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VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

2009. gada budžets apstiprināts 21.01.2009.g. sēdē Nr.2 ar saistošiem noteikumiem 
Nr.1 “Par Mālpils pagasta padomes budžetu 2009.gadam”un tajā izdarīti sekojoši 
grozījumi. 

1) 22.07.2008.g. sēdē Nr.3 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2"Par Mālpils novada 
domes budžetu 2009.gadam” 

2) 16.09.2009. sēdē Nr. 6 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2009.gadam”.  

3) 11.11.2009. sēdē Nr.8 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2009.gadam”. 

4) 16.12.2009. sēdē Nr.10 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 5 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Mālpils novada domes budžetu 2009.gadam”.  

Par pašvaldības vispārējo raksturojumu gada pārskatā ir atspoguļots sadaļā „Ziņas par 
pašvaldību”. Par konkrētu projektu realizāciju informācija ir atspoguļota projektu tabulā. 

 
Budžeta izpilde. 

2009.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bija 3268043 LVL, plānotie izdevumi 
3563218 LVL. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 295175 LVL. Faktiskā 
pamatbudžeta izpilde ieņēmumos bija 3361656 LVL, izdevumos bija 3670492 LVL. 
Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās 308836 LVL. 

2009.gada speciālā budžeta plānotie ieņēmumi bija 168852 LVL, plānotie izdevumi 
185257 LVL. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 16405 LVL. Faktiskā 
speciālā budžeta izpilde ieņēmumos bija 182892 LVL, izdevumos bija 203567 LVL. 
Līdzekļu atlikums  gada beigās 20675 LVL. 

2009.gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plānotie ieņēmumi bija 2650 LVL, 
izdevumi 11120 LVL. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 
8470 LVL. Faktiskā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpilde ieņēmumos bija 2650 LVL, 
izdevumos bija  9030 LVL. Līdzekļu atlikums  gada beigās 6380 LVL. 
 Kopumā 2009.g. budžets ieņēmumos kopā bija 3822870 LVL, tikai 43 % pret 2008.g. 
izpildi, izdevumos kopā bija 3806771 LVL, tikai  44 % pret 2008.g.izpildi, saistīts ar divu 
skolu pārņemšanu. 

Pamatbudžets. 
Izvērtējot no funkciju izpildes viedokļa. 

Pašvaldības strukturālās izmaiņas, kas būtiski ietekmēja arī budžeta izdevumu 
struktūru, 2009.g. notika ar 01.septembri, kad no Rīgas rajona padomes tika pārņemtas 
divas izglītības iestādes, Mālpils internātpamatskola un Mālpils profesionālā vidusskola. 
Par konceptuālām izmaiņām var uzskatīt, ka izglītības iestādes pašas vairs nenodrošina 
ēdināšanas pakalpojumus, jo ēdināšanas bloki tika nodoti, izsoles rezultātā, koncesijā. 
Nelielas korekcijas bija saistītas arī ar pašvaldības policiju, jo atsāka strādāt divi darbinieki, 
kā arī ārējo sakaru un investīciju daļā viena darbinieka pagaidu prombūtnes laikā netika 
pieņemts aizvietotājs. Informācijas centru pārcēlām uz pašvaldībai piederošām telpām. 

Iestāžu un struktūrvienību darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas, kas atstātu 
negatīvu ietekmi uz kopbudžetu un tā struktūru. Katrā iestādē un struktūrvienībā ir 
ievērojams līdzekļu samazinājums, bet ar tādu izvērtējumu, lai nodrošinātu stabilu un 
veiksmīgu pašvaldības darbu, kas kopumā neietekmē pašvaldības sniegto pakalpojumu 
klāstu. Protams, ka varētu vēlēties vairāk līdzekļu kapitāliem izdevumiem un investīcijām, 
jo publiskā infrastruktūra ir jāuzlabo gan tehniski, gan fiziski un tam līdzekļu nepietiek. 
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Galvenais uzdevums bija nodrošināt nepārtrauktu iestāžu darbību un nodrošināt 
uzturēšanas izdevumus. Tomēr varējām atļauties turpināt realizēt dažādus projektus t.sk. 
investīciju projektus. 

Par 33 % samazinājušies izdevumi vadības dienestiem, kas saistīts ar visa veida 
taupības pasākumiem uzturēšanas izdevumiem, bet pieauguši ir izdevumi par kredītu. 

Par 34 % ir samazinājušies izdevumi sabiedriskās kārtības uzturēšanai.  
Par 4 % ir palielinājušies izdevumi izglītībai, kas pamatā ir saistīti ar divu skolu 

pārņemšanu no Rīgas rajona padomes. 
Pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi ir samazinājušies par 35 %,  
Mālpils vidusskolas izdevumi samazinājušies par 16 %, 
Sidgundas pamatskolas izdevumi ir samazinājušies par 24 %.  
Mūzikas un mākslas skolas izdevumi ir samazinājušies par 22 %,  
Par 35 % 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. Turpinām projektu sociālās mājas „Smiltnieki” renovācijai un 
energoefektivitātes nodrošināšanai un uzsākti ir būvniecības darbi. 

Ir ievērojami samazināti izdevumi vides aizsardzībai, labiekārtošanai un ielu 
apgaismojumam.  

Brīvā laika un sporta izdevumi ir samazinājušies par 89 %, kas saistīti ar sporta 
kompleksa būvniecības pabeigšanu. 

Arī visām kultūras iestādēm ir finanšu samazinājums: 
Bibliotēkām par 33 %, 
Kultūras namam par 31 % 
Kultūrvides attīstības daļai par 36 % 
Televīzijas pakalpojumiem samazinājums par 34 % 
Lauksaimniecībai izdevumi ir samazinājušies par 33 %  

 
Izvērtējot no ekonomisko izdevumu klasifikācijas. 

Tā kā 2009. gadam bija īpaši, ar likumu noteikti samazinājumi darbinieku atlīdzības 
izmaksai, tad tas tika rūpīgi ievērots samazinot darbinieku atlīdzību pēc principa, ka lielākie 
samazinājumi noteikti tiem, kam lielāks atalgojums un sākot ar domes priekšsēdētāju. 

Atlīdzības salīdzināmie izdevumi samazinājušies par 18 % .  
Sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijām samazinājušās par 21 %. 
Komandējumiem, kas ir saistīti ar dažādu projektu realizāciju, kas prasa 

izbraukumus arī uz ārvalstīm, samazinājusies par 24 %,  
Pakalpojumu apmaksai samazinājušies par 37 %, 
Materiālu un resursu iegādei samazinājušies par 31 %,  
Procentu izdevumi par aizņēmumiem palielinājušies par 254 %, 
Subsīdijas, dotācijas un pabalsti ir palielinājušies par 107 %. 
 Par 81440 LVL mazāk iemaksājam līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondā. 
Naudas plūsmā kapitālie izdevumi ir samazinājušies par 78 %, kas saistīts ar to, ka 

2009.g. tika mazāk realizēti projekti nekā 2008.g., par kuriem ir izvērsta informācija pie 
projektiem. 

Izmaiņas dotas salīdzinājumā ar 2008.gada budžeta izpildi. 
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Speciālais budžets 
2009.gadā speciālā budžeta palielinājums ieņēmumos ir par 244 %.  
Autoceļu fondā samazinājums par  62 %  
Galvenokārt tas attiecas uz ceļu un ielu uzturēšanu. Tomēr, pateicoties Eiropas 

fondu līdzfinansējumam, realizēti divi projekti un rekonstruētas Sporta un Pils ielas par 
kopējo summu   310035  LVL. 
Dabas resursu nodoklis vairāk par 745 % 
Ziedojumu samazinājums ar to, ka 2008.g. iedzīvotāji un uzņēmēji ziedoja ievērojamus 
līdzekļus Mālpils 800 gades sagatavošanai, bet 2009.g. no ziedotājiem nebija aktivitātes un 
pašvaldības iestādes arī ziedojumus speciāli nelūdza. 
Debitori. 
Ir pieauguši debitoru parādi. Tas ir saistīts ar abu skolu pievienošanu, nekustamā īpašuma 
parādniekiem. 
Kreditori. 
Kreditoru skaits un apjoms nav faktiski mainījies, neliels pieaugums par 5%, jo samaksas 
disciplīna un termiņi tiek ievēroti.  
Kredīti 2009. g. ir ņemti par 275633 LVL. Valsts kasē esam pārkreditējuši daļu no 
ņemtajiem aizdevumiem uz EUR, jo šai valūtai ir zemāki kredītprocenti. 
 
Ieguldījumi. 
SIA Norma K  ir 100% ar 405514 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, teritorijas attīstības vārdā, konsekventi turpinot darbu pie projektiem, 2009.g. ir 
iesākusi, kā arī turpina, sekojošus projektus, kas mobilizē domes administrāciju uz 
nepārtrauktu darbu, lai šos svarīgos projektus realizētu. Lielāko daļu no šiem projektiem ir 
paredzēts realizēt vai tie ir realizēti par fondu līdzekļiem. 

Domes vadība apzinās dažādu projektu realizācijas  nepieciešamību un plānojot 
budžetu turpmākiem gadiem ar to rēķināsies un centīsies panākt daļēju Valsts atbalstu 
uzceltā sporta kompleksa līdzfinansējuma nodrošināšanā ar laiku dzēšot 1 miljonu LVL 
kredītsaistības Valsts kasei. Tas ir būtisks un principiāls lēmums, jo Valsts citām 
pašvaldībām kopā 102, kopš 2004.g. sporta infrastruktūras izveidei ir piešķīrusi kopumā 
vairāk kā 32 miljoni latu no Valsts līdzekļiem, bet Mālpils pašvaldību nav atbalstījusi, kas 
nav ne samērīgi, ne taisnīgi. Problēmjautājums ie profesionālās vidusskolas uzturēšana. 
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 siltumenerģiju. 
Par visiem projektiem ir informācija projektu sadaļā. Tam visam ir nepieciešama liela 
nauda!  
 
Domes priekšsēdētājs      Aleksandrs Lielmežs 
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MĀLPILS NOVADA DOME 
 

Mālpils pagasta padomes deputāti līdz pašvaldību vēlēšanām 
 

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 novada domes deputāti 
 

2009. gada 6. jūnija Pašvaldību vēlēšanās, Mālpils novada domē tika ievēlēti 13 
deputāti: 
 
Aleksandrs Lielmežs – novada domes priekšsēdētājs 
Solvita Strausa – novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Leontina Amerika – deputāte 
Andris Apsītis – deputāts 
Māra Ārente – deputāte 
Raimonds Tāle – deputāts 
Edīte Saleniece – deputāte 
Linards Ligeris – deputāts 
Agnese Hildebrante – deputāte 
Valts Mihelsons – deputāts 
Rolands Jomerts – deputāts 
Valentīns Svikšs - deputāts 
Jānis Lauva - deputāts 
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Mālpils novada domes komitejas 
 

Mālpils novada domē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā 
ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai 
novada domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas trīs patstāvīgas komitejas: 
 
Finanšu komiteja 

Aleksandrs Lielmežs – komitejas priekšsēdētājs 
Solvita Strausa 
Leontina Amerika 
Edīte Saleniece 
Raimonds Tāle 
Rolands Jomerts 
Agnese Hildebrante 
Linards Ligeris 
 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
Leontina Amerika - komitejas priekšsēdētāja 
Edīte Saleniece 
Māra Ārente 
Valts Mihelsons 
Rolands Jomerts 
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 
Solvita Strausa – komitejas priekšsēdētājs 
Raimonds Tāle 
Andris Apsītis 
Valentīns Svikšs 
Jānis Lauva 
Linards Ligeris 
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Mālpils novada domes komisijas 
 

Vēlēšanu komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Iveta Krieviņa – sekretāre 
Ģirts Lielmežs  
Anna Višķere  
Jolanta Dinka 
Ingrīda Kajaka 
Ilva Nagle 
Ineta Broka 
 
Privatizācijas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Mārīte Nīgrande – sekretāre 
Daina Sila  
Solvita Strausa 
Aivars Skroderis 
Raimonds Tāle 
 
Iepirkumu komisija 
Solvita Strausa - priekšsēdētājs 
Ineta Endele – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Agris Bukovskis 
Iveta Krieviņa 
Valentīns Svikšs 
Anna Višķere 
 
Administratīvā komisija 
Vladislavs Komarovs – priekšsēdētājs 01.01.-31.03.2009. 
Guntis Lejiņš – priekšsēdētājs 01.04.- 01.07.2009. 
Nauris Durevskis – 01.07.- 01.12.2009. 
Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece 
Mārīte Nīgrande – sekretāre 
Anna Višķere 
Dace Lūka 
 
Mantas vērtēšanas komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Līvija Mičule 
Aivars Skroderis 
Daina Sila 
Anna Višķere 
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Licencēšanas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Anna Višķere 
Edīte Saleniece 
Leontina Amerika 
Līvija Mukāne 
 
 
Ārkārtējo situāciju operatīvā komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Ineta Endele 
Agris Bukovskis 
Aleksandrs Drozds 
Raimonds Taranda 
Guntis Lejiņš 
 
Objektu apsekošanas komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Rudīte Bete 
Aivars Skroderis 
Ineta Broka 
Ineta Endele 
 
Sertifikācijas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Daina Sila 
Mārīte Nīgrande 
 
Politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās 

kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija 
Baiba Lippe 
Jānis Lauva 
Viktorija Kalniņa 
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Mālpils novada domes struktūra 
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Mālpils novada domes struktūrvienības 
 

PĀRVALDE 
Izpilddirektors – Agris Bukovskis 
 
Kanceleja 
Kancelejas vadītāja – Dzidra Bembere 
Lietvede – Ingrīda Kajaka 01.01.-31.08.2009. 
                  Santa Ozola  no 01.09.2009. 
Mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Apkopēja – Anita Babre 
Apkopēja – Gunta Vanaga 
 
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 līdz 01.08.2010.  
Materiālo līdzekļu uzskaites 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 priekšnieks – Guntis Lejiņš 
Vecākā inspektore – Dace Lūka 
 
INFORMĀCIJAS CENTRS 
Informācijas centra vadītāja-sabiedrisko attiecību speciāliste – Iveta Krieviņa 
Avīzes redaktore – Daiga Frīdberga 
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 
                                 Ērika Caune 
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
Pārzine – Viktorija Kalniņa 
 
BŪVVALDE 
Vadītāja – Rudīte Bete 
Arhitekte – Indra Reitere 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste – Ineta Broka 
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās – Aivars Skroderis 
Domes administratīvās ēkas pārvaldnieks – Juris Straume 

 
 

Mālpils novada domes struktūrvienību personāls 
 

2009. gadā Mālpils novada domes struktūrvienībās nodarbināti 35 darbinieki – 8 
vīrieši un 27 sievietes. Viena darbiniece atrodas prombūtnē – bērna kopšanas 
atvaļinājumā. 2009.gadā darba tiesiskās attiecības izbeiguši 5 (pieci) darbinieki.  

Mālpils novada domē darbinieki – ar augstāko izglītību – 26, ar vidējo speciālo 
izglītību – 9. 2009.gadā augstskolā mācījās 1 darbinieks, kvalifikācijas celšanas kursus 
apmeklējuši 12 darbinieki. 
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Mālpils novada domes komunikācija ar sabiedrību 
 
Lai veicinātu aktīvāku novada iedzīvotāju iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesā, 

skaidrotu domes pieņemtos lēmumus un aktuālos jautājumus, tiek izdots ikmēneša 
pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”. 2009.gadā izdevuma 
tirāža bija 1300 eksemplāri, bet samazinoties budžetam, izdevumam tika samazināts 
apjoms no 20 uz 12 lapaspusēm. Informatīvo izdevumu iespējams lasīt arī internetā 
www.malpils.lv.  Informatīvā izdevuma primārais mērķis ir atspoguļot novada domes 
aktualitātes. Veiksmīga sadarbība izveidojās arī ar laikrakstiem „Siguldas Elpa” un „Rīgas 
Apriņķa Avīze”. 
  Visātrākais informācijas izplatīšanas veids ir pašvaldības mājas lapa www.malpils.lv, 
kurā informācija tiek aktualizēta vismaz divas reizes nedēļā.  

2009. 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 novada aktuālie notikumi nedēļas laikā, īpaša uzmanība tiek 
vērsta uz pašvaldības darbu. Reizi mēnesī tiešajā ēterā pašvaldības iedzīvotājiem ir 
iespēja novada domes priekšsēdētājam un speciālistiem uzdot jautājumus un operatīvi 
saņemt atbildi, vai arī vērst speciālistu uzmanību uz problēmām, kas jāatrisina. Pavisam 
tiešraidēs 2009. gadā uzdoti 54 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”. 

http://www.malpils.lv/�
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IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 
 

2009.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 10 grupas, tai skaitā 4 obligātās sagatavošanas 
skolai. Iestādē strādā fizisko aktivitāšu skolotājs un logopēds, atbilstoši aprīkotos 
kabinetos. Bērnu vidējais apmeklējums - 183 bērni. Rudenī uz skolu devās 46 bērni.  

Pirmsskolas iestādē strādāja 22 pedagogi, ieskaitot vadītāju un 15 tehniskie 
darbinieki. 

Lai veicinātu bērnu vispusīgu attīstību, darbojās tautisko deju, angļu valodas pulciņi, 
kā arī rudenī darbu uzsāka deju aerobikas pulciņš.  

PII „Māllēpīte” turpina aktīvi darboties Socrates apakšprogrammas Comenius projektā 
„Mācies dzīvei”.  
 
Mācību gada galvenie uzdevumi:  
 
1.Akcentēt darbu pie piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības 
apguvei:  

 izstrādāt darba lapas individuālajam darbam ( matemātikas, lasītprasmes un 
rakstītprasmes iemaņu apguvei),  

 turpināt uzlabot darbu pie bērnu zināšanu novērtēšanas kritērijiem. 
 
2.Sekmēt bērnu patriotiskos audzināšanu, nostiprinot piederības sajūtu savai dzimtajai 
vietai. 
 
3. Turpināt aktivitātes starptautiskajā Comenius projektā „Mācies dzīvei”:  

 turpināt iesaistīt bērnu vecākus pasākumu organizēšanā,  
 papildināt procesiju alfabētu ar attiecīgajiem materiāliem, 
 ekskursiju organizēšanā dažādu procesiju iepazīšanai.  

 
Realizētais pasākumu plāns 2009./2010. mācību gadā:  

Pasākums  Norises laiks  Atbildīgais  

Izstāde „Rudentiņš - bagāts vīrs” 
 

Oktobris  Grupu pedagogi, 
metodiķe 

Vecāku sapulces  Oktobris  Grupu pedagogi  

Pedagoģiskā sēde Oktobris  

Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
sanāksme Rumānijā 

08. -13.oktobris  A.Kantiševa, I. Fridrihsone

Mārtiņdiena  10.novembris  Mūzikas skolotājas  

Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
koncerts 
 

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

Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
sanāksme Vācijā 

08. – 13. decembris M. Čelnova, I. Bērtule, Sk. 
Keistere  
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Mālpils bērnudārza bijušo audzēkņu 
keramikas darbu izstāde 

08. – 23.decembris A. Kantiševa 

Ziemassvētku pasākumi  21. -23.decembris  Mūzikas, grupu pedagogi  

Vecāku diena 29.janvāris   Grupu pedagogi, 
metodiķe 

Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
sanāksme Spānijā 

15. -19.marts M.Čelnova, A.Kantiševa, 
O. Veica, I. Krilovska 

Matemātiskās stafetes Marts Grupu pedagogi, sporta 
skolotāja 

Lieldienas 1.aprīlis Grupu pedagogi, 
metodiķe, mūzikas 
skolotāja 

Teātru nedēļa 19. – 23.aprīlis Metodiķe, grupu pedagogi 

Mātes dienas koncerts 7.maijā Mūzikas skolotāja 

Projekta „Mācies dzīvei” dalībvalstu 
noslēguma sanāksme Vācijā 

17. – 21.maijā M. Čelnova, A. Kantiševa, 
V. Melgaile, I. Fjodorova, 
L. Ošiņa 

Sagatavošanas grupu izlaidumi 28.maijā Grupu pedagogi, mūzikas 
skolotāja 

Jāņu dienas svinēšana 22.jūnijs Mūzikas skolotāja 

 
Saimnieciskā darbība 2009.gadā:  
 
Iegādes:  

1. Iegādāts galds ar divām izlietnēm ēdamtelpai.  
2. Iegādāti grīdas dēļi un paklājs gaitenim.  
3. Iegādāti veļas komplekti 50 gab. (10. un 12.gr.).  
4. Iegādātas garderobes 3 gab. (7.gr.). 
5. Iegādātas trīsstāvu gultas 5 gab. (11.gr.). 
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Sidgundas pamatskola 
 

Sidgundas pamatskolā tiek īstenota vispārējā pamatizglītības programma, kods 
21011111. Programma licencēta IZM 13.09.2001. 

2009.gadā Sidgundas pamatskolā 9.klašu komplektos ar latviešu mācībvalodu 
mācījās 94 skolēni. Skolā strādā 15 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 no tiem 
ieguvuši maģistra grādu. Lai celtu savu kvalifikāciju, pedagogi regulāri apmeklē 
tālākizglītības kursus un seminārus. 

Skolā ir radīta laba materiāli tehniskā bāze, ir atbilstošas telpas skolēnu izglītošanās 
procesa norisei. 2009.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; 
 Informātikas fakultatīvs 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 1.-6.klasei; 
 Vizuālās mākslas fakultatīvs 1.-4.klasei un 5.-9.klasei; 
 Mājturības un tehnoloģiju fakultatīvs 3.klasei; 
 Datorzinību fakultatīvs 3.-4.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 vēstures olimpiādē, 3.vieta rajona latviešu valodas olimpiādē 8.-9.klašu 
grupā, divas 1.vietas un viena 2.vieta Pierīgas novadu vieglatlētikas sacensībās. Ņemta 
dalība ZAAO projektā „Cilvēks vidē”.  

2009.gadā turpinājās Eiropas Savienības Comenius programmas projekta „Eiropas 
komandas veidošana” realizācija. Skolotāju un skolēnu delegācijas piedalījās projekta 
norisē Bulgārijā, Itālijā, Polijā un Spānijā.  

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.  

Skolā tika organizēti daudzveidīgi izglītojoši, audzinoši un attīstoši ārpusklases 
pasākumi, tematiskas izstādes, konkursi. Tika organizēti ārpusklases pasākumi par 
skolēnu tālākizglītības iespējām – Karjeras diena, tikšanās ar skolas absolventiem, 
izstādes “Skola 2009” apmeklējums.  

