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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI DECEMBRĪ
Izskatīja 14 jautājumus:

1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Par dāvinājuma pieņemšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu/maiņu.
4. Par zemes nomas līguma slēgšanu/izbeigšanu.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
6. Par pašvaldības īpašuma nodošanu atsavināšanai.
7. Par struktūrvienības reģistrēšanu.
8. Par Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldī-

bas noteikumu apstiprināšanu.
9. Par Mālpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

novērtēšanas nolikuma apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr. 14 “Grozījumi Mālpils novada 

domes 2019. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”” 
apstiprināšanu.

11. Par izcenojumu apstiprināšanu telpu nomai Jaunsardzes  
centra semināra norisei pašvaldības īpašumos Pils ielā 10, 
12 un 14.

12. Par Mālpils novada 2020. gada kalendāra realizēšanu un 
izmantošanu prezentēšanai.

13. Par naudas balvas piešķiršanu L. K. Sīmanei.
14.  Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu 

vietu likums”.
NOLĒMA:

Saeima 1. lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu “Administratī-
vo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un 2019. gada 7. novembrī 
ir izveidojusi Administratīvi teritoriālās reformas komisiju, kas 
savā 2019. gada 25. novembra vēstulē Nr.11.9/19-1-13/19 ir aici-
nājusi visas pašvaldības iesniegt komisijai viedokli domes lēmu-
ma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzī-
voto vietu likums” līdz 2019. gada 18. decembrim.

Saeima 2019. gada 21. martā, ņemot vērā nepieciešamību tur-
pināt administratīvi teritoriālo reformu, nolēmusi turpināt 
1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izvei-
dot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar 
vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto 
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un 
sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām 
izmaksām.

2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Minis-
tru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par admi-
nistratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijām ar pašvaldībām 
saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā un 
līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saei-
mas lēmumā norādītajiem punktiem sagatavotu likumprojektu.

Mālpils novada dome (turpmāk tekstā – Dome), izvērtējot li-
kumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 
(turpmāk tekstā – ATL), konstatē un secina, ka:

[1] Izstrādājot ATL jāņem vērā Mālpils novada iedzīvotāju 
viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu.

Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants nosaka, ka vietējās 
varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšē-
jas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar refe-
renduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.

Nolūkā noskaidrot Mālpils novada iedzīvotāju viedokli par Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 
tekstā – VARAM) virzīto teritoriālās reformas modeli, Mālpils no-
vada dome 2019. gada 26. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 7/8 “Par 
Mālpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”. Saskaņā ar 
norādīto lēmumu laika posmā no 2019. gada 15. jūlija līdz 
2019. gada 28. jūlijam Mālpils novadā tika organizēta iedzīvotāju 
aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamo Māl-

pils novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.
Mālpils novada iedzīvotāji savu viedokli uz jautājumu “Vai Jūs 

esat par Mālpils novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas admi-
nistratīvo teritoriju?” varēja paust, aizpildot aptaujas anketas un 
balsojot.

Kopumā aptaujā  piedalījās 226 Mālpils novada pašvaldības 
iedzīvotāji jeb 7,6 % no balsstiesīgajiem. 186 Mālpils novada paš-
valdības iedzīvotāji nobalsoja “PAR” Mālpils novada saglabāšanu 
kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju, 
“PRET” Mālpils novada saglabāšanu kā patstāvīgu Latvijas Re-
publikas administratīvo teritoriju nobalsoja 40 novada iedzīvotāji.

Aptaujas rezultāti pierāda Mālpils novada iedzīvotāju vēlmi 
saglabāt Mālpils novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas admi-
nistratīvo teritoriju, proti, “PAR” novada saglabāšanu nobalsoja  
82 % no novada iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā.

No minētā ir redzams Mālpils novada pašvaldības iedzīvotāju 
kopumā negatīvais viedoklis pret gaidāmo reformu.

No ATL un tiesību aktu pavadošajiem dokumentiem nav re-
dzams, ka, izstrādājot likumprojektu, būtu izvērtētas pašvaldību 
iedzīvotāju intereses.

[2] Par ATL ietekmi uz Mālpils novada pašvaldības teritorijas 
attīstību.

Domes deputāti ir izvērtējuši ATL piedāvāto pašvaldību sadalī-
jumu, tajā izvirzītos mērķus un tā ietekmi attiecībā uz Mālpils 
novada pašvaldības teritorijas attīstību turpmākajos gados.

Dome uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk 
ir ievērot vietējo iedzīvotāju intereses, jo reforma būtiski ietek-
mēs dažādas iedzīvotāju dzīves organizācijas jomas (tai skaitā 
veselība, izglītība, mobilitāte, zemes resursu pārvaldība u.c.). 
Nosakot Mālpils novada pievienošanu Siguldas novadam, kurā ir 
citas galvenās prioritātes un vajadzības, pastāv ievērojams risks, 
ka tiks kavēta Mālpils novada teritorijas turpmākā izaugsme, jo 
tiks mainīti pašreizējās Mālpils novada teritorijas attīstības un 
investīciju plānā noteiktie prioritārie mērķi, noteiktu finansēju-
ma summu novirzot citas teritorijas infrastruktūras uzturēšanai, 
it sevišķi novirzot finanšu līdzekļus Siguldas kā novada centra 
attīstībai.

Dome atbalsta Latvijas Pašvaldību savienības viedokli, ka ir 
jāturpina darbu pie administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar 
apriņķa mēroga funkcionālo reformu, tai skaitā atsevišķu valsts 
un pašvaldību funkciju un finanšu deleģēšanu apriņķiem, kā arī 
vietējo pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā:

1) noskaidrojot, kuras funkcijas pietiekami nenodrošina esošā 
struktūra;

2) izvērtējot, vai šo funkciju veikšanai sadarbība nav ieteica-
māka par apvienošanu;

3) izstrādājot vēlamos vietējo pašvaldību kritērijus, ievērojot 
apriņķiem nododamās funkcijas;

4) atbalstot pašvaldību brīvprātīgu apvienošanos, ja tā sekmē 
sociāli ekonomisko jautājumu risināšanu, organizējot pilnvērtī-
gas konsultācijas ar iedzīvotājiem.

Domes ieskatā atsevišķas likuma “Par pašvaldībām” 15. pan-
tā uzskaitītās pašvaldību funkcijas nododamas reģionālajām (ap-
riņķa) pašvaldībām, proti, izglītība, veselības aizsardzība. Dome 
uzskata, ka pašvaldību funkcijas būtu sadalāmas starp apriņķa  
pašvaldību un vietējām pašvaldībām tā, lai vietējās pašvaldības 
veiktu iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamās funkcijas, savukārt 
reģionālās pašvaldības finansiāli ietilpīgas funkcijas, kuras īste-
nojamas lielākā teritorijā, pie tam lielākā teritorijā, nekā to pa-
redz ATL.

Dome uzskata, mērķis – radīt mehānismus efektīvākai novadu 
pilsētu un novada pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesais-
tot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, apvienojot vairākas paš-
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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 FEBRUĀRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

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

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

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

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

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

NOVADA  DOMES  LĒMUMI

valdības, nav realizējams, jo uz šo brīdi ir redzams, ka mazākām 
pašvaldībām ir ciešāka saskarsme ar tās administratīvajā terito-
rijā esošajiem iedzīvotājiem un iedzīvotāju interešu labāka īste-
nošana. Mainot pašvaldību administratīvo teritoriju robežas, no-
vada centrs būs attālināts no tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
tālākajās novada teritorijās, tādējādi netiks ievērots princips “Tu-
vāk iedzīvotājam”.

[3] Par ATL 6. pantu.
Dome konstatē, ka, izņemot tādu ATL 6. panta 2. punktā no-

teikto neobjektīvo kritēriju, novada teritorijā ir jābūt valsts attīs-
tības plānošanas dokumentos (reģionālās politikas pamatnos-
tādnēs vai nacionālajā attīstības plānā) noteiktam reģionālās vai 
nacionālās nozīmes attīstības centram, kur pie tam no šī kritēri-
ja izpildes ATL ir izdarītas atkāpes gan attiecībā uz Pierīgas no-
vadiem, gan attiecībā uz atsevišķiem citiem jaunveidojamajiem 
novadiem, Mālpils novada pašvaldība atbilst visiem pārējiem ATL 
6. pantā noteiktajiem novada izveidošanas kritērijiem, proti:

1) teritorija ir ģeogrāfiski vienota.
Mālpils novada pašvaldības teritorija ir ģeogrāfiski vienota.
2) iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība, un 

pašvaldībai ir spēja teritorijai piesaistīt nozīmīgas investīcijas.
Mālpils novada pašvaldības teritorijā ir iespējama ilgtspējīga 

teritorijas ekonomiskā attīstība, un Mālpils novada pašvaldība 
spēj teritorijai piesaistīt nozīmīgas, ar pašvaldības teritoriju un 
nepieciešamību samērīgas investīcijas.

3) iespējams izveidot efektīvu izglītības, kultūras, veselības 
aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu tīklu, sabiedriskā trans-
porta un ceļu tīklu, kā arī komunālās saimniecības tīklu.

Mālpils novada pašvaldības teritorijā jau šobrīd darbojas efek-
tīvs izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpoju-
mu iestāžu tīkls, sabiedriskā transporta un ceļu tīkls, kā arī ko-
munālās saimniecības tīkls. Kā jau tas iepriekš norādīts, tad šo 
tīklu nevar uzlabot ar ATL pašvaldību modeļa ieviešanu, bet var 
uzlabot tikai ar apriņķa mēroga funkcionālo reformu, tai skaitā 
atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju un finanšu deleģēšanu 
apriņķiem, kā arī vietējo pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā.

4) ir pietiekams skolēnu skaits vismaz vienai perspektīvai vi-
dusskolai.

Mālpils novada pašvaldībā šobrīd darbojas viena vidusskola – 
Mālpils novada vidusskola, ar kopējo skolēnu skaitu 355. Pēc Iz-
glītības un zinātnes ministrijas datiem Mālpils novadā tiek sagla-
bāta vispārizglītojošā vidusskola arī pēc administratīvi  
teritoriālās reformas.

