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“Baltijas ceļam” 30
Mākslinieku biedrības “Sidegunde” simpozijs Mālpilī

Mālpils senioru brauciens pa Ziemeļkurzemi

Kartupeļu talka Sidgundas Gravās, ap 1922.–1925. gadu, foto: V. Birzgalis, no Mālpils novada vēsturiskā mantojuma krājuma
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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ
JŪNIJĀ
Izskatīja 11 jautājumus:

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu.

2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteik-

šanu.
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6. Par iepirkumu “Grants ceļu pārbūve Mālpils novadā”.
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Mālpils zi-

vīm”.
8. Par Mālpils novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.
9. Par atļauju rīkot amatnieku un mājražotāju tirdziņu.
10. Par saistošo noteikumu Nr. 8 “Mālpils novada kapsētu uz-

turēšanas un izmantošanas noteikumi” precizēšanu.
11. Par izmaiņām novada domes deputātu statusā.

NOLĒMA:
 • Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mālpils novada pašvaldības teritorijā 15,86 EUR/m3 (bez 
PVN), ko veido:

 ◊ maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģene-
rācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjo-
mu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu (kopā) – 8,30 EUR (bez PVN);

 ◊ sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstip-
rinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poli-
gonā “Getliņi” – 5,42 EUR (bez PVN);

 ◊ dabas resursu nodoklis – 2,14 EUR (bez PVN).
 ◊ Lēmums stājās spēkā ar 2019. gada 1. augustu. Ar brīdi, 

kad stājās spēkā un tiek piemērota ar šo lēmumu ap-
stiprinātā sadzīves atkritumu maksa, spēku zaudē do-
mes 2018. gada 20. decembra lēmums Nr. 14/8 “Par 
sadzīves atkritumu maksas izmaiņām”.

 • Apstiprināt 2019. gada 17. jūnijā notikušās nekustamo īpa-
šumu “Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr. 8074 003 1026, 
kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 0,4313 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 
1020) un “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr. 8074 003 1027, 
kas atrodas Mālpilī, Mālpils novadā, un sastāv no zemes 
vienības 0,3944 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 
1021) izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA 
”WOODPRO”, reģistrācijas Nr. 40103498334, par nekusta-
mā īpašuma “Rūpniecības iela 9A”, kadastra Nr. 8074 003 
1026 un “Rūpniecības iela 9B”, kadastra Nr. 8074 003 1027, 
atsavināšanu tos kopīgi pārdodot par 12 900 EUR (divpad-
smit tūkstoši deviņi simts euro).

 • Apstiprināt 2019. gada 17. jūnijā notikušās nekustamā īpa-
šuma “Sidgundas pamatskola”, kadastra Nr. 8074 005 
0409, kas atrodas Juglas ielā 6, Sidgundā, Mālpils novadā, 
un sastāv no: 1) zemes vienības (kadastra apz. 8074 005 
0409) 1,971 ha platībā; 2) pamatskolas (kadastra apz. 8074 
005 0409 001) – 1195,3 m2 platībā; 3) saimniecības ēkas 
(kadastra apz. 8074 005 0409 002) − 59 m2 platībā; 4) šķūņa 
(kadastra apz. 8074 005 0409 003) − 173,7 m2 platībā; 5) 
pagraba (kadastra apz. 8074 005 0409 004) – 35,7 m2 platī-
bā; 6) būves pamatiem (kadastra apz. 8074 005 0409 005) 
– 102,5 m2 izsoles rezultātus. Slēgt pirkuma līgumu ar 
zemnieku saimniecību “Lazdukalns”, reģistrācijas Nr. 
40101004699 par nekustamā īpašuma “Sidgundas pamat-

skola”, kadastra Nr. 8074 005 0409 atsavināšanu to pārdo-
dot par 90 500 EUR (deviņdesmit tūkstoši pieci simts euro), 
ar nomaksas termiņu − 2 gadi.

 • Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tika 
plānota projekta pieteikuma iesniegšana Lauku atbalsta 
dienestā par grants ceļu pārbūvi novadā. Tā kā iesniedzot 
projekta pieteikumu visiem iepirkumiem jābūt veiktiem, 
pašvaldība izsludināja iepirkumu “Grants ceļu pārbūve 
Mālpils novadā”, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termi-
ņu 2019. gada 27. maijs. Iepirkumā tika paredzētas II daļas. 
Uz I daļu (Sidgunda−Ezeri−Kārde) pieteicās 5 pretendenti, 
zemāko līgumcenu 396 707,15 EUR bez PVN piedāvāja PA 
“Valkas ceļi un Ķikuti 99”. Uz II daļu (Ozolāji−Mieriņi) arī 
pieteicās 5 pretendenti, zemāko līgumcenu 206 141,22 EUR 
bez PVN piedāvāja Pilnsabiedrība “VT KUUM”. Saskaņā ar 
18.08.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasāku-
mā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1. pie-
likumu, Mālpils novadam pieejamais rezervētais 
finansējums ir 440 000 EUR, nodrošināmais līdzfinansē-
jums 48 888,89 EUR. Ņemot vērā tehnisko projektu sagata-
vošanas un autoruzraudzības izmaksas saskaņā ar jau no-
slēgtajiem līgumiem, kā arī saņemtos pretendentu cenu 
piedāvājumus pārbūvei, lai projektu īstenotu sākotnēji plā-
notājā apmērā, paredzot 2 grants ceļu posmu pārbūvi, pro-
jektā būtu jāparedz neattiecināmās izmaksas. Ņemot vērā 
būvniecības izmaksu straujo kāpumu, kā arī neskaidro si-
tuāciju ar aizņēmuma saņemšanu Valsts kasē turpmāko 
projektu īstenošanai 2019. gadā, dome nolēma:

 • Pārtraukt esošo iepirkumu procedūru par grants ceļu pār-
būvi Mālpils novadā.

 • Sagatavot darba uzdevumu tehnisko projektu izstrādātā-
jam par tehnisko projektu sadalīšanu II kārtās katram 
grants ceļu posmam. Izsludināt jaunu iepirkumu par grants 
ceļu pārbūvi Mālpils novadā atbilstoši pieejamajam finan-
sējumam, nosakot prioritārās kārtas, kādā ceļa posmi tiek 
pārbūvēti projekta ietvaros, ja atkārtota iepirkuma rezultā-
tā finansējums joprojām pārsniedz projektā paredzēto at-
tiecināmo izmaksu kopsummu. Gadījumā, ja kādai no kār-
tām projektā paredzamais finansējums nav pietiekams, 
paredzēt līdzekļus šo kārtu daļējai vai pilnīgai īstenošanai 
turpmāko gadu budžetā.

 • Izbeigt Dainim Pudelim deputāta pilnvaras pirms termiņa, 
pamatojoties uz personisku rakstveida iesniegumu par 
savu pilnvaru nolikšanu. Izslēgt Daini Pudeli no Tautsaim-
niecības un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sa-
stāva saistībā ar deputāta pilnvaru  izbeigšanu.

 • Noteikt Tomu Stašānu par Mālpils novada domes deputātu  
no saraksta “Mūsu Mālpils”.

 • Ievēlēt Tomu Stašānu Tautsaimniecības un attīstības komi-
tejas un Finanšu komitejas sastāvā.

JŪLIJĀ
Izskatīja 11 jautājumus:

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
2. Par biedrības “Notici sev!” iesnieguma izskatīšanu.
3. Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par atlīdzības noteikšanu iedzīvotāju aptaujas komisijai.
5. Par biedrības “Mālpils zivīm” iesnieguma izskatīšanu.
6. Par Mālpils novada domes 2016. gada 24. februāra sēdes 

Nr. 2 lēmuma Nr. 2/12 precizēšanu.
7. Par Mālpils novada pašvaldības 2018.  gada publiskā pār-
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2019. gada SEPTEMBRIM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 18. septembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 18. septembrī, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

Finanšu komitejas sēde 18. septembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

DOMES SĒDE 25. septembrī, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē SOLVITA STRAUSA

Privatizācijas komisijas sēde 30. septembrī, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

skata apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu Nr. 6 “Par sabiedrisko ūdenssaim-

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

9. Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Mālpils novada 
domes 2019. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” ap-
stiprināšanu.

10. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
kārtību” apstiprināšanu.

11. Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju.
NOLĒMA:

 • Iznomāt Mālpils novada domei piederošā nekustamā īpa-
šuma Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads, būves ar 
kadastra apzīmējumu 8074 003 0329 002 daļu 336,23 m2 
kopplatībā /kafejnīcas telpas/, kas sastāv no telpām: Nr. 31 
− 1,0 m2 platībā; Nr. 32 − 2,9 m2 platībā; Nr. 33 − 3,2 m2 pla-
tībā; Nr. 34 − 23,2 m2 platībā; Nr. 35 − 6,2 m2 platībā; Nr. 36 
− 11,6 m2 platībā; Nr. 37 − 5,1 m2 platībā; Nr. 38 − 4,5 m2 
platībā; Nr. 39 − 79,3 m2 platībā; Nr. 40 − 4,0 m2 platībā; Nr. 
41 − 4,3 m2 platībā; Nr. 42 − 5,9 m2 platībā; Nr. 43 − 1,8 m2; 
Nr. 44 − 1,8 m2; Nr. 45 − 1,8 m2; Nr. 46 − 1,8 m2 ; Nr. 47 − 75,8 
m2 platībā; ārtelpas Nr. 59 daļu 102,03 m2 platībā, ar mērķi 
– kafejnīcas darbības nodrošināšanai. Noteikt Iznomājamā  
objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 0,15 EUR par 

1 m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības no-
dokli. Noteikt izsoles soli 0,01 EUR. Noteikt iznomāšanas 
veidu − mutiska izsole ar augšupejošu soli. Apstiprināt Iz-
nomājamā objekta nomas tiesību izsoles noteikumus. Ap-
stiprināt Iznomājamā objekta nomas līguma projektu. Uz-
dot Mālpils novada domes Iepirkumu komisijai organizēt 
un veikt Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoli.

 • Atbalstīt Biedrības “Mālpils zivīm” bērnu un jauniešu vasa-
ras nometnes projektu “Asarītis”, piešķirot līdzfinansēju-
mu 1852,50 EUR apmērā no dabas resursu nodokļa līdzek-
ļiem.

 • Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumu Mālpils no-
vada pašvaldības Internātā Nr. 1, Pils ielā 10, un Internātā 
Nr. 2, Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā:

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR, 
t.sk. PVN

1. Internāta istabas īres 
maksa, ja istabu 
izmanto vairākas 
personas bez gultas 
veļas izmantošanas

viena diennakts 
vienai personai

7,30

Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 3/17 

Precizēti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 6/19

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 27. martā

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada 

pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 

2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēša-

nu” 6. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kas nav pievienotas 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai 
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā 
jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītā-
ju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, sa-
vākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, 
lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aiz-

Turpinājums 4. lpp.
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sardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrī-

šanas un savākšanas prasību ievērošanu Mālpils novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridis-
kajām personām Mālpils novada pašvaldības ciemu teritorijās, 
kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst norma-
tīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā 
un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Mālpils novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Norma K” nodrošina:

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu 
un uzturēšanu;

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem 
publicēšanu un reģistra uzturēšanu;

5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizēta-
jām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas 
kontroli;

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notek-
ūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.

5.6. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

III Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai 
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un 
nosēdumi ir jāizved uz Mālpils komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām (NAI) vai citām pašvaldības norādītām, centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemša-
nas vietām.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm 
ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas bie-

žums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar 
divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to 
noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā eso-
šo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka 
vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmanto-
jot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmet-
ros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie no-
tekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir ne-
pieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) 
saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI, kur:
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu no-

apaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib − vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei 

aiz komata.
8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai 

valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie 

ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu 
pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu iz-
vešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7. punktā norādīto for-
mulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens 
patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai  
noteikumu 8.3. apakšpunktā noteikto ūdens patēriņa normu. No-
tekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teri-
torijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar 
šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegū-
šanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, 
kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu 
daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosa-
kāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašu-
mā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa 
mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma 
noteikšanai pielieto noteikumu 8.3. apakšpunktā noteikto ūdens 
patēriņa normu.

8.3. ja ēkai nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, tad 
patēriņa norma tiek noteikta 1,5 m3 no viena cilvēka mēnesī.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums 
no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski 
izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, 
ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko doku-
mentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − ga-
dījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentāci-
jas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas 
ekspluatācijas nosacījumiem.

IV Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzrau-
dzības kārtība

11. Mālpils novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību “Norma K”, Mālpils novada pašvaldības policijas amat-
personas un Mālpils novada Būvvaldes darbinieki ir tiesīgi:

11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un 
apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā 
ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, no-
drošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezul-
tātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem aseni-
zatoriem.

