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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 
 Pašvaldības galvenais finanšu instruments ir tās budžets. 

2010. gada budžets apstiprināts 27.01.2010.g. sēdē Nr.1 ar saistošiem 
noteikumiem Nr.3 “Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam”, tam ir izdarīti sekojoši 
grozījumi: 

1) 25.08.2010.g. sēdē Nr.9 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10„Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam” 

2) 24.11.2010. sēdē Nr.14 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.12„Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Mālpils novada domes budžetu 2010.gadam”.  

3) 22.12.2010. sēdē Nr. 16 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.15 „Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Mālpils novada domes budžetu 2010. gadam” 

Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes. 
Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātiem nolikumiem ir šādas iestādes:  

1. Mālpils novada vidusskola;  
2.Mālpils novada Sidgundas pamatskola;  
3. Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”;  
4. Mālpils novada kultūras centrs;  
5. Mālpils novada bibliotēka;  
6. Mālpils novada Sidgundas bibliotēka;  
7. Mālpils novada mūzikas un mākslas skola;  
8. Mālpils novada bāriņtiesa;  
9. Mālpils novada būvvalde;  
10. Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa;  
11. Mālpils internātpamatskola;  
12. Mālpils Profesionālā vidusskola. 

Konsolidācijā iesaistītās iestādes: 
1. Mālpils novada dome, 
2. PA Mālpils sociālais dienests, 
3. Mālpils internātpamatskola, 
4. Mālpils profesionālā vidusskola. 
 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību 2010.gadā. 
Pārskata gadā ir veiktas sekojošas izmaiņas pašvaldības struktūrā. Ir savienota 

kultūrvides attīstības daļa ar Mālpils kultūras namu un izveidots Mālpils kultūras centrs ar vienu 
vadītāju un pienākumu pārdali starp darbiniekiem un divu štata vietu samazināšanu. Tas veicina 
kultūras funkcijas labāku izpildi un līdzekļu koncentrāciju un racionālāku izlietojumu.  

Ir izdevies panākt Ministru kabineta sēdē izskatīt jautājumu par Mālpils profesionālās 
vidusskolas uzturēšanas izdevumu daļēju finansēšanu no Valsts budžeta. Piešķīra 57000 LVL. 

 
Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem. 

Būtiskas pārmaiņas pašvaldībā netika īstenotas un plānotas. 
Iestāžu un struktūrvienību darbībā tika nodrošināta stingra finanšu disciplīna un veicināti 

taupības pasākumi, tai skaitā atlīdzības samazinājums visiem darbiniekiem, kuri saņēma vairāk 
kā divas minimālās algas mēnesī, lai maksimāli ekonomētu līdzekļus, jo paredzējām turpmāku 
novada finanšu ieņēmumu samazinājumu. 

 
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē. 
Ceram, ka 2011. gadā darbību atjaunos lielākais darba devējs novadā SIA „LAIKO”, kas 

varētu strauji uzlabot pašvaldības ieņēmumus pēc diviem gadiem. Tas ļautu pašvaldībai aktīvāk 
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iesaistīties dažādu infrastruktūras projektu realizācijā, pirmkārt tādu, kas ļautu samazināt 
budžeta izdevumus uzturēšanai.  

Tomēr jau 2011. gadā centīsimies realizēt divus energoefektivitātes projektus Mālpils 
izglītības iestādēs, kas uzlabotu gan iestāžu vizuālo izskatu, gan sakārtotu ēku 
inženierkomunikācijas, gan dotu siltuma patēriņa ekonomiju. 

Paredzam realizēt arī siltumapgādes sistēmu daļēju uzlabojumu, kas mazinātu risku 
nepārtrauktai siltumapgādei un samazinātu arī siltuma zudumus. 

 
Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem ar kuriem pašvaldība 

saskaras. 
 Būtisks risks pašvaldībai ir augsts kredītportfeļa piepildījums, kas neļauj aizņemties 
līdzekļus infrastruktūras projektu realizācijai. Pašvaldība ir prognozējusi, ka, lai atjaunotu un 
uzlabotu infrastruktūru tai ir nepieciešami aptuveni 50 miljoni LVL, t.sk. ielām un ceļiem vairāk 
kā 30 milj. LVL. 

Domes vadība apzinās dažādu projektu realizācijas  nepieciešamību un plānojot 
budžetu turpmākiem gadiem ar to rēķināsies. Pašvaldība centīsies panākt arī daļēju Valsts 
atbalstu pie vidusskolas uzceltā sporta kompleksa līdzfinansējuma nodrošināšanā ar laiku 
dzēšot 1 miljonu LVL (no 3.45 milj. 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 milj. LVL no Valsts līdzekļiem, bet Mālpils pašvaldību 
nav atbalstījusi nemaz, kas nav ne samērīgi, ne taisnīgi. 

 Publiskās infrastruktūras stāvoklis pašvaldībā ir samērā slikts, tāpēc tiks darīts viss 
iespējamais, lai uzlabotu infrastruktūru Mālpils vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē, 
Sidgundas pamatskolā, Mālpils profesionālā vidusskolā, internātpamatskolā, 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.  

Ļoti liels risks ir samērā jaunu, labā darbaspējas vecumā, cilvēku aizbraukšana no 
novada, gan uz pilsētām, gan ārzemēm. Tas rada ļoti sliktu vispārējo sociālekonomisko situāciju 
novadā. Tas rada vislielāko risku un tā ir zemā dzimstība, kas nākotnē var apdraudēt daudzu 
pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi un apdraud pašu pašvaldību. 

Pašvaldība piekopj piesardzīgu finanšu risku politiku. Iestājoties ekonomiskajai krīzei 
valstī, iepriekšējos gados tika pabeigti lielie nozīmīgie projekti un tāpēc šobrīd pašvaldība meklē 
visas iespējas, lai izmantotu ES fondu līdzfinansēto projektu iespējas, lai nodrošinātu 
energoresursu ietaupījumu, un uzlabotu infrastruktūru. Pašvaldībai ir izstrādāti normatīvie 
dokumenti par finanšu un grāmatvedības metodiku. Izvērtēšanas stadijā ir gan pašvaldības 
nekustamo īpašumu izmantošana un turpmākā rīcība ar tiem, gan pašvaldību kapitāldaļu 
atdeve un to lietderība un iespējamā atsavināšana.   
 
 
 
Domes priekšsēdētājs       Aleksandrs Lielmežs 
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MĀLPILS NOVADA DOME 
 

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 
Agris Bukovskis - priekšsēdētājs 
Solvita Strausa – priekšsēdētāja vietniece 
Ineta Endele – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Iveta Krieviņa 
Valentīns Svikšs 
Anna Višķere 
 
Administratīvā komisija 
Arvils Lūks - priekšsēdētājs 
Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece 
Dace Lejiņa – sekretāre 
Anna Višķere 
Dace Lūka 
 
Mantas vērtēšanas komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Līvija Mičule 
Aivars Skroderis 
Daina Sila 
Anna Višķere 
 
Licencēšanas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Anna Višķere 
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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 
 
Finanšu un ekonomikas daļa 
Daļas vadītāja – Līvija Mičule 
Finansiste – Daina Sila 
Nodokļu administratore, iedzīvotāju reģistratore – Mārīte Nīgrande 
Materiālo līdzekļu uzskaites grāmatvede, iepirkumu speciāliste – Ineta Endele 
 
Juriste – Anna Višķere 
Jurista palīgs – Viktorija Kalniņa 
 
Personāldaļas vadītāja – Baiba Poiša 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Iveta Krieviņa 
Lietvede – Santa Ozola 
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš 
Informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” redaktore – Daiga Frīdberga 
Mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Apkopēja – Anita Babre 
Apkopēja – Gunta Vanaga 
 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SEKMĒŠANAS DAĻA 
Daļas vadītāja – Nellija Andrukele 
Zemnieku konsultants veterinārmedicīnas jautājumos – Atis Aigars 
 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Policijas priekšnieks – Guntis Lejiņš 
Vecākā inspektore – Dace Lūka 
 
SPORTA KOMPLEKSS 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere 
          Sintija Mihelsone 
          Svetlana Petrenko 
Sporta instruktors – Edgars Komarovs 
Palīgstrādnieks – Juris Strazds 
Medmāsa – Aija Mālkalne 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Mairita Bičkovska 
Apkopēja – Raita Punga, Elīna Kalēja 
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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 
Nodaļas vadītāja – Viktorija Kalniņa 
 
BŪVVALDE 
Vadītāja – Rudīte Bete 
Arhitekte – Indra Reitere 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste – Ineta Broka 
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās – Aivars Skroderis 

 
 

Mālpils novada domes struktūrvienību personāls 

 
2010. gadā Mālpils novada domes struktūrvienībās nodarbināti 31 darbinieks – 7 

vīrieši un 26 sievietes. Viena darbiniece atrodas prombūtnē – bērna kopšanas 
atvaļinājumā. 2010.gadā darba tiesiskās attiecības izbeiguši 2 (divi) darbinieki.  

Mālpils novada domē darbinieki – ar augstāko izglītību – 26, ar vidējo speciālo 
izglītību – 7. 2010.gadā augstskolā mācījās 1 darbinieks, kvalifikācijas celšanas kursus 
apmeklējuši 12 darbinieki. 
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Mālpils novada domes komunikācija ar sabiedrību 

 
Lai iedzīvotāji varētu izvērtēt pašvaldības paveiktos un iecerētos darbus, sniegt 

ierosinājumus, kā arī iesaistīties novada problēmu risināšanā, kopš 2001.gada tiek 
izdots bezmaksas pašvaldības informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”. 2010.gadā 
izdevuma tirāža bija 1300 eksemplāri, viena izdevuma apjoms – 12 lapaspuses. 
Informatīvo izdevumu iespējams lasīt arī pašvaldības mājas lapā. Izdevuma primārais 
mērķis – pilnībā atspoguļot pašvaldībā pieņemtos lēmumus un sniegt skaidrojumu par 
pašvaldības budžetu, par ikmēneša aktualitātēm, skaidrot iedzīvotājiem domes 
pieņemtos lēmumus. 2010.gadā novada iedzīvotāji regulāri saņēma informāciju par 
apsaimniekošanas un sociālās palīdzības jautājumiem, par novadā īstenotajiem 
projektiem un to iecerēm. Pašvaldības izdevumā atspoguļoti būtiskākie novada 
dzīves notikumi, interesantas tikšanās, pašdarbības kolektīvu un sporta aktivitātes. 
Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas vispusīgāka un objektīvāka informācija, avīzes 
sagatavošanā tiek iesaistīti pašvaldības un tās iestāžu darbinieki. 

Operatīvāk nekā informatīvais izdevums darbojas pašvaldības mājas lapa 
www.malpils.lv, kurā publicēti visi domē pieņemtie lēmumi, pašvaldības iestāžu darbība, 
kultūras un sporta aktualitātes. Internetā lasāms arī pašvaldībā izdoto saistošo 
noteikumu un nolikumu pilns teksts. Pirms domes sēdēm likumā noteiktā veidā tiek 
informēti iedzīvotāji par sēžu darba kārtību- izliekot paziņojumu pašvaldības ēkā un 
publicējot interneta mājas lapā. 

Joprojām vienu reizi mēnesī priekšsēdētājs tiešraidē televīzijā atbild uz 
iedzīvotāju jautājumiem. Gada laikā notikušas 10 tiešraides un uzdoti vairāk nekā 50 
jautājumi. Visi jautājumi tiek fiksēti rakstiski un nodoti izpildinstitūcijai. Detalizētākas 
atbildes sniedza novada domes speciālisti, kuras tika publicētas „Mālpils Vēstīs”. 
Daudzi problēmjautājumi, par kuriem SIA „TV Spektrs” sagatavoja sižetus, tika translēti 
Latvijas 1.kanālā raidījumā „Novadu ziņas” (piem. sižeti par SIA „Laiko”, Mālpils 
Profesionālo vidusskolu).  

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Mālpils novada domes komunikāciju ar 
sabiedrību, gada sākumā tika veikta iedzīvotāju anketēšana. Iedzīvotājiem tika uzdoti 
20 jautājumi. Apkopojot anketas rezultātus secinājām, ka vairāk nekā puse Mālpils 
novada iedzīvotāji saņem pietiekamu informācijas daudzumu par notikumiem novadā. 
Galvenie informācijas „avoti”, kas uzrunā Mālpils novada iedzīvotājus ir “Mālpils Vēstis” 
un mājas lapa www.malpils.lv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 
 

2010.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 9 grupas, tai skaitā 4 obligātās bērnu no piecu 
gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Iestādē strādā fizisko aktivitāšu 
skolotājs un logopēds, atbilstoši aprīkotos kabinetos. Pēc saraksta bērnu skaits iestādē 
bija 188. Rudenī uz skolu devās 35 bērni.  

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

Lai veicinātu bērnu vispusīgu attīstību, darbojās tautisko deju, angļu valodas un 
deju aerobikas pulciņi.  

2010.gada maijā noslēdzās Socrates apakšprogrammas Comenius 2 gadu 
projekts „Mācies dzīvei”, kura laikā braucienos uz dalībvalstu sanāksmēm Spānijā, 
Rumānijā, Vācijā piedalījās kopumā 13 darbinieki – 7 pedagogi un 6 tehniskie 
darbinieki. 

2010.gada decembrī tika izstrādāts un pieteikts jauns projekts „1001 veids 
komunikācijai”, piedalījāmies šī projekta sagatavošanas vizītē Vācijā. 

2010.gadā tika realizēts projekts „Mālpils PII „Māllēpīte” energoefektivitātes 
paaugstināšana,” kura rezultātā ieguvām ļoti skaistu, krāsainu ārējo veidolu. 

2010.gadā tika realizēti 2 projekti „Sabiedrība ar dvēseli,” kuros grupai „Sienāzītis” 
izgatavoja jaunas mēbeles guļamistabai un grupa „Māllēpīte” pārveidoja āra baseinu, 
izveidojot bērniem dabas mācības laukumu. 
 
Pedagoģiskā darbība: 
 

GADA GALVENIE UZDEVUMI: 
 
1. Turpināt darbu pie piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības 
apguvei: 

 izstrādāt metodiskos darbus rokas sagatavošanai rakstīšanai 
2. Veicināt un attīstīt sociālo prasmju apguvi: 

 komunikācijas prasmes veidojot dialogu ar pieaugušajiem, 
 bērnu uzvedība un attiecības ģimenē 

3. Dažādot rotaļnodarbību organizēšanu, izmantojot jaunākās metodes un resursus. 
 
 

REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2010./2011.mācību gadā: 
                                        

 

Norises laiks Pasākums Atbildīgie 
SEPTEMBRIS 

27.septembris -
1.oktobris 

Izstāde no dabas materiāliem 
„Rudentiņš –bagāts vīrs” 
(individuāli grupās) 

Grupu pedagogi 
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29.septembris 
„Mani mīļi dzejolīši” 
Dzejas diena Mālpils 
bibliotēkā 

A.Vīksne (12.gr.) 

 
OKTOBRIS 

 Vecāku sapulces 
Grupu pedagogi, vadītāja 
M.Čelnova 

20.oktobris 

Projekta „Sabiedrība ar 
dvēseli” 
prezentācija „Mēs 
Sienāzīšiem”, „Bērnības 
varavīksne” 

V.Melgaile 
 
I. Līdemane 

30.oktobris 
Ekskursija uz Skrīveru 
saldumu ražotni 

Vadītāja M. Čelnova 

NOVEMBRIS 

10.novembris Mārtiņdiena  
I.Barkēviča, grupu 
pedagogi 

17.novembris Latvijas dzimšanas diena 
I.Barkēviča, grupu 
pedagogi 

14. -19.novembris 
 

Comenius projekta „1001 
veids komunikācijai” 
sagatavošanas vizīte Mālpils 
PII „Māllēpīte” 

Vadītāja M. Čelnova, 
A.Kantiševa 

DECEMBRIS 

13. decembris 
Bērnu darbu izstāde „Kad 
rūķi ciemos nāk” 

A.Kantiševa, grupu 
pedagogi 

20. -23. Decembris Ziemassvētku eglītes 
I.Barkēviča, grupu 
pedagogi 

FEBRUĀRIS 

22.februāris Meteņdiena 
V.Melgaile, G.Millere, 
A.Kantiševa 

MARTS 

10.marts 

Pieredzes skola Pierīgas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem 
 „Metodes un paņēmieni 
angļu valodas apguvē  

5-7 gadus veciem bērniem” 
 

I.Krilovska, 
A.Kantiševa,M.Čelnova 

21.marts „Māllēpītes” dzimšanas diena 
M.Čelnova,I.Rimicāne, 
I.Ivanovska, I.Barkēviča 

APRĪLIS 
 Veselības mēnesis A.Kantiševa; I.Grīnberga 
1.aprīlis Vecāku diena A.Vīksne, V.Melgaile 

8.aprīlis 

Ropažu kultūras un izglītības 
centra rīkotais vizuālās un 
lietišķās mākslas konkurss 
„Lietas un tēli” 

7.grupa „Māllēpīte”,  
I. Rimicāne, I. Krilovska 
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18., 26.aprīlis 
Lekcija un video filma par 
zobiņu kopšanu. 
K.Lāce 

A.Kantiševa, I.Rimicāne 

21.aprīlis Lieldienas I.Barkēviča, V.Saulīte 
28.,29.aprīlis Sporta spēles I.Grīnberga; A.Kantiševa 

MAIJS 

2.maijs 

Pedagogu metodisko darbu 
„Jaunākās metodes un 
resursi rotaļnodarbību 
organizēšanā” iesniegšana 

A.Kantiševa 

5.,6.maijs Māmiņdienas koncerts 
I.Barkēviča, L.Bērziņa, 
I.Fridrihsone 

24.maijs 
Atklātās angļu valodas 
nodarbības 

I.Krilovska 

26.maijs 
Sagatavošanas grupu bērnu 
ekskursija uz skolu 

Sagatavošanas grupu 
pedagogi 

26.maijs 
Atklātās deju aerobikas 
nodarbības 

J. Baranovska 

JŪNIJS 

1.jūnijs 
Sagatavošanas grupu 
izlaidumi 

M.Čelnova, vecāko grupu 
pedagogi 

22.jūnijs 
Jāņu ielīgošana kopā ar 
vecākiem 

Grupu pedagogi 

 

Mālpils PII „Māllēpīte” audzēkņi piedalījās dziesmu konkursā „Brīnums”, tautas 
deju kolektīva „Māra” jubilejas koncertā, deju aerobikas pulciņš piedalījās Mālpils 
vidusskolas Mātes dienai veltītajā koncertā. 
 
