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MĀLPILS PAGASTA PADOMES DEPUTĀTI 

 
2005. gada 12. marta Pašvaldību vēlēšanās, Mālpils pagasta padomē tika ievēlēti 9 deputāti: 

 
Aleksandrs Lielmežs – padomes priekšsēdētājs 
Pēteris Kurms – padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Solvita Strausa - deputāte 
Leontina Amerika - deputāte 
Edīte Saleniece - deputāte 
Ivars Tāle - deputāts 
Valentīns Svikšs - deputāts 
Jānis Pīķis - deputāts 
Voldemārs Cērps – deputāts 
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MĀLPILS PAGASTA PADOMES KOMITEJAS 

 
Mālpils pagasta padomē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā ievēlētie 

deputāti. Lai nodrošinātu padomes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai pagasta padomes 
sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas trīs patstāvīgas komitejas: 
 
Finanšu komiteja 

Aleksandrs Lielmežs – komitejas priekšsēdētājs 
Pēteris Kurms 
Solvita Strausa 
Voldemārs Cērps 
Edīte Saleniece 
Ivars Tāle 
 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
Solvita Strausa – komitejas priekšsēdētāja 
Leontina Amerika 
Edīte Saleniece 
Ivars Tāle 
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 
Pēteris Kurms – komitejas priekšsēdētājs 
Solvita Strausa 
Jānis Pīķis 
Valentīns Svikšs 
 

 6



Mālpils pagasta padomes     
2008.gada publiskais gada pārskats               

 

 
KOMISIJU SASTĀVI 

 
Vēlēšanu komisija 
Vladislavs Komarovs – priekšsēdētājs 
Iveta Krieviņa – sekretāre 
Māra Ārente  
Dzinta Krastiņa  
Ģirts Lielmežs  
Ilona Torgašova  
Anna Višķere  
Agris Bukovskis  
 
Privatizācijas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Mārīte Nīgrande – sekretāre 
Daina Sila  
Pēteris Kurms 
Aivars Skroderis 
 
Iepirkumu komisija 
Vladislavs Komarovs - priekšsēdētājs 
Ineta Endele – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Iveta Krieviņa 
Solvita Strausa 
Valentīns Svikšs 
Anna Višķere 
 
Administratīvā komisija 
Vladislavs Komarovs – priekšsēdētājs 
Mārīte Nīgrande – sekretāre 
Jānis Pīķis  
Anna Višķere 
Kristīne Cimermane 
Oksana Smirnova 
 
Mantas vērtēšanas komisija 
Vladislavs Komarovs – priekšsēdētājs 
Līvija Mičule 
Aivars Skroderis 
Daina Sila 
Anna Višķere 
 
Licencēšanas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Anna Višķere 
Edīte Saleniece 
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Ārkārtas situāciju operatīvā komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Ineta Endele 
Vladislavs Komarovs 
Pēteris Kurms 
Raimonds Taranda 
 
Objektu apsekošanas komisija 
Vladislavs Komarovs – priekšsēdētājs 
Rudīte Bete 
Aivars Skroderis 
Kristīne Cimermane 
Agris Bukovskis 
 
Sertifikācijas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Daina Sila 
Mārīte Nīgrande 
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PADOMES STRUKTŪRVIENĪBAS 

 
PĀRVALDE 
Izpilddirektors – Vladislavs Komarovs 
 
Kanceleja 
Kancelejas vadītāja – Dzidra Bembere 
Lietvede – Ingrīda Kajaka 
Mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Apkopēja – Anita Babre 
Apkopēja – Tatjana Smirnova 
 
Juriste – Anna Višķere 
Jurista palīgs – Viktorija Kalniņa 
 
Personāldaļas vadītāja – Baiba Poiša 
 
Finansu un ekonomikas daļa 
Daļas vadītāja – Līvija Mičule 
Finansiste – Daina Sila 
Nodokļu administratore, iedzīvotāju reģistratore – Mārīte Nīgrande 
Kasiere-rēķinvede – Lidija Stuce 
Materiālo līdzekļu uzskaites un algu grāmatvede, iepirkumu speciāliste – Ineta Endele 
 
KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS DAĻA 
Daļas vadītāja – Esmeralda Tāle 
Novadpētniecības muzeja vadītāja – Baiba Lippe 
Krājumu pārzinis – Ingrīda Muraško 
Krājumu pārzinis – Jānis Feldmanis 
 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SEKMĒŠANAS DAĻA 
Daļas vadītāja – Nellija Andrukele 
Zemnieku konsultants veterinārmedicīnas jautājumos – Atis Aigars 
 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Policijas priekšniece – Oksana Smirnova 
Policijas kārtībnieks – Edgars Kašmers 
 
INFORMĀCIJAS CENTRS 
Informācijas centra vadītāja-sabiedrisko attiecību speciāliste – Iveta Krieviņa 
Avīzes redaktore – Daiga Frīdberga 
Žurnāliste – Dzinta Krastiņa 
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš 
 
SPORTA NODAĻA 
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
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INVESTĪCIJU UN ĀRĒJO SAKARU DAĻA 
Daļas vadītāja – Līvija Mukāne 
Projektu koordinatore – Ieva Pauloviča 
 
BĀRIŅTIESA 
Priekšsēdētāja – Anna Višķere 
Sekretāre – Viktorija Kalniņa 
Bāriņtiesas locekļi – Santa Mihelsone 
                                 Malda Čelnova 
                                 Olga Volosatova 
                                 Vladislavs Komarovs 
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
Pārzine – Viktorija Kalniņa 
 
BŪVVALDE 
Vadītāja – Rudīte Bete 
Arhitekte – Indra Reitere 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste – Kristīne Cimermane 
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās – Aivars Skroderis 
Zemes ierīkotājs – Agris Bukovskis 
Padomes administratīvās ēkas pārvaldnieks – Juris Straume 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2008. GADA BUDŽETA IZPILDI 

 
  

2008. gada budžets apstiprināts 09.01.2008.g. sēdē Nr.1 ar saistošiem noteikumiem Nr.2 “Par 
Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam” un izdarīti sekojoši grozījumi: 
 
     1)  11.06.2008.g. sēdē Nr.10 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7 "Par grozījumiem 09.01.2008. 
saistošajos noteikumos Nr.2  „Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam” 
    2) 12.11.2008.g. sēdē Nr. 17 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.15 „Par grozījumiem 
11.06.2008.saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2008.gadam” 
apstiprināšanu. 
              Par pašvaldības vispārējo raksturojumu gada pārskatā ir atspoguļots sadaļā „Ziņas par 
pašvaldību”. Par konkrētu projektu realizāciju informācija ir atspoguļota projektu tabulā, kas pievienota 
vadības ziņojumam. 
 
          Budžeta izpilde. 

2008.gada pamatbudžeta sākotnēji plānotie ieņēmumi bija 2638730 LVL, plānotie izdevumi 
5260622 LVL. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 337892 LVL. Faktiskā pamatbudžeta 
izpilde ieņēmumos bija 2638095 LVL , izdevumos bija 5273952  LVL. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums 
gada beigās 286481 LVL.  
  

2008.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi bija 143300 LVL, plānotie izdevumi 243069 
LVL. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 41537 LVL. Faktiskā speciālā budžeta izpilde 
ieņēmumos bija 177003, izdevumos bija 208407  LVL. Līdzekļu atlikums  gada beigās 14171 LVL. 
 

2008.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plānotie izdevumi 41537 LVL. Ziedojumu un 
dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 41537 LVL. Faktiskā ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta izpilde ieņēmumos bija 4264 LVL, izdevumos bija 37331  LVL. Līdzekļu atlikums  gada beigās 
8470 LVL. 
  Kopumā 2008.g. budžets ieņēmumos bija  2819808 LVL, jeb 136 % pret 2007.g. izpildi, 
izdevumos bija 5548238 LVL, jeb 149  % pret 2007.g.izpildi.  
          Pamatbudžets. 
          Izvērtējot no funkciju izpildes viedokļa. 
          Pašvaldības strukturālās izmaiņas, kas būtiski ietekmētu budžeta izdevumu struktūru, 2008.g. 
nav notikušas. Nelielas korekcijas bija saistītas ar pašvaldības policiju, jo faktiski strādāja viens 
darbinieks. Struktūras izmaiņas notika jau 2005.g. pēc vēlēšanām. 
Arī būtiskas pārmaiņas budžeta iestāžu un struktūrvienību darbībā nav notikušas, kas atstātu finanšu 
ietekmi uz kopbudžetu un tā struktūru. Katrā iestādē un struktūrvienībā ir līdzekļu pieaugums, lai 
nodrošinātu stabilu un veiksmīgu pašvaldības darbu. Protams, ka varētu vēlēties vēl vairāk līdzekļu 
kapitāliem izdevumiem un investīcijām, jo publiskā infrastruktūra ir jāuzlabo gan tehniski, gan fiziski un 
tam līdzekļu nepietiek. Nostiprinoties ārējo sakaru un investīciju daļai tika vairāk strādāts pie dažādiem 
projektiem un investīciju projektiem. Liels papildus darbs un teritorijas labiekārtošana, līdz ar to arī 
finansiāla ietekme uz budžetu, bija saistīta ar Mālpils 800 gades svinību pasākumiem un pašiem 
svētkiem, bet šo svētku programmām tika piesaistīti arī sponsoru līdzekļi. 
          Par 17 % palielinājušies izdevumi valdības dienestiem, kas saistīts ar konsekventu darba 
samaksas politiku un nelieliem kapitāliem izdevumiem administrācijas ēkas uzlabošanai. 
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          Par 11 % ir palielinājušies izdevumi sabiedriskās kārtības uzturēšanai, kas ir saistīti ar 
pašvaldības policijas tehniskās bāzes nostiprināšanu un publiskās telpas video novērošanas pilnveidi 
kā arī apsardzes pakalpojumu sadārdzināšanos. 

 Par 20 % ir palielinājušies izdevumi izglītībai, kas pamatā ir saistīts ar darba samaksu un 
kapitāliem izdevumiem un resursu sadārdzinājumu un pedagogu darba samaksas palielināšanos. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi ir palielinājušies par 32 %,  
Mālpils vidusskolas izdevumi palielinājušies par 24  %, 
 Sidgundas pamatskolas kopējie izdevumi ir palielinājušies par 34 %.  
Mūzikas un mākslas skolas izdevumi par 7 %,  
Par 15 % ir palielinājušies izdevumi sociālo funkciju nodrošināšanai, kas pamatā ir saistīts ar 

līdzekļu saņemšanu no rajona padomes kapitālo remontu  izdevumiem Sociālam aprūpes centram, kas 
būtiski uzlabo centra atsevišķas funkcijas. Ir paredzēts arī turpmāk uzlabot centra vispārējo un tehnisko 
stāvokli, lai sniegtu pēc iespējas labākus pakalpojumus klientiem. Jauna lieta ir, ka esam sākuši 
izmaksāt pārcelšanās pabalstus īrniekiem, kuri atbrīvo dzīvokļus denacionalizētajās mājās. Esam 
iesākuši projektu sociālās mājas „Smiltnieki” renovācijai un energoefektivitātes nodrošināšanai. 

Ir palielināti izdevumi vides aizsardzībai, labiekārtošanai un ielu apgaismojumam. Konsekventi 
pakāpeniski tiek realizēta apgaismojuma ierīkošana ciemu teritorijās.  Ir realizēti un tiek izstrādāti 
vairāki projekti, kas saistīti ar publiskās teritorijas labiekārtošanas jautājumiem. Lielāka vērība tiek 
pievērsta praktiskai teritorijas labiekārtošanai, t.sk. arī peldēšanās teritorijai. 

Brīvā laika, sporta, kultūras izdevumi ir palielinājušies par 171 %, kas pamatā saistīti ar sporta 
kompleksa būvniecību. 

Lielāka vērība tika veltīta arī visām kultūras iestādēm, tāpēc arī finanšu palielinājums: 
Bibliotēkām 18 %, 
Kultūras namam par 13 % 
Kultūrvides attīstības daļai par 17 % 
Televīzijas pakalpojumiem samazinājums par 2 % 
Lauksaimniecībai izdevumi ir palielinājušies tikai par 8 %,kas saistīti ar šī dienesta 

nostabilizēšanos jau 2007.g.  
Izvērtējot no ekonomisko izdevumu klasifikācijas. 

Atalgojuma izdevumi palielinājušies par 26 %  
Sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijām 

palielinājušies par 24%. 
Komandējumiem palielinājušies par 105 %, kas pamatā ir saistīts ar dažādu projektu 

realizāciju, kas prasa izbraukumus arī uz ārvalstīm.  
Pakalpojumu apmaksai palielinājušies par 15 %, 
Materiālu un resursu iegādei palielinājušies par 5 %,  
Procentu izdevumi par aizņēmumiem palielinājušies par 1526 %, 
Subsīdijas, dotācijas un pabalsti ir samazinājušies par 77.%. 
 Par 65144 LVL vairāk iemaksājam līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. 
Naudas plūsmā kapitālie izdevumi ir palielinājušies par 70 %, , kas saistīts ar to, ka 2008.g. 

tika realizēti vairāki projekti, par kuriem arī  ir izvērsta informācija projektu sadaļā. Izmaiņas dotas 
salīdzinājumā ar 2007.gada budžeta izpildi. 

 Speciālais budžets 
2008.gadā speciālā budžeta pieaugums ieņēmumos ir par 22%. 
 Privatizācijas fondā par 32 %mazāk.  
Autoceļu fondā pieaugums par 25 % 
Dabas resursu nodoklis mazāk par 286 % 
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Ziedojumu samazinājums ar to , ka 2007.g. iedzīvotāji un uzņēmēji ziedoja ievērojamus līdzekļus par 
Mālpils 800 gades sagatavošanu , bet 2008.g. no ziedotājiem nebija aktivitātes un Mālpils pagasta 
padomes iestādes arī ziedojumus speciāli nelūdza. 
Debitori. 
Nedaudz ir samazinājušies debitoru parādi. Tas pamatā ir saistīts ar labākiem savstarpējiem 
norēķiniem. 
Kreditori. 
Kreditoru skaits un apjoms nav faktiski mainījies, jo samaksas disciplīna un termiņi tiek ievēroti. 
Kredīti 2008. g. ir ņemti par 2600000 LVL. 
Ieguldījumi. 
SIA Norma K  ir 100% ar 413719 LVL. 
SIA “Mālpils minerāls” -0,7%  ar 2048 LVL  

Krājsabiedrībā “Allažu saime” ar 500 LVL. 

 Dividendes netiek saņemtas nevienā sabiedrībā. 
Nepabeigtā celtniecība. 
Ir ierakstīta Zemesgrāmatā nepabeigtā dzīvojamā māja Jaunā ielā 5  uz pašvaldības vārda un notiek 
īpašuma nodošana nepabeigtā objekta dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldībai neuzņemoties nekādas 
saistības par šī objekta pabeigšanu.  
Par iesāktiem un pabeigtiem  projektiem.  
Pašvaldība, pagasta attīstības vārdā, 2008.g. ir iesākusi, kā arī turpina, sekojošus projektus, kas 
mobilizē pagasta administrāciju uz nepārtrauktu darbu, lai šos svarīgos projektus realizētu. Lielāko daļu 
no šiem projektiem ir paredzēts realizēt vai tie ir realizēti par fondu un Valsts budžeta līdzekļiem. 

Ļoti svarīgs bija pagasta padomes lēmums par sporta kompleksa būvniecību pie Mālpils 
vidusskolas, kas bez šaubām būtiski ietekmē budžetu un pašvaldības saistības. Šo projektu uzsākām 
2007.g., kas ir pabeigts 2008.gada beigās.  Padomes vadība apzinās dažādu projektu realizācijas 
 nepieciešamību un plānojot budžetu turpmākiem gadiem ar to rēķināsies. Publiskās infrastruktūras 
stāvoklis pašvaldībā ir samērā slikts, tāpēc tiks darīts viss iespējamais, lai uzlabotu infrastruktūru 
Mālpils vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē, Sidgundas pamatskolā, kultūras namā, 
inženierkomunikācijās, siltumavotā, ceļos un būvēs, kā arī jāatrisina Mālpils mūzikas un mākslas 
skolas telpu jautājums , jāinvestē vides un teritorijas labiekārtošanā, iesākts risināt jautājums par 
koģenerācijas stacijas būvniecību Mālpilī, kas stabilizētu siltuma tarifus un nodrošinātu kvalitatīvāku 
apgādi ar siltumaenerģiju. Tam visam ir nepieciešama liela nauda!  
 
 Padomes priekšsēdētājs                                                           Aleksandrs Lielmežs 
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 
  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 663673 905190 1306682 1558526 1221207 
Īpašuma nodokļi 75797 79885 66988 73521 81020 
Valsts (pašvaldības) nodevas  4616 6432 7430 5555 6400 
Sodi un sankcijas 5761 5013 3201 2791 3000 
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 22300 35000 24650 15100 100100 
Ārvalstu finanšu palīdzība 7871 84280 29298 51789 7000 
Mērķdotācijas izglītībai 267385 327932 437791 573832 395022* 
Sniegtie maksas pakalpojumi 87424 92735 118969 154988 263500 
Ienākumi no īpašumu iznomāšanas 7492 7456 17814 27144 27000 
Pārējie ieņēmumi 67276 79704 155318 174879 97150 
Kopā 1209595 1623627 2168141 2638095 2201399 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 
  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcija 122848 148101 187582 220480 175000 
Sabiedriskā kārtība un drošība 21790 34744 53877 59778 49928 
Izglītība 702435 712581 949975 1138531 927985* 
Atpūta un kultūra 147725 179891 1053107 2855691 492307 
Sociālā aizsardzība 115745 160521 254242 221261 240000 
Veselība 0 1000 1500 1500 - 
Pārējie 213626 254834 1092088 776711 576292 
Pavisam kopā 1324169 1491672 3592371 5273952 2461512 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI UN AIZDEVUMU ATMAKSA 

  2005 2006 2007 2008 2009 
  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Darba samaksa un darba devēja 
soc.iemaksas 708070 843202 1127126 1421518 

1203450* 

Preces un pakalpojumi 334680 456749 715056 817717 636511 
Pamatkapitāla veidošana 202535 92063 1615638 2758725 277792 
Procentu izdevumi 3863 4316 5115 83115 216332 
Sociālie pabalsti 22018 18929 33676 38658 37295 
Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 34035 49895 72411 137555 

64132 

Aizdevumu atmaksa 12000 12000 12000 12657 26368 
Pārējie izdevumi 18968 26518 23349 16664 26000 
Pavisam kopā 1336169 1503672 3604371 5286609 2487880 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
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SPECIĀLAIS BUDŽETS 

 

    2005 2006 2007 2008 2009 
    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Privatizācijas fonds Ieņēmumi 2674 3697 448 278 300 
  Izdevumi 7947 1308 1593 2530 1943 
            
Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 2997 3849 2898 1013 1000 
  Izdevumi 777 6323 754 7105 1000 
            
Autoceļu fonds Ieņēmumi 52231 76587 142077 175161 83900 
  Izdevumi 54948 65177 111658 197818 95111 
            
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 705 4183 94 551 400 
  Izdevumi 25 3249 605 954 1717 
             
Kopā Ieņēmumi 58607 88316 145517 177003 85600 
  Izdevumi 63697 76057 114610 208407 99771 
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ZIEDOJUMI 2008. gadā 

 
ZIEDOJUMI  SPECIĀLAJĀ BUDŽETĀ 2008. GADĀ  LATOS 

Atlikums uz 01.01.2008. 41537 LVL   
  Saņemts Izlietots 
  Iestāde Summa LVL Mērķis 
        
1 SIA UPK   Mālpils 800 - svētku salūts 
2 EMU SKULTE SIA 900 Mālpils 800 
3 HANSABANKA AS 800 Mālpils 800 
4 SIA LAIKO 750 Mālpils 800 
5 SIA LAIKO 250 Kultūras namam 
6 SIA EMU 250 Kultūras namam 
7 ALEKSS LUKSS SIA 250 Mālpils 800 
8 PII 11.grupas bērnu vecāki 135,06 Rotaļlietu iegādei 
9 PII 10.grupas bērnu vecāki 103,52 Rotaļlietu iegādei 
10 UPESJAUNZEMI ZS 100 Mālpils 800 
11 RUĶI ZS 100 Mālpils 800 
12 Mālpils ev.luteriskā draudz 100 Mālpils 800 
13 ATVASES ZS 100 Mālpils 800 
14 AS VIRŠI 100 Mālpils 800 
15 HANSABANKA AS 300 Mālpils vidusskolas skolēnu apbalvošana 
16 ALDA BĒVALDE 25 Mālpils 800 
    4263,58   
    

Kopā no juridiskajām personām 3900  
Kopā no fiziskām personām  363,58  
Pavisam kopā 4263,58  

 
 

ZIEDOJUMI  PAMATBUDŽETĀ  2008. GADĀ  LATOS 
MĀLPILS 800 pasākumiem 

    
1 16.05.2008. SAINT-GOBAIN CELTNIECĪBAS PRODUKTI  15000 
2 12.06.2008. AS PAREX BANKA 5000 
3 10.06.2008. Rīgas rajona padome 5000 
4 13.06.2008. AS GE MONEY BANK 1500 
5 08.08.2008. Veģi ZS 518,46 
6 16.07.2008. ZS PIEKMAŅI 150 
   27168,46 
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PAŠVALDĪBAS SIA „NORMA K” DARBĪBA 

 
 
Aizvadītajā apkures sezonā SIA ”Norma K” siltumdienests ir nodrošinājis Mālpils pagasta 

iestādes, uzņēmumus un iedzīvotājus ar siltumenerģiju par kopējo summu 246 799 Ls. Lai  nodrošinātu 
ar pieaugošo siltumpatēriņu, tiek strādāts pie kokģenerācijas stacijas izbūves.  Turpinās darbs pie 
siltumtrašu rekonstrukcijas 2.kārtas. 

Ūdens un kanalizācijas dienests patērētājiem piegādājis ūdeni par 25 983 Ls, un novadījis, 
attīrījis kanalizāciju par 31 107 Ls. Tiek strādāts pie ūdens kvalitātes uzlabošanas un kanalizācijas tīklu 
paplašināšanas projektiem, ko daļēji finansē ES fondi gan Mālpilī, gan Sidgundā. 

2008.gadā tika pastiprināti strādāts pie parādu atgūšanas. Siguldas tiesai tika nodotas 10 
lietas kopsummā par aptuveni 15 000 Ls. Diemžēl 1 no lietām ir nodota tiesu izpildītājam par parāda 
piedziņu pret dzīvokli. 
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PAŠVALDĪBAS SIA „NORMA K” LABIEKĀRTOŠANAS UN CEĻU DIENESTA 

DARBS 
 

1. Ikdienas teritorijas uzkopšanas darbi. 
2. 2 x nedēļā tiek koptas konteineru novietnes Mālpils ciema teritorijā, kapu u. c. teritorijas- 

aizvesti iedzīvotāju nomestie lielgabarīta sadzīves atkritumi uz lielo konteineru. 
3. Sagādātas Ziemassvētku eglītes kultūras namam, pagasta padomei, Sidgundas pamatskolai. 
4. Nomainīts segums centra laukumā pie pagasta padomes un kultūras nama, izveidoti 

apstādījumi, ierīkota strūklaka atbilstoši SIA „Siguldas dārzi” izstrādātajam projektam. 
5. Labiekārtots un nobruģēts centra laukums pie tirgus un patērētāju biedrības veikala, iekārtoti 

soliņi. 
6. Atjaunots asfalta segums Sniedzes ielā. 
7. Tika greiderēti grants seguma ielas un ceļi 2019.66 gājiena kilometru garumā. 
8. Ceļmalu pļaušana 448.18 km garumā 2 x gadā. 
9. Nomainīta 12000 x 100 caurteka Pilskalni- Anniņi ceļam. 
10. Pabeigts kapsēta- Vite ceļa bojāto posmu grants seguma atjaunošana. 
11. Sazāģēti 9 vēja nolauzti koki uz pagasta ceļiem 
12. Izzāģēti bojātie , nokaltušie, mazvērtīgie koki Mālpils parka teritorijā. 
13. Atjaunotas 41 nolauztas un pazudušas ceļazīmes. 
14. Attīrītas 11 caurtekas no smiltīm un zaru aizsprostiem. 
15. Apkalpoti līgumi ar privātpersonām par sniega tīrīšanu ziemas periodā. 
16. Regulāri 1x nedēļā tiek apsekoti visi pašvaldības ceļi. 
 
