gadā. Fon-
da uzdevums ir sekmēt valstiskās ne-
atkarības drošību un sargāt to no iek-
šējiem un ārējiem draudiem. Kopš 
1997. gada ir izveidots LVAF “Lāčplē-
sis” apbalvojums “Goda zīme”.

Goda zīmi “Lāčplēsis” bronzā, sud-
rabā un zeltā kā atzinību piešķir cilvē-
kiem, kuri ar savu darbu sekmējuši 

AKTUĀLI

valsts attīstību un tās izaugsmi, atbalstījuši zinātniski pētniecis-
ko darbu, aizsardzības, izglītības, kultūras un sociālekonomisko 
jomu, piedalījušies jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

Līdz šim Mālpils novadā ar Latvijas valsts aizsardzības fonda 
“Lāčplēsis” Goda zīmi apbalvoti:

 • Aleksandrs Lielmežs, 1999. gada 18. augustā, par nozīmīgu 
ieguldījumu pašvaldības darbā un aktīvu sabiedrisko dar-
bu.

 • Leontina Amerika, 2002. gada 21. novembrī, par ilggadēju 
ieguldīto darbu Mālpils novada iestādēs, jaunatnes patrio-
tiskajā audzināšanā, panākumiem sportā un aktīvu sabied-
risko darbu.

Ar cieņu, Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” 
valdes loceklis Māris Šops, 2020. gada 16. novembrī

No kr. – Māris Šops, Lija Šopa, Jevgēnija Komarova, Vladislavs Komarovs, Solvita Strausa, Gunārs Kūtris

Latvijas valsts 102. dzimšanas dienā sveic 
“GODA NOVADNIEKUS” un “GADA CILVĒKUS”

Latvijas valsts 102. dzimšanas dienas svinīgais sarīkojums šo-
gad epidemioloģiskās situācijas dēļ klātienē nenotika, tomēr 
“GODA NOVADNIEKUS” un “GADA CILVĒKUS” Mālpils novada 
domes priekšsēdētāja Solvita Strausa sveica svētku uzrunā Māl-
pils kultūras centra facebook kontā. Bar balvu pasniegšanas lai-
ku un vietu vēl tiks lemts un informācija sekos.

GODA RAKSTI nominācijā “Goda novadnieks” piešķirti Vandai 
un Modrim Zuteriem un Anetei Melecei.

PATEICĪBAS RAKSTI piešķirti:
 • “Gada cilvēks kultūrā” – Ingunai Sīmansonei,
 • “Gada cilvēks izglītībā” – Dailai Klintsonei,
 • “Gada cilvēks sportā” – Jānim Gropem,
 • “Gada jaunietis” – Silvestram Lorencam,
 • “Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – Guntai Jēkabsonei,
 • “Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību darbā” – Ilvaram 

Kursītim,
 • “Gada cilvēks savā amatā” – Edvīnam Rumjancevam,
 • “Gada seniors” – Benitai Rublovskai,
 • “Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – 

Svetlanai Plisko un Svetlanai Buginai,
 • “Gada kolektīvs” – SIA “Žozefīna”,
 • “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – Ivetai un Guntaram Dzēr-

vēm,

Bērziņu sēta

Turpinājums 8. lpp.



Mālpils Vēstis  NOVEMBRIS  20208 AKTUĀLI

Nominācija “Goda novadnieks” – 
Vanda un Modris Zuteri
par kuplas un stipras, izglītotas un radošas ģimenes izveidošanu un 
saglabāšanu, tā popularizējot ģimeni kā mūsu valsts vērtību, nācijas 
stiprumu un nākotni

Nominācija “Goda novadniece” – Anete Melece
par ieguldījumu Latvijas un pasaules animācijas savdabīgā rokraksta 
veidošanā un latviešu bērnu grāmatu ilustrācijas izcelšanu pasaules 
mākslas arēnā

“Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā” – GUNTA JĒKABSONE – 
par atsaucību, pacietību un nesavtīgu darbu biedrībā “Notici sev!”

“Gada cilvēks izglītībā” – DAILA KLINTSONE – par ieguldīto darbu 
skolēnu izglītošanā, par sirdsdegsmi, atsaucību un iesaistīšanos 
ārpusstundu pasākumu realizēšanā, mudinot skolēnus piedalīties 
valsts mēroga konkursos, olimpiādēs un pasākumos

“Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – IVETA un GUNTARS DZĒRVES – par ieguldījumu augkopības nozares un uzņēmējdarbības attīstībā novadā

 • “Gada labdaris” – Laurim Epaltam,
 • “Gada ģimene” – Antrai un Andrim Seņkāniem,
 • “Gada cilvēks lauksaimniecībā” – Maritai un Jānim Pīķiem,
 • “Gada saimnieks savā sētā” – Vijai un Ērikam Štrāliem, 

Ilzei un Jānim Bērziņiem, Dacei un Normundam Dundu-
riem – par ieguldījumu sakārtotas vides un sakopta novada 
tēla veidošanā.