Kopš 2009.gada 1.septembra ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA „Aniva”, 
atbilstoši koncesijas līgumam. 
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Mālpils internātpamatskola 
 
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 
1.1. Reģionālās reformas un Rīgas rajona padomes reorganizācijas rezultātā  saistību 
pārņēmēja ir  Mālpils novada dome.   
 
1.2.Skolas uzdevumi: 
     1. Paaugstināt izglītības iestādes kvalitatīvos rādītājus  atbilstoši Nacionālās attīstības 
plānam,  Valsts programmai “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana”,  LR Izglītības attīstības 
koncepcijai, Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai (2000.- 2020.g.), Rīgas reģiona  
pieprasījumam sekojošās pamatjomās: 

o Mācību saturs. 
o Mācīšana un mācīšanās. 
o Izglītojamo sasniegumi. 
o Atbalsts izglītojamiem. 
o Skolas vide. 
o Resursi. 
o Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

 
    2. Turpināt  skolas  darbības jomu  izvērtēšanu. 
 
Skola īsteno sekojošas izglītības programmas: 

- Pamatizglītības programma (kods 210111111) Licence V-596, Rīgā, 
06.11.2009.  

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 21015611) Licence V-597, Rīgā, 06.11.2009. uzsākta 
īstenot ar 2009./2010.mācību gadu gada 1.septembri. 

- Profesionālā pamatizglītība „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods 2281102),  
Licence P- 462, Rīga, 15.10.2009.  

 
Skolā ārpusstundām  tiek īstenotas 4 interešu izglītības programmas, tās ietvaros darbojas 
sekojoši interešu izglītības pulciņi: 

 Kultūrizglītības programma: tautiskās dejas, vizuālā māksla, vizuāli lietišķā  
māksla, frizieru pamati. 

 Sporta izglītības programma: sporta spēles 
 Vides izglītības programma: vides izglītība 
 Jaunatnes darba programma: datoru pulciņš, metālapstrāde, kokapstrāde 
 

1.3.Mālpils  internātpamatskolas  skolēnu  sasniegumi. 
Mācību un audzināšanas procesā 2008./2009. mācību gada laikā,  izmantojot 

stimulēšanas sistēmu, sākot ar pateicībām, atzinības rakstiem, diplomiem,  projektiem 
“Saules nometne” un pabeidzot skolu - tituls „Gada absolvents”, ilgstoši un profesionāli 
skolēnos: 
 Tiek motivēta veselīga dzīvesveida pieņemšana (skola darbojas veselību veicinošo 

skolu projektā), ir skolēnu atbalsta personāls (mediķi, psihologs);  
 Tiek veidota mācīšanās motivācija, līdz ar to stabila  un  pozitīva  attieksme  pret  sevi, 

citiem cilvēkiem, sabiedrību  un  ikvienu indivīdu;  
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 Tiek attīstītas sociālās prasmes - ap sevi ikdienā uzturot tīru, sakārtotu, gaumīgu un 
latvisku vidi; 

 Skolēni ar labiem panākumiem piedalās Pierīgas reģiona skolēnu mācību priekšmetu 
olimpiādēs;  

 Skolēni ar labiem panākumiem piedalās Pierīgas reģiona sacensībās, konkursos: 
tautas bumbas turnīrā, krosā. Basketbola un futbola pulciņa dalībnieki piedalījās 
sacensībās kopā ar Mālpils profesionālo vidusskolu un Mālpils vidusskolu; 

 Tautisko deju kolektīvs sadarbojas ar Ropažu vidusskolas deju kolektīvu; 
 Notiek draudzības sacensības ar Mālpils vidusskolas, Nītaures, Zaubes skolām un 

Mālpils profesionālo vidusskolu; 
 Vizuāli lietišķās mākslas pulciņa dalībnieki prezentēja savus darbus Ropažu novadā. 
 
Atrodoties  internātpamatskolā – attīstību veicinošā vidē, skolēniem tiek:  
 nodrošināta alternatīva aprūpe, 
 realizētas bērnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību,   
 attīstīti skolēnu talanti, 
 paaugstināts skolēnu pašvērtējums,  
 veicināta maznodrošināto ģimeņu bērnu  integrācija  sabiedrībā, mazināta sociālā 

atstumtība bērniem un viņu vecākiem, 
 mazināta sociālā spriedze bērnu vecākiem, 
 mazināta vardarbība pret bērniem sociālā riska ģimenēs, 
 paaugstināta skolēnu motivācija tālākizglītoties, 
 paaugstināta maznodrošināto ģimeņu bērnu konkurētspēja mainīgajā darba tirgū pēc 

profesionālās pamatizglītības ar pedagoģisko korekciju „Ēdināšanas pakalpojumi” 
apguves un „pavāra palīga”  kvalifikācijas ieguves, 

 veicināta izglītojamo secīgu pāreju uz Mālpils Profesionālo vidusskolu vai citām 
profesionālām izglītības iestādēm, 

 attīstīta motivācija mūžizglītoties, 
 attīstītas  spējas, prasmes un motivācija veidot savas - veiksmīgās dzīves modeli, 

neatkārtojot vecāku neveiksmes 
 
1.4. Skolēnu skaita dinamika no 1996.gada līdz 2009./2010.mācību gadam 

Page  7

Mālpils internātpamatskolas skolēnu skaita dinamika
no 1997.- 2010.gadam
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 2009./2010. mācību gadā skolā mācās 135 skolēni no viņiem 16  jeb  12%  ir bāreņi 
un bez vecāku gādības palikuši bērni; 

 2008./2009. mācību gada laikā  uzsāka mācības 56 jeb 38% jauni skolēni 
2009/2010. mācību gada 1.semestrī mācības uzsāka 37 jauni skolēni un tikai  30% 
no jaunuzņemtajiem skolēniem mācījās vecumam atbilstošā klasē. 

 Mācību gada laikā notiek būtiskas izmaiņas skolēnu sastāvā, jo mainās ģimeņu 
materiālais nodrošinājums. 

 
1. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un kā tās ietekmēs finanšu rezultātus  

2.1.Reģionālās reformas un  Rīgas rajona padomes  reorganizācijas rezultātā  saistību 
pārņēmēja ir  Mālpils novada dome. Tas būtiski samazinājis  finanšu resursus skolas 
turpmākai attīstībai. 
2.2. Izglītošanas procesa kvalitātes uzlabošanai skolā tika iegādātas: 

 Interaktīvās tāfeles -3 gab.-                                Ls  3085.50 
 Multimediju projektori -3 gab.-                           Ls  3206.50 
 Datu/videoprojektors - 1 gab.  –                          Ls    658.24 
 Portatīvais dators- 1 gab.-                                   Ls    821.00 
 Datoru komplekti -3 gab.-                                   Ls    959.69 
 Metināmie inventori Citoart 180i  6 gab.-            Ls  2867.78 
 Metināmais pusautomāts- 1 gab. -                      Ls    625.72  
 Televizori- 3 gab.-                                               Ls    749.67 
 Ledusskapji-4 gab.-                                             Ls    620.00      
 Grāmatas bibliotēkai                                           Ls  2871.87 
 Batuts 4.9 m      Ls    285.00 

 
 Inventārs: 
 Gultas veļa-                                                                Ls 2755 
 Sporta inventārs  -                                                     Ls 3343 
 Krēsli –gab.150 –                                                       Ls 2900 
 Mikroviļņu krāsnis-4 gab.-                                          Ls   202 
 
 Par Rīgas rajona padomes līdzekļiem tika izremontētas internātu istabiņas .  

 
2.3. Skolā strādā 39 pedagoģiskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 42,67 (21,74 skolotāju 
likmes un 20,93 internāta skolotāju likmes) un 27 tehniskie darbinieki ar kopējo likmju 
skaitu 26,25, t.sk. ārste un medicīnas māsa. 
2.4. Mālpils internātpamatskolas skolēnu uzturēšanas izdevumu analīze laika posmā no 
1997. - 2009. gadam. 
  Saskaņā ar 25.09.2007. MK noteikumiem Nr. 652 ”Speciālās izglītības iestāžu, 
vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas 
kārtība” nosaka uzturēšanas izdevumus vienam  internātskolas izglītojamam Ls 185 vienā 
mēnesī.  
 Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi vienam skolniekam mēnesī laika 
posmā no 1997. gada līdz 2008. gadam ir palielinājušies no Ls 88  līdz  Ls 186. 
Tie ir:  1997.g.-Ls 88; 1998.g.-Ls 84; 1999.g.- Ls 90; 2000.g.-Ls 96; 2001.g.-Ls 102;  
2002. g.- Ls 102; 2003. g.-Ls 108; 2004.g.- Ls 131; 2005.g.-Ls118; 2006g.-Ls185; 
2007.gadā  - Ls 171; 2008.gadā - Ls186; 2009.gadā –Ls 185 
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3. Paredzamie notikumi, kas varētu nozīmīgi ietekmēt iestādes darbību nākotnē: 
 Mālpils internātpamatskolas  loma un vieta pēc administratīvi teritoriālās reformas 

saskaņā ar Rīgas reģiona attīstību nacionālā un ES kontekstā;  
 Skolotāju varbūtējais trūkums saistībā ar atalgojuma samazinājumu un skolēnu 

komplicēto sastāvu; 
 ES  struktūrfondu  piesaiste.  

 
4. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi: 
4.1. Mālpils internātpamatskola katru gadu analizē skolas attīstības plāna izpildi un 
saskaņā ar Izglītības un kultūras pārvaldes prioritātēm un skolas analīzes rezultātiem 
izstrādā un apstiprina skolas darba plānu mācību gadam, audzināšanas darbības 
programmu, izglītojamo adaptācijas darba plānu, ārpusstundu darba plānu un  metodisko 
komisiju darba plānus. 
4.2. Kopš 2001.gada  Mālpils internatpamatskolas un Mālpils profesionālās vidusskolas 
skolotāji izstrādā metodiskos darbus un skolā organizē metodisko darbu lasījumus. Labākie 
darbi tiek izvirzīti uz Rīgas rajona padomes metodisko darbu skati, kur tie tiek atzinīgi 
novērtēti.   
4.3.Aktivizējusies IT izmantošana mācību procesā. Skolotāji aktīvi iesaistījušies IT 
programmu apguvē  / darbs PowerPoint vidē/ un IT izmantošanā  interaktīvās tāfeles 
darbībā, mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā. Piemēram,  skolotāja D.Brūna – 
„Putni” , „Putnu barošana ziemā”, „Mālpils teikās”, konkurss erudīts „Ko tu zini par Latviju?”, 
„A.Lindgrēna”, „Zviedrija”, Projektu nedēļas materiāli „Mālpils”. Interaktīvās mācīšanas 
metodes tiek plaši izmantotas ģeogrāfijas , angļu valodas, matemātikas, vides izglītības un 
valodu apguvē. Skolotāji dalās pieredzē par  IT  izmantošanu ar citām skolām. 
Audzināšanas darbības programmas ietvaros skolēni  iesaistās IT apguvē  PowerPoint  
vidē  gatavot  un  prezentēt  tematiskus  materiālus. 
4.4. Sadarbībā ar ISEC angļu valodas speciālistiem skolā tika  noorganizēts Lielbritānijas 
sākumskolas skolotāju seminārs. Skolā tika noorganizētas  atklātās stundas  angļu valodā 
un mūzikā. 
4.5. Sākumskolas skolotāji  aprobējuši  mācību  priekšmetu  programmas 2.klasei. 
4.6. Fakultatīvi 1.un 2.klasēs tiek mācīta koriģējošā vingrošana. 
4.7. Pamatskolā saturiski pilnveidotas mācību priekšmetu programmas visos mācību 
priekšmetos, plānoti  pārbaudes  darbi  mācību  priekšmetā.  
4.8. Izstrādāts skolas nolikums un veikta izmaiņas  iekšējos reglamentējošajos 
dokumentos.  
4.9.Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti  regulāri tika informēti par skolēnu 
sasniegumiem un problēmām  mācību  darbā. 
4.10. Katru gadu grupu audzinātāji, medicīnas personāls, skolas vadība veic pētījumus  par 
skolēnu sastāvu. Skolas vadība  izstrādā  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai. 
4.11.Mālpils internatpamatskola  piedalās  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  organizētajos  
pētījumos.  
  
5. Mālpils internātpamatskolas struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, 
pārraudzībā esošās  iestādes: 

 Mālpils internātpamatskola un Mālpils profesionālā vidusskola strādā saskaņā ar  
vienoto vadības un skolu administrēšanas nolikumu. 

 Izglītības iestāde darbojas saskaņā 16.09.2009. Nr 6/2 Mālpils novada domē 
apstiprināto Mālpils internātpamatskolas nolikumu un saskaņotu Mālpils 
internātpamatskolas organizatorisko struktūru.  

 Mālpils internātpamatskolas iekšējo  darbību  reglamentē   iekšējie normatīvie 
dokumenti. 
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6. Mālpils internātpamatskolas 2009. gada finansējuma analīze 
 
 Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2009.gadā sastādīja 
 Ls 633719 
                                                                    
t.sk. Valsts mērķdotācija                                                                            Ls    554430 
        Rīgas rajona padomes līdzekļi                                                           Ls     57197 
        Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem                                       Ls     14870  
        (t.sk.no vasaras nometnām- Ls 13032)                                  
        Naudas līdzekļu atlikums  gada sākumā                                             Ls      7222 
        (t.sk.ES-Comenius projekta naudas atlikums- Ls 3486) 
                                                                                                       
Budžeta līdzekļu izdevumi sastādīja Ls 600739. 
Līdzekļi izlietoti sekojoši:      
     Atalgojums kopā- Ls 257708 jeb procentuāli pret kopējiem budžeta izdevumiem  42.9 % 
 t.sk. 

 Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem-                           Ls 210031  % 35 
 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem                                   Ls  47677   %   8 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi Ls 65443 jeb procentuāli pret kopējiem 
budžeta izdevumiem 11 %, t.sk. 
 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi pedagoģiskajiem darbiniekiem            
Ls  52112  %   9  

 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi tehniskajiem darbiniekiem 

                                                                                                       Ls 13331    %  2  
 Komandējumi un dienesta braucieni -  Ls 2120 jeb procentuāli pret kopējiem 

budžeta izdevumiem 0.3%.                                   
 Pakalpojumu izdevumi – Ls 164417 jeb procentuāli pret kopējiem budžeta 

izdevumiem 27.4 %                                                    
( Lielākie izdevumi:  Ēku būvju un telpu remonta izdevumi- Ls 67088 ,t.sk. internātu 
Nr.1 un Nr.2 istabu remonta izdevumi- Ls 36188, logu nomaiņas izdevumi mācību 
korpusā- Ls 12072, videonovērošanas sistēmas uzstādīšanas izdevumi – Ls 4934. 
Transportlīdzekļu nomas izdevumi – Ls 21893, t.sk. skolēnu pārvadāšanas izdevumi- 
Ls 8698. Komunālo pakalpojumu izdevumi- Ls 52330, t.sk. apkures izdevumi- Ls 
32722, elektroenerģijas izdevumi-  Ls 14067, aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumi- 
Ls 5541). 
 Materiālu, energoresursu un inventāra (vērtībā līdz Ls 150 par vienību) iegādes 

izdevumi- Ls 96027 jeb procentuāli pret kopējiem budžeta izdevumiem 16 % 
                                          
(Lielākie izdevumi-  kārtējā   remonta un iestādes uzturēšanas izdevumi – Ls 19366, 
skolēnu ēdināšanas izdevumi –Ls 56836, inventāra līdz Ls 150 par 1 vienību iegādes 
izdevumi- Ls 5061). 
 Izdevumi periodikas iegādei- Ls 561 
 Budžeta iestādes nodokļu maksājumi- Ls 43 
 Kapitāliem izdevumiem-  Ls 14420 jeb procentuāli pret kopējiem budžeta 

izdevumiem 2.4 %. 
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(Lielākie izdevumi – mācību grāmatām Ls 2872, interaktīvajām tāfelēm- Ls 3086, 
projektoriem- Ls 3865, metināmiem aparātiem- Ls 3494). 

 
 

Mālpils vidusskola 
 

2009.gada 1.septembrī reģistrēto skolēnu skaits - 415 skolēni, no tiem 60 
neklātienes klasēs. Vidusskolā strādāja 43 pedagogi. Šogad darbu uzsāka 11 pedagogi. 

2009./2010.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., 3.-4., 5.-6., 10.-12.klasei, 
- sporta dejas 1., 9., 10.klasei, 
- mūsdienu deju grupas „Nakcītis” un „Ivettas deju studija”, 
- ansamblis 2.-4. un 5.-9.klasei, 
- radošo darbu pulciņš, 
- vispārējā fiziskā sagatavotība un sporta spēles 5.-12.klasei, 
- vides pētnieku pulciņš, 
- keramikas pulciņi 1.-3., 4.-6., 7.-12.klasei. 

o Skolā tiek izmantotas elektroniskā žurnāla e-klase iespējas: mācību darba atskaites, 
sekmju izraksti, liecības utt. Saziņai ar vecākiem tiek izmantotas elektroniskās 
dienasgrāmatas. 

o Skolēnu sekmju līmenis: augsts(9 un 10 balles) – 10,5%, optimāls 65 (6-8 balles) – 
65,3%, pietiekams (4 un 5 balles) – 22,7%, nepietiekams (1-3 balles) - 1,5%. 23 skolēni 
mācījušies ar ļoti labiem un izciliem vērtējumiem.     

o Skola turpina darbu starptautiskajā ekoskolu programmā, lai veicinātu vides un veselīga 
dzīvesveida izglītību. Izstrādāts skolas ilgtspējīgas vides novērtējums un skolas vides 
kodekss. 2009.gada 1.oktobrī vides ministrijā skolai tiek pasniegts ekoskolas 
nosaukuma sertifikāts; 

o 2009./2010.gadā skola piedalās starptautiskā projekta “Taupīga enerģijas izmantošana 
skolā” konkursā “Eiropas Enerģijas taupīšanas balva” un iegūst 1.vietu Latvijā. 

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

o Direktores vietnieki mācību un audzināšanas darbā vērojuši 45 atklātās stundas visās 
klašu grupās pie 15 pedagogiem. 

o 70 skolēni piedalījušies 27 mācību priekšmetu olimpiādē un konkursos, iegūstot 23 
godalgotas vietas. 

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

o 15 pedagogi saņem stipendijas un piedalās projektā „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītība sistēmas optimizācijas apstākļos”. 
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o Tiek organizētas pedagogu metodiskās dienas, kurās pedagogi dalās pieredzē par 
jaunākajām mācību metodēm un kursos gūtajām atziņām. 

o Skolā darbojas 14 interešu izglītības programmas. Lilitas Jansones vadītais 3.-4.klašu 
tautisko deju kolektīvs Pierīgas novadu skatē ieguva laureāta titulu. Gunas Petrevicas 
vadītais keramikas pulciņš iegūst godalgotas vietas starptautiskajā konkursā „LIDICE 
2010” un Pierīgas novadu lietišķās mākslas konkursos. Vides pulciņš iegūst 2. un 
3.vietu konkursā „Saules kauss” un piedalās starptautiskajā GLOBE pētījumu projektā. 

o Lielākie pasākumi: Zinību diena; Ziedu izstāde „Pēdas”; Miķeļdienas tirdziņš; Skolotāju 
diena; 10.klases iesvētības; Vēstures nedēļa saistībā ar Valsts jubileju; Bērnu žūrijas 
pasākums; Adventes pasākumi; Ziemassvētku koncerts; 9.-12.kl.skolēnu Ziemassvētku 
balle; Matemātikas nedēļa; Valodu nedēļa; Angļu valodas dziesmu vakars 5. - 8.klasēm; 
Mīlestības nedēļa; 9. – 12.klašu angļu (krievu) valodas vakars; Projektu nedēļa; 
12.kl.Žetonvakars; Skolas runas konkurss; Pateicības vakars; Saules svētki; Pēdējais 
zvans; Izlaidumi. 

o Izremontēts un uzveidots psiholoģes kabinets. 
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Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 

1.1. Reģionālās reformas un Rīgas rajona padomes reorganizācijas rezultātā  saistību 
pārņēmēja ir  Mālpils novada dome.   

1.2.SKOLAS UZDEVUMI: 

     1. Paaugstināt izglītības iestādes kvalitatīvos rādītājus atbilstoši Nacionālās attīstības 
plānam,  Valsts programmai “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana”,  LR Izglītības attīstības 
koncepcijai, Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai (2000.- 2020.g.), Rīgas reģiona  
pieprasījumam sekojošās pamatjomās: 

    1.1. Mācību saturs. 
    1.2. Mācīšana un mācīšanās. 
    1.3.Izglītojamo sasniegumi. 
    1.4.Atbalsts izglītojamiem. 
    1.5.Skolas vide. 
    1.6.Resursi. 
    1.7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
    2. Turpināt  skolas  darbības jomu  izvērtēšanu. 
 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno trīs ar  prioritārās izglītības programmas: 

1. “Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, īstenošanas ilgums 4 gadi. 
Piešķiramā kvalifikācija: Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis. Licence P-453. 
           2. “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, īstenošanas ilgums 4 
gadi. Licence p-457. Piešķiramā kvalifikācija Ēku inženiertīklu tehniķis – 3.profesionālās 
kvalifikācijas līmenis.  

3.”Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 3354304, īstenošanas ilgums 4 gadi. 
Licence P-455. Piešķiramā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks–3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis. 

 
1.3. Izglītības programmas un audzēkņu skaita analīze izglītības programmās un 
apmācību  kursos 2009./2010.mācību gadā:  

Izglītības un zinātnes ministrijas, nosakot izglītības iestādei  uzņemamo audzēkņu 
skaitu, ierobežo uzņemt pieprasītajās programmās  vairākas grupas. Saistībā ar 
pašreizējo situāciju, ka kokapstrādes uzņēmumi valstiski netiek atbalstīti, līdz ar to 
audzēkņu skaits grupās samazinās 
 

N. 
 

Apmācību  kurss Kopā 

p.  k. 
Izglītības programmas 
nosaukums I II III IV 

 

1. „Ēdināšanas serviss” 30 26 13 20 89 
2.  „Siltuma, gāzes un ūdens 30 27 31 27 115 
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tehnoloģija”  
(„Inženieriekārtu darbi”) 

3. 
”Kokizstrādājumu 
izgatavošana” 
 („Mēbeļu izgatavošana”) 

- 14 20 15 49 

 
1.4. Atskaitīšanas iemesli 
 

 
 
 
Skolā ārpusstundām  tiek īstenotas 2 interešu izglītības programmas, tās ietvaros darbojas 
sekojoši interešu izglītības pulciņi: 

 Kultūrizglītības programma: tautiskās dejas,  vokālais ansamblis 
 Sporta izglītības programma: sporta spēles – volejbols, basketbols, futbols, 

smagatlētika 
 

2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un kā tās ietekmēs finanšu rezultātus  
2.1.Reģionālās reformas un Rīgas rajona padomes reorganizācijas rezultātā  saistību 
pārņēmēja ir  Mālpils novada dome. Tas būtiski samazināja finanšu resursus Mālpils 
Profesionālās vidusskolas turpmākai attīstībai. 
 