 
 
 
Sagatavoja SIA „Norma K” labiekārtošanas 
un ceļa dienesta vadītājas v. i.  I. Broka. 
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INVALĪDU UN VIŅU ATBALSTĪTĀJU BIEDRĪBAS „NOTICI SEV!” DARBĪBA 

 
Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība ‘’Notici sev!’’ dibināta 2006. gada 28 .februārī. Pašlaik  

reģistrēti 49.biedri,kā arī daudz atbalstītāju. 
  2008.gadā esam realizējuši un piedalījušies sekojošos projektos un pasākumos: 
Projekts ‘’Dziedot dziedināt’’, kas tika realizēts ar Rīgas rajona padomes atbalstu no marta līdz jūnijam. 
Šajā projektā notika mūzikas terapija ar dziedāšanu un speciālu vingrinājumu kompleksa apguvi. 
Projekts noslēdzās ar koncertu. 
Projekts ‘’Pretī priekam’, kas tika realizēts augusta mēnesī. Šajā projektā bija Evanģelizācijas 
nodarbības un kristīgo dziesmu dziedāšana. 
Kā arī biedrības biedri 2008.g. 29.martā apmeklēja Nacionālā teātra izrādi ‘’Aktiera viesistaba’’. 
Biedrības ‘’Notici sev !’’ biedri 2008.g. 6. septembrī devās ekskursijā uz Ziemeļvidzemi- Rūjienu, 
Valmieru. 
   2008.gadā esam saņēmuši ziedojumus gan no juridiskām gan fiziskām personām. 
Kopsummā : 1417 lati. 
 
   Atskaiti sagatavoja biedrības ‘’Notici sev!’’ valdes locekli-Jānis Feldmanis. 
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MĀLPILS PAGASTA BŪVVALDES DARBS 

 
 

1. Saņemti 46 būvniecības iesniegumi. 
2. Sagatavoti 49 plānošanas arhitektūras uzdevumi, kas salīdzinot ar 2007. gadu ir par diviem 

mazāk. 
3. Akceptēti 42 tehniskie projekti, kas salīdzinot ar 2007. gadu ir par diviem projektiem vairāk, 

saskaņoti 6 tehniskie projekti. 
4. Izskatīti 3 skiču projekti. 
5. Sagatavoti 28 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 37 būves. 
6. Apsekoti 24 dažāda veida objekti un sagatavoti 24 apsekošanas akti vai izziņas. 
7. Izdota  41 būvatļauja, kas salīdzinot ar 2007. gadu ir par 12 vairāk. 
8. Izsniegtas 3 būvju nojaukšanas atļaujas ( kopumā 13 objektu nojaukšanai). 
9. Izskatītas un akceptētas 6 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas ieceres. 
10. Iesniegtas ikceturkšņa atskaites  statistikas pārvaldē, iesniegta gada atskaite Valsts Būvinspekcijā 

par būvvaldes darbu , kā arī ar augusta mēnesi saskaņā ar MK noteikumiem  sniegtas ikmēneša 
atskaites Ekonomikas ministrijas būvniecības departamentam par izsniegtajām būvatļaujām un 
ekspluatācijā pieņemtajām būvēm. 

11. Piedalīšanās  Valsts  Būvinspekcijas un pašvaldību mācību centra  organizētajos  semināros. 
12. Apsekoti ceļi un būvobjekti pagasta teritorijā un risināti ar būvniecību saistīti jautājumi. 
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TERITORIJAS PLĀNOŠANA UN VIDES AIZSARDZĪBA 

 
1.Teritorijas plānojums . 
1. 30.07.2008. pagasta padomes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 13/2 „Par Mālpils pagasta 

teritorijas plānojuma 2008.- 2020. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 11. 
„Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”  

Saskaņā ar MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi izdošanu 46. un 46.1. punktiem - divu nedēļu laikā pēc pašvaldības teritorijas plānojuma 
stāšanās spēkā, tie iesniegti:  
 Rīgas plānošanas reģionam Mālpils pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 

eksemplārs papīra formā un elektroniski, un publikāciju „Latvijas Vēstnesī” kā 
apliecinājumu.  

 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 
galīgās redakcijas eksemplārs papīra formā un elektroniski  

 Valsts zemes dienestā Mālpils pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas eksemplārs 
– grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu eksemplāra papīra 
formā. 

 Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Mālpils pagasta teritorijas plānojuma galīgās 
redakcijas eksemplārs elektroniskā formā.  

2. Ar apstiprināto Mālpils pagasta teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem var 
iepazīties saskaņā ar vispārējo apmeklētāju pieņemšanas kārtību – pirmdienās, ceturtdienās 
un piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 Mālpils pagasta padomes būvvaldē 
312. kabinetā, Nākotnes ielā 1, Mālpilī, kā arī interneta mājas lapā www.malpils.lv – Padomes 
dokumenti – teritorijas plānošana. 

 
2. Attīstības programma. 
Ar pagasta padomes sēdes lēmumu Nr. 10/6 11.06.2008. tika apstiprināta Mālpils pagasta 
attīstības programma (2008. – 2020) . 
 
3. Detālplānojumi. 
17.09.2008 pagasta padomes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 15/3 „Par detālplānojuma 
„Kalnavēni” grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā saistošos 
noteikumus Nr. 13”. 
Saskaņā ar MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi izdošanu 73. punktu- divu nedēļu laikā pēc pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās 
spēkā, tie iesniegti:  
 Valsts zemes dienestā apliecinātu apstiprināta detālplānojuma grafiskās daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju. 
 
4. Vides aizsardzība. 
 2008. gada marta un novembra mēnešos tika apsekoti Mālpils pagasta nekustamie 

īpašumi, īpašu uzmanību pievēršot par lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
aizaudzēšanu un kūlas veidošanās pieļaujamību, pārkāpjot LR likumu „Par zemes 
lietošanu un zemes ierīcību” 30 pantu, ka zemes lietotāja vispārīgie pienākumi ir 
nodrošināt zemes izmantošanu tiem mērķiem, kādi paredzēti to piešķirot, un pasargāt 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina 
zemes kultūrtehnisko stāvokli, un par Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 51. 
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panta 2 daļas „Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos” pārkāpumiem , tika sastādīti 150 apskates 
protokoli. 

 2008. gada 1. un 2. maijā Spodrības mēneša un Mālpils 800gades pasākumu ietvaros tika 
organizētas talkas pilskalnā, parkā, kapos, kuros iesaistījās pagasta iestādes, uzņēmumi, 
organizācijas , biedrības. 

 Mālpils pagasta padomes 21.05.2008. gada sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 9/5 „Par 
skaistāko un sakoptāko Mālpils īpašumu 2008. gadā”. 
Tika apsekoti un apbalvoti 50 skaistākie un sakoptākie īpašumi - privātmājas, lauku sētas , 
balkoni, lodžijas. Konkursa noslēgums norisinājās 2008. gada 28. decembrī. 

 Jūlija mēnesī notika konkurss Pierīgas sakoptākais pagasts, kas notika 14. reizi un tā 
devīze „Sakopts pagasts - dāvana Latvijai” Izpilddirektors V.Komarovs tika veicis plašu un 
mērķtiecīgu organizatorisko darbu, mobilizējis darbiniekus un sastādījis apskates maršrutu, 
kas atspoguļo mūsu pagastu. Visi konkursā iesaistītie uzņēmēji un iestāžu vadītāji, lauku 
saimniecību īpašnieki ar lielu atbildību piedalījās konkursā, lai sasniegtu labus rezultātus. 
Pierīgas reģionā konkursā 1.vietu ieguva Mālpils pagasts un uzvarēja arī sešās 
nominācijās. 

1) Zemkopība un lauku vide (N.Andrukele) 
2) Izglītība un sports (Izglītības iestāžu vadītāji, L.Mukāne, V.Mihelsons, Ģ.Lielmežs) 
3) Kultūrvides veidošana pašvaldībā ( E.Priekule, E.Tāle, B.Lippe, M.Ārente, 

I.Pauloviča) 
4) Sociālais darbs pašvaldībā (O.Volosatova, L.Vaivare) 
5) Stipra pilsoniska sabiedrība lauku apvidos (I.Pauloviča, L.Mukāne, I.Krieviņa) 
6) E-pārvaldes ieviešana Latvijas pagastos (V.Komarovs, I.Krieviņa). 

 2008. gada 13. septembrī pagasta iedzīvotāji, skolēni iesaistījās Latvijas Lielajā talkā par 
godu Latvijas 90. dzimšanas dienai attīrot valsts mežus un ceļmalas un likvidēja nelegālo 
izgāztuvi „Mergupēs”. Kopā tika savākti 80 atkritumu maisi. 

 
 

Teritoriālplānotāja – vides speciāliste  
Ineta Broka 
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  NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTU DARBS 
 

Stabilizējoties darījumu skaitam samazinoties ar nekustamajiem īpašumiem , kurus veikuši fiziskās 
un juridiskās personas Mālpils pagasta pašvaldības teritorijā 2008. gadā nekustamo īpašumu 
speciālisti izskatījuši un sagatavojuši lēmumu projektus padomes sēdēm par : 

1. Nekustamo īpašumu sadalīšanu , saskaņā ar Mālpils pagasta teritoriālo plānojumu – 20 ( 2007. 
gadā – 49 ). 

2. Jaunizveidotajiem nekustamiem īpašumiem piešķirtas juridiskās adreses – 84. 
3. Izskatīti nekustamo īpašumu pirkuma līgumi – 28. 
4. Veikta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu maiņa – 15. 
5. Anulētas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības – 21. 
6. Samazināts izpērkamās zemes sertifikātu daudzums – 8. 
7. Noteikta Valstij piekrītošo ēku vajadzībām piesaistītā zeme. 
8. Zemes vienību statusa noteikšana zemēm, kas paredzēta zemes reformas pabeigšanai – 27.  

 
  Nekustamo īpašumu speciālisti veikuši pasākumus pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
sakārtošanā : 

1. Trīspadsmit nekustamiem īpašumiem nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona 
Zemesgrāmatas nodaļā uz Mālpils pagasta pašvaldības vārda. 

2. Pieņemti lēmumi par trīs valstij piekrītošajiem dzīvokļiem, kurus pašvaldība piekrīt pārņemt 
Mālpils pagasta valdījumā. 

4. Reģistrēti nekustamo īpašumu nomas līgumi starp fiziskām un juridiskām personām – 51. 
5. Noslēgti zemes nomas līgumi par pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošo zemju iznomāšanu 

– 32. 
 
     Mālpils pagasta pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi. 

Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā īpašumtiesības nostiprinātas uz Mālpils pagasta pašvaldības 
vārda – 41. nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 455,9694 ha , sastāvoši no : 

- meži – 254,6 ha ; 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 65,2 ha ; 
- dzīvojamo māju apbūve – 0,5 ha ; 
- darījumu un komerciāla rakstura apbūves zeme – 0,3 ha ; 
- sabiedriskās nozīmes objekti – 35,1 ha ; 
- rūpniecības objekti – 20,0 ha ; 
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 80,2694 ha ; 
 
            Mālpils pagasta pašvaldības pastāvīgā lietošanā esošā zeme. 
Mālpils pagasta pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas 166. nekustamie īpašumi 208,3419 ha 
kopplatībā , sastāvoši no : 
- meži – 14.2 ha ; 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 15,6 ha ; 
- ūdenssaimniecība – 24,7 ha ; 
- darījumu un komerciāla rakstura zeme – 0,2 ha ;  
- satiksmes infrastruktūras objekti – 83,8 ha ; 
- inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 3,0 ha ; 
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 66.8419  
  

Sagatavoja: 
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās A.Skroderis    
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PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „MĀLPILS SOCIĀLAIS DIENESTS” DARBĪBA 

 
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa 

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa realizē trīs galvenos uzdevumus – sniedz sociālo 
palīdzību, nodrošina sociālo darbu un psihologa pakalpojumus.   

Sociālais dienests ir apzinājis 50 daudzbērnu ģimenes, kurās pavisam kopā ir 168 bērni vecumā 
līdz 18 gadiem, tāpat arī 54 vientuļos pensionārus, 104 invalīdus, 17 bērnus- invalīdus.   

Pēc materiālās palīdzības 2008.gadā griezušies 295 klienti, kas pēc sociālā statusa iedalās 
sekojoši: cilvēki ar invaliditāti – 71, daudzbērnu ģimenes – 33, pensionāri – 136, pārējie (nepilnās 
ģimenes, pēc ieslodzījuma, pilngadību sasnieguši bāreņi), kā arī personas, kuriem piešķir palīdzību 
neizvērtējot Iztikas līdzekļu deklarāciju. 

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā strādā sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 
bērniem, kas veic sociālo darbu ar riska ģimenēm. Informāciju par šādām ģimenēm dienests saņem 
gan no skolām, gan no bāriņtiesas. 2008.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 32 ģimenēm. Aģentūra 
nodrošina psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības iedzīvotājiem. Psihologs 
2008.gadā ir konsultējis 25 ģimenes. 

Ar Mālpils pagasta padomes un aģentūras atbalstu ir nodibināta invalīdu un viņu atbalstītāju 
biedrība „Notici sev”, kuras galvenie uzdevumi ir veicināt pilsonisko sabiedrību, integrēt sabiedrībā 
cilvēkus ar īpašām vajadzībām. 

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa 2008.gadā izlietoja Ls 68 611. Šo līdzekļu izlietojums 
attēlots tabulā “Budžeta izlietojums Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā”. 
 

Budžeta izlietojums Sociālās 
palīdzības un sociālā darba nodaļā 
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Pabalstiem 2008.gadā tika izlietoti Ls 28 110. No tiem Pabalsts kurināmā iegādei vai komunālo 

pakalpojumu apmaksai – Ls 6 904, brīvpusdienas –Ls 4 732, pabalsts Ziemassvētkos Ls 3 075, 
pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu – Ls 2 350, bēru pabalsts – Ls 2 250, pabalsts bāreņiem – Ls 2 
000. Pakalpojumu apmaksu sastāda bērnu uzturēšanās ārpusģimenes aprūpes iestādēs, pensionāru 
un invalīdu uzturēšana sociālās aprūpes iestādēs (Mālpils pašvaldība maksā par uzturēšanos Mālpils 
sociālās aprūpes centrā, gan SAM „Gauja”).    
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Sociālās aprūpes nodaļa 

  
Mālpils sociālās aprūpes centrs 

Mālpils sociālās aprūpes centra darbību nodrošina 4 aprūpētājas, 2 dienas aprūpētājas, medicīnas 
māsa, apkopēja, 2 pavāres, veļas mazgātāja, remontstrādnieks, 4 kurinātāji. Par iestādes ikdienas 
darbu kopumā atbild direktora vietniece aprūpes jautājumos un saimniecības daļas vadītāja. Darbinieki, 
atbilstoši likumdošanai un iestādes vajadzībām, katru gadu papildina savu izglītību kursos un 
semināros, lai uzturētu kvalifikāciju un sekotu līdzi jauninājumiem. 

Mālpils sociālās aprūpes centrā 2008.gadā bija aizpildītas 11 953 gultas dienas. Vidēji tas ir 32,75 
aizpildītas gultas dienā. 2008.gadā bija plānotas 11 800 gultas dienas.  

2008.gada beigās iestādē uzturējās 32 personas - 10 Mālpils, 5 Siguldas, 3 Krimuldas, 3 Ropažu, 
2 Inčukalna, 5 Rīgas iedzīvotāji, pa vienam Inčukalna, Allažu, Ikšķiles, Saulkrastiem. 

Mālpils pagasts apmaksāja par 6 personu uzturēšanos Mālpils sociālās aprūpes centrā, diviem no 
tiem uzturēšanās izmaksas tika segtas daļēji. 

2008.gadā vienas gultas dienas izmaksas iestādē bija Ls 8,90.  
Sociālās aprūpes nodaļas finansu izlietojums (t.i. Ls 142 430) attēlots tabulā “Budžeta izlietojums 

Mālpils sociālās aprūpes centrā”.  
 

Budžeta izlietojums Mālpils 
sociālās aprūpes centrā 
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Aprūpe mājās 

Aprūpe mājās tiek nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi aprūpēt un 
kuriem nav likumīgu apgādnieku. Mālpils pagastā šobrīd viens aprūpētājs aprūpē vienu cilvēku. 
Pagasta padomē tika apstiprināti noteikumi „Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami aprūpes mājās 
pakalpojumi Mālpils pagasta teritorijā”, kas nosaka aprūpes līmeņus un aprūpētājam veicamos 
pienākumus. Aprūpe mājās gada sākumā bija piešķirta 5 personām, no tām 3 – 1.līmeņa aprūpe, 2 – 
2.līmeņa aprūpe. Gada beigās aprūpe mājās tika nodrošināta 4 personām, no tām 3 – 1.līmeņa 
aprūpe, 1 – 2.līmeņa aprūpe. 

 
Mājokļa atbalsts 

Aģentūras pārvaldīšanā ir Mālpils pagasta dzīvojamais fonds, tai skaitā arī sociālie dzīvokļi. Mālpils 
pagasta īpašumā ir 29 dzīvokļi, 8 no tiem sociālie.  

2008.gadā tika veikts remonts vienā sociālajā dzīvoklī un  daļēji izremontēts viens dzīvoklis. 
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Palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrē 2008.gadā reģistrētas personas, no tām 10 
personas dzīvojamās telpas izīrēšanai I kārtas grupā, 5 – II kārtas grupā, 4 – sociālā dzīvokļa 
izīrēšanai I kārtas grupā, 3 - atbrīvošanas pabalsta saņemšanai. 

2008.gadā noslēgti divi jauni līgumi par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. Atbrīvošanas pabalsts piešķirts 
divām personām. 

 
Direktore         O.Volosatova
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PĀRSKATS PAR DARBU MĀLPILS VIDUSSKOLĀ 

 
2008.gada 1.septembrī reģistrēto skolēnu skaits - 398 skolēni, no tiem 42 neklātienes klasēs. 

Vidusskolā strādāja 39 pedagogi, 33 pedagogiem Mālpils vidusskola ir pamata darba vieta. Šogad 
darbu uzsāka 2 pedagogi – bibliotekāre I.Sējāne un keramikas pulciņa vadītāja G.Petrevica. 

2008.gada oktobrī notika skolas akreditācija. Skola un izglītības programmas tika akreditētas 
līdz 2014.gadam. Akreditācijas laikā notika direktores S.Lapiņas atestācija.    
2008./2009.m.g. skolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas: 

- Pamatizglītības programma ( kods – 21011111) 
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)  
- Pamatizglītības otrā posma 7.-9.kl. neklātienes izglītības programma ( kods 

21011113), 
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei ( kods 

31011013) 
Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, piedāvājot 
daudzveidīgus interešu izglītības programmas: 

- tautiskās dejas 1.-2. un 3.-4.klasei, 
- ansamblis 2.-4. un 5.-9.klasei, 
- vizuālās mākslas pulciņi 1.-4. un 5.- 12.kl., 
- floristikas pulciņš, 
- vispārējā fiziskā sagatavotība 5.-12.klasei, 
- mūsdienu deju grupas „Nakcītis”, „Nakc-1”, „Nakc-2” un „Ivettas deju studija”, 
- vides pētnieku pulciņš, 
- novadpētniecības pulciņš, 
- literārās jaunrades pulciņš, 
- keramikas pulciņi 1.-3., 4.-6., 7.-12.klasei (darbu uzsāka 2008./2009.m. g.), 
- skolas Ekopadome (darbu uzsāk 2008./2009.mācību gadā). 

 
2008.gadā 

 Skola ir iesaistījusies starptautiskajā ekoskolu programmā, lai veicinātu vides un veselīga 
dzīvesveida izglītību. Izstrādāts skolas ilgtspējīgas vides novērtējums un skolas vides kodekss.  

 Uzsākta sadarbība ar Carnikavas reģionālā centra psihologu un speciālo pedagogu, lai sniegtu 
atbalstu skolēniem ar grūtībām mācībās un psiholoģiskām problēmām. 

 Uzsākta elektroniskā žurnāla e-klase izmantošana, kas dod iespēju automātiski veidot mācību 
darba atskaites, sekmju izrakstus un liecības. 

 Vidusskolēni ir iesaistījušies starptautiskajā Comenius projektā “Dari to savā labā! Sports un 
veselīgs uzturs” sadarbībā ar Dobeles ģimnāziju, Poliju, Norvēģiju, Spāniju un Angliju. 

 Uzsākts darbs pie speciālās programmas izstrādes ar iespēju bērnus integrēt vispārējā 
pamatizglītības programmā. 

 Notikušas tikšanās ar bērnudārza vadību, sagatavošanas grupu izglītojamajiem un 
pedagogiem. 

 
Mācību darba uzlabošana 

 Izstrādāta un tiek realizēta sistēma klašu kolektīvu mācību un audzināšanas darba 
uzlabošanai (stundu vērošana, obligātās dokumentācijas pārbaude, sarunas ar skolēniem, 
audzinātājiem, priekšmetu pedagogiem un vecākiem). 

 Direktores vietnieki vērojuši stundas visās klašu grupās pie visiem pedagogiem. 
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 Notikušas skolas vadības sarunas ar pedagogiem par jauno vidējās izglītības standartu 
ieviešanu un sarunas ar katru 9.,10.,12.klases skolēnu par mācību un skolas darbības 
jautājumiem. 

 Vidusskolas 10.klasē tiek īstenoti jaunie vidusskolas standarti matemātikā, fizikā, ķīmijā, 
bioloģijā, angļu valodā, krievu valodā un sportā. 

 1.-9. klasēs tiek īstenots jaunais pamatizglītības standarts visos mācību priekšmetos. 
 37 skolēni piedalījušies 21 mācību priekšmetu olimpiādē, iegūstot 17 godalgas 18 pedagogu 

vadībā. 
 Mainīta skolēnu projektu darbu izstrādes sistēma. Skolēni mācību gada laikā izstrādājuši 

daudzveidīgus un radošus projektus par tēmu: „Veselīgs dzīvesveids”. Sākumskolas skolēni 
iepazinās ar veselīga uztura piramīdu un mācījās gatavot dažādus veselīgus ēdienus. 
Pamatskolas skolēni veidoja plakātus un reklāmas klipus par veselīgu dzīvesveidu.   

 
Pedagogu metodiskais darbs 

 7 pedagogi veic papildus darbus un saņem mērķstipendijas no Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. 

 Notikušas 5 pedagoģiskās sēdes, no tām divas tematiski izglītojošas – „Vides un veselību 
veicinoša izglītība” un „Karjeras izglītības nozīme mācību un audzināšanas darbā”. 