Saimnieciskā darbība 2010.gadā:  
 
Iegādes:  
 
1. Iegādāts jauns zāles pļāvējs.  
2. Iegādātas tapetes grupu telpu kosmētiskajam remontam (2.gr. un 10.gr.).  
3. Iegādāts linolejs grupu telpām (3.gr., 4.gr. un 10.gr.). 
4. Iegādāti veļas komplekti 50 gab. (7.gr. un 8.gr.).  
5. Iegādāti paklāji (3.gr. un 10.gr.). 
6. Iegādāti aizkaru audumi grupu guļamistabām (2.gr., 10.gr. un 11.gr.). 
7. Iegādāti skapji ar plauktiem guļamistabas telpai (10.gr.) 
No projekta līdzekļiem iegādāts portatīvais dators un radioaparāts – magnetola.  
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Sidgundas pamatskola 

 
Sidgundas pamatskolā tiek īstenota vispārējā pamatizglītības programma, kods 

21011111. Programma licencēta IZM 13.09.2001. 
2010.gadā Sidgundas pamatskolā 9.klašu komplektos ar latviešu mācībvalodu 

mācījās 80 skolēni. Skolā strādā 14 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. 2010.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; 
 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 pulciņš 1.-4.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 Pierīgas novadu un republikas pasākumos: mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta un tūrisma sacensībās, izstādēs.  

Ir iegūta 1.vieta latviešu valodas olimpiādē, 2.vieta matemātikas olimpiādē, 3.vieta 
matemātikas olimpiādē, 3.vieta latviešu valodas olimpiādē, atzinība Latvijas un 
pasaules vēsturē, atzinība matemātikas olimpiādē, atzinība 3.klases kombinētajā 
olimpiādē, 2.vieta konkursā „Balsis”, 3.vieta plakātu veidošanas konkursā „Cīņa ar 
tuberkulozi turpinās”. Iegūtas godalgotas vietas sporta un tūrisma sacensībās – 1.vieta 
un 3.vieta rudens krosā, 3.vieta rudens krosā komandu vērtējumā, 1.vieta vieglatlētikas 
4-cīņas sacensībās, 2.vieta zēnu komandai un 3.vieta meiteņu komandai komandu 
vērtējumā 4-cīņas sacensībās, LJSTF 53. tūrisma spartakiādē iegūta 1.vieta un 2.vieta 
individuālajos startos, 2.vieta komandu kopvērtējumā. Skolēni piedalījušies dažādos 
zīmējumu konkursos – Ziemassvētku zīmējumu konkursā Siguldā, Lieldienu konkursā 
„Krāso, sūti...”, Stradiņa bibliotēkas organizētajā konkursā „Cīņa ar tuberkulozi 
turpinās”. 

1.-2.klašu, 3.-5.klašu un 6.-9.klašu deju kolektīvi piedalījušies Mālpils kultūras centra 
rīkotajā draudzības koncertā un Mālpils novada sadancošanās svētkos. 3.-5.klašu un 
6.-9.klašu deju kolektīvi republikas deju kolektīvu skatē ieguva 1.pakāpes diplomu un 
kļuva par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem. 

2010.gada maijā noslēdzās Eiropas Savienības Comenius programmas projekts 
„Eiropas komandas veidošana”. Skolotāju un skolēnu delegācijas piedalījās projekta 
norisē Turcijā un Portugālē. Maijā projekta noslēguma pasākums tika organizēts Latvijā. 
Aprīlī un maijā skolas pedagogi un skolēni aktīvi strādāja, lai sagatavotos uzņemt 
projekta dalībniekus no Bulgārijas, Itālijas, Polijas, Spānijas, Turcijas un Portugāles pie 
mums.  

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. Uzsākts darbs sociālajā mācību tīklā, līdz ar to skolēnu mācību darba 
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rezultāti elektroniskajā žurnālā regulāri ir pieejami vecākiem. 
Skolā tika organizēti daudzveidīgi izglītojoši, audzinoši un attīstoši ārpusklases 

pasākumi, tematiskas izstādes, konkursi. Skolēni kopā ar klašu audzinātājiem divas 
reizes gadā rudenī un pavasarī devās mācību ekskursijās. Tika organizēti ārpusklases 
pasākumi par skolēnu tālākizglītības iespējām – Karjeras diena.  

2010.gadā iegādāts portatīvais dators, projektors, dokumentu kamera, iegādāts 
skapis apbalvojumu izvietošanai.  

 
 

Mālpils internātpamatskola 
 
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 
Skolas uzdevumi: 
Skola īsteno šādas izglītības programmas: 
1) Pamatizglītības programma (kods 210111111),Licence V-596, Rīgā, 06.11.2009.  
2)Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 
traucējumiem(kods21015611) Licence V-597, Rīgā,  
3) Profesionālā pamatizglītība „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods2281102), Licence P- 
462, Rīga, 15.10.2009.  

Skolā ārpus stundām tiek īstenotas 4 interešu izglītības programmas, tās 
ietvaros darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi: 1)Kultūrizglītības programma: 
tautiskās dejas, netradicionālās dejas; vizuālā māksla, vizuāli lietišķā  māksla, mazā 
teātra studija Sporta izglītības programma: sporta spēles. Vides izglītības programma: 
vides izglītība. Jaunatnes darba programma: datoru pulciņš,  kokapstrāde. 

2010.gada februārī Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu komisija augsti 
novērtēja skolas darbības kvalitatīvos rādītājus 7 jomās un piešķīra maksimālo 
akreditācijas termiņu uz 6 gadiem un uzsvēra skolas darba stiprās puses: Individuāli 
plāni darbā ar skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu; Informācijas 
tehnoloģiju izmantošana mācību procesā; Skolēni izmanto resursus – datorklases, 
informācijas centru; sporta zāli, darbu projektos, interešu nodarbībās, konsultācijas, 
mācību priekšmetus olimpiādēs un konkursos; Sadarbības sistēma – skola un sociālie 
dienesti; Mērķtiecīgs un koordinēts atbalsta personāla darbs; Pedagogu darbs skolēnu 
patstāvības audzināšanā, sagatavošanā praktiskajai dzīvei; Skolā valda labvēlīga 
gaisotne, sadarbību veicinošas izglītojamo un darbinieku savstarpējas attiecības; 
Skolas telpas estētiski noformētas un drošas; Skolai ir sakopta apkārtējā vide; Ļoti labs 
skolas nodrošinājums ar tehniskajiem mācību līdzekļiem; Iespēja izmantot 
materiāltehniskos resursus kopīgi ar profesionālo vidusskolu; Skolas vadības un 
kolektīva veiktais darbs papildu finanšu līdzekļu piesaistē; Atbalsta personāla komanda; 
Veiksmīga sadarbība skolotāji, vecāki un atbalsta personāls; Profesionāls, sistemātisks 
skolas vadības darbs. 

 
Skolēnu skaita dinamika 2009./2010.mācību gadā skolēnu skaits bija – 135. 
2010./2011.mācību gadā – 125 skolēni. Visi skolēni ir no maznodrošinātām ģimenēm 
t.sk.1% ir bāreņi, 10% bez vecāku gādības palikuši bērni.  
No Mālpils novada mācās 5% skolēnu, no citiem Pierīgas reģiona novadiem un Rīgas 
pilsētas mācās 95% skolēnu.   
 
2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un kā tās ietekmēs finanšu rezultātus  
2.1.Reģionālās reformas un  Rīgas rajona padomes  reorganizācijas rezultātā  saistību 
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pārņēmēja ir  Mālpils novada dome. Tas būtiski samazinājis  finansu resursus skolas 
turpmākai attīstībai.  
No  2010.gada 1.septembra: 
1)  tika samazināta mērķdotācija    pedagogu darba samaksai un  VOSA      par 19,45% 
jeb  Ls 3405  vienā mēnesī.  (Pie vienāda skolēnu skaita-  2010.gada 1.janvārī  bija  Ls 
17 505 mēnesī, 2010.gada  1.septembrī  ir  Ls 14 100 mēnesī), 
2) tika  samazināti   uzturēšanas  izdevumi  par  Ls 2847 mēnesī.         Mācību  gada  
laikā   izglītojamo  skaits  Mālpils  internātpamatskolā   palielinās,  kuru  uzturēšanai  
papildus  finansējums  netiek  piešķirts. 
2.2. Finansējuma trūkuma dēļ jauni pamatlīdzekļi netika iegādāti, izņemot grāmatas 
bibliotēkai 686,38 Ls vērtībā. Par Rīgas rajona padomes 2009.gada piešķirtajiem  
līdzekļiem tika izremontētas internātu istabiņas.   
2.3. Skolā strādā 31 pedagoģiskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 36,11    un 20 
tehniskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 26,45, t.sk. ārste un medicīnas māsa. 

Pedagoģiskie darbinieki piedalās ESF projektos „Atbalsts vispārējās izglītības 
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un   „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.  Pedagoģiskie 
darbinieki ir izstrādājuši individuālās mācību priekšmetu programmas skolēniem, kuri 
apgūst „Speciālās pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem”. Fakultatīvi 
1.un 2.klasēs tiek mācīta koriģējošā vingrošana. Pedagoģiskie darbinieki ārpusskolas 
piedalās semināros. Aktivizējusies IT izmantošana mācību procesā. Interaktīvās 
mācīšanas metodes tiek plaši izmantotas ģeogrāfijas , angļu valodas, matemātikas, 
vides izglītības un valodu apguvē. Skolotāji dalās pieredzē par  IT  izmantošanu ar 
citām skolām un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības Satura centru.  
Audzināšanas darbības programmas ietvaros skolēni  iesaistās IT apguvē  PowerPoint  
vidē  gatavo   un  prezentē tematiskus  materiālus. 3) Pedagoģiskie darbinieki aktīvi 
iesaistījušies projektos un kustībās „Draudzīgā skola”, „Mamma daba”, Veselību 
veicināšana”, „Brīvprātīgo darbs”. 4)Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti  regulāri tika 
informēti par skolēnu sasniegumiem un problēmām  mācību  darbā. 5)grupu audzinātāji, 
medicīnas personāls, skolas vadība veic pētījumus  par skolēnu sastāvu. Skolas vadība  
izstrādā  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai. 6)Piedalās  Izglītības  un  
zinātnes  ministrijas  organizētajos  pētījumos par tematiku” Sociālās atstumtības riska 
mazināšanai ” un  
„ Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.  
Mālpils internātpamatskolas 2010. gada finansējuma analīze 
Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2010.gadā sastādīja Ls 
469971 
t.sk. Pašvaldību budžeta transferti      Ls 406115 
 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti 
 ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai   Ls     1968 
 Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu 
 atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs    Ls         60 
 Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem    Ls   28848 
 Kopā ieņēmumi:        Ls 436991 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     Ls   32980 
Budžeta līdzekļu izdevumi: Ls 459837. 
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 
 Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem    Ls 162125 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti   Ls   39854 
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 Kopā pedagoģiskajiem darbiniekiem:     Ls 201979 
 
 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem - valsts budžeta finansējums Ls   68868 
 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem – cits finansējums  Ls     5153 
Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti – valsts budžeta fin. Ls   16404 
Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti – cits finansējums. Ls     1395 
 Kopā tehniskajiem darbiniekiem:      Ls   91820 
 
 Komandējumi un dienesta braucieni     Ls     1166 
 Izdevumi par pakalpojumiem      Ls 100202 
 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inventārs Ls   63890 
 Izdevumi periodikas iegādei      Ls         94 
 Kopā preces un pakalpojumi:      Ls 165352 
 Kapitālie izdevumi (bibliotēku krājumi)     Ls       686 
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās:     Ls   10134 
Lielākie izdevumi par pakalpojumiem : Ēku būvju un telpu remonta izdevumi 
(internātu Nr.1 un Nr.2 istabu remonts) – Ls 37961. Transportlīdzekļu nomas izdevumi – 
Ls 24669, t. sk. skolēnu pārvadāšanas izdevumi – Ls 11938. Komunālo pakalpojumu 
izdevumi – Ls 18848, t.sk. apkures izdevumi – Ls 3902, aukstā ūdens un kanalizācijas 
izdevumi – Ls 2537, elektroenerģijas izdevumi – Ls 12409. Iekārtu, inventāra un 
aparatūras remonta izdevumi – Ls 5510. Veļas mazgāšanas izdevumi – Ls 
5098.Ēdināšanas izdevumi-Ls49389. Krājumu, materiālu, energoresursu, biroja preču 
iegādes izdevumi-Ls10929. 
 
 
Mālpils vidusskola 

 
2010.gada 1.septembrī reģistrēto skolēnu skaits - 408 skolēni, no tiem 66 

neklātienes klasēs. Vidusskolā strādā 45 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.  
2010./2011.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 23011113), 
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

neklātienei ( kods 31011013). 
Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos, 
piedāvājot daudzveidīgas interešu izglītības programmas: 

- tautiskās dejas 1.-2., 3.-4., 5.-6., 10.-12.klasei, 
- sporta dejas 1., 9.-12.klasei, 
- mūsdienu deju grupa „Nakcītis”, 
- ansamblis 2.-4.klasei, 
- sporta pulciņi 1.-4.klasei, 5.-12.klasei, 
- vides pētnieku pulciņš, 
- keramikas pulciņi 1.-3., 4.-6., 7.-12.klasei. 

o Skolēnu sekmju līmenis: augsts (9 un 10 balles) – 14%, optimāls (6-8 balles) – 64%, 
pietiekams (4 un 5 balles) – 20%, nepietiekams (1-3 balles) - 2%.  
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o 70 skolēni (ieskaitot sākumskolu) mācījušies ar ļoti labiem un izciliem vērtējumiem.     

o Skola turpina darbu starptautiskajā ekoskolu programmā, lai veicinātu vides un 
veselīga dzīvesveida izglītību. 2010.gada oktobrī vides ministrijā skola saņem Zaļo 
karogu; 

o Sākumskolas skolotāji un skolēni ir iesaistījušies starptautiskajā Comenius projektā 
“Klases dabā! Daba klasē!”. 

o 84 skolēni piedalījušies 23 mācību priekšmetu olimpiādē un konkursos, iegūstot 22 
godalgotas vietas. 

o 5 pedagogi saņem mērķstipendijas no Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts 
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. 

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

o Aktīvu darbu uzsācis Skolēnu Parlaments, organizējot skolas pasākumus, kā arī 
piedaloties sadraudzības pasākumos Nītaures un Stalbes vidusskolās.  

o Godalgotas vietas iegūtas Pierīgas novadu skolēnu sporta spēlēs: 1.vieta 
vieglatlētikā „A” grupas jauniešiem, 3.vieta vieglatlētikā „B” zēniem, 3.vieta 
vieglatlētikas četrcīņā „Draudzība” zēniem, 3.vieta „A” grupas jaunietēm. 

o Deju kolektīvi „Atsperītes”, „Madara juniors”, „Madara” iegūst 1.pakāpes diplomus. 
o Deju grupas „Nakcītis” un „Nakc” kolektīvi iegūst laureāta diplomus. 
o Skolas skolēni un klašu kolektīvi iegūst godalgotas vietas konkursos: pateicība 

Latvijas Augļkopības asociācijas konkursā „Paņem līdzi pusdienas”, 1. un 3.vieta 
Latvijas republikas aizsardzības ministrijas konkursā „Apsveikums Latvijas 
dzimšanas dienā!”, atzinība Latvenergo konkursā Ŗadīsim mūzikas klipu kopā!”, 
godalgotas vietas starptautiskajā keramikas konkursā „LIDICE 2010”, 1.vieta 
Latvijas lietišķās mākslas konkursā „Daba mums apkārt. Pļava-6”,  pateicība jauno 
vides pētnieku konkursā „Skolēni eksperimentē”, pateicības „ZZ čempionāta 2011” 
pusfinālā, pateicība konkursā „Radošais pasākums par drošību internetā manā 
bibliotēkā”, diploms vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „Lietas un tēli”, pateicība 
akcijā „Pasaule t@vā bibliotekā”, diplomi mammadaba konkursā „Labs darbs 
mežā!”, pateicība ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” konkursā 7.-
9.klasēm. 

o 2010.gada skolas budžets ir 91107 LVL. 
o Mālpils vidusskolas skolēnu parlaments Nīderlandes projektā „Sabiedrība ar dvēseli” 

ieguva atbalstu un par iegūtajiem līdzekļiem izremontēja un iekārtoja skolēnu 
atpūtas telpu.  

o Noslīpētas grīdas 900 m2, no tiem 335m2 lakotas ar vecu atbalstu.  
o Kosmētiski izremontēts angļu valodas kabinets un 1.klases kabinets. 
o Iegādāti 3 datori un videoprojektors. 
o ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros skolā tika attīstīts lokālais 

tīkls un izveidots bezvadu interneta tīkls.  
o Atbalstam ESF projektu „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.  
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Mālpils Profesionālā vidusskola 
 

Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno trīs prioritāras 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. Piešķiramā kvalifikācija Ēku inženiertīklu tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis. Licence p-457.  

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

Sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju piedalījāmies profesiju konkursos:  
mēbeļu galdnieki konkursā „Krēsls 2010” audzēknis  E.Stanka ieguva pateicību; 
ēdināšanas pakalpojumu topošie speciālisti piedalījās   konkursā “Jaunais profesionālis 
2010”  un paraugdemonstrējumos “Mans skolas dārzs”;  Riga  „FOOD 2010”  Ēdienu 
servēšanas konkursā iegūta 2. vieta.  

Skolā ārpusstundām  tiek īstenotas 2 interešu izglītības programmas, tās 
ietvaros darbojas šādi  interešu izglītības pulciņi: Kultūrizglītības programma: tautiskās 
dejas,    Sporta izglītības programma: sporta spēles – volejbols, basketbols, futbols, 
smagatlētika.  

Sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju piedalījāmies ārpusskolas 
pasākumos:  2010.gadā audzēkņi ar profesiju prezentāciju piedalījās “Amatnieku svētki 
2010” finālā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā Vērmanes dārzā.  
Deju kolektīvs „Madara” piedalījās  X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

2010.gadā  Izglītības un Zinātnes ministrijas AMI Vidzemes spartakiādes 
kopvērtējumā   jaunieši ieguva  1. vietu,  jaunietes  9. vietu. 

2009./2010. Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 55  audzēkņi.  Pēc skolas 
beigšanas 27%  ēku inženiertīklu tehniķi, 6% ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, 8% 
mēbeļu galdnieki turpina  mācības augstākajās izglītības iestādēs.  

2010./ 2011.mācību gadā Mālpils Profesionālajā vidusskolā mācās 258 audzēkņi 
no   Latvijas novadiem:  Ādažu  1; Amatas  11; Babītes 1; Baldones 2; Balvu 1; Bauskas  
7; Carnikavas  2; Cēsu  5; Cesvaines  2; Ērgļu  1; Garkalnes 2; Gulbenes 3; Iecavas 1; 
Inčukalna  5; Jaunjelgavas  2; Jēkabpils  6 ; Jelgavas 1; Jūrmala 1; Kokneses 1; 
Krāslavas  1; Krimuldas  13; Krustpils1; Ķekavas 5; Lēdurgas  1; Lielvārdes  1; Līgatnes  
6; Limbažu5; Līvānu 3; Madonas 2; Mālpils  37; Mazsalacas 2; Neretas  1; Ogres 15; 
Olaines  2; Ozolnieku  1; Priekuļu  3; Raunas 2; Rīga 8; Ropažu  3; Rugāju  2; Rūjienas 
6; Salaspils   8; Saulkrastu  1; Sējas  5; Siguldas 47; Skrīveru 1 Smiltenes 5 Stopiņu  3 
Talsu  3 Tukuma  2 Valmieras 1 Vecpiebalgas  2 Vecumnieku 1 Viesītes 4. 

