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MĀLPILS NOVADA DOMES SVARĪGĀKIE LĒMUMI APRĪLĪ
Izskatīja 14 jautājumus:

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai.
5. Par mazdārziņa nomu.
6. Par Mālpils novada domes 2019. gada 28. augusta sēdes lē-

muma Nr. 9/1 precizēšanu.
7. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguvei.
8. Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemēro-

šanu saistībā ar ārkārtējo situāciju.
9. Par papildus piemaksu noteikšanu P/a “Mālpils sociālais 

dienests” darbiniekiem.
10. Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” 2020. gada 

rezultātu apstiprināšanu.
11. Par biedrības “Mālpils tautskola” iesnieguma izskatīšanu.
12. Par Mālpils Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstipri-

nāšanu.
13. Par Izglītojamo uzņemšanas noteikumu Mālpils Mūzikas un 

mākslas skolā saskaņošanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 
piemērošanu saistībā ar ārkārtējo situāciju

2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdrau-
dējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums), kurā 13. pants 
nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas pub-
liskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsa-
biedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā liku-
ma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no 
publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas 
maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas iz-
mantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumso-
dus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērēta-
jiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, 
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Savukārt 2020. gada 2. aprīlī tika izdoti Ministru kabineta no-
teikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas 
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 
izplatību” (turpmāk – Noteikumi), kuros 3. punktā noteikts, ka 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitāl-
sabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomā-
tājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz komersanta (nom-
nieka) iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada 
12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums 
“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēša-
nas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, vienpusēji, ne-
veicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 
4. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazināju-
mu, ja komersants vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:

• komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 
2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mē-
nesi, ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants 
saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ie-
ņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.  gada martā vai aprīlī ir 
samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar vidējo mēneša ie-
ņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 
2020. gada 29. februārim;

• komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsum-
mā pārsniedz 1000 euro vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts 
samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par 
labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

• komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts 
maksātnespējas process;

• komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk no-
mas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas 
citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pē-
dējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 
saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēs-
tas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmē-
rā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas gra-
fiku.

Lai saņemtu šajos Noteikumos minēto atbalstu, komersants 
(nomnieks) saskaņā ar Noteikumu 6. punktu iesniedz iznomātā-
jam iesniegumu, kurā apliecina atbilstību Noteikumu 3. punkta 
un 4.1. apakšpunkta noteiktajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un Noteikumu 
4. punktu, iznomātājs var piemērot:

• nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) no-
teiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnie-
ciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežoju-
mu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

• vai nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta 
(nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuāla-
jam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā 
noteiktās nomas maksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par 
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pa-
sākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu, 02.04.2020. 
MK noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un 
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas no-
mas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā 
ar Covid-19 izplatību” 3., 4., 5. un 6. punktu, likuma “Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
NOLĒMA:

1. Sākot ar 2020. gada 13. martu atbrīvot no nomas maksas 
krīzes skartos komersantus (nomniekus), ja komersants (nom-
nieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto 
saimnieciskās darbības veikšanai valsts vai pašvaldības noteikto 
ierobežojumu dēļ un ir iesniedzis iesniegumu, apliecinot atbilstī-
bu Noteikumu 3. punktam.

2. Sākot ar 2020. gada 13. martu samazināt nomas maksu at-
bilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās 
darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot  
90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, tiem krīzes 
skartajiem komersantiem (nomniekiem), kuri iesnieguši iesnie-
gumu un atbilst Noteikumu 3. punktam.

3. Noteikt, ka lēmums ir spēkā līdz likums “Par valsts apdrau-
dējuma un tā seku novēršanas un pārvērtēšanas pasākumiem 
sakarā ar Covid-19 izplatību” vai tā 13. pants zaudē spēku.

4. Noteikt, ka atbrīvojums no pašvaldības mantas nomas 
maksas vai nomas maksas samazinājums, izskatot attiecīgu ie-
sniegumu, piešķirams pamatojoties uz Mālpils novada domes 
priekšsēdētājas rīkojumu. 

5. Uzdot Mālpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas 
daļai nodrošināt pašvaldības mantas nomas maksas pārrēķinu 
veikšanu atbilstoši  Mālpils novada domes priekšsēdētājas pie-
ņemtajam rīkojumam.

Par projektu konkursa “Mēs savam novadam” 
2020.gada rezultātu apstiprināšanu
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Pilnu novada domes sēdes lēmumu atklāstu skatīt mājas lapā 
www.malpils.lv, sadaļā Novada domes dokumenti 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Krieviņa

MĀLPILS NOVADA DOMES SĒŽU GRAFIKS
2020. gada JŪNIJAM

Sēdes nosaukums Datums, laiks Telpa Sēdes vadītājs

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde 17. jūnijā, plkst. 15:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēde 17. jūnijā, plkst. 16:00 Mazajā sēžu zālē LEONTINA AMERIKA

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

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

Privatizācijas komisijas sēde 29. jūnijā, plkst. 17:00 Mazajā sēžu zālē ALEKSANDRS LIELMEŽS