Paldies visiem Mālpils novada iedzīvotājiem, kuri ieraudzīja 
un novērtēja savu līdzcilvēku darbu un devumu sabiedrībai, izrā-
dīja iniciatīvu un izvirzīja balvu saņemšanai!

Esmeralda Tāle
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Turpinājums 10. lpp.

“Gada cilvēks kultūrā” – INGUNA SĪMANSONE 
– par nozīmīgu ieguldījumu tautas lietišķās 
mākslas attīstībā un popularizēšanā, par 
aktīvu dalību republikas nozīmes izstādēs un 
par radošu, inovatīvu un aktīvu līdzdalību 
novada kultūras dzīvē

“Gada cilvēks sportā” – JĀNIS GROPE – par 
sasniegtajiem rezultātiem autosportā, par 
ieguldīto darbu un neizsīkstošu enerģiju 
Mālpils novada vārda popularizēšanā

“Gada labdaris” – LAURIS EPALTS – par 
sniegto finansiālo atbalstu Mālpils novada 
iedzīvotāju kultūrvēsturiskajām, sabiedris-
kajām un kultūras aktivitātēm

“Gada ģimene” – ANTRA un ANDRIS 
SEŅKĀNI – par aktīvu, radošu un daudzpusī-
gu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē

“Gada kolektīvs” – SIA “ŽOZEFĪNA” – par 
prasmi mainīties un dzīvot līdzi laikam, tā 
attīstot ilggadēju uzņēmējdarbību Mālpils 
novadā

“Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldību 
darbā – ILVARS KURSĪTIS – par augstu 
atbildības sajūtu un koleģialitāti, par 
godprātīgu, precīzu, akurātu un apzinīgu 
darbu

“Gada jaunietis” – SILVESTRS LORENCS – par 
aktīvu, radošu darbību mūzikā, radot 
populāras un iemīļotas dziesmas grupas 
“Zelta Kniede” sastāvā

Dunduru mājasŠtrālu sēta
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Cienījamais, lasītāj! Iepriekšējā raksta galvenā doma bija par 
to, cik svarīgi ir, ka lēmējinstitūcijā – novada Domē ir deputāti no 
teritoriālām vienībām. Jo tad kaut cik būtu saglabāta pašvaldības 
būtība, ka lēmumi tiek pieņemti vistuvāk iedzīvotājiem un ar viņu 
līdzdalību. Ja nav lēmējinstitūcijā neviena pārstāvja no teritoriā-
lām vienībām, tad arī paši lēmumi par šo teritoriju var tikt balstī-
ti tikai uz kāda viedokli, kas var nesakrist ar teritorijas iedzīvotā-
ju interesēm, ko vislabāk varētu zināt attiecīgās teritoriālās 
vienības pārstāvis. Tā kā pašvaldības lēmumi visvairāk skar 
saimnieciskos jautājumus, tad lēmējiem šie iedzīvotājiem visak-
tuālākie jautājumi varētu nebūt zināmi, un nebūs kas rosina un 
aizstāv, lai tie tiktu risināti. Tīri objektīvi ir, ka tiek risināti tie jau-
tājumi, kurus deputāti zina un par kuriem tiek informēti no iedzī-
votājiem. Tātad svarīgi ir panākt, lai vismaz divi pārstāvji no Māl-
pils pagasta būtu pārstāvēti novada Domē. Kā to censties panākt, 
par to būs raksts pēc Jaunā gada.

Tagad pievērsīšos VARAM ministra Pūces demisijai un aizsar-
dzības ministra Pabrika teiktajam, ka administratīvi teritoriālā 
reforma ir “gadsimta reforma”. VARAM ministrs kā demisijas ie-
meslu minēja, ka sabiedrībai ir melojis un tāpēc uzņemas poli-
tisko atbildību un atstāj ministra posteni. Bet atgriežas Saeimā! 