Pedagoģiskie darbinieki piedalās ESF projektos „Atbalsts vispārējās izglītības 
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Pedagoģiskie 
darbinieki ārpusskolas piedalās semināros. 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  
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un  prezentēt  tematiskus  materiālus. Saturiski pilnveidotas mācību priekšmetu 
programmas visos mācību priekšmetos.  

Reģionālās reformas un Rīgas rajona padomes reorganizācijas rezultātā  
saistību pārņēmēja ir  Mālpils novada dome. Tas būtiski samazināja finanšu resursus 
Mālpils Profesionālās vidusskolas turpmākai attīstībai. Līdz šim nav saņemts pastāvīgs 
finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai. 2010.gada uzturēšanas līdzekļi bija Rīgas 
rajona padomes piešķirtie 150 000 LVL ERAF skolas attīstības projektam, Mālpils 
Profesionālās vidusskolas pašu ieņēmumi par telpu izmantošanu vasaras nometņu laikā 
u.c. 
Mālpils Profesionālās vidusskolas 2010.gada finanšu analīze: 
Mālpils Profesionālā vidusskolā  2010.gadā kopējie naudas līdzekļi bija Ls 590115 no 
tiem:  
1. uzturēšanas izdevumiem Ls 355659 jeb 60.27% 
1.1.   izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pedagogiem               Ls 156180  -      
1.2. Mālpils novada domes līdzekļi (Rīgas rajona padomes līdzekļi)  Ls 150000                               
1.3. pašu ieņēmumi                                                                              Ls   46747   
1.4. atlikums uz gada sākuma                                                             Ls     2732     
2.  ES projektu nauda līdzekļi Ls 234456 jeb 39.73% 
2.1.  IZM dotācija   mērķstipendijām                                             Ls 57649    
2.2.  avansa maksājums Comenius projektam  praksēm               Ls 11807   
2.3. avansa maksājums KPFI projektā                                         Ls 152045 
2.4.  atlikums uz gada sākuma                                                     Ls 12955    

          Saņemtie līdzekļi tika izlietoti saskaņā ar Mālpils novada domes apstiprināto 
pamatbudžeta tāmi 2010.gadam Ls 423023:  

 1.atalgojums darbiniekiem                                                      Ls 168890 jeb 39.92%  
2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,                 Ls   41942 jeb 9.91 
%   pabalsti un kompensācija,  t.sk.VSAOI-Ls 40658  
 3. komandējumu izdevumi                                                         Ls 10999 jeb  2,60 
t.sk.ārvalstu komandējumi ES projektu ietvaros-Ls 10862 
4.pakalpojumu apmaksa                                                           Ls 92610 jeb 21.89 % 
t.sk. sakaru pakalpojumi- Ls 2523, apkure-39867, ūdens un kanalizācija-6147, 
elektroenerģija-26543, , reklāma-1242, veļas mazgāšana- 2221, atkritumu izvešana-
1549 u.c.   
5. materiālu iegāde                                                                           Ls 27191 jeb  6.43% 
t.sk.   ēdināšanas izdevumi sacensībās un pašvaldību audzēkņiem- 6620, mācību 
līdzekļi- 7946 (t.sk.inženiertīklu spec.-1344, mēbeļu izgat.-3562, ēdienu gat.- 2446),  
materiāli  dienesta viesnīcas un skolas remontam-4123 u.c.  
6. žurnālu iegādei                                                                             Ls 337 jeb 0,08 % 
7. nodokļu maksājumiem                                                                Ls 1682 jeb 0,40% 
8. stipendijām t.sk.ESF mērķstipendijas  Ls 49916          Ls 78366  jeb 18.53%        
9. kapitāliem izdevumiem   t.i. mācību grāmatas                            Ls 1006 jeb 0,24% 

Faktiskie 2010. gada ieņēmumi bija Ls 432103, izdevumi - Ls 453423, kopējie 
zaudējumi 2010.gadā Ls 21320. 

2010.gadā tika  īstenoti vai uzsākti  šādi ES projekti:      

1) Comenius projekts „Skolu daudzpusējā partnerība” Projekts „Starptautisks virtuālas 



Mālpils novada domes 
 2010.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

24

 

uzņēmums, sadarbības partneri Portugāle, Spānija, Itālija, Turcija, Igaunija, Polija.   

2) Leonardo da Vinci projekta ‘Sadarbība profesionālās izglītības attīstībai un ilgtspējai” 
Mālpils Profesionālā vidusskola īstenoja projektu kopā  Vācija, Portugāle, Austrija, 
Bulgārija, Polija.  
3) Leonardo da Vinci  „Jaunas kompetences un pieredze īsajās praksēs” Vācijā un 
Anglijā.  
4 )ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana ”  , papildu 
audzēkņu mērķstipendijām no 20 līdz 50 latiem,  
5) KPFI projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils 
Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” . 
 
 
Mūzikas un mākslas skola 
 

Audzēkņu skaits 

2009. / 2010. m. g. noslēdzot, Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā mācījās – 96 
audzēkņi, mākslas nodaļā – 34 , mūzikas nodaļā – 62.   
2009./ 2010. m. g. mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes 
izglītības beigšanas apliecības saņēma 10 audzēkņi, 4 – mūzikā un 6 – mākslā.  
2010./ 2011. m. g. mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā tika uzņemti 2 
audzēkņi sagatavošanas klasē,18 audzēkņi 1. klasē, 1 audzēkne 4. klasē un 1 
audzēkne 9. klasē. Mākslas nodaļā tika uzņemti 3 audzēkņi 1. klasē, 1 audzēknis 2. 
klasē, 2 audzēkņi I kursā, 1 audzēkne II kursā, 2 audzēkņi III kursā un 2 audzēkņi VI 
kursā. Līdz ar to 1.septembrī mācības skolā uzsāka 102 audzēkņi, 69 – mūzikas nodaļā 
un 33 – mākslas nodaļā. 

Pedagoģiskie darbinieki   
Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā strādā 14 pedagogi, no tiem – 6 ar maģistra 
grādu, 8 ar augstāko profesionālo izglītību.  
Noslēdzot 2009./2010. m. g. Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā pārtrauca darbu 2 
pedagogi mākslas nodaļā: Inta Rulle un Ginta Kristjansone. 
2010./2011. m. g. septembrī Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā uzsāka darbu 4 jauni 
pedagogi: Artūrs Arnis – animācija un video, kompozīcija. Izglītība – studē scenogrāfiju VMA 
maģistra programmā.  
Aija Klintsone – darbs materiālā, kompozīcija. Izglītība – humanitāro zinātņu maģistra grāds 
mākslā ( stikls ). 
Maija Mackus – zīmēšana, veidošana, mākslas valodas pamati. Izglītība - humanitāro 
zinātņu maģistra grāds mākslā ( grafika ). 
Esmeralda Tāle – gleznošana. Izglītība - humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā 
(glezniecība). 
 
Pedagogu tālākizglītība, dalība izstādēs un dažādos projektos. 
  

Paralēli mācību darbam skolā pedagogi turpināja darbu pie COMENIUS programmas 
projekta „Ar Ansīti un Grietiņu cauri Eiropai”. 6 pedagogi saņēma Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” mērķstipendijas un ieguva 2. kvalitātes pakāpi. 
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Daudzi pedagogi pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas pedagoģiskajā darbā 
apmeklējot dažādus seminārus, meistarklases un metodiskās sanāksmes.  
Skolas pedagogi sevi realizē radoši, rīko personālizstādes, piedalās starptautiskos un 
vietēja mēroga radošos semināros un izstādēs, kā arī sadarbojas ar dažādiem Mālpils 
pašdarbnieku kolektīviem un iesaistās viņu projektos.  
 
   Laiks                          Pasākums         Vieta        Dalībnieki 
01.01.– 
25.01.10. 

Audzēkņu darbu atlase, noformēšana un 
iekārtošana mākslas skolas telpās un 
izstāžu zālē. 

Mālpils MMS Visi mākslas nod. 
skolotāji 

10.- 
12.02.10. 

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

Latvija, 
Mālpils MMS 

Visi skolas 
pedagogi 

31. 
03.10. 

ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas ietvaros” seminārs Mūzikas 
un mākslas sk. administratoriem 

Rīgas  
5. 
vidusskola 

Daina 
Galakrodzeniece 

08. 
04.10. 

Seminārs „zelta darbi”  Rīga, LNMM  
„Arsenāls” 

D.Galakrodzeniece
G. Kristjansone 

10.- 
15.04.10. 

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

Portugāle, 
Arraiolosa 

D. Ulase, 
E. Titāne, 
S. Luceviča, 
D.Dzelvīte-
Lubarte 

14. – 
15. 
04.10. 

Tālākizglītības kurss skolotājiem 
„Laikmetīgās mākslas principi 
profesionālās izglītības programmā 
Vizuāli plastiskā māksla” 

Liepājas  
Lietišķās 
mākslas v-
sk. 

D.Galakrodzeniece
I. Rulle 

30.04.10. Tālākizglītības kursa skolotājiem  
„Laikmetīgās mākslas principi 
profesionālās 
Izglītības programmā” Vizuāli plastiskā 
māksla  

Pārdaugava
s 
Mūzikas  un  
mākslas 
skola 

D.Galakrodzeniece
I. Rulle 

17.- 
20.05.10. 

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

Vācija, 
Minhene 

J. Vītums 

24.05.- 
29.05.10. 

ESF projekta „Profesionālās 
kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” 
ietvaros seminārs Nošu rakstīšanas 
programma datorā „Sibelius” (32 stundas)

Pārdaugav
as mūzikas 
un mākslas 
skola 

J. Vītums 

27.- 
28. 
05.10. 

Seminārs „Foto un video veidošanas 
pamati” 

Cēsis I. Rulle 
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2010.g. 
marts- 
jūnijs 

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” 

Mālpils MMS G. Kristjansone, 
I. Daukste, 
S. Luceviča, 
D.Dzelvīte-
Lubarte 

05.06.- 
06.06.10. 

Izstāde – pārdošana Brīvdabas muzejā Rīga D.Galakrodzeniece
G. Kristjansone 

15.09.-
15.10.10. 

Radošo darbu izstāde Mālpils k. c. 
Izstāžu zāle 

A. Klintsone 

2010.g. 
septembris
-
decembris 

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” 

Mālpils MMS E. Titāne, 
E. Rudzītis 

22.09.10. Meistarklases čella spēlē Rīgas JMMV D. Ulase 
08.10.-
10.10.10. 

Seminārs par tēmu projektu rakstīšanā Liepājas 
mūzikas 
vsk. 

M. Mackus, 
D.Galakrodzeniece

22.-
23.10.10. 

Ekskursija uz Liepāju un Ventspili Liepāja, 
Ventspils 

Visi skolotāji 

23.10.-
05.11.10. 

Seminārs keramiķiem Ventspils E. Titāne 

25.10.-
02.11.10. 

Starptautisks animācijas simpozijs Lietuva, 
Viļņa 

M. Mackus 

25.10.-
11.11.10. 

Mākslas skolas audzēkņu darbu atlase, 
noformēšana un eksponēšana skolas 
jubilejai. 

Mākslas 
skola, 
k. n. izstāžu 
zāle 

D.Galakrodzeniece
M. Mackus,  
A. Klintsone,  
E. Tāle 

12.11.10. MMMS jubilejai veltīts sarīkojums K. n. Visi skolotāji 
19.11.10. Semināra noslēgums (par proj rakst.) Liepājas 

mūzikas sk. 
D.Galakrodzeniece

 
Mācību un audzināšanas darbs 
 
2010. gadā Mālpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās dažādos valsts 
mēroga konkursos un izstādēs. Viņu muzikālie sniegumi un mākslas darbi tika atzinīgi 
novērtēti.  
Mālpils mūzikas un mākslas skola aktīvi iesaistās sava novada kultūrvides veidošanā. 
Organizē koncertus novada izglītības iestādēs, sociālās aprūpes centrā, baznīcā. Rīko 
izstādes, radošas darbnīcas un vecāku dienas. 

 
RADOŠIE PASĀKUMI 2010. gadā  

( koncerti, konkursi, izstādes ) 
 

Laiks                             Pasākums 
10.02.10. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas 

pūšaminstrumentu spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta – reģionālā  
(Kr. Bērziņam diploms par iegūto II vietu) 

11.02.10 Koncerts „Sprīdītis Eiropā” ( COMENIUS programmas projekta ietvaros) 
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22.01.10. Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes atklāšana Izstāžu zālē 
25. 01.- 
08.02.10. 

Mākslas skolas audzēkņu COMENIUS projekta „ Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai” darbu noformēšana un izlikšana Mākslas skolas telpās 

28.02.10. Vecāku diena 
25.03.10. Siguldas mākslu skolas jauniešu kamerorķestra koncerts 
05.04.10. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā 
30.04.10. FORUMS „Nedekorē – komunicē”  

Radošo darbu konkurss skolēniem  
11.-  
31.05.10. 

Mākslas nodaļas IV kursa audzēkņu Laimas Niedras un Martas Laizānes 
radošo darbu izstāde 

17. 05. Mācību ekskursija un darbs fotostudijā Jelgavā. 
19.05.10. Koncerts Mālpils vidusskolā 
26.05.10. Koncerts Sidgundas pamatskolā 
11.09.10. Atvērto durvju diena ( koncerts, radošās darbnīcas ) 
12.11.10. Skolas jubilejas koncerts un izstāde  
02.12.10. Mācību ekskursija uz Valsts mākslas muzeju IV, V kursa audz. ( E. Tāle ) 
07.12.10. Skolas audzēkņu koncerts Sidgundas pamatskolā 
08.12.10. Mācību ekskursija uz Rīgas izstāžu zālēm ( A. Arnis ) 
14.12.10. Koncerts Mālpils muižā 
14.12.10. Skolas audzēkņu koncerts Mālpils internātskolā  
15.12.10. Skolas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņu koncerts Mālpils vidusskolā 
22.12.10. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā 
23.12.10. Koncerti Mālpils aprūpes centrā un Stīveru aprūpes centrā  
25.12.10. Ziemassvētku koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā 
 
 
Biedrība „Mālpils tautskola” 
 

2010.gadā tika turpināts darbs, kā galveno metodi izmantojot dažādu izglītojošo 
pasākumu rīkošanu un biedrības biedru iesaistīšanu vairāku ES izglītības programmu 
projektu pieteikumu sagatavošanā jau pastāvīgu projekta pieteicēju lomā. Atšķirības no 
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm – pienākumu deleģēšana biedrības 
biedru starpā, lielāka pārliecība par kvalitatīvu projektu sagatavošanu un realizāciju, 
balstoties uz arvien pieaugošu pieredzi, valodu zināšanām u.c. Organizācijas darba 
rezultātu novērtējumu sniedz mūsu izglītojošo pasākumu dalībnieki, to noslēgumā 
uzrakstot vērtējumu mācību laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm un tam, kur viņi 
turpmāk varēs tās izmantot.  Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad cilvēkiem bieži vien 
nav finansiālo līdzekļu tālākizglītībai, tieši iespēja apmeklēt bezmaksas kursus savā 
dzīves vietā ir ļoti vērtīga. Savukārt, dalība straptautiskos izglītības projektos gan dod 
jaunu pieredzi pieaugušo tālākizglītības darba organizēšanā, gan nodrošina kursu 
dalībniekiem iespējas praksē pielietot svešvalodu zināšanas. 
 

2010.gada janvārī-februārī tika izstrādāti un iesniegti trīs projekti ES izglītības 
programmām Leonardo da Vinci un Grundtvig. Divi no tiem ir aptiprināti. 
Grundtvig partnerības projekta „Atbalsts lauku pašvaldībām” realizācija uzsākta oktobrī. 
Projekts turpināsies līdz 2012.gada jūlijam. 
Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekts „Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru 
sagatavošana” tiks realizēts 2011.gada jūnijā -oktobrī. 
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2010.g. martā tika realizēts Grundtvig darbnīcas projekts Vācijā. 
Janvārī-martā un oktobrī-decembrī sadarbībā ar Mālpils novada domi un Mālpils 
kultūras centru tika organizētas mācības pieaugušajiem sekojošās grupās: angļu 
valodas apmācība klausītājiem bez priekšzināšanām (2 grupas), angļu valoda ar 
priekšzināšanām -1 grupa, angļu valodas sarunu klubs -1 grupa, datoru pamatiemaņu 
kursi -3 grupas,  vācu val. ar priekšzināšanām -1 grupa. 
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KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 
Kultūras centrs 
 

2010. gadā mainījās kultūras nama struktūra. No 1. februāra Mālpils kultūras 
nams pārtapa par Mālpils kultūras centru,  kura paspārnē tika nodots Mālpils muzeja 
fondu krājums un divi darbinieki – vides speciālists un kultūrvēsturiskā mantojuma 
speciālists. Centrs 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.  

2010.gada 1.oktbrī tika izveidota Mākslas studija, kuras vadītāja ir M.Ārente. 
Nozīmīgs 2010. gada vasaras kultūras notikums bija X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki. No Mālpils novada izglītības iestādēm svētkos piedalījās 9 
kolektīvi. 

Mālpils kultūras centrs organizē dažāda veida pasākumus: 
Pirmkārt, tikpat aktīva kā līdz šim, bija mākslas izstāžu dzīve. Kultūras centra 

izstāžu zālei gada beigās apritēja 6 darba sezona. Bija skatāmas sekojošu mākslinieku 
darbu izstādes – Unas Leitānes gleznu izstāde „Pastaiga ainavā” , Agitas Zālītes darbi, 
keramikas studijas „Māl-pils” izstāde „Mirklis divatā”, Sidgundā dzīvojošas stikla 
mākslinieces Aijas Klintsones izstāde „ Stāsti stiklā”, Mākslinieku biedrības „Sidegunde” 
izstāde „Mālpils ainava 08” un mākslinieka Jāzepa Pīgožņa personālizstāde. Vēl 
nozīmīga izstāde bija veltīta Martas Skulmes 120 gadu jubilejai. Otkārt, mālpiliešiem 
tika piedāvāti profesionālo mākslinieku koncerti un izrādes gan lieliem, gan maziem 
skatītājiem. Treškārt, tika svinēti visi gadskārtu svētki un zīmīgs šis gads ir ar to, ka 
kultūras centra folkloras kopai Andra Kapusta vadībā tika dots vārds _ „Mālis” un kuri ar 
projekta palīdzību visi kopē veido tradīciju norises vietu „Saules vārti”. Ceturtkārt, 
kultūras centrs uzsāka sarunu ciklu „Laiks vakara sarunai...” kurā mālpiliešiem ir iespēja 
tikties ar interesantiem cilvēkiem. Piektkārt, savu darbību aktīvi turpina visi 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 

 
 Mālpils jauktais koris, kormeistars Juris Vītums.  