2.2. Izglītošanas procesa kvalitātes uzlabošanai skolā tika iegādātas: 

 Instrumenti-Ls 398,  ēdienu gat. trauki-Ls 746 un virtuves skapīši 19gb- Ls 2206, 
materiāli praksēm-10367, t.sk. inženiertīklu spec.Ls 3619, mēbeļu izgat.-Ls 3812, 
ēdienu gat.-Ls 1740.    

 
 Par Rīgas rajona padomes līdzekļiem tika izremontēta  sporta zāle Ls 101983 

apmērā.   
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2.3. Skolā strādā 29 pedagoģiskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 33,47  un 17 tehniskie 
darbinieki ar kopējo likmju skaitu 12,45,   
3. Paredzamie notikumi, kas varētu nozīmīgi ietekmēt iestādes darbību nākotnē: 

 Mālpils Profesionālās vidusskolas loma un vieta pēc administratīvi teritoriālās 
reformas saskaņā ar Rīgas reģiona attīstību nacionālā un ES kontekstā;  

 Audzēkņu skaita samazinājums saistībā Valsts demogrāfisko situāciju un  
Profesionālās izglītības optimizācijas plānu; 

 Izglītības programmu pieprasījuma pieaugums saskaņā ar tautsaimniecības 
attīstību; 

 Skolotāju varbūtējais trūkums saistībā ar atalgojuma samazinājumu un  komplicēto 
sastāvu; 

 ES  struktūrfondu  piesaiste.  
 
4. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi: 
4.1. Mālpils Profesonālajā vidusskolā  katru gadu analizē skolas attīstības plāna izpildi un 
saskaņā ar Izglītības un kultūras pārvaldes prioritātēm un skolas analīzes rezultātiem 
izstrādā un apstiprina skolas darba plānu mācību gadam, audzināšanas darbības 
programmu, izglītojamo adaptācijas darba plānu, ārpusstundu darba plānu un  metodisko 
komisiju darba plānus. 
4.2. Kopš 2001.gada  Mālpils profesionālās vidusskolas un Mālpils internatpamatskolas 
skolotāji izstrādā metodiskos darbus un skolā organizē metodisko darbu lasījumus. Labākie 
darbi tiek izvirzīti uz Rīgas rajona padomes metodisko darbu skati, kur tie tiek atzinīgi 
novērtēti.   
4.3.Aktivizējusies IT izmantošana mācību procesā. Skolotāji aktīvi iesaistījušies IT 
programmu apguvē  / darbs PowerPoint vidē/ un IT izmantošanā  interaktīvās tāfeles 
darbībā, mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā. Skolotāji dalās pieredzē par  IT  
izmantošanu ar citām skolām. Audzināšanas darbības programmas ietvaros  audzēkņi  
iesaistās IT apguvē  PowerPoint  vidē  gatavot  un  prezentēt  tematiskus  materiālus. 
4.4. Sadarbībā ar IZM audzēkņi piedalās Valsts Profesiju konkursos.  
4.5.  Pedagoģiskie darbinieki ārpusskolas piedalās semināros.  
 4.6. Saturiski pilnveidotas mācību priekšmetu programmas visos mācību priekšmetos.  
4.8. Izstrādāts skolas nolikums un veiktas izmaiņas  iekšējos reglamentējošajos 
dokumentos.  
4.9.   Skolas  vadība  izstrādā  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai. 
4.10. 3. skolotāji piedalās ESF projektā “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”  un 7 skolotāi piedalās projektā 
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.  
5. Mālpils Profesionālās vidusskolas struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās 
iestādes, pārraudzībā esošās  iestādes: 

 Mālpils profesionālā vidusskola un   Mālpils internātpamatskola   strādā saskaņā ar  
vienoto vadības un skolu administrēšanas nolikumu. 

 Izglītības iestāde darbojas saskaņā 16.09.2009. Nr 6/2 Mālpils novada domē 
apstiprināto   Mālpils   Profesionālās vidusskolas  nolikumu un saskaņotu Mālpils  
Profesionālās vidusskolas organizatorisko struktūru.  

 Mālpils  Profesionālās vidusskolas   iekšējo  darbību  reglamentē   iekšējie 
normatīvie dokumenti. 

 
6. Mālpils Profesionālās vidusskolas  2009. gada finansējuma analīze:  
        Mālpils Profesionālās vidusskolas uzturēšanai  2009.gadā tika saņemti Ls 504744 
t.sk. 
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          - izglītības un zinātnes ministrijas dotācija             Ls 277920 jeb 55,06% 
          - IZM dotācija   mērķstipendijām                           Ls 27821   jeb 5,51 %      
          - RAPLM dotācija                                                   Ls 40000 jeb 7,93% 
          - Rīgas rajona padomes līdzekļi                             Ls  88776  jeb  17,59% 
          -  mērķdotācija interešu izglītībai                           Ls   3049    jeb  0,60% 
          - ieņēmumi no ES projektiem                                 Ls 22296  jeb 4,42% 
           - pašu ieņēmumi                                                    Ls  41175   jeb  8,16% 
           - atlikums uz gada sākuma                                    Ls 3707       jeb 0,73% 
  
          Saņemtie līdzekļi tika izlietoti saskaņā ar Rīgas rajona padomes apstiprināto 
pamatbudžeta un speciālā budžeta uzturēšanas tāmi no janvāra līdz augusta mēnešiem un 
Mālpils novada domes apstiprināto pamatbudžeta tāmi septembra līdz decembra 
mēnešiem Ls 489056   
 

 atalgojums darbiniekiem                                              Ls 230935 jeb 47,22%  
  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,    Ls 58954 jeb 12,05 %   

pabalsti un kompensācijas, t.sk.VSAOI-Ls 54958  
 komandējumu izdevumi                                                Ls 10871 jeb    2,24 % 

t.sk.ārvalstu komandējumi ES projektu ietvaros-Ls 8457 
 pakalpojumu apmaksa                                                   Ls 77505 jeb 15,85 % 

             t.sk. sakaru pakalpojumi- Ls 2788, apkure-33667, ūdens un kanalizācija-4543, 
elektroenerģija-23899, , reklāma-784, informācija telefonu grāmatās-340, normatīvie 
dokumenti-241, transporta pakalpojumi- 732, apsardzes pakalpojumi-543, bibliotēkas jumta 
remonts -Ls 368, iekārtu remonts- 745,ēku un telpu uzturēšana-788 ,informācijas 
tehnoloģiju pakalpojumi Ls509, biedru naudas organizācijās-328,  elektriķu kursi-36,  veļas 
mazgāšana-Ls 2483, atkritumu izvešana-Ls 1520,inventāra noma-985,  veselības izdevumi 
DŅ-45, bankas pakalpojumi-Ls29 
 

 materiālu iegāde                                                             Ls 28969 jeb  5,92% 
      t.sk. biroja prece-1551,   medikamenti-Ls 551,  dīzeļdegviela-Ls 825, ēdināšanas 
izdevumi sacensībās un pašvaldību audzēkņiem- Ls 6799, materiāli praksēm-10367, 
(t.sk.inženiertīklu spec.Ls3619, mēbeļu izgat.-Ls 3812, ēdienu gat.-Ls 1740),  
remontmateriāli  dienesta viesnīcas un skolas remontam-4193, saimnieciskie materiāli-
Ls1300, rezerves daļas  datortehnikai ,biroja tehnikai-Ls 550,  inventārs- Ls 2070 
(t.sk.skapīši ēdienu gat.laborat.-1414, laboratorijas inventārs fizikai-135, instrumenti 
kokapstr.darbn.-342), darba cimdi –Ls50 

 žurnālu iegādei                                                  Ls 183 jeb 0,03 % 
 nodokļu maksājumiem                                      Ls 2182 jeb 0,45% 
 stipendijām                                                        Ls 78548  jeb 16,06% 

         t.sk.ESF mērķstipendijas Ls26040 
 kapitāliem izdevumiem                                     Ls 909 jeb 0,18% 

         t.sk.  grāmatvedības datorprogramma Ls 294 un mācību grāmatas –Ls 615. 
 
 Faktiskie 2009. gada ieņēmumi sastādīja Ls 499071, t.sk.: 
          - izglītības un zinātnes ministrijas dotācija             Ls 277920 jeb 55,69% 
          - IZM dotācija   mērķstipendijām                           Ls 27821   jeb 5,57 %      
          - RAPLM dotācija                                                   Ls 40000 jeb 8,01% 
          - Rīgas rajona padomes līdzekļi                             Ls  88776  jeb  17,79% 
          -  mērķdotācija interešu izglītībai                           Ls   3049    jeb  0,61% 
          - ieņēmumi no ES projektiem                                 Ls 22296  jeb 4,47% 
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           - pašu ieņēmumi                                                    Ls  39209   jeb 7,86% 
 
Faktiskie izdevumi 2008.gadā pamatbudžetā sastāda Ls 484251, t.sk. 

 atalgojumi                                                                 Ls 204456 jeb 42,22% 
 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                  Ls 53954 jeb  11,14% 
 Komandējumu izdevumi                                          Ls 10892  jeb 2,25% 
 Pakalpojumu izdevumi                                             Ls 71017 jeb 14,67% 
 Materiālu iegāde                                                      Ls 29135 jeb 6,02% 
 Žurnāli                                                                         Ls 849     jeb 0,17% 
 Nodokļu maksājumi                                                  Ls 543     jeb 0,11% 
 Stipendijas                                                                 Ls 81291 jeb 16,79% 
 Kapitālie izdevumi                                                    Ls 32114 jeb 6,63% 

 
 
ES projektu īstenošanai tika saņemti Ls 22296 no Leonardo da Vinci projektiem   
 - „Sadarbība profesionālās izglītības attīstībai un ilgtspējai”- 14056LVL jeb 20000EUR 
- „Īsās prakses Lielbritānijā”  - 8240LVL jeb 11724EUR 
 

Naudas atlikums pamatbudžetā gada beigās: Ge Money Bank-2732 LVL, Valsts 
kasē- 162  LVL un 18201 EUR jeb12792LVL. 
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Mūzikas un mākslas skola 
 
Audzēkņu skaits 

2008. /2009. m. g. noslēdzot, Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā mācījās –  95 
skolēni, mākslas nodaļā –  38   , mūzikas nodaļā – 57. 
 
2008./2009. m. g. mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes 
izglītības beigšanas apliecības saņēma  15  audzēkņi, 4 – mūzikā un 11  – mākslā.  
 
2009./2010. m. g. mūzikas un mākslas skolas 1.klasē tika uzņemti 17 audzēkņi 
mūzikas nodaļā un  2 audzēkņi mākslas nodaļā, līdz ar to 1.septembrī mācības uzsāka   19  
audzēkņi.  
  
Audzēkņu skaits mūzikas un mākslas skolā uz 1. septembri 2009.gadā  - 96 audzēkņi  
( 58 – mūzikā un 38 – mākslā ). 

Pedagoģiskie darbinieki     

       Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā strādā  - 16 pedagogi, no tiem - 5 maģistri, 9 
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  

27.03.09. Seminārs izglītības 
programmas 
Taustiņinstrumentu 
spēle – Akordeona 
spēle  
pedagogiem 

   6 A. Staseļune Limbažu mūzikas 
skola 

02.04.09. Seminārs izglītības 
programmas 
Sitaminstrumentu 
spēle pedagogiem  

   5 E. Rudzītis Rīga 

 
Mācību darbs 
 
       2009. gadā Mālpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās dažādos valsts 
mēroga un starptautiskajos konkursos, izstādēs, festivālos, koncertos un ieguva dažādu 
kategoriju apbalvojumus.  
       Vasarā mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem savas radošās, 
mākslinieciskās un tehniskās iemaņas bija iespējams pilnveidot mācību un atpūtas 
nometnēs.  
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       Mūzikas nodaļas audzēkņi Līna Millere un Krišjānis Bērziņš jūlijā piedalījās Rīgas rajona 
Jauniešu Orķestra nometnē “Muzicēsim kopā” Ādažu novadā.  
 

Ārpusstundu darbs 
      Mālpils mūzikas un mākslas skola veido kultūrvidi novadā, organizējot koncertus, izstādes, 
radošās darbnīcas, piedaloties pasākumu noformēšanā un vadīšanā.  
      Ļoti aktīvi audzēkņi un pedagogi strādāja pie 2008. gadā iesākta Comenius programmas 
projekta “Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai”. 
 
 

RADOŠIE PASĀKUMI 2009. gadā MŪZIKAS NODAĻĀ 
( koncerti, konkursi, projekti ) 

 
Nr.           Pasākums Laiks Vieta  Piezīmes 
 
 1. 

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

18.-
21.01.09. 

Polija, 
Piechcin 

Piedalījās 
D. Ulase, 
D. Galakrodze- 
niece 

 
 2. 

XIII Starptautiskais pianistu 
konkurss Valmierā 

28.01.09. Valmieras 
mūzikas 
skola 

Piedalījās  
Madara Jonāne 

 
 
 3. 

Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle – 
Akordeona spēle Valsts 
konkursa II kārta (reģionālā) 

 
04.02.09. 

J. Mediņa 
Rīgas 
mūzikas 
vidusskola 

Artūrs Aivars 
ieguva  
III vietu 

 
 4. 

Latvijas mūzikas skolu un 
mūzikas vidusskolu saksofona 
klašu audzēkņu konkurss  

17.– 
22.02.09. 

Rīga Piedalījās 
Krišjānis Bērziņš 

 5. V. Salakam veltīts klavieru 
nodaļas audzēkņu koncerts 

04.03.09. Mūzikas 
skola 

 

 
 6. 

J. Vītola Latvijas mūzikas 
skolu koru un ansambļu 
konkurss 

07.- 
08.03.09. 

Rīga, 
JVLMA 

Piedalījās jauktais 
koris 
 I.Daukstes 
vadībā 

 
 7. 

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

17.-
20.03.09. 

Spānija, 
Sa Pobla 

Piedalījās 
D. Ulase, 
I. Daukste, 
I. Rulle 

 
 8. 

XII Latvijas mazo mūzikas 
skolu konkurss par Em. 
Dārziņa prēmiju pūšamo 
instrumentu specialitātē 

 
26.03.09. 

Vangažu 
mūzikas 
skola 

Dāvis Sīmanis 
Putriņš ieguva II 
vietu 

 9. Jautrais koncerts 01.04.09. Mālpils k/n  
10. Lieldienu koncerts Mālpils 

baznīcā 
13.05.09. Mālpils  

11. IV Starptautiskais mazās 
kamermūzikas konkurss 

16.- 
17.04.09. 

Mārupes 
mūzikas 

Piedalījās  
M. Sila un  
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Mārupē skola M. Laizāne 
 
12. 

II Jēkaba Graubiņa jauno 
pianistu konkurss 

18.04.09. J.Graubiņa 
Līvānu 
mūzikas 
skola 

Piedalījās Lote 
Katrīna Cērpa 

 
13. 

Koncerti akcijas „Iestādi ideju” 
ietvaros ( Sidgundas 
pamatskolā, Mālpils bērnudārzā, 
vidusskolā un kultūras nama 
pagalmā) 

30.04.09. Mālpils, 
Sidgunda 

 

 
14. 

Latvijas mūzikas skolu 
konkursa „Talants Latvijai” 
fināls 

02.05.09. Rīga, 
RLB 

D. S. Putriņš 
saņēma Diplomu

 
15. 

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

08.-
11.06.09. 

Grieķija, 
Ampelonas 

Piedalījās 
O. Ridzevska, 
A. Staseļune 

 
16. 

Rīgas rajona Jauniešu Orķestra 
vasaras nometne „Muzicēsim 
kopā” 

05.- 
10.07.09. 

Ādažu 
novads 

Piedalījās  
Kr. Bērziņš, 
L. Millere 

 
17. 

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

06.-
10.10.09. 

Turcija, 
stambula 

Piedalījās 
D. Ulase, 
G.Kristjansone 

 
18. 

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

08.-
12.12.09. 

Francija, 
Gap 

Piedalījās 
D. Ulase, 
J. Vītums 

19. Ziemassvētku koncerts 16.12.09. Mālpils k/n  
20. Koncerts Mālpils vidusskolā 17.12.09. Mālpils v/sk  
21. Koncerti aprūpes centros 21.12.09. Mālpils, 

Stīveri 
 

22. Ziemassvētku koncerts Mālpils 
luterāņu evaņģēliskajā baznīcā 

25.12.09. Mālpils  

 
 

MĀLPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 

profesionālās ievirzes izglītības programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla” 

2009. gadā realizētie PROJEKTI UN PASĀKUMI 
 

   datums                    pasākums       vieta 
    20. 02. Starptautiskais vizuālās mākslas 

fotokonkurss „Žests brīvībā” jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. Tēma – Ēna, pustumsa, 
gaisma. V kursa audzēknes Annijas Vītumas 
darbu nosūtīšana 

Francija 

  2.-24. 03. Elīnas Titānes personālizstāde „Mainīgā 
daudzveidība” 

Rīga,  
Mākslinieku nams 
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19.04.-21. 05. Dainas Galakrodzenieces personālizstāde 
„Satikšanās” 

Mālpils k./n. 
Izstāžu zāle 

     22. 04. Mākslas dienas Ropažos. Mālpils mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu izstāde RMS 

Ropažu MMS 

     22. 04. Gintas Kristjansones radošā darbnīca 
(filcēšana)  

Ropažu MMS 

     28. 04. Akcija „Iestādi ideju” Radošās darbnīcas: 
filcēšanā, zīda apgleznošanā, ideju pieteikumi 
Mālpils pulkstenim. 

Mālpils k./n. 

22.04.-06.05. Ropažu mākslas studijas izstāde. Gintas 
Kristjansones darbi iekļauti kopējā 
ekspozīcijā 

Ropažu izstāžu 
zāle 

     27. 05. Konkurss „Prieks pienā” Audzēkņu darbu 
iesniegšana. 

Rīga 

    7.-8. 06. Lietišķās mākslas un amatniecības izstāde - 
gadatirgus Brīvdabas muzejā. Ar darbu 
ekspozīciju piedalās Daina galakrodzeniece un 
Ginta Kristjansone 

Rīga 

04.- 05. 2009. 10x Latvian Porcelan, Elīnas Titānes radošo 
darbu ekspozīcija 

Viļņa, galerija 
Gobis  

05.- 08. 2009. Intīms mākslā, Elīnas Titānes radošo darbu 
ekspozīcija  

Rīga, dekoratīvās 
Mākslas un dizaina 
muzejs 

   08. 2009. Vides mākslas festivāls, Elīnas Titānes  
Radošās aktivitātes 

Ikšķile 

10.-11. 2009. „Rudens 09” Elīnas Titānes darbi iekļauti 
kopējā ekspozīcijā 

Laimīgās mākslas 
muzejs 

   12. 2009. „Krug ogņa” STARPTAUTISKS KERAMIĶU 
SIMPOZIJS, Elīnas Titānes līdzdalība, kā arī 
simpozijā radīto darbu eksponēšana kopīgajā 
izstādē 

Baltkrievija, 
Babruiskas pilsētas 
muzejs 

   12. 2009. „Gaismas pēdas” Elīnas Titānes darbi 
iekļauti ekspozīcijā  

Ogres muzejs 

     15. 09. SOROSA FONDA projekta pieteikuma 
iesniegšana 1. kārtai 

Rīga 

   2.-15. 10. Elīnas Titānes radošo darbu personālizstāde Rīga  
Apsīda 

     15. 10. SOROSA FONDA projekta pieteikuma 
iesniegšana 2. kārtai 

Rīga 

 
   MĀCĪBU EKSKURSIJAS UN PLENĒRI 
 
  datums                    pasākums        vieta 
      2. 03. I-II kursu audzēkņu ekskursija uz Rīgu – izstāžu 

un muzeju apmeklējums 
Rīga 

     18. 03. III-IV kursu audzēkņu ekskursija uz Rīgu – izstāžu 
un muzeju apmeklējums 

Rīga 

     22. 04. „Mākslas dienas” mācību ekskursija un 
līdzdalība mākslas dienu pasākumos 

Ropažu 
mākslas skola 

  15.-19. 06. Plenērs II – IV kursu audzēkņiem Mālpils 
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     15. 10. Mākslas nodaļas audzēkņu ekskursija uz Rīgu – 
izstāžu un muzeju apmeklējums 

Rīga 

     22. 10. Mākslas nodaļas audzēkņu mācību ekskursija uz 
Rīgas izstāžu zālēm un muzejiem 

Rīga 

 
DALĪBA EIROPAS UN LATVIJAS PROJEKTOS 
 
  datums                    pasākums       vieta 
  18.-22. 01.  COMENIUS projekta „Ar Ansīti un Grietiņu 

cauri Eiropai” darba vizīte  
Polija 

  18.-21. 03. COMENIUS projekta „Ar Ansīti un Grietiņu 
cauri Eiropai” darba vizīte  

Spānija 

    6.-9. 10. COMENIUS projekta „Ar Ansīti un Grietiņu 
cauri Eiropai” darba vizīte 

Turcija 

   7.-11. 12. COMENIUS projekta „Ar Ansīti un Grietiņu 
cauri Eiropai” darba vizīte 

Francija 

     23. 12. COMENIUS projekta „Ar Ansīti un Grietiņu 
cauri eiropai” darba grupas sanāksme. 
Saplānojam programmu vizītei Latvijā 

Mālpils novada 
dome 

     29. 12. COMENIUS projekta”Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai” darba grupas sanāksme mākslas nodaļā 
– pienākumu sadale 

Mālpils k./n. 

 
STARPTAUTISKI, REPUBLIKAS, RAJONA MĒROGA KONKURSI 
 
   datums                    pasākums        vieta 
   20. 02. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss 

„Žests brīvībā” jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Tēma – ēna, pustumsa, gaisma. V 
kursa audzēknes Annijas Vītumas darbu 
nosūtīšana 

Francija 

    22.04. Valsts konkurss mākslas valodas pamatos. 
Piedalās IV kursa audzēkne Anna Dombrovska 
un V kursa audzēknis Dāvis Sīmanis Putriņš 

Kandavas 
mākslas skola 

    17.11 Starptautiskais konkurss vizuālajā mākslā „Es 
dzīvoju pie jūras” 

Jūrmalas 
mākslas skola 

 
SADARBĪBA AR VECĀKIEM 
 
   datums                    pasākums      vieta 
    25. 01. V kursa audzēkņu vecāku sapulce Mākslas skola 
    28. 01. IV kursa audzēkņu vecāku sapulce Mākslas skola 
      1. 02. II, III kursu audzēkņu vecāku sapulce Mākslas skola 
      8. 02. 1. – 3. klašu un I kursa audzēkņu vecāku sapulce Mākslas skola 
     17. 08. Mālpils mūzikas un mākslas skolas vadības un 

vecāku kopsapulce par darba pārstrukturizēšanu 
ekonomiskās krīzes apstākļos 

Mālpils k./n. 