 Tiek organizētas pedagogu metodiskās dienas, kurās pedagogi dalās pieredzē par jaunākajām 
mācību metodēm un kursos gūtajām atziņām. 

 Rīgas A.Pumpura 11.pamatskolas pieredzes brauciens uz Mālpils vidusskolu. Pedagogi dalās 
pieredzē un rāda atklātās stundas.   

 Pedagogi piedalījušies 27 semināros un kursos. 
 
Interešu izglītība 

 Darbojas 13 interešu izglītības programmas. 
 Ieviesta jauna tradīcijas – Ziemassvētku un Mātes dienas koncerts kultūras namā -  skolēniem 

kopā ar vecākiem.  
 Ivettas Jakovļevas mūsdienu deju grupas piedalījās rajona un novada skatēs un ieguva 

laureāta titulu. 
 Lilitas Jansones vadītais 1.-2. tautisko deju kolektīvs rajona skatē ieguva laureāta titulu. 
 Gunas Petrevicas vadītais keramikas pulciņš starptautiskajā konkursā „Es dzīvoju pie jūras” 

ieguva 1.vietu un atzinības, konkursā „Ar vilciņu Rīgā braucu” ieguva 2.pakāpes diplomu un 
atzinību. 

 
Audzināšanas darbs 

 Izstrādāta jauna audzināšanas programma 1.-12.klasēm ar stundu tematisko plānojumu. 
 Ir notikusi klašu audzinātāju sanāksme, pedagoģiskā padomes sēde par karjeras izglītības 

aktualizēšanu mācību un audzināšanas darbā. 
 Visi 1.-12. klašu skolēni iesaistījušies dažādās akcijās – zīļu, bateriju, makulatūras vākšanā. 
 Audzināšanas metodisko materiālu apkopojums mapēs atbilstoši audzināšanas programmas 

tēmām. 
Sadarbība ar vecākiem 

 Aktivizēts Skolas Padomes darbs, notikušas 3 sapulces. 
 Izdota Mālpils vidusskolas avīze, kurā tiek atspoguļots skolas darbs. 
 Organizētas divas vecāku kopsapulces un vecāku dienas. 
  Katram klašu komplektam notikušas 3 klašu vecāku sapulces. 
 Skolas vecāku sanāksmē sniegta informācija par e-klases izmantošanas iespējām. 
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Pasākumi:  
Zinību diena; Miķeļdienas tirdziņš; Erudītu konkursi; Skolotāju diena; 10.klases un direktores 
iesvētības; Vēstures nedēļa saistībā ar Valsts jubileju; Klimata nedēļa; Bērnu žūrijas pasākums 
„Ciemos pie Grāmatu vīriņa”; Adventes pasākumi; Ziemassvētku koncerts; Ziemassvētku labdarības 
akcija; 9.-12.kl.skolēnu Ziemassvētku balle; Matemātikas nedēļa; Valodu nedēļa; Angļu valodas 
dziesmu vakars 5. - 8.klasēm; Bērnu žūrijas noslēguma pasākums; Mīlestības nedēļa; 9. – 12.klašu 
angļu (krievu) valodas vakars; Mālpils nedēļa; Projektu nedēļa; 12.kl.Žetonvakars; Matemātikas 
pēcpusdiena 5. - 8.kl.; Svešvalodu (angļu, krievu) nedēļa; 9.klašu Žetonvakars; Vides nedēļa; Mākslas 
nedēļa; Skolas runas konkurss. 

 
Sadarbība ar citām iestādēm organizējot pasākumus:  
 Dalība Mālpils pašvaldības organizētajā sakopšanas talkā „Par tīru Latviju”; 
 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas Nepilngadīgo prevencijas nodaļas 

organizētā Drošības diena „Brīdināt-pasargāt!” 
 Sabiedrības veselības aģentūras pasākums 1.kl. „Traumatisma profilakse”  
 Baltijas starptautiskās akadēmijas lekcija; 
 Laikraksta „Dienas” konkurss „Kas notiek?” 9.klasēm; 
 Lekcija „Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgu ikdienas preču izvēli”; 
 Tikšanās ar pašvaldības lauksaimniecības speciālistiem „Karjeras iespējas lauksaimniecības 

nozarē”  
 „Eiropas pavasaris 2008”  
 8.-12.klašu skolēnu tikšanās ar Swedbank darbiniekiem (Karjeras iespējas); 
 Skolas Jaunsargu piedalīšanās Rīgā barikāžu atceres dienā; 
 Ēnu dienas dažādos uzņēmumos; 
 11. - 12.klasēm tikšanās ar Karjeras izaugsmes koledžas pārstāvjiem; 
 Projekta „Zini un esi drošs” lekcijas 6.-12.klasēm sadarbībā ar medicīnas studentiem; 
 11.-12.klašu skolēnu, skolotāju tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktori Baibu 

Paševicu; 
 RTU pārstāvju viesošanās - karjeras iespējas 10. - 12.kl.; 
 Ziemassvētku apsveikums Sociālās aprūpes nama iemītniekiem; 
 CSDD organizē velosipēdistu tiesību iegūšanu.  

 
Skolas vide un materiāltehniskā bāze 

 Izremontēts un labiekārtots ķīmijas kabinets. 
 Jaunas mēbeles bibliotēkā. 
 No uzņēmumu „Laiko” un „Swedwood” ziedotajiem materiāliem skolas strādnieks izgatavo 

soliņus, puķu statīvus un ziņojuma dēļus. 
 Matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti aprīkoti ar datoru un videoprojektoru. 
 Bioloģijā nopirkti mikroskopi (ar iespēju pieslēgt pie datora), ķīmijā elektroniskie svari, fizikā 

lāzers un optikas apguves komplekts. 
 Par ziedotajiem līdzekļiem iegādāta videokamera, un divi DVD atskaņotāji. 
 Akcijā „Draudzīgais aicinājums” skolēni ziedojuši 46,00LVL skolēnu atpūtas centra 

izveidošanai. 
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SIDGUNDAS PAMATSKOLAS DARBĪBA 

 
Sidgundas pamatskolā tiek īstenota vispārējā pamatizglītības programma, kods 21011111. 

Programma licencēta IZM 13.09.2001. 
2008.gadā Sidgundas pamatskolā 9.klašu komplektos ar latviešu mācībvalodu mācījās 103 

skolēni. Skolā strādā 18 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 no tiem ieguvuši maģistra 
grādu, strādā 2 atbalsta personāla darbinieki – psihologs un logopēds. Lai celtu savu kvalifikāciju, 
pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus 

2008.gada oktobrī notika izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija. 
Akreditācijas procesā skolas darbības kvalitāte tika vērtēta septiņās pamatjomās, deviņpadsmit 
kvalitātes rādītājos, kuros akreditācijas komisija pēc detalizētas skolas darba izvērtēšanas sniedza 
savu vērtējumu. Akreditācijas komisija ļoti augstu novērtēja skolas darbu, sešpadsmit kvalitātes 
rādītājos piešķirot augstāko vērtējuma līmeni:  4 - „loti labi”, trijos kvalitātes rādītājos vērtējuma līmeni  
3 -  „labi”. Izglītības iestāde un programma tika akreditēta uz 6 gadiem.  

Skolā ir radīta laba materiāli tehniskā bāze, ir atbilstošas telpas skolēnu izglītošanās procesa 
norisei. 2008.gadā skolēniem bija iespēja attīstīt savas spējas, paplašināt redzesloku, apgūt jaunas 
iemaņas darbojoties dažādos, gan valsts, gan pašvaldības finansētajos interešu izglītības pulciņos un 
fakultatīvos. Skolā darbojās: 

 Sporta pulciņš 1.-4.klasei un 5.-9.klasei; 
 Tūrisma pulciņš 4.-7.klasei; 
 Datorzinību fakultatīvs 3.-4.,8.klasei; 
 Vokālais ansamblis 1.-4.klasei un 5.-9.klasei; 
 Tautisko deju kolektīvs 1-2.klasei un 3.-5.klasei, 6.-9.klasei;  
 Teātra pulciņš 2.-6.klasei; 
 Vizuālās mākslas fakultatīvs 1.-4.klasei un 5.-9.klasei; 
 Rokdarbu fakultatīvs 2.-4.klasei; 
 Satiksmes drošības fakultatīvs 1-2.klasei; 
 Krievu valodas fakultatīvs – 5.-6.klasei. 
Lielākā daļa skolēnu apguva kādu no interešu izglītības programmām. Mācību stundās un interešu 

izglītības pulciņos gūtās zināšanas un prasmes skolēni veiksmīgi pielietoja ņemot dalību dažādos 
rajona un republikas pasākumos: konkursos, sporta un tūrisma sacensībās, izstādēs. Ir iegūta 2.vieta 
Rīgas rajona vokālo izpildītāju konkursā „Balsis”, 3.vieta rajona kombinētajā olimpiādē 3.klašu 
skolēniem, iegūta atzinība rajona ģeogrāfijas olimpiādē, matemātikas olimpiādē gan 5., gan 6.klašu 
grupā, angļu valodas konkursā „Ēdelveiss”. Skolā tika organizēta atklātā olimpiāde krievu valodā un 
daiļlasītāju konkurss „Zvirbulis”. Šajos pasākumos dalību ņēma rajona mazo lauku skolu skolēni. Skolā 
tika organizēta J. Osmaņa gleznu izstāde. 

Deju kolektīvi piedalījās republikas mēroga pasākumos “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam” un 
„Latvju bērni danci veda”, piedalījās labdarības koncertā aprūpes centrā „Gauja”, „Mālpils 800” 
pasākumā . Sporta pulciņa dalībnieki piedalījās rajona organizētajās sporta sacensībās: pavasara un 
rudens krosā, tautas bumbā zēniem un meitenēm, vieglatlētikas četrcīņā. Tūrisma pulciņa dalībnieki 
piedalījās Rīgas pilsētas atklātajās sacensībās tūrisma rallijā, tūrisma tehnikas sacensībās Lejasciemā, 
LR 61.skolēnu spartakiādē. Teātra pulciņa dalībnieki spēlēja iestudētās izrādes gan skolas 
pasākumos, gan Suntažu internātskolas bērniem. Skolēni piedalījās Latvijas skolu jaunatnes jaunrades 
darbu konkursā „Ai, šie ceļi, šīs līnijas Dieva plaukstā”, gūstot 1.vietu 8.-9.klašu grupā., piedalījās SIA 
„Lāči” rīkotajā konkursā „Maizes akadēmija”, konkursā „Jaunie Rīgas sargi” u.c. projektos un 
konkursos. 

2008.gada jūnijā skolas delegācija piedalījās projektā „Vide un kultūra” Francijā. 
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Kopš 2008.gada 1.septembra tiek realizēts Comenius programmas projekts „Eiropas komandas 
veidošana”. 2008.gadā, piedaloties orientēšanās kluba „Kāpa” rīkotajā projektā „Meža spēles 2008.”, ir 
veikta skolas apkārtnes uzmērīšana un tipogrāfiski iespiestas skolas apkārtnes topogrāfiskās kartes. 

Skolai izveidojusies laba sadarbība ar skolēnu vecākiem. Vecāki reizi divos mēnešos tika aicināti 
uz Vecāku dienu, kuras ietvaros vecāki apmeklēja mācību stundas, individuālās sarunās tikās ar klašu 
audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem.  

2008.gadā, lai labiekārtotu skolas vidi, uzlabotu mācību līdzekļu klāstu, uzlabotu interešu izglītības 
pulciņu materiāli tehnisko nodrošinājumu: 

 Magnetafons PHILIPS; 
 Zāles pļāvējs; 
 Tāfeles 3 klašu telpām; 
 Regulējamie skolēnu galdi – 17 gab.; 
 Regulējamie skolēnu krēsli – Ls 34 gab.; 
 Mācību līdzekļi dabaszinību kabinetam; 
 Veikta 14 logu nomaiņa; 
 Veikta ārējo kāpņu rekonstrukcija un vējtvera remonts; 
 Veikta ugunsdzēsības ārējās ūdensapgādes tilpnes izveide un iežogošana; 
 Veikts kapitālais remonts 2.stavā gaitenim un 3.klases telpai; 

Skolā tika organizēti daudzveidīgi izglītojoši, audzinoši un attīstoši ārpusklases pasākumi, 
tematiskas izstādes, konkursi.  Organizētas tikšanās ar Policijas pārstāvjiem, VUGD darbiniekiem, 
sadarbībā ar Mālpils pašvaldības sociālajiem darbiniekiem un Rīgas rajona Policijas pārvaldi 
organizēta drošības diena. Tika organizēti ārpusklases pasākumi par skolēnu tālākizglītības iespējām – 
Karjeras diena, tikšanās ar skolas absolventiem, izstādes “Skola 2008” apmeklējums.  
 

 

 

Direktore:         /A.Sārna/ 
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PĀRSKATS PAR MĀLPILS PII „MĀLLĒPĪTE” DARBU 

 
Pedagoģiskā darbība: 
Gada galvenie uzdevumi: 

 
1. Turpināt darbu pie bērnu patriotiskās audzināšanas, padziļinot zināšanas par savu dzimto 

pagastu: 
 apkopot materiālus par Mālpils pagasta ievērojamākām vietām, 
 izstrādāt ekskursiju maršrutus 
 organizēt tikšanās ar Mālpils ievērojamākiem cilvēkiem. 

2. Veicināt bērnu valodas attīstību stāstītmācīšanā: 
 atlasīt literāro materiālu par Mālpils vēsturi (teikas, nostāsti u.c), 
 rosināt bērnus izdomāt stāstījumus par savu dzimto vietu, 
 apkopot bērnu veidotos stāstus, pasakas par Mālpili, 

3. Iepazīstināt bērnus ar dažādām profesijām starptautiskā projekta Comenius „Mācies dzīvei” 
ietvaros: 
 organizēt dažādu profesiju nedēļas, 
 iepazīties ar citu valstu pieredzi, 
 izveidot profesiju alfabētu, 
 iesaistīt bērnu vecākus pasākumu organizēšanā. 

 
Realizētais pasākumu plāns 2008./2009. mācību gadā: 

 
Pasākums Norises laiks Atbildīgais 

Zinību diena (vec., sagat. grupām) 
 

1.septembris Mūzikas skolotājas 

izstāde „Rudentiņš, bagāts vīrs” 
 

15. -22.septembris Grupu pedagogi 

„Atkalredzēšanās” svētki 
 

26.septembris Mūzikas skolotājas 

PII vadītāju un metodiķu apspriede Olainē 30.septembris  
Gatavošanās Latvijas 90 gadadienai Oktobris Sagat.gr. pedagogi, metodiķe, 

mūzikas skolotājas 
Vecāku sapulces Oktobris Grupu pedagogi 
Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
tikšanās Barselonā, Spānijā 

19. -26.oktobris M.Čelnova, A.Kantiševa, 
M.Ķešāne 

Mārtiņdiena 10.novembris Mūzikas skolotājas 
„Latvijas dzimšanas diena” 
Pieredzes skolas Rīgas rajona pedagogiem 

14.novembris Sagat.gr. pedagogi, metodiķe, 
mūzikas skolotājas. 

Rīgas rajona pirmsskolas pedagogu 
metodisko darbu skate 

Decembris A.Kantiševa 

Vecāku sapulces Decembris Grupu pedagogi 
Ziemassvētku pasākumi  15. -19.decembris Mūzikas, grupu pedagogi 
 
Zobārsta profesija 
 

 
2.janvāris 

 
I.Fridrihsone,  
D.Brieze 

Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 14. -19.janvāris M.Čelnova, A.Kantiševa 
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tikšanās Vācijā 
Zīmēšanas festivāls Salaspils PII „Ritenītis” 22.janvāris A.Kantiševa, V.Melgaile 
„Miedziņš līda istabā” (šūpļa dziesmu 
pēcpusdiena mazajiem) 

3. februāris I.Barkēviča 

Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
tikšanās Rumānijā 

22. -27. februāris M.Čelnova, A.Kantiševa, 
D.Jansone, O.Veica, D.Ozoliņa 

„Iepazīsti savu dzimto pagastu!” 
Ekskursijas uz Mālpils piensaimnieku, 
maizes ceptuvi, bibliotēku. 
Ekskursija pie kazām 

Marts I.Žugre 
A.Vīksne 
M.Žukovska 
I.Rimicāne 

Lieldienu koncerts Mālpils pansionātā 7.aprīlis I.Barkēviča 
Lieldienas 9.aprīlis Mūzikas, grupu pedagogi 
Friziera profesija 
„Nepieradinātās” modes skate 

 
1.aprīlis 

D.Jansone, A.Kantiševa 

Dārznieka profesija 
„Zaļie īkšķīši” 

29.maijs G.Millere 

Sagatavošanas grupu vecāku sapulces Maijs Sagat. gr. pedagogi 
 Māmiņdienas koncerts 10.;11.maijs Mūzikas, grupu pedagogi 

Seminārs Rīgas rajona PII skolotāju 
palīgiem  
 

14.maijs A.Kantiševa 

Sporta svētki Sējas pagasta PII „Bitīte” 15.maijs I.Žugre 
Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
tikšanās Mālpils PII „Māllēpīte” 

16.-23.maijs M.Čelnova, A.Kantiševa 

Ekskursija uz šokolādes fabriku „Laima” 21.maijs M.Čelnova 
Sagatavošanas grupu izlaidumi 28.maijs Mūzikas skolotājas, sagat,gr. 

pedagogi 
Putnkopja profesija 
Ekskursija uz Mores pag. z/s „Salmiņi” 

Augusts  I.Ivanovska 

 
PII „Māllēpīte” darbojas 10 grupas, tai skaitā 4 obligātās sagatavošanas skolai grupas, ar 

audzēkņiem strādā fizisko aktivitāšu speciāliste aktivitāšu centrā un logopēds, atbilstoši aprīkotā 
kabinetā. Iestādi apmeklēja 167 bērni. Mācību gada noslēgumā 37 bērni dosies uz skolu. 

Lai veicinātu bērnu vispusīgu attīstību, darbojas tautisko deju un angļu valodas pulciņi. 
PII „Māllēpīte” turpina aktīvi darboties Socrates apakšprogrammas Comenius projektā „Mācies 

dzīvei” 
Saimnieciskā darbība 2008.gadā: 
Remonta darbi: 

1. Nomainītas trīs ārdurvis un divām uzstādītas kodu atslēgas. 
2. Renovēti mūzikas zāles griesti, izveidota jauna apgaismes sistēma, uzstādīti prožektori. 
3. Renovētas divas grupu sanitārās telpas (5. un 9.grupa). 
4. Izremontēts un labiekārtots vadītājas kabinets. 

Iegādes: 
1. Iegādātas trīsdaļīgās koka gultas 10 gab. (10.grupai). 
2. Iegādāti svari un dators medicīnas kabinetam. 
3. Iegādāti veļas komplekti 95 gab. (10., 9., 3., 4., grupām), frotē dvielīši 50gab. 

 
Vadītāja: Malda Čelnova 
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       MĀLPILS PAGASTA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Audzēkņu skaits 

2007. / 2008. m. g. noslēdzot, Mālpils pagasta mūzikas un mākslas skolā mācījās –  104 
skolēni, mākslas nodaļā –   47  , mūzikas nodaļā – 57. 
2007./ 2008. m. g. mūzikas un mākslas skolas profesionā lās ievirzes 
izglītības beigšanas apliecības saņēma 17  audzēkņi,10 – mūzikā un 7   – mākslā.  
2008./ 2009. m. g. mūzikas un mākslas skolas 1.klasē tika uzņemti 16 audzēkņi mūzikas 
nodaļā un  11  audzēkņi mākslas nodaļā, līdz ar to 1.septembrī mācības uzsāka    ... 27 audzēkņi. ( 
mūzikā 59 audz. – bez sagatavošanas) 

Pedagoģiskie darbinieki 

Mālpils pagasta mūzikas un mākslas skolā strādā  - 15 pedagogi, no tiem - 7 maģistri, 6 ar 
augstāko profesionālo izglītību, 2 ar vidējo speciālo pedagoģisko izglītību. 

Pedagogu tālākizglītība 
  

Paralēli mācību darbam skolā tiek aktīvi veikta pedagogu tālākizglītība. Daudzi pedagogi pilnveidoja 
savas zināšanas un iemaņas pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus seminārus, meistarklases un 
metodiskās sanāksmes.  
 
Laiks Pasākums Stundu 

Skaits 
Pedagogs Vieta  

23. un 
30.01.08. 

Seminārs čella spēlē   12 D. Ulase J. Mediņa Rīgas 
mūzikas vidusskola 

30.01.08. Meistarklases akordeona spēlē    6 A.Staseļune Jelgavas mūzikas 
vidusskola 

13.02.08. Meistarklases sitaminstrumentu 
spēlē 

   6 E. Rudzītis JMV 

27.02.08. Meistarklases flautas spēlē    6 O.Ridzevska JMV 
 
12.09.08. 

Darba grupas sanāksme 
mākslas skolu Valsts konkursa 
Mākslas valodas pamatos 
nolikuma izstrāde  

  
G. Kristjansone 

 
Rīga, 
KRIIC 

01.10.08. Vidzemes reģiona mākslas skolu 
mācību priekšmetu metodiskās 
apvienības sanāksme, darba 
plāns 

 Daina 
Galakrodzeniece 

Valmieras Mākslas  
vidusskola 

 
09.10.08. 

VR MS mācību priekšmetu 
metodiskās apvienības darba 
grupas sēde Valsts konkursa 
Mākslas valodas pamatos 
nolikuma precizēšanai 

  
G. Kristjansone 

 
Rīga, 
KRIIC 

 
22.10.08. 

 
Meistarklases klavierspēlē 

  
  6 

D. Dzelvīte- 
Lubarte, 

 
JMV 
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K. Ezera, 
S. Luceviča 

 
22.- 
23.10.08. 

Mākslas profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu mācību 
priekšmeta Veidošana  
pedagogu seminārs 

  
G. Dabvare 

 
Rīga, Baldone, 
Stopiņi 

 
29.10.08. 

Seminārs profesionālās ievirzes 
mūzikas skolu mācību 
priekšmetu Mūzikas mācība un 
Solfedžo skolotājiem 

    
   6 

   
I. Daukste 

  
Rīgas Doma kora 
skola 

 
05.11.08. 

Vidzemes reģiona mākslas skolu 
mācību priekšmetu 
metodiskās apvienības 
sanāksme. Mācību priekšmeta 
Kompozīcija programmas 
izstrāde. 

  
Daina 
Galakrodzeniece 

 
Valmieras 
Mākslas 
vidusskola 

 
19.11.08. 

Vidzemes reģiona mākslas skolu 
mācību priekšmeta Kompozīcija 
darba grupas sanāksme 
 

 Daina 
Galakrodzeniece 

Valmieras 
Mākslas vidusskola 

19.11.08. Seminārs profesionālās ievirzes 
mūzikas skolu mācību 
priekšmeta Mūzikas literatūra 
skolotājiem 

 
   6 

 
I. Daukste 

 
Siguldas mūzikas 
skola 

 
Mācību darbs 
 
2008. gadā Mālpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās dažādos valsts un 
starptautiskos konkursos, izstādēs, festivālos, koncertos un ieguva dažādu kategoriju 
apbalvojumus.  
 
Vasarā mūzikas un mākslas skolas audzēkņ iem savas radošās, mākslinieciskās un 
tehniskās iemaņas bija iespējams pilnveidot mācību un atpūtas nometnēs. 

