
Pamesto māju iekļaušanās Mālpils arhitektūras ainavā 

Esmu Mālpils novada vidusskolas 11.klases skolēns, šī ir mana zinātniski pētnieciskā darba 

tēma. Esmu iesaistījies Ekoskolu programmas jauno vides reportieru kustībā. 

                                                      

    Kad sāku meklēt   materiālus  teorētiskajai daļai, nācās apskatīt pētāmos objektus, kas 

šajā gadījumā ir piecas pamestas neapsaimniekotas mājas  . Var secināt, ka ēkas tiešām ir ļoti 

sliktā stāvoklī. Tās ir vecas, neapsaimniekotas, tajās atrodas ļoti daudz atkritumi, ļoti 

bīstamas vietas un ar vieglu pieeju. Staigājot pa pētāmajiem objektiem, radās vairākas 

domas un vairāki jautājumi. Kas var notikt šajās pamestajās un nedrošajās ēkās ar pārgalvīgiem un 

neuzmanīgiem jauniešiem? Kā šīs ēkas ietekmē Mālpils arhitektūras ainavas kopskatu? 

                                      

Vecā skola                                                                                   Tiesnešiem paredzētā ēka stadionā 

Tā saucamā “Alfa”, tik sena, ka reti kāds min, kam domāta šī ēka 

    Runājot par jauniešiem, tad var secināt, ka viņi patiešām ir ļoti ziņkārīgi un tuvredzīgi tajā ziņā, ka 

nedomā par sekām, kas var notikt ejot iekšā šajās ēkās. Nav jau arī nekāds nožogojums, nav aizslēgtas, ir 

tikai daļēji ar dēļiem aizsistas durvis vai logi. Apkopojot 4.-7. klašu skolēnu aizpildītās aptaujas , ir skaidri 

redzams, ka daudzi skolēni ir bijuši vairākās no piecām pamestajām ēkām un nevienu reizi vien. Var secināt, 

ka patiešām piekļuve graustiem ir elementāra un nekas šo gadu laikā, kad es pats biju šo jauniešu  vecumā,  

nav mainījies. Graustos var iet iekšā katru mīļu brīdi.  



     Katram bija savs stāsts un savs viedoklis. Paldies sākumskolu klašu audzinātājām, kas atrada laiku atļāva 

man ierasties viņu stundā un ar savu klasi veltīja man 15 minūtes. Bet vai manu aicinājumu un ieteikumu 

nedoties iekšā pamestajās ēkas viņi uztvēra nopietni un paklausīs, to īsti neviens nevar zināt. Nevar zināt, 

vai jauniešus šādā vecumā var apturēt kāds aizliegums, ieteikums vai aicinājums. Viens no aptaujas 

jautājumiem bija sekojošs –“Cik bieži tu pēdējā gada laikā esi bijis iekšā kādā no minētājām pamestajām 

ēkām?” 26 skolēni no 71 pēdējā gada laikā iekšā kādā no pamestajām mājām bija nevienu reizi. 37 jaunieši 

iekšā kādā no ēkām bija 1-2 reizes. 2-5 reizes iekšā pēdējā gada laikā bijuši 6 jaunieši. Savukārt 2 drosmīgi 

jaunie pētnieki gada laikā pamestajās ēkās bijuši vairāk par 5 reizēm.  

 

 

 

 

   Taču Mālpils iedzīvotājiem, kuri  piedalījās manā aptaujā, visnedrošākā likās vecās skolas ēka. Tāds pats 

viedoklis bija arī 4.-7. klašu skolniekiem, kuri vairākums minēja to, kā nedrošāko Mālpils ēku. Tas varētu 

būt tāpēc, ka tā ir liela un apjomīga ēka ar daudz telpām. Ēka arī ir ļoti veca, kas līdz ar to ir arī ļoti nedroša, 

jo netiek apsaimniekota. 

     Bet ir arī otra, kas arī šajā darbā ir svarīgākā puse. Tā ir Mālpils arhitektūras ainava.  

    Vislielākais ZPD darba akcents ir vērsts tieši uz Mālpils arhitektūras ainavu. Lielākā daļa Mālpils 

iedzīvotāju uzskata, ka Mālpils arhitektūras ainavu bojā šautuve tehnikumā. Tas ir tikai loģiski, jo šautuve 

atrodas diezgan centrālā vietā, un tai garām katru dienu brauc un iet vairāki cilvēki, kas ir  Mālpils 

iedzīvotāji, bieži vien tie ir tūristi, Mālpils muižas apmeklētāji.  