12. Ja Mālpils novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Norma K”, vai Mālpils novada pašvaldības policijai vai 
Mālpils novada Būvvaldei ir radušās šaubas par decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Mālpils novada paš-
valdības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Norma K”, vai Māl-
pils novada pašvaldības policijas vai Mālpils novada Būvvaldes 
darbiniekiem, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistē-
mai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas 
tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies 
šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas teh-
nisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
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12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto no-
tekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu ana-
līzēm, sedz:

12.3.1. Mālpils novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Norma K”, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uz-
krāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, 
kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā sa-
skaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kār-
tību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 
minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu pa-
raugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību.

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai 
jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādī-
šanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautāju-
mu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V Prasību minimums asenizatoriem
13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs 

sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām un ir reģistrējies Mālpils novada pašvaldībā.

14. Prasību minimums asenizatoram:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-

ņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši MK noteikumos 
Nr. 384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām 
un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnie-
kiem vai valdītājiem;

14.2. veikt Mālpils novada administratīvajā teritorijā esošajās 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un 
nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās sa-
vāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu 
transportlīdzekli;

14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aiz-
sērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto no-
tekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību 
veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai 
normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonāk-
šanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanali-
zācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Mālpils novada 
pašvaldības reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par ie-
priekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu 
apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā 
pievienoto veidlapu (1. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, no-
sūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronis-
ko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VI Asenizatoru reģistrācijas kārtība
15. Papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas 

prasībām asenizators iesniedz Mālpils novada pašvaldībā rakst-
veida iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno 16. punktā no-
rādīto rakstveida informāciju.

16. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus do-
kumentus, apliecinot, ka:

16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadā-
jumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums 
tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā 
nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

16.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemša-
nas vietu īpašnieku/-iem.

17. Šo noteikumu 15. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu 
asenizators var iesniegt:

17.1. personīgi domē/pašvaldības administrācijā;
17.2. pa pastu;
17.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko doku-

mentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
18. Lai veiktu reģistrāciju, Mālpils novada pašvaldības sabied-

rība ar ierobežotu atbildību “Norma K” pārbauda iesniegto infor-
māciju un pārliecinās par:

18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem 
asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska per-
sona;

18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģis-
trētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja aseni-
zators ir fiziska persona.

19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Mālpils 
novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Norma 
K” šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju apliecinošus do-
kumentus.

20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo no-
teikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, 
un pēc to izvērtēšanas pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka 
asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uz-
skatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos no-
rādītie nepieciešamie dokumenti.

22. Mālpils novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Norma K” trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora 
reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas ne-
veikšanas gadījumā pašvaldības administrācija nosūta rakstvei-
da informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti re-
ģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to 
novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norā-
dītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzska-
tīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti aseni-
zatoram.

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu 
pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegša-
nas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, fi-
nanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides 
aizsardzības jomu, dome anulē attiecīgā asenizatora reģistrāci-
jas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš 
par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā 
asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņoju-
ma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7. 
punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulē-
šanas dienai.

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas 
faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņem-
šanas iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, kurā tiek norādīts 
lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem ap-
galvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neap-
tur noteikumu 23. punktā norādītā paziņojuma darbību un neat-
brīvo asenizatoru no šo noteikumu 23. punktā paredzētās 
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informācijas iesniegšanas.
25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek at-

jaunotas, pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora lēmumu, 
ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties 
uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anu-
lēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republi-
kas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju 
tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lē-
mumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu li-
cences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai 
anulēšanu.

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus 
nodrošina pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ie-
raksts.

VII Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtī-
ba

28. Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā eso-
ša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā 
esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, ie-
sniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam 
pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu 
(3. pielikums).

29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai 
veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, 
deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma 
iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 28. punktā norādītais aplie-
cinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai elektronis-
ki, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elek-
tronisko dokumentu noformēšanu.

VIII Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdī-
tāju pienākumi

30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdī-
tāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajiem, ir 
šādi:

30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

30.2. segt izmaksas Mālpils novada pašvaldības sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Norma K”, kas saistītas ar notekūdeņu pa-
raugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs 
tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos 
noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu 
koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar iz-
rakstīto rēķinu;

30.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvaro-
tam pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai 
tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievēroša-
nas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Mālpils novada paš-
valdības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Norma K” atbilstoša 
komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnis-
ko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja 
nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus no-
vada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

30.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierā-
došu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodo-
šanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā 
uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, pakalpojuma summa, 
dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma sniegša-
nas datums un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti.

IX Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
31. Par saistošo noteikumu neievērošanu sastādīt administra-

tīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas Mālpils 
novada pašvaldības policijas amatpersonas un Mālpils novada 
Būvvaldes vadītājs.

32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz 
350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.

33. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija.

34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju 
neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpu-
ma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X Noslēguma jautājumi
35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neat-

bilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzī-
tajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpaš-
nieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu 
un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz  2021. gada  31. de-
cembrim.

36. Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā eso-
ša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 
31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pie-
vienoto paraugu (3. pielikums).

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

1. pielikums 
Mālpils novada domes 27.03.2019. Saistošajiem noteikumiem 

Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _______ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU 
UN NOSĒDUMU APJOMU
1. Objekta adrese ____________________________
2. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums __ (reizes gadā)
3. Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā 
___ m3

VAI
N.p.k. Objekta 

adrese
Transp. 
reģ. Nr.

Cisternas 
reģ. Nr.

Izvešanas 
reizes 
gadā

Izvestie 
m3

Kam 
nodoti 
notek-
ūdeņi

1 2 3 4 5 6 7

       

       

Datums __________________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds __________________
__________________

     (paraksts)

Turpinājums no 5. lpp.
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2. pielikums
Mālpils novada domes 27.03.2019. Saistošajiem noteikumiem 

Nr. 7 “Par decentralizēto  kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”

___________________________ (adresāts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI MĀLPILS NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

20___. gada ___. ______________
____________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – 

asenizatora nosaukums)
Juridiskā adrese: _______________________
Reģ. Nr. __________________ Reģ. datums: _________________
tālr. _______________ e-pasts: ________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija notei-
kumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Mālpils novada do-
mes 2019. gada 27. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par  
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Mālpils novada pašvaldībā”, lūdzu reģistrēt _________
tīmekļvietnē _______________________ (asenizatora nosau-
kums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju 
__________________ teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma 
sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:

Turpinājums 8. lpp.

3. pielikums
Mālpils novada domes 27.03.2019. Saistošajiem noteikumiem 

Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese ______________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits _____
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits _____
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens 
mērītājs?

◊ ir                       ◊ nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens pa-
tēriņš mēnesī _____ m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu ap-
joms mēnesī _____ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patē-
riņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilsto-
šo vai atbilstošos)

 ◊ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

 ◊ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi 
pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infilt-
rācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrē-
jošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāv-
jiem vai akām) un kas izbūvēts atbilstoši būvniecību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem

N. p.k. Transportlīdzekļa 
marka

Transportlīdzekļa 
reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips 
(A – autotransports, T 

– traktortehnika)

Transportlīdzekļa 
tvertnes tilpums

Tvertnes Reģ. Nr. (ja 
attiecināms, piem., 

traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma 
termiņš*

1       
2       

 ◊ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka 
vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tuale-
te), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvert-
ņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi

 ◊ Cits ________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaim-
niekošana?

 ◊ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un eks-
pluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par 
uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistē-
mu tīrīšanas atkritumu izvešanu

 ◊ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 ◊ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus 

komersantiem
 ◊ Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/
nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

 ◊ 1 x mēnesī vai biežāk
 ◊ 1 x 2 mēnešos
 ◊ 1x ceturksnī
 ◊ 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:
 ◊ < 3 m3

 ◊ 3 līdz 5 m3

 ◊ 5 līdz 10 m3

 ◊ > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtām:

 ◊ 1 x mēnesī vai biežāk

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, tur-
pināt iesnieguma otrā pusē.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
1. kopija līgumam ar ______________________ pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
(NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

2.* transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma ie-
sniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlī-
dzekļa reģistrācijas apliecībā.

* Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnva-

rota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinā-
juma uzrakstu “KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu 
amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosauku-
mu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza 
un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs: ______________________________
____________________________________________________

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)
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Apstiprināti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4/16 

Precizēti ar Mālpils novada domes 
2019. gada 26. jūnija sēdes lēmumu Nr. 7/10

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Mālpilī, Mālpils novadā
2019. gada 24. aprīlī

“Mālpils novada kapsētu uzturēšanas un 
izmantošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) Mālpils novada 

pašvaldības teritorijā nosaka kapsētu kārtības noteikumus, ka-
pavietu piešķiršanas kārtību, kapavietu kopšanas nosacījumus, 
apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanu, kā arī atbildību par 
šo noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1.  kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušu cilvēku ap-

bedīšanai;
2.2. kapsētas īpašnieks – pašvaldība, reliģiska organizācija, 

juridiska vai fiziska persona, kuras īpašumā atrodas kapsēta;
2.3. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek 

ierādītas jaunas kapavietas;
2.4.  slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana neno-

tiek;
2.5. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī jau 

izveidotā ģimenes kapavietā; 
2.6. karavīru kapi – slēgta tipa kapsēta, kas izveidota pēckara 

periodā un kurā apglabāti kara laikā kritušie karavīri;
2.7. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes 

iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs terito-
rijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, 
krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādī-
šanai;

2.8. kolumbārijs – īpaši izveidota vieta kapsētā, kas paredzēta 

urnu ar kremētu mirušo pelniem apglabāšanai;
2.9. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedī-

šanas un bēru ceremonijai;
2.10. kapsētas pārzinis – kapsētas īpašnieks vai kapsētas 

īpašnieka pilnvarota persona, kura pilda kapsētu Noteikumos 
paredzētos pienākumus un nodrošina to ievērošanu;

2.11. kapavietas uzturētājs – persona, kurai ierādīts zemes 
iecirknis kapsētā kapavietas izveidošanai un kopšanai;

2.12. apbedīto reģistrs – kapsētā apbedīto personu uzskaites 
dokumentācija, kas sastāv no mirušo reģistrācijas grāmatām un 
apbedījumu vietu shēmām;

2.13.  virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedī-
juma.

3. Mālpils  novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās un da-
ļēji slēgtās kapsētas: 

3.1.  atvērtā kapsēta  ir  “Mālpils kapi”;
3.2.  daļēji slēgtās kapsētas ir  “Rūķīšu kapi” un “Torņkalna 

kapi”.
4. Kapsētu statusu nosaka Mālpils novada dome. Kapsētu vai 

tās daļu var slēgt saskaņā ar Mālpils  novada domes lēmumu, ja 
šādam lēmumam ir pamatojums.

5. Kapsētās sniedzamo maksas pakalpojumu apmēru, veidu 
un apmaksas kārtību nosaka Mālpils novada dome.

II Kapsētu kārtības noteikumi
6. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez laika ierobežojuma.
7. Kapliča tiek izmantota mirušo novietošanai līdz apbedīša-

nas brīdim un bēru ceremonijām. To drīkst izmantot tikai ar kapu 
pārziņa vai īpašnieka atļauju.

8. Kapsētās aizliegts:
8.1. apglabāt mirušus dzīvniekus;
8.2. ievest dzīvniekus bez pavadas;
8.3. braukt ar automašīnām un citiem motorizētajiem trans-

porta līdzekļiem, izņemot:
8.3.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa vai īpašnie-

ka atļauja;
8.3.2. policijas, neatliekamās medicīniskām palīdzības, valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvajam transpor-
tam;

8.3.3. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzēta-
jiem transportlīdzekļiem;

8.4. rakt, ņemt zemi un smiltis kapsētas un tai pieguļošajās 
teritorijās, izņemot speciāli 8am ierādītajās vietās;

8.5. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapuvietas te-
ritorijas robežas;

8.6. bez kapu pārziņa atļaujas stādīt apbedīšanai ierādītajās 
vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidoša-
nai un kuru garums (pieaugot) pārsniedz 2 m;

8.7. pārvietoties ar skrituļslidām, slēpēm u.tml.
III Kapavietas piešķiršanas kārtība
9. Kapavieta tiek ierādīta kapavietas uzturētājam.
10. Kapavietu piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes 

izdotu miršanas apliecības vai izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu).
11. Pašvaldības kapsētā apbedī:
11.1. mirušas personas, kuru pēdējā dzīvesvieta ir bijusi dek-

larēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā;
11.2. ģimenes kapavietā jau apbedītas personas tuviniekus 

(vecvecāki, vecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, dzīvesbiedrs, 
laulātais, ārpusģimenes aprūpē esošās personas un likumiskie 
pārstāvji) neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta viņu pēdējā dzīves-
vieta;

11.3. neidentificētās personas.
12. Citu personu apbedīšana pašvaldības kapsētās jaunā ka-

pavietā pieļaujama, ja saņemts mirušā piederīgā motivēts ie-
sniegums un tam ir piekritis kapsētas īpašnieks.