Kolektīvā šajā sezonā dziedāja 26 dalībnieki. Koris ir piedalījies Latgales Dziesmu 
svētkos Daugavpilī, kā arī ir uzstājies kultūras centra draudzības koncertos ar citiem 
koriem un tradicionālajos Ziemassvētku Adventa koncertos. Vasarā kolektīvs organizēja 
3 dienu braucienu ar laivām pa Gauju. Jauka bija pavasara ieskandināšana kopā ar kori 
no Norvēģijas, jaukto kori « Burtnieks ». Kolektīvs tiek aicināts uzstāties arī kaimiņu 
pagastos – Siguldā, Inčukalnā, Ropažos un citās vietās.  

 
 Tautas lietišķās mākslas studija ,,URGA”, vadītāja Inguna Sīmansone.  

No 30. oktobra līdz 20. novembrim, četras sestdienas pēc kārtas, pie mums Mālpilī 
notika Tradicionālā prasmju skola, kurā visi interesenti tika iepazīstināti ar senajām 
prasmēm kviešu karašu un maizes cepšanā.  „Urgas” amatnieku darbi ir pabijuši arī 
izstādēs  Rīgā. Kolektīva vadītāja amatniekiem reizi mēnesī organizē sanākšanu ar 
kādu noteiktu tematu. Cilvēki ir priecīgi, ka pateicoties „Urgai”, kultūras centrā ir iespēja 
iemācīties ko jaunu, piemēram, jaunumus tamborēšanas mākslā un pērļošanas 
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nodarbībās izgatavot krāšņas rotas.  
               

 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Sidgunda”, vadītāja  Māra Gaile – Dišereite.   
Kolektīvā ir 24 dejotāji. Deju kopa jūnija mēnesī piedalījās Valmieras VII Vislatvijas 
vidējās paaudzes deju svētkos. Kolektīvs katru gadu kuplina kultūras centra pasākumus 
– Ziemassvētku Adventa, pavasara iedejošanas un sezonas noslēguma koncertus. 
Kolektīvs tradicionāli aicina pie sevis savus draugus – deju kolektīvus no citām Latvijas 
pilsētām – Inčukalna, Suntažiem, Ropažiem, Ādažiem uz draudzības vakariem un, 
savukārt, draugi aicina „Sidgundu” uz saviem koncertiem. 

 
 Jauniešu deju kopa ,,Māra”. Kopas mākslinieciskā vadītāja ir Maija Orlova.                 

Kopā dejo 23 dejotāji – gan skolnieki, gan studenti, gan strādājošā jaunatne.      
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” Māras dienas 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 šajā sezonā ir uzstājušies 
Lielvārdē, Valmierā, Salaspilī, kā arī piedalījušies Tautas deju ansambļu svētkos Rīgā. 
Deju kopa katru gadu uzstājas  Ziemassvētku ieskaņu koncertā. 

 
 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Kniediņš”, vadītāja 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 centra amatierteātris, režisore Liene Cimža  

Amatierteātris nopietni strādāja pie Vizmas Belševicas teātra izrādes „Papīra zirdziņš”, 
kura savu pirmizrādi piedzīvoja jūnija sākumā. Kolektīvs minēto izrādi ar panākumiem 
rādīja Cēsu pilsētas svētkos. No 16.-18. jūlijam amatierteātris piedalījās XII Latvijas 
amatierteātru salidojumā Balvos, kur uzstājās ar pašmāju komponista Daiņa Lazdiņa 
sacerēto dziesmu koncertprogrammu.  
           Rudenī darbs aizsākās pie muzikāli literāras kompozīcijas ,,Eņģeļa pieskāriens”, 
kas izdevās fantastisks ar savu tikai Ziemassvētku laikam piemītošo auru un īpašās 
Andra Liniņa un Diānas Ulases čella mūzikas klātbūtni.  
Amatierteātris 19. decembrī ar panākumiem piedalījās Rīgas rajona amatierteātru 
skatē. Kolektīva dalībnieki aktīvi iesaistījušies daudzos kultūras centra rīkotajos 
pasākumos, piesakot Ziemassvētku, dziesmu un deju svētku programmas.  

 
 Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Daukste. 

Bērnu vokālais ansamblis piedalījies daudzos kultūras centra pasākumos – 
Mārtiņdienas, Ziemassvētku koncertos, bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursā 
,,Mālpils brīnums 2010”, Mātes dienas un sezonas noslēguma pasākumos. 
 

 Vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas” 
Tikšanās klubiņā ir optimisma un dzīvesprieka avots 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 pievienoties 
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vecmāmiņu klubiņam. 
            Ļoti interesantas ir klubiņa ekskursijas, piemēram uz Jūdažu sabiedrisko centru, 
kur tika izstādīti vecmāmiņu pašdarinātie darbi, kā arī kopīgi uzdziedāts. Katru gadu 
„Rezēdas” dodas ekskursijā, šoreiz uz Līgatnes dabas parku. Neaizmirstams bija 
brauciens uz Kokneses „Likteņdārzu”. Kopā sanākšanas vienmēr ir skaistas un 
sirsnīgas, 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, 
Ropažos, Salaspilī un citur. Ansamblis uzstājies daudzos kultūras nama rīkotajos – 
Ziemassvētku Adventa, sezonas noslēguma  pasākumos. 

         
 Ansamblis „Sidgundas sievas”, vadītāja Ārija Aņēna.  

Ansamblis aktīvi iesaistās kultūras centra rīkotajos pasākumos, kā piemēram, 
Mārtiņdienas, Ziemassvētku ieskaņu koncertu norisēs. Ansamblis uzstājies arī ārpus 
kultūras nama – Sidgundā, Ropažos, Siguldā, Inčukalnā un Mālpils sociālās aprūpes 
centrā. 
 

 Folkloras kopa „Mālis”, vadītājs Andris Kapusts 
Viens no jaunākajiem kultūras centra kolektīviem, kurā darbojas 12 dalībnieki. Folkloras 
kopa vienu reizi mēnesī rīkoja Danču vakarus, kuros latvisko dejas soli varēja iemēģināt 
un kopīgi muzicēt visi interesenti. Neaizmirstams pasākums folkloras kopai bija 20. 
oktobris, kad notika kopas vārda došanas svētku rituāls. Lielākais pasākums bija 19. 
jūnijā rīkotā Jāņu ielīgošana jeb Jāņu tradīciju un rituālu meistardarbnīca Pilskalnā. 
Folkloras kopa ņem dalību kultūras centra rīkotajos pasākumos un izstāžu atklāšanās, 
ienesot savu vienreizību un neatkārtojamību. 
 

 Keramikas studija „MĀL-PILS”, vadītāja Guna Petrēvica 
Kolektīvā jau otro gadu ar degsmi darbojas 17 mālpilieši. Arī šis kolektīvs ir īpašs ar 
saviem cilvēkiem. Lielāko studijas veikumu varēja apskatīt 29.jūnijā , kad kultūras 
centra izstāžu zālē tika atklāta studijas un brīvo fotogrāfu izstāde „Mirklis divatā”. 
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Mālpils novada bibliotēka 
 

Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3400 iedzīvotāju, 
kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 2010.gadā bibliotēkas pakalpojumus 
izmantoja 565 lietotāji, (no kuriem 520 lasītāji), kas ir par 36 lietotājiem un 1 lasītāju 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa – 31% ir skolēni līdz 
16 gadiem, otra lielākā grupa ir iestāžu darbinieki – 20%. Tālāk seko vidusskolēni un 
studenti – 18%, pensionāri – 14%, bezdarbnieki – 8%, strādnieki - 4%, 
mājsaimnieces – 4%, pārējie 1%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, palielinājies 
bibliotēkas lietotāju vidusskolēnu un studentu skaits, kā arī pensionāru un 
mājsaimnieču, savukārt bezdarbnieku skaits divkāršojies, bet strādnieku divas reizes 
samazinājies(darbavietu zaudējums uzņēmumā “Laiko” u.c.).  

Atbilstoši bibliotēkas lietotāju skaita pieaugumam, palielinājies arī bibliotēkas 
apmeklējumu skaits – 12850, kas ir par 1487 apmeklējumiem lielāks nekā iepriekšējā 
gadā. Jāteic, ka šo apmeklējuma skaita pieaugumu ļoti ietekmējuši interneta lietotāji 
(kopā 95, t.sk. skolēni un jaunieši līdz 18 gadiem - 63 ) – 6650 apmeklējumi. No 
tiem internetu 3657 reizes izmantojuši pieaugušie, bet 2993 reizes skolēni līdz 16 
gadiem. Bibliotēkas lasītāju skaits būtiski nav mainījies, tomēr par 577 vienībām audzis 
izsniegto dokumentu skaits. Kopējais izsniegumu skaits ir –11725, no kuriem 5476 
grāmatas un 6249 žurnāli. 

Bibliotēkas lasītājiem, kas ir gan pieaugušie, gan bērni un skolēni, pieejama 
universāla satura literatūra (daiļliteratūra un nozaru literatūra) un preses izdevumi. 
2010.gadā grāmatu krājums papildināts par 236 eksemplāriem, preses izdevumi – 
34 nosaukumi. Krājuma komplektēšanai 2010.gadā no pašvaldības bija piešķirti 1724 
LVL. Grāmatu iegādei izlietoti 709 LVL, bet preses iegādei 1025 LVL .Dzīvojot taupības 
režīma ietvaros un ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc preses izdevumiem, netika 
samazināts to skaits, lai krīzes apstākļos bibliotēkas lasītājiem vismaz prese būtu 
pieejama atbilstoši pieprasījumam. Grāmatu krājuma papildinājumu veidoja dāvinājumi 
un lasītāju ziedojumi. Tādejādi tika iegūtas 104 grāmatas par 227 LVL. Par 
pašvaldības līdzekļiem iegādātas 132 grāmatas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
jaunieguvumu skaits palielinājies, tomēr gandrīz puse grāmatu ir dāvinājumi vai par 
lasītāju ziedojumiem iegādātas grāmatas. 

2010.gadā tika pievērsta pastiprināta uzmanība grāmatu krājuma attīrīšanai no 
nolietotas, mazvērtīgas literatūras un literatūras krievu valodā, ņemot vērā lasītāju un 
iedzīvotāju sastāvu novadā. Kopā tika norakstīti 1164 eksemplāri grāmatu. 

Interneta lietotājiem bez maksas pieejami 7 datori. Vēl apmeklētāju rīcībā ir 
kopētājs un multifunkcionālā iekārta. Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi tiek 
sniegti par maksu, atbilstoši novada domes apstiprinātiem noteikumiem. Bibliotēkas 
lietotājiem ir iespēja izmantot interneta bezmaksas datu bāzes: Letonika.lv un 
Lursoft. 

Bibliotēka pēc pieprasījuma veic arī uzziņu darbu – 2010.gadā sniegtas 18 
tematiskas un faktoloģiskas uzziņas. 

Ar SBA (starpbibliotēku abonements) starpniecību tika izpildīti 7 zinātņu nozaru 
literatūras pieprasījumi 4 neklātienes studentiem. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājumu veido grāmatas, fotoattēli, laikrakstu un 
žurnālu raksti par Mālpils vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem. 
Nozīmīga krājuma sastāvdaļa ir pašvaldības informatīvais izdevums “Mālpils Vēstis.” 
Daudz materiālu sniedz publikācijas “Rīgas Apriņķa Avīzē” un laikrakstā “Siguldas 
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Elpa.” Iespējama pieeja arī Rajona centrālās bibliotēkas elektroniskajai 
novadpētniecības datu bāzei. 

Novadpētniecības materiāli par Mālpili tiek kārtoti tematiskajās mapēs. 
2010.gadā bija fiksēti un apkopoti 73 raksti dažādās jomās par Mālpili un 
mālpiliešiem.  

Atzīmējot novadnieces - literatūrkritiķes, tulkotājas, bibliogrāfes Skaidrītes 
Sirsones 90 gadu dzimšanas dienu, kopā ar viņas radinieci Elēnu Ozoliņu notika 
atceres mirklis un ziedu nolikšana Mālpils kapos Skaidrītes Sirsones atdusas vietā. 
Savukārt bibliotēkā bija skatāma Skaidrītei Sirsonei veltīta grāmatu un novadpētniecībā 
materiālu izstāde. 

Bibliotēka regulāri ar pašvaldības avīzes “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapas 
starpniecību novada iedzīvotājus informē par aktualitātēm bibliotēkā. Vienlaikus 
bibliotēkas publicitāti veicina tās organizētie literārie sarīkojumi, tikšanās ar 
rakstniekiem un novadniekiem, bibliotēkas lasītāju ekskursija pa Latvijas novadu 
kultūrvēsturiskām vietām. 

2010.gadā bibliotēkā bija veidotas 38 tematiskas literatūras izstādes. Plašākās no 
tām : janvārī – rakstnieces, mākslas zinātnieces Gundegas Repšes 50 gadu jubilejai. 
Februārī – Latvijas sportistiem ziemas olimpiskajās spēlēs Vankūverā, martā – aktrisi 
Lidiju Freimani pieminot 90 gadu dzimšanas dienas atcerē. Aprīlī – atceroties un 
pieminot novadnieci Skaidrīti Sirsoni 90. dzimšanas dienā. Maijā - novadnieces, 
tēlnieces Martas Liepiņas-Skulmes 120 gadu atcerei, jūlijā rakstnieces, gleznotājas 
Dzidras Rinkules atcerei, septembrī gleznotājas, novadnieces Džemmas Skulmes 85 
gadu jubilejai. Oktobrī izstāde, iepazīstot kinorežisori, žurnālisti un dzejnieci Viju 
Beinerti, decembrī – pieminot režisoru, operatoru Juri Podnieku 60 dzimšanas dienā, 
atceroties populāro bērnu rakstnieci Zentu Ērgli 90. dzimšanas dienā. 

5.aprīlī atceres mirklis Skaidrītes Sirsones 90.dzimšanas dienā un ziedu nolikšana 
viņas atdusas vietā Mālpils kapos.  

21. aprīlī bibliotēkā notika tikšanās un sarunas ar bērnu ārstu, reanimatologu Pēteri 
Kļavu par sevis izpratni. Tematiska literatūras izstāde “Es ritu, ritu, ritu/Vienots ar visu 
mītu.” 

5.augustā bibliotēkas lasītāju ekskursija pa Ziemeļkurzemi. Kukšu muiža- Talsi – 
Valdemārpilī pie darbnīcās “Zeļļi vadītāja Igurda Baņķa un tēlnieces, ārstniecības augu 
dārza veidotājas Ditas Kalvānes – Rojas jūras krastmala. 

22.septembrī Mālpils bērnudārza vecākās grupas bērnu iepazīšanās ar bibliotēku. 
Dzejas pēcpusdiena “Mani mīļi dzejolīši.” 

27.oktobrī tikšanās ar kinorežisorei, žurnālisti, grāmatas “Klusumā sadzirdēt” autori 
Viju Beinerti. Andra Liniņa un Sandras Rogules muzikālais priekšnesums. 

2007.gadā tika veikts kosmētiskais remonts abām lasītavām, bet 2008.gadā 
datoru telpai. Līdzekļu trūkuma dēļ neizremontēta palika grāmatu krātuve. Visumā 
iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Lai nodrošinātu pievilcīgu un laikmetīgu darba vidi 
būtu nepieciešama pakāpeniska mēbeļu nomaiņa. 2009.gada nogalē, pieņemot 
dāvinājumu, bibliotēka īpašumā ieguva jaunas mēbeles – divus darbagaldus, lasītavas 
(konferenču) galdu ar krēsliem, galdu presei un skapjus materiālu glabāšanai. 

 Neapmierinošs ir bibliotēkai piederošais ēkas ārējai stāvoklis (terases, kāpnes, 
sienas). Par to ir informēta novada dome. 

Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar vidējo profesionālo izglītību, kurš izpilda vadītāja 
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un bibliotekāra funkcijas. 2010.gada martā izveidojoties Mālpils kultūras centram, 
bibliotēka kļuva par tā sastāvdaļu. Tāpēc radās iespēja izmantot apkopējas 
pakalpojumus, kā arī pēcpusdienās 4stundas viena kultūras centra darbiniece apkalpo 
interneta lietotājus. Pēdējais apstāklis ir atvieglojis bibliotēkas vadītājas darbu, bet nav 
uzskatāms par veiksmīgu risinājumu ilgstošā laika periodā. Vēl joprojām pastāv 
neatrisināts jautājums par otru darbinieku ar bibliotekāro izglītību. 

 

Sidgundas bibliotēka 
 
1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Sidgundas bibliotēka pamatojoties uz „Bibliotēku likumu”, „Valsts kultūrpolitikas 
vadlīnijām 20006.-2015.gadam” turpina veikt informācijas, izglītības un kultūras 
funkcijas sava novada teritorijā. Bibliotēkas teritoriālais aptvērums ir novada teritorijā 
ietilpstošā apdzīvotā vieta Sidgunda. Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas „Dainas” 
otrā stāva dzīvoklī, kas ir aprīkots ar bibliotēkas darbībai nepieciešamo inventāru. 
Bibliotēka veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un 
saglabāšanu, nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. 
Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejams bezvadu internets, kopēšanas un printēšanas 
maksas pakalpojumi. 
2. Krājumu komplektēšanas un organizācijas politika. 

Krājuma komplektēšana tiek veikta atbilstoši funkcijai: 
Informācijai – enciklopēdijas, rokasgrāmatas, gadagrāmatas, vārdnīcas; 
Izglītībai – grāmatas, kas saistās ar reģionu; 
Izklaidei – saturā kvalitatīvu grāmatu iegāde, akcentēt latviešu rakstnieku darbus. 
Krājums bibliotēkai tiek komplektēts, lai atbilstu jebkurai lietotāju grupai, un papildināts 
ar jauniem lasītāju pieprasītiem izdevumiem. Jaunāki izdevumi tiek iepazīti apmeklējot 
izdevniecību mājas lapas, izvērtējot presē lasītos jaunumus par pieprasītākām 
grāmatām. Grāmatas tiek grāmatu bāzē „Latvijas grāmata”, pasūtītas www.avotspr.lv. 
Jaunieguvumu apstrādi un uzskaiti veic bibliotekāre. Jaunieguvumi tiek likti izstādēs. 
Saturā novecojušās un nolietotās grāmatas tiek atlasītas un norakstītas. Prese tiek 
abonēta vadoties no lasītāju pieprasījuma un interesēm. 
 