5) teritorija ir optimāli izveidota, lai pašvaldība var patstāvīgi 
nodrošināt tai likumos noteikto autonomo funkciju izpildi, izņe-
mot gadījumus, ja likumos noteikts citādāk.

Mālpils novada pašvaldības teritorija ir optimāli izveidota un 
Mālpils novada pašvaldība var patstāvīgi nodrošināt tai likumos 
noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot gadījumus, ja liku-
mos noteikts citādāk.

Domes ieskatā ATL 6. pantā noteiktie novadu izveidošanas 
kritēriji būtu precizējami, izslēdzot deklaratīvus kritērijus kā, 
piemēram, “ir pietiekams skolēnu skaits vismaz vienai perspek-
tīvai vidusskolai”. Dome vēlas norādīt, ka to, vai izglītības iestāde 
ir perspektīva, nosaka ne tikai skolēnu skaits izglītības iestādē, 
bet arī īstenojamās izglītības kvalitāte, kā arī izglītības iestādes 
materiāltehniskā bāze. Termins – “pietiekams skolēnu skaits” 
likumprojektā nav konkretizēts, tādejādi radot iespējas tā dažā-
dai tulkošanai un attiecīgi arī piemērošanai. Dome uzskata, ka, 
nosakot novadu izveidošanas kritēriju, būtu ievērojama konsek-
vence, proti, ja Pierīgas novados ir noteikts minimālais iedzīvotā-
ju skaits, tad tādi paši nosacījumi būtu attiecināmi arī uz citiem 
novadiem.

[4] Par ATL pārejas noteikumu 21. punktu.
Dome konstatē, ka ATL pārejas noteikumu 21. punkts pārkāpj 

likuma “Par pašvaldībām” 3. pantā nostiprināto pašvaldību pār-
valdības principu, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto insti-
tūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkci-
ju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto 
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot 
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intere-
ses.

Domes ieskatā ATL pārejas noteikumu 21. punkta piemēroša-
na apdraud:

1) pašvaldības budžeta pieņemšanu (pašvaldība nevar plānot 
savus ieņēmumus);

2) būtiski ietekmē pašvaldības darbību iedzīvotāju interesēs, 
jo tiek ierobežotas Domes iespējas pieņemt lēmumus;

3) apdraud uzsākto investīciju projektu turpināšanu un ievie-
šanu;

4) veidojas situācija, ka lēmumus attiecībā uz vienas pašvaldī-
bas darbību (teritoriju) pieņems citas pašvaldības domes priekš-
sēdētājs, neskatoties uz to, ka pēdējais šajā teritorijā nemaz nav 
ievēlēts un nepārstāv attiecīgās teritorijas iedzīvotāju intereses, 
bet gan citas teritorijas iedzīvotāju intereses.

Vadoties un pamatojoties uz norādīto, papildus pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 3. un 12. pantu, 21. panta otro daļu, 
Dome NOLEMJ:

1. Neatbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvotu vietu likums” esošajā redakcijā.

2. Aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komi-
siju turpināt darbu pie administratīvi teritoriālās reformas, sākot 
ar apriņķa mēroga valsts un pašvaldību funkcionālo reformu, tai 
skaitā atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju deleģēšanu apriņ-
ķiem.
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Pēc pārtraukuma atsākšu rakstīt par Valdības iecerēto admi-
nistratīvi teritoriālo reformu (ATR) un savu skatījumu par refor-
mas būtību. Iepriekšējos rakstos es iepazīstināju ar faktiem par 
pašvaldībām ES dalībvalstīs un salīdzināju, kā Latvijā ir mainīju-
šās pašvaldības pēc iepriekšējās reformas 2009. g. Fakti liecina 
par to, ka pašvaldības lielums nav noteicošais, lai tā būtu attīstī-
ties spējīga, bagāta pašvaldība un tajā dzīvotu iedzīvotāji, kā to ir 
iecerējuši reformas autori, kuri uzskata, ka tikai lielas pašvaldī-
bas ar pilsētu centrā ir labākais pašvaldību modelis. Ka tikai tās 
var piesaistīt investīcijas, radīt komercdarbībai labvēlīgu vidi un 
paplašināt darbavietas. Vai šāds pieņēmums ir balstīts uz fak-
tiem? Es analizēju pēc Lursoft 2017. g. datiem situāciju par uzņē-
mējdarbību Latvijas pašvaldībās. Skatīt pievienoto tabulu. Mūsu 
Mālpils novads ir ļoti augstās vietās visos rādītājos, kas raksturo 
uzņēmējdarbību novados (8. vieta – uzņēmumu darbinieki (%) uz 
iedz. sk. novadā; 16. vieta – uzņēmumu kop. apgroz. uz 1000 
iedz.; 32. vieta – Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) uz 1000 
iedz.; 33. vieta – uzņēmumu sk. uz 1000 iedz.; 43. vieta – kop. 
peļņa uz 1000 iedz.).

VARAM izplatītajos publiskajos paziņojumos par to, ka “nelie-
lajās” pašvaldībās nenotiek uzņēmējdarbība, nav patiesa. Arī 
Latvijas Mobilais Telefons un Latvijas Universitāte pētījumā par 
to, kā pārvietojas iedzīvotāji no plkst. 7:00 līdz 9:00 un no plkst. 
17:00 līdz 19:00 starp novadiem, pamatoti to saistot ar pārvieto-
šanos uz darba vietu, ir secinājuši, ka Latvijā ir izdalāmi 75 attīs-
tības centri kā Latvijas tautsaimniecības attīstības vietas. Starp 

Par administratīvi teritoriālo reformu
šiem centriem ir arī Mālpils novads, Krimuldas novads, Inčukal-
na novads, Siguldas novads. Savdabīgi, ka starp šiem centriem 
nav vairāki VARAM definētie reģionālie attīstības centri, ap ku-
riem veido “vietējās” pašvaldības (Krāslava, Alūksne, Ludza, Val-
ka). Rodas jautājums, kāpēc šie jau izveidojušies attīstības centri 
ir jāapvieno? Vai varbūt tāpēc, ka daži politiķi, kā Raivis Dzintars 
(E. Veidemanes intervija septembra NRA), Juris Pūce (uzstāša-
nās iedzīvotāju sanāksmē Krimuldas novadā) uzskata, ka jaunajā 
novadā nevar būt četri peldbaseini, ka tā ir naudas izšķērdēšana 
un divi būtu jāslēdz? Man uzreiz rodas jautājumi. Kas, pēc politi-
ķu prāta, ir izšķērdējis naudu un kurus peldbaseinus ir jāslēdz? 
Atgādināšu peldbaseinu izveides vēsturi. Krimuldas novadā (Ra-
ganā) peldbaseinu uzcēla 1986. g., Inčukalnā 2003. g., Mālpilī, pie 
vidusskolas vispār nebija sporta bāzes (sporta zāle ar peldbasei-
nu pie Mālpils vidusskolas bija paredzēta jau 1977. g. projektā), 
2009. g., Siguldā 2017. g. Tad kurš ir izšķērdējis naudu? Varbūt 
politiķi domā, ka tikai pilsētās drīkst būt šāda infrastruktūra? Lai 
tie lauku iedzīvotāji brauc uz pilsētu, tērē savu laiku un naudu! 
Bet nodokļus taču maksājam vienādus! Ļoti “boļševistiska” do-
māšana šādiem politiķiem. Tā vietā, lai priecātos par to, ka paš-
valdības ir radījušas iespējas saviem bērniem un iedzīvotājiem 
visu gadu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, viņi izplata vie-
dokli, ka tā ir izšķērdība. Absurds! Par skolām jau tas pats. Ļoti 
cer, ka pēc reformas skolas aiztaisīs ciet un skolēni braukās vai 
ģimenes pārcelsies uz pilsētām.

Ar cieņu, Aleksandrs Lielmežs

N.p.k. Pašvaldības
uzņēmumu 

darbinieki (%) / 
uz iedzīvotāju sk.

uzņēmumi / uz 
1000 iedzīvotājiem

kop. apgrozījums (EUR) 
/ uz 1000 iedzīvotājiem

kop. peļņa (tūkst. 
EUR) / uz 1000 
iedzīvotājiem

UIN / uz 1000 
iedzīvotājiem

1 Mārupes nov. 109,86 137,17 110950108,62 3262,56 649,32
2 Ķekavas nov. 68,17 106,38 71146424,78 1218,57 404,49
3 Stopiņu nov. 66,49 120,35 95075684,82 5870,92 640,16
4 Rīga 54,28 140,42 51515762,63 2941,16 459,09
5 Babītes nov. 41,37 121,87 22321827,31 1582,37 190,35
6 Smiltenes nov. 36,81 81,85 31864823,86 2499,83 170,67
7 Siguldas nov. 36,05 102,39 17266786,13 488,74 66,05
8 Mālpils nov. 35,40 (8. vieta) 94,39 (33. vieta) 17395540,81 (16. vieta) 519,60 (43. vieta) 72,48 (32. vieta)

9 Valmiera 34,58 78,49 21372934,58 620,46 91,85
10 Cēsu nov. 31,07 96,67 16072489,61 1018,18 136,97
11 Inčukalna nov. 31,04 75,08 46977823,70 1204,19 114,42
12 Naukšēnu nov. 30,77 98,13 10230943,47 943,65 35,31
13 Ozolnieku nov. 30,73 84,29 16299704,28 712,66 86,13
14 Aknīstes nov. 30,46 68,26 14300572,11 2479,09 303,11
15 Garkalnes nov. 30,36 130,08 26879187,07 2305,14 205,25
16 Ventspils 28,89 64,60 20320032,60 1759,60 166,79
17 Aizkraukles nov. 28,84 56,87 32924944,05 917,08 146,58
18 Olaines nov. 28,54 81,78 19846577,52 1210,80 174,21
19 Rojas nov. 27,63 68,03 7975973,87 36,52 45,33
20 Salas nov. 26,54 79,12 8700480,09 371,54 42,57
21 Liepāja 26,02 69,32 17935127,38 150,49 117,37
22 Grobiņas nov. 25,99 84,44 10496662,13 444,48 57,89
23 Rēzekne 24,98 54,81 9353859,21 580,22 44,59
24 Ādažu nov. 24,80 101,59 15036348,51 2614,78 83,22
25 Dobeles nov. 24,47 62,09 22139318,14 998,08 74,78
26 Salaspils nov. 23,52 79,98 13747779,05 353,94 125,42
27 Ikšķiles nov. 23,36 108,73 12018987,48 34,34 85,57
28 Tukuma nov. 23,12 78,90 14325679,43 625,57 94,02
29 Saldus nov. 22,68 85,30 14438478,07 1812,37 134,46
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Turpinājums 6. lpp.