     10. 09. Profesionālās izglītības skolu vadības sanāksme 
par tēmu – darba pārstrukturēšana ekonomiskās 
krīzes apstākļos 

Pārdaugavas 
mākslas skola 
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PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

 
   datums                    pasākums       vieta 
     28. 01. Seminārs mākslas profesionālās ievirzes 

izglītības skolotājiem 
Valmieras 
mākslas skola 

     25. 02. Seminārs mākslas profesionālās ievirzes 
skolotājiem 

Valmieras 
mākslas skola 

     25. 03. Seminārs mākslas profesionālās ievirzes 
skolotājiem 

Valmieras 
mākslas skola 

     27. 03. Seminārs „Daudzveidīgas mācību 
metodes mācību priekšmeta 
Gleznošanas apguvē” 

J. Rozentāla 
Rīgas mākslas 
skola 

08.01.;22.01.;05.02.; 
19.02.;19.03.;09.04.; 
23.04.;07.05.; 21.05.

Mākslinieku biedrības „Sidegunde” lekciju 
cikls „Ceļojums kultūras vēsturē” 

Mākslinieku 
biedrība 
„Sidegunde” 

       8. 05. Seminārs – Valsts konkursa mākslas 
valodas pamatos izvērtēšana un analīze 

Kandavas 
mākslas skola 
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Biedrība  „Mālpils tautskola” 
 

Janvārī-aprīlī turpinājās angļu valodas kursi. 

Janvārī- jūlijā turpinājās Grundtvig programmas projekts „LLL 55+ aiming for future”, 
notika projekta sanāksme Mālpilī. 

Jūnijā-jūlijā izstrādāts projekta pieteikums LEADER programmā mācību aprīkojuma 
iegādei. 

Jūlijā-augustā realizēts projekts ar Rīgas Rajona Lauku attīstības biedrības finansējumu 
„Laiku lokos”. Oktobrī-decembrī notika mācības sekojošās grupās, kombinējot projektu 
līdzekļus, ziedojumus un pasniedzēju brīvprātīgo darbu: angļu valodas apmācība 
klausītājiem bez priekšzināšanām (2 grupas), angļu valoda ar priekšzināšanām -1 grupa, 
angļu valodas sarunu klubs -1 grupa, datoriemaņu kursi -3 grupas, vācu val.ar 
priekšzināšanām -1 grupa, vācu val. bez priekšzināšanām -1 grupa.  

Novembrī apmeklēts Leonardo da Vinci programmas kontaksteminārs Portugālē, atrasti 
sadarbības partneri nākamajiem projektiem ES izglītības programmās. 
 
Decembrī  uzsākta projektu pieteikuma gatavošana Leonardo da Vinci programmā (2 
projekti) un Grundtvig programmā (1 projekts).  
 
 



 MĀLPILS NOVADA DOMES                                 
 2009. gada publiskais pārskats                                        

 
 

 38

 

KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras nams 
 

Mālpils kultūras nams ir viena no Mālpils novada kultūras iestādēm, kuras darbības 
pamatmērķis ir radīt, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības, veikt kultūrizglītojošo darbu, rīkot 
kultūras pasākumus un dot iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam radoši izpaust un 
pilnveidot sevi. Mālpils kultūras namā organizē dažāda veida pasākumus: 

Pirmkārt, tikpat aktīva kā līdz šim, bija mākslas izstāžu dzīve. Kultūras nama izstāžu 
zālei gada beigās apritēja 5 darba sezona. Bija skatāmas sejkojošu mākslinieku darbu 
izstādes – dzejnieka Jāzepa Osmaņa, karikatūrista Gata Šļūkas, Ritas Blaževičas, 
tekstilmākslinieces Dainas Galakrodzenieces, keramikas studijas „ Māl – pils” un TLM 
studijas „Urga”, fotogrāfa Ilgoņa Šteinberga, mākslinieka Pētera Postaža, Mālpils 
plenēristu, grafiķa Edgara Folka darbu izstādes. Otkārt, mālpiliešiem tika piedāvāti 
profesionālo mākslinieku koncerti un izrādes gan lieliem, gan maziem skatītājiem. Viesojās 
Valmieras teātris ar izrādi bērniem „Nezinītis” un izrādi pieaugušajiem „Atvari”, neatkarīgais 
teātris ar izrādi „Alu cilvēks” teātris „Kabata” ar izrādi bērniem „Karlsons, kurš dzīvoja uz 
jumta” un izrādi peaugušajiem „Tā precas vecpuiši”. No koncertiem tika piedāvāti Oranžā 
kora un Violetā kora koncerti ar dziedātājiem Ati Auzānu un Olgu Rajecku priekšgalā. 
Treškārt, tika svinēti visi gadskārtu svētki un zīmīgs šis gads ir ar to, ka kultūras namā sāka 
darboties folkloras kopa Andra Kapusta vadībā. Ceturtkārt, savu darbību aktīvi turpina visi 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 

 
  Mālpils jauktais koris, diriģente Sanita Vītuma, 

 kormeistars Juris Vītums.  
            Kolektīvs uzstājies mūsu kultūras namā draudzības  koncertos ar citiem koriem un 
tradicionālajos Ziemassvētku Adventa koncertos, Labdarības koncertā, veltītam bijušajam 
ilggadējam kordiriģentam Eināram Lorencam, « Ar dziesmu palīdzēsim ! », kas notika 24. 
maijā, dziesmu koncertā kopā ar draugiem : vīru kori « Frachori » un sieviešu kori « Delta » 
no Rīgas, jaukto kori « Ogre », « Līgatne » un jauniešu kori « Konsonanse » no Valmieras, 
kas notika 28. februārī.  
             Kolektīvs tiek aicināts uzstāties arī kaimiņu pagastos – Siguldā, Inčukalnā un citās 
vietās. Priecē tas, ka kolektīvam ir piepulcējušies jauni dalībnieki. 

 
 Tautas lietišķās mākslas studija ,,URGA”, vadītāja Ingūnas Simansone.  

            24. maijā TLMS dalībnieki izstādīja savus darbus izstādē „Saule, vējš, vasara... un 
Mālpils ostā ienāk kuģi” Mālpils kultūras nama izstāžu zālē. „Urgas” amatnieku darbi ir 
pabijuši arī citur izstādēs  Rīgā un Ventspilī. 

Noteikti pats jaukākais šim kolektīvam bija brauciens uz Beļģiju no 13. jūlija līdz 24. 
jūlijam, kur kolektīvs piedalījās kultūras apmaiņas programmas braucienā ar savu 
amatnieku darbu izstādi – pārdošanu. 
            Kolektīva vadītāja amatniekiem vienu reizi mēnesī organizē sanākšanu ar kādu 
noteiktu tematu. Cilvēki ir priecīgi, ka pateicoties „Urgai”, kultūras namā ir iespēja 
iemācīties ko jaunu, piemēram, vārīt smaržīgas ziepes un pērļošanas nodarbībās izgatavot 
krāšņas rotas.  
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 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Sidgunda”. Kolektīvā ir 26 dejotāji. Kolektīvam šajā gadā ir 
jauna vadītāja  Māra Gaile – Dišereite. 
           25. aprīlī Sidgundas deju kolektīvs ar vērienīgu koncertprogrammu nosvinēja savu 
25. gadu jubileju. Kolektīvs jūlijā devās koncerttūrē uz Beļģiju, kur uzstājās vairākās 
pilsētās un guva lielu skatītāju atzinību. 
           Deju kopa katru gadu kuplina kultūras nama pasākumus – Ziemassvētku Adventa, 
pavasara iedejošanas un sezonas noslēguma koncertus. 
           Kolektīvs tradicionāli aicina pie sevis savus draugus – deju kolektīvus no citām 
Latvijas pilsētām – Inčukalna, Suntažiem, Ādažiem uz draudzības vakariem un, savukārt, 
draugi aicina „Sidgundu” uz saviem koncertiem. 
            

 Jauniešu deju kopa ,,Māra”. Kopā dejo 26 dejotāji – gan skolnieki, gan studenti, gan 
strādājošā jaunatne. Kopas mākslinieciskā vadītāja ir Maija Orlova.  
          Kolektīvs īpašs ar to, ka deju izpildījums ir moderns, mūsdienīgs un oriģināls. ,,Māra” 
daudz koncertējusi gan Latvijas novados, gan ārpus valsts robežām. Vērienīgs bija 
,,Māras” 14. februāra Valentīndienas danču koncerts.  Kolektīvam ir daudz draugu, ar 
kuriem kopā koncertēt, piemēram, ,,Vizbulīte” no Siguldas, ,,Spāre” no Suntažiem, 
,,Austriņš” un ,,Ūsiņš” no Salaspils un ,,Pēda” no Aizkraukles.  
            Deju kopa katru gadu uzstājas  Ziemassvētku ieskaņu koncertos. 
 

 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Kniediņš”. Kolektīva vadītāja ir Julijana Butkeviča. 
           Kolektīvs ar savu īpašu auru un atmosfēru, arī viņu dejas neatstāj vienaldzīgu 
nevienu skatītāju.  
           Kolektīvs ar entuziasmu iesaisās visās kultūras nama rīkotajās norisēs - 
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 pie Dzintara Brieža izrādes „Svētais karš”, kas 

pirmizrādi piedzīvoja 6. jūnijā. 
Septembrī darbs aizsākās pie dzejas uzveduma ,,Šis un tas ap Miķelīšiem”, kas 

izdevās fantastisks ar savu auru, krāsaino lapu čaboņu un īpašās Andra Liniņa mūzikas 
klātbūtni.  

Amatierteātris 7. novembrī ar panākumiem piedalījās Rīgas rajona amatierteātru 
skatē. Kolektīva dalībnieki piedalījušies daudzos kultūras centra rīkotajos pasākumos, 
piesakot Ziemassvētku, dziesmu un deju svētku programmas.  
 

 Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Daukste. 
         Bērnu vokālais ansamblis piedalījies daudzos kultūras nama pasākumos – 
Mārtiņdienas, Ziemassvētku koncertos, bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursā ,,Mālpils 
brīnums 2009”, Mātes dienas un citos pasākumos. 
  

 Vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas” 
                  Tikšanās klubiņā ir optimisma un dzīvesprieka avots nu jau ap 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 ekskursijas, piemēram 19. janvārī uz Jūdažu 
sabiedrisko centru, kur tika arī kopīgi uzdziedāts. Katru gadu „Rezēdas” dodas ekskursijā – 
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šoreiz uz Cesvaini. Jūlijā neaizmirstams bija brauciens uz Starptautisko folkloras festivālu 
„Baltica 2009” Siguldas Dainu kalnā.  
                 Tikšanās reizēs tiek suminātas jubilāres un šie brīži ir neaprakstāmi skaisti un 
sirsnīgi, kas vecmāmiņām dod lādiņu optimismam un ļauj saglabāt možu garu. 
                  

 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 – Allažos, Inčukalnā, Siguldā 
un citur.  
                Ansamblis uzstājies daudzos kultūras nama rīkotajos pasākumos – 
Ziemassvētku Adventa, izstāžu atklāšanas, kā arī 24. maijā Labdarības koncertā, veltītam 
ilggadējam Mālpils kora diriģentam Eināram Lorencam, „Ar dziesmu palīdzēsim!” 
           

 Ansamblis „Sidgundas sievas”, vadītāja Ārija Aņēna.  
Ansamblis aktīvi iesaistās kultūras nama rīkotajos pasākumos, kā piemēram, Mārtiņdienas, 
Ziemassvētku ieskaņu koncertu norisēs, kā arī 24. maijā Labdarības koncertā, veltītam 
ilggadējam Mālpils kora diriģentam Eināram Lorencam, „Ar dziesmu palīdzēsim!” 
          Ansamblis uzstājies arī ārpus kultūras nama – Sidgundā, Siguldā, Inčukalnā un 
Mālpils sociālās aprūpes centrā. 
 

 Folkloras kopa, vadītājs Andris Kapusts 
Jaunākais kultūras nama kolektīvs, kurā darbojas 12 dalībnieki. Folkloras kopa vienu 

reizi mēnesī rīkoja arī Danču vakarus, kuros latvisko dejas soli varēja iemēģināt un kopīgi 
muzicēt visi interesenti. Lielākais pasākums bija 19. jūnijā rīkotā Jāņu ielīgošana jeb Jāņu 
tradīciju un rituālu meistardarbnīca Saules kalnā. Folkloras kopa ņem dalību kultūras centra 
rīkotajos pasākumos, ienesot savu vienreizību un neatkārtojamību. 

 
 Keramikas studija „MĀL-PILS”, vadītāja Guna Petrēvica 

Arī jauns kolektīvs, kurā ar degsmi darbojas 17 mālpilieši. Arī šis kolektīvs ir īpašs ar 
saviem cilvēkiem. Lielāko studija veikumu varēja apskatīt 24. maijā , kad kultūras centra 
izstāžu zālē tika atklāta izstāde „Saule, vējš, vasara... un Mālpils ostā ienāk kuģi”. Šī 
izstāde tika izstādīta arī Ventspilī. 
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Mālpils novada bibliotēka 
 

Mālpils novada bibliotēka apkalpo aptuveni 2000 iedzīvotāju, kas dzīvo ciemata 
centrā un lauku teritorijā. 2009.gadā bibliotēkā kopā bija reģistrēti 529 lietotāji,(no kuriem 
519 lasītāji), kas ir par 44 lietotājiem un 34 lasītājiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākā 
bibliotēkas apmeklētāju grupa – 32% ir skolēni līdz 16 gadiem, otra lielākā grupa ir 
iestāžu darbinieki – 27%. Tālāk seko vidusskolēni un studenti –16%, pensionāri – 
11%, strādnieki – 8%, mājsaimnieces - 3%, bezdarbnieki – 3%. 

Pieaugot lasītāju skaitam, par 1072 vienībām palielinājies izsniegto dokumentu 
skaits – 11148, no kuriem 6000 ir grāmatas, pārējie žurnāli. 2009.gadā audzis arī 
bibliotēkas apmeklējumu skaits – 11363. To visvairāk veicinājuši interneta lietotāji – 
6137 apmeklējumi. No tiem internetu 2751 reizi izmantojuši pieaugušie, bet 3386 reizes 
skolēni līdz 16 gadiem. Turpinot pasliktināties sociāli ekonomiskajai situācijai valstī, 
iedzīvotāji arvien vairāk izmanto bezmaksas iespējas iegūt informāciju, izklaidi no 
interneta, grāmatām, žurnāliem. Tikpat svarīgi bezdarba un psiholoģiskā diskomforta 
apstākļos ir kontaktēties ar līdzcilvēkiem, rast domubiedrus. 

Bibliotēkas lasītājiem, kas ir gan pieaugušie, gan skolēni, pieejams 11582 
eksemplāru universāla satura liels grāmatu fonds. 2009.gadā krājums papildināts par 
118 vienībām, pasūtīti 36 nosaukumu preses izdevumi. Krājuma komplektēšanai 
2009.gadā pēc vairākkārtējas pašvaldības budžeta samazināšanas bija piešķirti 1221 LVL. 
Grāmatām – 280 LVL, bet preses iegādei 940 LVL. Otrajā pusgadā bibliotēkai grāmatu 
iegādei vairs pašvaldības līdzekļu nebija. Tāpēc grāmatu krājumu nācās papildināt ar 
lasītāju ziedojumu un dāvinājumu palīdzību. Tādā veidā papildinot izmantojamos līdzekļus 
par 278 latiem. 

  Interneta lietotājiem par brīvu pieejami 7 datori un datu bāzes Letonika.lv, 
Lursoft. Atbilstoši novada domes apstiprinātiem noteikumiem, par maksu iespējams 
izmantot kopētāju un printeri. 

Bibliotēka pēc pieprasījuma veic arī uzziņu darbu – 2009.gadā sniegtas 
35tematiskas un faktoloģiskas uzziņas. 

Ar SBA(starpbibliotēku abonementa) starpniecību tika izpildīts 21 zinātņu nozaru 
literatūras pieprasījums 10 klātienes un neklātienes studentiem. 

Novadpētniecības krājumu bibliotēkā veido grāmatas, fotoattēli, laikrakstu un 
žurnālu raksti par Mālpils vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem, 
pašvaldības informatīvais izdevums ”Mālpils Vēstis.” Novadpētniecības materiāli par Mālpili 
tiek kārtoti tematiskajās mapēs. 2009.gadā bija fiksēti un apkopoti 84 raksti par Mālpili 
un mālpiliešiem. 

2009.gadā bibliotēkā veidotas 35 tematiskās literatūras izstādes. Plašākās no tām: 
bērnu rakstnieces Margaritas Stārastes 95 gadu jubilejai, rakstnieka, filozofa, 
parapsihologa Konstantīna  Raudives 100.dzimšanas dienas atcerei, pasaku rakstnieces 
Māras Cielēnas 55.dzimšanas dienai, scenogrāfa, gleznotāja, pedagoga Oto Skulmes 
120.dzimšanas dienas atcerei, dzejnieces Maijas Laukmanes daiļradei un Latvijas 
armijas dibināšanas 90.gadadienai veltītas izstādes. 

 4.februārī bibliotēkā bija tikšanās ar kādreizējo mālpilieti Juri Reihleru un viņa 
jaunākās grāmatas “Duende” atvēršanas svētki.  

27.februārī pasaku pēcpusdiena “Pasaku vecmāmiņai Margaritai Stārastei-95.” 
15. aprīlī grāmatas “Džemma Skulme.Nospiedumi” atvēršanas svētki. Tikšanās ar 

mākslinieci Džemmu Skulmi un grāmatas autori Līgu Blauu. 
20.maijā rakstnieces Māras Cielēnas pasaku pēcpusdiena “Mīļi un jocīgi par 

nopietno.” 
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6.augustā bibliotēkas lasītāju ekskursija pa Cēsu un Valmieras novadiem. 
7.oktobrī literārs sarīkojums “Ar sauli sirdī.” Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani. 

Piedalās literatūrvēsturnieks Ilgonis Bērsons. 
Bibliotēka atrodas 1988.gadā celtajā kultūras nama ēkā. 2007.gadā tika veikts 

kosmētiskais remonts abām lasītavām, bet 2008.gadā datortelpai. Vēl kosmētiskais 
remonts nepieciešams grāmatu krātuvei. 

Neapmierinošā stāvoklī ir bibliotēkai piederošās ēkas ārējās daļas – terase, kāpnes, 
sienas. 

Lai nodrošinātu pievilcīgu darba vidi, būtu pakāpeniski jānomaina bibliotēkas 
mēbeles. 2009.gada nogalē, pieņemot dāvinājumu, bibliotēka īpašumā ieguva jaunas 
mēbeles – divus darbagaldus, lasītavas(konferenču) galdu ar krēsliem, galdu presei un 
skapjus materiālu glabāšanai. 
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Sidgundas bibliotēka 
 
BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
Sidgundas bibliotēka atrodas 8 km. attālumā no Mālpils, Sidgundas ciemata teritorijā. 
Bibliotēka ir pakalpojumu nodrošinātāja, kur iespējams saņemt kvalitatīvu informāciju. 
Bibliotēka uzkrāj iespieddarbus un citus dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju 
intereses un vajadzības, mainoties apkārtējai videi, ekonomikai, politikai. Bibliotēka cenšas 
veicināt sadarbību ar tās lietotājiem, nodrošinot brīvu informācijas pieejamību, sekmē 
tālākizglītības iespējas, informē par kultūras mantojuma popularizēšanu. Bibliotēka 2009. 
gadā  centās saglabāt un uzturēt darbību, nodrošināt informācijas un kultūras vērtību 
pieejamību neskatoties, ka budžets tika mazināts trīs reizes.  Sidgundas bibliotēku apmeklē 
pamatskolas skolēni, skolotāji, ciemata pensionāri, a/s Sidgunda strādājošie. 
 
PAKALPOJUMU PIEJAMĪBA 
Bibliotēkas uzdevums ir veicināt pakalpojumu attīstību, ņemot vērā lasītāju intereses, 
pieprasījumu, papildināt grāmatu fondu ar pieprasītu daiļliteratūru, ar seriālizdevumiem. 
Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2009. gadā ir 9780. No jauna iegādātas 69 
grāmatas, bērnu grāmatas-22. Preses izdevumi ir 15 nosaukumu. Bibliotēka izsniedz 
lasītājiem uz mājām arī žurnālus un avīzes. Ir iespējams izmantot bezmaksas datu bāzi 
LETONIKA. Pieaudzis ir bibliotēkas apmeklētāju un interneta lietotāju skaits , kuri to 
izmanto izziņu vai informācijas iegūšanai, darba meklējumiem, pakalpojumu nomaksai 
internetbankā. Apmeklētājiem ir iespēja iemācīties nepieciešamās iemaņas , lai varētu 
apmeklēt interneta mājas lapas, lasot gan jaunākās ziņas, gan meklējot sev nepieciešamo 
darbam un atpūtai. 
 
KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANA UN ORGANIZĒŠANA 
Krājuma komplektēšanai pamatā ir bibliotēkas lasītāju pieprasījums- tās ir latviešu 
oriģinālliteratūra, tulkotā ārzemju literatūra, grāmatas par vēsturi, aktieru biogrāfijas un 
atmiņu stāsti, pēdējā laikā populāra  ir ezoteriska. Bērniem vairāk patīk piedzīvojumu 
literatūra, pasakas, skolas romāna sērijas grāmatas. Izvēloties grāmatu pirmkārt skatos , 
cik populārs ir autors, vai atbilst manas bibliotēkas lasītāju lokam, vai ir jau kāda lasītāja 
atsauksme par šo grāmatu, tad cena. Prese tiek komplektēta vairāk pēc lasītāju 
pieprasījuma, interesēm. Krājums pamatā ir komplektēts latviešu valodā. Norakstīšanai 
atlasu literatūru, kas ir saturā novecojusi, vai izdevums ir nolietots. Nozaudētās grāmatas 
cenšos aizvietot ar saturā līdzvērtīgām. 
 
INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 
Bibliotēkā ir alfabētiskais kartīšu katalogs. Apmeklētājiem ir pieejamas datu bāzes 
LURSOFT, LETONIKA. Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros 
bibliotēkā ir 4 datori apmeklētāju lietošanai un multifunkcionālā iekārta –printēšanai un 
kopēšanai. Informācijas iegūšanai apmeklētāji vairāk izmanto tīmekļa meklētāju Google. 
Skolas bērniem projektu rakstīšanai piedāvāju meklēt informāciju arī datu bāzē LETONIKA.  
 
NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS. 
Mālpils novadā ir muzejs ,kurā tiek apkopoti materiāli par apkārtnes vēsturi, arī par 
Sidgundu. Bibliotēkā ir pavisam neliela daļa materiālu par Sidgundas vēsturi, kolhoza 
gadiem, neliela ieskicē par notikumiem ciematā pēdējos gados, publikācijas rajona avīzē. 
 



 MĀLPILS NOVADA DOMES                                 
 2009. gada publiskais pārskats                                        

 
 

 44

PROJEKTIZSTĀDE 
2009. gadā nav veikta. 
 
METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 
Sadarbība bibliotēkai galvenokārt ir ar Sidgundas pamatskolas skolēniem un skolotājiem , 
popularizējot saņemtās jaunākās grāmatas, iepazīstinot pirmās klases skolēnus ar 
bibliotēku, noteikumiem, kādi ir jāievēro apmeklējot bibliotēku. 
 
DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM. 
Sidgundas bibliotēkā pamatskolas skolēni sastāda trešo daļu no kopējā lasītāju skaita. 
Bibliotekāra uzdevums ir paplašināt bērnu un jauniešu redzesloku, piedāvājot viņiem 
rakstītās grāmatas. Uzdevums ir grūts, jo saprast, kas pusaudžiem būtu nozīmīgs ir tomēr 
problēma. Kaut arī viņi labi pārzin datoru, taču informāciju atrast sagādā grūtības. 
Informācijas ir daudz internetā, bet cik tā ir noderīga, to jāmāk uztvert. Izvēloties grāmatas 
lasīšanai bērnus it kā biedē lappušu skaits ,tāpēc jārunā un jāiepazīstina ar tās grāmatas 
saturu, autoru. Jaunieši bibliotēkā paši vēlas sameklēt grāmatu un to jau var just, kad 
izveidosies dialogs, kad ne.  2009. gadā  bibliotēkai 3 reizes tika mazināts budžets un tas 
arī iespaidoja, ka tika iegādātas tikai 22 jaunas grāmatas, pieaugušajiem tās bija- 47.  
 
BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRĒJUMS 
Mālpils novada Sidgundas bibliotēkai ir nopirkts dzīvoklis daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā. 
Telpu kopējā platība ir 53 m� un tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Pēdējais kosmētiskais 
remonts ir 2008. gadā. Šogad remontu vajadzētu divām telpām, tomēr tas nebūs iespējams 
varbūt vēl gadu, jo gan 2009. gada budžetā, gan šogad līdzekļu remontam nav. Bibliotēkai 
nauda tika iedalīta presei, nedaudz grāmatām, telefonam, apkurei un komandējumu nauda, 
lai varētu apmeklēt seminārus. Iespējas paplašināt bibliotēkai telpas nav un prognozes ir 
nulle. Dzīvoklis ir aprīkots ar bibliotēkai nepieciešamām mēbelēm. Bibliotēkas tehnika- 
apmeklētāju lietošanā ir 5 datori, ir multifunkcionālā iekārta – kopēšanai un printēšanai. 
 
BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
Bibliotēkā strādā viena darbiniece, kura veic bibliotēkas vadītājas pienākumus. Izglītība- 
vidējā speciālā(nav bibliotekārā). Zināšanas apgūtas kursos. Piedalījos projekta „Trešais 
tēva dēls „ visos rīkotajos kursos- 152 stundas. Piedalos rajona bibliotēkas organizētajos 
semināros. 
 
FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
Sidgundas bibliotēka ir Mālpils novada struktūrvienība. Budžetu piešķir un pārbauda 
Mālpils dome. 2009. gadā  bibliotēkai piešķirtais budžets tika samazināts trīs reizes. 
Līdzekļi pietiekamā daudzumā bija preses izdevumiem – 605 Ls., grāmatām- 497Ls., 
elektrībai- 320Ls. kopā ar bibliotēkas apsildīšanu (bibliotēku apsilda 3eļļas radiatori). 
Interneta izmaksas 2009.gadā- 840Ls.  
  
BIBLIOTĒKAS PUBLICITĀTE 
Bibliotēka atrodas Mālpils novada Sidgundas ciematā. Cītīgākie bibliotēkas apmeklētāji ir 
pamatskolas skolēni un pensionāri. Bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem : pirmdien, otrdien, 
ceturtdien un piektdien no plkst. 10.00-17.00. Trešdienas ir metodiskās dienas- semināri, 
jaunu grāmatu iegāde, vai iekšējais darbs bibliotēkā. Jaunākās ziņas iedzīvotāji izlasa 
bezmaksas izdevumā „Mālpils Vēstis”, kuru var katra mēneša beigās saņemt ciemata 
veikalos un bibliotēkā.  
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INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJIEM PASĀKUMIEM 2010. GADĀ 
Sidgundas bibliotēka plāno apmeklēt rajona galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus – 1 
reizi mēnesī Salaspilī vai Rīgā. 
Jaunākās literatūras izstādes. 
Jubilejas izstādes rakstniekiem, aktieriem. 
 
 
INFORMĀCIJA PAR BIBLIOTĒKU TELPU STĀVOKLI 
2009. GADĀ NAV VEIKTI REMONTI. 
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Kultūrvides attīstības daļa 
 
2009.gada nozīmīgākie projekti 
 
 Nīderlandiešu apvienības KNHM projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” realizēts 

projekts „Mālpils kapsētas vecās kapličas tehniskā stāvokļa uzlabošana. I daļa”. 
Veikta kapličas pamatu nostiprināšana, sienu restaurācija un krāsošana, durvju 
restaurācija. 

 Nīderlandiešu apvienības KNHM projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” realizēts 
projekts „Uz talku Mālpils baznīcā! ”. Veikta Mālpils baznīcas kriptas iztīrīšana no 
būvgružiem. 

 Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ar velo caur Vidzemi 
un Dienvidigauniju” (ViSoEst by bike) realizācijas koordinēšana Mālpils novada 
teritorijā. Projektā paredzēts: velomaršruta posmu Mālpils novadā marķēt ar ceļa 
norādēm, izveidot divas atpūtas vietas - Sidgundas parkā un pie „Skulmju” mājām. 
Atpūtas vietās uzstādīt informācijas stendus ar kartēm un informāciju par apkārtnes 
tūrisma objektiem. Izdot velomaršruta brošūras 7 valodās. 

 Dalība Mālpils novada Tautas lietišķās mākslas studijas „Urga” amata meistaru 
apsekošanā un amata prasmju dokumentēšanā. Apmeklēti meistari: Anna Smeile, 
Pēteris Liepiņš, Anna Jurisone, Strauja Zariņa, Gatis Zariņš. 

 Biedrība „Idoves mantojums” realizēja projektu „Mālpils luterāņu baznīcas sienu 
atveseļošanas (sanācijas) tehniskais projekts”, kura ietvaros notika arī izrakumos 
kriptā un ap baznīcu esošajā viduslaiku kapsētas teritorijā iegūtā antropoloģiskā 
materiāla (cilvēku kaulu) izpēte. Projektam tika nodrošināta arī arheoloģiskā 
uzraudzība. 
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Novadpētniecības muzejs 
 

LR Muzeju likuma 9.pants nosaka, ka valsts un pašvaldību muzejiem ir jāakreditējas. 
Akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm 
un vajadzībām orientētu muzeju darbību. 

Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu 
laiku, sākotnējā akreditācijā - uz pieciem, bet atkārtotā akreditācijā - uz pieciem vai desmit 
gadiem, var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss. 

Diemžēl, vai par laimi mūsu muzejs akreditāciju neizgāja. Latvijas Muzeju padomes  
atzinums bija, ka Mālpils novadpētniecības muzejs nav akreditējams, pamatojoties uz 
Muzeju likuma 9. panta otrās daļas 4. un 5. punktu ( kas nosaka, ka ir jābūt  
nodrošinātai muzeja krājuma pieejamībai sabiedrībai un izstrādātai muzeja darbības un 
attīstības stratēģijai) 

1.1. Muzeja misija ir saistīta ar novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, izpēti un 
popularizēšanu. Misijā neatklājas kāda tikai šim muzejam raksturīga iezīme. 

1.2. Muzejs atrodas Mālpils novada domes ēkas otrajā stāvā. Tas ir ļoti grūti atrodams, jo 
piekļūšana muzeja telpām ir saistīta ar līkumošanu pa koridoriem ar minimālām 
norādēm. Muzeja rīcībā ir nodotas vairākas telpas, kas paredzētas krājuma 
glabāšanai un personālam. Vienā no telpām iekārtota pastāvīgā izstāde, tomēr 
pielāgotajās telpās ir ļoti apgrūtinoši pilnvērtīgi veikt muzeja komunikāciju funkciju. 

1.3. Muzeja telpās šobrīd iekārtota pastāvīgā izstāde „Senā klase”, kas vienlaikus ir 
nodarbību telpa. Saturiski izstāde sniedz ļoti neskaidru vēstījumu par izstādē 
interpretēto vēsturisko laika posmu, apkārtējā vide (telpas krāsojums, apgaismojums, 
skats pa logu)  apgrūtina jebkādu iespēju iejusties senas skolas atmosfērā.  

1.4. Ir ieskicēta muzeja attīstība pašreizējo resursu ietvaros, taču pārsvarā plānošana 
balstīta uz optimistisku attīstības scenāriju, kas paredz pakāpenisku muzeja 
pārvietošanu uz Mālpils muižas kompleksu. Šobrīd ar Mālpils muižas īpašnieku bijusi 
vienīgi mutiska vienošanās par kādas muižas kompleksa ēkas iespējamo 
izmantošanu muzeja vajadzībām. 

Šie tad arī bija galvenie iemesli, kāpēc muzejs netika akreditēts. Likums nosaka, ka muzejs 
jālikvidē, ja tas neiziet atkārtotu akreditāciju, vai arī jāmaina tā statuss.  

Mālpils novada dome pieņēma lēmumu turpināt muzeja darbu, mainot muzeja statusu – 
muzejs vairs nepastāv kā atsevišķa iestāde, bet darbojas Mālpils Kultūras centra paspārnē. 

Šoreiz der teiciens: „Vilks paēdis , bet kaza dzīva”, jo muzeja darbs tiek turpināts.. 
2009.gads prasīja ļoti daudz laika, lai sagatavotu dokumentāciju akreditācijai. Neskatoties 
uz to, tika noorganizēts pasākums represēto atceres dienā, piedalījāmies „Muzeju naktī -
2009.,” 235 cilvēki apmeklējuši izstādi „Senā klase”, gaitenī visu laiku apskatāma  veco 
fotogrāfiju izstāde par Mālpils skolām un izstāde „Sidgundai 800” 

2009.gadā uzrakstīti 12 akti, iegūtas 159 krājuma vienības. Četrās inventāra grāmatās 
ierakstītas 2560 inventāra vienības. Joprojām Mālpils iedzīvotāji aktīvi piedalās sava 
novada vēstures veidošanā. Mālpils vēsturisko mantojumu papildinājuši Ināra Skulme, 
Viktorija Kalniņa, TV „Spektrs”, Ivars Bīriņš, Monika Lielmeža, Ilona Raupa, Alda Bēvalde, 
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Salvis Krieviņš, Ruta Riba, Gatis Zariņš, Paldies visiem medicīnas darbiniekiem , kas 
atnesa uz muzeju ieskenēt vecās fotogrāfijas. Interesantākā krājuma daļa ir 
arheoloģiskajos izrakumos iegūtās senlietas. Joprojām krājumam tiek pievienoti materiāli, 
kuri neierakstīti glabājušies nu jau likvidētajā Meliorācijas un zemkopības muzejā.  
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SPORTS MĀLPILS NOVADĀ 
 

Mālpils sporta komplekss 
 
Mālpils sporta kompleksu svinīgi atklāja 2009.gada 16.janvārī. Darbu tas uzsāka pēc visu 
formalitāšu nokārtošanas un nodošanas ekspluatācijā 2009.gada 1.februārī. 
Mālpils sporta kompleksā strādā 11 darbinieki:  
vadītājs, 3 administratores, 3 baseina uzraugi, 2 apkopējas, medicīnas māsa un 
palīgstrādnieks. 
Sporta kompleksu izmanto galvenokārt Mālpils vidusskola, organizējot gan sporta 
nodarbības  sporta zālēs, gan peldēšanas nodarbības peldbaseinā. 
Ir iespēja arī visām pārējām mācību iestādēm, kas atrodas Mālpils novadā, izmantot sporta 
kompleksa pakalpojumus. 
Mālpils sporta kompleksā notikuši šādi pasākumi 2009.gadā: 

 Pašvaldību sporta organizatoru seminārs; 
 Mālpils novada atklātais čempionāts mini futbolā; 
 Mālpils novada atklātais čempionāts volejbolā; 
 Mālpils novada atklātais čempionāts galda tenisā; 
 Mālpils vidusskolas čempionāts peldēšanā; 
 Ceturtdaļfināls Schenker līgā volejbolā; 
 Latvijas čempionāta pusfinālspēles volejbolā; 
 Latvijas tautas sporta asociācijas čempionāta posms volejbolā; 
 2009.gada Latvijas tautas sporta asociācijas fināls volejbolā; 
 Rīgas rajona čempionāta posms mini futbolā; 
 Mālpils novada atklātais čempionāts novusā; 
 Mālpils novada atklātais čempionāts šautriņmešanā. 

 

Mālpils sporta kompleksā notiek šādas nodarbības: 
 Sporta nodarbības bērniem 1x nedēļā; 
 Ārstnieciskā vingrošana 2x nedēļā; 
 Aerobikas nodarbības 2x nedēļā; 
 Novada sportistu nodarbības 2x nedēļā. 

Sadarbībā ar Basketbola savienību un basketbola skolu „RĪGA”, 2009 gadā vasarā 
sporta kompleksā notika sporta nometnes bērniem un jauniešiem basketbolā. 
Šīs nometnes Mālpilī tika organizētas pateicoties Mālpils profesionālās vidusskolas 
atbalstam, kas palīdzēja nometnes dalībnieku izmitināšanā. 
 
Basketbola savienību organizēto nometņu dalībnieki: 

 Latvijas izlase U-16; 
 Latvijas izlase U-18; 
 Latvijas izlase U-20; 
 Lietuvas izlase U-16; 
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 Francijas izlase U-18; 
 Polijas izlase U-20; 

Basketbola skolas „RĪGA” organizēto nometņu dalībnieki: 
 BJS „RĪGA ” 97 
 BJS „RĪGA ” 98 
 Maskavas „ACSK” 14 gadus veci jaunieši  
 Maskavas priekšpilsētas 14 gadus veci jaunieši no Lobņevas 

 
Mālpils sporta kompleksa telpās darbojas: 

 Kafejnīca „Aniva”; 
 Frizētava „Žozefīna”. 
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Sporta pasākumi 
 
Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 
11.01.2009. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 1.posms. 34 dalībnieki 

01.03.2009. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 2.posms. 28 dalībnieki 

15.03.2009. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 3.posms. 31 dalībnieks 

22.03.2009. Mālpils pagasta atklātais 
čempionāts TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksu iemēģināja 
telpu futbola cienītāji, jo notika Mālpils 
pagasta atklātais čempionāts telpu 
futbolā. Piedalījās tikai 4 komandas – 3 
no Mālpils un ciemiņi no Rīgas. 1.vietā 
Mālpils komanda „Mālpils izlase” (Adrians 
Fjodoros, Armīns Fjodorovs, Dailis Veics, 
Mareks Cimurs, Ilvars Raups, Gustavs 
Norkārklis, Emīls Broks), 2.vietā komanda 
„Purčiks” no Rīgas, bet 3.vietā komanda 
„Nemākuļi” no Mālpils (Arnis Janbergs, 
Oskars Janbergs, Mārtiņš Dišereits, Jānis 
Dišereits, Edgars Bogdans, Mareks 
Karpovičs un Ģirts Lielmežs). 

29.03.2009. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 4.posms. 27 dalībnieki 

05.04.2009. Mālpils pagasta čempionāts 
ŠAHĀ 

Piedalījās 9 dalībnieki. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma. Laika kontrole 20 minūtes 
katram + 3 sekundes gājienam. 1.vietu, 
ar 7,5 punktiem no 8, izcīnīja Mālpils 
vienīgais meistarkandidāts Anatolijs 
Seļivanovs. 2.vietā, ar 6,5 punktiem, 
ierindojās I sporta klases šahists Aivars 
Bautris no Siguldas, bet 3.vietu, ar 6 
punktiem, ieguva Ģirts Lielmežs. Tālāk, 
ar 3 punktiem sekoja 4 šahisti – Pāvels 
Jakovļevs, Jānis Jansons, Māris Bērziņš 
un Edgars Sīmansons. Par pārsteigumu 
parūpējās seniors Māris Bērziņš, kurš 
vienīgo zaudējumu turnīrā sagādāja 
2.vietas ieguvējam Aivaram Bautrim. 

25.04.2009. Mālpils pagasta čempionāts 
NOVUSĀ 

Sacensībās piedalījās diezgan kupls 
dalībnieku skaits – 22. Dalībnieki tika 
sadalīti 2 grupās un no katras grupas 3 
labākie tika finālā. Vīriešiem 1.vietu 
ieguva Viesturs Bērziņš, 2.vietā 
ierindojās Tālivaldis Zagorskis, bet 
3.vietā – Alfons Suķis. Olpmpiskajā 
sešiniekā vēl iekļuva Oskars Janbergs, 
Ivars Višķeris un Pēris Janbergs. Dāmām 
1.vietu izcīnīja Gaļina Jansone. 

03.05.2009. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 5.posms. 24 dalībnieki 

17.05.2009. Sacensības ZOLES SPĒLĒ 6.posms. 20 dalībnieki. Kopvērtējumā 
1.vietu pārliecinoši izcīnīja Normunds 
Ozoliņš, 2.vietā – Ivars Mazurkevičs, 
3.vietā – Tālivaldis Zagorskis, 4.vietā – 
Matīss Preiss, 5.vietā – Vilnis Kadiķis, 
6.vietā - Pēteris Isajevs 

28.06.2009. Mālpils kausa izcīņa 1.posms.  
Mālpilī, pludmales volejbola laukumos aiz 



 MĀLPILS NOVADA DOMES                                 
 2009. gada publiskais pārskats                                        

 
 

 52

18.07.2009. 
01.08.2009. 

PLUDMALES VOLEJBOLĀ bērnudārza, sākas pirmais no trīs 
posmiem pludmales volejbola 
sacensību maratoniem. 1.posmā 
piedalījās rekordliels skaits komandu – 28 
komandas vīriešu konkurencē, 8 jauktās 
un 2 sieviešu komandas. Līdz finālam 
nokļuva brāļi Valts un Justs Mihelsoni, 
kas ceturtdaļfinālā sīvā cīņā pārspēja Māri 
Čīmu un Armandu Sirmo, bet pusfinālā 
pārspēja 1.posma pārsteiguma autorus 
Ilvaru Raupu un Adrianu Fjodorovu. Otrie 
finālisti bija Ģirts Lielmežs un Andrejs 
Furtats, kuri finālā iekļuva kā caur adatas 
aci, pusfinālā pieveicot pāri no Rīgas. 
1.setā zaudējot un 2.setā esot iedzinējos 
ar 10:18, Ģirts ar Andreju spēja lauzt 
spēles gaitu un uzvarēt. Finālā, spraigā 
trīs setu cīņā, uzvarēja brāļi Mihelsoni. 
3.vietu, pa ceļam pieveicot spēcīgus 
pārus, ieguva Ilvars un Adrians. MIX 
pusfinālā, pāris no Siguldas – 
Kārīna/Māris uzvarēja pāri Ieva/Gatis, bet 
pāris Krista/Valts pārsāpēja pāri 
Unda/Edijs. 3.vietu, uzvarot pāri 
Unda/Edijs, ieguva Ieva/Gatis, bet 1.vietu, 
sīvā cīņā pārspējot pāri no Siguldas, 
izcīnīja Valts Mihelsons ar meitu Kristu. 
2.posms. Vīriešu pusfinālā, pagājušā 
posma uzvarētāji brāļi Mihelsoni piekāpās 
Mārim un Armandam, bet cīņā par 3.vietu 
pārspēja Ilvaru un Adrianu. Otrajā 
pusfinālā Ģirts un Andrejs pārspēja Ilvaru 
un Adrianu, bet finālā 3 setos piekāpās 
Mārim un Armandam. Līdz ar to 1.vieta – 
pārim Māris/Armands; 2.vieta – 
Ģirts/Andrejs; 3.vieta – Valts/Justs. MIX: 
1.vieta – Valts/Krista, 2.vieta – 
Andrejs/Mairita, 3.vietā – Justs/Dita. 

3.posms. 
Arī šajā posmā piedalījās 23 vīriešu 
komandas un 8 jauktās komandas. Šajā 
posmā mainījās sacensību sistēma, tika 
izspēlēta divmīnuss sistēma, kas nozīmē, 
ka pēc 2 zaudējumiem sacensības ir 
beigušās. Pusfinālā pāris Ģirts/Andrejs 
zaudēja brāļiem Valtam un Justam 
Mihelsoniem, bet cīņā par 3.vietu 
pārspēja pāri no Rīgas – Ivaru/Edgaru. 
Finālā Māris Čīma pārī ar Arni Staško, 
sīvā 3 setu cīņā, pārspēja brāļus 
Mihelsonus. MIX: 1.vieta – Valts/Anete, 
2.vieta – Andrejs/Mairita, 3.vietā – 
Gatis/Sandra.  

12.09.2009. Mālpils kausa izcīņa Strītbolā Mālpils sporta hallē, notika Mālpils kausa 
izcīņa Strītbolā. Sacensībās piedalījās 
necerēti daudz komandas – 14. 
Komandas tika sadalītas 4 grupās no 
kurām pirmo 2 vietu ieguvējās turpināja 
cīņu par medaļām. 1.pusfinālā komanda 
EMU (Māris Čīma, Mārtiņš Mālnieks, 
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Armands Sirmais, Artūrs Šķesters) ar 
rezultātu 14:10 pieveica komandu EEU 
(Edgars Balodis, Edijs Reinis, Uģis 
Šteinbergs), bet 2.pusfinālā komanda 
RAD DRAGON (Mareks Karpovičs, 
Oskars Mežsargs, Gints Bīriņš, Armands 
Bežaraups) ar rezultātu 13:12 uzvarēja 
komandu MATI (Dailis Veics, Guntis 
Bajārs, Edgars Komarovs, Artis Čonka). 
Cīņā par 3.vietu komanda EEU pieveica 
komandu MATI ar rezultātu 15:12. Finālā 
pēdējās sekundēs realizējot tālmetienu 
(Mārtiņš Mālnieks) uzvaru izrāva 
komanda EMU, ar rezultātu 15:14 
pieveicot komandu RAD DRAGON. Pēc 
sacensībām notika arī 3 punktu metienu 
konkurss, kurā piedalījās 32 dalībnieki. 
1.pusfinālā Raivo Lemiesis bija pārāks 
par Armandu Mežraupu, bet 2.pusfinālā 
Toms Bičkovskis pieveica Agri Jomertu. 3 
punktu metienu konkursā uzvarēja Raivo 
Lemiesis, finālā pārspējot Tomu 
Bičkovski. 