AKTUĀLI

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam “Mēs savam nova-
dam” noteiktajā termiņā līdz 2020. gada 26. martam iesniegti 4 
(četri) projektu pieteikumi ar kopējo summu 3728,36 EUR (trīs 
tūkstoši septiņi simts divdesmit astoņi euro 36 centi), t.sk. pro-
jektu pieteicēju līdzfinansējums naudā plānots 2 (divos) projek-
tos 185,70 EUR (simts astoņdesmit pieci euro 70 centi). No paš-
valdības pieprasītais līdzfinansējums 3542,66 EUR (trīs tūkstoši 
pieci simts četrdesmit divi eiro 66 centi). Pašvaldības budžetā 
pieejamais finansējums 2020. gada projektu īstenošanai ir EUR 
6000,00 (seši tūkstoši euro 00 centi).

Projektu konkursa žūrija ir iepazinusies ar šiem pieteiku-
miem, tiem pievienotajiem fotomateriāliem, skicēm un projektu 
tāmēm. Iepazīstoties ar iesniegto projektu pieteikumiem un ie-
gūstot no projektu vadītājiem papildus informāciju žūrijas sa-
nāksmes laikā, žūrija nolēma:

1. Atzīt par konkursa nolikumam atbilstošiem un piešķirt Māl-
pils novada domes finansējumu saskaņā ar projektu tāmēs pie-
prasīto, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 
centi) katram no sekojošiem projektiem:

1.1. Lapenes izbūve, biedrība “Sidgundas mednieku biedrība”, 

atbalstītā summa 1000 EUR;
1.2. Tradicionālo svētku meistardarbnīcas ģimenēm, Mālpils 

folkloras kopa “Mālis”, atbalstītā summa 794 EUR;
1.3. Radošās darbnīcas priekš sevis un citiem, biedrība “Noti-

ci sev!”, atbalstītā summa 748,66 EUR .
2. Noraidīt iesniegto projekta pieteikumu:
2.1. Suņu pastaigu laukuma labiekārtošana, LEHMBURG. 

Projekta pieteikumā norādītajai projekta īstenošanas vietai no-
teikts cits zemes lietošanas mērķis – mazdārziņš, kas neatbilst 
projektā paredzētajam mērķim – publiska suņu pastaigu lauku-
ma izveidei. 

NOLĒMA:
Apstiprināt projektu konkursa “Mēs savam novadam” žūrijas 

atbalstītos 3 (trīs) projektus par kopējo piešķirto finansējumu 
2542,66 EUR (divi tūkstoši pieci simts četrdesmit divi euro 66 
centi).

Latvijā ir viens no lielākajiem dižkoku blīvumiem Eiropā. Nu 
jau otro gadu aicinām apzināties šo mūsu dabas un latviskās 
identitātes bagātību! Atrodi sev tuvāko dižkoku, izmantojot ak-
cijas sadarbības partnera Dziedava dižkoku datubāzi https://
ej.uz/dziedava. Iekar dižkoka zaros vai novieto pie koka Latvi-
jas karogu un apliecini savu apmeklējumu ar foto vai īsu video 
ar pašiem dižkoka apmeklētājiem pie izgreznotā dižkoka. No-
publicē to sociālajos medijos: Instagram, Facebook, Draugiem 
vai Twitter ar koka nosaukumu, tā atrašanās pagastu vai pilsē-
tu, kā arī tēmturi #dižkokulielvalsts. Septembra beigās piecu 
labāko foto vai video autori pēc Spēkozola kustības žūrijas vēr-
tējuma savā īpašumā iegūs Spēkozola dižkoku lielvalsts krek-
lu, kā arī akcijas atbalstītāja IR Wood ozolkoka dizaina priekš-
metu. Akcijā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vai 
viesis, bet jo īpaši ģimenes, bērni, un jaunieši.

Dižkoki, gan ozoli, gan citu sugu koki piesaista lielu dabas 
daudzveidību un veido īpašu mikroklimatu savā vidē, tie ir arī 
Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, būtiska mūsu kultūrvēstu-
res vērtība un latviskās identitātes daļa. Ziemeļeiropas un baltu 
tautām ozols ir viens no pasaules uzbūves modeļiem, Pasaules 

koks, jeb Austras koks. Atbilstoši atklātā sabiedriskā fonda Da-
bas retumu krātuve datiem, kurus apkopojuši tādi dabas piemi-
nekļu pētnieki, kā Guntis Eniņš, Ansis Opmanis, Māris Zeltiņš, 
Julita un Atis Kluši, Jānis Cepītis, apzināto dižkoku skaits Latvijā 
tuvojas 16 tūkstošiem, līdz ar to Latvijā ir viens no lielākajiem 
dižkoku blīvumiem Eiropā, lielāks ir Lielbritānijā, bet mazāks 
Zviedrijā un Vācijā. Katru gadu Latvijas laukos, gravās, un mežu 
nostūros dižkoku meklētājiem izdodas atrast daudz iespaidīgu 
ozolmilžu un citu sugu dižkoku. Dabas aizsardzības pārvaldes 
eksperti lēš, ka kopumā Latvijā varētu būt vairāk par 20 tūkstoši 
dažādu sugu dižkoku.