AKTUĀLI

30 Jēkabpils 22,58 58,77 9823679,75 149,10 44,62
31 Jelgava 22,14 71,71 14515276,12 292,86 78,19
32 Daugavpils 22,08 44,28 8404053,88 29,51 48,07
33 Kocēnu nov. 22,01 102,12 9263234,86 77,21 29,09
34 Saulkrastu nov. 22,00 93,87 10240516,15 228,38 49,87
35 Krimuldas nov. 21,91 94,53 11500059,88 787,05 96,83
36 Dundagas nov. 21,57 76,64 11503422,01 655,65 53,62
37 Jaunpils nov. 21,26 96,77 12512263,03 1340,58 11,42
38 Ropažu nov. 20,82 79,07 10684383,41 180,57 57,47
39 Preiļu nov. 20,55 65,94 11704962,79 283,62 38,30
40 Limbažu nov. 20,38 90,62 9799485,57 252,49 58,82
41 Ogres nov. 20,08 84,20 8308164,75 168,86 60,96
42 Jūrmala 19,99 75,49 6914863,05 235,94 62,87
43 Engures nov. 19,82 99,85 9103783,63 -55,84 33,37
44 Nīcas nov. 19,59 93,38 11114475,77 579,29 68,25
45 Salacgrīvas nov. 18,97 96,71 6943536,02 -93,92 28,16
46 Pārgaujas nov. 18,53 124,94 9829943,99 955,24 126,18
47 Tērvetes nov. 18,20 81,03 13820958,35 1222,71 38,86
48 Jelgavas nov. 18,02 73,99 9975994,32 707,32 52,05
49 Kuldīgas nov. 17,87 96,86 8008705,00 333,82 54,01
50 Līgatnes nov. 17,79 88,39 5915662,10 -65,35 25,36
51 Talsu nov. 17,69 82,71 12174564,81 873,06 108,75
52 Lielvārdes nov. 17,53 72,00 8938897,86 270,45 45,96
53 Burtnieku nov. 17,52 107,51 8149254,05 239,35 46,54
54 Jaunpiebalgas nov. 17,40 98,56 12789957,26 715,06 78,24
55 Viļānu nov. 17,29 37,55 6809839,87 470,20 52,66
56 Strenču nov. 17,24 59,55 4189682,82 264,29 20,72
57 Amatas nov. 17,21 122,44 6217244,70 31,26 24,59
58 Gulbenes nov. 17,08 59,34 8560523,61 399,92 27,14
59 Priekules nov. 16,92 80,04 9827480,26 353,37 14,09
60 Sējas nov. 16,71 85,46 11583933,67 942,22 42,55
61 Iecavas nov. 16,70 66,10 15269652,17 1058,65 175,73
62 Pāvilostas nov. 16,54 120,24 4333981,50 533,28 26,69
63 Madonas nov. 16,35 79,54 8412901,77 216,62 39,47
64 Baldones nov. 16,29 80,49 5681192,98 69,84 44,29
65 Ķeguma nov. 15,92 99,58 7985697,96 8,83 30,79
66 Kandavas nov. 15,86 99,61 5014436,33 226,15 29,63
67 Varakļānu nov. 15,52 57,84 6794173,21 544,76 23,47
68 Bauskas nov. 15,41 74,40 7912700,45 357,12 37,22
69 Ventspils nov. 15,37 91,37 9815209,63 818,97 61,38
70 Beverīnas nov. 15,28 114,53 6268774,71 494,16 31,69
71 Auces nov. 15,05 52,57 5129869,14 462,01 17,48
72 Aizputes nov. 14,90 84,00 6665712,17 153,60 22,62
73 Krustpils nov. 14,82 75,18 12248575,51 500,85 54,84
74 Raunas nov. 14,74 144,39 5645717,34 207,93 25,97
75 Carnikavas nov. 14,62 75,59 6578740,99 88,64 38,97
76 Cesvaines nov. 14,57 69,59 9136326,41 196,60 26,00
77 Mazsalacas nov. 14,17 89,68 4292271,20 282,15 14,39
78 Kokneses nov. 14,02 74,15 10263854,47 1360,12 127,70
79 Jaunjelgavas nov. 13,98 75,38 20973865,60 1567,56 165,18
80 Alūksnes nov. 13,80 82,05 4423079,91 210,64 33,00
81 Līvānu nov. 13,79 65,20 6762927,42 753,53 102,99
82 Alojas nov. 13,59 86,77 6868089,34 183,99 14,79
83 Rucavas nov. 13,46 117,96 8412545,35 797,52 34,83
84 Lubānas nov. 13,13 49,40 4269855,91 121,18 7,37
85 Skrīveru nov. 13,11 66,80 3737406,90 120,60 23,21
86 Ērgļu nov. 12,94 72,41 4418267,69 131,62 17,96
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87 Valkas nov. 12,85 69,00 5475355,21 304,54 22,25
88 Balvu nov. 12,41 62,83 3217864,29 187,05 24,10
89 Priekuļu nov. 12,17 84,59 5127474,86 179,72 35,33
90 Jēkabpils nov. 11,99 92,75 5744134,27 495,77 17,67
91 Durbes nov. 11,89 146,00 11412669,53 1196,52 24,58
92 Viesītes nov. 11,84 76,47 3570844,23 319,88 13,64
93 Rēzeknes nov. 11,24 60,69 5167453,09 548,99 20,58
94 Ludzas nov. 11,24 43,27 3063429,17 4,44 18,14
95 Rūjienas nov. 11,13 63,89 5542775,06 211,83 23,73
96 Krāslavas nov. 11,13 42,84 4308578,09 297,46 17,88
97 Skrundas nov. 11,10 85,69 4261185,10 206,21 21,82
98 Brocēnu nov. 11,00 74,83 5444956,19 328,25 19,90
99 Alsungas nov. 10,91 109,09 6545332,17 333,00 14,30

100 Vecumnieku nov. 10,83 72,37 5886862,61 431,19 65,41
101 Ilūkstes nov. 10,75 46,45 3929073,46 436,25 21,11
102 Vecpiebalgas nov. 10,49 102,39 3467423,40 10,10 15,17
103 Apes nov. 10,25 77,94 3831265,62 298,05 22,52
104 Pļaviņu nov. 9,98 63,30 3605550,55 119,40 31,91
105 Kārsavas nov. 9,82 49,88 3828157,40 441,26 18,60
106 Rugāju nov. 9,05 91,40 3993886,31 352,38 27,26
107 Rundāles nov. 9,00 96,94 5822528,63 1213,20 54,28
108 Baltinavas nov. 8,22 61,43 4014063,23 -144,55 1,38
109 Daugavpils nov. 7,88 47,73 2278564,43 149,81 10,64
110 Mērsraga nov. 7,64 51,79 2169672,01 -69,13 29,48
111 Zilupes nov. 7,02 33,96 2112789,65 210,46 11,96
112 Ciblas nov. 5,90 61,12 1526658,23 237,10 1,58
113 Neretas nov. 5,43 67,53 6812022,05 517,07 12,96
114 Dagdas nov. 5,06 42,85 1553290,48 22,80 10,76
115 Vārkavas nov. 4,91 100,75 1488890,73 314,88 2,09
116 Viļakas nov. 4,58 48,27 1503657,81 55,13 2,55
117 Vaiņodes nov. 3,82 92,05 1159392,21 130,09 8,66
118 Riebiņu nov. 3,74 70,28 1211254,39 149,99 11,67
119 Aglonas nov. 2,87 40,96 1612,13 400,56 22,64

Nereformētās pašvaldības Pilsētas
Pie lielajām pilsētām Pirmais novads Latvijā
Attīstības centru pašvaldības Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs

Atklāta Rituma Ivanova izstāde
19. janvārī Mālpils kultūras centra izstāžu zālē atklāja Rituma 

Ivanova darbu izstādi. To veido trīs darbu sērijas – Gaismas sta-
ros (2010), Savienot (2016) un Baltā gaisma (2018/2019). Māksli-
nieka gleznās un zemcilnī uzmanības centrā mūsu laikmeta cil-
vēka portrets.

Par izstādē apskatāmajiem darbiem no pazīstamās sērijas 
(Gaismas staros) par mūsdienu popkultūras ikonām mākslinieks 
saka: “Masu kultūra un cilvēks tās centrā ir mans interešu lauks. 
Mēs nevaram izvairīties no popkultūras. Varam to apbrīnot vai 
nicināt, bet nevam noliegt tās ietekmi.

Reizēm jau mākslinieks nemaz nezin, ko viņš rada. Tikai tie-
koties ar skatītāju, rādot savu darbu, viņš saprot sava darba jēgu, 
kura veidojas tieši skatīšanās brīdī.”

Caur šiem tēliem un gleznošanas procesu mākslinieks patie-
sībā piedāvā ieraudzīt kaut ko citu – stāstu par mums pašiem, 
par mūsu iekšējo enerģiju un emocijām. Šajos tēlos fiksēts laik-
mets un ļauts paskatīties uz mūsdienu sabiedrību no malas.

Par savu īpašo glezniecības tehniku mākslinieks stāsta: 
“Gleznošana ar svītru ir radusies manas mākslinieka identitātes 
meklējumos. Lai māksla būtu personiska, tai jābūt ļoti atšķirīgai 

– pamanāmai pasaules līmenī, jo mēs pārsteidzam tieši ar to, ka  
esam atšķirīgi.

Katrai manai gleznai ir arī estētiskās vērtības – krāsa, gaisma, 
proporcija. Mākslā ir jāmeklē valoda un tad, kad tā atrasta, ar to 
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Finansiāli vērienīgs projekts tiks īstenots Pils ielā 12 (zināma 
arī kā viena no divstāvīgajām kopmītnēm) un Pils ielā 7 (zināmas 
kā piecstāvīgās kopmītnes) 1. stāvā.