13. Kapavietas var rezervēt iepriekš, iesniedzot attiecīgu raks-

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
Turpinājums no 7. lpp.

 ◊ 1 x ceturksnī
 ◊ 1x gadā
 ◊ retāk nekā 1x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? _________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīk-
liem?

 ◊ jā (Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, atbildiet uz 11. jautājumu.)
 ◊ nē

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīk-
liem?

 ◊ 2019. gada laikā
 ◊ līdz 2020. gadam
 ◊ līdz 2022. gadam

Datums __________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja 
vārds, uzvārds
____________________________________________________
    (paraksts)
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tisku iesniegumu kapsētas īpašniekam, ievērojot šo Noteikumu 
14.punktā minētos nosacījumus.

14. Ar kapavietas rezervēšanas brīdi kapavietas rezervētājam 
rodas tiesības tikt apbedītam rezervētajā kapa vietā, vai arī tajā 
apbedīt savus tuviniekus.

15. Tiesības uz rezervēto kapavietu izbeidzas, ja:
15.1. kapavietas rezervētājs atsakās no kapavietas rezervēša-

nas;
15.2. kapavieta netiek kopta un tiek atzīta par neuzraudzītu.
16. Ja tiesības uz rezervēto kapavietu ir izbeigušās, kapsētas 

īpašnieks ir tiesīgs izlemt jautājumu par kapavietas piešķiršanu 
citas mirušas personas apbedīšanai vai rezervēšanas tiesību 
piešķiršanu citai personai.

17. Administratīvo aktu par kapavietas piešķiršanu izdod paš-
valdības dome.

IV Kapavietas kopšanas nosacījumi
18. Kapavietas uzturētājs var kopt kapavietu pats vai deleģēt 

citu personu kapavietas kopšanai. 
19. Kapavietas uzturētāja pienākums pēc apbedīšanas ir no-

drošināt kapavietas regulāru kopšanu. 
20. Kapavietas rezervētājam ir pienākums rūpēties par rezer-

vētās kapavietas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
V Neuzraudzītas kapavietas
21. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek 

atzīta par neuzraudzītu.
22. Kapavieta tiek atzīta par neuzraudzītu šādā kārtībā: 
22.1. kapsētas īpašnieka izveidota komisija katru gadu apseko 

kapsētas un sastāda aktu par nesakoptām kapavietām;
22.2. kapsētas īpašnieks rakstiski informē kapavietas uzturē-

tāju vai kapavietas rezervētāju par konstatēto pārkāpumu, nosū-
tot ierakstītu vēstuli uz deklarēto adresi, un brīdina, ka nesakop-
tā kapavieta pēc šo Noteikumu 23.punktā noteiktā termiņa tiks 
atzīta par neuzraudzītu; 

22.3. kapsētas īpašnieks pēc pieciem gadiem atzīst kapavietu 
par neuzraudzītu, un kapavietas uzturētāju/kapavietas rezervē-
tāju rakstiski brīdina par kapavietas nolīdzināšanu 20 gadus pēc 
pēdējā apbedījuma veikšanas.

23. Ierādīt brīvo platību citai personai var ne ātrāk kā divus 
gadus pēc šo noteikumu 22.3.punktā minētā brīdinājuma nosūtī-
šanas.

24. Virsapbedījumus kapa vietās var izdarīt 20 gadus pēc pē-
dējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitāra-
jiem dienestiem, šo termiņu var samazināt  līdz 15 gadiem.

VI Apbedīšanas kārtība
25. Par gaidāmo apbedīšanu kapu pārzini brīdina ne vēlāk kā 

48 stundas pirms apbedīšanas. Kapsētas pārzinis ierāda kapa-
vietu (vai rezervēto kapavietu) un saskaņo apbedīšanas laiku.

26. Apbedīšanas pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja 
izvēlēta persona.

27. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā zārkā, bet 
kremācijas gadījumā – urnā. 

28. Kapa garums ir ne mazāks par 2 m, platums – 1 m, dzi-
ļums – 2 m līdz zārka vākam. Apbedījot bērnus, izmēri var attie-
cīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

29. Izdarot virspabedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazā-
kam par 1,2 m līdz zārka vākam.

30. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esoša-
jā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā vai kolumbārijā. 

Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapa-
vietā. Urnas apbedījuma dziļums – ne mazāk kā 1 m.

31. Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta Platums (m) Garums (m) Laukums (m2)

Vienvietīga 1,75 3,00 5,25

Divvietīga 2,50 3,00 7,50

Trīsvietīga 3,50 3,00 10,50

Četrvietīga 5,00 3,00 15,00
32. Katrai nākamajai kapavietai platums ierādāms par 1 m vai-
rāk. Ierādāmo kapavietu izmēri ir attiecināmi arī uz bezpiederīgo 
un urnu apbedīšanu.

33. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc 
apbedīšanas, saņemot kapsētas īpašnieka un Veselības inspek-
cijas atļauju.

34. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapsētas īpašnieku.

VII Kapliču izmantošana
35. Kapsētas īpašnieks iznomā kapličas bēru rīkotājiem sēru 

pasākumiem.
36. Kapličas tiek izmantotas mirušo novietošanai līdz apbedī-

šanas brīdim. Tās drīkst apmeklēt tikai ar kapsētas pārzini sa-
skaņotā laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

37. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā tiek noteikts, bēru rī-
kotājiem vienojoties ar kapu pārzini. 

38. Par kapličas izmantošanu tiek iekasēta kapsētas īpašnie-
ka vai kapsētas apsaimniekotāja noteiktā maksa, kas pašvaldī-
bas kapsētās saskaņots ar Mālpils novada domi.

VIII Bezpiederīgo mirušo apbedīšana
39. Bezpiederīgie mirušie var tikt apbedīti atvērtās kapsētās.
40. Kapsētu īpašnieks ir tiesīgs veidot kapsētās speciālu sek-

toru bezpiederīgo apbedīšanai.
41. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu un kopša-

nu nodrošina kapsētas pārzinis.
42. Bezpiederīgo mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus. 

Pēc minētā termiņa beigām to nolīdzina un var ierādīt citai per-
sonai virsapbedījumu veikšanai.

43. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušās 
personas, kurām ir tiesības un kuras vēlas mirušo pārapbedīt, 
šīm personām ir pienākums atlīdzināt ar pārapbedīšanu saistī-
tos izdevumus.

IX Atbildība par Noteikumu pārkāpšanu
44. Par Noteikumu 9., 19., 20.punktā noteikto prasību neievē-

rošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām 
personām līdz 150 EUR, bet juridiskām personām līdz 500 EUR.

45. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolus par Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgas 
Mālpils novada pašvaldības policijas amatpersonas.

46. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpu-
miem izskata un lēmumus tajās pieņem Mālpils novada pašval-
dības Administratīvā komisija.

X Noslēguma jautājums
47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Māl-

pils novada domes  2012.gada 25.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.7 
“Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”.

Domes priekšsēdētāja S. Strausa

NOVADA  DOMES  LĒMUMI
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Labā noskaņojumā un moži 23. jūlija agrā rītā pametam mūsu 
mīļo Mālpili, lai divas dienas ceļotu pa Ziemeļkurzemi. Cauri Rī-
gai, cauri daudziem jūrmalciemiem braucam līdz Lapmežcie-
mam, kur ir mūsu ceļojuma pirmais apskates objekts – moderni 
rekonstruētais Lapmežciema pagasta muzejs, kura ekspozīcijas 
centrā ir zvejnieks savā saimnieciskajā un ikdienas vidē.

Nākamā pietura Laucienā – Nurmes baznīca, kas uzcelta pēc 
barona fon Fircksa rīkojuma un iesvētīta 1594. gadā. Barona 
Fircksa pēcnācēji joprojām materiāli atbalsta tās uzturēšanu. 
Baznīca pamatoti lepojas ar savu ļoti grezno kokgrebuma altāri 
un kanceli.

Dienliliju krāšņums un mājas vīnu degustācija sagaida mūs 
vīna darītavā “Vējkalnietis”. Kamēr vieni meklē sev visneparastā-
ko dienlilijas stādu (saimniecībā ir ap 1700 šķirnes), citi bauda 
treju šķirņu vīnus. Vīndaris Baņģeris ir īsts sava aroda pratējs. 
Viņa saimniecībā tiek ražotas 20−25 vīnu šķirnes, sākot no tradi-
cionālajiem: ķiršu, upeņu, aveņu līdz eksotiskajiem: sarkanā 
āboliņa, balto ceriņu un burkānu vīniem. Garšas buķetes ir tik 
lieliskas, ka daudzi tos izvēlas kā suvenīrus mājiniekiem un 
draugiem.

Pēc pusdienām Talsos dodamies uz Valdemārpili, kur mūs sa-
gaida Latvijas amatniecības kameras amatnieks Igurds Baņķis. 
Izstāstījis par Valdemārpils ievērojamākajām vietām, viņš mūs 
aizvizina uz savu amatnieka sētu “Kauliņi”, kas pārsteidz ar di-
viem koka auto “Sirmo žiperi” un “Ašo žipri”, kurus meistars uz-
būvējis kopā ar saviem daudzajiem audzēkņiem. Gaumīgi un ar 
fantāziju iekoptajā sētā daudz interesantu objektu. Un kur tad vēl 
neaizmirstamais brauciens ar Ārlavas koka mazbānīti, kas mūs 
izvizina pa gandrīz kilometru garo sliežu ceļu, kas apjož 5 ha pla-
šo “Kauliņu” īpašumu. Kā suvenīru par braucienu saņemam īstu 
agrāko laiku cieta kartona dzelzceļa biļeti, paša meistara izkom-
postrētu. Šī ir sēta, kas iedvesmo un apliecina, ka arī nekurienē 
var izveidot ko interesantu, vajadzīga tikai ideja un griba.

Ja kāds vēlas uzzināt par šo unikālo meistaru ko sīkāk, iesaku 
žurnāla “IR” š.g. 30. numuru.

Laižam uz Roju, kur mūs gaida vakariņas un naktsmītne sim-
pātiskajā viesnīcā “Mare”. Vakara pastaiga pa dziļa miera ie-
skauto Rūju un pelde siltajā jūrā ir visīstākās miega zāles saldam 
naktsmieram.

Otrās dienas rītu sākam ar jaunuzceltā lībiešu nama apmek-
lējumu. Interesanta mūsdienu arhitektūra. Pēc tam burvīgs gā-
jiens gar jūru līdz pašam Kolkas ragam, kur satiekas Mazā jūrja 
ar Lielo jūrju – kā saka lībieši.

Pitraga ciemā mūs jau gaida Pitraga Andris ar svaigi kūpinā-
tām zivīm. Zivju degustācija (5 eiro no personas) sākas ar pama-

tīgu lekciju par zivju žāvēšanas knifiem. Katrs saņem degustēša-
nai paprāvu buti un pusi no dūšīgas vimbas, kas bagātīgi 
pārkaisīta ar ķiplokiem. Pēc Andra instrukcijas, kā pareizi ēst 
vimbu, tīri sekmīgi tiekam galā ar asakām. Garša abām zivīm ir 
tik lieliska, ka uz to iegādi izveidojas gara rinda. Diemžēl tirgotās 
butītes ir krietni mazākas par tām, kuras nupat degustējām.

Tad dodamies apskatīt Mazirbes evaņģēliski luterisko baznī-
cu, kas celta 1868. gadā un ir viena no skaistākajām piekrastē. 
Blakus esošajā kapsētā apbedīts Niks Freimanis tautā iesaukts 
par Taizeli. Kā izrādās Taizelis bija populārs un apsviedīgs lībie-
tis, kuram ar grādīgo nemaz nebija tik tuvas attiecības, tomēr 
pavisam jau viņš šo dziru nesmādēja. Mūsu dziedošās meitenes 
velta Nikam skanīgu Vecā Taizeļa dziesmu.

Pa ceļam iegriežamies Slīteres nacionālajā parkā, lai uzkāptu 
bākā, no kuras paveras skats uz Slīteres Zilajiem kalniem un pa-
malē gaistošo jūru. 1849. gadā būvētais tornis, kas par diennakts 
bāku kļuva 1961. gadā, ir otra vecākā saglabājusies navigācijas 
būve Latvijā. 26 m augsto bāku paaugstina atrašanās uz pašas 
Zilo kalnu kraujas. Tornī izjusti skan meiteņu “Aizved mani uz Slī-
teres siliem”.

Pāces vilnas pārstrādes fabrikā, kas vienīgā Latvijā veic tās 
pilnu pārstrādes ciklu no romantikas gan nav ne vēsts. Remontu 
ilgi neredzējušas nemājīgas telpas, veca tehnika. Labi, ka pašreiz 
fabrikā ir atvaļinājuma laiks un iekārtas ir izslēgtas, varam tikai 
iedomāties to troksni, kādā strādniecēm jāpavada visa diena. Bet 
fabrikas noliktava priecē ar varavīksnes krāsu dziju, vilnas se-
gām un spilveniem. Nocenotā dzija bija tik lēta, ka čaklākās adī-
tājas ļāvās pirkšanas priekam.