Spēkozola foto un video konkursa video uzsaukums atrodams 
https://youtu.be/5G-XUj9iVzk

Sīkāka informācija par Eiropas dižkoku lielvalsti Latviju, kā arī 
dižkoku mērīšanu atrodama https://spekozols.lv/eiropas-dizko-
ku-lielvalsts-latvija/

Spēkozola vasaras foto un video konkurss 
“Eiropas dižkoku lielvalsts Latvija”

Cieņā, Ivars Šmits, Spēkozola kustība ivars@spekozols.lv, 
www.spekozols.lv, Instagram: @Spekozols, Facebook: 

Spēkozols, Twitter: @Spekozols #dižkokulielvalsts
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Šis ir īpašs laiks daudzās nozīmēs... pasaules ikdienas tempu 
apstādinājusi vīrusa pandēmija, Latvija gatavojas kārtējai terito-
riālajai reformai... pirms pāris gadiem svinējām Latvijas simto 
dzimšanas dienu, bet nākamā gada maijā savu simts gadu pastā-
vēšanu atzīmēs arī Latvijas Dzimtsarakstu nodaļas.
Mālpils Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Viktorija Kalniņa stāsta:

“1921. gada 2. maijā Tieslietu ministrs oficiālajā izdevumā 
“Valdības Vēstnesis” paziņoja, ka Latvijā tiek atklāta pirmā 
Dzimtsarakstu nodaļa. Tā, protams, atradās Rīgā. Vēlāk arī citās 
vietās dibinājās Dzimtsarakstu nodaļas, un nākošā gada pavasa-
rī apritēs simts gadi kopš Latvijā civili tiek reģistrēta dzimšana, 
miršana un laulība, līdz tam tas notika tikai baznīcā.

Mālpils un Sidgundas (toreiz Rikteres) pagastos Dzimtsaraks-
tu nodaļas durvis vēra gadu vēlāk – 1922. gada 1. maijā. Jauniz-
veidotās Dzimtsarakstu nodaļas bija pagasta valdes pakļautībā 
un atradās turpat pagasta valdes telpās. Mālpilī tas bija Ādmiņu 
pagasta namā, bet Sidgundā – Sauliešu pagasta namā. Sidgun-
das Dzimtsarakstu nodaļa pastāvēja līdz pagasta likvidēšanai un 
iekļaušanai Mālpils un Allažu pagastos 1949. gādā, bet Mālpils 
Dzimtsarakstu nodaļa darbojas līdz pat šai dienai kopš dibināša-
nas brīža un šomēnes svin savu 98. dzimšanas dienu.

Pēc Otrā pasaules kara (no 1945. gada) Mālpils ciema padome 
un līdz ar to arī Dzimtsarakstu nodaļa strādāja vēlākajās slimnī-
cas (tagad pansionāta) telpās, bet no 1955. gada līdz 1981. gadam 
Tautas namā Mālpils centrā. Nama otrajā stāvā atradās maza 
zālīte, kur notika laulību ceremonijas. Padomju laikos katrs pāris 
nevarēja izvēlēties savu laulību datumu. Ceremonijas parasti no-
tika vienreiz mēnesī – pēdējā sestdienā. Laulāt varēja ciema pa-
domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, bet dzimšanas un mir-
šanas apliecības noformēja sekretārs. Lielāku kāzu ceremonijās 
piedalījās arī vietējie kultūras darbinieki, kuri lasīja dzeju, un 
sieviešu vokālais ansamblis, kas pasākumu kuplināja ar atbilsto-
šām dziesmām.

Laikā, kad ciema padome atradās Tautas namā, ciema pado-
mes priekšsēdētāji bija Elza Pālena, Rita Kargane, Voldemārs 
Zuters, Jānis Riba un Kira Vīksne. Visilgāk sekretāres amatā šajā 
laikā darbojās Zenta Kalniņa.

Padomju laikā pagājušā gadsimta 50–60-tajos gados bija po-
pulāras tā sauktās “komjauniešu kāzas”, kas notika tehnikuma 
telpās, tagadējā Mālpils muižā. Kāzas notika vairākiem pāriem 
vienlaicīgi, uz svinībām ieradās tehnikuma 
audzēkņi un darbinieki, kopā pat vairāki 
simti cilvēku, kuri paši organizēja gan svinī-
bu galdus, gan balli.

1981. gada 23. decembrī atklāja jaunās 
ciema padomes telpas, kurās šobrīd atro-
das Mālpils novada dome. 1982. gada rude-
nī durvis vēra arī Dzimtsarakstu nodaļas 
jaunā ceremoniju zāle, kas bija speciāli pro-
jektēta un paredzēta laulībām. Pirmais pā-
ris, ko 1982. gada 25. septembrī jaunajā zālē 
salaulāja ciema padomes priekšsēdētāja 
Kira Vīksne, bija Lidija un Vladimirs Torga-
šovi.