2019. gadā CFLA tika iesniegts projekta pieteikums “Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai Mālpils novadā” un gada nogalē tika parakstīta vienoša-
nās par šī projekta īstenošanu.

Kas tad īsti ir DEINSTITUCIONALIZĀCIJA? Ne visiem to izdo-
das pareizi izrunāt ar pirmo reizi, kur nu vēl uzrakstīt. Taču patie-
sībā tas ir apzīmējums procesam, kas pasaulē notiek jau samērā 
ilgu laiku un tagad lēnām tiek īstenots arī pie mums Latvijā.

Ļoti vienkāršiem vārdiem skaidrojot, pie mums darbojas ilg-
stošas aprūpes institūcijas, kurās tiek ievietotas personas ar ga-
rīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), psihiskām saslim-
šanām, ar smagiem kustību traucējumiem. Nereti šīs vietas 
atrodas tālu no šo personu dzīvesvietas, radiem, paziņām. Šajās 
iestādēs tiek nodrošināta fiziskā uzturēšanās (gultasvieta, ēdinā-
šana, medicīniskā aprūpe), iespēju robežās nodrošinātas šo per-
sonu individuālās vajadzības. Ģimenei nereti tas ir sāpīgs jautā-
jums par ģimenes locekļa ievietošanu šādās iestādēs. Ļoti 
daudzas ģimenes cīnās līdz pēdējam, mēģinot mājas apstākļos 
nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi ģimenes loceklim ar garīga rakstura 
traucējumiem vai psihiskām saslimšanām. Aprūpētājiem, kas 
visbiežāk ir vecāki, tas nozīmē piedzīvot daudzas sociāli ekono-
miskas problēmas, piemēram, ilgstošu bezdarbu (jo kādam ir 
jāpaliek mājās un jāveic aprūpe), samazinātas sociālās garanti-
jas (mazāka vai neesoša pensija), kā arī pašiem piedzīvojot psi-
hiski somatiskas saslimšanas no pārmērīgas pārpūles. Savukārt 
personai ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslim-
šanām, zaudējot vecākus, paaugstinās risks nonākt šādā ilgsto-
šas aprūpes institūcijā, ja nav pietiekamu pašaprūpes iemaņu.

Būtībā deinstitucionalizācija nozīmē veidot sabiedrībā balstī-
tus pakalpojumus (dienas aprūpes centru (DAC), grupu dzīvokļus 
utt.) iespējami tuvu personu dzīvesvietai, tādejādi samazinot ris-
ku šo personu nonākšanai ilgstošas aprūpes institūcijās.

Projekta mērķis ir, veicot ēku pārbūves un labiekārtošanas 
darbus adresēs Pils iela 7 un Pils iela 12, nodrošināt sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību 
Mālpils novadā, tādējādi dodot iespēju pilngadīgām personām ar 
GRT saņemt nepieciešamos pakalpojumus savā dzīvesvietā vai 
pēc iespējas tuvu tai, kā arī paplašinot to iespējas dzīvei iekļaujo-
šā sabiedrībā. 

Lai sasniegtu projekta mērķi un tiktu apmierinātas pēc iespē-
jas plašākas mērķa grupas vajadzības, projektā plānota šāda so-
ciālo pakalpojumu infrastruktūras nodrošināšana: 

1) DAC izveide, tādējādi nodrošinot mērķa grupas iespējas ik-
dienā uzlabot savas sociālās prasmes, piedaloties dažādās no-
darbībās, saņemot profesionālu individuālu atbalstu;

2) Grupu dzīvokļu izveide, lai nodrošinātu šo personu iespējas 
dzīvei iekļaujošā sabiedrībā un mazinātu to atkarību no ģimenes 
locekļu materiālā un fiziskā atbalsta, nodrošinātu profesionālu 
un individuālu atbalstu;

3) “Atelpas brīža” pakalpojumu infrastruktūras izveide, lai no-
drošinātu īslaicīgi nepieciešama pakalpojuma sniegšanu gadīju-
mos, kad mērķa grupas personas aprūpētājs objektīvu apstākļu 
dēļ īslaicīgi nespēj nodrošināt mērķa grupas personas aprūpi.

Sīkāk par katru no šiem pakalpojumiem.
Pils ielā 12, divstāvu kopmītnes 1. stāva lielākā daļa tiks atvē-

lēta grupu dzīvokļu izveidei un atelpas brīža pakalpojuma nodro-
šināšanai. Kopumā tiks izveidoti 8 grupu dzīvokļi, 1 no tiem būs 
piemērots personām ar kustību traucējumiem. Uz dzīvokļiem 
varēs pretendēt pilngadīgas personas ar GRT, kurām piešķirta I 

Deinstitucionalizācija Mālpils novadā

PROJEKTI

ir jādalās.”
Valdis Atāls, kura koncerts izskanēja pēc 

atklāšanas, par mākslinieka darbiem teica: 
“Man Rituma gleznas šķiet kā gaismas au-
dumi un viņš pats kā audējs. Darbi ir ne tikai 
gleznieciski, bet arī ļoti telpiski, veidoti ar 
tādu kā gaismas štrihu.”

Ritums Ivanovs par savu izstādi Mālpilī: 
“Viena no manām vēlmēm ir izstādīties Lat-
vijā. Man ir prieks, ka ir tādas vietas, kur var 
izstādīt mākslu, tādā veidā rodas arī iespēja 
apceļot Latviju! Prieks, ka tepat līdzās ir arī 
Mākslas skola, kuras audzēkņiem noteikti 
ir svarīgi redzēt mākslas darbu oriģinālus. 
Mēs mācījāmies no grāmatām, pat no 
melnbaltām kserokopijām. Māksla ir jāsa-
tiek, māksla ir jāredz oriģinālā, klātbūtnes 
moments ir ļoti būtisks!”

Apskatīt pasaulē novērtētā mākslinieka darbus Mālpilī iepē-
jams līdz 28. februārim. Esmeralda Tāle
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vai II invaliditātes grupa. Dzīvokļiem būs koplietošanas virtuve un 
atpūtas telpa. Ēkā paredzētas telpas atbalsta personālam. Atbal-
sta personāls tiks nodrošināts katram dzīvokļa iemītniekam at-
bilstoši personu ar GRT pašaprūpes iemaņu novērtējumam. Vie-
nam tas būs vajadzīgs 24 stundas diennaktī, citam, iespējams, 
tikai kādu noteiktu darbību veikšanai. Grupu dzīvokļi būs kā ik-
dienas dzīvei pietuvināta vide. To iemītnieki darīs tās pašas lietas, 
kā ikviens no mums – ies iepirkties, gatavos ēst, uzkops savu 
dzīvesvietu, maksās rēķinus utt. Vienīgā atšķirība, ka šo lietu pa-
veikšanai kādam, iespējams, būs nepieciešama lielāka vai mazā-
ka atbalsta personāla palīdzība. Prioritāte šo dzīvokļu izmanto-
šanai būs Mālpils novadā deklarētām pilngadīgām personām ar 
GRT, kam piešķirta I vai II grupa.

Šajā pašā ēkas daļā tiks nodrošināts arī atelpas brīža pakal-
pojums. Šī pakalpojuma būtība ir tāda, ka ģimenes, kuru aprūpē 
ir pilngadīgas personas ar GRT I vai II grupu, varēs aprūpējamo 
ģimenes locekli līdz 8 dienām gada ietvaros ievietot atelpas brīža 
mītnē, kur par viņu šajā laikā parūpēsies atbalsta personāls. Ja 
aprūpējamā persona nav atstājama bez uzraudzības, tad perso-
nai, kas par viņu rūpējas, ir apgrūtinātas vai pat nav iespējamas 
tādas elementāras lietas kā zobārsta, friziera, teātra utt. apmek-
lējums. Pakalpojuma pieejamība ļaus šiem cilvēkiem izdarīt šīs 
pašsaprotamās lietas, vienlaikus neraizējoties par aprūpējamās 
personas aprūpi prombūtnes laikā. Atelpas brīža pakalpojuma 
nodrošināšanai tiks iekārtotas divas istabiņas (vietas). Pakalpo-
juma nodrošināšanas laikā būs pieejams atbalsta personāls, kas 
uzņemsies visas rūpes par personu ar GRT. Pakalpojumu varēs 
izmantot gan kā vienu nepārtrauktu 8 dienu laika periodu, gan 
izmantot to pa dienām, nepārsniedzot 8 dienas gadā.

Kamēr citviet Latvijā trūkst ģimenes ārstu, Mālpilī darbojas 
divas ģimenes ārstu prakses vietas. Lai uzlabotu primārās vese-
lības aprūpes pieejamību, 2019. gadā pašvaldība sagatavoja pro-
jekta pieteikumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk 
CFLA) “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
J. Sprūdes ģimenes ārsta praksē”. Šo finansējumu varējām pie-
saistīt, jo telpas, kurās darbojas ārstes prakse, atrodas pašvaldī-
bas īpašumā. Projekts guva apstiprinājumu un 2019. augustā tika 
parakstīts līgums par tā īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselī-
bas aprūpes infrastruktūru J. Sprūdes ģimenes ārsta praksē. 

Ģimenes ārstu prakses infrastruktūras uzlabošana
Projekta ietvaros pagājušā gada oktobrī veikta logu un ārdurvju 
nomaiņa, savukārt šogad tiks uzlabota telpu vēdināšana, nodro-
šināta vides pieejamība, kā arī veikts sanitārā mezgla daļējs re-
monts. Minētie darbi tiks uzsākti, kad noslēgsies cenu aptauja 
par šo darbu veikšanu un būs zināmi darbu veicēji.

Projektu plānots īstenot 15 mēnešu laikā no vienošanās spēkā 
stāšanās dienas.

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 
8 000, tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finan-
sējums 85 % jeb EUR 6 800, valsts budžeta līdzfinansējums 9 % 
jeb EUR 720, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu 
segšanai 6 % jeb EUR 480.