Pēc būtības Saeima ir politisks veidojums, bet Ministru kabinets 
Saeimas politikas realizācijas izpildinstitūcija. To, ka Pūce melo, 
publiski pateica ļoti cienījams zinātnieks A. Miglavs jau 2019. gada 
12. aprīlī Gulbenē LPS organizētajā Novadu dienā. Pamatoja to ar 
skaitliskiem faktiem par VARAM piedāvātās administratīvi terito-
riālās reformas neobjektivitāti. Viņš kopā ar diviem citiem zināt-
niekiem M. Pūķi un P. Šķiņķi izstrādāja alternatīvu ATR piedāvā-
jumu un iesniedza to VARAM, MK un Saeimā, bet neviens to 
neanalizēja un par to masu mēdiji klusēja.

Par “gadsimta reformu”. Vai par tādu var nosaukt reformu, 
kas tieši skar tikai trešo daļu valsts iedzīvotāju? Protams, ka nē. 
Kaut vai tikai tāpēc, ka iepriekšējā 2009. gada ATR reforma bija 
daudz apjomīgāka un skāra gandrīz visus, izņemot republikas 
pilsētas.

NPK 2020. g. reforma vispār neskar Iedzīvotāju skaits uz 
01.07.2020.

1. Rīgas pilsētu - 688631
2. Daugavpils pilsētu - 90939
3. Liepājas pilsētu - 76060
4. Jelgavas pilsētu - 60645
5. Jūrmalas pilsētu - 58117

Par pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu

Turpinājums no 9. lpp.

“Gada cilvēks lauksaimniecībā” – MARITA un JĀNIS PĪĶI – par 
ilggadēju, nenogurstošu darbu lauksaimniecībā un uzticību lauku 
sētas tradīcijām

“Gada seniors” – BENITA RUBLOVSKA – par optimismu un dzīvesprie-
ku, aktivitāti un zinātkāri, līdzdalību un atsaucību piedaloties un 
apmeklējot pašvaldības organizētos kultūras pasākumus, tā populari-
zējot senioru dzīves kvalitātes saglabāšanu

“Gada cilvēks veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” – SVETLANA 
PLISKO un SVETLANA BUGINA – par ilggadēju, profesionālu un 
nesavtīgu darba pienākumu veikšanu novada iedzīvotāju veselības 
aprūpē

“Gada cilvēks savā amatā” – EDVĪNS RUMJANCEVS – par sabiedrisko 
aktivitāti un garīgo vērtību veidošanu sabiedrībā
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Siltumenerģijas tarifs Mālpilī 2020. gada OKTOBRĪ: 59,13 EUR/MWh
Adrese Mālpilī 
(iela, nr.)

Skaitītāja rādījums Patērētās 
MWh

Mājas kopējā platība 
m2 1m2 izcenojums EUR

mēn. sāk. mēn. beigās
Celtnieku 1 442,39 450,7 8,31 797,6 0,62
Celtnieku 3 3262,117 3270,34 8,223 803,48 0,61
Dārza 2 1811,671 1820,92 9,249 739,77 0,74
Dārza 4 2431,39 2443,96 12,57 903,97 0,82
Jaunā 2 un 4 2902,539 2918,26 15,721 1029,66 0,90
Jaunā 6 2531,396 2537,9 6,504 840,35 0,46
Jaunā 5 2857,034 2870,72 13,686 998,23 0,81
Kastaņu 3 2040,897 2050,06 9,163 857,47 0,63
Kastaņu 5 1842,815 1851,79 8,975 843,84 0,63
Kastaņu 7 1981,388 1991,01 9,622 861,36 0,66
Krasta 1 un 3 2962,625 2975,96 13,335 1097,5 0,72
Krasta 2 4225,961 4243,21 17,249 1812,76 0,56
Krasta 4/1 2715,987 2728,71 12,723 1075,72 0,70
Krasta 4/2 2700,107 2712,78 12,673 1101,4 0,68
Krasta 4/3 2333,677 2344,03 10,353 1089 0,56
Krasta 5 3305,052 3320 14,948 1376,45 0,64
Ķiršu 2 940,244 944,8 4,556 376,42 0,72
Ķiršu 4 3060,622 3075,02 14,398 1193,67 0,71
Ķiršu 5 3429,053 3444,63 15,577 1222,23 0,75
Ķiršu 7 4765,723 4788,02 22,297 1986,31 0,66
Nākotnes 2 3878,379 3893,23 14,851 1550,53 0,57
Nākotnes 4 4844,297 4865,55 21,253 1861,21 0,68
Nākotnes 6 2900,423 2914,22 13,797 1207,63 0,68
Nākotnes 10 2418,845 2429,62 10,775 1024,09 0,62

6. Ventspils pilsētu - 37313
7. Rēzeknes pilsētu - 29956
8. Gulbenes novadu - 20976
9. Ventspils novadu - 11531

10. Līvānu novadu - 11688
11. Salaspils novadu - 24091
12. Alūksnes novadu - 15558
13. Olaines novadu - 20754
14. Valkas novadu - 8606

Pavisam kopā 14 pašreizējās pašvaldības ar kopējo iedzīvotāju 
skaitu 1 154 865 jeb 55,6% no kopējā iedzīvotāju skaita 2 076 050.