Telpa, kurā mēs pašlaik atrodamies (ta-
gadējais Viktorijas Kalniņas darba kabi-
nets), saucās Šampanieša zāle. Logs bija 
aizsegts, sienas notapsētas ar brūnu audu-
mu, telpas centrā atradās balts, apaļš 
galds, un jaunais pāris pēc ceremonijas šeit 
nāca iedzert šampanieti. Blakustelpā, kur 
tagad ir darba kabinets Bāriņtiesas priekš-
sēdētājai Annai Višķerei, bija noliktava mu-
zikantiem. Tur stāvēja mūzikas instrumenti 

un citas saimniecības lietas, bija pieejams ūdens ziediem.
Atjaunojoties neatkarībai, pieprasījums pēc kāzu telpām ma-

zinājās, Šampanieša zāli un noliktavu pārveidoja par darba kabi-
netiem. Tomēr gāja laiks un atkal radās nepieciešamība pēc tel-
pas, kur pēc ceremonijas sapulcēties un pabūt ar jauno pāri. 
Balto galdu no bijušās Šampanieša zāles pārcēla uz tagadējo 
Spoguļu zāli, kura bija projektēta, izbūvēta un iekārtota kā telpa 
līgavai, un saucās Līgavas istaba.

Pēc Kiras Vīksnes par pagasta padomes priekšsēdētāju kļuva 
Aleksandrs Lielmežs. Arī viņš salaulāja daudzus pārus. Tomēr 
no 1994. gada atjaunotais pirmās brīvvalsts laika Civillikums, pēc 
kura darbojās Dzimtsarakstu nodaļas, liedza pagasta padomes 
priekšsēdētājam laulāt un bija vajadzīgs darbinieks, kurš to varē-
tu veikt. Tā es sāku vadīt Dzimtsarakstu nodaļu, un šī gada jūlijā 
apritēs divdesmit seši gadi kopš esmu šajā amatā. Mālpils 
Dzimtsarakstu nodaļā nekad nav bijis ļoti liels laulību skaits – 
vidēji ap 30 laulības gadā, bet šo gadu laikā esmu salaulājusi ap 
600 pāru un vienam cilvēkam tas ir daudz.

Saistībā ar COVID-19 pandēmiju mēs daudzas lietas varam un 
veicam attālināti, bet pāru savstarpējo “jā” vārdu, es domāju, gan 
mēs laikam nekad nevarēsim apliecināt attālināti, tam būs jāno-
tiek tikai un vienīgi klātienē.” Turpinājums nākamajā numurā.

Ar Viktoriju Kalniņu sarunājās Esmeralda Tāle

Mālpils Dzimtsarakstu nodaļai 98

Pirmās laulības jaunajā zālē, 1982. gada 25. septembris, laulājas Lidija un Vladimirs Torgašovi, 
no lab. ciema padomes priekšsēdētāja Kira Vīksne

Rita Kargane (centrā no lab.) ar Zentu Kalniņu vada kāzu ceremoniju 
Tautas nama ceremoniju zālē, 20. gs. 60-tie/70-tie gadi
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Uzsākot ko jaunu, pārmaiņas ierastajā dzīves ritmā ir neiz-
bēgamas. Reizēm šīs pārmaiņas var biedēt vai atturēt cilvēku 
no dažādu iespēju izmantošanas. Taču, kā liecina Tukuma Rai-
ņa ģimnāzijas fizikas skolotāja, nodibinājuma “Iespējamā misi-
ja” absolventa, bijušā sidgundieša Valda Zutera pieredzes 
stāsts, pārmaiņas ikdienā var nest ko labu.

Skolotāja profesija kā loģisks karjeras turpinājums
Ideja par skolotāja profesiju man radās tāpēc, ka savā karjerā 

nonācu punktā, kur sapratu – šībrīža iesāktais ceļš man neder. 
Tad piesēdos un padomāju, ko es protu darīt, kas man sanāk, kas 
ir vajadzīgs apkārtējiem un par ko varu saņemt naudu? Ideja 
strādāt par skolotāju izkristalizējās kā loģisks tālākās karjeras 
turpinājums.

Savukārt “Iespējamās misijas” piedāvājums ļoti labi iegūlās 
iepriekš minētajā loģiskajā lēmumā. Līdz tam arī biju iepazinis 
vairākus skolotājus, kuri bija iesaistīti šajā kustībā un atstāja ļoti 
labu iespaidu par sevi kā cilvēki un savas jomas profesionāļi. 

Sākotnējās izjūtas – apjukums
Iesaistoties “Iespējamajā misijā”, man tika piedāvātas vakan-

ces ārpus Rīgas – Ogrē un Tukumā. Pirmajā brīdī bija nedaudz 
apjukums, jo nebiju tādu variantu pat iedomājies. Šķita, ka Rīgā 
taču ir tik daudz skolu, noteikti jābūt kādam piedāvājumam no 
Rīgas skolas. Bet, tā kā tas bija brīdis dzīvē, kad biju gatavs kra-
sām izmaiņām, tad diezgan ātri pieņēmu šo situāciju kā poten-
ciāli labu esam un izvēlējos piedāvāto vakanci Tukumā.