Pils ielā 7, piecstāvu kopmītnes 1. stāva daļā, pārbūvējot neiz-
mantotās telpas aiz bijušās ēdnīcas, tiks izveidots Dienas aprū-
pes centrs (DAC) kā vieta, kur socializēties, veicināt pašizaugsmi, 
nostiprināt dažādas iemaņas un dažādot tās. Arī DAC pakalpoju-
ma saņēmēju mērķa grupa ir personas ar GRT (I vai II grupu). 
Ikdienā tieši darba atrašana un strādāšana nostiprina sociālās 
prasmes. Personu ar GRT iespējas atrast darbu ir stipri ierobe-
žotas gan profesionālo iemaņu trūkumu dēļ, gan arī darba devēju 
aizspriedumu dēļ. Tieši DAC ar tajā sniegtajām iespējām būs vie-
ta, kur šīs sociālās prasmes izkopt.

Šo trīs pakalpojumu infrastruktūras izveide ilgs līdz 
30.04.2021. Par projekta īstenošanas gaitu papildus informāciju 
iespējams saņemt Attīstības un īpašumu apsaimniekošanas daļā 
pie projektu vadītājas Elitas Kārkliņas, savukārt par iespēju iz-
mantot grupu dzīvokļu pakalpojumu, DAC, atelpas brīža pakal-
pojumu var vērsties Mālpils novada Sociālajā dienestā. Vēlreiz 
atgādinām, ka iespējas saņemt šos pakalpojumus būs TIKAI 
personām ar GRT I vai II grupu un kuriem ir veikta personu iz-
vērtēšana ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pa-
kalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. Pa-
kalpojumu sniegšanu plānots uzsākt ne ātrāk kā 2021. gadā. 

Kopējās attiecināmās izmaksas projekta īstenošanai EUR 
531 460,00 tai skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansējums 85 % jeb EUR 451 741,00, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai 3,75 % jeb EUR 19 929,75, pašvaldības līdzfinansē-
jums attiecināmo izmaksu segšanai 11,25 % jeb EUR 10 859,14.

Elita Kārkliņa, Mālpils novada domes Projektu vadītāja

Turpinājums no 7. lpp.

Mālpils novada vidusskolā veiksmīgi aizvadīts Erasmus+ 
programmas projekta “Katra lāse skaitās” pirmais darba 
posms. Jūsu uzmanībai piedāvājam nelielu pārskatu par sep-

tembrī–decembrī paveikto.
* → Ir tradīcija septembra sākumā veidot Dzejas dienas par 

godu mūsu latviešu dramaturgam un dzejniekam – Rainim. 

Katra lāse skaitās

PROJEKTI
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Parasti šos svētkus svin 11. septembrī. 5. klase dažādu lat-
viešu autoru darbos meklēja dzejoļus, kas bija saistīti ar 
ūdeni. 8., 9. un 11. klases veidoja jaunrades darbus par 
ūdens tēmu. Pēc tam skolēni šos darbus noformēja ūdens 
lāses formā, uzzīmēja dzejoļu galvenos tēlus un notikumus 
un šos darbus izstādīja skolas gaitenī, lai tos varētu apska-
tīt arī citi skolēni. Darbu vadīja skolotāja Santa Mihelsone.

* → 6. klases skolēns Toms Steķis izstrādāja projekta darbu 
“Wake Parka izveide un funkcijas Mālpils novada Sudas 
upes baseinā”, kurā ir aprakstīta veikborda vēsture, veik-
parki pasaulē un Latvijā, kā arī Mālpils veikparka izveide no 
idejas līdz realizācijai. Darba vadītāja skolotāja Ilze Bērzi-
ņa. 

* → Projekta darba grupa - Dārta Laizāne, Linda Verze, Dā-
vis Dreimanis, Mārtiņš Lejiņš un Markuss Šantars devās uz 
bērnudārzu, lai pastāstītu Mālpils jaunākajai paaudzei par 
ūdens nozīmību. Apmeklējuma laikā novadīja rotaļu un zī-
mējumu konkursu.

* → 3.a klases skolēniem tika dots uzdevums izpētīt, kā lat-
viešu tautas dziesmās ir aprakstītas, raksturotas upes. 
Skolēniem bija jāizvēlas 5 raksturīgākās tautas dziesmas, 
kas, viņuprāt, vislabāk pastāsta par upi. Tad trīs no tautas 
dziesmām bija jāilustrē. Skolēni īpaši tika aicināti meklēt 
Mālpilī pierakstītās tautasdziesmas un veidot ilustrācijas 
iespējami dažādās tehnikās. Klasē pēc tam tika izveidota 
darbu izstāde, kur skolēni apsprieda darbu atbilstību tē-
mai, pamatoja tehnikas izvēli, stāstīja par radošo ieceri. 
Darbu vadīja skolotāja Dace Brūna.

* → Lai sākumskolas skolēni uzzinātu vairāk par elektrības 
ražošanu, izmantojot ūdeni, Mārtiņš Lejiņš un Dāvis Drei-
manis sarīkoja un novadīja ekskursiju uz “Brūnu HES”, 
kurā 2. klases skolēniem tika pastāstīts par elektrības ra-
žošanu un upi, kuru “Brūnu HES” izmanto elektrības ražo-
šanai.

* Projekta dalībnieču grupa apmeklēja izstādi “Gaujas stāsti 
audeklos” kultūras centrā “Siguldas devons”, kurā izstādīti 
20. gadsimta otrās puses gleznotāju mākslas darbi, kas 
veltīti Latvijas dabas karalienei – Gaujas senlejai. Meitenes 
piedalījās arī mākslinieka A. Naumova vadītajā meistarkla-
sē. 

* → Lai par globālās sasilšanas briesmām uzzinātu arī jau-
nākās paaudzes skolēni, Ingars Jēkabsons novadīja 
2.b klasei nodarbību par “Globālo sasilšanu un tās ietekmi 
uz mūsu dzīvi”, kuras laikā skolēni uzzināja par šīs tēmas 
svarīgumu. Tika pārrunāti skolēnu ikdienas paradumi un 
kā tie var ietekmēt pasauli. Nodarbības beigās katrs sko-
lēns izveidoja savu “Klimata glābšanas laiviņu”, kurai uz 
karoga uzrakstīja savas atsauces par nodarbību un ko viņš 
mainīs savā dzīvē, lai palēninātu globālās sasilšanas pro-
cesu.

* → Projekta ietvaros projekta dalībnieki un eko padomes 
locekļi: Ingars Jēkabsons, Elizabete Ģērmane, Eva Vērse, 
Irbe Strūģe un Anastasija Fiļipova devās uz PII “Māllēpīte” 
un novadīja nodarbību par globālo sasilšanu. Nodarbībā 
runāja par to, kas veicina klimata pārmaiņas un par dabai 
draudzīgākām darbībām, ko varam darīt savā ikdienas dzī-
vē, lai palēninātu globālo sasilšanu. Tika izveidots zemes 
makets, lai pastāstītu par sugu izmiršanu un veikts pētī-
jums par patērēto ūdens daudzumu, ja zobus mazgātu ar 
atvērtu ūdens krānu. Darbu konsultēja skolotāja Daiga 
Lāce.

* → Latvija šajā rudenī svinēja 101 gada jubileju. Par godu 
Latvijas svētkiem tika veidota skaista Latvju spēka zīmju 
kompozīcija un izvēlētas spēka zīmes, kas saistītas ar ūde-
ni. Darbā piedalījās 6.a un 11. klases, skolotājas Jana 

Zegrja un Santa Mihelsone. 
* → Mazpulku siltumnīcā izveidots ūdenskrātuvju sistēmas 

modelis: Baltijas jūra, 3 upes un osta un 14 kastītes, kas 
veido upes. Baltijas jūru un ostas veidoja 6.b klases skolē-
ni, upju modeļus, savukārt, izveidoja 2.b klases skolēni. 14 
skolēni, katrs radīja savu upes mozaīkas gabaliņu. Katrs 
varēja izvēlēties krastu veidu, upes gultnes reljefu (formu), 
ūdens krāsu, upei piederošo floru un faunu jeb dzīvnieku 
un augu valsti. Skolēni arī projektēja pēc savas izvēles 
ūdenstilpni. (Vienam sala, otram tilts, ūdenskritums, bebru 
aizsprosts un vēl daudz kas cits.)

* → 2.b klase ar audzinātāju Ilzi Bērziņu un Justīni Vanagu 
devās uz vienu no Mālpils ūdens attīrīšanas stacijām, lai 
uzzinātu, kur nonāk ūdens no mūsu mājām un citām celt-
nēm Mālpilī. Attīrīšanas stacijā, kas atrodas netālu no Māl-
pils centra uz Ādmiņu pusi, viņi uzzināja un redzēja, kā viss 
netīrais ūdens nonāk stacijā, dažādos ūdens attīrīšanas 
posmus un pat to, kā jau attīrītais ūdens nonāk Mergupē. 
Šo tēmu sīkāk pēta un par to arī raksta projekta darbu 8.b 

Brūnu HES

Eko padome PII “Māllēpīte”

Turpinājums 10. lpp.

PROJEKTI
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Mālpils pašvaldība labāko pieaugušo izglītotāju vidū Latvijā
15. janvārī svinīgā pasākumā Rīgā tika pasniegta “Saules lai-

va” – Izglītības un zinātnes ministrijas balva labākajam 2019. gada 
pieaugušo neformālās izglītības sniedzējam. Balvu saņēma Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka, bet divi pretendenti saņēma IZM Pa-
teicības rakstus: Sociālās integrācijas valsts aģentūra par nozī-
mīgu ieguldījumu sociālās iekļaušanas un stereotipu 
mazināšanas jomā un Mālpils pašvaldība par ilgtspēju, daudz-
pusību un dažādu paaudžu vienošanu īstenotajās izglītības pro-
grammās.

Balvu un Pateicības rakstus pasniedza izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska, savā uzrunā atzīmējot, ka visi balvas no-
minanti ne tikai iedvesmo ar savu darbu, bet arī uzskatāmi aplie-
cina, ka pieaugušo izglītības ideja aizvien lielākam skaitam Lat-
vijas iedzīvotāju kļūst par pašsaprotamu dzīves sastāvdaļu.

Balvai vēl bija pieteikušies desmit citi pretendenti: Accenture 
Latvijas filiāle, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidussko-

la, Mācību centrs BUTS, Biedrība “Latvietes 
pūrs”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas 
Valsts tehnikums, Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra, Starptautiskā lidosta 
“Rīga”, Ventspils Tehnikums un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikums.