2008. 2009. 2010. 
jaunieguvumi norakstītās jaunieguvumi norakstītās jaunieguvumi norakstītās 

161 1140 69 - 67 644 
 
2009. un 2010.gadā jaunieguvumu iegāde samazināta, jo arī budžets bibliotēkai tika 
samazināts un bija jāsaplāno, lai pietiktu visiem izdevumiem. 
3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 
Sidgundas bibliotēka lietotājiem nodrošina: 

 Brīvi pieejamu grāmatu krājumu; 
 Izmantot 29 nosaukumu preses izdevumus; 
 Bezmaksas interneta izmantošanu; 
 Iespēju printēt, kopēt; 
 Saņemt bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus; 
 Jaunieguvumu izstādes; 
 Novadpētniecības materiālus; 

http://www.avotspr.lv/
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 Bezmaksas datu bāzes Letonika, Lursoft. 
 
Bibliotēkas uzdevums ir veicināt pakalpojumu attīstību, ņemot vērā lietotāju 
pieprasījumu, intereses, izvērtējot primārās vajadzības un piešķirtā budžeta līdzekļus.  

2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu ievērojami pieauga preses izdevumu 
izsniegums (+216), ļauj secināt, ka iedzīvotāji nevar atļauties abonēt sev interesējošo 
presi. 

2010.gadā palielinājies interneta lietotāju skaits, kuri izmanto internetu, lai iegūtu 
sev nepieciešamo informāciju, nomaksātu pakalpojumus internetbankā. 

 
 2008. 2009. 2010. 

Lasītāji 126 122 132 
apmeklējums 1867 2314 2283 
izsniegums 1691 1421 1375 
 
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem četras dienas nedēļā, trešdienas bibliotēkā ir 
metodiskās dienas, kad notiek semināri, tiek ieplānotas jaunu grāmatu iegādes vai tiek 
veikts bibliotekārais darbs bibliotēkā. 
Ikdienā tiek palīdzēts sameklēt informāciju, izmantot bezmaksas datu bāzes skolēniem 
projektu darbiem vai palīdzēt noformēt dokumentus. 
Bibliotēka atrodas otrajā stāvā, divistabu dzīvoklī, kas ir aprīkots ar bibliotēkai 
nepieciešamo inventāru, datoru galdiem, pieciem datoriem, multifunkcionālo iekārtu. 
Informāciju par bibliotēku var iegūt Mālpils novada domes mājas lapā www.malpils.lv. 
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Bibliotēkā 2010.gadā – 57bērni, jaunieši – vairākums pamatskolas bērni. 
Bibliotēkas uzdevums ir paplašināt bērnu un jauniešu intereses, piesaistīt interesi 
grāmatām, lasīšanai. Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem veido: 
 Uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas; 
 Bērnu un jauniešu literatūra – mūsdienu tulkotā, latviešu rakstnieku darbi; 
 Bērnu un jauniešu dažāda žanra literatūra – fantāzijas grāmatas, folklora, 
literārās pasakas. 
Kopējais jaunieguvumu skaits 2010.gadā bērniem – 20. Tā ir trešā daļa no 
jaunieguvumu skaita. 

Bērni un jaunieši apmācības informācijas prasmju apguvē pamatus labi iemācās 
pamatskolā datorzinību stundās. Bibliotēkā iemaņas nostiprinās sagatavojot projekta 
darbus, meklējot informāciju, noformējot sagatavoto materiālu. Par interešu grupām – 
izpēte 2010.gadā nav veikta. Paanalizējot lasītāju formulārus var secināt, ka interese 
daudzveidīga – grāmatas par piedzīvojumiem, literārās pasakas, skolas romāni, 
skolotāju ieteiktā literatūra. Bibliotēka sadarbojas ar Sidgundas pamatskolas bibliotēku. 
Divas reizes gadā piedāvāju skolas bibliotēkai grāmatas, lai tās varētu izlasīt tie bērni, 
kuri nedzīvo Sidgundas ciematā. Ir iecere iesaistīties Bērnu žūrijā kopā ar pamatskolas 
bibliotēku, ja būs līdzekļi iegādāties grāmatas. 
5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

Bibliotēkai ir alfabētiskais kartīšu katalogs. Populārs bērnu un jauniešu vidū ir 
brīvpieejas internets, kur tiek spēlētas datorspēles, apmeklētas sociālo portālu vietnes 
(draugiem.lv, one.lv.), meklē materiālus skolas darbiem. Pieaugušie aplūko 
sludinājumus, veic maksājumus internetbankā, arī aviobiļešu izdruku. Projektu 
rakstīšanai piedāvāju izmantot datu bāzi Letonika, vai tīmekļa meklētāju Google. 
 

http://www.malpils.lv/
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6. Novadpētniecības darbs. 
Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir krāt materiālus par savu novadu. Par 

Sidgundu materiālu presē ir ļoti maz – praktiski nav. Vietējā novada avizē ir publikācijas 
par pamatskolu. Bibliotēkā ir pieejami materiāli par Sidgundas vēsturi, kuri tika sakopoti 
atzīmējot Sidgundai -800. 
 
7. Projektizstrāde. 
2010.gadā nav veikta. 
8.Metodiskais un konsultatīvais darbs. 

Informācijas ieguvei tiek skatītas bibliotēku portāls www.biblioteka.lv, arī LNB 
mājas lapa un reģiona galvenās bibliotēkas mājas lapa. Tiek apmeklēti galvenās 
bibliotēkas rīkotie darba semināri, kursi izglītības pilnveidošanai. Noderīgs palīgs 
darbam ir elektroniskais izdevums „Kalendārs bibliotēkām”. 2010.gada beigās tika 
panākta vienošanās novadam slēgt sadarbības līgumu ar Salaspils bibliotēku par RGB 
funkciju nodrošināšanu. 
9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Bibliotēkai telpas atrodas daudzdzīvokļu mājas otrā stāvā. Telpu tehniskais 
stāvoklis ir apmierinošs. 2011.gadā telpu kosmētiskais remonts netiek paredzēts. 
Bibliotēkā apmeklētājiem atsevišķā telpā lietošanai ir pieci datori, iespēja veikt maksas 
kopēšanas, printēšanas pakalpojumus. 
10. Personāls. 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotēkas vadītāja; izglītība – vidējā 
speciālā (nav bibliotekārā). Zināšanas tiek iegūtas RGB rīkotajos kursos, semināros. 
Jaunākā profesionālā informācija tiek iegūta bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, LNB 
portālā – bibliotekāriem aktualitātes. 
11. Finansiālais nodrošinājums. 

Bibliotēka ir novada struktūrvienība un budžetu piešķir pašvaldība. Bibliotēkas 
pamatpakalpojumi apmeklētājiem ir pieejami bez maksas, kā to nosaka Bibliotēku 
likums. Bibliotēkā ir nodrošināta bezmaksas pieeja datoriem, internetam, 
elektroniskajiem informācijas resursiem. 
Maksas pakalpojumi ir kopēšana un datorizdrukas. 
 
Bibliotēkas finansējums latos pēdējos trīs gados. 

2008. 2009. 2010. 
8732 6175 5640 

Tabulā redzams, ka notiek finansējuma samazinājums, kā rezultātā galvenokārt tiek 
samazinātas summas grāmatu iegādei. 2010.gadā grāmatu iegādei – 329LVL, preses 
abonēšanai izmantoti – 639LVL. Lielu summu sastāda interneta izmaksas – 567LVL 
(valsts dotācija 336LVL). 
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

Bibliotēka atrodas Sidgundas ciematā un cītīgākie apmeklētāji ir pamatskolas 
skolēni, pedagogi, pensionāri un SIA „Sidgunda” strādājošie. Par izmaiņām bibliotēkas 
darbā tiek informēti ar paziņojumiem vai individuālā sarunā. Bibliotēkas krājumus 
popularizē jaunieguvumu izstādēs. Katra mēneša beigās bibliotēkā iedzīvotāji var 
saņemt novada bezmaksas izdevumu „Mālpils Vēstis”. 
13. Informācija par bibliotēku telpu stāvokli. 
2010.gadā telpu remonts nav veikts. 
2011.gadā nav plānoti remontdarbi. 
 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/


Mālpils novada domes 
 2010.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

37

 

 

SPORTS MĀLPILS NOVADĀ 
 

Sporta komplekss 
 

Mālpils novadā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja nodarboties ar dažnedažādām 
sporta aktivitātēm. 2010.gada sākumā tika atklāta renovētā Profesionālās vidusskolas 
un internātpamatskolas sporta zāle. Rīgas rajona padome zāles remontā ieguldīja 
101983LVL. Ar lepnumu varam teikt Mālpils novadā sporta infrastruktūra ir sakārtota un 
augusta mēnesī droši varējām uzņemt Pierīgas novadu pašvaldību darbiniekus, lai 
noorganizētu II Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku vasaras sporta spēles. 

2010.gada janvārī sporta kompleksā notika nometne Latvijas volejbola 
federācijas U18 sportistiem(19dalībnieki). 10.aprīlī LTSA volejbols 
veterāniem(160.dalībnieki),  10.aprīlis kārtējais novusa posms mālpiliešiem. 
Maija mēnesī sporta kompleksu rezervēja Latvijas Farmaceitu 
Biedrība(200.dalībnieki).Sporta kompleksa pakalpojumus izmantoja Līgatnes Nacionālā 
Parka darbinieki.(120. dalībnieki).  
No 21.jūlija līdz 29.jūlijam sporta kompleksā notika nometne Rīgas volejbola 
skolai(190dalībnieki). No 4. augusta līdz 13. augustam Rīgas volejbola 
skola(60dalībnieki). No 16.augusta līdz 22. augustam Rīgas basketbola 
skola(80dalībnieki). No 22. augusta līdz 5. septembrim peldētāju nometne no Jelgavas 
specializētās peldēšanas skolas.(28dalībnieki).28.augustā  Pierīgas novadu pašvaldību 
sporta spēles.11. septembrī ģimeņu  sporta spēles. 24.-30.septembrī peldētāju 
nometne no Jelgavas specializētās peldēšanas skolas. Oktobra un novembra mēnesī 
sporta kompleksu (zāli, baseinu.) izmantoja Krievijas bobsleja federācija. 
Sporta kompleksa lielo zāli izmantoja Latvijas bobslejisti un skeletonisti, brāļi Dukuri. 
7.novembrī Mālpils novada sacensības šahā un LTSA sacensības volejbolā. 
14.novembrī Mālpils novada sacensības novusā. 20.novembrī Pierīgas novadu 
sacensības volejbolā. 22. novembrī spēle basketbolā Barons- Kazahstāna.  
27. novembrī LTSA sacensības volejbolā un Pierīgas novadu sacensības šahā.  
28. novembrī LTSA sacensības volejbolā.9. decembrī Latvijas basketbola federācijas  
Seminārs. 11. decembrī Mālpils novada sacensības šahā. 12. decembrī Mālpils novada 
sacensības novusā. 
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Sporta pasākumi 
 
Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 
17.01.2010. Mālpils novada čempionāts 

ZOLĪTĒ 
1.posms. 27 dalībnieki 

24.01.2010. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ 

3.posms. 18 dalībnieki 

21.02.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

2.posms. 26 dalībnieki 

27.02.2010. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ 

4.posms. 18 dalībnieki 

21.03.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

3.posms. 27 dalībnieki 

27.03.2010. Mālpils novada čempionāts 
GALDA TENISĀ 

Sacensībās piedalījās 15 dalībnieki. 
Dalībnieki tika sadalīti 2 grupās un četri 
labākie no katras grupas kvalificējās 
ceturtdaļfinālam. Šis turnīrs izcēlās ar 
vairākiem pārsteigumiem. Pusfinālā 
iekļuva divi dalībnieki, kas iepriekšējos 
pāris gados pat nebija piedalījušies 
sacensībās, t.i., Raitis Kalniņš, kurš 
pieveica Mareku Cimuru un Aigars 
Janbergs, kurš pārspēja Ģirtu Lielmežu. 
Pusfinālā Raitis ar rezultātu 1:3 piekāpās 
Gustavam Norkārklim, bet Aigars ar 
rezultātu 1:3 zaudēja Adrianam 
Fjodorovam. Atkārtojās iepriekšējā gada 
fināls – Gustavs Norkārklis pret Adrianu 
Fjodorovu. Pārāks atkal bija Gustavs, 
kurš Adrianu pārspēja ar rezultātu 3:1. 
Cīņā par 3.vietu Aigars pārspēja Raiti ar 
rezultātu 3:1 un pelnīti izcīnīja godalgoto 
3.vietu. 
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10.04.2010. Mālpils muižas kausa izcīņa ŠAHĀ Sacensības pulcēja ļoti kuplu šahistu 
skaitu, t.i. 56 šahisti, kuru vidū bija arī ļoti 
spēcīgi šahisti – 2008.gada Latvijas 
čempions, teorētiķis, treneris, izcilais 
lielmeistars Jevgenijs Svešņikovs, 
pagājušā gada Latvijas čempions, 
starptautiskais meistars Vitālijs Samoļins, 
FIDE meistari Toms Kantāns un Vladimirs 
Svešņikovs, trīskārtējais Rīgas čempions, 
meistarkandidāts Matīss Mustaps, 
sieviešu lielmeistares Laura Rogule 
(2009.gada Latvijas čempione dāmām) un 
Ilze Bērziņa (2008.gada Latvijas 
čempione dāmām), sieviešu FIDE 
meistare Viktorija Ņi, kā arī vēl vairāki 
spēcīgi meistarkandidāti. Sacensības 
notika 7 kārtām pēc Šveices sistēmas. 
1.vietu ieguva lielmeistars Jevgenijs 
Svešņikovs (6,5 punkti no 7), 2.vietā 
palika FIDE meistars Toms Kantāns (6 
punkti), 3.vietā – starptautiskais meistars 
Vitālijs Samoļins (5,5 punkti). Labākā no 
dāmām – FIDE meistare Viktorija Ņi 
ierindojās 5.vietā ar 5 punktiem. No 
mālpiliešiem vislabāk veicās 
meistarkandidātam Anatolijam 
Seļivanovam (4 punkti un 18.vieta); 
Ģirtam Lielmežam (4 punkti un 24.vieta); 
Mārim Bērziņam (2 punkti un 49.vieta). 

11.04.2010. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ 

Mālpils sporta hallē, notika Mālpils 
novada čempionāta novusā fināls, kurā 
piedalījās 8 spēcīgākie Mālpils novada 
novusisti (tika ņemti vērā iepriekšējo 4 
posmu rezultāti). 1.vietu izcīnīja 
kopvērtējuma līderis Tālivaldis 
Zagorskis, 2.vietu ieguva Alfons Suķis, 
bet 3.vietā palika Jānis Dišereits. 

18.04.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

4.posms. 27 dalībnieki 

16.05.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

5.posms. 26 dalībnieki 
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05.06.2010. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

1.posms. Tajā piedalījās 16 komandas 
absolūtajā vērtējumā un 8 komandas MIX 
grupā. Komandas tika sadalītas pa 4 
komandām katrā grupā un divas labākās 
komandas no katras grupas nokļuva 
nākošajā kārtā. Absolūtā vērtējumā 
1.pusfinālā Reinis Mārtinsons pārī ar 
Dmitriju Petrenko sīvā cīņā ar rezultātu 
2:1 pieveica brāļus Miķeli un Juri Vuļus, 
bet 2.pusfinālā Ģirts Lielmežs ar Intaru 
Palameiku uzvarēja Tomu Bičkovski un 
Kristapu Butkēviču. Cīņā par 3.vietu Toms 
un Kristaps izrādījās pārāki par Miķeli un 
Juri un līdz ar to izcīnīja 3.vietu. Finālā 
Ģirts ar Intaru pārspēja Reini un Dmitriju. 
MIX grupā 1.pusfinālā pāris Ģirts/Karīna 
sīvā 3 setu cīņā pieveica pāri 
Uldis/Kristīne, bet 2.pusfinālā pāris 
Edgars/Mairita uzvarēja pāri 
Krista/Dmitrijs. 3.vietu ieguva Kristīne ar 
Uldi, kas pieveica Kristu un Dmitriju, bet 
1.vietu, 3 setos pārspējot Edgaru un 
Mairitu, ieguva Ģirts un Karīna. 

04.07.2010. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

2.posms. Tajā piedalījās 18 komandas 
absolūtajā vērtējumā un 4 komandas MIX 
grupā. Komandas tika sadalītas 6 grupās 
pa 3 komandām katrā grupā un divas 
labākās komandas no katras grupas 
nokļuva nākošajā kārtā. Absolūtā 
vērtējumā 1.pusfinālā Ģirts Lielmežs pārī 
ar Intaru Palameiku ar rezultātu 2:0 
pieveica Tomu Bičkovski un Kristapu 
Butkēviču, bet 2.pusfinālā viesi no 
Allažiem Ainārs Uzuls un Rolands Gavars 
uzvarēja Māri Čīmu un Armandu Sirmo. 
Cīņā par 3.vietu Māris ar Armandu 
pieveica Tomu un Kristapu un līdz ar to 
izcīnīja 3.vietu. Finālā Ģirts ar Intaru 
piekāpās Aināram un Rolandam. MIX 
grupā tika izspēlēts apļa turnīrs, kurā 
vienu setu zaudējot Kristīnei un Reinim, 
uzvarēja Mairita un Edgars. 2.vietā 
ierindojās Evija un Māris, bet 3.vietā – 
Kristīne un Reinis. 
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14.08.2010. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

3.posms. Tajā piedalījās 16 komandas 
absolūtajā vērtējumā un 7 komandas MIX 
grupā. Komandas tika sadalītas 4 grupās 
pa 4 komandām katrā grupā un divas 
labākās komandas no katras grupas 
nokļuva nākošajā kārtā. Šoreiz bija 
sabraukuši salīdzinoši daudz viesu, kuri 
rādīja ļoti pārliecinošu sniegumu. Līdz 
pusfinālam neaizkļuva iepriekšējā posma 
uzvarētāji Ainārs un Rolands, kas 
ceturtdaļfinālā ar rezultātu 2:0 piekāpās 
viesiem no Rīgas – Rihardam Nīmanim 
un Jānim Liberam. Pusfinālā neiekļuva arī 
pagājušā posma 3.vietas ieguvēji – Māris 
un Armands, kas piekāpās viesiem no 
Inciema – Gatim Berdinskim un Ingmāram 
Veinbergam. Pusfinālā iekļuva Valts 
Mihelsons pārī ar Pāvelu Gorodņicki, kuri 
pieveica viesus no Inciema – Pauli 
Nartišu un Matīsu Viļķi. Diemžēl pusfināls 
Valtam ar Pāvelu beidzās ātrāk, jo Pāvels 
kādā spēles epizodē neveiksmīgi 
piezemējās un savainoja precu, līdz ar to 
paliekot 4.vietā. Pēdējie pusfinālā iekļuva 
Ģirts ar Andri, kuri pieveica Andri Čabricki 
un Mareku Barsovu. Pusfinālā Ģirts ar 
Andri ar rezultātu 2:0 piekāpās Gatim un 
Ingmāram, iegūstot 3.vietu, jo cīņu beidz 
Valts ar Pāvelu. Finālā Gatis ar Ingmāru 
ar rezultātu pieveica Rihardu un Jāni. MIX 
grupā komandas tika sadalītas 2 grupās 
no kurām 2 komandas tika nākošajā 
kārtā. 1.pusfinālā viesi no Inciema – Arta 
Stelpe un Matīss Viļķis pieveica Kristīni 
Kajaku un Valteru Brežinski. 2.pusfinālā 
arī viesi no Inciema – Zane Berdinska un 
Paulis Nartišs uzvarēja Mairitu Bičkovsku 
un Andri Čabricki. Cīņā par 3.vietu Mairita 
un Andris pieveica Kristīni un Valteru, bet 
finālā Arta ar Matīsu izrādījās pārāki par 
Zani un Pauli. 