Līdz ar pirmo viesošanos skolā redzēju, ka tā ir pareizā izvēle. 
Jau no paša sākuma skolas vadības un kolēģu attieksme bija ļoti 
atbalstoša, bet skolēni bija gatavi gan mācīties paši, gan pamācīt 
un pārmācīt mani.

Pieredzes stāsts: līdz ar pirmo viesošanos skolā jutu, ka tā ir 
pareizā izvēle

Pārmaiņas no cilvēka 
prasa lielu enerģiju

Karjeras virziena un dzī-
vesvietas maiņa ir nozīmīgi 
dzīves lēmumi. Ja tie abi no-
tiek reizē, tas prasa daudz fi-
ziskās un garīgās enerģijas. 
Tā bija arī man. Turklāt es 
pārcēlos uz pilnīgi svešu vietu, 
kur faktiski nevienu nepazinu. 
Pirmie darba gadi skolā aiz-
ņem ļoti daudz laika, kas kavē 
socializēšanos un apkārtējo 
cilvēku iepazīšanu. Taču savu 
lēmumu par pārcelšanos ne-
esmu nožēlojis.

Tāpat arī pastāv atšķirības 
starp dzīvošanu lielā pilsētā 
un mazpilsētā. Piemēram, 
viena no atšķirībām ir cilvēku 
skaits. Rīgā tevi pazīst retais, 
bet mazpilsētā situācija ir 
cita. Bet Tukumā varu būt tu-
vāk dabai. Pietiek pabraukt 
pāris kilometrus jebkurā vir-

zienā no Tukuma centra, un jau ir sajūta kā laukos. Kopumā klu-
sāka un mierīgāka dzīve.

Atšķirīgi speciālisti dažādo mācību procesu
Mani motivē skolēni, skolēnu vecāki un kolēģi, kuri ir gatavi ar 

pozitīvu un kritisku attieksmi ieguldīties tajā, lai mācītos un at-
tīstītos gan paši, gan skola kā organizācija. Tāpēc, manuprāt, ļoti 
vērtīgi ir tas, ka skolotāja profesiju apgūt ir iespējams dažādu 
jomu speciālistiem tādos projektos kā “Mācītspēks”. Šī būs laba 
injekcija, lai dažādotu skolotāju sastāvu, jo es vienmēr esmu bijis 
par to, ka kolektīvs ir spēcīgs tad, ja to veido dažādi cilvēki – šajā 
gadījumā dažādi sagatavoti un ar dažādām dzīves un darba pie-
redzēm.

Taču šeit liela nozīme ir arī tiem pedagogiem, kuri skolā strā-
dā jau vairākus gadus. Ja apvieno jauna speciālista idejas un 
degsmi ar pieredzējušu kolēģu prasmēm un zināšanām, tad re-
zultāti neizpaliks.

Aicina atklāt savu potenciālu
Dažādu jomu speciālisti, kas arī vēlās kļūt par skolotāju, ir ai-

cināti pieteikties projektā “Mācītspēks” līdz 18. maijam. Plānots, 
ka jau šogad 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – 
uzsāks dalību projektā, gadu studējot Latvijas Universitātē, Dau-
gavpils universitātē vai Liepājas Universitātē 2. līmeņa profesio-
nālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs” un paralēli 
strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji, savukārt otrajā 
gadā mācības turpināsies “Iespējamās misijas” vadībā. Projekta 
dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, 
kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Valdis Zuters
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18. maijs – Starptautiskā Muzeju diena

Vislielākais paldies 
Inārai Skulmei, ka 
18. maijā – Starptautis-
kajā Muzeju dienā atkal 
varējām būt vienā no 
visskaistākajām novada 
kultūrtelpām – Skulmju 
Memoriālajā mājā un 
kopīgā talkā darboties, 
uzpošot šo vietu!

Kultūras centra darbinieki

Pēc talkas visi mielojamies ar Laumas Krastiņa gatavoto zupu! Paldies Laumai un Inārai par lielisko maltīti!

10. turpinājums
Cienījamais, lasītāj!
Saeimas ATR komisijas deputāti, neskatoties uz ārkārtējo si-