Ārpusstundu darbs 

Mālpils mūzikas un mākslas skola veido kultūrvidi pagastā, organizējot koncertus, izstādes, 
Mākslas dienas, konkursus, piedaloties pasākumu noformēšanā un vadīšanā. 
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SVARĪGĀKIE PROJEKTI UN RADOŠIE PASĀKUMI 

( koncerti, konkursi, izstādes ) 
2008. gadā  

 
 

Nr.           Pasākums Laiks Vieta  Piezīmes 
 
1. 

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 
Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle un Čella 
spēle valsts konkursa II kārta (reģionālā) 

 
23.01.08. 

J. Mediņa 
Rīgas 
mūzikas 
vidusskola 

 

2. XIII Starptautiskais pianistu konkurss 
Valmierā 

30.01.08. Valmieras 
mūzikas 
skola 

 

 
3. 

 
E. Grīgam veltīts klavieru nodaļas audzēkņu 
koncerts  

 
14.03.08. 

Mālpils 
mūzikas un 
mākslas 
skola 

 

 
4. 

 
Lieldienu koncerts 

 
19.03.08. 

Mālpils 
kultūras 
nams 

 

 
5. 

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 
Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle valsts 
konkursa II kārta (reģionālā) 

 
16.04.08. 

J. Mediņa 
Rīgas 
mūzikas 
vidusskola 

Mārtīņš 
Cimanskis 
ieguva  
I vietu 

 
6. 

XI Latvijas mazo mūzikas skolu konkurss par 
Em. Dārziņa prēmiju klavierspēles specialitātē 

 
17.04.08. 

Vangažu 
mūzikas 
skola 

Marta Laizāne 
ieguva  
II vietu 

 
7. 

 
Jauno vijolnieku un čellistu konkurss 
„Zviedru laiki Daugavas grīvā” 

 
18.04.08. 

Bolderājas 
mūzikas un 
mākslas 
skola 

 

 
8. 

 
II Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss 
Līvānos 

 
19.04.08. 

J.Graubiņa 
Līvānu 
mūzikas 
skola 

 

9. Koncerts  Mālpils vidusskolā 30.04.08. Mālpils 
vidusskola 

 

10.  Koncerts māmiņām 08.05.08. Mālpils 
kultūras 
nams 

 

 
11. 

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas 
Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle valsts 
konkursa fināls  

 
09.05.08. 

Rīgas  
2. mūzikas 
skola 

Mārtiņš 
Cimanskis 
ieguva  
I vietu 

 
12. 

 
II Baltijas valstu klasiskās ģitāras konkurss 

 
augusts 

J. Vītola 
Latvijas 
Mūzikas 
akadēmija 

Mārtiņš 
Cimanskis 
ieguva  
III vietu 
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13. Dizaina dienu ietvaros radošās darbnīcas 
Filcēšana vadīšana  

25.-
26.10.08. 

Rīga Vadīja Ginta 
Kristjansone 

 
14. 

COMENIUS programmas projekta „Ar Ansīti un 
Grietiņu cauri Eiropai” sadarbības partneru 
pirmā sanāksme Vācijā  

26.-
31.10.08. 

Vācija, 
Minhene 

Piedalījās 
 D. Ulase 

 
15. 

Projektam „Sapnis par Latviju” nofotografēto 
darbu nosūtīšana Latvijas institūtam 

 
01.11.08. 

 
Rīga 

 

 
16. 

Mālpis mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde 
„Sapnis par Latviju” 

13.11.08. Mālpils 
kultūras 
nams 

 

 
17. 

 
Konkurss – koncerts „Talants Latvijai”  
(I kārta) 

 
14.12.08. 

Rīgas 
Latviešu 
biedrība 

Finālā tika  
A. Aivars, 
M.Laizāne, 
D. Putriņš 

18. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate 15.12.08. Mālpils k/n  
19. Ziemassvētku koncerts 16.12.08. Mālpils 

kultūras 
nams 

 

20. Koncerts Mālpils vidusskolā 17.12.08. Mālpils v/sk  
21. Koncerts pansionātā „Gaismiņas” 18.12.08. Allažu 

pagasts 
 

22. Ziemassvētku koncerts Mālpils luterāņu 
evaņģēliskajā baznīcā 

25.12.08. Mālpils  

 
 
 
Sagatavoja:  Juris Vītums 
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MĀLPILS KULTŪRAS NAMA DARBA PĀRSKATS 

  
           Mālpils kultūras nams 2008.gada 16. februārī nosvinēja savu 20 gadu jubileju ar vērienīgu 
koncertu, kurā piedalījās visi pašdarbības kolektīvi.  
           Kultūras nams visus šos gadus nav zaudējis savu statusu. Kā atzina mālpilieši - ,,Mēs varam 
būt lepni, ka mūsu kultūras nams - ,,kultūras laineris” nav pārbūvēts veikalos un, ka mums ir saglabāta 
brīnišķīgā iespēja baudīt dzīvi tās dažādībā un krāsainībā. 
 2008. gada pasākumu klāsts tika veidots 800gades zīmē – tikšanās reizes, koncerti, 
mākslinieku izstādes un to atklāšanas.  Tik piesātināts un daudzveidīgs izstāžu grafiks līdz šim nebija 
bijis. Kultūras nams arī veidoja 8 koncertu ciklu, kas  sagatavoja  mālpiliešus 800gades svētku 
kulminācijai – 9. augustam un VII Vislatvijas siera dienai. Gads bija nozīmīgs arī ar to, ka kultūras 
kolektīvi gatavojās un piedalījās XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos.  
           Kultūras namā 2008. gadā darbojas sekojoši mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 

 
 Mālpils jauktais koris, diriģente Sanita Vītuma, kormeistars Juris Vītums.  

            Daudz tika domāts par draudzības  koncertiem ar citiem koriem un tradicionālo uzstāšanos 
Pēterdienā, Mālpils 800-gades jubilejas rīkoto pasākumu ietvaros, Ziemassvētkos, Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītaja koncertā ,,Ar    dziesmu par Latviju’’, kas 
notika 4.maijā, ka arī sirsnīgajā 5. koru draudzības koncertā, kas notika 16.maijā ,,Muzeju nakts’’ 
ietvaros. Iepriecina tas, ka korim pievienojas aizvien jauni dziedātāji.  

 Jauktais koris XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku koru skatē izcīnīja I 
pakāpes diplomu un iespēju doties uz XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Rīgā.  

 
 Mālpils kultūras namā rosīgi darbojas Tautas lietišķās mākslas studija ,,URGA”, tekstilmākslinieces 

Laumas Krastiņas vadībā. No 2008.gada oktobra mēneša TLM studijai „Urga” ir jauna vadītāja – 
Ingūna Sīmansone. Noteikti jāmin lielais ieguldītais ,,Urgas” un īpaši, Laumas Krastiņas darbs, garā 
lupatu deķa tapšanā par godu kultūras nama 20. gadu jubilejai,  kurā savu lupatiņu varēja ieaust visi 
pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kultūras nama darbinieki, kā arī viesi no tuvām un tālām zemēm, kas 
tobrīd viesojās pie mums Mālpilī. 
             Studijai bija veiksmīga sadarbība ar Eiropas Comenius projektu ,,Eiropas pļavas”, kurš tika 
realizēts Mālpils pirmskolasizglītības iestādē un kura gala iznākums - sega 3x3m arī papildināja 
,,Urgas” izstādi. Dabīgo krāsojumu kolekcija un cimdi dabīgās krāsvielās bija lielisks papildinājums 
izstādei, ko pašvaldības darbinieki veidoja, reprezentējot Mālpili Itālijā.  
             Amatnieki ar saviem darbiem piedalījās republikas izstādēs Brīvdabas muzejā: ,,Sveču 
gaismā” – lielie lakati (oktobris – 2008. gada aprīlis) 
             Vadītāja studijas darbā iesaistījusi pagastā dzīvojošos un strādājošos amatniekus, 
rokdarbnieces – pinējus, koka apstrādes meistarus, adītājas. Katru gadu pagastā tiek rīkoti tautas 
lietišķo mākslu un latvisko dzīves veidu popularizējoši sarīkojumi, piemēram, Maizes dienā Āraišu 
Dzirnavu kalnā ,,Urga” rādīja savu prasmi maizes cepšanā, līdzi ņemot segu ,,Pļava”. Godā tiek celtas 
mājamatniecības un mājturības tradīcijas - tiek kopā aicinātas maizes cepējas, ciemiņi cienāti ar īsti 
latvisku miežu putru. 
             Studijas vadītāja Lauma Krastiņa vairākos projektos ļoti veiksmīgi sadarbojas ar Mālpils 
tautskolu, Vācijas lauku sieviešu apvienības dalībniekiem, mācot aust celaines no augiem ,,Urgas” 
darbnīcā, kā arī piedalījās ESF sabiedrības integrācijas Fonda ietvaros biedrības ,,Notici sev!” 
programmā sociālā riska grupām, vadot aušanas darbnīcu. ,,Urgas” dalībnieki čakli ,,pielocīja pūru”, ko 
vest un izstādīt XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku izstādē.  
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          „Urga” studija aktīvi iesaistījās aušanas akcijā Saulkrastos „Ieaud sevi Latvijā”, kas tika veltīta 
Latvijas 90. Gadadienai un Mālpils 800-gades svinībās, organizējot amatnieku darbu izstādi – 
pārdošanu. 
 
 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Sidgunda” Kolektīvā ir 26 dejotāji. Kolektīva vadītāja ir Julijana 

Butkeviča, koncertmeistare Jūlija Ņikitina.  
           Ilggadīgs un pamatā nemainīgs dejotāju sastāvs ļauj ,,Sidgundai” uzstāties augstā tehniskā 
līmenī. Kolektīvs tradicionāli aicina savus draugus – deju kolektīvus no citām Latvijas pilsētām – 
Inčukalna, Suntažiem, Ādažiem uz draudzības vakariem un, savukārt, ,,Sidgunda’’ ciemojās ārpus 
mājām, kā, piemēram, jāmin jauks notikums – kopā sadancošanas nakts koncerts ,,Naktsputni” 
Matīšos 2008. gada 30. maijā kopā ar tautisko deju kolektīvu ,,Līksme”. 
           Deju kopa ,,Sidgunda” XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku deju skatē izcīnīja I 
pakāpes diplomu un tiesības doties uz XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem Rīgā, 
piedaloties divās deju programmās, - ,,Izdejot laiku” un ,,No sirsniņas sirsniņā”. Kolektīvs, koncertējot, 
iesaistījās Mālpils 800-gades un Vislatvijas VII Siera dienas svinībās, speciāli šim pasākumam, 
iestudējot deju „Mīļā Māra man iedeva, jeb raibā govs”. 

 
 Jauniešu deju kopa ,,Māra” Kopā dejo 26 dejotāji – gan skolnieki, gan studenti, gan strādājošā 

jaunatne. Kopas mākslinieciskā vadītāja ir Maija Orlova, koncertmeistare Ingrīda Bartkeviča. 
Kolektīvs īpašs ar to, ka necenšas pēc autentiska deju izpildījuma, bet mēģina tautas dejas rādīt 
mūsdienīgākā, modernākā un oriģinālākā šķautnē. ,,Māra” daudz koncertējusi gan Latvijas novados, 
gan ārpus valsts robežām. Vērienīgs bija ,,Māras” SADANCIS marta mēnesī ar ,,Vizbulīti” no Siguldas, 
,,Spāri” no Suntažiem, ,,Austriņu” un ,,Ūsiņu” no Salaspils un ,,Pēdu” no Aizkraukles.  
            Deju kopa ar savu uzstāšanos priecējusi skatītājus gan kultūras nama 20 gadu jubilejas 
pasākumā 2008.g. 16. februārī, gan deju kopas ,,Kniediņš” 5. gadu jubilejas un Pēterdienas dziesmu 
un deju svētku koncertā. Šajā sezonā deju kopa ar jaunu koncertprogrammu piedalījās starptautiskā 
festivālā jūlija mēnesī Turcijā („ALAPLI INTERNACIONAL UND ART FESTIVAL”UND THE 3RD 
INTERNATIONAL GOLD NUT FOLK DANCE” KOMPLETITION no 22. – 26. Jūlijam).   
            Deju kopa aktīvi iesaistījās Mālpils  800-gades un Vislatvijas VII Siera dienas svinībās. Deju 
kopa uzstājusies Māra dienas, teātra uzvedumā „Teiku mistērijas”, 18. novembra un  Ziemassvētku 
ieskaņu koncertos. 
 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Kniediņš”. Kolektīva vadītāja ir Julijana Butkeviča, 
koncertmeistare Jūlija Ņikitina. 2008. gada 26. aprīlī deju kopa ar vērienīgu un interesantu deju 
programmu nosvinēja savu 5. gadu jubileju. 
           Kolektīvam ir sava īpaša aura, atmosfēra, viņi pat dejo kaut kā īpaši, tikai ar savu – ar 
,,Kniediņam” vien raksturīgu enerģiju.  XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku 
lieluzveduma ,,Izdejot laiku” deju kolektīvu skatē deju kopa ,,Kniediņš” ieguva III pakāpes diplomu. 
           Kolektīvs ar entuziasmu iesaistījās Mālpils 800-gadu jubilejas norisēs, Pēterdienas, 
Mārtiņdienas un Ziemassvētku rīkotajos pasākumos, kā arī draudzības koncertos. Lai gan kolektīva 
dalībnieki ir pārāk jauni, lai startētu senioru grupā, kolektīvu dibinot, ir domāts par perspektīvu un 
tālākām iespējām. 
 

 Mālpils kultūras nama amatierteātris, režisore Liene Cimža  
Amatierteātris nopietni strādāja un iesaistījās Mālpils 800-gadei veltītajās ,,Teiku mistērijās”, 

kurā darbojās visi 16 amatierteātra dalībnieki, deju kopa ,,Māra”, vadītāja Maija Orlova, divas mūsdienu 
deju grupas -,,Nakc”,  deju studijas vadītāja Ivetta Jakovļeva un vēl ,,HardCandy”, vadītāja Santa 
Zālamane. 
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Pēc daudzkārtēja skatītāju lūguma iestudējums „Teiku mistērijas” tika atkārtoti rādīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 90. gadadienas sarīkojumā kultūras namā.  

Rudenī darbs aizsākās pie Māras Zālītes dzejas uzveduma ,,Mana sirds vēl kumeļu baro”. 
Amatierteātra dalībnieki piedalījušies daudzos kultūras nama rīkotajos pasākumos - rudenī Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltītajā dzejas kompozīcijā, kultūras nama jubilejas koncertā 
veidojot oriģinālas skatuviskas etīdes, piesakot Pēterdienas un Mārtiņdienas dziesmu un deju svētku 
programmu, kā arī citos pasākumos.  

 
 Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Daukste. 

         Bērnu vokālais ansamblis piedalījies daudzos kultūras nama pasākumos – Mārtiņdienas, 
Ziemassvētku koncertos, bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursā ,,Mālpils brīnums 2008”, Māras, 
Mātes dienas un citos pasākumos. 
  

 Vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas” 
         2008. gadā pabūts arī aiz Latvijas robežām – Lietuvā. Izveidojusies vēstuļu draudzība ar dāmu 
klubu Vācijā. Augusta beigās tika uzņemti ciemiņi Mālpilī, bet augustā vecmāmiņas devās atbildes 
vizītē uz Vāciju.  
         Tikšanās klubiņā ir optimisma un dzīvesprieka avots nu jau 40 vecmāmiņām. 
,,Rezēdas” pulcējas reizi mēnesī, lai pie tējas tases parunātos savā starpā un arī uzzinātu ko jaunu un 
interesantu. Ikviena vecmāmiņa ir mīļi gaidīta ,,Rezēdu” pulciņā un var pievienotie vecmāmiņu 
klubiņam. 
         Ļoti interesantas ir klubiņa tikšanās ar viesiem, piemēram, š.g. februāra mēnesī pie mums 
viesojās dāmu klubiņa deju grupa no Vārkavas novada Preiļu rajona ,,Dzīves virpulī”. Skaista bija arī 
klubiņa ekskursija uz ,,Jauncaunēm” – viesošanās pie Dzintas Krastiņas, Taurupes pagasta apskate, 
pabijām Dullās Daukas birzī un bijām Madlienas muzejā. Noteikti visas ,,Rezēdas” vēl ilgi atcerēsies 
tikšanos ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu. 
 

 Vecmāmiņu ansamblis ,,Rezēdas”, vadītāja Ināra Daukste. 
Ansamblis ir uzstājies ne tikai savos sarīkojumos, bet arī pensionāru sarīkojumos, viesojušās Mālpils 
Sociālajā centrā, kā arī kaimiņu pagastos – Morē, Ropažos, Vidrižos, Allažos, Inčukalnā, Siguldā, 
Lauberē un citur. Aizsākusies draudzība ar Ropažu senioru ansambli. Ropažnieki ir bijuši Mālpilī, bet 
,,Rezēdas” iepriecinājušas ar dziesmām Ropažu pansionāta ļaudis. 
 

 Sidgundas sievu vokālais ansamblis, vadītāja Ārija Aņēna. 
Ansamblis apguva daudzveidīgu repertuāru un piedalījās kultūras nama organizēto pasākumu un 
svētku norisēs. Ar koncertiem viesojās Salaspilī, Sidgundā, Ropažos, Mālpils sociālajā centrā. Bija 
800gades dalībnieces, kā arī no0drošināja Siera svētku – pavarda pļaviņas darbību. 
 

 Mālpils profesionālās vidusskolas deju kolektīvs, kurš jau 2008. gadā ieguvis savu vārdu - 
,,Madara”, vadītāja Julijana Butkeviča, Šis kolektīvs bija sevi tik labi pierādījis, ka septembra mēnesī 
izveidojās divi sastāvi – „Madara I” un „Madara II”. Kolektīvs ar savu dejas soli katru gadu piedalās 
ikgadējās „Amatu dienās” un profesionālās orientācijas rīkotajos pasākumos Ķīpsalas hallē, vairākos 
draudzības koncertos, kā arī tepat Mālpils kultūras nama rīkotajos pasākumos, iepriecinot lielus un 
mazus skatītājus.  
           

 Jauniešu mūsdienu deju grupa „Hard Candy”, vadītāja Santa Zālamane 
Deju grupai šis ir pirmais darba gads. Deju grupā dejo 14 jaunieši, kuri aktīvi iesaistījās Pēterdienas, 
Mālpils 800-gades jubilejas rīkotajās norisēs – „Teiku mistērijās”, veidojot oriģinālu deju iestudējumus, 
kā arī 18. Novembra un Ziemassvētku ieskaņu koncertu organizēšanā.  
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 „MĀLPILS 800gades” PROJEKTA REALIZĀCIJA 

 
 

Mālpils 800gades svētku kulminācija notika 2008. gada 9. augustā kopā ar VII Latvijas novadu 
Siera dienu. Rīta cēliens iesākās ar mālpiliešu (skaitliski apmēram 900 dalībnieku)  gājienu uz Saules 
kalnu, kur kopīgā rituālā godināja sauli. Dienas garumā ap 10 000 viesu izklaidēja vienlaikus piecās 
norises vietās- Centrālajā svētku laukumā dienas garumā darbojās Latvijas novadu siera ražotāji, 
Vīnkalniņā darbojās amatnieki, Mālpils muižas parkā varēja iziet Siera taku, skeitlaukumā pie kultūras 
nama notika deju kolektīvu sadancošanās koncerti un koru sadziedāšanās, kā aŗī līnijdejotāju 
maratons, pilskalnā sienas apgleznošanas – grafiti darbnīca, laukumā pie GE Money bankas dažādas 
atrakcijas bērniem,  gidu pavadībā varēja iepazīties ar Mālpili,  vērot un piedalīties biedrības 
„Sidegunde” mākslinieku portretistu plenērā. Dienas izskaņā – 800gades noslēguma koncerts,  
piedalījās mākslinieki  kuriem bijusi saistība ar Mālpili: Ainars Mielavs, Linda Leen, Juris Kaukulis ar 
„Dzelzs Vilku”, Liene Circene, Zigfrīds Muktupāvels un Ija Circene – Groša. Koncerta izskaņā SALŪTS 
un BALLE. 

 Svētku kulmināciju ievadīja 8 koncertu cikls katru piektdienas vakaru uz Mālpils muižas 
saliņas,pilskalnā un muižas pagalmā,  kuros piedalījās – grupa „Dzelzs Vilks”, konkursa Mālpils 
„Dziesma 2008” dalībnieki, koklētāju ansamblis „Austriņa”, aktieris Pauls Butkēvičsun mūziķe Elīna 
Cileviča, ansamblis „5-atā”, folkloras kopa „Baļķi”, Latvijas Nacionālās operas solisti. Astotais bija 
svētku atklāšanas koncerts, kurā Mālpils amatierteātris rādīja uzvedumu „Teiku mistērijas” un piedalījās 
Liepājas zvanu koris „Gloria   
 Realizējot 800gades sagaidīšanas programmu, kas ilga kopš 2007. gada nogales, tika realizēti 
pagasta labiekārtošanas, infrastruktūras sakārtošanas un tūrisma vietu sakopšanas darbi, piesaistot arī  
uzņēmēju  finansējumu.  
 Svētkiem izskanot,  savu dzīvi turpinās un atgādinās  par šo notikumu – svētku SIMBOLI - 
folkloras krājums „Trīs sidraba avotiņi”, atklātņu komplekts „Mālpils senajās pastkartēs”, 
kultūrvēsturiskā mantojuma piemiņas monēta, piekariņš un videofilma par Mālpili. 
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 

 

 Mālpils pagasta dzimtsarakstu nodaļa 2008. gadā ir nodrošinājusi Mālpils pagasta pašvaldībai 
nodoto autonomu un Latvija Republikas normatīvajos aktos paredzēto atsevišķo funkciju un uzdevumu 
izpildi civilstāvokļu aktu reģistrēšanā. 

Nodaļa ir reģistrējusi dzimšanas 42 jaundzimušajiem. Ir aizpildīti Laulības reģistra ieraksti 19 
pāriem, no kuriem 5 pāri laulājās Mālpils baznīcā, kur ceremoniju vadīja luteriskās draudzes mācītājs, 
bet 14 pāriem svinīgā laulību reģistrācija notika Mālpils dzimtsarakstu nodaļā. 

 Ir reģistrēti 44 miršanas gadījumi. Dabiskais iedzīvotāju pieaugums ir bijis negatīvs (- 2).  
17 dzimšanas reģistru ierakstos, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes iesniegumu, ir izdarīti 
papildinājumi ar ziņām par tēvu. 
Septiņos laulības reģistru ierakstos, kas glabājas Mālpils dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, 

pamatojoties uz tiesas spriedumu, ir izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. 
Uz personu iesnieguma, tiesas sprieduma vai administratīvā akta pamata ir izdarīti citi 

papildinājumi un labojumi trīs civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos. 
Ir izsniegtas 13 atkārtotas civilstāvokļa apliecības un 5 izziņas par civilstāvokļa akta ierakstu.  
Divreiz gadā noteiktajos termiņos LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam un katru 

mēnesi LR Centrālās Statistikas pārvaldei ir iesniegtas atskaites par Dzimtsarakstu nodaļā veikto 
darbu. 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir informēta LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde par 
Dzimtsarakstu nodaļā aizpildītajiem reģistriem un papildinājumiem civilstāvokļu aktos. Atbilstoši 
prasībām ir sakārtoti Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhīva fondi. 