31.10.2009. Mālpils novada dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ 

Mālpils sporta hallē, notika Mālpils 
novada dubultspēļu čempionāts novusā. 
Sacensībās piedalījās 10 pāri, tajā skaitā, 
2 jauktie pāri. Dalībnieki tika sadalīti 2 
grupās un četri labākie pāri no katras 
grupas iekļuva ceturtdaļfinālā un turpināja 
cīņu par medaļām. Pusfinālā iekļuva pāri 
Jānis Jansons/Jānis Dišereits, Māris 
Bērziņš/Viesturs Bērziņš, Tālivaldis 
Zagorskis/Alfons Suķis un Māris 
Višķers/Ivars Višķers. Pusfinālā 
Jānis/Jānis, ar rezultātu 3:1 pieveica 
Māri/Viesturu, bet Tālivaldis/Alfons sīvā 
cīņā, ar rezultātu 3:2, uzvarēja Māri/Ivaru. 
Cīņa par 3.vietu norisinājās starp Bērziņu 
un Višķeru ģimenēm. Pārāki izrādījās 
Māris un Viesturs Bērziņi, kas, ar 
rezultātu 3:1, pieveica Māri un Ivaru 
Višķerus. Finālā par pārsteigumu 
parūpējās Jānis Jansons un Jānis 
Dišereits, ar rezultātu 4:1, pārspējot 
galvenos sacensību favorītus – Tālivaldi 
Zagorski un Alfonu Suķi 

21.11.2009. Mālpils novada čempionāts 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils sporta hallē, notika Mālpils 
novada čempionāts volejbolā. Piedalījās 
rekordliels skaits komandu – 16. 
Komandas tika sadalītas 4 grupās, katrā 
grupā 4 komandas. Labākās 2 no katras 
grupas kvalificējās ceturtdaļfinālam. 
Vissīvākās cīņas grupu turnīrā norisinājās 
3.grupā, kur 3 komandas savāca 4 
punktus un nācās skaitīt papildu rādītājus. 
Komandai Pionieri, kuras sastāvā spēlēja 
arī Mairita Bičkovska, pietrūka tikai 1 
punkts, lai tiktu tālāk.  Pirmajā pusfinālā 
komanda „Aizbergs” (Ainārs Vanags, 
Guntis Kalējs, Valts Mihelsons, Justs 
Mihelsons un Krista Mihelsone) sīvā trīs 
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setu cīņā pieveica komandu no Siguldas 
„Dinamo”. Otrajā pusfinālā komanda 
„LMT” (Ivars Masāns, Intars Palameiks, 
Andris Šķēle, Andrejs Furtats un Ģirts 
Lielmežs) pieveica komandu 
„Tele2/Meteorīts (Māris Čīma, Gatis 
Ozoliņš, Nauris Durevskis un Armands 
Sirmais). Finālā „Aizbergs” pārspēja 
„LMT”. 

29.11.2009. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 1.posms 

Mālpils sporta hallē, notika Mālpils 
novada čempionāts novusā 1.posms. 
Tajā piedalījās 18 dalībnieki. Pusfinālā 
Tālivaldis Zagorskis ar rezultātu 3:0 
pieveica Alfonu Suķi, bet Jānis Dišereits 
ar rezultātu 3:1 uzvarēja Pēteri Janbergu. 
3.vietu ieguva Pēteris Janbergs, kurš 
pārspēja Alfonu Suķi. Finālā Tālivaldis 
Zagorskis pieveica Jāni Dišereitu un 
ieguva uzvarētāja titulu 

12.12.2009. Mālpils novada domes kausa 
izcīņa ŠAHĀ 

Mālpils sporta hallē, notika Mālpils 
novada domes kausa izcīņa šahā, kurā 
piedalījās šahisti no Rīgas, 
Zvejniekciema, Pļaviņām, Tukuma, 
Siguldas, Ogres, Vangažiem, Mores, 
Allažiem un Mālpils. Kopā 35 dalībnieki 
(15 meistarkandidāti, 1 meistars, 14 
1.sporta klases šahisti un 5 2.sporta 
klases šahisti). 1.vietu, ar 6 punktiem no 
7, ieguva Deniss Nikolajevs. Tikpat punkti 
un 2.vieta Matīsam Mustapam. Abi no 
Rīgas. 3.vietu izcīnīja Jānis Visockis no 
Zvejniekciema. Labākais no mālpiliešiem 
– meistarkandidāts Anatolijs Seļivanovs, 
ar 5 punktiem no 7, ierindojās augstajā 
6.vietā. Pārējie mālpilieši ierindojās 
attiecīgi 11.vietā Ģirts Lielmežs (4 no 7), 
20.vietā Māris Bērziņš (3 no 7), 30.vietā 
Jānis Jansons (2,5 no 7). Atzinīgi vārdi 
jāsaka par Māri Bērziņu, kas apsteidza 
vairākus meistarkandidātus un 1.sporta 
klases šahistus 

20.12.2009. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 2.posms 

Mālpils sporta hallē, notika Mālpils 
novada čempionāts novusā 2.posms. 
Tajā piedalījās 20 dalībnieki. Dalībnieki 
tika sadalīti 2 grupās pa 10 dalībniekiem 
katrā grupā. Pusfinālā Tālivaldis 
Zagorskis ar rezultātu 3:1 pieveica Alfonu 
Suķi, bet Jānis Dišereits ar rezultātu 3:0 
uzvarēja Gunti Krivenoku. 3.vietu ieguva 
Alfons Suķis, kurš pārspēja Gutni 
Krivenoku. Finālā atkārtojās 1.posma 
duelis, kurā atkal pārāks izrādījās 
Tālivaldis Zagorskis, kurš pieveica Jāni 
Dišereitu un otro reizi pēc kārtas ieguva 
uzvarētāja titulu 
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Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

25.01.2009. Rīgas rajona Sporta spēles 
DISTANČU SLĒPOŠANĀ 

Krimuldas pagsta Reiņa trasē notika 
Rīgas rajona sporta spēles distanču 
slēpošanā, kurās piedalījās arī mālpilieši. 
Mālpils komanda 15 komandu 
konkurencē ierindojās 10.vietā. Individuāli 
ļoti teicamus rezultātus uzrādīja māsas 
Leitānes. Laima savā vecuma grupā 
izcīnīja 1.vietu, bet Māra – 2.vietu savā 
vecuma grupā. Ļoti labs rezultāts arī 
Pēterim Leitānam – 5.vieta savā vecuma 
grupā. Pārējiem mālpiliešiem veicās 
mazliet sliktāk, taču visi cīnījās līdz galam. 
Mālpils komandu, bez pieminētajiem, vēl 
pārstāvēja Dzintra Leitāne, Romāns 
Evarts, Artis Čonka, Gustavs Norkārklis, 
Edgars Jakušenoks, Arnolds Jakušenoks 

31.01.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
GALDA TENISĀ 

Siguldas 1.pamatskolā notika Rīgas 
rajona sporta spēles galda tenisā. Mālpils 
komandai mazliet nepaveicās ar izlozi, 
mazliet pietrūka veiksmes un rezultātā 
mālpilieši ierindojās 11.vietā 15 komandu 
konkurencē. Mālpils komandu pārstāvēja 
Gustavs Norkārklis, Adrians Fjodorovs, 
Armīns Fjodorovs un Kristīne Kaņepēja 

09.02.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
BOULINGĀ 

TOSS boulinga hallē Rīgā, notika Rīgas 
rajona sporta spēles boulingā, kurās 
piedalījās arī Mālpils komanda. Šogad 
piedalījās rekordliels komandu skaits, t.i., 
20 komandas. Mālpils komanda ieguva 
7.vietu. Mālpils komandas sastāvā 
spēlēja Edgars Balodis, Gatis Lācis, 
Intars Palameiks un Danute Kišuna 

15.02.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
ZOLES SPĒLĒ 

Inčukalna sporta centrā, notika Rīgas 
rajona sporta spēles kāršu spēlē „Zolīte”. 
Mālpils komanda 18 komandu 
konkurencē ierindojās 8.vietā. Mālpils 
komandu pārstāvēja Jānis Podračiks, 
Agris Ozoliņš, Normunds Ozoliņš un 
Ingūna Sīmansone 

06.03.2009. Rīgas rajona Pašvaldību 
darbinieku 2009.gada ziemas 
sporta spēles 

Reiņa trasē, Krimuldas pagastā 
norisinājās Rīgas rajona pašvaldību 
darbinieku 12.ziemas sporta spēles. 
Sacensības notika 5 sporta veidos un 
kopumā piedalījās 20 pašvaldību 
komandas. Mūsējie nostartēja ļoti 
pārliecinoši un stabili, iegūstot 3.vietu 
kalnu slēpošanā (Valts Mihelsons un 
Ineta Broka), 5.vietu priekšsēdētāju 
sacensībās un lielajā stafetē, 6.vietu 
mazajā stafetē un 11.vietu distanču 
slēpošanā. Kopvērtējumā tas deva augsto 
3.vietu !!! Bez diviem jau pieminētajiem 
Mālpils komandā startēja Anna Viškere, 
Ineta Endele, Aivars Melcers, Aivars 
Skroderis un Ģirts Lielmežs 

14.03.2009. Ķekavas pagasta 2009.gada Sacensībās piedalījās arī Mālpils sporta 
darba organizators Ģirts Lielmežs. 



 MĀLPILS NOVADA DOMES                                 
 2009. gada publiskais pārskats                                        

 
 

 56

atklātais čempionāts GALDA 
SPĒĻU DAUDZCĪŅĀ 

Kopumā piedalījās 20 dalībnieki. 
Sacensības notika 6 sporta veidos 
(novuss, dambrete, zolīte, šahs, šautriņu 
mešana, galda teniss). Jāpiedalās bija 
visos sporta veidos un kopvērtējumā 
uzvarēja tas, kuram vietu summa 5 sporta 
veidos bija viszemākā. Pirmajā dienā tika 
izspēlēti trīs sporta veidi. Novusā Ģirts 
Lielmežs ierindojās 11.vietā, dambretē – 
16.vietā un zolītē 6.vietā. Otrajā dienā tika 
izspēlēti pēdējie trīs sporta veidi. Šahā – 
2.vieta, šautriņu mešanā – 4.vieta un 
galda tenisā – 3.vieta. Atmetot vienu 
sliktāko rezultātu un saskaitot pārējās 
izcīnītās vietas, tika iegūti 26 punkti un 
2.vieta kopvērtējumā 

04.04.2009.  Rīgas rajona 2009.gada sporta 
spēles TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksā sākās Rīgas 
rajona sporta spēles telpu futbolā. Mālpils 
komanda izspēlēja 2 spēles. Pirmajā 
spēlē tika piedzīvots zaudējums pret 
Vangažu komandu, bet otrajā pārliecinoši 
pārspēta Carnikavas komanda. 

26.04.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
ŠAHĀ 

Sacensībās piedalījās 12 komandas. Lai 
gan pēdējos gados mālpilieši ir ieguvuši 
godalgas, šoreiz mazliet pietrūka 
veiksmes un līdz ar to 5.vieta, ka arī nav 
slikti, jo piedalījās daudz spēcīgu šahistu. 
Mālpils sastāvā startēja Anatolijs 
Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Jānis 
Podračiks un Esmeralda Balode. Vislabāk 
no mūsējiem veicās Anatolijam, kurš pie 
1.galdiņa savāca 4,5 punktus no 7. 
Pārējiem 3,5 punkti no 7. Uzvarēja 
Siguldas komanda, 2.vietā – Saulkrastu 
komanda, bet 3.vietā – Baldones 
komanda, kuras sastāvā startēja sieviešu 
lielmeistare Laura Rogule 

01.05.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
NOVUSĀ 

Novusā 15 komandu konkurencē tika 
izcīnīta 11.vieta (Viesturs Bērziņš, 
Tālivaldis Zagorskis, Jānis Jansons un 
Gaļina Jansone). 

01.05.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Šautriņu mešanā mālpilieši izcīnīja 
5.vietu 15 komandu konkurencē 
(Normunds Ozoliņš, Ģirts Lielmežs, 
Tālivaldis Zagorskis un Dace Lūka). 

01.05.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
DAMBRETĒ 

Dambretē 10 komandu konkurencē – 
8.vieta (Vilnis Brišķe, Vladislavs 
Komarovs, Valērijs Volkovs un Dace 
Lūka), kaut gan šai komandai potenciāls ir 
augstāks. Individuāli pie saviem galdiņiem 
Vilnis ieguva 5.vietu, bet Vladislavs – 
6.vietu. 

01.05.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
PELDĒŠANĀ 

Peldēšanā 15 komandu konkurencē 
12.vieta (Salvis Krieviņš, Nauris 
Durevskis un Valters Tučs). Individuāli 
Salvim Krieviņam savā vecuma grupā 
3.vieta brasā. 

05.05.2009. Rīgas rajona sporta spēles 
PAVASARA KROSĀ 

Piedalījās 12 komandas un Mālpils 
komanda ieguva 9.vietu. Individuāli Māra 
Leitāne izcīnīja 2.vietu, bet Dzintra 
Leitāne – 4.vietu. Mālpils komandas godu 
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bez pieminētajiem aizstāvēja Laima 
Leitāne, Santa Streļcova, Baiba 
Brakovska, Dāvis Zagorskis, Vilnis 
Brikšķe, Romāns Evarts 

09.05.2009. Individuālās-komandu 
sacensības ROKU CĪŅĀ 

Mālpils komanda nostartēja ļoti veiksmīgi 
un komandu vērtējumā izcīnīja 2.vietu, 
tūlīt aiz Salaspils komandas. Individuāli 
savās svara kategorijās godalgotās vietas 
ieguva Jānis Krivišs (1.vieta), Edgars 
Secis (1.vieta), Mairita Bičkovska 
(2.vieta), Jānis Silnieks (2.vieta), Artis 
Bērziņš (2.vieta), Santa Streļcova 
(3.vieta), Kaspars Lielmežs (3.vieta), 
Edgars Bērziņš (3.vieta). Mazliet līdz 
3.vietai pietrūka Mārtiņam Silam 
(4.vieta). 

09.05.2009. 
un 
16.05.2009. 

Rīgas rajona sporta spēles 
FLORBOLĀ 

Siguldā notika Rīgas rajona sporta spēles 
florbolā. 17 komandu konkurencē 
mālpilieši ieguva 9.vietu. Mazliet pietrūka 
sportiskās veiksmes, lai tiktu finālā starp 
sešiem labākajiem. 

04.09.2009. Rīgas rajona pašvaldību 
darbinieku vasaras sporta 
spēles 

Ādažu novadā notika 1.Pierīgas novadu 
pašvaldību darbinieku vasaras sporta 
spēles, kurās piedalījās 16 Pierīgas 
novadu pašvaldību darbienieku 
komandas, tai skaitā arī Mālpils novada 
pašvaldību darbinieku komanda. Uzreiz 
jāpiebilst, ka neviens darbinieks, kas 
piedalījās, neaizbrauca mājās bez 
medaļas. Sacensības notika 8 sporta 
veidos un 6 no tiem mālpilieši izcīnīja 
godalgotās vietas. 3.vietu mūsējie ieguva 
Pludmales volejbolā (Valts Mihelsons, 
Ģirts Lielmežs, Ineta Endele, Ineta 
Broka), Stafetē (Aivars Melcers, Edgars 
Komarovs, Agris Bukovskis, Anna 
Višķere, Ineta Endele, Ineta Broka), 
2.vieta – Priekšsēdētāju sacensībās, 
kurās notika spēkošanās Mini Golfā 
(Aleksandrs Lielmežs), Orientēšanās 
sacensībās (Anna Višķere, Ģirts 
Lielmežs), Tenisā (Valts Mihelsons, Ineta 
Broka) un 1.vietu mālpilieši izcīnīja Ķegļu 
florbolingā (Anna Višķere, Egdars 
Komarovs). Mazliet mazāk veicās 
Basketbola soda metienos (6.vieta) un 
Grāmatvežu sacensībās (13.vieta). 
Individuāli Anna Višķere ieguva 2.vietu 
starp dāmām Orientēšanās sacensībās, 
bet Edgars Komarovs ieguva 3.vietu 
Basketbola soda metienos. 
KOPVĒRTĒJUMĀ Mālpils komanda 
ieguva 1.vietu par 2 punktiem apsteidzot 
Ropažu komandu. Mālpilieši ieguva 
uzvarētāju kausu, ceļojošo kausu, kā arī 
tiesības nākošajā gadā organizēt 
2.Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku 
vasaras sporta spēles. 

septembris Rīgas 2009.gada vīriešu 
čempionāta fināls ŠAHĀ 

Rīgas šaha federācijas telpās, notika 
Rīgas 2009.gada vīriešu čempionāta 
fināls šahā, kurā piedalījās arī 2 šahisti no 
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Mālpils – meistarkandidāts Anatolijs 
Seļivanovs un 1.sporta klases šahists 
Ģirts Lielmežs. Sacensības notika 9 
kārtās ar apdomas laiku 1 stunda 15 
minūtes līdz spēles beigām + 15 
sekundes par katru gājienu. 24 dalībnieku 
konkurencē Ģirts Lielmežs iegūstot 4,5 
punktus ierindojās 15.vietā, bet Anatolijs 
Seļivanovs ar 5,5 punktiem ieguva augsto 
5.vietu. 

oktobris Rīgas rajona sporta spēles 
BASKETBOLĀ 

Mālpils novada komanda tika ielozēta „C” 
apakšgrupā ar Saulkrastu, Siguldas, 
Krimuldas un Inčukalna novada 
komandām. Pēdējā brīdī no sacensībām 
izstājās Krimuldas novada komanda. 
11.oktobrī, Saulkrastu sporta centrā tika 
aizvadīta spēle pret Siguldas novada 
komandu. Trīs ceturtdaļas tika aizvadītas 
līdzīgā cīņā, diemžēl ceturtajā ceturtdaļā 
pietrūka izturības un veiksmes un līdz ar 
to piedzīvots zaudējums ar rezultātu 
77:93. 17.oktobrī, Siguldas 
1.pamatskolā, tika aizvadītas atlikušās 
divas apakšgrupas spēles ar Inčukalna un 
Saulkrastu novadu komandām. Tika 
pieveikta Inčukalna komanda (88:53) un 
piedzīvots zaudējums pret Saulkrastu 
komandu (78:86). 

oktobris, 
novembris 

Rīgas rajona sporta spēles 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils novada komanda tika ielozēta „B” 
grupā ar Siguldas, Mārupes un Sējas 
novada komandām. 10.oktobrī, Mālpils 
sporta hallē notika „B” grupas spēles. 
Diemžēl mālpilieši visās trīs spēlēs 
piedzīvoja zaudējumus ar rezultātu 0:2. 
Jāpiebilst, ka mālpilieši spēlēja mazliet 
novājinātā sastāvā, jo uz spēlēm netika 
daži vadošie spēlētāji – Valts Mihelsons, 
Arnis Staško, Gatis Ozoliņš. 14.novembrī, 
Inčukalna sporta kompleksā, tiks 
aizvadītas spēles no 7. līdz 10.vietai. Cīņā 
par 7. – 10.vietu Mālpils novada 
volejbolisti tikās ar Carnikavas un 
Inčukalna novada komandām. Pirmajā 
cīņā pārliecinoši (25:11; 25:10) tika 
pieveikta Carnikavas novada komanda, 
bet otrajā cīņā tika piedzīvots sāpīgs 
zaudējums pret Inčukalna novada 
komandu (23:25; 25:20; 13:15) 
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KOPSAVILKUMS 
 

Rīgas rajona 2009.gada sporta spēļu kopvērtējuma tabula 
 

 
 
 

Kopvērtējuma tabula pašvaldībām līdz 6000 iedzīvotāju 

 
 

Sportiskajā ziņā pagājušais gads bija veiksmīgs, jo Mālpils sportisti Rīgas rajona 
kopvērtējumā ieguva 3.vietu starp pašvaldībām līdz 6000 iedzīvotājiem, apsteidzot 
Vangažus, Inčukalnu, Krimuldu, Saulkrastus u.c. un tas ir ļoti liels panākums, ņemot vērā 
to, ka mums nav neviens sporta veids ar ko mālpilieši nodarbotos profesionāli. 
Šajā gadā notikušas būtiskas izmaiņas, jo tika likvidēts Rīgas rajons un līdz ar to Rīgas 
rajona Sporta iniciatīvu centrs, kurš rīkoja sacensības starp Rīgas rajona pašvaldībām. Tā 
vietā ir stājusies Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, kuras speciālists sporta 
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jautājumos Tadeušs Tračums turpmāk būs atbildīgs par Pierīgas novadu sporta spēļu 
organizēšanu un līdz šim to sekmīgi arī dara.  
2009.gadā Mālpilī tika sarīkotas 18 sacensības un vēl mālpilieši piedalījās 18 sacensībās 
Rīgas rajona, kā arī Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros. 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS 
NOVADĀ 

 
 

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 48 daudzbērnu ģimenes, kurās pavisam kopā ir 159 bērni 
vecumā līdz 18 gadiem, tāpat arī 54 vientuļos pensionārus, 104 invalīdus, 10 bērnus- 
invalīdus.   

Pēc materiālās palīdzības 2009.gadā griezušies 266 klienti, kas pēc sociālā statusa 
iedalās sekojoši: cilvēki ar invaliditāti – 32, daudzbērnu ģimenes – 24, pensionāri – 78, 
pārējie (nepilnās ģimenes, pēc ieslodzījuma, pilngadību sasnieguši bāreņi), kā arī 109 
personas, kuriem piešķīra 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, gan no pašvaldības policijas. 
2009.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 57 ģimenēm. Aģentūra nodrošina psihologa 
pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības iedzīvotājiem. Psihologs 2009.gadā ir 
konsultējis 33 ģimenes. 