tuāciju, ļoti ātrā tempā ir izskatījuši vairāk kā 300 priekšlikumus 
un nobalsojuši, ka likumprojekts ir jānodod Saeimai 3. (galīga-
jam) lasījumam. Tas ir noticis diezgan klusi ar nedaudzām publi-
kācijām par atsevišķiem priekšlikumiem kā, piemēram, par Jel-
gavas un Ventspils pilsētu saglabāšanu par pašvaldībām. Daļa 
Saeimas deputātu un daudzi pašvaldību pārstāvji ir aicinājuši 
Saeimas deputātus šo likumprojektu atlikt līdz ārkārtējās situā-
cijas beigām. Šāda prasība ir saprotama demokrātiskā valstī, kas 
ciena savus pilsoņus, jo tik svarīga lēmuma pieņemšanā, ir jāļauj 
piedalīties pašiem pilsoņiem, vai vismaz jāļauj izpaust savu at-
tieksmi lēmuma pieņemšanas procesā. Tas nav ļauts. Tas dod 
iemeslu daļai politiķu, it sevišķi pēc tam, kad Satversmes tiesa ir 
atzinusi par reformu atbildīgā ministra rīkojumu par Ikšķiles no-
vada iedzīvotāju aptauju par ATR nolikuma darbības apturēšanu 
neatbilstošu Satversmei, vērsties starptautiskajās institūcijās 
par demokrātijas pārkāpumiem Latvijā. Un tas nekas labs nav. 
Bet ministrs nav pārāk satraucies, jo negrasās ne atkāpties par 
Satversmes pārkāpšanu, ne atvainoties Ikšķiles novada iedzīvo-
tājiem. Ar nožēlu jāsecina, ka diemžēl politiķi tikai vārdos apgal-
vo, ka viņiem svarīgs iedzīvotāju viedoklis, bet darbos dara kā 
pašiem tīk. Es savos rakstos cenšos Jums, cienījamais lasītāj, 
iedvest ticību pašiem sev, ka demokrātiskā valstī neviens svarīgs 
lēmums nedrīkstētu tikt pieņemts bez Jūsu aktīvas līdzdalības 
un bez Jūsu piekrišanas. To paredz arī mūsu Satversme, kuras 2. 
pantā ir pateikta pati varas būtība, ka Latvijas valsts suverēnā 
vara pieder Latvijas tautai. Tad, kas liedz politiķiem pieņemt liku-
mu par vietējiem referendumiem un noskaidrot pilsoņu viedokli 
par tik svarīgu jautājumu, kādās vietējās administratīvajās terito-
rijās viņi grib realizēt savu varu? Un tas atbilstu Eiropas Savienī-
bas pamatvērtībām, demokrātijas pamatiem un Satversmei. 
Diemžēl jāsecina, ka pašreizējā valdošā koalīcija ir tā apreibusi 
no varas, ka uzskata pilsoņus par savu iegribu apmierinātājiem 
ne vis sevi par tautas kalpiem. Visas centrālās varas gadsimtiem 
ilgi līdz šim ir uzticējušas daudzu jautājumu lemšanu uz vietas – 
vietējā pašpārvaldes līmenī t.i. lielāku vai mazāku kopienu līme-
nī, kas teritoriāli bija pagasti un pilsētas. Atgādināšu šos skait-
ļus, jo ļoti daudzi uzskata, ka pirms 30 gadiem bija tikai 26 rajonu 
pašvaldības. Tā nav patiesība. 

Tātad: 1939. gadā Latvijā kopā bija 594 pašvaldības:
 • 19 apriņķi, kas bija reģionālās pašvaldības,
 • 575 vietējās pašvaldības t.sk. 60 pilsētas un 515 pagasti.

1989. gadā Latvijā kopā bija 594 pašvaldības ar kopējo deputā-

tu skaitu – vairāk kā 13 000.
 • 26 rajoni, kas bija reģionālās pašvaldības (7 republikas pil-

sētas arī pildīja reģionālo pašvaldību funkcijas),
 • 568 vietējās pašvaldības t.sk. 76 pilsētas un 492 pagasti.

1994. gadā Latvijā kopā bija 596 pašvaldības ar kopējo deputā-
tu skaitu 4 771.

 • 26 rajoni, kas bija reģionālās pašvaldības (7 republikas pil-
sētas arī pildīja reģionālo pašvaldību funkcijas),

 • 570 vietējās pašvaldības t.sk. 76 pilsētas un 494 pagasti.
2009. gada sākumā kopā bija 548 pašvaldības ar deputātu 

skaitu 4 179.
 • 26 rajoni, kas bija reģionālās pašvaldības (7 republikas pil-

sētas arī pildīja reģionālo pašvaldību funkcijas),
 • 522 vietējās pašvaldības, t.sk. 57 pilsētas, 41 novads un 424 

pagasti.
2009. beigās bija 118 pašvaldības t.sk. 9 pilsētas un 109 nova-

di, kā arī izveidoja piecus plānošanas reģionus, kas nebija tieši 
vēlēti, bet tos veidoja reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāji vai to 
pārstāvji.

2011. gadā bija 119 pašvaldības, (Rojas novads tika sadalīts 
Rojas un Mērsraga novados), ar kopējo deputātu skaitu tikai 
1 614.

2020. gada maijā Saeimas ATR komisija trešajam lasījumam 
piedāvā tikai

42 “vietējās” pašvaldības un deputātu skaitu ~ 700.
Mans uzskats ir, ka tas ir liels solis atpakaļ no demokrātijas 

viedokļa un Satversmes būtības, ka vara pieder Tautai.
Jaunveidojamās pašvaldības var saukt tikai par reģionālajām, 

jo saukt tās par vietējām, tā būtu vietējo kopienu zaimošana. Pil-
nībā tiek iznīcinātas vietējās lauku pašvaldības, jo jaunais pro-
jekts paredz pašvaldības tikai ar pilsētu centrā. Tiek piedāvāts arī 
obligāti izveidot pilsētas Mārupē, Ādažos un Ķekavā, jo bez pilsē-
tām novads nevar pastāvēt. Absurds.