15.08.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

8.posms. 20 dalībnieki 
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12.09.2010. Mālpils novada čempionāts 
STRĪTBOLĀ 

Sacensībās piedalījās 7 komandas. 
Komandas izspēlēja apļa turnīru un četras 
labākās turpināja cīņu par godalgotajām 
vietām. Komanda, kas ieguva 1.vietu 
grupā pusfinālā tikās ar komandu, kas 
ieguva 4.vietu un attiecīgi 2.vieta tikās ar 
3.vietu. Tātad, pusfinālā komanda EMU 
(Māris Čīma, Armands Sirmais, Edijs 
Reinis un Andris Krūklis) pieveica 
komandu KAŠ, kas pusfinālā iekļuva 
pēdējā spēlē pārsteidzoši uzvarot 
komandu RAN.LV, kuras sastāvā spēlēja 
Valts Mihelsons ar dēlu Maiklu, kā arī 
Sandis Grezmanis. Otrajā pusfinālā 
komanda MATI (Dailis Veics, Guntis 
Bajārs, Ģirts Lielmežs un Artis Čonka) 
piekāpās komandai Funhouse.lv (Agnis 
Bartkevičs, Aigars Caunītis u.c.). Spēlē 
par 3.vietu, sīvā cīņā komanda MATI 
pieveica komandu KAŠ, bet finālā 
aizraujošā cīņā (pamatlaiks beidzās 
neizšķirti) uzvarēja komanda EMU, 
komandu Funhouse.lv atstājot 2.vietā. 
Sacensību ietvaros norisinājās arī 3 
punktu metienu konkurss, kurā sacentās 
21 dalībnieks. Sacensību dalībnieki 
startēja pa pāriem un tālāk tika tas, kurš 
visātrāk iemeta piecus 3 punktu metienus. 
Līdz finālam nokļuva Māris Čīma un Ģirts 
Lielmežs. Pārāks izrādījās Māris! 

19.09.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

9.posms. 19 dalībnieki 

17.10.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

10.posms. 20 dalībnieki 

07.11.2010. Mālpils novada atklātais 
čempionāts ŠAHĀ 

Sacensībās piedalījās 10 dalībnieki. Tika 
izspēlēta riņķa sistēma ar laika kontroli 10 
minūtes + 2 sekundes papildus pie katra 
gājiena. 1.vietu, bez zaudējumiem un ar 
diviem neizšķirtiem (no kuriem viens pret 
mālpilieti – aktīvu sportistu Māri Bērziņu), 
iegūstot 8 punktus no 9, izcīnīja Latvijas 
meistars Imants Kārkliņš no 
Zvejniekciema. 2.vietu kopvērtējumā un 
1.vietu no mālpiliešiem ieguva Ģirts 
Lielmežs (7 no 9), bet 3.vietā ierindojās 
Sergejs Karpovs (5,5 no 9) no Inčukalna 
novada Vangažiem. 5,5 punktus ieguva 
arī mālpilietis Anatolijs Seļivanovs, bet 
savstarpējās spēles rezultāts viņam 
nebija labvēlīgs un līdz ar to nācās 
samierināties ar 4.vietu (2.vieta no 
mālpiliešiem). Labākā dāma Esmeralda 
Balode-Buraka. 
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14.11.2010. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ 

1.posms. 22 dalībnieki. Prieks, ka dalību 
ņēma arī 4 dāmas. Pārliecinošu un stabilu 
spēli rādīja Jānis Jansons, kurš finālā 
pieveica Tālivaldi Zagorski. 3.vietu 
ieguva Guntis Krivonoks. Lābākā no 
dāmām – Gaļina Jansone. 

21.11.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

11.posms. 16 dalībnieki 

11.12.2010. Mālpils domes kausa izcīņa ŠAHĀ Sacensībās piedalījās 42 dalībnieki. 
Dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs – 1 
lielmeistars, 1 starptautiskais meistars, 2 
FIDE meistari, 3 meistari, 16 
meistarkandidāti, 17 1.sporta klases 
šahisti un 2 2.sporta klases šahisti. 
Sacensības norisinājās 7 kārtās pēc 
Šveices sistēmas. 1.vietu izcīnīja 
lielmeistars 2006.gada Latvijas čempions 
šahā Normunds Miezis (6 punkti no 7), 
2.vietā – starptautiskais meistars Oļegs 
Krivonosovs no Daugavpils (5,5 no 7), 
3.vietā – FIDE meistars Vladimirs 
Svešņikovs (5,5 no 7). Labākā no dāmām 
– desmitgadīgā Elizabete Limanovska no 
Daugavpils (3 no 7), kura kopvērtējumā 
ierindojās 25.vietā. Labākais no 
mālpiliešiem - Anatolijs Seļivanovs (4 no 
7) ierindojās 19.vietā. Ģirts Lielmežs (2,5 
no 7) – 36.vietā; Māris Bērziņš (2 no 7) – 
39.vietā. 

12.12.2010. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ 

2.posms. 22 dalībnieki. Jau otro posmu 
pēc kārtas 1.vietu ieguva Jānis 
Jansons, kurš, lai gan savā apakšgrupā 
piedzīvoja divus zaudējumus, izslēgšanas 
spēlēs saviem pretiniekiem neatstāja 
nekādas cerības, ceturtdaļfinālā, pusfinālā 
un finālā pieveicot pretiniekus ar rezultātu 
4:0. Tātad, 1.pusfinālā Jānis Jansons 
pieveica Māri Višķeru, bet 2.pusfinālā 
Tālivaldis Zagorskis bija pārāks par 
Viesturu Bērziņu. Cīņā par 3.vietu 
Viesturs Bērziņš uzvarēja Māri Višķeru un 
attiecīgi Tālivaldis Zagorskis piekāpās 
Jānim Jansonam. Lābākā no dāmām – 
Kristīne Kaņepēja 

19.12.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ 

12.posms. 17 dalībnieki 

26.12.2010. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ komandām 

Čempionātā piedalījās 12 komandas. 
1.vietu ieguva komanda Kaimiņi 
(Grigorijs Kozļakovskis un Vladislavs 
Komarovs), 2.vietu – komanda Sigulda 
(Normunds Lapiņš un Andris Lapiņš), bet 
3.vietu – komanda Čibriki (Alfons Suķis 
un Edgars Komarovs). 
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Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 
Datums Notikums Piezīmes 

20.02.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZOLĪTĒ 

9 komandu konkurencē mūsējie izcīnīja 
1.vietu. Mālpils komandas sastāvā 
startēja Normunds Ozoliņš, Agris Ozoliņš, 
kuri rūdījumu guvuši arī Latvijas mērogā, 
kā arī Vladislavs Komarovs un Iveta 
Kukurāne. Jāpiebilst, ka individuāli 
1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš. 

28.02.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

9 komandu konkurencē, mālpilieši ieguva 
augsto 5.vietu (Normunds Ozoliņš, 
Tālivaldis Zagorskis, Oskars Janbergs un 
Daiga Dišereite). Individuāli par 
pārsteigumu parūpējās Daiga Dišereite, 
kas ieguva 3.vietu dāmu konkurencē. 

28.02.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
DAMRETĒ 

Mālpils novada komanda (Vilnis Brikšķe, 
Vladislavs Komarovs, Oskars Janbergs), 
spēlējot bez sievietes, tomēr palika 
pēdējā 8.vietā 

28.02.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

12 komandu konkurencē, mūsējie 
ierindojās 7.vietā, kas vērtējams kā labs 
sasniegums. Mālpils komandas sastāvā 
startēja Tālivaldis Zagorskis, Jānis 
Dišereits, Jānis Jansons un Daiga 
Dišereite. Individuāli vislabāk veicās 
Jānim Jansonam. 

14.03.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Baldones vidusskolas sporta kompleksā, 
notika Pierīgas novadu sporta spēles 
telpu futbolā. Priekšsacīkstēs, Baldones 
zonā, kurā startēja Baldones, Mālpils, 
Ropažu un Inčukalna novadu komandas, 
mūsējie palika 4.vietā un līdz ar to dalīja 
9. līdz 11.vietu. 

19.-
21.03.10. 

Latvijas atklātais čempionāts 
KIKBOKSĀ 

Sacensībās piedalījās arī Mālpils novada 
pārstāvji – Edvards Līdemanis un Aigars 
Janbergs. Sacensībās startēja arī 
pārstāvji no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Nīderlandes, Somijas, Ēģiptes. Mūsējie 
nostartēja vairāk kā teicami – Edvards 
Līdemanis kļuva par Latvijas 
vicečempionu svara kategorijā līdz 74 kg, 
bet Aigars Janbergs, kurš sportā 
atgriezās pēc ilgāka pārtraukuma, kļuva 
par Latvijas čempionu svara kategorijā 
līdz 91 kg. 

10.04.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
GALDA TENISĀ 

Siguldas 1.pamatskolā, notika Pierīgas 
novadu sporta spēles galda tenisā, kurās 
startēja arī Mālpils novada komanda 
(Mareks Cimurs, Aigars Janbergs, Armīns 
Fjodorovs un Inese Kaupuža). 12 
komandu konkurencē tika iegūta 8.vieta. 

27.08.2010. Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku vasaras sporta 
spēles 

11 komandas stājās uz starta līnijas, lai 
mērotos spēkiem, izveicībā, gudrībā  
un ļoti lielā izturībā. 
Komandu kopvērtējums – 1.v. Ropažu 
novads – 25 punkti, 2.v. Mālpils novads – 
35 punkti, 3.v. Inčukalna novads – 36 
punkti. 
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04.-
05.09.10. 

Latvijas Atklātais čempionāts 
Compak Sportingā 

Compak Sporting ir šaušanas disciplīna, 
kurā tiek šauts pa lidojošiem māla 
šķīvīšiem. Sacensībās piedalījās arī 
mālpilietis Andis Anspoks, šaujot B 
grupā. Ņemot vērā to, ka Andis Anspoks 
piedalījās arī Latvijas Kausa 1. un 
2.posmā, ieņemot attiecīgi 2. un 1.vietu, 
šīs sacensības ļāva cerēt arī uz labu 
rezultātu Latvijas Kausa kopvērtējumā un 
Latvijas Čempionātā. Pēc pirmās dienas 
Andis dalīja pirmo vietu ar cēsinieku Jāni 
Rengu – abiem pa 78 sašautiem 
šķīvīšiem. Otrajā dienā Andis izrādījās 
pārāks un sašāva 76 šķīvīšus, apsteidzot 
Jāni par 7 šķīvīšiem, tādējādi iegūstot 
Latvijas Kausu un Latvijas Čempiona 
titulu B grupā. 

25.-
26.09.10 

Latvijas Atklātais čempionāts 
FITASC Sportingā 

FITASC Sporting ir medībām pielīdzināta 
šaušanas disciplīna, kurā tiek šauts pa 
lidojošiem māla šķīvīšiem, maksimāli 
imitējot medību šaušanu. Sacensībās 
piedalījās arī mālpilietis Andis Anspoks, 
šaujot B grupā. Ņemot vērā to, ka Andis 
Anspoks piedalījās arī Latvijas Kausa 
1.posmā, ieņemot 1.vietu, šīs sacensības 
ļāva cerēt arī uz labu rezultātu Latvijas 
Kausa kopvērtējumā un Latvijas 
Čempionātā, kaut gan Andis nepiedalījās 
2.posmā, kas vienlaicīgi bija arī Pasaules 
kausa posms. Pēc pirmās dienas Andis ar 
68 sašautiem šķīvīšiem bija pārliecinoši 
pirmais. Otrajā dienā Andis sašāva 70 
šķīvīšus, tādējādi iegūstot Latvijas 
Čempiona titulu B grupā. 

10.10.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ 

Mālpils tika ielozēta Ulbrokas zonā un 
priekšsacīkstēs tikās ar Stopiņu un 
Ropažu novadu komandām. Mālpils 
pieveica Ropažu novada komandu un 
piekāpās Stopiņu novada komandai, bet 
ierindojās tikai 3.vietā grupā, jo Ropažu 
novada komanda negaidīti pieveica 
Stopiņu novada komandu kā rezultātā 
katrai komanda bija pa uzvarētai un 
zaudētai spēlei. Sliktāka punktu attiecība 
mūsu komandu atstāja 3.vietā un nācās 
cīnīties par 7. līdz 9.vietu. Cīņas par 7.līdz 
9.vietu norisinājās 17.oktobrī, Inčukalna 
sporta kompleksā. Mālpils komanda 
ieguva 7.vietu, pārliecinoši apspēlējot 
Inčukalna un Babītes novada komandas. 

14.11.2010 Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils komanda tika ielozēta „C” grupā 
un tikās ar Mārupes un Babītes novadu 
komandām. Abās spēlēs tikai piedzīvoti 
zaudējumi ar rezultātu 0:3, kaut gan 
Babītes novada komandai nācās krietni 
pasvīst un mūsēji zaudēja tikai seta 
galotnēs. Jāpiebilst, ka mūsu komandai 
lēnām notiek paaudžu maiņa un 
lielākoties spēlēja jaunie puiši, kurus trenē 
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Valts Mihelsons 
20.11.2010 Pierīgas novadu sporta spēles 

VOLEJBOLĀ 
Mālpils sporta kompleksā, turpinājās 
Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā 
cīņa par 5. līdz 10.vietai. Diemžēl (vai par 
laimi) 6 komandu vietā, Mālpilī ieradās 3 
komandas, kuras tad arī izspēlēja 5.līdz 
7.vietai. Mālpilieši piekāpās Babītes 
komandai ar rezultātu 0:3, bet tad, ļoti 
saspringtā un aizraujošā spēlē, pieveica 
Stopiņu komandu ar rezultātu 3:2 un 
izcīnīja augsto 6.vietu. 

27.11.2010. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAHĀ 

Piedalījas 6 komandas, kuras izspēlēja 
riņķa turnīru. 1.vietu pārliecinoši ieguva 
Baldones komanda, kuras sastāvā 
spēlēja trīs meistarkandidāti un pie 
sieviešu galdiņa spēlēja sieviešu 
lielmeistare, vairākkārtēja Latvijas 
čempione šahā sievietēm – Laura Rogule. 
2.vietā, par pus punktu apsteidzot 
Siguldas komandu, ierindojās Saulkrastu 
komanda. Mālpils komanda, kopumā 
savācot 8 punktus, palika 4.vietā, 
apsteidzot Babītes un Inčukalna 
komandas. Individuāli, labākais no 
mālpiliešiem bija Ģirts Lielmežs, kurš 
ieguva 3,5 punktus no 5 un ierindojās 
dalītā 1.-2.vietā pie 2.galdiņa. Ļoti labi 
nospēlēja Mālpils dāma Esmeralda 
Balode-Buraka, kura piekāpās tikai 
lielmeistarei Laura Rogulei un 
meistarkandidātei Madarai Orlovskai un, 
iegūstot 2,5 punktus, dalīja 3.-4.vietu pie 
sieviešu galdiņa kopā ar Siguldas 
pārstāvi. 3.-4.vietu pie 1.galdiņa dalīja arī 
meistarkandidāts Anatolijs Seļivanovs, 
kurš ieguva 2 punktus. Pie 3.galdiņa labi 
cīnījās mālpilietis – sporta aktīvists Māris 
Bērziņš, bet šoreiz diemžēl nepaveicās un 
5 zaudējumi 5 spēlēs un 6.vieta pie 
3.galdiņa 

04.-
05.12.10. 

Latvijas individuālais čempionāts 
ZOLĪTĒ 

Sacensībās veiksmīgi piedalījās arī 3 
mālpilieši. 182 dalībnieku konkurencē 
3.vietu izcīnīja Vitauts Lācis, 5.vietu - 
Agris Ozoliņš, bet 71.vietā ierindojās 
Normunds Ozoliņš. 

04.-
05.12.10. 

Latvijas 2010.gada klubu kausa 
izcīņa ŠAHĀ 

Sacensībās piedalījās arī apvienotā 
Mālpils/Vangaži komanda, kuras sastāvā 
spēlēja arī 2 mālpilieši (Anatolijs 
Seļivanovs un Ģirts Lielmežs). 11 
komandu konkurencē tika izcīnīta 7.vieta 

 
*Ar dzeltenu krāsu iezīmētas sacensības, kuras notika Mālpils sporta kompleksā. 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS 
NOVADĀ 

 
Pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra) ir 

izveidota 2005.gada 1.septembrī, reorganizējot p/a „Mālpils sociālās aprūpes centrs”, 
pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.18/1.  
Aģentūras nolikumā noteikts, ka p/a „Mālpils sociālais dienests” ir pašvaldības iestāde, 
kas nodrošina Mālpils novada pašvaldības noteiktās kompetences un veicamās 
funkcijas. 

Aģentūra izveidota ar mērķi nodrošināt, organizēt un administrēt sociālos 
pakalpojumus un sniegt sociālo palīdzību Mālpils novada administratīvās teritorijas 
iedzīvotājiem, kā arī pārvaldīt pašvaldības dzīvojamo fondu. 

Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi pārskata periodā bija: 
- veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu; 

- sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana 
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību nodrošināšanai; 

- noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā; 

- administrēt Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 

- informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to 
saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem 
sociālās palīdzības saņemšanā, par Aģentūras darba organizāciju; 

- vadīt un realizēt Mālpils novada pašvaldības projektus un programmas savas 
kompetences robežās; 

- veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām 
(nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi 
sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie 
nepieciešami; 

- veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju 
loku Mālpils novadā, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var 
palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā, finanšu līdzekļu izlietojumu; 

- sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizācijām un reliģiskām 
konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā; 

- pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Mālpils novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu; 

- novērtēt aģentūras administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības kvalitāti; 

- izmantot tiesības iegūt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu 
un pakāpi, vecāku aprūpes tiesību realizāciju, bērnu tiesisko un materiālo 
stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošiem 
īpašumiem, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās 
palīdzības sniegšanu; 

- organizēt sociālo darbinieku un sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi. 
Aģentūrā ir šādas struktūrvienības: 
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• Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa 
• Sociālā aprūpe nodaļa 

 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 

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

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa 2010. gadā izlietoja Ls 55 494. Šo 
līdzekļu izlietojums attēlots tabulā “Budžeta izlietojums Sociālās palīdzības un 
sociālā darba nodaļā”. 