Zemnieku sētā “Pie Pūpola”, kas atrodas pie pašas Dundagas, 
mūs jau gaida smeķīga ugunskurā vārīta pupiņu zupa un buberts 
ar ķīseli.

Pēdējais apskates objekts ir Dundagas pils ar tās noslēpu-
maino Zaļo dāmu, kas tagad atdzimusi skulptūrā uz pils balkona. 
Par gaumi jau nestrīdas, bet man šī skulptūra vairāk atgādināja  
īstu lauku meiču ar lielām sastrādātām rokām. Pils apkārtne 
gaumīgi sakopta, bet pati pils gaida remontu.

Nemanot pienācis laiks sākt mājupceļu. Pamājam atvadu 
sveicienu Dundagai un tās simbolam Krokodilam un ērti atlaiža-
mies autobusa sēdekļos.

Velta Tāle
Mīļie seniori!
Visi, kas brauca, visi, kas nebrauca, esat laipni gaidīti senio-

ru ballē š.g. 5. oktobrī plkst. 18:00 Mālpils kultūras centrā! Īpa-
ši gaidām tos, kuri nesen pievienojušies senioru pulkam!

Mālpils senioru brauciens pa Ziemeļkurzemi

AKTUĀLI

Foto: 
Armands Armanovičs
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Mākslinieku biedrības “Sidegunde” 
simpozijs Mālpilī

No 10. līdz 17. augustam Mālpils novada 
Vecleitēnos norisinājās gadskārtējais, jau sešpadsmitais māksli-
nieku biedrības “Sidegunde“ plenērs-simpozijs “Trauslās vibrā-
cijas”.

Līdztekus citām glezniecības tehnikām šogad pastiprināta uz-
manība tika pievērsta pasteļglezniecībai. Pasteļglezniecības 
meistarklasi vadīja gleznotājs Rolands Gross.

Kultūrvēsturniece Ieva Pauloviča stāstījumā “Mālpils kultūr-
vēsturiskā ainava fotogrāfijās un mākslas darbos simts gadu ga-
rumā” iepazīstināja ar Mālpils ievērojamākajām vietām, un visi 
kopīgi devās ekskursijā pa Mālpili un tās apkārtni.

Gleznotāja Vita Merca nolasīja lekciju “Ainavas kompozīcijas 
pamatprincipi”, analizēja plenēra dalībnieku paveikto, runāja par 
mākslu un dalījās atmiņās par saviem skolotājiem.

Starptautisku skanējumu plenēram deva Saaremā salas 
mākslinieki, kuri ar sajūsmu gleznoja no viņu salas tik atšķirīgās 
Mālpils ainavas.

Atzīmējot Otto Skulmes 130. dzimšanas dienu, visi plenēra 
dalībnieki gleznoja ainavu ar Skulmju māju no Mergupes puses, 
atkārtojot motīvu, kas attēlots Otto Skulmes pēdējā gleznā “No-
gāze” (a/e, 1966).

Simpozijā kopā strādāja visu paaudžu mākslinieki, septītajā 

plenēra dienā gleznotājiem pievienojās Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi.

Plenērā radītie darbi rudenī tiks eksponēti izstādē Mālpils 
kultūras centrā, dodot iespēju ar paveikto iepazīties visplašāka-

Trauslās vibrācijas

AKTUĀLI

Turpinājums 12. lpp.

Mālpils novada dome

11. augustā kultūras centrā notika divu fotogrāfiju izstāžu – 
Dzintras Žvagiņas (augš. att. no kr.) “33 baltus zirgus meklējot...” 
un “Mālpils ainava četros gadalaikos” – atklāšana.

Pēdējo no tām radījuši paši mālpilieši, kopš 2018. gada vasa-
ras fotoplenēra kopumā iesūtot 596 Mālpils ainavu un dabas mo-
tīvu fotogrāfijas, no kurām izstādē apskatāmas 50. Ražīgākie 
Mālpils fotogrāfi ir: Guntars Kļaviņš (iesūtījis 293 fotogrāfijas), 
Vineta Oša (iesūtījusi 99 fotogrāfijas) un Annija Vītuma (iesūtījusi 
58 fotogrāfijas).

Neskatoties uz to, vai iesūtīta viena bilde vai vairāki simti, 
katrs autors darba procesā ir ieguldījis savu radošo spēku. Starp 
katra autora atsūtītajām bildēm bija kāda īpaša – ar lieliski no-
tvertu mirkli un noskaņu, labu kadra kompozīciju vai brīnišķīgām 
krāsām.

Vēlos sirsnīgi pateikties visiem 16 izstā-
des autoriem: Annijai Vītumai, Dāvim Put-
riņam, Ellai Alisei Zīriņai, Jānim Brencim, 
Līgai Mukānei, Līvijai Mukānei, Lilijai Kal-
niņai, Edītei Priekulei, Mārai Ārentei, Pau-
lai Olimpijai Garajai, Ritai Bormanei, Sand-
rai Lielmežai, Sintijai Dzirnei, Tomasam 
Ozoliņam, Vinetai Ošai un īpaši Guntaram 
Kļaviņam par kopīgi radīto izcilo Mālpils 
portretu. Ļoti priecājos, ka tik kuplā skaitā 
bijāt atnākuši uz izstādes atklāšanu!

Ceru, ka mūsu radošā sadarbība turpi-
nāsies un rezultēsies ar mālpiliešu portretu 
izstādi 2020. gada 27. jūnijā – otrajos Māl-
pils zemeņu svētkos!

Mēs neesam noslēgts pulciņš, tāpēc aici-
nu visus, kuri vēlas iesaistīties fotografēša-
nas procesā, rakstīt uz e-pastu: esmeralda.
tale@malpils.lv.

Esmeralda Tāle

Fotogrāfēt Mālpilī!
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Mālpils Mūzikas un mākslas skolai tuvojas 30. gadadiena 
(2020. gadā). Tas ir nopietns laika sprīdis skolas pastāvēšanai. 
Tas ir arī laiks, kad vajadzētu salikt pa plauktiņiem to, kas ir no-
ticis, izvērtēt skolas pastāvēšanas lietderību nākotnē, jo nav no-

slēpums, ka plānotā novadu reforma mūs nostādīs lielu pārmai-
ņu priekšā. Bet kādas tās būs – nav mūsu lemšanai.

Pagājušais gads skolai bija trauksmes un neziņas pilns. Taču, 
vairāk vai mazāk, daudz kas ir sakārtojies. Vispirms – uz 6 ga-

Mālpils Mūzikas un mākslas skola

AKTUĀLI

jam iedzīvotāju lokam.
Simpoziju atbalstīja Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kul-

tūrkapitāla fonds, Latvijas Valsts meži un Mālpils novada dome.

Projekta kuratore Ērika Zutere, zutere@gmail.com, 29467668, 
informācija Helēna Medne, helena.medne@sidegunde.com 

Neliela ekskursija un gleznošana “Vitenieku” dārzā

Vitas Mercas lekcijaRolanda Grosa pasteļglezniecības meistarklase

Kopā ar igauņu kolēģiem Plenērā iesaistās Mālpils mākslas skolas audzēkņi

Ievas Paulovičas lekcija “Mālpils kultūrvēsturiskā ainava fotogrāfijās 
un mākslas darbos simts gadu garumā” un gleznošana “Skulmēs”

Plašāks materiāls skatāms www.facebook.com, Mākslinieku biedrība “Sidegunde”

Turpinājums no 11. lpp.
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diem skola saņēmusi akreditāciju! Gada laikā veikti daudzi darbi 
– gandrīz visas mācību telpas mūzikas nodaļā apgādātas ar jau-
nām vai gandrīz jaunām mēbelēm – skapjiem, soliem, krēsliem, 
rakstāmgaldiem. Ir koplietošanai ar kultūras centru uzstādīta 
interaktīvā tāfele, kā arī divos kabinetos uzstādīti multimediju 
projektori un ekrāni, lai mūsdienīgāk un kvalitatīvāk varētu orga-
nizēt mācību procesu. Beidzot skolotājiem ir adekvāta skolotāju 
istaba. Radīta drošāka vide audzēkņiem, nodrošinot dežuranta 
uzraudzību aktīvāko mācību stundu laikā (četras stundas dienā) 
gan pirmajā, gan trešajā stāvā, kas jūtami uzlabojis audzēkņu 
disciplīnu, uzvedību un savstarpējās saskarsmes kultūru. Kultū-
ras centra garderobē ierādītas speciālas vietas skolas audzēkņu 
virsdrēbju un maiņas apavu novietošanai. Ļoti nopietnas pārmai-
ņas skārušas 3. stāva abus gaiteņus – tajos nomainītas, jau par 
bīstamām kļuvušās, griestu plāksnes un ielikti jauni, jaudīgi 
gaismas ķermeņi. Mākslas nodaļas gaitenī veikts kapitālais re-
monts pilnībā nomainot grīdas segumu un renovējot gaiteņa sie-
nas un durvis.

Pārmaiņas skars arī skolas izglītības politiku. Turpmāk bū-
tisks akcents tiks likts uz mācību rezultātiem, jo tie ir viens no 
galvenajiem kritērijiem valsts finansējuma piešķiršanai. Kā otrs 
svarīgs rādītājs minams to audzēkņu skaits, kas turpina mācības 
nākamajā izglītības pakāpē. Ja pirms 13 gadiem šie rādītāji sko-
lai bija augstāki kā vidēji valstī, tad tagad šie cipari ir ievērojami 
mazāki.

Par to, cik daudzi no mūsējiem jau ieraksta savus vārdus gan 
Latvijas, gan Eiropas un pasaules kultūras vēstures lappusēs, 
mēs varējām pārliecināties pagājušā gada septembrī mūsu ab-
solventu darbu izstādē “325”. Mēs ļoti lepojamies ar saviem biju-
šajiem – Ilonu Dzērvi (Haņinu) no “Tautumeitām”, ar animācijas 

un grāmatu ilustrāciju mākslinieci Aneti Meleci par viņas starp-
tautiskajiem sasniegumiem filmiņai Kiosks un tikko iegūto Jāņa 
Baltvilka balvu grāmatu mākslā par ilustrācijām savai grāmatai 
KIOSKS un Laura Gundara grāmatai VAĻA BALSS. Lepojamies ar 
māsām Lieni un Maiju Mackus, kuras jau kā skolotājas atgriezu-
šās Mālpilī un ir nozīmīgs pienesums Latvijas mākslas dzīvē, ar 
KIWIE, kura radītie darbi skatāmi ne tikai Latvijā, bet nu jau dau-
dzās pasaules pilsētās. Mēs lepojamies ar visiem 36 mūsu biju-
šajiem audzēkņiem, kuri savu dzīvi, vairāk vai mazāk, saistījuši 
ar mākslu un kuru izvēles pamatā bijis mūsu skolā pavadītais 
laiks un iegūtās zināšanas. Mēs priecājamies par vairāk kā 300 
audzēkņiem, kuriem mūsu skola likusi pamatus citādai dzīves 
uztverei un ieaudzinājusi jūtīgāku attieksmi pret notiekošo, ļāvu-
si būt pilnvērtīgākiem kultūras dzīves izpratējiem, baudītājiem 
un veidotājiem.

Ļoti negribētos, lai viss, kas te lasāms izskatītos pēc lielīša-
nās. Šī raksta mērķis ir vērst vecāku uzmanību uz to, ka mācības 
mūsu skolā ir ļoti nopietns papildus darbs un slodze gan bēr-
niem, gan vecākiem. Taču tas vainagojas ar apliecību par zināmu 
zināšanu kopumu, ko audzēknis var izmantot savas profesijas 
izvēlē. Un māksla ir viena no tām nozarēm, kurā katrs var strādāt 
gan individuāli, gan arī veidot savu uzņēmumu, dodot darba ie-
spējas daudziem līdzcilvēkiem. Tomēr mācīties mūziku vai 
mākslu, nozīmē arī vecākiem būt cieši iesaistītiem procesā.

Lai šis Jaunais mācību gads mums nāk ar jaunām, bet patīka-
mām pārmaiņām! Tiekamies 2. septembrī plkst. 13:00 Mālpils 
kultūras centra lielajā zālē. 