Dzimtsarakstu nodaļa šajā gadā aktīvi iesaistījās Mālpils 800 gades svētku jubilejas svinībās. Pēc 
dzimtsarakstu nodaļas lūguma rotkaļi Inita un Vitauts Straupes izgatavoja Mālpils pagasta Sidgundas 
pilskalnā atrastās 13./14.gadsimta rotas (krustiņa) kopiju.  
Mālpils dzimtsarakstu nodaļa kopā ar Mālpils pagasta padomi vienreiz  četros mēnešos organizēja 
svinīgu pasākumu jubilejas gadā jaundzimušajiem bērniem un viņu vecākiem. Pasākumā muzikālos 
priekšnesumus sniedza Mālpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, katram jaundzimušajiem 
bērniem tika uzdāvināta  Sidgundas  pilskalnā atrastās rotas kopija un grāmata par  Mālpili. 
Gada nogalē Mālpils dzimtsarakstu nodaļa kopā ar Mālpils kultūras namu organizēja jubilejas gada 
“Galā balli”, uz kuru tika aicinātas un sveiktas Mālpils pagastā dzīvojošās tās ģimenes, kas 2008. gadā 
svinēja savas Zelta, Sudraba, Saules, Dzintra vai Rožu kāzu jubilejas. 
 
 
 
 
 
Nodaļas vadītāja                                   Viktorija  Kalniņa 
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KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS DAĻAS DARBS 
 
 
 
 Darbs Mālpils 800 darba grupā (maketi reklāmām, kartiņai, plakātiem, ielūgumam, 

programmai), (visu gadu) 
 Darbs pie velomaršruta Sigulda-More-Mālpils-Allaži-Sigulda izstrādes, (janvāris) 
 Mālpils 800 gades svētku, Mālpils muižas, Mālpils Piensaimnieka un velomaršruta Sigulda-

More-Mālpils-Allaži-Sigulda bukleta prezentācija BALTTOUR 2008 Mālpils pagasta stendā, 
(8.februāris) 

 Realizēts projekts „Vecrubenīšu senkapu arheoloģiskā izpēte Mālpils pagastā”, (jūnijs) 
 Organizēta pirmo trīs ielu nosaukumu un informācijas norāžu stabu Mālpils centrā saskaņā ar 

projektu „Vienota ielu nosaukumu un norāžu sistēma ar un bez apgaismojuma (INS) Mālpils 
pagastā” uzstādīšana, (jūlijs,augusts) 

 Mālpils kapsētas vēsturisko kapu vietu sakopšana, organizētas 4 talkas, (aprīlis,maijs) 
 Dalība Mālpils parka meliorācijas un labiekārtošanas projektā, (janvāris, februāris) 
 Mālpils novadpētniecības muzeja izstādes „Mālpils baznīcas vēsture” izveide un atklāšana 

Mālpils ev.lut. baznīcā, (16.marts) 
 Mālpils novadpētniecības muzejā savākto fotomateriālu apkopojums Seno pastkaršu 

komplektā, (jūlijs) 
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MĀLPILS PAGASTA BĀRIŅTIESAS DARBS 
 
2008. gadā Mālpils pagasta bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir noturējusi 30 sēdes. 

Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 
 
1.Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2009. gada 1.janvāri Mālpils pagastā ir 14 
bērni. 2008. gadā četriem bērniem tika nodibināta aizbildnība. Ar bāriņtiesas lēmumu viens aizbildnis 
tika atlaists no aizbildņa pienākumu veikšanas, jo bērna māte bija kļuvusi pilngadīga. 
 
2.Aizgādnība. Bāriņtiesa 2008. gadā ir iecēlusi aizgādni vienai rīcībnespējīgai personai. Divas 
personas tika atbrīvotas no aizgādņa pienākumu pildīšanas.  
 
3.Bērnu aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem. Ar bāriņtiesas lēmumu tika 
atņemtas aprūpes tiesības sešiem vecākiem. Tika pieņemts viens lēmums par lietas ierosināšanu tiesā 
par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vecākam. Vienam vecākam ar tiesas spriedumu tika 
atņemtas aizgādības tiesības. 
 
4.Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Ar bāriņtiesas lēmumu viens Mālpils pagasta bērns tika ievietots 
audžuģimenē. Mālpils pagastā ir viena audžuģimene, kura 2008.gadā neveica savus pienākumus 
attaisnojošu iemeslu dēļ. 
 
5.Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu nodrošināšana un 

aizstāvība.  

2008. gadā tika pieņemti septiņi lēmumi, ar kuriem vecākiem un aizbildņiem tika dota atļauja pieņemt 
mantojumu nepilngadīgo bērnu vārdā, rīkoties ar bērnu mantu un saņemt dāvinājumu bērnu vārdā, kā 
arī pārstāvēt bērnu mantiskās intereses. 
 

6.Nepilngadīgo bērnu personisko interešu nodrošināšana un aizstāvība.  

2008. gadā tika pieņemti divi lēmumi par prasības pieteikumu iesniegšanu tiesā paternitātes pieņēmu 
apstrīdēšanai četriem Mālpils pagasta bērniem. 

 
Mālpils pagasta bāriņtiesā 2008. gadā izdarīti 493 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un apliecināti 

darījuma akti, nostiprinājuma lūgumi nekustamo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā, apliecinātas 
pilnvaras un paraksta īstums, kā arī sniegtas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem. 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja:                                                      Anna Višķere 

2009.gada 25.maijā 
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INVESTĪCIJU UN ĀRĒJO SAKARU DAĻAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI 2008. 
GADĀ 

 
Laiks 

 
Pasākums / projekts 

janvāris- 
februāris 

Darbs pie ES izglītības programmu projektu pieteikumu izstrādes (Comenius, 
Leonardo da Vinci ), tiek izstrādāti četri  projekti Mālpils mācību iestādēm, un biedrībai 
„Mālpils tautskola” 

janvāris- aprīlis Turpinās angļu valodas kursi vairākām grupām un vācu valodas sarunu kluba 
nodarbības 

februāris Mālpils vidusskolas delegācija piedalās „Grafiti...” projekta sanāksmē Ljēžā, Beļģijā 
marts jauniešu apvienības pasākums – akcijas „Sveiks, novadniek” noslēgums (akcijas gaitā 

iegūtās un izveidotās vizuālās un video informācijas prezentācija, priekšnesumi, 
plakātu izstāde) 

marts Pirmsskolas izglītības iestādes delegācija piedalās Comenius programmas projekta 
„Eiropas pļavas” pasākumos Polijas partnerskolā 

aprīlis Mālpils vidusskolas delegācija piedalās „Grafiti...” projekta sanāksmē Romā, Itālijā 
maijs Materiālu apkopošana un prezentāciju izstrāde  Latvijas Pašvaldību savienības 

sanāksmei Mālpilī  sakoptāko pagastu konkursam 
jūnijs Pirmsskolas izglītības iestādes delegācija piedalās Comenius programmas projekta 

„Eiropas pļavas” pasākumos Vācijas partnerskolā 
jūnijs ES izglītības programmu projektu atskaišu sagatavošana un iesniegšana  
jūnijs Materiālu apkopošana un prezentāciju izstrāde  sakoptāko pagastu konkursam 
jūnijs Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekta dalībnieki piedalās projekta sanāksmē 

Dānijā 
jūlijs Biedrības „Mālpils tautskola” jauniešu grupa piedalījās programmas „Jaunatne” 

projektā „Vide un kultūra” Francijā. 
jūlijs Informācija par četriem atbalstītiem projektiem Comenius programmā aar kopējo 

finansējumu 54 115 LVL. 
jūlijs Biedrības „Mālpils tautskola Leonardo da Vinci programmas projekts iekļauts Eiropas 

veiksmes stāstu/labas prakses  piemēru brošūrā. 
augusts Aurihas (Vācija) jauktā kora viesošanās Mālpilī  800-gades svinību ietvaros 

 
augusts Vācu valodas sarunu kluba dalībnieces viesojas Aurihā, Vācijā pie sarakstes 

partnerēm. 
septembris Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekta dalībnieki piedalās projekta sanāksmē 

Polijā 
septembris Iegūta uzvara Akadēmisko programmu aģentūras rīkotajā Eiropas valodu atzinības 

zīmes konkursā ar projektu „Valodām draudzīgs pagasts” 
septembris Mālpils vidusskolā notiek Comenius programmas projekta „”Dari to savā labā!” (sports 

un veselīgs dzīves veids) pirmā sanāksme ar viesiem no Anglijas, Spānijas, Polijas, 
Norvēģijas partnerskolām 

oktobris Darbu atsāk vācu valodas sarunu klubs. 
oktobris Mālpilī viesojas starptautiskās izglītības apvienības pārstāvji. Mālpils pagasta padome 

kļūst par šis organizācijas biedru ar mērķi veicināt starptautisko sakaru, izglītības un 
lauku tūrisma attīstību. Tas ir līdzšinējo kontaktu turpinājums ar Lejassaksijas novada 
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(Vācija) dažādām institūcijām 
oktobris Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta 

„Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai” (kopīgas mūsdienīgas pasakas izveide kopā ar 
Vācijas, Portugāles, Francijas, Turcijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas partneriem) 
sanāksmē Minhenē, Vācijā 

oktobris Pirmsskolas izglītības iestādes delegācija piedalās projekta „Mācīties dzīvei” 
pasākumos partnerskolā Barselonas partnerskolā, Spānijā (Partneri –Vācijas, 
Rumānijas, Spānijas partnerskolas) 

novembris Darbu atsāk angļu valodas kursi 
novembris Seminārs „Komandas veidošana” (Rīgas rajona padomes finansēts projekts) 
novembris Sidgundas pamatskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta „Eiropas 

komandas veidošana” sanāksmē Galati partnerskolā, Rumānijā 
decembris Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekta dalībnieki piedalās projekta sanāksmē 

Luksemburgā 
decembris Projekts „Valodām draudzīgs pagasts” izvēlēts par Eiropas mēneša projektu, plašāks 

apraksts par to publicēts Eiropas daudzvalodības komisijas mājas lapā. 
decembris Partneru un plānojamā satura apzināšana jaunajiem ES izglītības programmu projektu 

pieteikumiem. 
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2008. GADA PROJEKTI 

 
Izglītība. Jaunatne 

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots 
Kop-

summa  
Pagasta 
līdzfin. 

 Komentāri 

Eiropas pļavas III PII “Māllēpīte” SOCRATES /Comenius 3 500 0 
Projekts 
noslēdzies 
2008.gada jūlijā 

Eiropas pilsētu grafiti III Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 3 500 0 
Projekts 
noslēdzies 
2008.gada jūlijā 

LLL55+... aiming for future 
 

Biedrība „Mālpils 
tautskola” GRUNDTVIG 11 667 0 

Uzsākts 2007. 
gada oktobrī, 
turpinās līdz 
2009.g.jūlijam 

Mācīties dzīvei PII “Māllēpīte” SOCRATES /Comenius 14 758 0 Notiek projekta 
īstenošana 

Eiropas komandas veidošana Sidgundas 
pamatskola SOCRATES /Comenius 14758 0 Notiek projekta 

īstenošana 

Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai Mūzikas un mākslas 
skola SOCRATES /Comenius 9 839 0 Notiek projekta 

īstenošana 

Veselība un sports skolā un sabiedrībā Mālpils vidusskola SOCRATES /Comenius 14 758 0 Notiek projekta 
īstenošana 

Vide un kultūra Biedrība „Mālpils 
tautskola” Jaunatne 4 500 0 

Projekts 
noslēdzies 
2008.gada jūlijā 

Komandas veidošana Biedrība „Mālpils 
tautskola” Rīgas rajona padome 300 0 Īstenots novembrī 

 

Dabas un kultūras mantojums 
Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots 

Kop-
summa  

Pagasta 
līdzfin. 

Komentāri 

Vecrubenīšu senkapu glābšanas darbi Mālpils pagasta 
padome 

Kultūrkapitāla fonds 3 120 2 420 
Projekts 
noslēdzies 
30.06.2008. 

Intensīvie vietējo gidu apmācības kursi 
Mālpils 
novadpētn.muzejs 

Rīgas rajona padome 300 Lēmums par 
atbalstu  

Projekts 
noslēdzies 
30.05.2008. 

Mālpils luterāņu baznīcas restaurācijas 
programma: 1.daļa – arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte 

Biedrība „Idoves 
mantojums” Kultūrkapitāla fonds 1 600 0 

 

Projekts 
noslēdzies 
30.08.2008. 

Mālpils Dievmātes patvēruma pareizticīgās 
baznīcas vēstures izpēte 

Biedrība „Idoves 
mantojums” 

Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrība 

270 0 
Projekts 
noslēdzies 
30.08.2008. 

 

Sociālā politika 
Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots 

Kop-
summa 

Pagasta 
līdzfin. 

Komentāri 

Invalīda – bezdarbnieka darba vietas 
labiekārtošana 

Mālpils pagasta 
padome Valsts nodarbin. dienests 3 569 480 

Notiek projekta 
īstenošana 

Dziedot dziedināt Biedrība „Notici 
sev” Rīgas rajona padome 300 

Lēmums par 
atbalstu 

Projekts 
noslēdzies 
2008.g.martā 

Mālpils sociālās aprūpes centra virtuves 
sanitārā mezgla renovācija 

Mālpils sociālās 
aprūpes centrs Mālpils pagasta padome 120 000 120 000 Notiek projekta 

īstenošana 

Sociāli dzīvojamās mājas „Smiltnieki” 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 

Mālpils pagasta 
padome 

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 

201 938 60 000 

Proj. iesniegts 
14.11.2008. 
Rezultāti būs 
līdz 
14.02.2009. 
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Infrastruktūras attīstība 

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots Kopsumma  
Pagasta 
līdzfin. 

Komentāri 

Ūdenssaimniecības attīstība Mālpils 
pagasta Sidgundas ciemā SIA Norma K Eiropas reģionālās 

attīstības fonds 449 633 22 482 
Projekts tiks 
iesniegts līdz 
27.01.2009. 

Satiksmes drošības uzlabošanas 
pasākumi Mālpils pagastā (Pils iela) 

Mālpils pagasta 
padome 

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 251 593 101 633 

Projekts 
iesniegts 
01.12.2008. 
Rezultāti būs 
līdz 
01.04.2009. 

Sporta ielas rekonstrukcija Mālpils ciemā Mālpils pagasta 
padome 

ELFLA Lauku 
atbalsta programma  277 099 137 099 

Projekts 
iesniegts 
30.09.2008. 
Rezultāti būs 
līdz 
01.03.2009. 

Go cycling through Vidzeme and Southern 
Estonia /Starptautiskais veloprojekts/ 

Vidzemes tūrisma 
asociācija 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu program-
ma 

1 256 149 2 575 

Projekts 
iesniegts 
25.09.2008. 
Rezultāti būs 
2009.g. janvārī. 

Mālpils vidusskolas sporta komplekss  Mālpils pagasta 
padome Valsts kases kredīts 3 457 729 1 728 865 Notiek projekta 

īstenošana 

Siltumapgādes sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana 

Mālpils pagasta 
padome 

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds  756 789 406 087  

Projekts 
noslēdzies 
2008.gada 
maijā 

Ūdenssaimniecības attīstība A-Latvijas 
upju baseinu pašvaldībās / Mālpils pagasts 

Mālpils pagasta 
padome 

ISPA un Kohēzijas 
fonds 

828 000 
(2004.gada 

summa) 

124 200 
(2004.gad
a summa) 

Projekta 
pieteikums 
atlikts uz 2009. 
gadu. 

Mālpils muižas rekonstrukcija 

Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanas 
biedrība 

ERAF, pieteicēja 
finansējums 

3 650 000 0 

Mālpils pagasta 
padome 
sniedza 
inform.-
organizat. 
atbalstu  

Tehniskā projekta izstrāde sociālās 
dzīvojamās mājas „Smiltnieki” (180 kv.m) 
siltumnoturības paaugstināšanai un 
renovācijai 

Mālpils pagasta 
padome 

Pašvaldības budžets 11149 11149 Informatīvais 
paziņojums 

Sniedzes ielas asfalta seguma atjaunošana 
Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 59 206 59 206 Īstenots 

Kultūras nama fasādes renovēšana 
 

Mālpils pagasta 
padome 

Pašvaldības budžets 4576 4576 Īstenots 

Mālpils pagasta padomes administrācijas 
ēkas pagalma un centra laukumu 
bruģēšana un labiekārtošana 

Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 

145 274 
 

145 274 
 Īstenots 

Parka meliorācijas un rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izstrāde 
 

Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 81320 81320 Īstenots 

Parka un Dzirnavu ielas reciklēšanas darbi 
Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 13342 13342 Īstenots 

Parka soliņu izgatavošana un uzstādīšana Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 2625 2625 Īstenots 

Parka gājēju celiņu izveidošana Mālpils pagasta 
padome Pašvaldības budžets 1702 1702 Īstenots 
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SPORTA NODAĻAS PĀRSKATS 

 
Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 
06.01.2008. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 1.posms. 23 dalībnieki 

19.01.2008. Mālpils pagasta čempionāts GALDA 
TENISĀ 

Sacensībās piedalījās 22 dalībnieki - 14 vīrieši, 6 
sievietes un 2 jaunieši. Pusfināli beidzās ar 
rezultātu 3:1. Gusts Norkārkls pārspēja Mareku 
Cimuru, bet Adrians Fjodorovs – Staņislavu 
Kaptaru. Cīņā par 3.vietu pārāks izrādījās 
Staņislavs Kaptars, kurš, ar rezultātu 3:0, pieveica 
Mareku Cimuru (Mareks jau otro gadu pēc kārtas 
ierindojās uzreiz aiz godalgoto trijnieka – 4.vietā). 
Finālā Gusts Norkārkls, ar rezultātu 3:1, uzvarēja 
Adrianu Fjodorovu un otro gadu pēc kārtas kļuva 
par Mālpils pagasta čempionu. Sievietēm 1.vietu, 
zaudējot tikai vienā setā, diezgan pārliecinoši 
ieguva pagājušā gada uzvarētāja Sanita Ģērmane 
(vienīgo setu zaudējot Ilzei Vilciņai). 2.vietu ieguva 
Inese Kaupuže, bet 3.vietu – Ilze Vilciņa. 
Jaunākajām dāmām cienīgu pretestību izrādīja arī 
kundzes labākajos gados – Daiga Dišereite un 
Maruta Lāce. Jauniešiem labākais izrādījās Mārcis 
Kaņepējs, kurš pieveica Silvestru Bajāru. Abiem 
jauniešiem viss vēl priekšā un nešaubos, ka pēc 
pāris gadiem varēs sastādīt konkurenci gados 
vecākajiem dalībniekiem. 

20.01.2008. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 2.posms. 28 dalībnieki 

27.01.2008. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 3.posms. 18 dalībnieki 

02.03.2008. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 4.posms. 20 dalībnieki 

16.03.2008. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 5.posms. 24 dalībnieki 

13.04.2008. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 6.posms. 20 dalībnieki. Kopvērtējumā 1.vietu 
diezgan pārliecinoši izcīnīja Oskars Janbergs, 
2.vietā ierindojās Adrians Fjodorovs, kurš vēl 
pirms pēdējā posma bija tikai 8.vietā un veiksmīgi 
nostartējot pēdējā posmā Adrians iekļuva 
godalgoto trijniekā, 3.vietā kopvērtējumā Agris 
Ozoliņš, kurš, līdzīgi kā Adrians, godalgoto 
trijniekā iekļuva no 7.vietas, kurā Agris atradās 
pirms pēdējā posma. Jāpiebilst, ka Agris 
nepiedalījās 2 posmos, bet visos posmos, kuros 
viņš piedalījās tika iegūtas godalgotās vietas, 
izņemot pēdējo posmu (pēdējā posmā Agris palika 
4.vietā). 4.vieta kopvērtējumā – Jānis Podračiks, 
kurš pirms pēdējā posma bija 2.vietā; 5.vieta – 
Jānis Žukovs un olimpisko sešinieku kopvērtējumā 
noslēdza Dzintars Narnickis. Pēdējie 2 posmi 
diezgan neveiksmīgi bija Alfonam Suķim, kurš 
pirmajos posmos bija starp līderiem, kopvērtējumā 
Alfonam 7.vieta 

26.04.2008. Mālpils pagasta čempionāts NOVUSĀ Sacensībās piedalījas 11 vīrieši un 3 sievietes. 
Sievietēm tika izspēlēts apļa turnīrs un 1.vietu 
ieguva vairākkārtēja šo sacensību uzvarētāja 
Gaļina Jansone, 2.vietā ierindojās Lilija Kalniņa, 
bet 3.vietā Līga Tirzmale. Vīrieši izlozes kārtībā 
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tika iedalīti 2 grupās. No katras grupas divi labākie 
iekļuva pusfinālā. No pirmās grupas pusfinālā 
iekļuva Guntis Krivenoks un Kaspars Žukovs, bet 
no otrās grupas tēvs un dēls – Alfons un Gatis 
Suķi. Pirmajā uusfinālā Gatis Suķis ar rezultātu 3:0 
apspēlēja Gunti Krivenoku, bet otrajā Alfons Suķis 
ar rezultātu 3:1 pieveica Kasparu Žukovu. Līdz ar 
to finālā savā starpā spēkiem mērojās tēvs un 
dēls. Ļoti sīvā cīņā, šoreiz, uzvarēja jaunība, Gatis 
pārspēja savu tēvu Alfonu ar rezultātu 4:3. Cīņā 
par trešo vietu ar rezultātu 3:2 Kaspars Žukovs 
pārspēja Gunti Krivenoku. 

31.05.2008. Orientēšanās sacensības „Vai Tu pazīsti 
Mālpili” 

 

22.06.2008. Mālpils kausa izcīņa PLUDMALES 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils tagad var lepoties ar diviem pludmales 
volejbola laukumiem. Sacensībās piedalījās 14 
vīriešu komandas, 4 jauktās komandas un 2 
sieviešu komandas. Sieviešu konkurencē uzvarēja 
Sandra un Estere, kas pieveica Kristu un Madaru. 
Jaukto pāru konkurencē trīs uzvaras un 1.vietu 
ieguva Sandra un Ģirts Lielmeži, 2.vietā atstājot 
pagājušā gada uzvarētājus jaukto pāru 
konkurencē Esteri un Ansi. 3.vietā ierindojās 
Krista un Nameisis. Vīrieši tika salozēti 4 grupās, 
no kurām pirmo divu vietu ieguvēji kvalificējās 
ceturtdaļfinālam. Līdz pusfinālam nokļuva pāri: 
Gatis/Nauris, Māris/Armands, Ģirts/Ansis un viesi 
no Siguldas. Pirmajā pusfinālā savā starpā tikās 
Māris/Armands un viesi no Siguldas, divu setu 
cīņa pārāki bija viesi no Siguldas. Otrajā pusfinālā 
Ģirts/Ansis divos setos pārspēja Gati/Nauri. Ļoti 
spraigi norisinājās cīņa par 3.vietu, kurā pārāki 
izrādījās Gatis/Nauris, atstājot pagājušā gada 
otrās vietas ieguvējus Māri/Armandu aiz godalgoto 
trijnieka. Finālcīņā pagājušā gada Mālpils kausa 
ieguvēji – viesi no Siguldas apliecināja savu 
meistarību un divos setos pārspēja Ģirtu/Ansi. 

08.08.2008. Futbola spēle „Jaunie” – „Vecie” „Jaunie” uzvarēja ar rezultātu 3:0 

09.08.2008. 800 metru skrējiens 800 metru skrējienā savās vecuma grupās 
uzvarēja Dzintra Leitāne, Pēteris Leitāns, Dāvis 
Zagorskis, Gunta Blūmiņa, Marks Žukovskis, 
Elizabete Šņore, Marta Kampara, Klāvs Sārna 

09.08.2008. ROKU CĪŅA Roku cīņā savās vecuma grupās uzvarēja Kristīne 
Tomsone, Mairita Bičkovska, Nauris Sutirins, Jānis 
Krivišs, Ainārs Bērziņš. 