 

Budžeta izlietojums Sociālās 
palīdzības un sociālā darba nodaļā 

34%

8%

1%

55%

2%

Atalgojums

DD soc.nodoklis

Pakalpojumi

Materiālu iegādes

Pabalsti

 
 

Pabalstiem 2010.gadā tika izlietoti Ls 28 891. No tiem Pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai – Ls 5 730, Dzīvokļa pabalsts –  Ls, Vienreizējs 
pabalsts ārkārtas situācijā – Ls 2 438, Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam – Ls 1 080, pabalsts audžuģimenei – Ls 2 160, Pabalsts ģimenēm 
bērnu audzināšanai un izglītošanai – Ls 5 817, Pabalsts veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai – Ls 959.  

Pēc materiālās palīdzības 2010.gadā griezušies 150 ģimenes (personas). Sociālo 
palīdzību kopā saņēmusi 341 persona, kas pēc sociālā statusa iedalās sekojoši: cilvēki 
ar invaliditāti – 23, daudzbērnu ģimenes – 30, pensionāri – 48, pārējie (nepilnās 
ģimenes, pēc ieslodzījuma, pilngadību sasnieguši bāreņi).  

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”. 2010.gadā pavisam bija izveidotas 78 darba praktizēšanās vietas. 
Iespēju iesaistīties pasākumā izmantoja 106 Mālpils pašvaldības iedzīvotāji. 

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. 2010.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 11 ģimenēm. Aģentūra nodrošina 
psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības iedzīvotājiem. Psihologs 
2009.gadā ir konsultējis 26 ģimenes. Sociālais dienests ir apzinājis 12 daudzbērnu 
ģimenes, kurās pavisam kopā ir 40 bērni vecumā līdz 18 gadiem, tāpat arī 54 
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vientuļos pensionārus, 104 invalīdus, 11 bērnus- invalīdus.  Psihosociālais atbalsts 
sniegts 84 personām ar invaliditāti. 

Sociālās aprūpes nodaļa nodrošina ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus 
Mālpils sociālās aprūpes centrā un aprūpi mājās veciem un vientuļiem cilvēkiem. 
 
Mālpils sociālās aprūpes centrs 

Mālpils sociālās aprūpes centrā 2010.gadā bija aizpildītas 9 683 gultas dienas. Vidēji 
tas ir 26,53 aizpildītas gultas dienā plānoto 27,18 gultas dienu vietā. 2010.gadā kopā 
bija plānotas 9 920 gultas dienas.  

2010.gada beigās iestādē uzturējās 34 personas - 14 Mālpils, 3 Siguldas, 12 
Ropažu, 5 Rīgas iedzīvotāji. 

Mālpils novada pašvaldība apmaksāja par 11 personu uzturēšanos Mālpils sociālās 
aprūpes centrā.  

2010.gadā gultas dienas izmaksa bija Ls 8,90.  
2010.gadā Mālpils sociālās aprūpes centrā uzturējās viena persona, kas ievietota 

līdz 1998.gadam, par to saņemot valsts finansējumu Ls 6000,00. 
Sociālās aprūpes nodaļas finanšu izlietojums (t.i. Ls 83 265) attēlots tabulā “Budžeta 

izlietojums Mālpils sociālās aprūpes centrā”.  
 

Budžeta izlietojums Mālpils 
sociālās aprūpes centrā 

45%

11%8%

36%
0%

Atalgojums

DD soc.nodoklis

Pakalpojumi

Materiālu
iegādes

Kapitālie
ieguldījumi

 
 

Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi 
Aģentūra nodrošina veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus pašvaldības 

trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Veļas mazgātavas un dušas pakalpojumus 
regulāri izmanto 23 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. Gada beigās aprūpe mājās par pašvaldības līdzekļiem tika 
nodrošināta 2 personām, ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu vēl 8 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. 
2010.gadā tika pabeigta sociālās dzīvojamās mājas „Smiltnieki” renovācija 
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siltumnoturības uzlabošanai, kur tika ieguldīti gan ERAF, gan pašvaldības līdzekļi. Pēc 
renovācijas dzīvojamo telpu varēs nodrošināt piecām ģimenēm (tai skaitā ģimenei, kas 
atbrīvos likumīgam īpašniekam atgriezto īpašumu, personai ar invaliditāti, daudzbērnu 
ģimenei, 2 sociāli mazaizsargātām un trūcīgām personām), kas ir reģistrētas 
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā rindā. 

Palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrē 2010.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. 

 

Personāls 

P/a „Mālpils sociālais dienests pavisam ir nodarbināti 24 darbinieki. 
Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā strādā 4 darbinieki – direktore, sociālās 

palīdzības organizatore, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, kā arī 
psihologs. 

Mālpils sociālās aprūpes centra darbību nodrošina direktores vietniece aprūpes 
jautājumos, saimniecības daļas vadītāja, 4 aprūpētājas, medicīnas māsa, apkopēja, 2 
pavāres, veļas mazgātāja, remontstrādnieks, mikroautobusa vadītājs, 1 gadījuma darbu 
strādnieks/ kurinātājs un 3 sezonas kurinātāji. Par centra 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.  

Darbinieku izglītība: 

Izglītība Nodarbināto personu skaits 
2.līmeņa augstākā 4 
1.līmeņa augstākā 3 
Vidējā profesionālā 6 
Vidējā vispārējā 4 
Arodizglītība 3 
Pamatskolas 4 
 

Iestādē ir 9 darbinieki jeb 38%, kuru izglītība atbilst ieņemamajam amatam. 
Darbinieki katru gadu paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus. 
2010.gadā 10 darbinieki ir apmeklējuši dažādus kursus, katrs vidēji 25 stundas. 
Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību aprūpes personālam bija iespēja piedalīties 
Eiropas sociālā fonda finansētos kursos „Aprūpes pamati sociālā darba speciālistiem 
darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām”, kas tika organizēti 
Mālpilī.(Pielikumā darbinieku kursu apmeklējums 2010.gadā) 
Darbinieku iedalījums pa vecuma grupām: 

18-25 gadi  3 personas; 

26-39 gadi 2 personas; 

40-55 gadi  16 personas; 

56-62 gadi 3 personas. 
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Komunikācija ar sabiedrību 
Aģentūra sniedz informāciju iedzīvotājiem, izmantojot Mālpils pašvaldības 

informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”. 2010.gadā p/a „Mālpils sociālā dienesta” 
informācija izdevumā ir ievietota 4 reizes. Informācija par iestādes darbu ir pašvaldības 
mājas lapā www.malpils.lv. Tajā ir publicēti visi saistošie noteikumi, kuri nosaka 
pakalpojumu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Mālpils pašvaldībā, kā arī 
aģentūras uzdevumi un mērķi.  

P/a „Mālpils sociālais dienests” ir sadarbība ar vairākām nevalstiskām organizācijām 
– Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komiteju, invalīdu un viņu atbalstītāju biedrību 
„Notici sev”, biedrību „Eurika”, Rīgas Samariešu apvienību. 

 
Nākamā gada plānotie pasākumi 

 
Galvenie uzdevumi 2011.gadam: 
- darbinieku apmācība un jaunu darbinieku pieņemšana 
2011.gadā aģentūras darbā lielāka vērība tiks pievērsta darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšanai, tai skaitā arī sociālā darba speciālistu konsultatīvajam atbalstam 
(supervīzijai). 

Mālpils novada dome, realizējot Eiropas sociālā fonda projektu Sociālā darbinieka 
piesaiste Mālpils novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai, ir 
piesaistījusi kvalificētu speciālistu, kas nodrošina tieši Aģentūras kapacitāti. 

- starpprofesionālās un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana 
Ciešāka sadarbība jāveido ar mācību un medicīnas iestādēm.  
- pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana 
Izmantojot pašvaldības budžetu ir plānots uzlabot pašvaldības dzīvojamā fonda 

(dzīvojamās mājas „Ādmiņi” un trīs pašvaldības dzīvokļu Lielvārdes šosejā 10, 
Upmalās) stāvokli, sakārtojot māju jumtus. 

 

 

 

http://www.malpils.lv/
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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 novada teritorijā.  

Mālpils novada pašvaldības policijā strādā divi pašvaldības policijas darbinieki. 
Pašvaldības policijas vecākais inspektors un pašvaldības policijas priekšnieks. 

Dienesta vajadzībām tiek izmantoti pašvaldības policijas darbinieku privātās 
automašīnas, par kurām noslēgts patapinājuma līgums.  

Pašvaldības policija savā darbībā sadarbojas ar Valsts policijas Siguldas policijas 
iecirkni, Mālpils novada sociālo dienestu, Bāriņtiesu, uzņēmumu „Mustangs apsardze” 
un citām institūcijām. 

Sadarbībā ar Valsts policijas Siguldas policijas iecirkni un Mālpils novada 
iecirkņa inspektoru notiek regulāra informācijas apmaiņa par notikumiem Mālpils 
novada teritorijā, kā arī veikti preventīvi reidi, kā rezultātā atklāti likumpārkāpumi un 
aizturētas noziedzīgus nodarījumus izdarījušas personas. 

 „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. 

Cieša sadarbība notiek ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu kopējo uzdevumu 
veikšanā. 

Pašvaldības policija 2010.gadā sastādījusi 31 administratīvā pārkāpuma 
protokolu. Pamatā minētie administratīvo pārkāpumu protokoli sastādīti par alkohola 
lietošanu sabiedriskās vietās un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 7 personas 
nogādātas Siguldas policijas iecirknī pēc ģimenes konfliktiem. 

Pašvaldības policijai kā vēl viens no darba uzdevumiem ir nodrošināt sabiedrisko 
kārtību masu pasākumu laikā. 2010.gadā kopā ar Apsardzes darbiniekiem nodrošināta 
sabiedriskā kārtība pavasara un rudens gadatirgu 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. Saņemts un izskatīts 21 būvniecības iesniegums (attiecīgi  2009. gadā - 32 un 2008. 

gadā – 46), tai skaitā dzīvojamo māju jaunbūvēm  -2 iesniegumi, rekonstrukcijai – 2 
iesniegumi, saimniecības ēku būvniecībai  -3 iesniegumi,  biogāzes ražotņu  un 
koģenerācijas staciju būvniecībai  – 3 iesniegumi, baznīcas būvniecībai – 1 
iesniegums, zivju dīķu būvniecībai – 1 iesniegums, kokapstrādes ražošanas ceha 
būvniecībai – 1 iesniegums, lidlauka infrastruktūras ēku kompleksa būvniecībai -1 
iesniegums, šķirnes cūku fermas būvniecībai – 1 iesniegums. Šķirnes cūku fermas 
būvniecībai tika uzsākta būvniecības ieceres publiskā apspriešana, kuras laikā 
būvniecības ierosinātājs savu būvniecības iesniegumu atsauca. 

 2. Sagatavoti 27 plānošanas arhitektūras uzdevumi, tai skaitā 7 pagarināti, 
salīdzinājumam  2009. gadā sagatavoti  32  plānošanas arhitektūras uzdevumi  un 
attiecīgi  2008. gadā – 49, kas liecina par būvniecības apjoma samazināšanos. Daļu 
no sagatavotajiem plānošanas arhitektūras uzdevumiem būvniecības ieceres 
ierosinātāji tā arī nav izņēmuši un tie vēl joprojām gaida īpašniekus novada domes 
kancelejā. 

3. Akceptēti 16 tehniskie projekti,  salīdzinājumam 2009. gadā  31 un attiecīgi  2008. 
gadā – 42. tai skaitā šajā gadā akceptēti tehniskie projekti  dzīvojamo māju 
jaunbūvēm  -2, rekonstrukcijai – 3, saimniecības ēku būvniecībai   -2,  biogāzes 
ražotnēm un koģenerācijas stacijām  – 3, dzīvojamo māju ārējai elektroapgādei – 4. 

4.  Izdotas  16 būvatļaujas, attiecīgi  2009. gadā - 25 un  2008. gadā – 42 būvatļaujas, 
tai skaitā šajā gadā:  dzīvojamo māju jaunbūvēm izdotas -3 būvatļaujas, 
rekonstrukcijai – 4 būvatļaujas, saimniecības ēku būvniecībai izdotas  - 3 
būvatļaujas,  biogāzes ražotnēm un koģenerācijas stacijām  – 3 būvatļaujas, 
pārreģistrēta – 1 būvatļauja.  

5. Sagatavoti 14 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. 
6. Apsekoti 23 dažāda veida objekti un sagatavoti 23 apsekošanas akti vai izziņas  
7.  Izsniegtas 2 būvju nojaukšanas atļaujas. 
8. Pieteikta viena būve konservācijai, kurā pārtraukti būvdarbi. 
9.  Izskatītas un akceptētas 4  vienkāršotas  rekonstrukcijas  un renovācijas ieceres.  
10. Pagarinātas 5 būvatļaujas un 2  plānošanas arhitektūras uzdevumi.   
11. Iesniegtas ikceturkšņa atskaites  statistikas pārvaldē, kā arī saskaņā ar MK 

noteikumiem  sniegtas ikmēneša atskaites Ekonomikas ministrijas būvniecības 
departamentam par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm 

 
Arī 2010. gadā turpinās būvniecības apjomu samazināšanās, kas bija vērojama arī 

pagājušajā gadā, mazinās ekspluatācijā nodoto objektu skaits, netiek pagarinātas 
būvatļaujas.   
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Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 
 
1.Teritorijas plānošana . 
 Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums ESF aktivitātē 1.5.3.2. 

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 
izstrādei Šī projekta mērķis ir izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu un attīstības 
programmu, lai nodrošinātu to atbilstību Attīstības plānošanas sistēmas likumam 
un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 Izsniegtas dažādas izziņas par plānoto atļauto teritorijas izmantošanu 
. 

 
2. Vides aizsardzība. 

 2010. gada 24.aprīlī turpinot iesākto tradīciju Mālpils novads iesaistījās 
organizētajā Latvijas Lielajā talkā, kurā piedalījies skolēni, kultūras centra 
darbinieki aktīvākie iedzīvotāji un makšķernieku biedrības biedri, kuri tīrīja 
ceļmalas, upes un dīķa malas un citas nesakoptās vietas. Kopā tika savākti 
165 gb. atkritumu maisu.   

 Saņemti un izskatīti 8 iedzīvotāju iesniegumi par atsevišķi augošu koku 
zāģēšanu. 

 Atbalstīta SIA „Eko Loģistikas” iecere nek., īpaš., „Eranda” izveidot otreizējo  
izejvielu pārkraušanu šķirošanu uzglabāšanu, būvgružu šķirošana pārstādes 
uzņēmumu 

 Dažādās instancēs risināta atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas 
problēmas. 

 Apsekoti īpašumi, kuri nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu 
izvešanu. 

 Pašvaldības mežos mākslīgi atjaunoti 2,9ha ar egli. 
 Pašvaldības mežos veikta galvenā cirte 8,1 platībā. 

 

Nekustamo īpašumu speciālista darbs 
 
Mālpils novada domes sēdēm 2010. gadā vecākais speciālists nekustamo īpašumu 
lietās izskatīja un sagatavoja lēmumu projektus par : 

1. Nekustamo īpašumu sadalīšanu , saskaņā ar Mālpils pagasta teritoriālo  
plānojumu – 30 (2009. gadā – 12 ). 

2. Jaunizveidotajiem un esošajiem nekustamiem īpašumiem piešķirtas un 
apstiprinātas adreses un nosaukumi – 92 ( 2009. gadā – 42 ). 

3. Izskatīti nekustamo īpašumu pirkuma līgumi – 13 ( 2009. gadā – 27 ). 
4. Veikta nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķu maiņa – 18 ( 2009. gadā – 

38 ). 
5. Anulētas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības – 14 ( 2009. gadā – 10 ). 
6. Apstiprināti zemes ierīcības projekti – 10 ( 2009. gadā – 7 ). 
7. Iznomāta pašvaldībai piederošā zeme ar apbūves tiesībām – 1. 
8. Funkcionāli piesaistītās zemes platības noteikšana – 4. 
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9. Nekustamo īpašumu apvienošana – 1. 
10. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu precizēšana – 11. 
11. Nekustamo īpašumu maiņa – 1. 
12. par nekustamo īpašumu atsavināšanu 5. 
13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības 1. 

 
  Nekustamo īpašumu speciālists veicis pasākumus pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu sakārtošanā : 

1. Trīspadsmit 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 – 61. 

3. Noslēgti zemes nomas līgumi par pašvaldības īpašumā vai lietošanā esošo zemju 
iznomāšanu – 29. 

 
 

 Komunālie pakalpojumi 
 
2010.gads SIA „Norma K’ darbībā ir bijis izdzīvošanas gads, jo saistībā ar 

vispārējo krīzi, ir ļoti krities maksājumu līmenis. Parādnieku skaits ir gandrīz dubultojies. 
Tātad neatstājot nekādu iespēju attīstībai. Parādu piedziņa tiek veikta caur tiesu, taču 
tiesas ir ļoti noslogotas un dažu lietu izskatīšana notiek tikai pēc 2 gadiem. 2010.gadā 
tikai pabeigtas izskatīt vēl 2009.gadā iesniegtās lietas un no jauna iesniegtas 9 lietas, jo 
bija iedzīvotāji, kas sarunu laikā līdz tiesas sēdei parādsaistības nokārtoja.  

Siltumdienests 2010.gadā ir saražojis un nodevis patērētājiem siltumenerģiju par 
289 684 Ls. Sakarā ar lielo maksātnespēju, nekādas tarifa izmaiņas nav veiktas, kā arī 
nav iespējams veikt uzkrājumus. Diemžēl tas ir radījis situāciju, ka apkures katls ir 
avārijas situācijā, jo kapitālais remonts ir aizstāts ar tekošajiem, avārijas novēršanas 
remontiem. Novada dome ir uzsākusi sarunas par iespējamām investīcijām 
koģenerācijas stacijas izbūvei.  

Ūdens un kanalizācijas dienests 2010.gadā ir piegādātājiem nodevis 67 237 m3  
ūdens par apmēram 60 500 Ls. Turpinās darbs pie Kohēzijas fonda projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”. Ja šajā vasarā paspēsim noslēgt 
līgumu ar Vides ministriju un izsludināt iepirkuma konkursu, nākamā gada maijā varētu 
uzsākt darbus, kuri skars Līvānkalna iedzīvotājus, atdzelžošanas staciju, attīrīšanas 
ietaises. 