Māra Ārente 
Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktore
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Sporta ziņas

Sporta darba organizators Ģirts Lielmežs
Sacensību grafiks

Datums Sacensības Vieta

10. septembrī Pierīgas novadu sporta spēles vieglatlētikas krosā Baldones novads

23. septembrī plkst. 18:00 Mālpils novada čempionāts šautriņu mešanā – 1. posms Mālpils sporta komplekss

25. septembrī BeActive pasākums − Peldi apkārt Mālpils novadam Mālpils sporta komplekss

28. septembrī Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā − priekšsacīkstes Mālpils sporta komplekss

SPORTS

17. augustā Kimuldas novadā notika Pierīgas novadu sporta 
spēles pludmales volejbolā. Sacensībās piedalījās 4 sieviešu un 
9 vīriešu komandas. Mālpils vīriešu komanda (Ģirts Lielmežs un 
Ernests Neimanis) grupā piedzīvoja divus zaudējumus pret Mā-
rupes un Inčukalna komandām, cīņā par 5.−8. vietu sīvā trīs setu 
cīņā atzina Ropažu novada komandas pārākumu, spēlē par 

7. vietu atkārtoti zaudēja Inčukalna novada komandai un līdz ar 
to izcīnīja 8. vietu. Starp vīriešu komandām spēcīgākā bija Māru-
pes novada komanda, kas finālā pārliecinoši apspēlēja Krimul-
das novada komandu, bet sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja 
Mārupes novada komanda.

“Baltijas ceļš” pie Siguldas (pie Lorupes gravas). Foto: Jānis Brencis

Atzīmējot “Baltijas ceļa” trīsdesmitgadi un atceroties šos trīs-
desmit gadus senos notikumus, Mālpils novada vēsturiskā 
mantojuma krājums aicina mālpiliešus dalīties ar fotogrāfijām, 
kas tika uzņemtas 1989. gada 23. augustā “Baltijas ceļa” laikā. 
Fotoattēli un atmiņas ir vēstures liecinieki, tāpēc aicinām jūs ap-
meklēt krājumu Malpils novada domes telpās Nākotnes ielā 1 
(221. kab.), atnest fotogrāfijas ieskenēšanai un dalīties atmiņu 
stāstos par šo notikumu.

23. augustā apritēja astoņdesmit gadu, kopš Molotova-Riben-
tropa pakta parakstīšanas un trīsdesmit – kopš aptuveni divi mil-
joni triju Baltijas valstu iedzīvotāji sadevās rokās, lai protestētu 
pret šī dokumenta neatzīšanu. 

Akcija “Baltijas ceļš” 2009. gadā tika iekļauta UNESCO pro-
grammas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Tā tika at-
zīta par unikālu solidāru rīcību mierīgā masu demonstrācijā.

“Baltijas ceļam” 30
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Par administratīvi teritoriālo reformu

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pēc 1989. gada sarindotas pēc % izmaiņām salīdzinot 2018. g. pret 2010. g.
N.p.k. Pašvaldības 1989. g. 1999. g. 2010. g. 2018. g. 18./10.%

1 Mārupes novads 9 406 9 749 13 918 21 737 156,2
2 Carnikavas novads 4 600 4 585 6 255 9 276 148,3
3 Garkalnes novads 3 090 3 259 6 728 8 953 133,1
4 Babītes novads 6 722 6 845 8 852 11 315 127,8
5 Ādažu novads 8 022 7 831 9 331 11 822 126,7
6 Ikšķiles novads 5 960 6 092 8 345 10 031 120,2
7 Stopiņu novads 8 153 6 996 9 564 11 112 116,2
8 Saulkrastu novads 5 609 5 745 6 079 6 966 114,6
9 Ķekavas novads 15 939 15 750 20 958 23 932 114,2

10 Ropažu novads 6 203 5 773 6 825 7 454 109,2
11 Siguldas novads 17 585 16 923 17 548 18 518 105,5
12 Baldones novads 5 539 4 968 5 507 5 811 105,5
13 Salaspils novads 21 762 20 553 22 834 23 787 104,2
14 Ozolnieku novads 9 808 8 628 10 229 10 631 103,9
15 Jūrmala 60 600 58 975 56 069 57 653 102,8
16 Olaines novads 20 137 18 066 20 095 20 187 100,5
17 Rīga 910 455 805 997 715 978 696 681 97,3
18 Inčukalna novads 8 189 7 698 8 496 8 181 96,3
19 Sējas novads 2 813 2 342 2 459 2 331 94,8
20 Jelgava 74 105 71 004 65 630 60 941 92,9

Vispirms izsaku pateicību visiem mālpiliešiem, kuri piedalījās 
aptaujā par ATR. Vairāk kā 80 % pauda viedokli, ka Mālpils paš-
valdība var pastāvēt līdzšinējās robežās. Tas nozīmē, ka mālpilie-
ši nevēlas deleģēt tiesības lemt citiem par Mālpils iedzīvotāju 
nodokļu līdzekļu izlietojumu un teritorijas attīstību, bet vēlas da-
rīt to paši.

Vai politiķi tajā ieklausīsies? Vai arī stūrgalvīgi virzīs savu vari-
antu (36 vietējās pašvaldības) uz apstiprināšanu Saeimā? Latvi-
jas zinātnieki kā alternatīvu ir izstrādājuši citu modeli. Veikt 
valsts funkciju decentralizāciju, izveidot piecus vai astoņus ap-
riņķus, kuriem daļu funkciju deleģētu arī vietējās pašvaldības un 
līdzšinējās vietējās pašvaldības jaunās administratīvās teritorijas 
veidotu uz brīvprātības principa. Šādam konceptuālam risināju-
mam piekrītu arī es, jo tas atbilst ES nostājai pašvaldību jomā un 
ievēro pamatnostādnes, par ko es rakstīju iepriekšējos izdevu-
mos, t.i. lēmumu pieņemšana pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, 
daudzlīmeņu pārvaldība, kas nodrošina funkciju izpildes efektivi-
tāti un varas decentralizācija, kas nodrošina lielāku demokrātiju.

Vienā no pēdējām ES Reģionu komitejas sēdēm, kurā izskatīja 
jautājumu par varas decentralizāciju un tās nozīmi labākai de-
mokrātiskai pārvaldībai, bija nepatīkami dzirdēt, ka ir dažas val-
stis ES austrumos, kas, diemžēl, izvēlas iet centralizācijas virzie-

nā.
Lasītājiem jau iepriekšējos izdevumos bija iespēja iepazīties 

ar faktiem, kas liecina, ka liela pašvaldība pati par sevi nenodro-
šina, ka tai ir labi attīstības indeksi un ka tā ir bagāta. Reformas 
autori to cenšas neanalizēt un neafišēt, jo tas neietilpst viņu plā-
nos − izveidot lielas vietējās (manā izpratnē, tās vairs nav vietē-
jās) pašvaldības daļā ES dalībvalstu reģionālo pašvaldību līmenī, 
tā pilnībā likvidējot Latvijā vietējās pašvaldības. Vietējās pašval-
dības ir ES demokrātijas balsts. Atgādināšu Francijas premjera 
teikto Strasbūrā “Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašval-
dību kongresā” pirms 22 gadiem: “Rokas nost no mūsu komū-
nām − demokrātijas bandiniekiem”. (Francijā ir 36 781 vietējās 
pašvaldības ar vidējo iedzīvotāju skaitu 1804 un pārvalda tikai 
17,2 km2 lielu teritoriju.)

Reformas autori, kā vienu no argumentiem reformai min, ka 
tieši no nelielām pašvaldībām iedzīvotāji dodas prom. Vai tiešām 
tas tā ir? Esmu sagatavojis iedzīvotāju izmaiņu analīzi, salīdzinot 
2018. g. izmaiņas gan ar 1989. g., gan, 2009. g. Tabulās Jūs varē-
siet redzēt patieso ainu. Nav tā, ka nelielās pašvaldības straujāk 
zaudē iedzīvotājus, kā lielās. Ir visādi un tendences ir reģionāla 
rakstura, nevis atkarīgas no pašvaldības lieluma.

Aleksandrs Lielmežs

Par iedzīvotāju aptauju
Laikā no 2019. gada 15. jūlija līdz 28. jūlijam notika Mālpils novada iedzīvotāju aptauja “Par iespējamo 
Mālpils novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām”.

Aptaujā piedalījās 226 jeb 7,6 % balsstiesīgie novada iedzīvotāji.

“Par” Mālpils novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju nobalsoja 186 jeb 
82 % iedzīvotāji, “pret” – 40 jeb 18 % iedzīvotāji. 

Paldies ikvienam, kurš izmantoja iespēju izteikt savu viedokli!

Turpinājums 16. lpp.
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21 Cēsu novads 23 630 21 091 19 981 18 398 92,1
22 Iecavas novads 9 887 8 941 9 850 9 048 91,9
23 Engures novads 8 119 7 619 8 057 7 399 91,8
24 Lielvārdes novads 11 782 10 836 11 474 10 385 90,5
25 Valmiera 29 497 28 732 27 453 24 828 90,4
26 Ogres novads 42 336 40 444 39 105 35 355 90,4
27 Ķeguma novads 5 976 6 217 6 386 5 772 90,4
28 Grobiņas novads 10 966 10 914 10 151 9 146 90,1
29 Tukuma novads 36 687 33 605 33 619 30 274 90,1
30 Liepāja 114 486 96 268 85 149 76 535 89,9
31 Krimuldas novads 5 888 5 936 5 797 5 183 89,4
32 Ventspils 50 646 46 600 43 088 38 386 89,1
33 Kocēnu novads 7 533 7 169 7 037 6 269 89,1
34 Smiltenes novads 15 874 15 585 14 372 12 770 88,9
35 Kokneses novads 6 718 6 718 6 088 5 405 88,8
36 Jēkabpils 31 500 28 406 26 578 23 538 88,6
37 Burtnieku novads 8 337 8 914 8 662 7 655 88,4
38 Beverīnas novads 3 876 3 708 3 568 3 147 88,2
39 Priekuļu  novads 11 343 10 237 9 557 8 418 88,1
40 Limbažu novads 21 793 21 256 19 737 17 370 88,0
41 Daugavpils 124 910 116 530 104 870 92 260 88,0
42 Krustpils novads 7 753 7 455 6 834 5 998 87,8
43 Talsu novads 37 683 37 446 34 876 30 530 87,5
44 Kuldīgas novads 28 879 29 122 27 451 24 019 87,5
45 Mālpils novads 4 624 4 491 4 103 3 584 87,4
46 Jelgavas novads 29 135 26 723 27 273 23 821 87,3
47 Pārgaujas novads 4 681 4 932 4 511 3 940 87,3
48 Jaunjelgavas novads 7 073 6 511 6 540 5 671 86,7
49 Skrīveru novads 4 293 4 075 4 120 3 571 86,7
50 Brocēnu novads 8 522 7 825 7 219 6 245 86,5
51 Mērsraga novads 2 068 2 004 1850 1 599 86,4
52 Dobeles novads 29 453 26 492 24 519 21 182 86,4
53 Nīcas novads 4 181 3 981 3 895 3 358 86,2
54 Amatas novads 6 931 6 824 6 370 5 486 86,1
55 Bauskas novads 31 884 29 620 28 426 24 478 86,1
56 Līgatnes novads 4 715 4 369 4 070 3 502 86,0
57 Madonas novads 32 721 31 749 28 139 24 196 86,0
58 Pāvilostas novads 3 822 3 865 3 259 2 801 85,9
59 Vecumnieku novads 10 552 10 409 9 909 8 501 85,8
60 Ventspils novads 15 632 14 061 13 795 11 829 85,7
61 Rundāles novads 5 798 4 894 4 380 3 755 85,7
62 Rēzekne 42 477 41 069 35 625 30 538 85,7
63 Gulbenes novads 30 074 29 197 25 538 21 828 85,5
64 Aizkraukles novads 11 247 11 124 10 077 8 612 85,5
65 Rojas novads 4 602 4 732 4 435 3 785 85,3
66 Jaunpils novads 3 142 3 268 2 814 2 395 85,1
67 Saldus novads 30 730 31 197 28 947 24 516 84,7
68 Rēzeknes novads 36 290 35 144 32 153 27 190 84,6
69 Ērgļu novads 4 641 4 374 3 576 3 017 84,4
70 Līvānu novads 17 915 16 273 14 304 12 066 84,4
71 Vaiņodes novads 5 639 3 735 2 979 2 509 84,2
72 Aizputes novads 12 798 12 624 10 523 8 841 84,0
73 Varakļānu novads 4 952 4 612 3 942 3 310 84,0
74 Alsungas novads 2 192 2 229 1 688 1 414 83,8
75 Skrundas novads 9 404 7 081 6 060 5 076 83,8
76 Salas novads 6 081 4 925 4 413 3 695 83,7
77 Tērvetes novads 4 842 4 806 4 177 3 488 83,5