Tātad, savu Pateicības rakstu esam ieguvuši, vienlīdzīgi kon-
kurējot ar lieliem reģionāla un nacionāla mēroga pieaugušo iz-
glītības centriem un organizācijām. Tas sevišķi iepriecina un ro-
sina turpināt un attīstīt līdzšinējās aktivitātes un projektus. 
Paldies visiem kursu, semināru, meistarklašu, senioru universi-
tātes un projektu dalībniekiem un nodarbību vadītājiem par ie-
saistīšanos pieaugušo izglītības pasākumos! 

Līvija Mukāne, 
Mālpils novada domes pieaugušo izglītības koordinatore

Sezona oficiāli noslēgusies… Gada balva saņemta… Tagad var atskatīties 
uz padarīto…

2019. gadā mēs ar mūsu uzticamajiem zirgiem – Latvijas 
braucamā tipa genofonda ērzeli Siluets un Lipicas šķirnes zirgu 
Tulipán Talizmán esam piedalījušies 7 dažāda grūtības līmeņa 
sacensībās pajūgu braukšanā, šosezon jau senioru klasē, un gu-
vuši gan panākumus, gan pieredzi turpmākajiem startiem.

Esam piedalījušies 4 semināros, kuros savā pieredzē dalīju-
šies dažādu valstu vadošie sportisti un treneri, gūstot jaunu in-
formāciju un zināšanas turpmākajam darbam ar sevi un zirgiem.

Kopumā ļoti ražīga sezona, kura noslēdzās ar iegūto 3. vietu 
gada labāko braucēju rindās senioru klasē!

Bet to mēs nesasniedzām vieni, mums bija ļoti daudz palīgu 
un atbalstītāju, kuriem gribas pateikt lielum lielo PALDIES!!!

Paldies Reginaldam Kārkliņam ar ģimeni, Gundaram Apsī-
tim ar ģimeni un Kasparam Ligerim ar ģimeni, kuri mums ne-
savtīgi palīdzēja ar transportu, lai mēs varētu aizbraukt uz sa-
censībām!

Paldies Edvīnam Strautam, kurš jau otro sezonu ļauj izmantot 
mums savu zirgu pārvadājamo piekabi!

Paldies Dzintrai Blūmai un Dacei Stūrei par ratiem, ar kuriem 
braucām visu sezonu!

Paldies Agritai Prolei par treniņratiem, ar kuriem ikdienā tre-
nējamies!

Paldies Mārai Lūkinai, kura baro, pieskata un apčubina mūsu 
mājās palikušos zirgus, kamēr mēs braucam uz sacensībām!

Paldies SK “EquiLat” par atbalstu un uzmundrinājumu!
Un vislielāko paldies gribam pateikt Sarmītei un Andrim Ber-

giem no Z/S “Atvases”, kuri mums ir palīdzējuši un palīdz arī 
tagad!

Tik daudzi cilvēki ir iesaistījušies un bijuši kopā ar mums 
2019. gada sacensību sezonā. PALDIES!

Panākumiem bagātu Jauno gadu vēlot Santa un Māris Bergi

SPORTS

klases skolnieks Helmuts Paškovs.
* → Projektu diena decembrī. 5., 6.b, 10. klases skolēni veica 

ūdens analīzes skolotājas Ivetas Vēveres vadībā. 5. klases 
skolēni salīdzināja avota un krāna ūdeni. 6.b klases skolēni 
gatavoja 0,9-procentīgu fizioloģisko šķīdumu. Ūdenim tika 
noteikta temperatūra, ph, nitrāti, nitrīti, amonjaks. Skolēni 
iemācījās strādāt ar reaģentu norādēm un nolasīt mērīju-
mus. 7. klases skolēni noteica upes straumes ātrumu Mer-
gupē, Sudā Mālpils centrā, Sidgundā un Lielajā Juglā. 10. 
klases skolēni veica pētījumus par Sudas upes ūdeni.

* → Ir uzsākts arī apjomīgs darbs teiku un leģendu grāmatas 
veidošanā par ezeriem, purviem, jūru un upēm: teikas jau 

ir atlasītas, pārtulkotas angļu valodā, ilustrētas, ir atrasta 
ģeogrāfijas un bioloģijas informācija par attiecīgajām 
ūdenstilpnēm. Darbs vēl turpināsies. Tajā piedalās vairāku 
klašu skolēni, skolotājas: Ingrīda Kazinika, Agija Komaro-
va, Dace Andrejeva, Lilita Jomerte. 

Projekts turpinās. Aprīļa beigās uzņemsim Mālpilī ārzemju 
partnerskolu delegācijas, un tas rosinās jaunu ideju rašanos un 
īstenošanu. Interesenti var sekot līdzi projekta dienasgrāmatai 
skolas mājas lapā: https://trello.com/b/Z96g7cOX/edcprojekta-
dienasgr%C4%81mata

Līvija Mukāne, projekta vadītāja

Turpinājums no 9. lpp.
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta

25. janvāris plkst. 11:00 Pierīgas novadu sporta spēles šahā Mālpils sporta komplekss

3. februāris plkst. 18:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā, 6. posms Mālpils sporta komplekss

9. februāris Pierīgas novadu sporta spēles dambretē Salaspils sporta nams

22. februārī plkst. 11:00 Pierīgas novadu sporta spēles telpu futbolā Mālpils sporta komplekss

23. februārī plkst. 10:00 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā, 2. posms Mālpils sporta komplekss

21. decembrī Mālpils sporta kompleksā notika tradicionālā 
Mālpils domes kausa izcīņa šahā (Šveices sistēma, 8 kārtas, lai-
ka kontrole – 10 min. + 5 sek., FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins), 
kurā piedalījās 48 dalībnieki no visas Latvijas. Dalībnieku sastāvs 
bija ļoti spēcīgs – 2 FIDE meistari, 5 nacionālie meistari, 12 meis-
tarkandidāti, 23 1. sporta klases šahisti. Pirmo vietu sacensībās 
ar 6,5 punktiem no 8 iespējamiem izcīnīja FIDE meistars Matīss 
Mustaps, 2. vietu ieguva Aleksandrs Kuļņevs no Krievijas (6 pun-
kti), 3. vietā meistarkandidāts Aivars Laizāns (6 punkti), 4. vietā 
– nacionālais meistars Deniss Nikolajevs (6 punkti), 5. vietu iegu-
va meistarkandidāts Jurijs Agafonovs (6 punkti). Labākais rezul-
tāts dāmām – Marija Kuzņecova no Rīgas (4 punkti, 23. vieta kop-
vērtējumā), senioru balvu (virs 65) ieguva Vitālijs Ļevčenkovs (5,5 
punkti, 7. vieta kopvērtējumā), senioru balvu (virs 50) ieguva Vik-
tors Poļakovs (5 punkti, 13. vieta kopvērtējumā) labākais no jau-

niešiem – Artjoms Tolmačevs (5 punkti, 11. vieta kopvērtējumā). 
No mālpiliešiem Ģirts Lielmežs (3,5 punkti, 28. vieta), Patriks 
Stots (3,5 punkti, 31. vieta) un Anatolijs Seļivanovs (3 punkti, 34. 
vieta).

6. janvārī Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novada 
čempionāta šautriņu mešanā 5. posms. 1.vietu ieguva Edgars 
Komarovs, 2. vietu izcīnīja Jānis Jansons, bet 3. vietā ierindojās 
Edgars Bogdans.

Noslēdzās Pierīgas novadu 2019. gada sporta spēles. Kop-
vērtējumā Mālpils novads ieguva 9. vietu starp 16 Pierīgas nova-
diem, kā arī 2. vietu starp mazajiem (zem 5 000 iedzīvotāji) Pierī-
gas novadiem. Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos. 2 
sporta veidos mālpilieši ieguva medaļas (2. vieta – zemledus 
makšķerēšanā, 2. vieta – volejbolā).

INFORMĀCIJA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Mālpils novada dome 2020. gada 17. februārī plkst. 10:00, 

Mālpils novada domes Mazajā zālē, 2. stāvā, Nākotnes ielā 1,  
Mālpilī, Mālpils novadā rīko nekustamā īpašuma “BRIŠĶI”, 
kadastra Nr. 8074 003 1047, kas atrodas Mālpils novadā, un 
sastāv no zemes vienības (kadastra apz. 8074 003 0128) 
34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze apmēram 6 335 m3 
apjomā (turpmāk tekstā saukts – Nekustamais īpašums), 
rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

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 nekustamo īpašumu var iepazīties patstāvīgi, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 29282209.

Nekustamā īpašuma kopējā nosacītā sākumcena 
70 000 EUR.

Izsolē var piedalīties personas, kuras līdz 2020. gada 
17. februārim plkst. 9:45 iesniegušas izsoles noteikumos mi-
nētos dokumentus, iemaksājušas dalības maksu 15 EUR un  
nodrošinājumu 7000 EUR apmērā.

Dalības maksa un nodrošinājums pirms izsoles jāiemaksā 
ar atsevišķiem maksājuma dokumentiem, norādot tā iemak-
sas mērķi  “Nekustamā īpašuma “Brišķi” izsolei”, ar pārskai-
tījumu uz Mālpils novada domes, Reģ. Nr. 90000048398, kontu 
AS “Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0 vai  
kontu Nr. AS “SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 
3784 8.

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skai-
tot no izsoles dienas.
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Jūsu problēmas mēs uztversim kā savas:
 • Windows OS (XP; VISTA; 7; 8; 10) instalēšana, konfigurēša-

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

 • Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana;
 • Problēmu attālināta risināšana.

Pasūtījumus pieņem no 8:00 līdz 
21:00 bez brīvdienām.

Saziņai mob. tālr. 26476196, e-pasts: 
unijas.datori@gmail.com, IK “Ūnijas datori”, 
vienotais Reģ. Nr. 40002165017, kontaktper-
sona: Aldis, adrese: Mālpils, “Kalna Kārkli”

Mālpils novada Valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir iespēja 
saņemt VSAA pakalpojumu “Izvēle fondētās 
pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla izmanto-
šanai nāves gadījumā pirms vecuma pensijas 
piešķiršanas”. Laipni gaidīti izdarīt savu izvēli 
par pensijas 2. līmeņa mantošanu strādājošie 
iedzīvotāji! Sīkāka informācija info materiālā 
(sk. zemāk), kā arī VPVKAC, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī.