10.08.2008. Pludmales volejbola turnīrs „Mālpils 
800” 

Turnīrā piedalījās 9 pāri, kas tika sadalīti 2 grupās. 
Pirmajā grupā 1.vietu ieguva pāris Ģirts/Ansis, 
kas pusfinālā tikās ar pāri Ivo/Gatis un uzvarēja ar 
rezultātu 2:0. Otrajā grupā uzvarēja Māris/Gatis, 
kuri, savukārt, pusfinālā tikās ar pāri Jānis/Gusts 
un uzvarēja ar rezultātu 2:0. Spraigā cīņā par 
3.vietu veiksmīgāki tomēr izrādījās pāris Ivo/Gatis, 
kas arī ieguva 3.vietu. Finālā, ar rezultātu 2:1 
pārspējot pāri Ģirts/Ansis, uzvaru svinēja 
Māris/Gatis. 

23.08.2008. Mālpils kausa izcīņa MINI FUTBOLĀ Piedalījās 9 komandas no Taurupes, Ērgļiem, 
Bekubodes, Pārogres, Lauberes un Mālpils.  
Līdz pusfinālam aizkļuva komandas Ērgļi, 
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Taurupe, Dolomīts un LDz Cargo. Diemžēl 
neviena no Mālpils komandām neaizkļuva līdz 
pusfinālam. Liela atzinība arī Lauberes komandai, 
kuras sastāvā spēlēja arī divas dāmas, no kurām 
viena stāvēja ļoti atzīstami stāvēja vārtos. Tātad, 
pirmajā pusfinālā Taurupe ar rezultātu 3:0 uzvarēja 
Ērgļu komandu, otrajā pusfinālā LDz Cargo 
pēcspēles soda sitienos pārspēja komandu 
Dolomīts. Cīņā par 3.vietu Ērgļi ar rezultātu 2:0 
pārspēja komandu Dolomīts. Finālā Taurupe ar 
rezultātu 1:0 pēdējā minūtē pārspēja komandu 
LDz Cargo. 

13.09.2008. Mālpils kausa izcīņa Strītbolā 1.vietu turnīrā izcīnīja komanda Red Dragon, 
kuras sastāvā spēlēja Mareks Karpovičs, Gints 
Bīriņš, Oskars Mežsargs, Jānis Bule. 2.vietā 
ierindojās komanda AEEE (Andris Krūklis, Edgars 
Bahmanis, Edgars Komarovs, Edgars Vunģis), bet 
3.vietu ieguva komanda Dailis (Dailis Veics, Ģirts 
Lielmežs, Mārtiņš Lustiks). 

02.11.2008. Mālpils pagasta čempionāts ŠAHĀ Piedalījās 11 dalībnieki. Tika izspēlēta Šveices 
sistēma 7 kārtās ar apdomas laiku – 20 minūtes 
katram dalībniekam.  
5,5 punktus no 7 iespējamiem ieguva A.Seļivanovs 
un Ģ.Lielmežs. Labāks koeficients izrādījās 
Ģ.Lielmežam un līdz ar to – 1.vieta. 2.vieta 
pagājušā gada uzvarētājam A.Seļivanovam. 5 
punkti no 7 un 3.vieta – J.Podračikam, kurš, 
neskaitot pēdējo kārtu, spēlēja ļoti pārliecinoši. 
4.vietu starp kungiem un 1.vietu starp dāmām 
ieguva Mālpils labākā šahiste Esmeralda Balode-
Buraka. 5.-6.vietu dalīja Mālpils šahistu treneris 
Pāvels Jakovļevs un pārsteiguma īpašnieks, 
aktīvs sportists un sporta līdzjutējs Māris Bērziņš. 

08.11.2008. Mālpils kausa izcīņa VOLEJBOLĀ Sacensībās piedalījās 8 komandas. Bija pat 
atbraukuši ciemiņi no Madonas un Bauskas rajona 
Brunavas pagasta. Komandas tika salozētas 2 
grupās pa 4 komandām katrā grupā. Pirmās 2 
labākās komandas no katras grupas cīnījās tālāk 
par iekļūšanu finālā.  
Tātad, 1.vietu ieguva komanda LMT (Ivars 
Masāns, Intars Palameiks, Andrejs Furtats un Ģirts 
Lielmežs), 2.vietu izcīnīja komanda Stažieri (Jānis 
Kalniņš, Jānis Dišereits, Sandris Kalniņš un 
Millers), bet 3.vietā ierindojās komanda Brunava 

 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 
10.01.2008. Rīgas rajona Sporta spēles DISTANČU 

SLĒPOŠANĀ 
Sacensībās piedalījās 15 komandas. Mālpils 
komanda nostartēja labi un ieguva 10.vietu. 
Individuāli 1.vietu savā vecuma grupā pārliecinoši 
izcīnīja Laima Leitāne, bet 3.vietu savā vecuma 
grupā ieguva Pēteris Leitāns. Vēl Mālpils 
komandu godam pārstāvēja Dzintra Leitāne, 
Kristīne Kaņepēja, Esmeralda Tāle, Aivars 
Melcers, Ints Zeltiņš un Artis Čonka. Žēl, ka 
sacensībās nepiedalījās vēl viena Leitānu ģimenes 
pārstāve – Māra Leitāne, kura iepriekšējā gadā 
pārliecinoši uzvarēja savā vecuma grupā. Tas 
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noteikti būtu devis krietni augstāku vietu 
kopvērtējumā, jo rezultāti bija diezgan blīvi. 
Jāpiebilst, ka kopvērtējumā uzvarēja Siguldas 
komanda, individuāli iegūstot četras pirmās vietas 
un trīs otrās vietas 

09.02.2008. Rīgas rajona sporta spēles GALDA 
TENISĀ 

Siguldas 1.pamatskolā notika Rīgas rajona sporta 
spēles Galda Tenisā, kurās piedalījās arī Mālpils 
komanda, kuru pārstāvēja Gustavs Norkārkls, 
Staņislavs Kaptars, Mareks Cimurs un Sanita 
Ģērmane. Kopā piedalījās 14 komandas, kuras 
bija sadalītas 2 grupās pa 7 komandām katrā 
grupā. Mālpilieši nospēlēja veiksmīgi un savā 
grupā ierindojās 3.vietā, uzvarot Siguldas, 
Garkalnes, Carnikavas un Sējas komandas, 
zaudējot vienīgi Babītes un Ķekavas komandām. 
Sacensību turpinājumā mālpiliešiem nācās cīnīties 
par 5.vietu ar Saulkrastu komandu, kurai tika 
zaudēts un rezultātā iegūta 6.vieta, kas vērtējams 
kā ļoti labs sasniegums, jo aiz muguras tika atstāta 
spēcīgā Siguldas komanda. 

24.02.2008. Rīgas rajona sporta spēles ZOLES 
SPĒLĒ 

Sacensībās piedalījās 17 komandas (51 vīrieši un 
17 sievietes). Mālpils komanda nostartēja ļoti 
veiksmīgi un ieguva 5.vietu. Tikai 2 punktu 
pietrūka, lai iegūtu 3.vietu. Mālpils komandu 
pārstāvēja Raimonds Taranda, Dzintars Narnickis, 
Ģirts Lielmežs un Sandra Lielmeža. Individuāli 
2.vietu vīriešiem izcīnīja Ģirts Lielmežs un 5.vietu 
sievietēm izcīnīja Sandra Lielmeža. Dzintaram un 
Raomondam veicās mazliet sliktāk un viņi 
ierindojās attiecīgi 31. un 32.vietā 

29.02.2008. Rīgas rajona Pašvaldību darbinieku 
2007.gada ziemas sporta spēles 

Šoreiz bija tikai viena disciplīna, t.i., nobrauciens 
ar VUČKO. Katrai komandai bija jāveic 2 
nobraucieni un rezultāti tika summēti kopā. Kopā 
piedalījās 23 Rīgas rajona pagastu, novadu un 
pilsētu komandas. Mālpils pašvaldības darbinieku 
komandu pārstāvēja: Aleksandrs Lielmežs, Pēteris 
Kurms, Aivars Melcers, Agris Bukovskis, Salvis 
Krieviņš, Kristīne Cimermane, Ineta Endele, Baiba 
Lippe, Iveta Krieviņa. Pēc 1.nobrauciena Mālpils 
komanda ierindojās tikai 19.vietā. Tika izmainīta 
stratēģija un 2.nobrauciens izdevās ļoti veiksmīgs 
– 2.vieta un tas kopvērtējumā deva 9.vietu. 1.vietu 
pārliecinoši izcīnīja Siguldas komanda, kas droši 
vien trasi jau bija izmēģinājuši un ar perfekti 
izstrādātu stratēģiju abos braucienos izcīnīja 
1.vietu. 

01.03.2008. SIA „Siguldas bloks” kausa izcīņa 
TELPU FUTBOLĀ 

Gatavojoties Rīgas rajona sporta spēlēm telpu 
futbolā, Mālpils telpu futbola komanda piedalījās 
SIA „Siguldas bloks” rīkotajā kausa izcīņā telpu 
futbolā. Turnīrā piedalījās 12 komandas un 
mālpilieši parādot cīnītāju raksturu ieguva 2.vietu. 
Mālpils komandu pārstāvēja Adrians Fjodorovs, 
Armīns Fjodorovs, Ilvars Raups, Mareks Cimurs, 
Gustavs Norkārkls, Emīls Broks, Guntis Bajārs, 
Dāvis Zagorskis, Mārtiņš Ronis, Oskars Janbergs. 

08.03.2008. 
16.03.2008. 
22.03.2008. 

Rīgas rajona 2008.gada sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Turnīrā kopumā piedalijās 19 komandas, kuras ir 
sadalītas 4 grupās. Mālpilieši savā grupā ieguva 
4.vietu (zaudējot Salaspilij (0:13), Salkrastiem 
(2:6), Ādažiem (0:11) un uzvarot Krimuldu (9:1)) 
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un turpmāk cīnījās par 13. līdz 16.vietai. Cīņā no 
13. līdz 16.vietai mālpiliešiem nācās mēroties 
spēkiem ar Mārupes, Garkalnes un Inčukalna 
komandām. Ļoti sīvā cīņā tika piedzīvots 
zaudējums pret Mārupes komandu (4:6), ar 
Garkalnes komandu tika nospēlēts neizšķirti 5:5, 
bet Inčukalna komanda neieradās uz sacensībām. 
Līdz ar to Mālpils komanda ieguva 15.vietu 19 
komandu konkurencē. Mālpils komandu 
pārstēvēja: Adrians Fjodorovs, Armīns Fjodorovs, 
Dailis Veics, Aigars Jansons, Ilvars Raups, Mareks 
Cimurs, Gustavs Norkārkls, Emīls Broks, Guntis 
Bajārs, Dāvis Zagorskis, Ainārs Bērziņš, Mareks 
Karpovičs, Noldis Kanģīzeris. 

10.03.2008. RĪGAS rajona novadu, pilsētu un 
pagastu individuālās – komandu kausa 
izcīņas sacensības BOULINGĀ 

10 komandu konkurencē Mālpils I komanda 
(Edgars Balodis, Jānis Klauss, Gatis Lācis un 
Dace Čīma) ieņēma 5.vietu, bet Mālpils II 
komanda (Ansis Stikāns, Intars Palameiks, Ģirts 
Lielmežs un Sandra Lielmeža) - 6.vietu. Uzvarēja 
Babītes komanda, bet 2. un 3.vietā ierindojās 
divas Siguldas komandas. 

aprīlis Siguldas atklātais čempionāts 
Basketbolā vīriešiem 2008 – 
Hansabankas kausa izcīņa 

Turnīrā kopumā piedalijās 10 komandas, kas bija 
sadalītas 2 grupās pa 5 komandām katrā grupā. 
Mālpils komanda savā grupā, izcīnot 2 uzvaras un 
piedzīvojot 2 zaudējumus, ierindojās 3.vietā 

03.05.2008. Rīgas rajona 2008.gada sporta spēles 
NOVUSĀ 

Kopumā piedalījās 14 komandas, kuras tika 
salozētas 2 grupās pa 7 komandām katrā grupā. 
Mālpilieši pirmajā spēlē pārliecinoši zaudēja 
spēcīgajai Babītes komandai, kuras sastāvā spēlē 
arī Latvijas izlases dalībnieki, bet turpmāk turnīru 
aizvadīja godam. Tika uzvarēta spēcīgā Siguldas 
komanda, kas turnīru pabeidza 3.vietā, spēlēts 
neizšķirti ar Sējas komandu, tika piedzīvoti 
minimāli zaudējumi Salaspils, Carnikavas un 
Vangažu komandām. Diemžēl, pateicoties 
nelabvēlīgai situācijai tabulā, mālpilieši ierindojās 
pēdējā vietā grupā un cīnījās par 13.vietu ar 
Garkalnes komandu, kuru pārliecinoši uzvarēja. 
Katrā ziņā potenciāls komandai ir un pie 
veiksmīgākas spēles ir iespējas iegūt daudz 
augstāku vietu. Mālpils komandu pārstāvēja Gaļina 
Jansone, Guntis Krivenoks, Jānis un Kaspars 
Žukovi. 

06.05.2008. Rīgas rajona sporta spēles 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ 

Orientēšanās sports Latvijā paliek arvien 
populārāks, arī mālpilieši vidū. Mālpilieši 15 
komandu konkurencē ierindojās 12.vietā. Mālpils 
komandu pārstāvēja Laima Leitāne, Sandra 
Lielmeža ,Māra Leitāne, Dace Linde, Gatis 
Ozoliņš, Nauris Durevskis, Gustavs Norkārkls, 
Valters Tučs, Gints Mišins; Ilgonis Leišavnieks, 
Jānis Tereško. Vislabāk no mūsējiem veicās Dacei 
Lindei, kas ierindojās 4.vietā, par dažām 
sekundēm atpaliekot no 3.vietas ieguvējas. 

13.05.2008. Rīgas rajona sporta spēles MTB 
RITEŅBRAUKŠANĀ 

Kopvērtējumā tika iegūta 6.vieta 10 komandu 
konkurencē. Individuāli 1.vietu savās grupās 
ieguva māsas Leitānes – Laima uzvarēja grupā 
līdz 25 gadiem, bet Māra uzvarēja grupā no 25 līdz 
35 gadiem. Mālpils komandu vēl veiksmīgi 
pārstāvēja Dace Linde, Romāns Evarts, Edijs 
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Ardavs, Emīls Broks, Gustavs Norkārklis, Nauris 
Durevskis. Mūsējie kopvērtējumā varēja pakāpties 
vēl augstāk, ja nebūtu Daces Lindes velosipēdam, 
pirms starta iesildoties, plīsusi riepa, bet Romāna 
Evarta velosipēdam plīsis spriegotājs. 

12.07.2008. Menģeles kausa izcīņa FUTBOLĀ Menģeles pagastā notika tradicionālās sacensības 
futbolā, kurās jau kuro reizi piedalījās arī mālpilieši. 
Šoreiz mālpilieši bija izveidojuši 2 komandas un 15 
komandu konkurencē abas Mālpils komandas 
iekļuva labāko astoņniekā, dalot 5. – 8.vietu. 

17.08.2008. Rīgas rajona sporta spēles REGBIJĀ-7 Garkalnes pagasta Upesciemā notika Rīgas rajona 
sporta spēles regbijā-7, kurās pirmo reizi piedalījās 
arī Mālpils regbija komanda un nostartēja ļoti 
veiksmīgi, iegūstot augsto 4.vietu, ierindojoties 
uzreiz pēc komandām, kuras sastāvos spēlē arī 
Latvijas izlases regbija spēlētāji – Ķekavas, 
Baldones un Stopiņu komandām. Mālpils 
komandas sastāvā spēlēja īsti vīri - Ainārs Bērziņš, 
Edgars Bogdans, Dāvis Zagorskis, Gatis Ozoliņš 
un Nauris Durevskis. Liels paldies jāsaka Regbija 
attīstības asociācijas valdes priekšsēdētājam 
Aivaram Pileniekam, kurš piekrita novadīt vairākus 
treniņus un sagatavot mūsu puišus rajona spēlēm. 

26.08.2008. Rīgas rajona sporta spēles RUDENS 
KROSĀ 

Mālpils komanda 12 komandu konkurencē, ieguva 
8.vietu. Vislabāk no mūsējiem veicās Mārai 
Leitānei, kura guva pārliecinošu uzvaru savā 
vecuma grupā. 3.vietu savā vecuma grupā izcīnīja 
Juris Kanģīzeris 

30.08.2008. un 
31.08.2008. 

Rīgas rajona sporta spēles FLORBOLĀ Sacensībās startēja 16 komandas. Komandas tika 
sadalītas 3 grupās un Mālpils komandu ielozēja 
grupā, kurā bija 6 komandas. Gan grupas spēles, 
gan visu turnīru mūsējie aizvadīja ļoti labi. Savā 
grupā mālpilieši ierindojās 3.vietā, ar rezultātiem 
1:9 un 2:3 piekāpjoties attiecīgi Stopiņu un Babītes 
komandai, spēlējot neizšķirti ar Olaines komandu 
(5:5) un ar rezultātiem 4:2 un 4:0 uzvarot 
Saulkrastu un Krimuldas komandas. Turpmākajā 
cīņā par 7.-9.vietu, 7.septembrī, Mālpils komanda 
uzvarēja Ropažu komandu (6:4), zaudēja 
Garkalnes komandai (3:5) un ierindojās 8.vietā, 
kas vērtējams kā ļoti labs sasniegums, ņemot vērā 
to, ka mālpilieši uz pirmo kopīgo treniņu sanāca 
tikai 5 dienas pirms turnīra. 

12.09.2008. Rīgas rajona pašvaldību darbinieku 
vasaras sporta spēles 

Piedalījās 21 Rīgas rajona pašvaldību komandas. 
Mālpils pašvaldības darbinieki ieguva 7.vietu. 
Sacensības notika 7 sporta veidos. Trijos sporta 
veidos mūsējie iekļuva pirmajā pieciniekā: Futbola 
soda sitienos 2.vieta (Ineta Broka un Ģirts 
Lielmežs), Priekšsēdātāju sacensībās 4.vieta 
(Anna Višķere un Aivars Skroderis), sacensībās 
„Bikses” 5.vieta (Anna Višķere un Agris 
Bukovskis). Pārējos sporta veidos mūsējiem 
veicās mazliet mazāk, bet visi cīnījās godam. 
Mālpili bez pieminētajiem vēl pārstāvēja Ineta 
Endele, Valts Mihelsons un Aivars Melceris. 

oktobris Rīgas rajona sporta spēles 
BASKETBOLĀ 

Tika izcīnīta 7.vieta 13 komandu konkurencē. 

oktobris, Rīgas rajona sporta spēles Tika izcīnīta 13.vieta. 
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novembris VOLEJBOLĀ 
22.10.2008. Rīgas rajona sporta spēles BOULINGĀ Tika izcīnīta 6.vieta. 

25.10.2008. Rīgas rajona sporta spēles 
PELDĒŠANĀ 

Tika izcīnīta 13.vieta. 

18.11.2008. Rīgas rajona sporta spēles ROKU CĪŅĀ Sacensībās tradicionāli piedalījās arī Mālpils 
labākie „roku lauzēji”. Mālpilieši šajā sporta veidā 
vienmēr tiek uzskatīti par vienu no favorītiem un 
medaļu pretendentiem. Šoreiz mazliet pietrūka līdz 
medaļām un tika iegūta 5.vieta 11 komandu 
konkurencē. Pie godalgām individuāli tika Mairita 
Bičkovska (2.vieta), kura tikai piekāpās Eiropas un 
Pasaules čempionātu godalgoto vietu ieguvējai 
Žannai Čingulei, Armīns Fjodorovs (2.vieta) un 
Edgars Secis (3.vieta). Līdz godalgoto trijniekam 
pietrūka Naurim Sutirinam (4.vieta), mazliet mazāk 
veicās Jānim Krivišam un Santai Streļcovai, bet arī 
viņi deva lielu ieguldījumu mālpiliešu panākumā. 

29.11.2008. Rīgas rajona sporta spēles ŠAHĀ Saulkrastu sporta centrā, notika Rīgas rajona 
sporta spēles ŠAHĀ, kurās startēja arī Mālpils 
šahisti. Sacensībās piedalījās 13 komandas. 
Sacensības notika pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.  
Mālpils komanda ieguva 3.vietu, par puspunktu 
atpaliekot no Saulkrastu komandas un par 
puspunktu apsteidzot Siguldas komandu. Mālpils 
komandas sastāvā spēlēja Anatolijs Seļivanovs 
(2,5 punkti no 7), Ģirts Lielmežs (3,5 no 7), Jānis 
Podračiks (5 no 7) un Esmeralda Balode (6 no 7). 
Jāpiebilst, ka individuāli Jānis Podračiks pie 3 
galdiņa izcīnīja 2.vietu, bet Esmeralda Balode-
Buraka pie sieviešu galdiņa ieguva 3.vietu. 

29.11.2008. Rīgas rajona sporta spēles ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ 

Tika izcīnīta 12.vieta. 
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KOPSAVILKUMS 
 

Rīgas rajona 2008.gada sporta spēļu kopvērtējuma tabula 
 

 
 

Kopvērtējuma tabula pašvaldībām līdz 6000 iedzīvotāju 

 
 

Noslēdzies kārtējais sporta gads un jāsaka, ka šis gads Mālpils sporta dzīvē ir bijis ļoti nozīmīgs 
un arī veiksmīgs sportiskajā ziņā. Pirmkārt, nozīmīgs ar to, ka ir uzcelta sen gaidītā sporta halle ar 
peldbaseinu, kas mālpiliešiem dos iespēju gan aktīvi sportot, gan arī relaksēties. Cerams, ka mālpilieši 
šo iespēju aktīvi izmantos un nākošais gads būs vēl sportiskāks un līdz ar to veselīgāks. 

Sportiskajā ziņā pagājušais gads bija veiksmīgs, jo Mālpils sportisti Rīgas rajona kopvērtējumā 
ieguva 1.vietu starp pašvaldībām līdz 6000 iedzīvotājiem, apsteidzot Baldoni, Baložus, Vangažus, 
Inčukalnu, Krimuldu u.c. un tas ir ļoti liels panākums, ņemot vērā to, ka mums nav neviens sporta veids 
ar ko mālpilieši nodarbotos profesionāli. Jāpiebilst, ka šogad Rīgas rajona laureātam tika nominētas 
māsas Māra un Laima Leitānes par godalgoto vietu izcīnīšanu Pasaules čempionātā Rogainingā. 

2008.gadā Mālpilī tika sarīkotas 18 sacensības un vēl mālpilieši piedalījās 23 sacensībās, tajā 
skaitā 19 !!! sporta veidos no 22 iespējamiem Rīgas rajona sporta spēļu ietvaros. Godalgoto vietu 
Mālpils sportisti izcīnīja vienā sporta veidā, t.i., šahā, kur tika izcīnīta 3.vieta. Daudzos sporta veidos 
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mālpilieši ir iekļuvuši „olimpiskajā sešiniekā” – regbijā (4.vieta), kāršu spēlē „Zolīte” (5.vieta), roku cīņā 
(5.vieta), MTB riteņbraukšanā (6.vieta), boulingā (6.vieta), florbolā (6.vieta), galda tenisā (6.vieta). 
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MĀLPILS PAGASTA BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS  

 
 

Mālpils pagasta bibliotēka apkalpo aptuveni 2000 iedzīvotāju, kas dzīvo ciemata centrā un 
lauku teritorijā. Lielākā lietotāju grupa – 35% bibliotēkā ir skolēni līdz 16 gadiem, otra lielākā grupa ir 
iestāžu darbinieki – 21 %. Tālāk seko strādnieki 14%, pensionāri –12%, vidusskolēni un studenti 
– 13%, mājsaimnieces un bezdarbnieki – 5%. 