2009. gadā sociālā dienesta darbinieki strādāja novada ekonomiskās krīzes seku 
novēršanas palīdzības režīmā. Tika meklēti un piesaistīti papildus resursi cilvēku 
pamatvajadzību nodrošināšanai. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu tika organizēta 
pārtikas paku sadale trūcīgām ģimenēm. Turpinājās sadarbība ar biedrību „Eurika”, kas 
izvadāja pārtiku vistrūcīgākajām ģimenēm, kopumā sniedzot atbalstu 16 ģimenēm. 
Sadarbībā ar biedrību „Dace” un SIA „Degas” novada iedzīvotāji varēja saņemt mazlietotus 
apģērbus. 2009. gadā tika nodibināta biedrība „Mālpils sociālo iniciatīvu centrs”, kuras 
mērķis ir veicināt trūcīgo un mazāk aizsargāto personu, ģimeņu labklājību. Biedrības 
ietvaros tika atrasta un izveidota telpa lietoto apģērbu apmaiņas punkts. 

Darba spējīgajām, bez darba palikušajām, personām tika dota iespēja iesaistīties 
aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja 
darba devējs ir pašvaldība” un Komplekso atbalsta pasākumu  programmā „Darba 
izmēģinājumi”. 

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa 2009gadā izlietoja Ls 56 079. Šo līdzekļu 
izlietojums attēlots tabulā “Budžeta izlietojums Sociālās palīdzības un sociālā darba 
nodaļā”. 
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Budžeta izlietojums Sociālās 
palīdzības un sociālā darba nodaļā 

37%

10%1%

50%

2%

Atalgojums

DD soc.nodoklis

Pakalpojumi

Materiālu iegādes

Pabalsti

 

 

Pabalstiem 2009.gadā tika izlietoti Ls 27 737. No tiem Pabalsts kurināmā iegādei vai 
komunālo pakalpojumu apmaksai – Ls 8 638, brīvpusdienām –Ls 3 987. Pabalsts sakarā ar 
bērna piedzimšanu – Ls 1 600, bēru pabalsts – Ls 2 741, pabalsts bāreņiem – Ls 1 619. 
Pakalpojumu apmaksu sastāda bērnu uzturēšanās ārpusģimenes aprūpes iestādēs, 
pensionāru un invalīdu uzturēšana Mālpils sociālās aprūpes centrā. 

 
Sociālās aprūpes nodaļa 

  
Mālpils sociālās aprūpes centrs 

Mālpils sociālās aprūpes centra darbību nodrošina 4 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 2009.gadā bija aizpildītas 10 098 gultas dienas. Vidēji 
tas ir 27,66 aizpildītas gultas dienā plānoto 33 gultas dienu vietā. 2009.gadā bija plānotas 
10 993 gultas dienas.  

2009.gada beigās iestādē uzturējās 26 personas - 10 Mālpils, 1 Siguldas, 3 Ropažu, 5 
Rīgas iedzīvotāji. 

Mālpils novada pašvaldība apmaksāja par 7 personu uzturēšanos Mālpils sociālās 
aprūpes centrā.  

2009.gada sākumā gultas dienas izmaksa bija Ls 9,60, bet no augusta mēneša 
izmaksas tika samazinātas uz Ls 8,90.  

2009.gadā veiksmīgi tika pabeigta Mālpils sociālās aprūpes centra virtuves un sanitārā 
mezgla renovācija, projektā kopā pašvaldība ieguldīja Ls 89 147,75. 

Sociālās aprūpes nodaļas finansu izlietojums (t.i. Ls 161 360) attēlots tabulā “Budžeta 
izlietojums Mālpils sociālās aprūpes centrā”.  
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Budžeta izlietojums Mālpils 
sociālās aprūpes centrā 
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Naktspatversme 

2009.gadā tika sniegti naktspatversmes pakalpojumi divām Mālpils novadā dzīvesvietu 
deklarētām personām. Naktspatversmes pakalpojumi tika sniegti Mālpils sociālās aprūpes 
centrā. 

 
Zupas virtuves pakalpojumi 

2009.gadā, izmantojot ziedojumus tika nodrošināti Zupas virtuves pakalpojumi trūcīgām 
ģimenēm. Kopā šo pakalpojumu 6 mēnešu laikā izmantoja 12 ģimenes. 

 
Veļas mazgātavas un dušas pakalpojumi 

Veļas mazgātavas un dušas pakalpojumus ir izmantojušas 83 ģimenes. 
 
Aprūpe mājās 

Aprūpe mājās tiek nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi 
aprūpēt un kuriem nav likumīgu apgādnieku. Mālpils novadā šobrīd viens aprūpētājs 
aprūpē vienu cilvēku. 2009.gada nogalē, pašvaldībai iesaistoties aktīvās nodarbinātības 
pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir 
pašvaldība”, Aģentūra veiksmīgi nodarbināja 4 aprūpētāju palīgus, vienu no tiem  - aprūpes 
mājās pakalpojumu sniegšanai. Gada beigās aprūpe mājās par pašvaldības līdzekļiem tika 
nodrošināta 2 personām, ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu vēl četrām pensijas 
vecumu sasniegušām personām. 

 
Mājokļa atbalsts 

Aģentūras pārvaldīšanā ir Mālpils novada pašvaldības dzīvojamais fonds, tai skaitā arī 
sociālie dzīvokļi. Mālpils pašvaldības īpašumā ir 29 dzīvokļi, 8 no tiem sociālie. 2009.gadā 
tika uzsākta sociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki” renovācija. Pēc renovācijas dzīvojamo 
telpu varēs nodrošināt piecām trūcīgām ģimenēm, kas ir reģistrētas pašvaldības palīdzības 
dzīvokļa jautājumu risināšanā rindā. 

Palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrē 2009.gadā reģistrētas 4 personas, no 
tām 1 ģimene dzīvojamās telpas izīrēšanai I kārtas grupā, 2 – II kārtas grupā, 1 – sociālā 
dzīvokļa izīrēšanai I kārtas grupā. 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 
 

Mālpils novada pašvaldības policijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir sabiedriskās 
kārtības un drošības nodrošināšana, kā arī Mālpils administratīvās atbildības noteikumu 
ievērošanas kontrole Mālpils pagasta teritorijā.  
 2009.gadā Mālpils novada pašvaldības policijā pieņemts darbā pašvaldības policijas 
priekšnieks, līdz ar to šobrīd Mālpils novada pašvaldības policijā strādā divi pašvaldības 
policijas darbinieki. Pašvaldības policijas vecākais inspektors un pašvaldības policijas 
priekšnieks. 

Šobrīd dienesta vajadzībām tiek izmantoti pašvaldības policijas darbinieku privātās 
automašīnas, par kurām noslēgts patapinājuma līgums, jo dienesta automašīna, kura bija 
līdz šim (KIA ORENTO) nodota bankai, jo bija noslēgts operatīvais līzings un tālāka tās 
izmantošana finansiāli bija neizdevīga. 

Cieša sadarbība ir izveidojusies ar Valsts policijas Siguldas policijas iecirkni un 
uzņēmumu „Mustangs apsardze”. 

„Mustangs apsardze” darbinieki veic video novērošanu, kā arī izbrauc uz 
notikumiem, kuri saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Sadarbībā ar apsardzes 
uzņēmumu veikti kopēji preventīvie pasākumi sabiedriskās kartības nodrošināšanai. 

Sadarbībā ar Valsts policijas Siguldas policijas iecirkni un Mālpils novada iecirkņa 
inspektoru notiek regulāra informācijas apmaiņa par notikumiem Mālpils novada teritorijā 
un veikti preventīvi reidi, kā rezultātā atklāti vairāki likumpārkāpumi un aizturētas 
noziedzīgus nodarījumus izdarījušas personas. 
  Pašvaldības policija 2009.gadā sastādījusi 49 administratīvā pārkāpuma protokolus, 
no tiem 47 sastādīti par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu mācību iestādēs.  
 Par publisko vietu piegružošanu izrakstīta 1 soda kvīts, par atkritumu dedzināšanu 
izrakstītas 3 naudas soda kvītis. Par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā 
izrakstītas 10 naudas soda kvītis. 
 Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma 
protokoli. 
 Pašvaldības policijai kā vēl viens no būtiskākajiem darba uzdevumiem ir nodrošināt 
sabiedrisko kārtību masu pasākumu laikā. 2009.gadā kopā ar Valsts policijas un Apsardzes 
darbiniekiem nodrošināta sabiedriskā kārtība pavasara un rudens gadatirgu laikā, Mālpils 
profesionālās vidusskolas salidojuma laikā un citos Mālpils novadā rīkotajos masu 
pasākumos. 
 Jāpateicas Mālpils novada iedzīvotājiem, kuru sniegtā informācija ir ļāvusi atklāt un 
novērst ne vienu vien likumpārkāpumu, palīdzot Pašvaldības policijai nodrošināt 
sabiedrisko kārtību Mālpils novadā.  
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 
 
1. Saņemti un izskatīti 32 būvniecības iesniegumi. 
2. Sagatavoti 32 plānošanas arhitektūras uzdevumi, kas salīdzinot ar 2008. gadu ir par 17 

mazāk. 
3. Akceptēti 31 tehniskie projekti, kas salīdzinot ar 2008. gadu ir par 11 
    projektiem mazāk,  saskaņoti 6 tehniskie projekti, projektu izmaiņas.   
4. Izskatīti   2 skiču projekti. 
5. Sagatavoti 14 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 20 

ēkas un būves, kas ir par 17 būvēm mazāk kā 2008. gadā. 
6. Apsekoti 17 dažāda veida objekti un sagatavoti 17 apsekošanas akti vai izziņas  
7. Izdotas  25 būvatļaujas, kas salīdzinot ar 2008. gadu ir par 16 mazāk. 
8. Izsniegta 1 būvju nojaukšanas atļauja.  
9. Izskatītas un akceptētas 9  vienkāršotas  rekonstrukcijas  un renovācijas  
ieceres, kas salīdzinot ar 2008. gadu ir par 3 vairāk. 
10. Saskaņoti 3 reklāmu objekti.  
11. Pagarinātas 4 būvatļaujas un 2  plānošanas arhitektūras uzdevumi.   
12. Iesniegtas ikceturkšņa atskaites  statistikas pārvaldē, iesniegta gada atskaite Valsts 13. 

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

14. Piedalīšanās  Valsts  Būvinspekcijas un pašvaldību mācību centra  organizētajos  
semināros. 

15. Apsekoti ceļi  un  būvobjekti  pagasta teritorijā, un risināti ar būvniecību saistīti 
jautājumi.  
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Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 
 
 
Teritorijas plānojums. 

 19.08.2009 apstiprināti 30.07.2008 saistošie noteikumi Nr. 11 „Mālpils 
pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā Mālpils novada domes saistošie 
noteikumi. 

 19.08.2009. apstiprināti saistošie noteikumi Nr.13 „Detālplānojuma 
„Kalnavēni” projekta grafiskās daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, saistošie noteikumi Nr.3 „Detālplānojuma „Ķešāni” teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, saistošie noteikumi Nr.1 „Mālpils 
pagasta nekustamā īpašuma „Akmeņkalns” detālplānojums viesnīcas 
celtniecībai”, kā Mālpils novada domes saistošos noteikumus. 

 Izsniegtas dažādas izziņas par plānoto atļauto teritorijas izmantošanu. 
 

 
Vides aizsardzība. 

 2009. gada marta un novembra mēnešos kopā ar pašvaldības policiju tika 
apsekoti Mālpils novada 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. 
panta 2 daļas „Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos” pārkāpumiem. 

 2009. gada 19.aprīlī turpinot iesākto tradīciju Mālpils novads iesaistījās projekta 
„Pēdas” organizētajā Latvijas Lielajā talkā, kurā piedalījies skolēni, aktīvākie 
iedzīvotāji un makšķernieku biedrības biedri spītējot sliktajiem laika apstākļiem 
attīrīja ceļmalas, upes un dīķa malas un citas nesakoptās vietas. Kopā tika 
savākti 120 gb. atkritumu maisu   

 Saņemti un izskatīti 15 iedzīvotāju iesniegumi par atsevišķi augošu koku 
zāģēšanu. 

 Atjaunota zemes dzīļu rakšanas licenze SIA „ŪDRS” grants karjerā „Grīnvaldi”. 
 Apturēta nelikumīga smilts, grants karjera veidošanās. 
 Dažādās instancēs risināta atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas 

problēmas. 
 Apsekoti īpašumi, kuri nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu. 
 Pašvaldības mežos mākslīgi atjaunoti 1,8ha ar egli un dabiskai atjaunošanai  

atstāti 0,7ha ar bērzu. 
 Pašvaldības mežos veiktas kopšanas cirtes 8 ha platība 
 Pašvaldības mežos veikta galvenā cirte 2,9ha platībā 
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Nekustamo īpašumu speciālista darbs 
 

Mālpils pagasta padomes un Mālpils novada domes sēdēm 2009. gadā vecākais 
speciālists nekustamo īpašumu lietās izskatīja un sagatavoja lēmumu projektus par: 

1. Nekustamo īpašumu sadalīšanu, saskaņā ar Mālpils pagasta teritoriālo plānojumu – 
12 ( 2008. gadā – 20 ). 

2. Jaunizveidotajiem un esošajiem nekustamiem īpašumiem piešķirtas un apstiprinātas 
adreses un nosaukumi – 42 ( 2008. gadā – 84 ). 

3. Izskatīti nekustamo īpašumu pirkuma līgumi – 27 ( 2008. gadā – 28 ). 
4. Veikta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu maiņa – 38 ( 2008. gadā – 15 ). 
5. Anulētas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības – 10 ( 2008. gadā – 21 ). 
6. Samazināts izpērkamās zemes sertifikātu daudzums – 5 ( 2008. gadā – 8 ). 
7. Precizēta pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes platība - 7 nekustamiem īpašumiem. 
8. Zemes vienību statusa noteikšana – 129 zemes vienībām ( 2008. gadā – 27 ). 
9. Apstiprināti zemes ierīcības projekti – 7. 
10. Iznomāta pašvaldībai piederošā zeme ar apbūves tiesībām – 1.  

 
 

Nekustamo īpašumu speciālists veicis pasākumus pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu sakārtošanā : 

1. Piecpadsmit nekustamiem īpašumiem nostiprinātas īpašuma tiesības Rīgas rajona 
Zemesgrāmatas nodaļā uz Mālpils novada domes vārda. 

2. Reģistrēti nekustamo īpašumu nomas līgumi starp fiziskām un juridiskām personām 
– 59. 

3. Noslēgti zemes nomas līgumi par pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošo zemju 
iznomāšanu – 27. 
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Novada labiekārtošana 
 
 

1. Ikdienas teritorijas uzkopšanas darbi- Mālpils centra teritorijā , daudzdzīvokļu māju 
masīvā, parka teritorijā, Mālpils kapu teritorijā 

2. Aprīļa mēnesī tika izvesti lielgabarītu atkritumi no sadzīves atkritumu konteineru 
novietnēm Mālpils ciema teritorijā, kapu u. c. teritorijas.  

3. Labiekārtota un noasfaltēta Sporta iela. (LAD finansējums) 
4. Labiekārtota un noasfaltēta Pils iela. (ERAF finansējums) 
5. Tika greiderēti grants seguma ceļi un ielas 1502,55 gājiena kilometru garumā. 
6. Ceļmalu pļaušana 78 km garumā 2 x gadā. 
7. Nomainīta 12000 x 100 caurteka Tehnikums - Laiko ceļam. 
8. Atjaunotas 5 nolauztas un pazudušas ceļazīmes. 
9. Attīrītas 2 caurtekas no smiltīm un zaru aizsprostiem. 
10. Apkalpoti līgumi ar privātpersonām par sniega tīrīšanu ziemas periodā. 
11. Regulāri 1x mēnesī tiek apsekoti visi pašvaldības ceļi. 

 

Komunālie pakalpojumi 
 
2009.gadā Mālpils katlu mājā ir saražota un piegādātājiem nodota siltumenerģija  

par kopējo summu 290 000 Ls. Sakarā ar vispārējo krīzi valstī, tika samazināts darbinieku 
algu fonds, kas ļāva samazināt siltumtarifu par 5%. Intensīvs darbs notika pie siltumjaudas 
palielināšanas, kā arī pie investīciju piesaistes  siltumtrašu nomaiņai uz rūpnieciski izolētām 
tajos posmos, kur tas netika izdarīts 1.kārtā.  

Ūdens un kanalizācijas dienests ir piegādājis patērētājiem ūdeni par kopējo summu 
68 742 Ls. Tika pabeigts Sidgundas ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcijas tehniskais 
projekts, kas diemžēl ir apstājies investīciju trūkuma dēļ. 

Smagākais darbs norisinājās ar komunālo parādu piedziņas procesiem. Siguldas 
tiesai tika nodotas 14 lietas par parādu piedziņu. Ir lietas, kur parāda summa tika 
samaksāta, bet ir lietas, kuras ir nodotas tiesu izpildītāja pārziņā  tālākai lietas virzīšanai 
pret  nekustamo īpašumu. 

2009.gada nogalē tika uzsākts māju apsaimniekošanas process. Līdz likumā 
atrunātajai kārtībai ir vēl ilgs ceļš ejams. Taču  ir mēģināts iedzīvotājus  pārliecināt, ka tas 
nav tikai no valsts puses prasīts process, bet pašu iedzīvotāju interesēs. Padomju laikā 
būvēto māju ekspluatācijas laiks nebūs bezgalīgs. Jau dotajā brīdī dažas  daudzdzīvokļu 
mājas ir tuvu avārijas stāvoklim ( bojāti fasādes ķieģeļi, saplaisājušas sienas, saplaisājuši 
pamati utt.). Īpaši gribas izcelt 2 mājas Ķiršu 4 un Celtnieku 1, kuras startēja  Nīderlandes 
projektā un  realizēja projektus par rotaļu laukuma izveidi pagalmā ( Ķiršu 4) un ūdens 
noteku un kanalizācijas sistēmu sakārtošanu ( Celtnieku 1). 
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PROJEKTU VADĪBA 
 
Izglītība. Jaunatne 

Projekta nosaukums Pieteicējs 
Finansējuma 

avots 
Kop-

summa  

Novada 
domes 
līdzfin. 

Komentāri 

LLL55+... aiming for future 
 

 „Mālpils 
tautskola” 

Grundtvig 11 667 0 
Projekts pabeigts 
31.07.2009 

Mācīties dzīvei PII “Māllēpīte” Comenius 14 758 0 
Notiek projekta 
īstenošana 
(līdz 2010.g.jūlijam) 

Eiropas komandas veidošana 
Sidgundas 
pamatskola 

Comenius 14758 0 
Notiek projekta 
īstenošana (līdz 
2010.g.jūlijam) 

Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai 

Mūzikas un 
mākslas skola 

SOCRATES 
/Comenius 

9 839 0 
Notiek projekta 
īstenošana 
(līdz 2010.g.jūlijam)

Veselība un sports skolā un 
sabiedrībā 

Mālpils 
vidusskola 

SOCRATES 
/Comenius 

14 758 0 
Notiek projekta 
īstenošana 
(līdz 2010.g.jūlijam)

Sadarbība profesionālās 
izglītības attīstībai un ilgtspējai 

Profesionālā 
vidusskola 

Leonardo da Vinci 17570 0 

Atbalstīts, 
īstenošana 
01.08.09-
31.07.2011. 

Kulturālā migrācija 
autobiogrāfijās 

Mālpils novada 
dome 

Grundtvig 12229 0 

Atbalstīts, 
īstenošana 
01.08.09-
31.07.2011. 

 
Dabas un kultūras mantojums 

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma 
avots 

Kop-
summa  

Domesl
īdzfin. 

Komentāri 

Mālpils luterāņu baznīcas 
restaurācijas programma: 2.daļa 
– baznīcas sienu un pamatu 
sanācija 

Biedrība „Idoves 
mantojums” 

Kultūrkapitāla fonds 2 971 
0 

 

Projekts atbalstīts. 
Īstenošana 2009.g. 

Palīdzēsim Mālpils baznīcai 
atveseļoties! (talka kriptas 
mikroklimata atjaunošanai) 

Biedrība „Idoves 
mantojums” 

Nīderlandes fonds 
KNHM 

404 0 
Projekts īstenots. 

Mālpils centra ūdenskrātuves 
krastu labiekārtošana 

Biedrība 
 „Mālpils zivīm” 

Nīderlandes fonds 
KNHM 

702 0 

Projekts atbalstīts. 
Īstenošana no 
01.05.2009. līdz 
30.09.2009. 

 
Sociālā politika 

Projekta nosaukums Pieteicējs Finansējuma avots 
Kop-

summa 
Domes 
līdzfin. 

Komentāri 

Nīderlandes fonda KNHM 
projekti iedzīvotāju iniciatīvu 
īstenošanai 

Mālpils 
pagasta 
padome 

Nīderlandes fonds 
KNHM 

7 020 0 

Finansējums ir 
piesaistīts 12 
projektiem, kas 
pabeigti līdz 30.09.09. 

Sociāli dzīvojamās mājas 
„Smiltnieki” siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi 

Mālpils 
pagasta 
padome 

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 

201 938 60 000 

Projekts atbalstīts. 
Īstenošana no 
01.04.2009. līdz 
30.03.2010. 

Invalīda – bezdarbnieka darba 
vietas labiekārtošana 

Mālpils 
pagasta 
padome 

Valsts nodarbin. 
dienests 

3 569 480 
Notiek projekta 
īstenošana 
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Mālpils sociālās aprūpes centra 
virtuves sanitārā mezgla 
renovācija 

P/A Sociālās 
aprūpes centrs 

Mālpils pagasta 
padome 

120 000 120 000 Projekts īstenots. 

 
Infrastruktūras attīstība 

Projekta nosaukums Pieteicējs 
Finansējuma 

avots 
Kop-

summa  
Domesl
īdzfin. 

Komentāri 

Sporta ielas rekonstrukcija 
Mālpils ciemā 

Mālpils 
pagasta 
padome 

ELFLA Lauku 
atbalsta 
programma  

205 558 65 558 Projekts īstenots. 

Satiksmes drošības 
uzlabošanas pasākumi Mālpils 
pagastā (Pils iela) 

Mālpils 
pagasta 
padome 

Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 

251 593 101 633 Projekts īstenots. 

Go cycling through Vidzeme 
and Southern Estonia 
/Starptautiskais veloprojekts/ 

Vidzemes 
tūrisma 
asociācija 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu 
programma 

1 256 149 2 575 

Projekts atbalstīts. 
Īstenošana no 
01.03.2009. līdz 
30.06.2010. 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Mālpils pagasta Sidgundas 
ciemā 

SIA Norma K 
Eiropas reģionālās 
attīstības fonds 

544 500 245 808 
Projekta pieteikuma 
iesniegšana atlikta uz 
2010. gadu. 

Ūdenssaimniecības attīstība A-
Latvijas upju baseinu 
pašvaldībās / Mālpils pagasts 

SIA Norma K 
ISPA un Kohēzijas 
fonds 

828 000 
(2004.gada 

summa) 

124 200 
(2004.ga

da 
summa) 

Projekta pieteikuma 
iesniegšana atlikta uz 
2010. gadu. 

Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādes „Māllēpīte” 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Mālpils novada 
dome 

KPFI/Vides 
ministrija 

151 062 37916 
Atbalstīts, īstenošana 
2009.-2010.gadā 
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 
 
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 novadā. 
10. Tika organizētas lauksaimnieku mācības par augu aizsardzības līdzekļiem.  
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. Atpūtas pasākumu organizēšana lauksaimniekiem. 
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Veterinārārsts A.Aigars 
 
 Divas reizes nedēļā ir pieņemamās dienas novada telpās. Šajā laikā zemniekiem 

sniedzu konsultācijas, izrakstu receptes, veterinārās apliecības, izsniedzu 
medikamentus ārstēšanas kursa pabeigšanai. 

 Sniedzu neatliekamo palīdzību lauksaimniecības dzīvniekiem saslimšanas gadījumos.  
 Veiktas dzīvnieku profilaktiskās pārbaudes uz  leikozi, brucelozi. 
 Diagnostiskie izmeklējumi un vakcinācijas veiktas saskaņā ar dzīvnieku infekcijas 

slimību valsts uzraudzības 2009. gada plānu. 
  Vakcinēti suņi un kaķi pret trakumsērgu, arī pret suņu mēri, leptospirozi, parvovirozi. 

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

klaiņojošo dzīvnieku problēmas. Izstrādāti un apstiprināti jauni saistošie noteikumi par 
dzīvnieku turāšanu un dzīvnieku turēšanas nodevu Mālpils novadā. 

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

 Informācija par aktuāliem jautājumiem sniegta arī Mālpils vēstīs un Mālpils novada 
mājas lapā. 

 Izrakstīti dzīvnieku līķu pavaddokumenti un organizēta to nogādāšana pārstrādes 
uzņēmumā. 
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DOMES STRUKTŪRVIENĪBU DARBS 2009. gadā 
 

Informācijas centrs 
 

Aizvadītais 2009.gads Informācijas centra darbiniekiem bija pārmaiņu gads, kas lika 
daudz ko izvērtēt. Gads iesākās ar budžeta samazinājumu, līdz ar to struktūrvienībā tika 
samazināts darbinieku skaits un no iegūtajām plašajām īrētajām telpām arī nācās 
atteikties. 

Pārskata periodā struktūrvienībā Informācijas centrs strādāja:  
 informācijas centra vadītāja-sabiedrisko attiecību speciāliste, 
 datorsistēmu administrators,  
 informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” redaktore. 

Informācijas centra darbinieki ir palīdzējuši vairākām pašvaldības iestādēm 
sagatavot prezentācijas par iestāžu darbību, kā arī tehniski nodrošinājuši prezentāciju 
attēlošanu dažādos pasākumos. Datorsistēmu administrators regulāri seko, lai datortehnika 
atbilst tādām tehniskajām prasībām, kas nodrošina nepārtrauktu domes speciālistu 
darbību, uzrauga, lai lietotāji savās e-pasta kastītēs nesaņemtu mēstules un inficētus 
sūtījumus. 

Sadarbojoties ar biedrību „Mālpils Tautskola” un Mālpils Profesionālo vidusskolu, 
novada iedzīvotājiem tika organizēti kursi Pirmie soļi pie datora. 2009. gadā GRUNDTVIG 
programmas projekta „Kultūru migrācija autobiogrāfijās” ietvaros tika nokomplektētas un 
apmācību izgāja trīs iedzīvotāju grupas. 
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Turpinājās sadarbība ar A/S „Hansabanka” Siguldas filiāli. Vienu dienu nedēļā 
novada domes telpās iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar bankas konsultanti, kā arī 
izmantot internetbankas datoru. 

Programmētājfirma “ZZ Dats” nodrošina pašvaldības teritorijā esošo iedzīvotāju, 
nekustamo īpašumu īpašnieku un nekustamo īpašumu datu bāzes izveidošanu un 
apstrādāšanu, iedzīvotāju reģistra uzturēšanu, nekustamā īpašuma administrēšanu, 
grāmatvedības uzskaiti, sociālā dienesta datu bāzes uzturēšanu. Ir nodrošināta tiešsaiste 
ar Tieslietu ministrijas Informācijas centra soda reģistru. 

Uz šīs firmas izstrādātās datorprogrammu sistēmas bāzes Mālpils pašvaldība 
pieslēgusies 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. 
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Investīciju un ārējo sakaru daļa 
 

Laiks 
 

Pasākums / projekts 

janvāris- 
februāris 

Darbs pie ES izglītības programmu projektu pieteikumu izstrādes (Comenius, 
Leonardo da Vinci ), tiek izstrādāti astoņi  projekti Mālpils mācību iestādēm, 
pagasta padomei, biedrībai „Mālpils tautskola” un biedrībai „Septiņi soļi”. 

janvāris  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 Polijā 

februāris Sidgundas pamatskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta 
„Eiropas komandas veidošana” sanāksmē Bulgārijā 

janvāris Mālpils vidusskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta „Dari 
to savā labā!” (sports un veselīgs dzīves veids)  sanāksmē Radomysl skolā 
Polijā  (partneri –Spānija, Polija, Anglija, Norvēģija) 

janvāris- 
aprīlis 

Turpinās angļu valodas kursi vairākām grupām un vācu valodas sarunu kluba 
nodarbības 

marts Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekta „LLL55+… aiming for future” 
dalībnieki piedalās projekta sanāksmē Portugālē 

marts Mālpils pagasta padomes pārstāvji piedalās starptautiskās izglītības 
organizācijas „Coneed” gada pārskata sanāksmē Vācijā. Tiek plānoti jauni 
kopīgi projektu pieteikumi, attīstītas jaunas sadarbības formas. 

marts 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 Spānijā 

aprīlis Nīderlandes fonda KNHM projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”  atbalstīti 
12 iedzīvotāju iniciatīvu projekti par kopējo summu 7020 LVL. 

aprīlis Mālpils vidusskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta „Dari 
to savā labā!” (sports un veselīgs dzīves veids)  sanāksmē Gausdal skolā 
Norvēģijā (partneri –Spānija, Polija, Anglija, Norvēģija) 

maijs Sidgundas pamatskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta 
„Eiropas komandas veidošana” sanāksmē Turcijā (partneri –Spānija, Polija, 
Bulgārija, Rumānija, Itālija, Portugāle) 

jūnijs Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārstāvji piedalās Comenius programmas 
projekta „Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai” (kopā ar Vācijas, Portugāles, 
Francijas, Turcijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas partneriem) sanāksmē Larisā, 
Grieķijā 

jūnijs Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekta „LLL55+… aiming for future” 
noslēguma sanāksme Mālpilī ar viesiem no Polijas, Luksemburgas, Dānijas 
un Portugāles.  

jūlijs ES izglītības programmu projektu publikāciju un  atskaišu sagatavošana un 
iesniegšana (4 atskaites) 

jūlijs Informācija par atbalstītiem projektiem Comenius programmā un Leonardo 
da Vinci programmā ar kopējo finansējumu 42 400 eiro. Projektu realizācija: 
2009.-2011.gg. 

jūlijs Izstrādāts un iesniegts (atbalstīts novembrī) projekts  Mālpils pirmsskolas 
izglītības iestādes „Māllēpīte” energoefektivitātes paaugstināšana KPFI 
projektu konkurā, ar kopējo finansējumu 188 978 LVL. 

septembris Pabeigta 12 projektu realizācija Nīderlandes fonda KNHM programmā 
„Sabiedrība ar dvēseli” 
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oktobris Darbu atsāk vācu valodas sarunu klubs. 
oktobris Mālpils vidusskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta „Dari 

to savā labā!” (sports un veselīgs dzīves veids)  sanāksmē partnerskolā 
Spānijā  (partneri –Spānija, Polija, Anglija, Norvēģija) 

oktobris Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārstāvji piedalās Comenius programmas 
projekta „Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai” (kopā ar Vācijas, Portugāles, 
Francijas, Turcijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas partneriem) sanāksmē 
Stambulā, Turcijā 

oktobris Uzsākta Mālpils novada domes Grundtvig programmas projekta „Kultūru 
migrācija autobiogrāfijās” realizācija 

oktobris Darbu atsāk angļu valodas kursi 3 grupās un vācu valodas kursi 1 grupai. 
novembris Sidgundas pamatskolas pārstāvji piedalās Comenius programmas projekta 

„Eiropas komandas veidošana” sanāksmē Itālijā 
decembris Mālpils mūzikas un mākslas skolas pārstāvji piedalās Comenius programmas 

projekta „Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai” (kopā ar Vācijas, Portugāles, 
Francijas, Turcijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas partneriem) sanāksmē Gap 
skolā, Francijā 

decembris Partneru un plānojamā satura apzināšana jaunajiem ES izglītības 
programmu projektu pieteikumiem. 
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas darbā jau no 1998.gada tiek izmantota 
firmas SIA “ZZ Dats” izstrādātā datorprogramma, kas dod iespēju veikt darbu savlaicīgi un 
atbilstoši LR likumdošanas prasībām, kā arī operatīvi 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 % uz 1 % no īpašuma kadastrālās vērtības, nodokļa prognozes datu apstrādi, 
sagatavošanu un fiksēšanu, pārrēķinu izdarīšanu, u.c. 

2009.gadā patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas 
aktiem un izmaiņām tajos. 

  Veiktas sekojošas darbības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā: 
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 01.01.2009. un ik mēnesi  saņemtiem aktualizācijas 
sarakstiem.   Veikts nodokļa aprēķins un nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu 
par 2009.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 2010.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 2010.gadam.  

4. Nodrošināta regulāra 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. 

8. Kontrolēta pieņemto lēmumu izpilde par nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, 
sagatavoti nodokļu administrācijas lēmumi par parādu piedziņu un nosūtīti tiesu 
izpildītājam. 

9. 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.  

10.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. 
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  Laikā līdz 2009.gada 1.jūlijam veiktas darbības iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
administrēšanā: 
1.  Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils pagastā,   izsniegtas 103  algas 

nodokļa grāmatiņas, vienlaicīgi sniegta informācija par tiesībām saņemt daļu attaisnoto 
izdevumu (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. 

2. Pēc personu paziņojumiem algas nodokļu grāmatiņās izdarīti ieraksti par izmaiņām 
attiecībā uz apgādājamām personām, invaliditāti, dzīvesvietas  adreses un uzvārda 
maiņu (ap 100 gadījumi). 
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IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 
Atbilstoši LR likuma “Par dzīvesvietas deklarēšanu”  prasībām no 2003.gada  1.jūlija 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. 

2009.gadā patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas 
aktiem un izmaiņām tajos. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1.2009.gadā reģistrētas  192 personu Deklarācijas  par viņu un bērnu  dzīvesvietas adresi 
Mālpils pagasta (novada) 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 (novada) izglītības 
iestāžu sniegtās informācijas un atbilstoši citu pašvaldību sniegtajām ziņām.  
4. Sagatavoti un 19 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 (novada) skolās 2009.gadā.  
5. Nodrošināta no 18 citām pašvaldībām saņemto Līgumu par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uzskaite par 
audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils pagastā (novadā).  
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 „Māllēpīte”,  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 404 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 (novada domes) sēdēm par 
personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
11. Sagatavotas ziņas studijai „TV Spektrs”– personu saraksti, kurām ir  80 un vairāk kā 80 
gadu.            
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

Mālpils pagasta padomes (novada domes) administratīvās komisijas darbs norit 
saskaņā ar Administratīvās komisijas nolikumu, kas apstiprināts 2005.gada 6.jūlija Mālpils 
pagasta padomes sēdē. 

2009.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 (novada) administratīvā komisija  veikusi sekojošas darbības: 
1. Apkopoti dokumenti 42 lietās par 2009.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. 

2. Notikušas 12 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. 

3. Sagatavoti administratīvās komisijas sēžu protokoli un to izraksti par pieņemtajiem 
lēmumiem nosūtīti personām, kam piemērots sods par administratīvo pārkāpumu. 

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

5. 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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MĀLPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBS 
 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas noteica jaunu 
Latvijas administratīvo iedalījumu, ar 2010.gada 1.jūliju līdzšinējās Mālpils pagasta robežās 
sāka darboties Mālpils novada dome, kas ir Mālpils pagasta padomes institūciju, finanšu, 
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.  

Atbilstoši Mālpils novada domes 01.07.2009. saistošo noteikumu „Mālpils novada 
domes nolikums” 6.punktam, ar 2009.gada 1.jūliju Mālpils novadā darbojas Mālpils novada 
bāriņtiesa līdzšinējās Mālpils pagasta bāriņtiesas teritorijā un vietā.  

2009. gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir noturējusi 21 
sēdi. Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 
 
1.Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2010. gada 1. janvāri Mālpils 
novadā ir 8 bērni, kurus aprūpē 8 aizbildņi. 2010. gadā trīs aizbildņi tika atlaisti no aizbildņa 
pienākumu pildīšanas sakarā ar aizbilstamā pilngadību. Ar bāriņtiesas lēmumu tika atzīts, 
ka vienai Mālpils novadā dzīvojošai personai ir atbilstošas spējas un īpašības, lai būtu par 
aizbildni nepilngadīgam bērnam. 
 
2.Aizgādnība. Uz 2010.gada 1.janvāri Mālpils novadā dzīvo un bāriņtiesas pārraudzībā 
atrodas 3 rīcībnespējīgas personas.  
 
3.Bērnu aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem. Ar bāriņtiesas lēmumu 
tika atņemtas aprūpes tiesības trijiem vecākiem, atjaunotas vienam vecākam. Tika pieņemti 
pieci lēmumi par lietas ierosināšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu pieciem 
vecākiem. Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas četriem vecākiem. 
 
4.Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Bāriņtiesā tika pieņemts lēmums par viena Mālpils 
novada nepilngadīgā bērnu uzturēšanās pagarināšanu audžuģimenē, un par viena bērna 
ievietošanu audžuģimenē, jo tika pārtraukta viņa uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā. Uz 2010.gada 1.janvāri audžuģimenēs atrodas 2 Mālpils novada bērni. 
 
5.Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu 
nodrošināšana un aizstāvība.  
2009.gadā tika pieņemti divi lēmumi, kurā vecākiem tika dota atļauja rīkoties ar 
nepilngadīgo bērnu mantu, kā arī pārstāvēt bērnu mantiskās intereses. Divās lietās tika 
pieņemti lēmumi par atļauju rīkoties ar rīcībnespējīgām personām piederošo mantu. 
 
6. Atzinumu sniegšana. 2009. gadā bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma devusi atzinumu 
par viena bērna ikdienas aizgādības īstenošanu. 
 

Mālpils novada bāriņtiesā 2009. gadā izdarīti 597 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un 
apliecināti darījuma akti un testamenti, nostiprinājuma lūgumi nekustamo īpašumu 
reģistrēšanai zemesgrāmatā, apliecinātas pilnvaras un paraksta īstums, kā arī sniegtas 
juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

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

Pamatojoties uz 2008.gada 18.decembra Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma 2.Pielikuma 59.punktu un Pārējas noteikumu 13.punktu, Mālpils pagasta 
dzimtsarakstu nodaļa ar 2009.gada 1.jūliju tika pārdēvēta par Mālpils novada dzimtsarakstu 
nodaļu.  

Nodaļa ir reģistrējusi dzimšanas 29 jaundzimušajiem – 19 meitenēm un 10 zēniem. 17 
bērni dzimuši ģimenēs, 9 – tēvs noteikts uz paternitātes iesnieguma pamata, 3 – bērniem 
tēvs nav noteikts. Populārākais vārds zēniem bija Roberts, meitenēm – Kate un Eva.  

Ir aizpildīti Laulības reģistra ieraksti 22 pāriem, no kuriem divi pāri laulājās Mālpils 
baznīcā, kur ceremoniju vadīja luteriskās draudzes mācītājs, 15 pāriem svinīgā laulību 
reģistrācija notika Mālpils dzimtsarakstu nodaļā, bet 5 pāriem – Mālpils muižas Zvaigžņu 
zālē. 

Nodaļa noorganizēja un vadīja divas Zelta kāzu ceremonijas, kuras  notika Mālpils 
muižas kungu mājā. 

 Ir reģistrēti 47 miršanas gadījumi. Dabiskais iedzīvotāju pieaugums diemžēl ir bijis 
negatīvs (- 18).  
9 dzimšanas reģistru ierakstos, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes iesniegumu, ir 
izdarīti papildinājumi ar ziņām par tēvu. 

8 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 11 civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos. 
Ir izsniegtas 24 atkārtotas civilstāvokļa apliecības un 4 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 ir sagatavojusi dokumentus un noformējusi četras uzvārda 
maiņas lietas. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 
 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 905190 1306682 1558526 1068543 1068151
Īpašuma nodokļi 79885 66988 73521 71719 78500 
Valsts (pašvaldības) nodevas  6432 7430 5555 4591 4160 
Sodi un sankcijas 5013 3201 2791 2133 2000 
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 35000 24650 15100 13490 30050 
Ārvalstu finanšu palīdzība 84280 29298 51789 8796 15040 
Mērķdotācijas izglītībai 327932 437791 573832 337306 677301 
Sniegtie maksas pakalpojumi 92735 118969 154988 152684 134367 
Ienākumi no īpašumu 
iznomāšanas 

7456 17814 27144 79925 52880 

Pārējie ieņēmumi 79704 155318 174879 1622469 253112 
Kopā 1623627 2168141 2638095 3361656 2366093

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 
 

Pamatbudžeta izdevumi 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija 

148101 187582 220480 531373 453567 

Sabiedriskā kārtība un drošība 34744 53877 59778 56115 37520 
Izglītība 712581 949975 1138531 1957504 1525911
Atpūta un kultūra 179891 1053107 2855691 431382 259077 
Sociālā aizsardzība 160521 254242 221261 229286 288800 
Veselība 1000 1500 1500 0 0 
Pārējie 254834 1092088 776711 142335 118815 
Pavisam kopā 1491672 3592371 5273952 3347995 2683690

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
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Pamatbudžeta izdevumi un aizdevumu atmaksa 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 
  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Darba samaksa un darba 
devēja soc.iemaksas 

843202 1127126 1421518 1771027 1234324

Preces un pakalpojumi 456749 715056 817717 858013 755974 
Pamatkapitāla veidošana 92063 1615638 2758725 277303 259365 
Procentu izdevumi 4316 5115 83115 213816 195212 
Sociālie pabalsti 18929 33676 38658 117041 204416 
Maksājumi pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā 

49895 72411 137555 56115 859 

Aizdevumu atmaksa 12000 12000 12657 28841 7000 
Pārējie izdevumi 26518 23349 16664 25839 26540 
Pavisam kopā 1503672 3604371 5286609 3347995 2683690

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 
 
 

Speciālais budžets 
 
    2006 2007 2008 2009 2010 
    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots
Privatizācijas fonds Ieņēmumi 3697 448 278 0 0 
  Izdevumi 1308 1593 2530 2098 0 
           
Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 3849 2898 1013 7456 3000 
  Izdevumi 6323 754 7105 3986 6470 
           
Autoceļu fonds Ieņēmumi 76587 142077 175161 65857 47390 
  Izdevumi 65177 111658 197818 397194 47983 
           
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 4183 94 551 109579 0 
  Izdevumi 3249 605 954 9148 1231 
            
Kopā Ieņēmumi 88316 145517 177003 182892 50390
  Izdevumi 76057 114610 208407 412426 55684
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Ziedojumi 2009.gadā 
 

ZIEDOJUMI  2009. GADĀ  LATOS 
  

  Saņemts Izlietots 
  Iestāde Summa  Pēc funkcionālajām  Summa  
      kategorijām   
          
1 SIA PALVE 1000 Sporta kompleksam 1000
2 HANSABANKA AS 200  Sporta kompleksam 200
3 Solvita Strausa 250  Pensionāru padomei 250
4 SWEDBANK AS 100  Labdarībai 100
5 HANSABANKA AS 100  Labdarībai 100

6 EMU SKULTE SIA 1000
 Zupas virtuvei un brīvpusdienām  
 Mālpils vidusskolā 1000

          
  

Kopā no  
 juridiskajām personām 2400  
Kopā no  
      fiziskām personām  250   
Pavisam kopā 2650  
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Mālpils pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi 
 
Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā īpašumtiesības nostiprinātas uz Mālpils pagasta 
pašvaldības vārda – 58. nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 502,17459 ha, 
sastāvoši no: 

- meži – 269,1 ha ; 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 110,9 ha ; 
- dzīvojamo māju apbūve – 1,3 ha ; 
- darījumu un komerciāla rakstura apbūves zeme – 0,3 ha ; 
- sabiedriskās nozīmes objekti – 14,1 ha ; 
- rūpniecības objekti – 16,5 ha ; 
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 89,97459ha; 

 
 

Mālpils pašvaldības pastāvīgā lietošanā esošā zeme 
 

Mālpils pagasta pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas 162. nekustamie īpašumi 
191,4292 ha kopplatībā, sastāvoši no: 

- meži – 14.3 ha; 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 45,2 ha; 
- ūdenssaimniecība – 24,7 ha; 
- darījumu un komerciāla rakstura zeme – 0,5 ha;  
- satiksmes infrastruktūras objekti – 82,4 ha; 
- inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 3,0 ha; 
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 21,3292 ha.  
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2009. gadā 
 
Atklāti konkursi - „Pils ielas rekonstrukcija” (līgumcena 106229,82 LVL bez PVN); 
Sociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki” rekonstrukcija siltumnoturības uzlabošanai 
(līgumcena 50204,25 LVL bez PVN).  
 
Sarunu procedūra - darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātības” 
papildinājuma 1.3.1.5. aktivitāti „Vietējo nodarbinātības veicināšanas plānu atbalsts” 
veikšanai.  
 
Piegādes līdz 10000 LVL - „Peldbaseina un masāžas baseina dezinfekcijas līdzekļu 
iegāde Mālpils sporta kompleksam”, „Marķētas degvielas piegāde Mālpils sporta 
kompleksam apkures vajadzībām”, „Akmeņogļu piegāde Sidgundas skolas vajadzībām”.  
 
Pakalpojumi līdz 10000 LVL - „Mālpils padomēs īpašumā un līzingā esošo automašīnu 
apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana”, „Videoinformatīvo materiālu veidošana un 
pārraidīšana Mālpils pagasta teritorijā”, „Teritorijas un objektu topogrāfijas plānu izstrāde”, 
„Sociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki” rekonstrukcijas būvuzraudzība”, „Pils ielas 
rekonstrukcijas autoruzraudzības pakalpojuma sniegšana.”,  
 
Būvdarbi līdz 10000 LVL -  „Mālpils pašvaldībai piederošo asfaltēto ielu bedrīšu remonts”, 
„Pīpeņu ielas braucamās daļas ceļa klātnes atjaunošana”.  
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