No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš 
nav vēl pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks 
izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja 
viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. /Valsts fondēto 
pensiju likuma 3.1 pants/

Varianti
 • Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā
 • Pievienot norādītās personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam 

kapitālam
 • Atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā

Noskaidro, vai esi pensiju 2. līmeņa dalībnieks un 
cik liels ir uzkrātais kapitāls

 • Aplūkojot portālā www.latvija.lv “Valsts fondēto pensiju 
shēmas dalībnieka konta izraksts”

 • Personīgi vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) klientu apkalpošanas centrā

Izvēles iespējas

I Ieskaitīšana valsts pensiju speciālajā budžetā
Šajā gadījumā viss mirušā uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls 

tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā un ņemts vērā, 
aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju apgādībā bijušajiem ģi-
menes locekļiem.

II Pievienošana citas personas pensiju 2. līmeņa 
kapitālam

Šajā gadījumā pensiju 2. līmeņa dalībnieka miršanas fakta re-
ģistrēšanas dienā norādītajai personai jābūt pensiju 2. līmeņa 
dalībniekam. VSAA aprēķinās daļu no mirušā uzkrātā pensijas 
kapitāla, ko pievienos norādītās personas pensiju 2. līmeņa uz-
krājumam.

Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas 
dienā mirušā norādītā persona nebūs pensiju 2. līmeņa dalīb-
nieks, kapitāls tiks mantots Civillikuma noteiktajā kārtībā.

III Mantot Civillikumā noteiktajā 
kārtībā

Šajā gadījumā mantiniekus Civillikuma 
noteiktā kārtībā apstiprina zvērināts no-
tārs. Ja mantinieks ir fiziska persona, tad 
var izvēlēties pienākošos mirušā uzkrātā 
pensijas kapitāla daļu saņemt kā pārskaitī-
jumu bankas kontā vai pievienot savam pensiju 2. līmeņa kapitā-
lam. Savukārt, juridiska persona to saņems bankas kontā.

Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks nebūs izdarījis izvēli, tad viņa 
nāves gadījumā kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā 
budžetā.

Kā VSAA aprēķinās nododamo uzkrāto kapitālu?
Pievienojot norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam 

vai nododot mantošanā, VSAA aprēķinātā summa veidosies:
 • 80 % no 2. līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019. gada 

31. decembrim,
 • 100 % no 2. līmeņa kapitāla, kas uzkrāts no 2020. gada 

1. janvāra.
Ja mirušais pensiju 2. līmeņa dalībnieks vai persona, kas sa-

ņems viņam atstāto pensiju 2. līmeņa kapitālu, nav atmaksājis 
VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad šis parāds tiks ieturēts no at-
stātā kapitāla.

Kuros gadījumos pensiju 2. līmenī uzkrātais kapi-
tāls netiks pievienots norādītās personas pensiju 
2. līmeņa uzkrājumam vai netiks nodots mantoša-
nai?

Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieka uzkrātais kapitāls viņa nāves 
dienā nesasniedz 35 % no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmēra (2020. gadā 35 % ir 22,41 eiro).

Kur iesniegt Iesniegumu par pensiju 2. līmenī 
uzkrātā kapitāla izmantošanu nāves gadījumā 
pirms vecuma pensijas piešķiršanas?

Iesniegums jāadresē VSAA. To var iesniegt:
 • Elektroniski – portālā www.latvija.lv, izvēloties iesniegu-

mu “Par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmanto-
šanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķirša-
nas”,

 • Nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesnie-
gumu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv

 • Klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai 
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Savu izvēli pensiju 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežo-
tu reižu skaitu. VSAA ņems vērā pēdējo izvēli.

Gribi uzzināt vairāk?
 • Lasi www.kampensiju.lv
 • Jautā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientu 

apkalpošanas centros
 • Zvani 64507020

Bet pensiju, kam?

INFORMĀCIJA
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Mālpils novada domes Pašvaldības policijas darba rezultāti
Nr.p.k. Paveiktie darba pienākumi / Skaits 2016. g. 2017. g. 2018. g. 2019. g. 

1. Izsaukumi dežūru laikā 124 293 275 253
Personas nogādātas Valsts policijā lietvedības nodrošināšanai pēc piekritības – 
kriminālprocesi (t.sk. administratīvie pārk. – narkotikas, nelegālais alkohols, 
cigaretes).

0 21 37 43

Likums par policiju 12. pants 10. punkts – persona nogādāta Valsts policijā, lai 
nenodarītu kaitējumu sev un citiem (atskurbšana).

0 17 6 7

Pieņemti policijas lēmumi par nošķiršanu (vardarbība). Likums par policiju 10. 
pants 21. punkts.

0 2 0 1

Atklāti noziedzīgi nodarījumi, iegūta nozīmīga informācija par tiem, sniegta 
palīdzība Valsts policijai noz. nod. atklāšanā, t.sk. adm. kārtā.

16 14 28 18

Pielietots dienesta suns noziedzīga nodarījuma atkāšanā – narkotikas. 0 0 1 6
Personas nogādātas Valsts policijā lietvedības nodrošināšanai pēc LAPK 46. panta 
– narkotisko vielu lietošana (ANPREN).

1 1 16 28

Personas nogādātas Valsts policijā lietvedības nodrošināšanai pēc LAPK 175. 
panta – ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgajām prasībām.

1 1 4 3

Personas nogādātas dzīvesvietā (alkohola reibums, nepieciešama palīdzība 
personai, atrasta pazudusi persona).

33 90 57 68

Aizturētas policijas meklēšanā esošas personas. 0 0 2 5
Aizturēti transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā vai bez tr/l.vad. apl. 15 17 13 18

2. Sadarbība
Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības vai pārsūtīti izskatīšanai pēc piekritī-
bas, kā arī konstatētie notikumi novada teritorijā – noteikta virzība.

0 7 9 18

Pasākumu laikā sabiedriskās kārtības nodrošināšana (pašvaldības, skolas vai citu 
organizāciju plānotie pasākumi novada teritorijā).

10 15 16 22

Pašvaldības institūcijām (sociālais dienests, bāriņtiesa, PSIA “Norma K” utt.) 5 28 20 26
NMP mediķiem (personu nodošana, palīdzības sniegšana) 8 14 17 20
NBS (sapieriem) / VUGD 4 7 8 8
Dzīvnieku patversmēm (suņu, kaķu nodošana) 7 18 8 10
Valsts mežu dienestu, Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju, tiesu izpildī-
tājiem, Latvijas Valsts ceļu uzturētājiem

3 2 3 1

3. Sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli un pašvaldības 
saistošo noteikumu pārkāpumu protokoli

25 62 114 160

LAPK 421. panta 1. daļa – smēķēšanas noteikumu pārkāpšana. 0 8 11 9
LAPK 421. panta 2. daļa – smēķēšanas noteikumu pārkāpšana, atkārtoti. 0 0 2 0
LAPK 421. panta 4. daļa – smēķēšanas noteikumu pārkāpšana, nepilngadīgie. 1 5 7 4
LAPK 51. pants 2. daļa – īpašuma nekopšana, kā rezultātā veidojas kūla. 0 0 0 2
LAPK 58. pants – vides piesārņošana. 0 1 0 1
LAPK 75. pants 2. daļa – atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumi. 0 4 8 3
LAPK 171. pants 1. daļa – alkohola lietošana sabiedriskā vietā. 12 12 41 63
LAPK 171. pants 2. daļa – alkohola lietošana sabiedriskā vietā, atkārtoti. 3 0 8 23
LAPK 1711. pants 1. daļa – alkohola lietošana – nepilngadīgais. 4 1 6 2
LAPK 1711. pants 2. daļa – alkohola lietošana, atkārtoti – nepilngadīgais. 1 0 0 0
LAPK 106.pants 1.daļa-dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana. 0 7 4 6
LAPK 106. pants 2. daļa – dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana. 0 1 2 1
LAPK 140. pants 2. daļa – ceļa braucamās daļas piegružošana. 0 1 0 0
LAPK 140. pants 3. daļa – par materiālu novietošanu uz ceļa nodalījuma joslas bez 
saskaņošanas.

0 0 0 1

LAPK 14910. pants 2. daļa 8. punkts – transporta apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšana.

0 0 6 5

LAPK 14923. pants 2. daļa – gājējiem uzlikto noteikumu pārkāpšana. 0 1 6 14
LAPK 167. pants – sīkais huligānisms. 1 14 5 5
LAPK 172. pants 3. daļa – alkohola nodošana nepilngadīgiem. 3 0 2 1
LAPK 173. pants 1. daļa – vecāku pienākumu nepildīšana. 0 0 0 2
LAPK 186. pants 2. daļa – dzīvesvietas nedeklarēšana. 0 1 0 4
Mālpils saistošie noteikumi Nr. 7 – 1. p. 1. apakšp. – naktsmiera traucēšana. 0 0 1 0
Mālpils saistošie noteikumi Nr. 7 – 1. p. 2. apakšp. – nesankcionēta izgāztuvju 
veidošana.

0 0 0 3
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Mālpils saistošie noteikumi Nr. 7 – 1. p. 5. apakšp. – iekšējo kārtības noteikumu 
neievērošana.

0 5 3 5

Mālpils saistošie noteikumi Nr. 7 – 1. p. 6. apakšp. – alkohola lietošana dzīvojamās 
mājas kāpņu telpā.

0 0 0 2

Mālpils saistošie noteikumi Nr. 7 – 1.p. 7. apakšp. – sabiedriskā vietā ar atvērtu 
alkohola iepakojumu.

0 0 0 4

Mālpils saistošie noteikumi Nr. 7 – 3. p. 3. apakšp. – ugunsdrošības noteikumu 
pārkāpšana.

0 0 1 0

Mālpils pašvaldības policijas kontakttālruņi informācijas nodošanai: 28357022 vai 28610004, ārpus pašvaldības policijas darba 
laika zvanīt uz Valsts policijas diennakts bezmaksas palīdzības tālruņa numuru: 110

Parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par 
Valsts prezidenta apturētajiem 
likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim Latvijā norisi-
nās parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām””.