2008.gadā bibliotēkā bija reģistrēti 485 lasītāji, kas ir par 63 lasītājiem vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Šo pieaugumu veicinājusi sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī – dārdzība, 
bezdarbs, psiholoģiskais diskomforts. Tāpēc vairāk tiek izmantotas iespējas bez maksas iegūt 
informāciju, izklaidi no interneta, grāmatām, žurnāliem, kā arī kontaktēties ar līdzcilvēkiem, rast 
domubiedrus. Atbilstoši lasītāju skaita pieaugumam par 979 vienībām palielinājies izsniegto 
dokumentu skaits – 10076, no kuriem 5899 eks. Ir grāmatas, pārējie žurnāli. 2008.gadā ievērojami 
audzis bibliotēkas apmeklējumu skaits – 8352. Tas ir par 2849 apmeklējumiem vairāk salīdzinājumā 
ar 2007.gadu. Visvairāk apmeklējuma skaita pieaugumu bibliotēkā veicinājuši interneta lietotāji – 
3631 apmeklējums. No tiem internetu 728 reizes izmantojuši pieaugušie, bet 2903 reizes skolēni līdz 
16 gadiem. 

Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas 
saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Lietotāju rīcībā ir 7.datori.Atbilstoši pagasta 
padomes apstiprinātiem noteikumiem, par maksu iespējams izmantot kopētāju un printeri. 

2008.gadā grāmatu krājums bibliotēkā papildināts par 321 eksemplāru, preses izdevumi 
– 36 nosaukumi. Krājumu komplektē atbilstoši lasītāju sastāvam un interesēm, galveno vērību veltot 
uzziņu un vispārēja satura nozaru literatūrai, kā arī bērnu literatūras izdevumiem un augstvērtīgai 
daiļliteratūrai. Grāmatu komplektēšana galvenokārt notiek bāzē “L.Grāmata.” 

2008.gadā grāmatu krājums tika attīrīts no 627 eksemplāriem nolietotas, mazvērtīgas 
literatūras.   

Krājuma komplektēšanai 2008.gadā Mālpils pašvaldība piešķīra 2991 LVL. Grāmatām 1912 
LVL, bet preses iegādei 1079 LVL. Papildus bezmaksas interneta pakalpojumu izdevumu segšanai no 
valsts budžeta tika saņemti 900 LVL. 

Bibliotēkas lietotājiem bija iespēja izmantot bezmaksas datu bāzi Letonika.lv, bet no 
2008.gada oktobra arī normatīvo aktu informācijas sistēmas datu bāzi NAIS.lv. 

Bibliotēka pēc pieprasījuma veic arī uzziņu darbu – 2008.gadā sniegta 51 tematiska un 
faktoloģiska uzziņa. 

Ar SBA(starpbibliotēku abonementa) starpniecību tika izpildīti 46 zinātņu nozaru literatūras 
pieprasījumi 16 klātienes un neklātienes studentiem. 

Bibliotēka regulāri apzina un veido novadpētniecības materiālu krājumu no grāmatām, 
fotoattēliem, laikrakstu un žurnālu rakstiem par Mālpili. 2008.gadā tika fiksēti un tematiskajās mapēs 
apkopoti 104 raksti par Mālpili un mālpiliešiem. 

Ik mēnesi bibliotēkas lasītāji var iepazīties ar literatūras izstādēm, kas informē par 
svarīgākajiem notikumiem, jubilejas un atceres dienām.2008.gadā bibliotēkā tika veidotas 34 
tematiskas literatūras izstādes. 

12.martā bibliotēkā bija tikšanās ar Mīļumvārdu dzejnieci Kornēliju Apškrūmu sarīkojumā 
“No vārdiem dvēsele saziedēt var.” Dziesmas ar dzejnieces vārdiem izpildīja mūzikas autore Lilita 
Kauliņa un Mētra Kalniņa. 

21.maijā Mālpils televīzijā notika intervija par informācijas tehnoloģijām bibliotēkā un jauno 
grāmatu apskats. 

14.augustā bibliotēkas lasītāji devās ikgadējā (22.reizi) ekskursijā pa Latvijas novadu 
kultūrvēsturiskajām vietām. Šogad tā bija Limbažu novada vidiene. Kopā ar gidu iepazinām Bīriņu pili, 
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tad devāmies pie Jāņa Ulmes uz bioloģisko saimniecību Vidrižu “Sautlāčos,” kuras saimnieks izveidojis 
veselības augu brīvdabas ekspozīciju. Izstaigājām skaistās Igates pils apkārtni, apciemojām reņģu 
galvaspilsētu – Limbažus. Baudījām mieru skaisti greznajā Limbažu pareizticīgo baznīcā un pieticīgajā 
luterāņu baznīcā. Vēl ieklausīšanās stāstījumā pie Baumaņu Kārļa pieminekļa un tad ceļš uz Katvariem 
– dzejnieka Friča Bārdas muzeju”Rumbiņi.” Jau pievakarē tiek apciemots lībiešu muzejs Pāles 
pagastā. 

2008.gadā tika veikts kosmētiskais remonts un grīdas nomaiņa datortelpai, diemžēl neizremontēta 
palika grāmatu krātuve. Lai nodrošinātu pievilcīgu darba vidi, būtu nepieciešama pakāpeniska 
mēbeļu nomaiņa. Neapmierinošs ir bibliotēkai piederošais ārējais ēkas stāvoklis(terase, kāpnes, 
sienas). 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar vidējo profesionālo izglītību, kurš izpilda vadītāja un 
bibliotekāra funkcijas. Profesionālo pilnveidošanos nodrošina dažādi kursi, semināri, pieredzes 
apmaiņas braucieni.2008.gadā tika apmeklēti Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais 
tēva dēls” ietvaros organizētie kursi. 

 Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības dienestu, 2008.gada vasarā bibliotēkā mēnesi strādāja 
divas 8.klases skolnieces. Viņas apguva bibliotekārā darba pamatprasmes, veicot vecumam 
atbilstošus darbus. Šīs skolnieces apmeklēja arī Siguldas, Mālpils profesionālās vidusskolas un 
Sidgundas bibliotēkas, piedalījās grāmatu komplektēšanā bāzē “L.Grāmata.” 

 
 
 
                                                              Bibliotēkas vadītāja: Dace Krilovska 

 

 60



Mālpils pagasta padomes     
2008.gada publiskais gada pārskats               

 

 
SIDGUNDAS BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS  

 
Sidgundas bibliotēka atrodas Mālpils pagasta Sidgundas ciematā.  

Bibliotēkā ir brīvās pieejas grāmatu plaukti, bezvadu interneta pieslēgums (arī bezmaksas), var 
veikt printēšanas un kopēšanas darbus Pieci brīvpieejas datori bibliotēkas apmeklētājiem veicina 
bibliotēkā apmeklētāju palielināšanos.Ir iespēja uzzināt jaunākās ziņas, rakstīt projektu darbus 
mācībām, veikt komunālos maksājumus internetbankā. Apmeklētāju lielākais procents ir pamatskolas 
skolēni -40%, pensionāri- 30%, strādājošie- 15%, pedagogi-11%, studenti-4%  
Bibliotēkas fonda komplektēšanu veic bibliotēkas vadītāja atbilstoši bibliotēkas profilam- daiļliteratūru 
pieaugušajiem un bērniem, grāmatas par aktieriem, par vēsturi, ezoterisko literatūru, praktiskus 
padomus dārzkopībā. Bibliotēka abonē 22 nosaukuma preses izdevumus, kurus izsniedz lasītājiem 
lasīšanai mājās.  

Iespēja izmantot datu bāzes – LETONIKA, LURSOFT, NAIS.  
Sidgundas bibliotēka ir Mālpils pagasta struktūrvienība un budžetu bibliotēkai piešķir un 

pārbauda Mālpils pagasta padome. Budžeta līdzekļi tiek sadalīti grāmatu komplektēšanai, preses 
abonēšanai, elektrībai, pakalpojumu apmaksai un bibliotēkas labiekārtošanai. 2008. gada budžets 
bibliotēkai – 8732 Ls.- grāmatām un presei-1273 Ls., sienas skapis- 483 Ls., ielikti 2 plastmasas logi, 
iegādāti 4 datorgaldi un krēsli 
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA  

 
 Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas darbā jau no 1998.gada tiek izmantota firmas “ZZ 

Dats” izstrādātā datorprogramma, kas dod iespēju veikt darbu savlaicīgi un atbilstoši LR likumdošanas 
prasībām, kā arī ātri gūt informāciju gan par kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā, gan par katras 
personas veiktajiem maksājumiem. 2005.gadā uzsākts darbs ar jaunu programmas versiju, kura 
nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes režīmā ar Valsts zemes dienestu. 2008.gadā apgūtas jaunās  
programmas versijas, kas nodrošina nodokļa pieauguma ierobežojumu noteikšanu, mainoties nodokļa 
likmei no 1.5 % un 1 % no īpašuma kadastrālās vērtības,  nodokļa prognozes datu apstrādi, 
sagatavošanu un fiksēšanu, pārrēķinu izdarīšanu, u.c. 

2008.gadā  Valsts zemes dienestā un Latvijas Pašvaldību mācību centrā apmeklēts seminārs par 
izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķināšanā 2009.gadam,  kā arī patstāvīgi 
notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos. 

 Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu, 
veiktas sekojošas darbības: 
1. Ievērojot LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli prasības”, veikta pašvaldības datu bāzē 

esošās informācijas precizēšana atbilstoši LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas iesniegtajiem 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu pamatsarakstam pēc 
stāvokļa uz 01.01.2008. un aktualizācijas sarakstiem.  Izdarīts nodokļa aprēķins un nodrošināta 
nodokļu maksāšanas paziņojumu par 2008.gadu izsūtīšana, kā arī nodokļu pārrēķins gada laikā, 
mainoties īpašuma sastāvam vai īpašniekiem. 

2. Atbilstoši 08.04.2008. MK apstiprinātiem Grozījumiem LR MK  07.05.2002. Noteikumos Nr.180 
“Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām” veikta 
informācijas aktualizācija 2009.gada nodokļu prognozei  atbilstoši pašvaldības rīcībā esošām 
ziņām par Mālpils pagasta nekustamiem īpašumiem: zemi un ēkām. 

3. Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumu prognozi 2009.gadam (kopējie ieņēmumu LVL  73 001). Pēc ministrijas pieprasījuma 
sagatavots paskaidrojuma raksts par prognozes noteikšanu. 

4.  Veikta nodokļu maksājumu ievadīšana elektroniskajā datu bāzē pēc   grāmatvedības sniegtās 
informācijas par  saņemtajiem nodokļu maksājumiem. 

5. Apkopota informācija par  bijušajiem īpašniekiem ( bijušiem zemes lietotājiem),   kas ir nodokļu 
parādnieki, nosūtīti atgādinājumi par parādu summu. 

6.  Veikts darbs ar lielākajiem nodokļu parādniekiem, t.i., sagatavoti un nosūtīti atgādinājumi par 
parādu summām un maksāšanas termiņiem, lūgts iesniegt pagasta padomē parādu samaksas 
grafikus, kā arī par nodokļa parādu atgādināts personīgā sarunā, tiekoties ar nodokļu parādniekiem 
pagasta padomes telpās, viņu dzīvesvietās, kā arī telefoniski. 

7. Pēc personu iesniegumu saņemšanas sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai pagasta padomes 
sēdēs par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. 

10. Kontrolēta   pieņemto lēmumu izpilde par nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, sagatavoti 
nodokļu administrācijas lēmumi par parādu piedziņu un nosūtīti tiesu izpildītājam. 
11. Ikvienam nodokļa maksātājam nodrošināta iespēja saņemt pilnīgu informāciju par personīgā konta 
stāvokli (tekošie maksājumi, parādi, pārmaksas) kasē vai pie nodokļa administratores laikā, kad tiek 
veikta  nodokļa samaksa, citā laikā, kā arī pa telefonu.  
12.Izsniedzot izziņas par lietošanā esošo zemes platību ( iesniegšanai VID akcīzes nodokļa atmaksai 
un citos gadījumos) tika kontrolēta nodokļa samaksa, parādu gadījumā panākta vienošanās  par 
nodokļa parāda samaksas grafiku vai termiņu. 
 13. Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils pagastā, 2008.gadā izsniegtas 103  algas 
nodokļa grāmatiņas, vienlaicīgi sniegta informācija par tiesībām saņemt daļu attaisnoto izdevumu 
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(atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju nodokli” 10.pantam) atmaksu, iesniedzot gada ienākumu Deklarāciju 
Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā (VID). Reizi ceturksnī sagatavotas un  iesniegtas atskaites LR VID 
Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļā. 
14. Pēc personu paziņojumiem algas nodokļu grāmatiņās izdarīti ieraksti par izmaiņām attiecībā uz 
apgādājamām personām, invaliditāti, dzīvesvietas  adreses un uzvārda maiņu (gada laikā  vairāk kā  
200 gadījumu). 
15.  Sadarbībā ar LR VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļu precizēts Mālpils pagastā 
reģistrēto uzņēmējsabiedrību saraksts. 
16. Nodokļu maksātājiem sagatavotas pieprasītās izziņas, sniegtas konsultācijas, sagatavotas atbildes 
uz saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm. 
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IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 

 
   Atbilstoši LR likuma “Par dzīvesvietas deklarēšanu”  prasībām no 2003.gada 2.pusgada ziņas 

par personu un tās dzīvesvietu tiek aktualizētas  SIA “ZZ Dats” izstrādātajā iedzīvotāju reģistrācijas 
programmā “Personas”, kas dod iespēju veikt darbu tiešsaistes režīmā ar LR Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistru. 

2008.gadā iegūta Latvijas Pašvaldību mācību centra Apliecība par piedalīšanos seminārā  
Iesniegumu likuma skaidrojums un patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR 
likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos. 

 
Veiktas sekojošas darbības: 
1.2008.gadā reģistrētas  248 personu Deklarācijas  par viņu un bērnu  dzīvesvietas adresi Mālpils 

pagasta administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi aktualizētas ziņas elektroniskajā datu bāzē par personu. 
2.Reizi mēnesī pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas apkopotas 

ziņas par Mālpils pagasta iedzīvotājiem, kuri dzīvesvietu deklarējuši citā pašvaldībā vai miruši. 
3.Nodrošināta skolas vecuma bērnu uzskaite pēc Mālpils pagasta izglītības iestāžu sniegtās 

informācijas un atbilstoši citu pašvaldību sniegtajām ziņām. Datu bāzē fiksēta mācību iestāde, kuru 
bērns apmeklē. 

4. Sagatavoti un 26 pašvaldībām nosūtīti  Līgumi par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,  par skolēniem un pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, kuru 
dzīvesvieta nav deklarēta Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā, bet kuri apmeklēja Mālpils pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādi vai mācījās Mālpils pagasta skolās 2008.gadā.  

5. Nodrošināta no 22 citām pašvaldībām saņemto Līgumu par pašvaldību savstarpējo norēķinu 
kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uzskaite par Mālpils pagastā dzīvojošiem 
bērniem . 

6.Reizi mēnesī sagatavotas atskaites par iedzīvotāju kustību un  iesniegtas pašvaldības SIA 
“Norma K”. 

7. Sagatavotas pieprasītās ziņas dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: skolām, 
pirmsskolas izglītības iestādei,  Mālpils pagasta bāriņtiesai, pašvaldības aģentūrai “Mālpils sociālais  
dienests”, privatizācijas komisijai u.c. , tai skaitā, dažādu projektu sagatavošanai. 

8. Pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniegtas 473 gab. izziņas par iedzīvotāju 
dzīvesvietu, deklarētām personām dzīvesvietā u.c. 

9. Personām sniegtas konsultācijas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, sagatavotas atbildes uz 
saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm.   

 10. Sagatavoti lēmuma projekti Mālpils pagasta padomes sēdēm par personu deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu. 

11. Reizi nedēļā sagatavotas ziņas studijai „TV Spektrs”– personu saraksti, kurām ir  80 un vairāk 
kā 80 gadu.            
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Mālpils pagasta pašvaldības policijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšana, kā arī Mālpils administratīvās atbildības noteikumu ievērošanas kontrole 
Mālpils pagasta teritorijā.  
 Jānorāda, ka Mālpils pagasta pašvaldības policiju 2008.gadā ir skārušas štatu izmaiņas, kas 
daļēji ietekmējis veicamo darbu izpildi. Tomēr neskatoties uz to 2008.gadā sadarbībā ar citiem 
pašvaldības dienestiem un struktūrvienību darbiniekiem veikts darbs ar iedzīvotājiem visdažādāko 
jautājumu risināšanā. Šie jautājumi skar, gan atkritumu apsaimniekošanu, gan dzīvnieku turēšanu, gan 
arī psiholoģiska rakstura palīdzības sniegšanu.  
 Pašvaldības policija 2008.gadā sastādījusi 99 administratīvā pārkāpuma protokolus. Lielākā 
daļa no protokoliem, proti, 82 sastādīti par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu mācību iestādēs, 
kas saistīti ar smēķēšanu neatļautās vietās.  
 Par nepilngadīgu personu atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, par nakts 
miera traucēšanu un nepilngadīgā iesaistīšanu alkohola lietošanā sastādīti pa 1 administratīvā 
pārkāpuma protokolam, par publisko vietu piegružošanu sastādīti 2 administratīvo pārkāpumu 
protokoli. Par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā sastādīti 12 administratīvā pārkāpuma 
protokoli. 
 Tāpat nosūtīti 172 brīdinājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 
neievērošanu, kā arī kopā ar citu struktūrvienību darbiniekiem apsekoti vairāki desmiti īpašumu, kuros 
konstatēti zemes lietošanas noteikumu pārkāpumi. 
 Pašvaldības policijai kā vēl viens no būtiskākajiem darba uzdevumiem ir nodrošināt 
sabiedrisko kārtību masu pasākumu laikā. 2008.gadā kopā ar Valsts policijas un Apsardzes 
darbiniekiem nodrošināta sabiedriskā kārtība vairākos masu pasākumos, tajā skaitā īpaši atzīmējama 
bija Mālpils 800 gadu svinību pasākums. 
 Notiek regulāra sadarbība ar Valsts policiju. Saskaņā ar Valsts policijas uzdoto, tika veikti 
atsevišķi uzdevumi, kā arī kopīgi preventīvie pasākumi un noziedzīgu nodarījumu atklāšana. 
 Sakarā ar grūto situāciju materiālajā apgādē un finansējumā netika veiktas vērienīgas 
aktivitātes, tomēr ar savu klātbūtni visdažādākajās dzīves situācijās pašvaldības policija ļāva pagasta 
iedzīvotājiem Mālpilī justies aizsargātiem un deva apziņu, ka neskatoties uz smago ekonomisko 
situāciju pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem. 
 
Priekšnieks         G.Lejiņš 
 
25.05.2009 

 65



Mālpils pagasta padomes     
2008.gada publiskais gada pārskats               

 

 
PAŠVALDĪBAS VEIKTIE IEPIRKUMI 2008. GADĀ 

 
Atklātie konkursi: „Jauna autogreidera iegāde” 73664.91 LVL; „Mālpils pagasta padomes 
administrācijas ēkas pagalma un centra laukumu bruģēšana un labiekārtošana” 139687.04 LVL; 
„Sporta ielas rekonstrukcija” 262752.85 LVL (realizācija 2009.gadā); „Mālpils sociālā aprūpes centra 
virtuves un sanitārā mezgla renovācija” 82599.98 LVL (realizācija 2009.gadā).  
Cenu aptaujas: „Ielu infrastruktūras ārējā elektroapgaismojuma sistēmas izbūve Mālpils pagastā” 
52205.04 LVL; „PVC logu 58 gab. piegāde un nomaiņa Mālpils vidusskolai” 16220.37 LVL; „Sniedzes 
ielas asfalta seguma atjaunošana” 54533.46 LVL.  
Piegādes līdz 10 000 LVL: „Elektropreču iegāde” 10000. 00 (realizācija piecu gadu laikā); „Konferenču 
krēslu piegāde” 480.02 LVL; „Kancelejas preču piegāde” 10000.00 LVL (realizācija piecu gadu laikā); 
„Parka soliņu izgatavošana un uzstādīšana” 3097.50 LVL; „Dolomīta šķembu piegāde”1375.29 LVL; 
„Datortehnikas un drukas iekārtu iegāde pašvaldības iestāžu vajadzībām” 4641.21 LVL; „Betona 
apmaļu piegāde” 1314.10 LVL; „Krāsaina digitālā A3 formāta kopētāja ar drukas iespēju iegāde” 
2596.00 LVL; „Piemiņas monētas Mālpils 800 (3000 gab.) izgatavošana” 8496.00 LVL; 
„Ugunsdzēsības inventāra piegāde un uzstādīšana sporta kompleksam” 1331.63 LVL; „Garderobes 
aprīkojuma piegāde Mālpils sporta kompleksam” 7997.00 LVL; „Grīdu uzkopšanas iekārtas piegāde 
Mālpils sporta kompleksam” 2489.80 LVL; „Aerobās un funkcionālās sagatavotības zāles aprīkojuma 
piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība Mālpils sporta kompleksam” 6322.99 LVL; 
„Smagatlētikas zāles aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība Mālpils sporta 
kompleksam” 11702.06 LVL.  
Būvdarbi līdz 10 000 LVL: „Sanitārā mezgla un atpūtas telpu remonts Mālpils pašvaldības policijai” 
6296.19 LVL; „Parka gājēju celiņa izveidošana” 2008.36 LVL; „Mālpils pašvaldībai piederošo asfaltēto 
ielu bedrīšu remonts” 8967.29 LVL; „Kultūras nama fasādes renovēšana” 11657.44 LVL; "Gājēju celiņa 
izbūve virzienā no administratīvā centra uz Mālpils vidusskolu" 4161.98 LVL; „Kultūras nama logu bloku 
un durvju izgatavošana, piegāde un nomaiņa, saglabājot vecās konstrukcijas 7248.74 LVL; „Esošās 
siltumtrases pieslēgums Mālpils vidusskolas sporta bāzei ar peldbaseinu” 11787.89 LVL.  
Pakalpojumi līdz 10 000 LVL: „Ģeoloģisko urbumu veikšana Mālpils sporta kompleksa būvlaukumā” 
2879.20 LVL; „Mālpils padomes īpašumā un līzingā esošo automašīnu apdrošināšanas pakalpojuma 
sniegšana” 2578.13 LVL; „Videonovērošanas sistēmas apkalpošana” 1132.80 LVL; „Tehniskā projekta 
izstrāde sociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki” (180 kv.m) siltumnoturības paaugstināšanai un 
renovācijai” 11149.37 LVL; „Sporta ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” 6119.42 LVL; 
„Tehniskā nodrošinājuma pakalpojuma sniegšana Mālpils 800 gadu svētku koncertam 9. augustā, 2008. gadā pie Mālpils 
kultūras nama” 4980.66 LVL; „Mālpils novada folkloras grāmatas „Trīs sidraba avotiņi” izdošana” 3802.90 
LVL; „Videomateriāla par Mālpili izgatavošana” 2596.00 LVL; „Tehniski ekonomiskā pamatojuma 
aktualizācija ūdenssaimniecības jomā Sidgundas ciemā” 1770.00 LVL.  
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 

 
 Mālpils pagasta padomes administratīvās komisijas darbs norit saskaņā ar Administratīvās 

komisijas nolikumu, kas apstiprināts 2005.gada 6.jūlija Mālpils pagasta padomes sēdē. 
2008.gadā komisijas locekļi piedalījās mācību semināros par administratīvo pārkāpumu 

izskatīšanas praksi administratīvajās komisijās, kā arī patstāvīgi  iepazinās ar darbā izmantojamiem LR 
likumdošanas aktiem, izmaiņām tajos. 