Turpinājums no 15. lpp.
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21 Cēsu novads 23 630 21 091 19 981 18 398 92,1
22 Iecavas novads 9 887 8 941 9 850 9 048 91,9
23 Engures novads 8 119 7 619 8 057 7 399 91,8
24 Lielvārdes novads 11 782 10 836 11 474 10 385 90,5
25 Valmiera 29 497 28 732 27 453 24 828 90,4
26 Ogres novads 42 336 40 444 39 105 35 355 90,4
27 Ķeguma novads 5 976 6 217 6 386 5 772 90,4
28 Grobiņas novads 10 966 10 914 10 151 9 146 90,1
29 Tukuma novads 36 687 33 605 33 619 30 274 90,1
30 Liepāja 114 486 96 268 85 149 76 535 89,9
31 Krimuldas novads 5 888 5 936 5 797 5 183 89,4
32 Ventspils 50 646 46 600 43 088 38 386 89,1
33 Kocēnu novads 7 533 7 169 7 037 6 269 89,1
34 Smiltenes novads 15 874 15 585 14 372 12 770 88,9
35 Kokneses novads 6 718 6 718 6 088 5 405 88,8
36 Jēkabpils 31 500 28 406 26 578 23 538 88,6
37 Burtnieku novads 8 337 8 914 8 662 7 655 88,4
38 Beverīnas novads 3 876 3 708 3 568 3 147 88,2
39 Priekuļu  novads 11 343 10 237 9 557 8 418 88,1
40 Limbažu novads 21 793 21 256 19 737 17 370 88,0
41 Daugavpils 124 910 116 530 104 870 92 260 88,0
42 Krustpils novads 7 753 7 455 6 834 5 998 87,8
43 Talsu novads 37 683 37 446 34 876 30 530 87,5
44 Kuldīgas novads 28 879 29 122 27 451 24 019 87,5
45 Mālpils novads 4 624 4 491 4 103 3 584 87,4
46 Jelgavas novads 29 135 26 723 27 273 23 821 87,3
47 Pārgaujas novads 4 681 4 932 4 511 3 940 87,3
48 Jaunjelgavas novads 7 073 6 511 6 540 5 671 86,7
49 Skrīveru novads 4 293 4 075 4 120 3 571 86,7
50 Brocēnu novads 8 522 7 825 7 219 6 245 86,5
51 Mērsraga novads 2 068 2 004 1850 1 599 86,4
52 Dobeles novads 29 453 26 492 24 519 21 182 86,4
53 Nīcas novads 4 181 3 981 3 895 3 358 86,2
54 Amatas novads 6 931 6 824 6 370 5 486 86,1
55 Bauskas novads 31 884 29 620 28 426 24 478 86,1
56 Līgatnes novads 4 715 4 369 4 070 3 502 86,0
57 Madonas novads 32 721 31 749 28 139 24 196 86,0
58 Pāvilostas novads 3 822 3 865 3 259 2 801 85,9
59 Vecumnieku novads 10 552 10 409 9 909 8 501 85,8
60 Ventspils novads 15 632 14 061 13 795 11 829 85,7
61 Rundāles novads 5 798 4 894 4 380 3 755 85,7
62 Rēzekne 42 477 41 069 35 625 30 538 85,7
63 Gulbenes novads 30 074 29 197 25 538 21 828 85,5
64 Aizkraukles novads 11 247 11 124 10 077 8 612 85,5
65 Rojas novads 4 602 4 732 4 435 3 785 85,3
66 Jaunpils novads 3 142 3 268 2 814 2 395 85,1
67 Saldus novads 30 730 31 197 28 947 24 516 84,7
68 Rēzeknes novads 36 290 35 144 32 153 27 190 84,6
69 Ērgļu novads 4 641 4 374 3 576 3 017 84,4
70 Līvānu novads 17 915 16 273 14 304 12 066 84,4
71 Vaiņodes novads 5 639 3 735 2 979 2 509 84,2
72 Aizputes novads 12 798 12 624 10 523 8 841 84,0
73 Varakļānu novads 4 952 4 612 3 942 3 310 84,0
74 Alsungas novads 2 192 2 229 1 688 1 414 83,8
75 Skrundas novads 9 404 7 081 6 060 5 076 83,8
76 Salas novads 6 081 4 925 4 413 3 695 83,7
77 Tērvetes novads 4 842 4 806 4 177 3 488 83,5

78 Lubānas novads 3 273 3 412 2 884 2 407 83,5
79 Kandavas novads 11 092 10 859 10 065 8 397 83,4
80 Valkas novads 13 403 12 074 10 680 8 899 83,3
81 Rūjienas novads 7 379 6 896 6 265 5 220 83,3
82 Rucavas novads 2 608 2 578 2 014 1 673 83,1
83 Preiļu novads 13 955 13 172 11 980 9 950 83,1
84 Salacgrīvas novads 10 372 10 575 9 589 7 952 82,9
85 Ludzas novads 20 312 19 110 16 013 13 266 82,8
86 Alūksnes novads 23 305 22 036 19 571 16 208 82,8
87 Jaunpiebalgas novads 3 220 3 097 2 723 2 253 82,7
88 Durbes novads 4 473 4 293 3 482 2 871 82,5
89 Vecpiebalgas novads 5 488 5 483 4 781 3 938 82,4
90 Priekules novads 9 831 8 188 6 689 5 509 82,4
91 Rugāju novads 3 491 3 137 2 681 2 208 82,4
92 Viļānu novads 8 942 8 500 7 249 5 966 82,3
93 Balvu novads 19 004 18 420 15 836 13 027 82,3
94 Dundagas novads 5 360 5 268 4 887 4 017 82,2
95 Pļaviņu novads 7 571 6 993 6 453 5 302 82,2
96 Viesītes novads 5 318 5 616 4 701 3 850 81,9
97 Apes  novads 5 535 5 179 4 386 3 584 81,7
98 Neretas novads 5 240 5 116 4 424 3 596 81,3
99 Alojas novads 7 317 7 272 6 161 5 004 81,2

100 Aknīstes novads 4 078 4 008 3 311 2 688 81,2
101 Riebiņu novads 7 662 7 230 6 344 5 146 81,1
102 Vārkavas novads 2 974 2 767 2 416 1 959 81,1
103 Auces novads 10 361 9 722 8 780 7 095 80,8
104 Kārsavas novads 10 087 8 983 7 131 5 740 80,5
105 Cesvaines novads 3 636 3 453 3 178 2 545 80,1
106 Ilūkstes novads 11 617 11 427 9 245 7 402 80,1
107 Mazsalacas novads 4 896 4 751 4 040 3 232 80,0
108 Krāslavas novads 25 238 23 477 20 243 16 184 79,9
109 Naukšēnu novads 2 621 2 444 2 320 1 852 79,8
110 Jēkabpils novads 7 106 6 947 5 870 4 682 79,8
111 Daugavpils novads 35 092 32 985 28 730 22 914 79,8
112 Ciblas novads 4 847 4 244 3 424 2 701 78,9
113 Zilupes novads 5 147 4 645 3 801 2 998 78,9
114 Raunas novads 4 683 4 762 4 115 3 230 78,5
115 Dagdas novads 12 977 11 633 9 563 7 494 78,4
116 Baltinavas novads 1 881 1 731 1 390 1 084 78,0
117 Aglonas novads 6 400 5 340 4 566 3 542 77,6
118 Strenču novads 6 921 5 596 4 283 3 316 77,4
119 Viļakas novads 9 476 8 241 6 553 5 066 77,3

KOPĀ 2 668 096 2 458 403 2 267 886 2 101 061 92,6
Pie republikas pilsētām Pilsētas
Nereformētās pašvaldības Pirmais novads Latvijā
Attīstības novadi Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pēc 1989. gada sarindotas pēc % izmaiņām salīdzinot 2018. g. pret 1989. g.
N.p.k. Pašvaldības 1989. g. 1999. g. 2010. g. 2018. g. 18./89.%

1 Garkalnes novads 3090 3259 6 728 8 953 289,7
2 Mārupes novads 9406 9749 13 918 21 737 231,1
3 Carnikavas novads 4600 4585 6 255 9 276 201,7
4 Babītes novads 6722 6845 8 852 11 315 168,3
5 Ikšķiles novads 5960 6092 8 345 10 031 168,3
6 Ķekavas novads 15939 15750 20 958 23 932 150,1
7 Ādažu novads 8022 7831 9 331 11 822 147,4
8 Stopiņu novads 8153 6996 9 564 11 112 136,3

INFORMĀCIJA

Turpinājums 18. lpp.
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9 Saulkrastu novads 5609 5745 6 079 6 966 124,2
10 Ropažu novads 6203 5773 6 825 7 454 120,2
11 Salaspils novads 21762 20553 22 834 23 787 109,3
12 Ozolnieku novads 9808 8628 10 229 10 631 108,4
13 Siguldas novads 17585 16923 17 548 18 518 105,3
14 Baldones novads 5539 4968 5 507 5 811 104,9
15 Olaines novads 20137 18066 20 095 20 187 100,2
16 Inčukalna novads 8189 7698 8 496 8 181 99,9
17 Ķeguma novads 5976 6217 6 386 5 772 96,6
18 Jūrmala 60600 58975 56 069 57 653 95,1
19 Burtnieku novads 8337 8914 8 662 7 655 91,8
20 Iecavas novads 9887 8941 9 850 9 048 91,5
21 Engures novads 8119 7619 8 057 7 399 91,1
22 Lielvārdes novads 11782 10836 11 474 10 385 88,1
23 Krimuldas novads 5888 5936 5 797 5 183 88,0
24 Valmiera 29497 28732 27 453 24 828 84,2
25 Pārgaujas novads 4681 4932 4 511 3 940 84,2
26 Ogres novads 42336 40444 39 105 35 355 83,5
27 Grobiņas novads 10966 10914 10 151 9 146 83,4
28 Kocēnu novads 7533 7169 7 037 6 269 83,2
29 Skrīveru novads 4293 4075 4 120 3 571 83,2
30 Kuldīgas novads 28879 29122 27 451 24 019 83,2
31 Sējas novads 2813 2342 2 459 2 331 82,9
32 Tukuma novads 36687 33605 33 619 30 274 82,5
33 Rojas novads 4602 4732 4 435 3 785 82,2
34 Jelgava 74105 71004 65 630 60 941 82,2
35 Jelgavas novads 29135 26723 27 273 23 821 81,8
36 Beverīnas novads 3876 3708 3 568 3 147 81,2
37 Talsu novads 37683 37446 34 876 30 530 81,0
38 Vecumnieku novads 10552 10409 9 909 8 501 80,6
39 Kokneses novads 6718 6718 6 088 5 405 80,5
40 Smiltenes novads 15874 15585 14 372 12 770 80,4
41 Nīcas novads 4181 3981 3 895 3 358 80,3
42 Jaunjelgavas novads 7073 6511 6 540 5 671 80,2
43 Saldus novads 30730 31197 28 947 24 516 79,8
44 Limbažu novads 21793 21256 19 737 17 370 79,7
45 Amatas novads 6931 6824 6 370 5 486 79,2
46 Cēsu novads 23630 21091 19 981 18 398 77,9
47 Mālpils novads 4624 4491 4 103 3 584 77,5
48 Krustpils novads 7753 7455 6 834 5 998 77,4
49 Mērsraga novads 2068 2004 1850 1 599 77,3
50 Bauskas novads 31884 29620 28 426 24 478 76,8
51 Salacgrīvas novads 10372 10575 9 589 7 952 76,7
52 Aizkraukles novads 11247 11124 10 077 8 612 76,6
53 Rīga 910 455 805997 715 978 696 681 76,5
54 Jaunpils novads 3142 3268 2 814 2 395 76,2
55 Ventspils 50646 46600 43 088 38 386 75,8
56 Kandavas novads 11092 10859 10 065 8 397 75,7
57 Ventspils novads 15632 14061 13 795 11 829 75,7
58 Dundagas novads 5360 5268 4 887 4 017 74,9
59 Rēzeknes novads 36290 35144 32 153 27 190 74,9
60 Jēkabpils 31500 28406 26 578 23 538 74,7
61 Līgatnes novads 4715 4369 4 070 3 502 74,3
62 Priekuļu novads 11343 10237 9 557 8 418 74,2
63 Madonas novads 32721 31749 28 139 24 196 73,9
64 Daugavpils 124910 116530 104 870 92 260 73,9
65 Lubānas novads 3273 3412 2 884 2 407 73,5