Mālpils novadā parakstīties ir iespējams:
Mālpils novada domē, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils no-

vadā, 2. stāvā
Parakstu vākšanas vietas darba laiks:
pirmdienās, ceturtdienās, sestdienās no 14:00 līdz 18:00
otrdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no 8:30 līdz 12:30

2019. gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas Republi-
kas Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas deputāta prasību, 
Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2019. gada 19. 
decembrī pieņemto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas do-
mes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām”” publicēšanu uz 2 mēnešiem.

Satversmē noteikts, ka Valsts prezidentam likuma publicē-
šana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa 

Saeimas locekļu, un šādā kārtībā apturēts likums nododams 
tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā 
daļa vēlētāju. Kārtība, kādā jānotiek parakstu vākšanai, no-
teikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Apturētie grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu 
ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz 
kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlē-
šanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. 
Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 
24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo 
pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat 
izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši 
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek 
un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu adminis-
trācija.

 • Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstie-
sīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī sa-
snieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu 
vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu aplie-
cinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai personas 
apliecība.

 • Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt pa-
rakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstī-
ties savā atrašanās vietā.

Vairāk informācijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas 
lapā: www.cvk.lv

PATEICĪBA
Lai no prieka iegūtu pilnu vērtību, vajag kādu, ar ko dalīties 

/M. Tvens/
P/a “Mālpils sociālais dienests” darbinieki vēlas pateikties 

visiem, kas dāvājuši prieku mūsu klientiem.
Mālpils sociālās aprūpes klienti biedrības “NSUS” projektu 

“Eņģeļi pār Latviju” un “Piepildi sapni” ietvaros saņēma dāva-
nas no dažādām Latvijas vietām. Aktīvi bija arī Mālpils novada 
iedzīvotāji – paldies Kļaviņu ģimenei par skaistajiem Ziemas-
svētku apsveikumiem, Epaltu ģimenei par īpaši katram klien-
tam sarūpētām dāvanām, tāpat arī Jānim un Adelei par dās-
numu. 

SAC klienti un darbinieki saka lielu paldies Vītumu ģime-
nei, biedrībai “Notici sev!”, vecmāmiņu klubam “Rezēdas”, 
ansamblim “Vokālā bilance”. Viņi ir kuplinājuši mūsu svētkus 
ar muzikāliem priekšnesumiem. Mūsu mājā vienmēr mīļi gai-
dīti pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte”, Mālpils no-
vada vidusskolas un Mālpils Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi. Paldies Ivetai Kukurānei, Diānai Ulasei, Ilzei Bērziņai, 
Laimai Balodei, kuras kopā ar bērniem sagatavo pārsteigu-
mus mūsu klientiem. Paldies Krieviņu un Staško ģimenēm 

par grāmatu ziedojumu. Katru gadu mēs saņemam sūtījumu 
no mūsu labvēles Brigitas Vācijā, Reinas pilsētā, kura kopā ar 
savu ģimeni un draugiem atbalsta SAC klientus.

Vairākus gadus arī Mālpils uzņēmēji īpaši sarūpē dāvanas 
kādai iedzīvotāju grupai. SIA “Kvist” divas reizes gadā par sa-
vāktajiem ziedojumiem iegādājās sadzīves priekšmetus (le-
dusskapi, elektrisko cepeškrāsni, četrdurvju skapi) daudzbēr-
nu ģimenēm. Mālpils SAC pagājušajā vasarā saņēma 
dāvinājumā dārza krēslus un interjera priekšmetus. Šajos Zie-
massvētkos trīs ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām va-
jadzībām, saņēma dāvanu kartes Siguldas sporta centra 
Ūdens atrakciju parka apmeklējumam. Savukārt aprūpes mā-
jās pakalpojuma labākai nodrošināšanai aprūpētāja saņēma 
profesionālu putekļu sūcēju.

SIA “WoodPro” iepriecinājuši trūcīgo un maznodrošināto 
ģimeņu bērnus: 2017. gadā tās bija īpaši sarūpētas dāvanas 5 
ģimenēm, 2018. gadā – 33 biļetes uz teātra izrādi. 2019.gadā 8 
ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, saņē-
ma dāvanu kartes Siguldas sporta centra Ūdens atrakciju par-
ka apmeklējumam.

Olga Volosatova, P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore
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Mālpils Kultūras centra pasākumi februārī
 • Visu februāri kultūras centra izstāžu zālē apskatāma Rituma Ivanova gleznu 

izstāde.

 • 01.02. no plkt. 10:00 līdz 13:00 Mālpils tautskolas nodarbību telpā kultūras 
centrā meistarklase kopā ar Rīgas Stradiņa universitātes docētāju, uztura spe-
ciālisti LIENI SONDORI “Veselīga un garda izvēle ikdienā un svētkos”. Runā-
sim par:

 ◊ Ģimenes ēdienkartes plānošanu;
 ◊ Kā ātri un vienkārši pagatavot gardu un ekonomisku maltīti.

Pieteikšanās un līdzmaksājums – 15 EUR no personas, biļete nopērkama kultū-
ras centra kasē (vietu skaits ierobežots).

 • 01.02. plkst. 19:00 Pašdarbnieku vakars.

 • 06.02. plkst. 19:00 Viestura Kairiša spēlfilma “Pilsēta pie upes”.
Režisora Viestura Kairiša filmas scenārijs tapis pēc Gunara Janovska tāda paša 

nosaukuma romāna motīviem. Kairišs filmu veidojis kopā ar saviem ilggadējiem 
radošajiem partneriem – mākslinieci Ievu Jurjāni un operatoru Gintu Bērziņu. Fil-
mas garums 1 h 58 min. Biļetes cena – 3 EUR.

 • 15.02. Folkloras kopas “MĀLIS” dalība Starptautiskā Masku festivālā Līvānos.

 • 21.02. plkst. 13:30 Bērnu balets “Riekstkodis”, P. Čaikovska mūzika, izpilda 
Zitas Errs baleta studijas audzēkņi. Biļetes cena – 5 EUR.

 • 21.02. plkst. 17:00 Izdevniecībā “Jumava” iznākušās Lindas Šmites grāmatas 
par Valentīnu Skulmi “Raibs taurenis uz dadža lapa” atvēršanas svētki (grā-
matas tirdzniecība). Piedalās Karina Pētersone, Dailes teātra kolēģi un Kokne-
ses novada Bebru pagasta vokālais ansamblis “Nianse”. 

 • 23.02. plkst. 16:00 Koncerts “Ar dziesmu pretī pavasarim”. Piedalās fonda 
“Nāc līdzās” koris, diriģente G. Rūse, Mālpils jauktais koris “Mergupe”, diri-
ģente S. Vītoliņa un ansamblis “Vokālā bilance”, vadītāja S. Vītuma.

 • 28.02. plkst. 20:00 Mālpils novada uzņēmēji tiek aicināti uz “SVEČU BALLI”. 
Dalības maksa – 15 EUR /no personas/. Lūgums pieteikties līdz 24. februārim, 
maksu veicot kultūras centra kasē, klientu apkalpošanas centrā vai novada 
domē pie Ivetas, kontakttālr. 28679146.

 • 19. martā plkst. 19:00 Valmieras teātra viesizrāde Mālpils kultūras centrā 
“Venēra kažokādā”.

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

   LĪDZJŪTĪBAS  INFORMĀCIJA

KASES DARBA LAIKS:

OTRDIEN un CETURTDIEN 14:00–18:00
TREŠDIEN un PIEKTDIEN 11:00–14:00

Kase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. 
Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459

Pie Kultūras centra kases novietota kastīte 
JŪSU ATSAUKSMĒM UN IDEJĀM!

No Salvja atvadoties
“Es neaizeju pavisam, es tikai pa-

slēpjos – tai lietus lāsē, kura jums aiz 
loga rit…”

Tā jau saka, ka mēs neaizejam, ne-
pazūdam, tikai pārējam citā realitā-
tē… Un tomēr tas vienmēr šķiet tik  
nesaprotami, nepieņemami, nežēlīgi. 
Kā Tu iemanījies, Salvi, tā pusceļā… 
ne no viena neatvadoties, nevienam  
nepamājot…

Nu ja, Tu jau vienmēr prati būt citā-
dāks, atšķirīgs, neordinārs, pārstei-
dzošs, nevienai varai nepakļāvīgs un 
nevienā kolektīvā neiekļāvīgs.

Dīdžejs, vēstures skolotājs, muzeja 
vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 
datorspeciālists, kolekcionārs, arī 
labs pavārs un dārznieks, arī vīrs, tē-
tis un mīļš, mīļš opa, arī klasesbiedrs, 
kaimiņš, savējais un 17 gadus mūsu 
kolēģis.

Lai Tev silti tur augšā!

Mālpils novada domes kolēģi

SLUDINĀJUMI

LĪDZJŪTĪBAS

“Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.”

/I. Lasmanis/

Izsaku visdziļāko līdzjūtību Jūsu liela-
jās bēdās no mīļā tēta un vīra atvadoties.

Skolotāja Mairita Grīnberga

Tīru skursteņus. Tālr. 27327713

Skursteņslauķa pakalpojumi. Dūmvadu, 
ventilācijas kanālu tīrīšana. Apkures ierī-
ču tīrīšana, remonts. Plīts, kamīnu, sild-
mūru mūrēšana. Apsekošanas aktu sa-
stādīšana. Konsultācijas. Normunds, 
Tālr. 29432853

“Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,
Es aizeju tepat – ar citu sauli,
Ar citu zemi parunāt…”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Salvja 
Krieviņa ģimenei, tuviniekiem un drau-
giem, viņu mūžībā pavadot.

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

SIA “Saurida Latvija” gāzes balonu pie-
gāde mājās! Gāzes balonu cenas: 50 litri 
− 24,50 EUR, 46 litri − 23,00 EUR, 27 litri 
− 14,00 EUR. Gāzes balonu nomaiņa, pār-
baude, konsultācijas. Jauni reduktori, 
šļūtenes, jaunie gāzes baloni (7, 27 un 46 
litru). Strādājam katru dienu (arī vaka-
ros), svētkos un brīvdienās. Zvanīt Jums 
vēlamā laikā! Tālr. 29 41 51 20