Tātad 30 gadu laikā samazināt deputātu skaitu no 13 000 uz 
700 t.i. ~ 19 reizes un runāt par demokrātijas attīstību ir vienkār-
ši ciniski. Tas tikai nozīmē to, ka partijām ir bail no aktīviem pil-
soņiem un tos vajag turēt tālāk no lemšanas. Visīstākais partiju 
diktāts. Tā ir neuzticēšanās saviem iedzīvotājiem, ka viņi paši 
varētu lemt, kā savās kopienās dzīvot labāk. Nē, to lemsim mēs 
partijnieki, un no pilsētām labāk redzams, kā tiem “lauķiem” dzī-
vot. Pat Valsts prezidenta iniciatīva, ka pašvaldību vēlēšanās va-
jadzētu ļaut piedalīties vēlētāju apvienībām, tika Saeimā noraidī-
ta. Kur vēl “demokrātiskāk”! 

Turpmāk vēl.
Aleksandrs Lielmežs

Par administratīvi teritoriālo reformu
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Tuvojoties valsts svētkiem, 54. inženiertehniskais bataljons 
aicina tos Mālpils novada iedzīvotājus, kuri vēlas dot ieguldīju-
mu mūsu valsts aizsardzībā, pievienoties Zemessardzei.

Zemessardze kā lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra 
un valsts teritoriālās aizsardzības pamats dod iespēju Latvijas 
Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties 
par tās drošību un aizsardzību. Mūsu valsts aizsardzību stiprina 
Latvijas tautas pašapziņa un vēlme aizsargāt savu valsti.

Dienests Zemessardzē ir izaicinājums ikvienam pilnveidot 
sevi, iegūstot prasmes aizstāvēt sevi un savu ģimeni, aktīvi un 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus un domu-
biedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbojoties 
vienotā komandā Latvijā un ārpus tās robežām. Dienesta laikā ir 
iespēja apgūt dažādas specialitātes, piemēram, sakarnieka, 
snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, sanitāra, ložmetēj-
nieka, militārā transporta autovadītāja, spridzinātāja, radiostaci-
ju operatora un citas.

Zemessardze sniedz iespējas Latvijas Republikas pilsoņiem 
bez maksas apgūt militārās pamatiemaņas un uzla-
bot fizisko sagatavotību. Turklāt par dienesta pienā-
kumu izpildi un piedalīšanos mācībās zemessargs 
saņem kompensāciju (sākot no 32 eiro dienā) un ap-
maksātu ēdināšanu vai tās kompensāciju 9,96 eiro.

Dienests Zemessardzē ļauj izmantot civilajā dzīvē 
gūto profesionālo pieredzi, tāpēc līdzdarboties valsts 
aizsardzības spēju stiprināšanā aicinām visdažādāko 
profesiju pārstāvjus: IT speciālistus, pavārus, auto-
vadītājus, mediķus, pedagogus, sistēmu analītiķus, 
komunikācijas speciālistus un citus.

Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona gal-
venie uzdevumi ir sniegt inženiertehnisko atbalstu 
bruņoto spēku vienībām, neitralizēt un iznīcināt 
sprādzienbīstamus priekšmetus Latvijas teritorijā 
un starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās, 
atbalstīt dabas stihiju vai tehnogēno katastrofu seku 

Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons aicina 
pievienoties savām rindām

likvidēšanu, kā arī veikt citus ar valsts aizsardzību saistītus uzde-
vumus.

Mālpils novads ietilpst Zemessardzes 54. inženiertehniskā 
bataljona atbildības teritorijā, līdzās Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, 
Lielvārdes un Ērgļu novadam. Bataljona komandieris ir pulkvež-
leitnants Ainārs Rauza. 

Zemessardzē uzņem 18–55 gadus vecus Latvijas Republikas 
pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīša-
nu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem 
var iepazīties Zemessardzes mājaslapā.

Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, Mālpils un apkārtējo 
novadu iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruni 29278904 vai rakstīt uz 
e-pastu: 54bn@mil.lv.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība. Kopā mēs varam 
aizsargāt Latviju!

Informāciju sagatavoja 
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Informācijas daļa, 
tālr. 28326080, Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi

Pabalsts tiek piešķirts, sākot no 2020. gada 23. marta līdz 12. 
maijam, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2020. gada 16. 
aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4/1, ievērojot Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu”.

Pabalstu var saņemt par Mālpils novadā deklarētajiem bēr-
niem, kuri apgūst izglītību jebkurā vispārizglītojošā mācību ie-
stādē (neattiecas uz profesionālo izglītību) Latvijā:

 • posmā no 1. līdz 4. klasei ikviena ģimene par katru bērnu 
1,60 eiro dienā vai ekvivalentu pārtikas paku;

 • posmā no 5. līdz 12. klasei ģimenes, kurām Mālpils Sociā-
lais dienests ir piešķīris trūcīgas, maznodrošinātas vai 
daudzbērnu ģimenes statusu, par katru bērnu 1,60 eiro 
dienā vai ekvivalentu pārtikas paku;

 • pirmsskolas izglītības posmā ģimenes, kurām Mālpils So-
ciālais dienests ir piešķīris trūcīgas, maznodrošinātas vai 
daudzbērnu ģimenes statusu, par katru bērnu 2,42 eiro 
dienā vai ekvivalentu pārtikas paku, ja bērns/-i ārkārtējās 
situācijas laikā neapmeklē bērnudārzu.