INFORMĀCIJA
Turpinājums no 17. lpp.
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66 Pāvilostas novads 3822 3865 3 259 2 801 73,3
67 Brocēnu novads 8522 7825 7 219 6 245 73,3
68 Gulbenes novads 30074 29197 25 538 21 828 72,6
69 Viesītes novads 5318 5616 4 701 3 850 72,4
70 Tērvetes novads 4842 4806 4 177 3 488 72,0
71 Dobeles novads 29453 26492 24 519 21 182 71,9
72 Rēzekne 42477 41069 35 625 30 538 71,9
73 Vecpiebalgas novads 5488 5483 4 781 3 938 71,8
74 Preiļu novads 13955 13172 11 980 9 950 71,3
75 Rūjienas novads 7379 6896 6 265 5 220 70,7
76 Naukšēnu novads 2621 2444 2 320 1 852 70,7
77 Pļaviņu novads 7571 6993 6 453 5 302 70,0
78 Cesvaines novads 3636 3453 3 178 2 545 70,0
79 Jaunpiebalgas novads 3220 3097 2 723 2 253 70,0
80 Alūksnes novads 23305 22036 19 571 16 208 69,5
81 Aizputes novads 12798 12624 10 523 8 841 69,1
82 Raunas novads 4683 4762 4 115 3 230 69,0
83 Neretas novads 5240 5116 4 424 3 596 68,6
84 Balvu novads 19004 18420 15 836 13 027 68,5
85 Auces novads 10361 9722 8 780 7 095 68,5
86 Alojas novads 7317 7272 6 161 5 004 68,4
87 Līvānu novads 17915 16273 14 304 12 066 67,4
88 Riebiņu novads 7662 7230 6 344 5 146 67,2
89 Liepāja 114486 96268 85 149 76 535 66,9
90 Varakļānu novads 4952 4612 3 942 3 310 66,8
91 Viļānu novads 8942 8500 7 249 5 966 66,7
92 Valkas novads 13403 12074 10 680 8 899 66,4
93 Mazsalacas novads 4896 4751 4 040 3 232 66,0
94 Aknīstes novads 4078 4008 3 311 2 688 65,9
95 Jēkabpils novads 7106 6947 5 870 4 682 65,9
96 Vārkavas novads 2974 2767 2 416 1 959 65,9
97 Ludzas novads 20312 19110 16 013 13 266 65,3
98 Daugavpils novads 35092 32985 28 730 22 914 65,3
99 Ērgļu novads 4641 4374 3 576 3 017 65,0

100 Rundāles novads 5798 4894 4 380 3 755 64,8
101 Apes novads 5535 5179 4 386 3 584 64,8
102 Alsungas novads 2192 2229 1 688 1 414 64,5
103 Durbes novads 4473 4293 3 482 2 871 64,2
104 Rucavas novads 2608 2578 2 014 1 673 64,1
105 Krāslavas novads 25238 23477 20 243 16 184 64,1
106 Ilūkstes novads 11617 11427 9 245 7 402 63,7
107 Rugāju novads 3491 3137 2 681 2 208 63,2
108 Salas novads 6081 4925 4 413 3 695 60,8
109 Zilupes novads 5147 4645 3 801 2 998 58,2
110 Dagdas novads 12977 11633 9 563 7 494 57,7
111 Baltinavas novads 1881 1731 1 390 1 084 57,6
112 Kārsavas novads 10087 8983 7 131 5 740 56,9
113 Priekules novads 9831 8188 6 689 5 509 56,0
114 Ciblas novads 4847 4244 3 424 2 701 55,7
115 Aglonas novads 6400 5340 4 566 3 542 55,3
116 Skrundas novads 9404 7081 6 060 5 076 54,0
117 Viļakas novads 9476 8241 6 553 5 066 53,5
118 Strenču novads 6921 5596 4 283 3 316 47,9
119 Vaiņodes novads 5639 3735 2 979 2 509 44,5

KOPĀ 2668096 2458403 2 267 886 2 101 061 78,7
Pie republikas pilsētām Pilsētas
Nereformētās pašvaldības Pirmais novads Latvijā
Attīstības novadi Sagatavoja Aleksandrs Lielmežs
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Kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijā izdotu publisku dokumentu 
legalizāciju ar apostille veic zvērināti notāri visā Latvijā. Līdz ar 
to cilvēkiem, kuriem rodas nepieciešamība iesniegt Latvijā iz-
dotu dokumentu iestādē kādā ārvalstī, nav vairs jādodas uz 
Rīgu, lai to apliecinātu ar apostille. Tagad šis pakalpojums pie-
ejams jebkurā zvērināta notāra birojā 30 pilsētās. Turklāt elek-
troniski izsniegtus dokumentus pie zvērinātiem notāriem ie-
spējams apostillēt arī attālināti.

Runa ir par dokumentiem, kas iesniedzami kādā no Hāgas 
konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas pra-
sības atcelšanu” dalībvalstīm (valstu saraksts pieejams Ārlietu 
ministrijas mājas lapā).

Ko nozīmē – apliecināt ar apostilli?
Lai dokumentiem citā valstī būtu tāds pats juridisks spēks, kā 

šeit – Latvijā, ir nepieciešams apstiprinājums tam, ka dokumen-
tu parakstījusī amatpersona Latvijā patiešām eksistē un tās pa-
raksts un zīmoga nospiedums uz dokumenta ir īsts. Tikai tad 
vienā valstī sastādīti publiski dokumenti ir izmantojami arī citā.

Būtiski, ka vienā no Hāgas konvencijas valstīm ar apostille ap-
stiprināts dokuments tiek atzīts arī citās tās dalībvalstīs. Tātad – 
Latvijā vienreiz ar apostille apliecināts dokuments būs derīgs 
gan, piemēram, Čīlē, gan Grieķijā un citās vairāk nekā 100 Hāgas 
konvencijas dalībvalstīs.

Kādi dokumenti ir apostillējami?
Darbs vai mācības ārzemēs, pārcelšanās uz dzīvi citā valstī, 

laulības vai šķiršanās ar ārvalstnieku, mantošana vai bankas 
konta atvēršana citā valstī – šīs un vēl daudzas citas situācijas 
paredz tādu Latvijas iestāžu izdotu dokumentu apriti, kam nepie-
ciešams apliecinājums no Latvijas valsts puses.

Tie ir, piemēram, skolu un augstskolu diplomi, dzimšanas ap-
liecības, izziņas par nesodāmību, laulības apliecības, izziņas, ka 
cilvēks neslimo ar tuberkulozi u.tml., arī pilnvara, kas izdota Lat-
vijā un izmantojama kādā citā valstī. Tos visus dēvē par publis-
kiem dokumentiem.

SVARĪGI! Pirms došanās uz jebkuru ārvalsti, kuras iestādē 
būs jāiesniedz kāds dokuments, ieteicams pirms tam jau laicīgi 
noskaidrot, vai nepieciešama tā legalizācija vai apliecināšana ar 
apostille.

Kā notiek process?
Pie notāra jādodas, līdzi ņemot apostillējamā dokumenta ori-

ģinālu un pasi vai ID karti. Parasti dokumenta apliecināšana ar 
apostilli notiek vienas darba dienas laikā, ja Paraksta paraugu 
datubāzē ir dokumentu izsniegušās amatpersonas paraksta un 
zīmoga nospieduma paraugs.

Apostille tiek taisīta tikai elektroniski. Ievadot apostille numu-
ru, to var atrast un pārbaudīt E-apostille reģistrā: https://notary.
lv/apostille/verify/

Notārs ne tikai sagatavos apostilli, bet iekasēs un valsts bu-
džetā pārskaitīs arī valsts nodevu par dokumenta apliecināšanu, 
un tas maksā 25,34 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dokumentu apliecināšana ar apostille iesniegšanai ārvalstīs – 
tagad pie zvērinātiem notāriem visā Latvijā

Jau trešo gadu Latvijā līdz ar pārējām piecām biotopu grupām 
tiek vērtēti arī Latvijas saldūdeņi. Triju sezonu ietvaros plānots 
apsekot 2 000 Latvijas ezerus un upes ar kopgarumu 40 000 kilo-
metri. Līdz šim apsekoto ezeru, upju dati liecina, ka izcila vai laba 
kvalitāte ir tikai pusei Latvijas ezeru un nedaudz vairāk kā treš-
daļai upju posmu. Ikdienā saldūdeņi veic daudzas funkcijas, kas 
cilvēka acij paliek apslēptas, piemēram, tas ir dzīvības un pašat-
tīrīšanās nodrošinātājs, daudzveidīga dzīvotne un migrācijas ko-
ridors, plūdu un palu regulētājs, klimata veidotājs utt. Tie var 
veikt visu augstākminēto iekams paši ir tīri. Diemžēl cilvēka dar-
bībai ir ļoti liela nozīme saldūdeņu kvalitātes izmaiņu procesā.

Par labu saldūdens kvalitāti liecina ne vien ūdens dzidrība, bet 
arī tajos augošie retie un īpašie augi, kuri izzūd līdz ar kvalitātes 
pazemināšanos. Tā kā trešdaļa Latvijas upju ir regulētas un pār-
veidotas par grāvjiem, tās ir zaudējušas ne tikai savu ainavisko, 
bet arī bioloģisko vērtību. Šādas upes veic tikai  ātrāku ūdeņu 
novadīšanu, bet dabiskai upei raksturīgo vērtību tām vairs nav. 
Upēs uz izmiršanas robežas ir ziemeļu upespērlene, tīru ūdeņu 
indikators, kas reiz bija plaši sastopama Vidzemes ūdeņos. Savu-
kārt par ezeriem jāsaka, ka Latvijas “zelta fonds” ir lobēliju – 
ezereņu ezeri (1% no visiem ezeriem). Tajos ar baltiem ziediem 
vasaras mēnešos uzzied Dortmaņa lobēlija, kas ir īpaši tīru ūde-
ņu indikatorsuga. Tā sastopama vairs 25 Latvijas ezeros, lai gan 
pirms 100 gadiem šādu ezeru skaits bija divtik lielāks. Ja šiem 
augiem nepatīk piesārņojuma radītās izmaiņas, cik ilgi tās patiks 
cilvēkam? 

Ikvienu biotopu ietekmē cilvēka darbība, bet jo īpaši jūtīgi ir 
saldūdeņi. Jo viss, kas notiek uz sauszemes, ezera vai upes sate-
ces baseinā, tas nonāk tuvumā esošajā ūdenī un maina tā  kvali-
tāti. Turklāt ietekme ir atkarīga no saimnieciskās darbības veida 
un intensitātes. Vislielākais drauds saldūdeņu kvalitātei ir 1) 
augstais centralizētajai kanalizācijai nepieslēgto mājsaimniecī-

bu skaits, 2) neattīrītie notekūdeņi, 3) notece no lauksaimniecī-
bas zemēm. Tāpat tos ietekmē arī līdzās esoša intensīva mežiz-
strāde, mazdārziņi, sausās tualetes, komposta kaudzes ūdeņu 
aizsargjoslās, kā arī atpūtnieki. Ar atpūtniekiem saldūdeņos no-
nāk liels daudzums ķīmisko savienojumu: no rīta iepūstās smar-
žas, matu vai skūšanās putas, lietotais dezodorants, līdz ar peld-
kostīmu un citiem apģērbiem arī veļas pulvera, veļas 
mīkstinātāja un pat balinātāja saturs, nemaz nerunājot par fosfā-
tu, kas rodas no cilvēka vielmaiņas galaproduktiem (urīns un 
mēsli).

Daba ir paredzējusi, ka ar laiku ikviens ezers transformējas 
jeb aizaug un pārvēršas par purvu, bet cilvēka radītais piesārņo-
jums šo procesu daudzkārt paātrina: vispirms cilvēks apzināti vai 
neapzināti piesārņo tīro saldūdeni, tad no tā izzūd vērtīgie un re-
tie ūdensaugi, kas ir īpaši jutīgi pret piesārņojumu, pēc tam ma-
zinās ūdenī sastopamā dabas daudzveidība, jo arī pārējiem au-
giem, dzīvajiem organismiem ir grūti uzturēties piesārņotā 
ūdenī, visbeidzot arī cilvēkam vairs nepatīk iemīļotais ezers, kas 
beigās pilnībā aizaug. 

Ar savu apzinātu rīcību, izpratni par vērtību saglabāšanu un 
pareizu apsaimniekošanu iespējams saglabāt un pat uzlabot 
saldūdeņu kvalitāti. Dabas skaitīšanas eksperti aicina ikvienu ie-
dzīvotāju, vasaras atpūtas baudītāju, pilsētas viesi un pašvaldību 
apzināti un gudri izmantot saldūdens resursus, cienot un sau-
dzējot savu ezeru!

Dabas skaitīšana tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
ietvaros. Visu dabas skaitīšanas aktivitāšu īstenošana paredzēta 
līdz 2023.gadam, plašāka informācija pieejama vietnē www.skai-
tamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv.

Ilze Reinika Dabas aizsardzības pārvaldes 
Dabas skaitīšanas vadītājas asistente,

Saudzē savu ezeru!
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Informācijas lapa par Nomas objektu
Nomas objekts Telpu grupas daļa nedzīvojamā ēkā
Adrese Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils novads
Kadastra apzīmējums 8074 003 0329 002 001
Platība, m2 336,23
Nomas objekta izmantošana saskaņā ar Telpu grupas tehnis-
kās inventarizācijas lietu

1261 – pašizklaides pasākumu telpu grupa

Kultūras piemineklis nē
Iznomāšanas termiņš 5 gadi, ar iespēju pagarināt līgumu
Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN, 
neieskaitot maksu par komunāliem pakalpojumiem

0,15 (nosacītā nomas maksa)

Nepieciešamie kapitālieguldījumi ir
Tiesības nodot apakšnomā nav
Cita objektu raksturojoša informācija Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja no ielas 
Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2019. gada 21. oktobrim plkst. 9:00
Izsoles datums 2019. gada 21. oktobris
Izsoles laiks 10:00
Izsoles vieta Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, Mālpils novada domes 2. 

stāva Mazā zāle
Izsoles solis, EUR 0,01 
Izsoles veids Mutiska izsole, pirmā izsole
Izsoles norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar kultūras centra 

direktori Edīti Priekuli, tālrunis 29195459, e-pasta adrese: kn@
malpils.lv

Mālpils novada dome ar 31.07.2019. lēmumu Nr. 8/3 “Par tel-
pu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu” nolēmusi nodot 
lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā 
izsolē, nomas objektu – telpu grupas daļu, kadastra apzīmējums 
8074 003 0329 002 001, Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils nov., ar 
kopējo platību 336,23 m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna shē-
mu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – kafejnīcas darbības 
nodrošināšana, tajā skaitā, Mālpils kultūras centra darbības 
pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu no-
drošināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

Izsoles sākumcena tiek noteikta: 0,15 EUR/m2 (piecpadsmit 
centi par kvadrātmetru) mēnesī, bez PVN.