 

38% 

23% 
8% 

8% 

23% 

Kura, jūsuprāt, ir nedrošākā pamestā ēka 
Mālpilī un tās apkārtnē? 

Vecā skola

Šautuve tehnikumā

Tiesnešu ēka stadionā

Sarkanā māja netālu no estrādes

Upmalu nesen uzsprāgusī māja

13% 

36% 

15% 
3% 

33% 

Kura no minētajām ēkām visvairāk 
bojā Mālpils arhitektūras ainavu? 

Vecā skola

Šautuve tehnikumā

Tiesnešu ēka stadionā

Sarkanā ēka netālu no
estrādes

Upmalu nesen uzsprāgusī
māja



 

   Lielākā daļa jeb 69% Mālpils iedzīvotāji, kā arī es pats, uzskata, ka par pamesto un neapsaimniekoto ēku 

stāvokli atbildīga ir Mālpils novada dome. Kad es  meklēju un ieguvu materiālus  teorētiskajai daļai, tad 

vairākkārt tika minēts, ka pašvaldībām ir daudz iespēju cīnīties ar šo problēmu vairākos veidos. Tāpēc, 

liekas, ka Mālpils iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā ir konservatīvs. 

    

 

    Mans zinātniskais darbs nebūtu pilnīgs un jēgpilns gadījumā, ja es akcentētu problēmu, bet nemeklētu tās 

risinājuma iespējas. Man pašam vissaistošākie šķita Rīgas un Liepājas pilsētu pašvaldību problēmrisinājumi: 

Rīga: “Tāpēc Rīgas domes publiski uzsāktā cīņa ar graustiem ir apsveicama. Ir izveidota interneta platforma, kurā 

var iepazīties ar graustu adresēm, kā arī radīti citi rīki - paaugstināta nekustamo īpašumu nodokļa likme 3% apmērā, 

lēmums par būves piespiedu sakārtošanu, grozījumi saistošajos noteikumos un nodokļu atvieglojumi.” 

“Otrs risinājums tajos gadījumos, kur īpašnieki vienkārši neko nedara, būtu publicēt sludinājumu "Latvijas 

Vēstnesī" par īpašuma sakārtošanas termiņu. Un šajā gadījumā, ja pēc termiņa iestāšanās  nekas nav izdarīts, 

īpašums tiktu laists uz izsoli. Tajā īpašumu varētu tirgot par zemes vērtību, ar nosacījumu, ka jaunajam īpašuma 

ieguvējam būtu nodokļu atlaides vai vispār nebūtu jāmaksā nodokļi līdz brīdim, kamēr viņš atpelna ieguldītos 

līdzekļus, ja konkrētajā vietā tiek būvēts un tiek attīstīta vai sakārtota infrastruktūra.” Liepāja. 

Liepāja: “Kopš 2013.gada marta Liepājas pilsētas būvvalde pieņem lēmumus par ēkām, kas nedara godu pilsētai. 

Būvvalde īpašniekiem ar apsaimniekotāju starpniecību pieprasa šādu ēku sakārtošanu vai nojaukšanu, kontrolē 

izpildes termiņus un papildina šādu objektu reģistru, kas ir pieejams pašvaldības mājaslapā sadaļā Būvniecība. Reizi 

nedēļā šie jautājumi tiek izskatīti speciālā komisijā, uz kuru tiek aicināti īpašnieki vai valdītāji. Savukārt būvvalde 

divas reizes gadā sniedz deputātiem pārskatu par vidi degradējošu, sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu būvju 

sakārtošanas gaitu.” 

   Un nobeigumā. Protams, visi vēlas, lai viss apkārt mums ir skaists, patīkams un vērtīgs. Tas arī tiek 

pierādīts aptaujas sadaļā, kur tiek jautāts, ko varētu darīt ar pamestajiem graustiem. Ir divi varianti, kas 

minimāli procentuāli atšķiras -jaukt nost vai atjaunot un nodot ekspluatācijā. Tas ir tikai un vienīgi loģiski, 

ka Mālpils iedzīvotāji tā domā, jo visi vēlas dzīvot tādā vietā, kur apkārt ir skaista un sakārtota vide. 

 

Mālpils novada vidusskolas 11.klases skolēns 

 Krišjānis Bērziņš  
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