Lai noteiktu pabalsta apmēru tiek ņemts vērā noteiktais pe-
riods no 23. marta līdz 12. maijam (33 darba dienas) un noteiktā 
ēdināšanas maksa dienā:

 • posmā no 1. līdz 12. klasei pabalsta apmērs vienam bēr-
nam ir 52,80 eiro;

 • pirmskolas izglītības posmā pabalsta apmērs vienam bēr-
nam ir 79,86 eiro.

Lai saņemtu pabalstu, vecākiem obligāti jāvēršas Mālpils no-
vada domē ar iesniegumu!

Iesnieguma veidlapa ir publicēta pašvaldības mājas lapā.
Iesniegumu var iesniegt vairākos veidos:

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var 
sūtīt uz e-pasta adresi: dome@malpils.lv;

 • izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Lat-
vija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;

 • iesniegumu papīra formātā var iesniegt, izmantojot domes 
ēkas ieejas telpā izvietoto pastkastīti.

UZMANĪBU VECĀKIEM!
 • Pabalstu bērnu ēdināšanai varēs saņemt arī par periodu 

no  2020. gada 13. maija līdz 29. maijam!
 • Vecākiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu par iepriekšējo 

periodu, atkārtoti iesniegums nav jāiesniedz!
 • Iepriekš pieņemtie nosacījumi pabalsta saņemšanai ne-

tiek mainīti!

Pabalsts bērnu ēdināšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
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    PATEICĪBAS  SLUDINĀJUMI

SLUDINĀJUMI PATEICĪBAS

Skārdnieka darbnīcas pakalpojumi. Jum-
tu remonts un maiņa. Tālr. 26363556

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

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

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

 • Pienākumi: Zemeņu un citu 
lauka kultūru lasīšana.

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

 • Saimniecība piedāvā:
 ◊ Labu atalgojumu atbilstoši 

padarītajam darbam;
 ◊ Transportu uz un no darba 

vietas.
Pretendentus pieteikties, zvanot 

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

Liels paldies
Vitoldam Blumbergam
par skaisti izbūvēto pieeju 

avotiņam!
Avotiņa apmeklētāji

Mālpils kultūras 
centrs aicina!

26. jūnijā plkst. 19:00 Mālpils 
muižas parkā koncertprogramma

BRODVEJA UN KINO MŪZIKA
Rīgas Saksofonu kvartets: Katrīna 

Kivleniece – soprānsaksofons, Artis 
Sīmanis – altsaksofons, Ainars Šab-
lovskis – tenorsaksofons, Baiba Til-
hena – baritonsaksofons un Jolanta 
Strikaite-Lapiņa – soprāns, Emīls 
Kivlenieks – tenors.

Koncertprogrammā skanēs frag-
menti no klausītāju iemīļotām ope-
rām, operetēm un mūzikliem! Pro-
grammā: L. Bernsteins, J. Štrauss, 
Dž. Geršvins, E. L. Vebers, R. Pauls, 
E. Īgenberga

Biļetes var iegādāties KC kasē un 
Mālpils muižā!

Paldies SIA “Remarda” un 
personīgi

Mārim Bīriņam
par dāvinājumu iestādei 

pavasara darbu veikšanai 
teritorijas apzaļumošanā!

PII “Māllēpīte”

Liels paldies Epaltu un 
Janbergu ģimenēm un 
makšķernieku biedrībai 

“Mālpils zivīm” Mālpilī un 
Korsaku, Vālodžu un 

Karlsonu ģimenēm Sidgundā, 
kuras 16. maijā piedalījās 

ĢIMEŅU talkās LIELĀS 
TALKAS ietvaros!

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

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

pa tālr. 26422323

AKMENS APSTRĀDE
Piedāvā visa veida akmens apstrādes 
darbus. Mazā dārza arhitektūra (strūkla-
kas, soliņi, galdi, skulptūras u.c.). Indivi-
duāli risinājumi kapu pieminekļiem un 
aprīkojumam, skulptūras. Ēku un ēku 
daļu apdare ar akmeni. Visa augstākmi-
nētā restaurācija. Sandrs Skribnovskis, 
tālr. 29450290, e-pasts: s.skribnovskis@
gmail.com

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

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

Cienījamie seniori!
Vēlētos dzirdēt Jūsu domas 
par iespēju doties senioru 
ekskursijā vasaras beigās 
– augustā vai septembrī! 
Aicinu uz tikšanos 18. jūnijā 
plkst. 14:00 pie Mālpils 
domes ēkas (pagalmā pie 
strūklakas).

Monika, 
tālr. 26251062

5. jūnijā 
notiks nolietoto 
elektropreču 
savākšana Mālpilī, 
Enerģētikas ielā 3 
(pie katlu mājas), 
no 10:00 līdz 14:00.
Elektroprecēm jābūt 
NEIZJAUKTĀM!