Izsoles solis tiek noteikts: 0,01 EUR (viens cents).
Nomas tiesību ilgums: 5 gadi, ar iespēju pagarināt līgumu.
Drošības nauda par Nomas objektu ir 50,- EUR (piecdesmit 

Nomas tiesību izsole Mālpils kultūras centra kafejnīcas telpām
euro), kas jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Mālpils novada domes 
kontu AS “Swedbank”, HABALV22, LV83 HABA 0551 0359 5070 0  
vai AS “SEB Banka”, UNLALV2X, LV44 UNLA 0050 0202 3784 8, ar 
norādi “Drošības nauda kafejnīcas telpu nomas tiesību izsolei”.

Nomas tiesību izsole notiks 2019. gada 21. oktobrī 
plkst. 10:00, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, Mālpils no-
vada domes 2. stāva Mazajā zālē.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no iz-
soles publikācijas dienas līdz 2019. gada 21. oktobrim plkst. 9:00, 
Mālpils novada domes Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī, Mālpils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Mālpils novada domes 
Kancelejā, 202. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils nova-
dā, tālr. 67970888 (kanceleja), kā arī internetā www.malpils.lv

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes darbus. Mazā dārza arhi-
tektūra (strūklakas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Individuāli risi-
nājumi kapu pieminekļiem un aprīkojumam, skulptūras. Ēku un 
ēku daļu apdare ar akmeni. Visa augstākminētā restaurācija. 
Sandrs Skribnovskis, tālr. 29450290, e-pasts: s.skribnovskis@
gmail.com

Gāzes balonu piegāde mājās!

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

SLUDINĀJUMI

SIA “Kokaugi” bez maksas veic lauksaimniecības zemju un me-
liorācijas grāvju attīrīšanu no kokiem un krūmiem. Tālr. 27714898, 
e-pasts: info@kokaugi.lv, web: www.kokaugi.lv

Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Nepērc-Adoptē!” meklē dzīv-
niekmīļus, kuri varētu uz neilgu laiku paņemt mājdzīvnieku savā 
mājoklī (dot pagaidu mājas). Nodrošināsim ar barību un materiā-
li atbalstīsim! Jautājumu un intereses gadījumā, zvaniet uz tālr. 
29583400. Ar nepacietību gaidām Tavu zvanu!
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SERTIFICĒTA MASIERE
ar pieredzi, plašām medicīnas zināšanām pie 
dažādām saslimšanām piedāvā pakalpojumus 
Mālpilī, Enerģētiķu ielā 2 (blakus veikalam Top, 
salons “Beautilux”). Bērnu masāža tikai ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu. Cenas un plašāka 
informācija pa tālruni 29634812, Vilma. 
Pensionāriem atlaide 25 %.

Mālpils novada iedzīvotājiem!
Š.g. 24. septembrī no plkst 8:30 līdz 14:00 
laukumā pie katlu mājās – Enerģētikas ielā 
Mālpilī būs iespēja nodot bez maksas lietotas 
vieglo automašīnu riepas (līdz 21 collai iesk.).
No viena iedzīvotāja pieņems 4 gab. vieglo 
automašīnu riepas.

Mālpils novada dome

Latvijas Meža Programma 2019

13. septembrī, Mālpilī, 
Novada domes zālē, 

Nākotnes ielā 1

SEMINĀRS MĀLPILĪ
Medību nozare. Meža dzīvnieku skaita regulēšana
Kinoloģija. Medību suņi, to izmantošana medībās

Ieroču aprites likums

11:45−12:00 Ierašanās un reģistrācija Mālpils novada domes 
zālē, Nākotnes ielā 1

12:00−12:15
Semināra ievads.
Latvijas Meža Programma 2019.
Latvijas meža nozare.

Latvijas Meža Programmas vadītājs 
Māris Liopa

12:15−13:30
Medību nozare Latvijā.
Meža dzīvnieku populācijas un to kontrole. 
Problēmas un risinājumi.

Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes 
priekšsēdētājs Haralds Barviks

13:30−13:45 Kafijas pauze, diskusija

13:45−15:00 Kinoloģija. Medību suņi, to izmantošana 
medībās.

Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība
Raimo Jansons

15:00−16:30

Ieroču aprites likums, normatīvie akti.
Ieroču un munīcijas izmantošanas, pārvadāša-
nas un aprites noteikumu kontrole. Nelikumīgu 
medību novēršana.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas 
pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju 
sistēmas inspektors Juris Veispals

Seminārs ir bezmaksas. Informācija un pieteikšanās: 25414008 vai ml@hs.lv

Būsim prasmīgi e-vidē
Mālpils novada bibliotēka aicina uz uzņēmuma CERT.LV 

(Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas in-
stitūcija) bezmaksas lekciju “Mēs un internets”, trešdien, 
18. septembrī plkst. 13:00. Lekcija paredzēta skolotājiem, 
vecākiem un citiem interesentiem. 
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Mālpils Kultūras centra pasākumi septembrī
 • 2.09. plkst. 19:00 Lielajā zālē muzikālā izrāde “Čikāgas piecīši − leģendu 

atgriešanās”. Režisors – Valdis Lūriņš. Lomās − Mārtiņš Egliens, Ieva Sutu-
gova, Mārtiņš Brūveris, Inita Sondore vai Ginta Krievkalna, Rolands Beķeris, 
Marģers Eglinskis. Horeogrāfs – Jānis Putniņš . Producente – Laila Ilze Pur-
maliete. Biļetes var iegādāties kultūras centra kasē un bilesuparadize.lv.

Tikko kā notikušajās izrādēs skatītāji ar stāvovācijām juta līdzi ČIKĀGAS PIECĪŠU uzvedu-
mam. Un tā tas notiek visās pilsētās, kad aplausi ir nemitējuši stāties jau vairāk kā minūti, 
Alberta Legzdiņa lomas atveidotājam Mārtiņam Eglienam ir jāklusina skatītāji, lai varētu tur-
pināt izrādi. Ir ļoti liels prieks un gandarījums visiem izrādes dalībniekiem un, protams, pa-
šiem skatītājiem. Tas ir liels notikums un emocionāls baudījums, pateicoties ČIKĀGAS PIECĪ-
ŠU skaistajām dziesmām, muzikālo aktieru un dziedātāju talantīgajam izpildījumam.

“Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās” ir muzikāla vīzija izrādē, kurā populāri aktieri un 
dziedātāji ar sirsnību un lielu pietāti rāda to, kādi bija un kādi nebija ČIKĀGAS PIECĪŠI. Izrādes 
pamatā ir Alberta Legzdiņa atmiņu stāstījumi no grāmatas “Čikāgas piecīšu piedzīvojumi” un 
ČIKĀGAS PIECĪŠU populārākās dziesmas.

 • Līdz 13. septembrim izstāžu zālē aplūkojama Dzintras Žvagiņas fotogrāfiju 
izstāde “33 baltus zirgus meklējot...”.

 • Visu septembri kultūras centra vestibilā aicinām apskatīt projekta “Mēs sa-
vam novadam” fotogrāfiju izstādi “Mālpils ainava četros gadalaikos”.

 • 15.09. Rudens gadatirgus.
10:00 − tirgus atklāšana un iepazīšanās. 10:00−14:00 Gadatirgus apmeklētāji varēs pieda-

līties “Zelmas maiznīcas” ūdenskliņģeru cepšanas aktivitātē. Mazākie dalībnieki varēs pieda-
līties mājiņu būvniecībā, koka konstruktoru un puzlīšu likšanā, un tas viss, protams, maizes 
un graudu tematikā. No 10:00 Kopā gatavosim rotas no rudenīgām dabas veltēm (pīlādž-
ogām, pupiņām, ķirbju sēklām u.c.). 11:00 Ar muzikāli dejisku programmu, ar ko tikko prie-
cējuši skatītājus festivālā Melnkalnē, apmeklētājus priecēs Mālpils kultūras centra deju ko-
lektīvu “Māra” un “Sidgunda” dejotāji. Paralēli gadatirgum kultūras centra balkonā 
norisināsies andele “Drēbju skapis”, kur katrs var iesaistīties, tirgojot apģērbus un apavus, 
kā arī tekstilizstrādājumus. Neiztikt arī bez tradicionālās gadatirgus zupas un siltās pīlādžu 
tējas. Drosmīgos un spēcīgos gaidīs arī Umurkumurs.

 • 15.09. plkst. 16:00 izstāžu zālē visus aicinām uz Ievas Baumgartes gleznu 
izstādes “Vilkme” atklāšanu.

 • 27.09. plkst. 18:00 Mālpils Tautskolas nodarbību telpā kultūras centrā šīs 
sezonas pirmā meistarklase ar veģetāra uztura skolas “Vegus” vadītāju 
Ditu Lasi. Iedvesma, veģetāras receptes un idejas veģetāriem ēdieniem. Pie-
teikšanās un līdzmaksājums 15,- EUR. Biļete nopērkama kultūras centra 
kasē. (Vietu skaits ierobežots.)

 • Jauno sezonu uzsāk Mālpils kultūras centra kolektīvi un savā pulkā aicina 
jaunus dalībniekus!

 • 5.10. plkst. 18:00 Mālpils novada senioru balle. Lustēsimies ar muzikāliem 
pārsteigumiem un deju priekšnesumiem. Transportu var pieteikt: 67925836.

 • 27.10. Kultūras centra lielajā zālē Valmieras teātra viesizrāde “Kaķis uz no-
kaitēta skārda jumta”. Drāma 2 daļās. Režisore – Inese Mičule. Scenogrāfe 
un kostīmu māksliniece – Agnese Kaupere. Gaismu māksliniece – Baiba Sī-
mane-Ambaine. Video – Gatis Priednieks-Melnacis. No angļu valodas tulko-
jusi – Inese Mičule. Lomās: Rūta Dišlere vai Māra Mennika, Kārlis Freimanis, 
Mārtiņš Liepa, Ieva Puķe, Skaidrīte Putniņa, Rihards Rudāks. Biļešu cenas 
9–13,- EUR. Biļetes var iegādāties kultūras centra kasē un bilesuparadize.lv.

Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”
Adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146
e-pasts: iveta@malpils.lv

Informācijas apkopošana: tālr. 26424232, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Makets iespiests SIA “Dobums”
Pērnavas iela 47B, Rīga, LV-1009, tālr. 67275535

   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!

PATEICĪBA

LĪDZJŪTĪBAS

Liels paldies visiem par atbalstu, ka 
bijāt kopā ar mums, Aivaru Milleru zemes 
klēpī guldot.

Meitas Klinta, Līna, sieva Gunta un 
piederīgie

“Tikai silta sirds
Pacels debesīs,
Tikai silta sirds
Aukstu sasildīs.”

/M. Ogļezņevs/

Ar dziļu cieņu pēdējo paldies sakām 
Mālpils ilggadējam dakterim JĀNIM ZĪRI-
ŅAM, viņam mūžībā aizejot.

Izsakām līdzjūtību un izturību ģimenei 
un tuviniekiem.

Piemin un vieglas smiltis vēl 
Jāņa Zīriņa pacienti

“Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikt bij Tavs gods.
Ar sirsnību un lielu rūpi,
Ko allaž centies citiem dot.”

/K. Apškrūma/

Skumju brīdī esam kopā ar ilggadējas  
Mālpils vidusskolas skolotājas INĀRAS  
BAHMANES tuviniekiem, viņu mūžībā 
pavadot.

Pateicībā un ilgai piemiņai dedzam 
svecīti.

Mālpils vidusskolas absolventi

“Kamēr spēks ir mūsu darbos,
Kamēr gaišums cilvēkos.
Kamēr mēs viens otram ticam,
Mālpils saule nenoriet.”

/I. Bahmane/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ināras 
Bahmanes tuviniekiem, viņu mūžībā pa-
vadot.

Mālpils novada dome, 
Latvijas 100-gades darba grupa, 

Kultūras centra kolektīvs un 
izdevums “Mālpils Vēstis”