    Mālpils pagasta administratīvās komisija  veikusi sekojošas darbības: 
  Apkopoti dokumenti 58 lietās par 2008.gadā saņemtajiem fiziskām un juridiskām personām 

sastādītiem administratīvā pārkāpuma protokoliem, tai skaitā, par pases nolaidīgu glabāšanu, 
dzīvošanu bez derīgas pases, bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, sabiedriskās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu, u.c. 

 Notikušas 17 administratīvās komisijas sēdes. Sēdēs izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas, 
tai skaitā, par nepilngadīgu personu izdarītiem pārkāpumiem, piedaloties viņu vecākiem un 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” speciālistei darbā ar ģimenēm un bērniem 
Lūcijai Vaivarei. Dažos gadījumos  izskatīts jautājums par piespiedu audzinoša rakstura līdzekļu 
piemērošanu nepilngadīgajiem saskaņā ar Siguldas tiesas tiesnešu spriedumiem. 

 Sagatavoti administratīvās komisijas sēžu protokoli un to izraksti par pieņemtajiem lēmumiem, kuri 
nosūtīti personām, kam sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. 

 Sagatavoti pārskati par pieņemtajiem lēmumiem un iesniegti pagasta padomes finansu un 
ekonomikas daļā, lai nodrošinātu soda naudas iekasēšanu. 

 Gadījumos, kad nav veikta samaksa, personām nosūtīti atgādinājumi. 
  Sagatavoti un LR  Iekšlietu ministrijas  Informācijas centra sodu reģistram nosūtīti paziņojumi   par 

piemēroto administratīvo sodu administratīvo pārkāpumu lietās un paziņojumi par administratīvo 
pārkāpumu. 
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PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJAS DARBS 

  
  

Darba gaitā privatizācijas komisijas sēdes ir notikušas pēc noteiktā grafika un pārējā laikā komisijas 
locekļi ir veikuši ar privatizāciju saistītus darbus, t.sk., 

 Sagatavota dokumentācija un veikta Mālpils pagasta pašvaldības nekustamo  īpašumu  
„Lejasrautēni”, „Pilskalna iela 5”, „Enerģētikas iela 3”, Ķiršu iela 2 dz.8, „Vecais Pasts” 5, 
“Zvaigžņu iela 6”, „Kroņu iela 10”, „Jaunā iela 3”, „Lielvārdes šoseja 10 dz.1”, „Lielvārdes 
šoseja 10 dz.2” „Lielvārdes šoseja 10 dz.5”   reģistrēšana  Zemesgrāmatā.  

 Uzsāktas darbības citu īpašumu reģistrēšanai Zemesgrāmatā: „Pilskalna iela 5”, „Pilskalna 
iela 7”, „Pilskalna iela 9”, „Pilskalna iela 11”, „Dainas dz.16” –bibliotēka, „Klabažu iela”, 
„Podiņu ceļš”, „Tehnikuma mazdārziņi”, „Dīķa iela 10”. 

 Sagatavota un   iesniegta Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā Lieta par 
mājīpašumu “Dainas”, kurā    esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu  “Par 
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” par pajām.      

 Sagatavots un izsniegts Aldai Bēvaldei privatizācijas paziņojums par  nedzīvojamo telpu 
ģimenes ārsta praksei privatizāciju, „Vecais Pasts”-5.   

 Veiktas nepieciešamās darbības, lai realizētu pašvaldības nekustamā īpašuma „Kastaņu iela 
6” (tirgus laukums)  privatizāciju. 

 Ar dzīvokļu īpašniekiem mājīpašumos, kuru dzīvokļi privatizēti par pajām,   turpināts 
Vienošanās par  zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības   noslēgšanas process. 

  Personām sniegti skaidrojumi par dzīvokļu īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā, pēc 
pieprasījuma sagatavoti izsniegšanai dažādi dokumenti. 

  Nodrošināta privatizācijas fonda līdzekļu uzskaite un apgrozījuma summu  kopsavilkuma 
sagatavošana pēc stāvokļa uz 01.01.2008. un   01.07.2008. 

 LR Ekonomikas ministrijai sagatavotas atskaites par privatizācijas līdzekļu izlietojumu. 
 Uzsākta informācijas apkopošana par A.s.”Latvijas Krājbanka” atvērto privatizācijas 

sertifikātu uzkrāšanas kontu stāvokli un to iespējamo slēgšanu. 
 Uzsākta privatizācijas komisijas kopš 1995.gada uzkrāto dokumentu apkopošana lietās 

nodošanai Siguldas Valsts zonālajā arhīvā. 
Organizējot  dzīvokļu un objektu privatizāciju, risinot ar to saistītos jautājumus, sniedzot konsultācijas 
iedzīvotājiem, sastādot un kārtojot dokumentus, privatizācijas komisijas locekļi ir veikuši konsultācijas   
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā, LR VZD 
Lielrīgas reģionālajā nodaļā, LR Ekonomikas ministrijā u.c., kā arī patstāvīgi strādājuši ar spēkā 
esošiem normatīviem dokumentiem. 
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INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBA 

 
Pārskata periodā struktūrvienībā Informācijas centrs strādāja: informācijas centra vadītāja-

sabiedrisko attiecību speciāliste, datorsistēmu administrators, informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” 
redaktore un žurnāliste. 

Informācijas Centrā darbojas 6 apmeklētāju datori ar interneta pieslēgumu. Viena darba vieta ir 
aprīkota ar NAIS informatīvo datu bāzi. 

Tā kā Mālpils un Sidgundas ciema bibliotēkās tika realizēts valsts aģentūras „Kultūras 
informācijas sistēmas” Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku 
attīstības projekts, kā rezultātā iedzīvotāji ieguva brīvu bezmaksas pieeju elektroniskās informācijas 
resursiem un internetam, Informācijas centrā samazinājās pakalpojumu interneta izmantošana un 
datorlaiks pieprasījums. 

Turpinājās sadarbībā ar A/S „Hansabanka” Siguldas filiāli. Vienu dienu nedēļā Informācijas 
centrā iedzīvotājiem ir iespēja tikties ar bankas konsultanti, kā arī izmantot internetbankas datoru. 

 Izmantojot Informācijas centra plašo telpu priekšrocību un sadarbojoties ar biedrību „Mālpils 
Tautskola”, pagasta iedzīvotājiem tika organizēti kursi Pirmie soļi pie datora. 2008. gadā projekta 
„LLL55+... aiming for future” ietvaros tika nokomplektētas un apmācību izgāja trīs iedzīvotāju grupas. 

Informācijas centra darbinieki ir palīdzējuši vairākām pašvaldības iestādēm sagatavot 
prezentācijas par iestāžu darbību, kā arī tehniski nodrošinājuši prezentāciju attēlošanu dažādos 
pasākumos. 

2008. gadā tika realizēts VPD 1.3.2.aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" 
projekts, kā rezultātā tika izveidoti divi publiskā interneta pieejas punkti – Mālpils pagasta padomes un 
kultūras nama telpās. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datorkiosks kultūras nama vestibilā 
 
 

Jau no 1995.gada pašvaldībai ir cieša sadarbība ar programmētājfirmu “ZZ Dats”, kas 
nodrošina pašvaldības teritorijā esošo iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku un nekustamo 
īpašumu datu bāzes izveidošanu un apstrādāšanu, tā nodrošinot iedzīvotāju reģistra uzturēšanu, 
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nekustamā īpašuma administrēšanu, grāmatvedības uzskaiti, sociālā dienesta datu bāzes uzturēšanu, 
ir nodrošināta tiešsaiste ar TM informācijas centra soda reģistru. 

Uz šīs firmas izstrādātās datorprogrammu sistēmas bāzes Mālpils pagasts pieslēdzies 
tiešsaistes režīmā pie sekojošiem valsts reģistriem: 
 Pilsonības un imigrācijas dienesta datu bāzei, kuru izmanto sekojoši speciālisti: iedzīvotāju 

reģistrs, dzimtsarakstu nodaļa, pagasttiesa, sociālās palīdzības dienests, kanceleja, izpilddirektors. 
 Valsts zemes dienesta datu bāzei, kuru izmanto: speciālisti nekustamo īpašumu lietās, zemes 

ierīkotājs, būvvalde, izpilddirektors, kase, finansu daļa, nodokļu administrators. 
 Tieslietu ministrijas informācijas centra rīcībā esošai sodu datu bāzei, ko izmanto pašvaldības 

vadītājs, izpilddirektors, pašvaldības policijas darbinieki, būvvaldes darbinieki. 
Programmatūras izstrādātājfirma „ZZ Dats” regulāri veic savu programmu uzlabojumus, visas 

tehniskās nianses tiek risinātas datorsistēmu administratoru līmenī. 
Bez tam tiešsaistē darbinieki var izmantot: 

 LURSOFT datu bāzi; 
 NAIS likumdošanas datu bāzi 

10 darbiniekiem ir piešķirtas tiesības izmantot e-parakstu un tika iegādāts atbilstošs 
aprīkojums – e-karšu lasītāji. 2008. gadā e-parakstu jau lieto pagasta padomes priekšsēdētājs.  

2008. gadā tika strādāts pie pagasta padomes darbavietu datoraprīkojuma uzlabošanas un 
nolietotās tehnikas nomaiņas. Datorsistēmu administrators regulāri seko, lai datortehnika atbilst tādām 
tehniskajām prasībām, kas nodrošina nepārtrauktu padomes speciālistu darbību, uzrauga, lai lietotāji 
savās e-pasta kastītēs nesaņemtu mēstules un inficētus sūtījumus. 
 No 2003. gada Mālpils pagasta padome sadarbojas ar SIA „Ogrelande”, kas ir interneta 
pakalpojumu sniedzējs. Interneta pārraides ātrums ir 8 Mb/sec. 
 Lai kontrolētu sabiedrisko kārtību publiskajā telpā, sadarbībā ar SIA „X files” ir uzstādīta video 
novērošanas sistēma. 
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SAIKNE AR IEDZĪVOTĀJIEM 

 
2008. gads mālpiliešiem pagājis vairākos nozīmīgos notikumos: uzsākta Sporta kompleksa 

celtniecība, svinēti Mālpils 800 gadi un VII Siera svētki, piedalījušies un uzvarējuši konkursā 
„Sakoptākais Latvijas pagasts 2008” Pierīgas reģionā, uzņemta Moldovas delegācija, noorganizēta 
Pagastu Apvienības valdes sēde. 

Pašvaldības galvenais uzdevums komunikācijā ar saviem iedzīvotājiem arī 2008. gadā bija skaidrot 
padomes pieņemtos lēmumus un aktuālos jautājumus, veicināt atgriezenisko saiti. Tika turpināts darbs 
pie Mālpils tēla atpazīstamības veidošanas un sadarbības ar dažādām nevalstiskajām un 
institucionālajām organizācijām, stiprināti mediju kontakti. Nodrošināta publicitāte pašvaldības darbības 
atspoguļošanai.  

Pašvaldības darba atklātību un demokrātiju raksturo arī tas, ka amatpersonas – padomes 
priekšsēdētājs, izpilddirektors, u.c. speciālisti apmeklētājiem pieejami ne tikai noteiktajos apmeklētāju 
pieņemšanas laikos. Pagasta padomes un komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties visi 
interesenti. Par padomē notiekošajām komiteju un padomes sēdēm pieejama informācija 
administratīvās ēkas 1. stāva vestibilā, mājās lapā un informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. II stāva 
vestibilā ir izvietota pasta kaste, kas domāta iedzīvotāju vēstulēm, jautājumiem un ierosinājumiem. 

Iedzīvotāju mutvārdu un rakstveida iesniegumu reģistrāciju pašvaldības kancelejā veic atbilstoši 
likuma „Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās” 
prasībām. 2008. gadā pavisam reģistrēts 501 fizisko un juridisko personu iesniegums, uz kuriem ir 
pieņemti administratīvie akti vai sniegtas atbildes.   

Mālpils pagasta padomes informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis” tiek izdots katru mēnesi 1300 
eksemplāru tirāžā uz 20 lapaspusēm un izplatīts bez maksas. Lai nopublicētu visu nepieciešamo 
informāciju, dažos mēnešos izdevuma lapaspušu skaits tika palielināts. Kā katru gadu, tika mainīts arī 
vāka noformējums. Informatīvā izdevuma primārais mērķis ir pilnībā atspoguļot pašvaldībā pieņemtos 
lēmumus, saistošos noteikumus un sniegt skaidrojumu par pašvaldības budžetu. Regulāri tiek 
atspoguļota informācija par īstenotiem un iecerētiem projektiem. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar 
notiekošo pašvaldības mācību iestādēs, kultūras namā, ar jaunumiem bibliotēkās, P/A „Mālpils 
sociālais dienests”, pašvaldības SIA „Norma K” un citos uzņēmumos. Liela uzmanība pievērsta arī 
sporta dzīvei un tādam nozīmīgam pasākumam, kā jaunā Sporta kompleksa būvniecības uzsākšana. 
2008. gadā daudzas pašvaldības iestādes svinēja nozīmīgas pastāvēšanas jubilejas, kas plaši 
atspoguļotas arī informatīvajā izdevumā. Informatīvo izdevumu iespējams lasīt arī internetā 
www.malpils.lv.  

Laba sadarbība izveidojusies ar laikrakstu „Siguldas Elpa”, kas iznāk divas reizes mēnesī un 
kura lapaspusēs varam lasīt par aktualitātēm, pasākumiem un notikumiem Mālpils pagastā. 

Vairākkārt informācija sniegta arī laikrakstam „Rīgas Apriņķa Avīze”, kā arī Rīgas rajona 
padomes informatīvajam izdevumam „PieRīga”. 

Pagasta padomes priekšsēdētājs sniedzis intervijas „Latvijas Avīzē”, „Dienā”. LTV1 raidījums 
„Eirobusiņš” atainoja Mālpils muižas projekta realizāciju un uzklausīja padomes priekšsēdētāja viedokli. 
Laikraksts „Latvijas Avīze” atspoguļojis arī konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts 2008” noslēguma 
ceremoniju Mālpilī. 

Visātrākais informācijas izplatīšanas veids ir pašvaldības mājas lapa www.malpils.lv, kurā 
informācija tiek aktualizēta vismaz divas reizes nedēļā. Mājas lapas veidošanas mērķis - sniegt pēc 
iespējas vairāk noderīgas informācijas dažādām apmeklētāju kategorijām: masu mēdijiem, 
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, tūristiem, sporta līdzjutējiem, pasākumu apmeklētājiem, utt. Nepieciešamo 
informāciju var sameklēt kādā no mājas lapas sadaļām: „Par Mālpili”, „Kultūra”, „Izglītība”, „Sports”, 
„Tūrisms”, „Padomes dokumenti”, „Pašvaldības uzņēmumi”, „Pašvaldības iestādes” utt. Sadarbībā ar 
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Investīciju un ārējo sakaru daļas darbiniecēm, tiek aktivizētas arī mājas lapas sadaļas vācu un angļu 
valodās, līdz ar to tā kļūst plaši pieejama un lietojama. 

2008. gadā turpinājās sadarbība ar SIA „TV Spektrs”, ar kuru noslēgts līgums par informatīvo 
materiālu sagatavošanu un translāciju. Raidījumi tiek translēti reizi nedēļā, galvenokārt tajos tiek 
atainoti pagasta aktuālie notikumi nedēļas laikā, īpaša uzmanība tiek vērsta uz pašvaldības darbu. 
Reizi mēnesī tiešajā ēterā pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja pagasta padomes priekšsēdētājam un 
speciālistiem uzdot jautājumus un operatīvi saņemt atbildi, vai arī vērst speciālistu uzmanību uz 
problēmām, kas jāatrisina. Pavisam tiešraidēs 2008. gadā uzdoti 112 jautājumi. Pēc TV pārraides visi 
jautājumi tiek nodoti izpildinstitūcijai, kas savukārt visus problēmjautājumus nodod atbildīgajiem 
speciālistiem rīcībai.  

Daudzi SIA „TV Spektrs” sagatavotie sižeti par pagastam aktuālām tēmām tiek translēti 
Latvijas TV 1. kanālā raidījumā „Novadu ziņas”. 

Viens no svarīgākajiem 2008. gada Informācijas centra un sabiedrisko attiecību speciālista 
uzdevumiem bija Mālpils 800gades jubilejas un siera svētku reklamēšana un atainošana medijos. 
Popularizējot 800gadi svētku organizatori piedalījās tūrisma izstādē „Balttour 2008” Rīgā. Svētku laikā 
Informācijas centrs bija vieta, kas nodrošināja vairāku dienestu un svētku pasākumu koordināciju. 

Tika izdots Mālpils 800gades īpašais svētku speciālizlaidums, kurā atspoguļoti visi jubilejas 
notikumi, publicētas intervijas un fotogrāfijas ar populāriem bijušajiem un esošajiem mālpiliešiem, 
svētku organizatoriem un atbalstītājiem.   

 Gatavojoties Mālpils 800gades svētkiem tapa video filma par Mālpili, kas ir ļoti labs materiāls 
Mālpils prezentēšanai un kuru ir vēlme tulkot arī angļu un vācu valodās. Bez video filmas tika izveidots 
muzikāls videoklips, kas reklamēja svētku kulminācijas dienu un tika raidīts LTV1. 
 Mālpils 800gades ietvaros izdota grāmata „Trīs sidraba avotiņi”, buklets „Mālpils faktos un 
skaitļos”, piemiņas monēta, Mālpils pastkaršu komplekts un atklātne ar Mālpils skatu naktī. 
 Mālpils 800gades un Siera svētku svinības tika popularizētas ar tādiem masu medijiem kā 
LTV1, SIA „TV Spektrs”, radio „Sigulda”, laikrakstiem „Rīgas balss”, „Māja”, „Ieva”, „Siguldas Elpa”, 
„Rīgas Apriņķa Avīze”. Informatīvi atbalstīja arī Latvijas Pašvaldību savienība. 
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SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SEKMĒŠANAS DAĻAS PĀRSKATS 

 
AUGKOPĪBA 
 
1. Administrēta 40 zemnieku saimniecību akcīzes nodokļa izmaksa. Apsekoti lauki 50 %. 

 Organizēta zemnieku sanāksme par augu aizsardzības līdzekļiem. 
2. Konsultācijas par Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem zemniekiem, palīdzības sniegšana 

dokumentu noformēšanā un iesniegšana Lauku atbalsta dienestam.  
 
LOPKOPĪBA 
 
1. Valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” reģistrētas 131 lopu turētāju saimniecības. 

Pārraudzībā – 41. 
 
 Reģistrēti: liellopi – 1662, t.sk. 928 govis (92 saimniecībā); 
     cūkas – 255(3 saimniecībās); 
     aitas – 260 (7 saimniecībās); 
     kazas – 91 (11 saimniecībās); 
     zirgi – 46 (16 saimniecībās). 
 

2. Izdarīta šīm saimniecībām jaundzimušo lopu reģistrācija atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumiem. 

3. Regulāra liellopu apzīmēšana abās ausīs, izkritušo numuru atjaunošana.  
4. Regulāra kazu apzīmēšana un reģistrācija. 
5. Regulāra aitu apzīmēšana un reģistrācija. 
6. Govju pārraudzībā aptvertajās saimniecībās veiktas piena ikmēneša kontroles. Laboratorijā 

noteikts pienā esošais tauku %, olbaltumvielu %, somatisko šūnu skaits, cukura daudzums. Dati 
tiek saglabāti valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzē un individuālajās govju 
ciltskartītēs. 

7. Visās reģistrētajās saimniecībās pielietota govju mākslīgā apsēklošana, piemērotākā vaislinieka 
atlase veikta pēc mērķtiecīgas programmas, saimniecībās govju individuālās ciltskartēs tiek veikta 
regulāra apsēklošanas datu atzīmēšana, dzīvsvara noteikšana govīm, eksterjera vērtēšana 1. un 
3. laktācijā. 

8. Tie sniegtas regulāras konsultācijas subsīdiju administrēšanā, lopkopībā, saimniecības 
pārreģistrēšanā, krotāliju pasūtīšanā u.c. jautājumos.  

9. Tiek veikta lopkopēju sanāksmju organizēšana pagastā. 
10. Martā tika organizētas lauksaimniecības izglītības mācības.  
11. Tiek sniegtas regulāras konsultācijas Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei zemnieku un 

naturālām saimniecībām. 
12. Tiek sniegtas konsultācijas platību maksājumu noformēšanā un bloka karšu vienotā iesniegšanā 

un izņemšanā Lauku atbalsta dienestam. 
13. Konsultāciju sniegšana mazo lopu audzētājiem (truškopjiem, kazkopjiem, aitkopjiem u.c.). 
14. Organizēta biškopības biedru sanāksme Siguldā. 
15. Atpūtas pasākumu organizēšana laukstrādniekiem. 
16. Piedalīšanās republikas organizētajā pasākumā „Sakoptākais pagasts” 
17. Piedalīšanās Mālpils astoņsimtgades svētkos. 
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Veterinārārsta A.Aigara 

A T S K A I T E par 2008.gadu 
 

16. Divas reizes nedēļā ir pieņemamās dienas pagasta telpās. Šajā laikā zemniekiem sniedzu 
konsultācijas, izrakstu receptes, veterinārās apliecības, izsniedzu medikamentus ārstēšanas 
kursa pabeigšanai. 

17. Sniegta neatliekamā palīdzība lauksaimniecības dzīvniekiem saslimšanas gadījumos. Izbraukumi 
vizītēs bijuši vairāk kā 400 reizes. 

18. Veiktas dzīvnieku profilaktiskās pārbaudes uz tuberkulozi, leikozi, brucelozi. 
19.  Vakcinēti 275 suņi un kaķi pret trakumsērgu, arī pret suņu mēri, leptospirozi, parvovirozi. Kaķi 

pret panleikopēniju, kalici un herpes vīrusiem. 
20. Pavasarī bišu dravās veikti klīniski izmeklējumi uz Amerikas un Eiropas peru puvēm. 
21. Kopīgi ar pašvaldības policiju mēģinājām risināt aktuālos jautājumus, kas skar klaiņojošo 

dzīvnieku problēmas. Divi cilvēki izgājuši apmācības kursu un saņēmuši klaiņojošo dzīvnieku 
ķārāju apliecības. Izstrādāti un apstiprināti jauni saistošie noteikumi par dzīvnieku turēšanu un 
dzīvnieku turēšanas nodevu Mālpils pagastā. 

22. No dzīvnieku patversmes ”Līči” pamatojoties uz savstarpējo līgumu un savu iespēju robežās bijuši 
klaiņojošo dzīvnieku ķērāji. 

23. 12 reizes bijuši izbraukumi trakumsērgas aizdomu un cilvēku sakošanas gadījumos. Pozitīvi 
gadījumi nav konstatēti. 

24. Informācija par aktuāliem jautājumiem sniegta arī Mālpils vēstīs un TV. 
25. Izrakstīti dzīvnieku līķu pavaddokumenti un organizēta to nogādāšana pārstrādes uzņēmumā. 
 
      
         15.05.2009                                                  N.Andrukele, A.Aigars 
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