Reforma skar daļēji, jo tiek pievienotas pašvaldības ar iedzī-
votāju skaitu mazāku par 25% no jaunā novada iedzīvotāju skaita.

1. Augšdaugavas novadu 
(Daugavpils) – 21850 (jaunajā novadā 28834)

2. Kuldīgas novadu - 23333 (29564)
3. Madonas novadu - 23387 (30940)
4. Rēzeknes novadu - 25901 (34744)
5. Saldus novadu - 23563 (29832)
6. Talsu novadu - 29888 (38862)

Kopā 6 novadus ar iedzīvotāju skaitu 147 922 jeb 7,1%.
77 pašvaldības, ar kopējo iedzīvotāju skaitu 384 488 jeb 18,5% 

no kopējā iedzīvotāju skaita, tieši skar, jo tās pārstāj darboties.
Pārējās 22 pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu 388 775 jeb 18,8% 

no kopējā iedzīvotāju skaita skars vairāk vai mazāk atkarībā no 
apvienojamo pašvaldību skaita un teritoriālām īpatnībām t.i. pil-
sētu, pagastu skaita un ir vai nav izteikts centrs jaunajai adminis-
tratīvajai vienībai.

Reformas autoriem un to piekritējiem būtu jāatrod arī atbilde 
uz jautājumu, kas ir traucējis būt par piemēru un strauji attīstīties 
visām tām pašvaldībām, kurām jau tagad ir vairāk par 15 000 ie-

dzīvotāju. Šāds skaitlis tiek nosaukts kā minimālais iedzīvotāju 
skaits (kāds tam pamats netiek sabiedrībai pamatots un paskaid-
rots), vēlams ne mazāk kā 20 000, jo reformas autori uzskata, ka 
tikai tad pašvaldības ir pašpietiekamas un attīstīties spējīgas.

Tādas pašvaldības jau tagad, bez jau nosauktajām, kurām ir 
vairāk par 15 000 iedzīvotāju, ir.

1. Bauskas novads - 23667
2. Cēsu novads - 18116
3. Dobeles novads - 20740
4. Krāslavas novads - 15328
5. Ķekavas novads - 25435
6. Limbažu novads - 17565
7. Mārupes novads - 23930
8. Ogres novads - 35205
9. Siguldas novads - 19125

Kāpēc tikai atsevišķas (Mārupes, Ķekavas) no visām nosauk-
tajām pašvaldībām ir ar labu attīstības indeksu un ir “donoru” 
pašvaldības Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam (PFIF), ja 
reformas autori uzskata, ka tikai iedzīvotāju skaits ir izšķirošais 
pašvaldības veiksmīgai attīstībai?

2021. gadā vairs tikai 11 pašvaldības (Rīgas, Jūrmalas, Ādažu, 
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Babītes, 
Saulkrastu, un Stopiņu) ir finansiāli pašpietiekamas (atbilstoši 
pašreizējai likumdošanai) un iemaksā PFIF, pārējās visas ir sa-
ņēmējas. Un tikai četrām no “donoru” pašvaldībām (Rīgas, Jūr-
malas, Ķekavas, Mārupes) iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 
iedzīvotājiem, pārējam nav. Šis piemērs skaidri liecina par to, ka 
ATR reforma nav balstīta uz skaidriem analītiskiem datiem, bet ir 
tikai politiska. Turpmāk vēl.

Aleksandrs Lielmežs
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Mālpils Kultūras centra pasākumi decembrī
 • Visu decembra mēnesi Mālpils Kultūras centra izstāžu zālē apskatāma 

mākslinieces Dinas Dubiņas personālizstāde “Emaljas stāsti”.
Izstāde “Emaljas stāsti” ir divkārša mākslinieces Dinas Dubiņas jubilejas izstāde – 65. 

gadi dzīvē un 45. gadi radošajā darbā. “Māksla ir mans ceļš, pa kuru eju, kurā dažkārt patve-
ros un ar kuru cenšos arī citiem rādīt virzienu. Šajā ceļā daudzas durvis bijis jāatslēdz, lai 
nonāktu pie mērķa, daudzas atslēgas arī jāsalauž, jo dažkārt visgrūtāk ir atrast tieši to ceļu, 
kurš ved pie sevis. Es vienmēr cenšos vairot pozitīvo enerģiju – vairot gaismu un labas emo-
cijas. Ielūdzu ar manis radīto mākslu ceļot kopā.

 • Ditas Lūriņas un Kaspara Rolšteina monoopera “#DiToo” tiek pārcelta uz 
2021. gada sākumu. Iegādātās biļetes būs derīgas uz pārcelto izrādi, kuras 
laiku izziņosim, tiklīdz tas tiks precizēts.

 • Sakarā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem un distancēšanās 
prasībām ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Baiba Sipeniece-Gavare in-
formē, ka, rīkojoties atbildīgi, ieplānotā stāvizrāde “Vienreiz jau var” Māl-
pils kultūras centrā tiek pārcelta uz 23.04.2021. plkst. 19:00, iegādātās bi-
ļetes būs derīgas.

 • Iegādātās biļetes uz 19. marta Valmieras teātra izrādi “Venēra kažokādā” 
nododamas kultūras centra kasē līdz 10. decembrim!

 • Lūgums sekot līdz reklāmai un informācijai mūsu sociālo tīklu kontos! 
Facebook: https://www.facebook.com/MalpilsKulturasCentrs un 
YouTube: Mālpils Kultūras Centrs

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!

SLUDINĀJUMS par 
nekustamo īpašumu 
izsolēm

Mālpils novada dome 2020. gada 7. un 
8. decembrī, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, 
Mālpils novadā, rīko pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu mutiskas izsoles 
ar augšupejošu soli.

1. 2020. gada 7. decembrī:
1.1. Torņkalna iela 7, Mālpilī, Mālpils 

novadā, kadastra Nr. 8074 003 1073, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 8074 003 1050, ar platību 
0,5519 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 4200 
EUR. 

1.2. Torņkalna iela 9, Mālpilī, Mālpils 
novadā, kadastra Nr. 8074 003 1072, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 8074 003 1049, ar platību 
0,4762 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 3800 
EUR.

1.3. Pilskalna iela 9, Mālpilī, Mālpils 
novadā, kadastra Nr. 8074 003 0013, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 8074 003 0344, ar platību 0,24 
ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 3770 
EUR.

1.4. atkārtota (otrā) izsole – Smilšu 
iela 3, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 1042, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 1038, ar platību 0,6275 ha. Nekusta-
mā īpašuma sākumcena 4320 EUR.

1.5 atkārtota (otrā) izsole – Smilšu iela 
3A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra Nr. 
8074 003 1043, kas sastāv no zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 8074 003 
1039, ar platību 0,5604 ha. Nekustamā 
īpašuma sākumcena 4080 EUR.

1.6. atkārtota (otrā) izsole – Smilšu 
iela 5A, Mālpils, Mālpils novads, kadastra 
Nr. 8074 003 1041, kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 8074 
003 1037, ar platību 0,4595 ha. Nekusta-
mā īpašuma sākumcena 3440 EUR.

1.7. Mergupes iela 20, Mālpilī, Mālpils 
novadā, kadastra Nr. 8074 003 0923, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 8074 003 0881, ar platību 
0,1873 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 2980 
EUR.

2. 2020. gada 8. decembrī:
2.1. Būvju īpašums “Ceri”, Mālpils no-

vadā, kadastra Nr. 8074 503 0026, kas sa-
stāv no būves (šķūnis 938 m2 platībā) ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002. 
Būves sākumcena 5030 EUR. Pastāv 
pirmpirkuma tiesības zemes īpašniekam.

2.2. “Purmaļi”, Mālpils novadā, kadas-
tra Nr. 8074 004 0283, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 004 0283, ar platību 1,04 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 2700 
EUR.

2.3. “Salmiņi”, Mālpils novadā, kadas-
tra Nr. 8074 006 0352, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0110, ar platību 1,96 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 2500 
EUR.

2.4. “Kamčurgas”, Mālpils novadā, ka-
dastra Nr. 8074 005 0343, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 005 0343, ar platību 4,5 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 9680 
EUR.

2.5. “Vārpiņas”, Mālpils novadā, ka-
dastra Nr. 8074 006 0340, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0339, ar platību 2,89 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 4100 
EUR.

2.6. “Vites Rubeņi”, Mālpils novadā, 
kadastra Nr. 8074 006 0244, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 006 0244, ar platību 6,0 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 14 
770 EUR.

2.7. “Rikteres iela 6”, Mālpils novadā, 
kadastra Nr. 8074 005 0047, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8074 005 0443, ar platību 0,4291 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 3000 
EUR.

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

Izsolāmos nekustamos īpašumus var 
apskatīt darba dienās, iepriekš vienojo-
ties pa tālruni 67970892.