Smags 2010.gads  bija ceļu dienestam. Gan gada sākums janvāris, februāris, 
gan decembris bija ļoti sniegots un puteņiem bagāts, kas tā jau samazinātos līdzekļus 
piespieda iztērēt sniega tīrīšanai, neatstājot rezerves ceļu klātnes atjaunošanai.  
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PROJEKTU VADĪBA 
 

Mālpils novadā regulāri tiek realizēti daudzveidīgi starptautiskās sadarbības 
projekti, pārsvarā izglītības jomā. Šo projektu pieteicēji ir gan izglītības iestādes, gan 
novada dome, gan nevalstiskās organizācijas. Projektu tēmas ir daudzveidīgas, dažādu 
vecumu cilvēkiem piemērotas, aptver gan formālo, gan neformālo izglītību un dod 
ieguldījumu aktuālu jautājumu risināšanā, rosina mālpiliešu radošās aktivitātes. 

Mālpils vidusskolas Comenius projekts ”Dari to savā labā” bija veltīts veselīga 
dzīves veida un sporta aktivitāšu popularizēšanai. Sidgundas pamatskolas Comenius 
projektā „Eiropas komandas veidošana” skolēni un skolotāji mācījās sadarboties ar 
dažādu valstu partneriem sporta un tūrisma pasākumos. Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Māllēpīte” Comenius projekts „Mācies dzīvei” bija veltīts agrīnai profesionālai 
orientācijai. Mūzikas un mākslas skolas Comenius projekta „Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai” dalībnieki varēja radoši izpausties, sacerot un ilustrējot starptautisku pasaku 
grāmatu, bet novada domes Grundtvig projekts „Kultūru migrācija autobiogrāfijās” lika 
nopietni domāt par Eiropas kā mūsu kopīgo māju priekšrocībām, trūkumiem un 
aktualitātēm. Jaunas zināšanas un iemaņas Profesionālās vidusskolas visu specialitāšu 
audzēkņiem dod Leonardo da Vinci partnerības un īso prakšu projekti. 
2010.gadā uzsākti vairāki jauni projekti, kas turpināsies līdz 2012.gada jūlijam. 

Vidusskolas Comenius projekts „Klase dabā, daba klasē” veicinās jau esošās 
pieredzes radošu izmantošanu, apmaiņu ar partneriem un jaunu, mūsdienīgu mācību 
palīgmateriālu izveidi. Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekts „Atbalsts lauku 
pašvaldībām” veicinās pieaugušo izglītības aktivitātes, bet novada domes Leonardo da 
Vinci projektā „Tūrisma attīstība lauku pašvaldībās” iegūsim vērtīgas zināšanas un 
pieredzi sava novada attīstībai. Profesionālās vidusskolas Comenius projektā „Mācības 
uzņēmumā” audzēkņi papildina zināšanas savās un partnerskolu specialitātēs, mācās 
vadīt nodarbības virtuālajā uzņēmumā.  
  

Laiks Projekta nosaukums un 
veids 

Iestāde Sanāksmes vieta 

2010.gads 

10.-
12.februārī 

  

„Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai” - Comenius 

  

Mūzikas un mākslas 
skola 

  

Mālpils (16 viesi)  

26.feb.-
03.mar. 

„Eiropas komandas 
veidošana” - Comenius 

Sidgundas pamatskola Turcija, Antālija 

8.-12.marts „Sadarbība profesionālās 
izglītības iltspējai un 
attīstībai” - Leonardo da Vinci 

Profesionālā vidusskola Portugāle, Vidigueira 

18.-20.marts Coneed e.G. –starptautiskās 
izglītības biedrības sanāksme

Novada dome Vācija, Bad 
Zwischenahn 

11.-15.aprīlis „Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai” - Comenius 

Mūzikas un mākslas 
skola 

Portugāle, Arraiolos 

10.-14.aprīlis „Eiropas komandas 
veidošana” - Comenius 

Sidgundas pamatskola Portugāle, Aveiro 

19.-23.aprīlis „Dari to savā labā” - 
Comenius 

Vidusskola Anglija, Ryde 
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15.-20.marts „Mācies dzīvei” - Comenius PII Spānija, Barselona 
18.-
22.aprīlis 

„Sadarbība profesionālās 
izglītības ilgtspējai un 
attīstībai” - Leonardo da 
Vinci 

Profesionālā 
vidusskola 

Mālpils (36 viesi) 

1.maijs-
30.sept. 

„Sabiedrība ar dvēseli”, 
KNHM fond, Nīderlande 

Novada dome Mālpils, 12 nelieli 
projekti dzīves vides 
uzlabošanai 

    
5.-10.maijs „Kultūru migrācija 

autobiogrāfijās” - Grundtvig 
Novada dome Itālija, Faenza 

15.-20.maijs „Eiropas komandas 
veidošana” - Comenius 

Sidgundas pamatskola Sidgunda, Mālpils 
(28 viesi) 

16.-20.maijs „Ar Ansīti un Grietiņu cauri 
Eiropai” - Comenius 

Mūzikas un mākslas 
skola 

Vācija, Minhene 

17.-22.maijs „Mācies dzīvei” - Comenius PII Vācija, Augsburga 
27.-30.sept. „Klase dabā, daba klasē” - 

Comenius 
Vidusskola Portugāle, Vidigueira 

4.-8.oktobris „Sadarbība profesionālās 
izglītības ilgtspējai un 
attīstībai” - Leonardo da Vinci 

Profesionālā vidusskola Polija, Koniecpol 

10.-
14.oktobris 

„Atbalsts lauku pašvaldībām” 
- Grundtvig 

Biedrība „Mālpils 
tautskola” 

Vācija, Bad 
Zwischenahn 

23.-
26.oktobris 

„Kultūru migrācija 
autobiogrāfijās” - 
Grundtvig 

Novada dome Mālpils (30 viesi) 
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INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTI 2010.GADĀ  

    

Nosaukums Statuss Aktivitātes nosaukums Kopējās 
izmaksas 

ES 
finansējums 

Sākuma 
datums 

Beigu 
datums 

Finansējuma 
saņēmējs 

Mālpils tirgus laukuma 
labiekārtošana 

Apstiprināts Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā/ELFLA 

16 938,41 10499,25 01.02.2011 01.07.2011 Mālpils novada 
dome 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai Mālpils 
profesionālās vidusskolas izglītības 
iestāžu ēkās 

Notiek 
īstenošana 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību 
profesionālās izglītības ēkās/ Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments 

357 753,27 304 090,28 28.12.2010 01.12.2011 Mālpils 
profesionālā 
vidusskola 

Mālpils novada teritorijas plānojuma 
un attīstības programmas izstrāde 

Notiek 
īstenošana 

1.5.3.2.Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana 

44 486,00 44 486,00 21.12.2010 21.12.2012 Mālpils novada 
dome 

Mālpils pirmsskolas izglītības 
iestādes „Māllēpīte” 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Pabeigts Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldību ēkās/ Klimata pārmaiņu finanšu 
instruments 

151062,62 113145,90 01.01.2010 01.12.2010 Mālpils novada 
dome 

Go cycling through Vidzeme and 
Southern Estonia /Starptautiskais 
veloprojekts/ 

Pabeigts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programma, 
Konkurētspējas paaugstināšana 
Programmas teritorijā 

7672.24 6905,02 01.04.2009 20.12.2010 Vidzemes 
tūrisma 
asociācija/ 
Mālpils novada 
dome-partneris 

Sociāli dzīvojamās mājas „Smiltnieki” 
siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi 

Pabeigts 3.4.4.2.0 Sociālo dzīvojamo māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 
  
  

90 950,34 60 614.84   01.06.2009 30.05.2011 Mālpils novada 
dome 

Sporta ielas rekonstrukcija un 
autotransporta stāvlaukuma izbūve 
Mālpils ciemā 

Pabeigts 3.2.1. Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem 
  

205558,19 154168,64 01.06.2009 15.01.2010 Mālpils novada 
dome 

Izglītības iestāžu informatizācija Notiek 
īstenošana 

3.2.2.1.2 Izglītības iestāžu informatizācija 32931,26 27991,57 01.01.2010 30.06.2011 Mālpils novada 
dome 

 
2010.GADĀ REALIZĒTI ARĪ 12 IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU PROJEKTI AR NĪDERLANDES FONDA KNHM UN MĀLPILS NOVADA 
DOMES FINANSĒJUMU PAR KOPSUMMU 7020 LVL.



 

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 
 
AUGKOPĪBA 
 
1. Administrēta 41 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 111 lopu turētāju 

saimniecības. Pārraudzībā – 39. 
 Reģistrēti: liellopi – 1592, t.sk. 952 govis (74 saimniecībā); 
     cūkas – 235(3 saimniecībās); 
     aitas – 262 (8 saimniecībās); 
     kazas – 101 (12saimniecībās); 
     zirgi – 39 (14 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.). 
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Veterinārārsts A.Aigars 

 
1. Divas reizes nedēļā ir pieņemamās dienas novada telpās. Šajā laikā zemniekiem 

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

2. Sniedzu neatliekamo palīdzību lauksaimniecības dzīvniekiem saslimšanas 
gadījumos.  

3. Veiktas dzīvnieku profilaktiskās pārbaudes uz infekcijas slimībām. 
4. Diagnostiskie izmeklējumi un vakcinācijas veiktas saskaņā ar dzīvnieku infekcijas 

slimību valsts uzraudzības 2010. gada plānu. 
5. Vakcinēti suņi un kaķi pret trakumsērgu un citām infekcijas slimībām. 
6. Pavasarī bišu dravās veikti klīniski izmeklējumi uz Amerikas un Eiropas peru 

puvēm. 
7. Kopīgi ar pašvaldības policiju mēģinājām risināt aktuālos jautājumus, kas skar 

klaiņojošo dzīvnieku problēmas.  
8. Bijuši izbraukumi trakumsērgas aizdomu un cilvēku sakošanas gadījumos. 

Pozitīvi gadījumi nav konstatēti. 
9. Informācija par aktuāliem jautājumiem sniegta arī „Mālpils vēstīs” un Mālpils 

novada mājas lapā. 
10. Izrakstīti dzīvnieku līķu pavaddokumenti un organizēta to nogādāšana pārstrādes 

uzņēmumā. 
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas darbā Mālpils pašvaldībā 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 Mālpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem (vairāk kā 1800 gab. zemes un būvju īpašumi un vairāk kā 
700 gab. dzīvokļu īpašumi), gan kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā un katra nodokļu 
maksātāja (kopā 2794 personas) veiktajiem maksājumiem. Ikvienam nodokļa 
maksātājam ir 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. 2005.gadā uzsākts 
darbs ar jaunu programmas versiju, kura nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes režīmā ar 
Valsts zemes dienestu (VZD). Pēc tam ik gadu, tai skaitā 2010.gadā arī programmas 
izstrādātāju rīkotajā seminārā apgūtas jaunās programmas versijas, kas nodrošina 
nekustamo īpašumu un personu datu labošanu nodokļa aprēķinu un pārrēķinu, nodokļa 
prognozes datu apstrādi, sagatavošanu un fiksēšanu, nodokļu maksāšanas paziņojumu 
izsūtīšanu elektroniski u.c. 

2010.gadā pastāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR 
likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos, tā kā, ar 2010.gadu uzsākta mājokļa nodokļa 
aprēķināšana. Latvijas Pašvaldību mācību centrā apmeklēts seminārs par aktuāliem 
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem. Izdarīta nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu analīze dalījumā pa parādu lielumu un maksājumu termiņa 
kavējumu ilgumu, kas vienlaicīgi ar priekšlikumiem  nodokļa administrēšanas problēmu 
risināšanai iesniegta prezentācijai Mālpils pašvaldības darbinieku kopējās sarunās ar 
Starptautiskā valūtas fonda pārstāvjiem.  

  Veiktas sekojošas darbības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā: 
1. Ievērojot LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citu normatīvo aktu 

prasības, veikta pašvaldības datu bāzē esošās informācijas precizēšana atbilstoši 
LR VZD Kadastra reģistrā esošai informācijai. Veikts nodokļa aprēķins un 
nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu par 2010.gadu izsūtīšana, kā arī,  
nodokļu pārrēķins gada laikā. 

2. Atbilstoši  Ministru kabineta  2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802 “Noteikumi 
par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi”  veikta informācijas aktualizācija 
2011.gada nodokļu prognozei atbilstoši pašvaldības rīcībā esošām ziņām par 
Mālpils  novada nekustamiem īpašumiem: zemi un ēkām. Sagatavota un iesniegta 
LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 
prognozi 2011.gadam.  

3. Nodrošināta regulāra nodokļu maksājumu ievadīšana elektroniskajā datu bāzē pēc 
grāmatvedības sniegtās informācijas par  saņemtajiem nodokļu maksājumiem. 

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

5. Pēc personu iesniegumu saņemšanas sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai novada 
domes sēdēs par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. 
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6. Kontrolēta pieņemto lēmumu izpilde par nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, 
sagatavoti nodokļu administrācijas lēmumi par parādu piedziņu un nosūtīti tiesu 
izpildītājam. 

 

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. 2010.gadā 
patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un 
izmaiņām tajos. 
 Pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
reģistrētais iedzīvotāju skaits ir 3990 , tai skaitā, 1934 vīrieši un 2056 sievietes. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2010.gadā reģistrētas 122 personu Deklarācijas par viņu un bērnu  dzīvesvietas 

adresi Mālpils  novada administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi aktualizētas ziņas 
elektroniskajā datu bāzē par personu. 

2. Reizi mēnesī pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas  
veiktas izmaiņas datu bāzē par Mālpils  novada iedzīvotājiem, kuri dzīvesvietu 
deklarējuši citā pašvaldībā vai miruši. 

3. Nodrošināta skolas vecuma bērnu uzskaite pēc Mālpils novada izglītības iestāžu 
sniegtās informācijas un atbilstoši citu pašvaldību sniegtajām ziņām.  

4. Sagatavoti un 20 pašvaldībām nosūtīti  Līgumi par pašvaldību savstarpējo norēķinu 
kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,  par skolēniem un 
pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Mālpils  novada 
administratīvajā teritorijā, bet kuri apmeklēja Mālpils  novada pirmsskolas izglītības 
iestādi vai mācījās Mālpils  novada skolās 2010.gadā.  

5. Nodrošināta no 9 citām pašvaldībām saņemto Līgumu par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uzskaite par 
audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils 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  novada bāriņtiesai, 
pašvaldības aģentūrai “Mālpils sociālais  dienests”, privatizācijas komisijai u.c. , tai 
skaitā, dažādu projektu sagatavošanai. 

8. Pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniegta 261 gab. izziņa 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 novada domes  sēdēm par personu deklarētās 
dzīvesvietas anulēšanu. 
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

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

2010.gadā administratīvā komisija ir veikusi sekojošas darbības: 
1. Apkopoti dokumenti un izskatītas 40 administratīvo pārkāpumu lietas par 

fizisko personu (t.sk.15 nepilngadīgu personu) izdarītajiem administratīvajiem 
pārkāpumiem. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 14 komisijas sēdēs.  

2. Lielākā daļa administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas par tādiem 
pārkāpumiem kā dzīvošana bez derīgas pases, pases nolaidīga glabāšana, kā arī 
sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšana u.c. 

3. Izskatot nepilngadīgo personu pārkāpumu lietas, kas lielākoties ir saistītas ar 
sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu, sēdēs tika aicināti nepilngadīgie kopā ar 
vecākiem vai skolas pārstāvjiem. Nepilngadīgo personu pārkāpumu izskatīšanā 
komisijas darba pamatprincipi netika balstīti uz pārkāpēju sodīšanu, bet gan izvirzot 
mērķi, lai šie pārkāpumi neatkārtotos. 

4. Sagatavoti administratīvās komisijas sēžu protokoli, un izraksti par 
pieņemtajiem lēmumiem izsūtīti personām, kuru administratīvo pārkāpumu lietas 
izskatītas. 

5. Sagatavoti pārskati par pieņemtajiem lēmumiem un iesniegti novada domes 
finanšu un ekonomikas daļā, nodrošinot soda naudas iekasēšanu. Veikta samaksāto 
soda naudu kontrole. 

6. Sagatavoti un LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sodu reģistram 
nosūtīti paziņojumi par administratīvajiem pārkāpumiem un piemērotajiem 
administratīvajiem sodiem.  
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MĀLPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBS 
 
 

2010. gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir noturējusi 
29 sēdes. Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 
 
1. Aizbildnība. 2010.gadā tika nodibināta aizbildnība 4 bērniem. Kopējais aizbildnībā 
esošo bērnu skaits uz 2011. gada 1. janvāri Mālpils novadā ir 7 bērni, kurus aprūpē 7 
aizbildņi. Aizbildnībā esošo bērnu un aizbildņu skaitam ir tendence samazināties. 2010. 
gadā trīs aizbildņi tika atlaisti no aizbildņa pienākumu pildīšanas – viens sakarā ar 
aizbilstamā pilngadību, otrs – sakarā ar konfliktsituācijas izveidošanos ģimenē, trešais – 
sakarā ar aprūpes tiesību atjaunošanu bērna mātei.  
 
2. Aizgādnība. Uz 2011.gada 1.janvāri Mālpils novadā dzīvo un bāriņtiesas 
pārraudzībā atrodas 2 rīcībnespējīgas personas.  
 
3. Bērnu aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem. Ar bāriņtiesas 
lēmumu aprūpes tiesības tika atņemtas četriem vecākiem, atjaunotas vienam vecākam. 
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika atņemtas diviem vecākiem. 
 
4. Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Uz 2011.gada 1.janvāri audžuģimenēs atrodas 
2 Mālpils novada bērni. 
 
5. Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu 
nodrošināšana un aizstāvība.  
2010.gadā tika pieņemti četri lēmumi, kurā vecākiem tika dota atļauja rīkoties ar 
nepilngadīgo bērnu mantu, kā arī pārstāvēt bērnu mantiskās intereses. Tika pieņemti 
divi lēmumi par atļauju rīkoties ar rīcībnespējīgām personām piederošo mantu. 
 
6. Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē. Pieaugot personu 
izceļošanai no valsts, arī Mālpils novadā ir palielinājies to vecāku skaits, kuri nodevuši 
savus bērnus citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem. 2010.gadā 
bāriņtiesa devusi 4 atzinumus par 8 bērnu nodošanu citas personas aprūpē. 
 

7. Atzinumu sniegšana. 2010.gadā bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma devusi 2 
atzinumus par dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību. 

 
Mālpils novada bāriņtiesā 2010. gadā izdarīti 847 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un 

apliecināti darījuma akti un 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 novada dzimtsarakstu nodaļa 2010. gadā ir nodrošinājusi Mālpils novada 
pašvaldībai nodoto autonomu un Latvija Republikas normatīvajos aktos paredzēto 
atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļu aktu reģistrēšanā. 

Nodaļa ir reģistrējusi 17 jaundzimušos zēnus un 5 meitenes. Trīs reģistri aizpildīti 
bez ziņām par bērna tēvu, 13 reģistros ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz 
vecāku paternitātes atzīšanas iesniegumu, seši bērni ir dzimuši ģimenēs. Diviem 
zēniem vecāki ir devuši divus vārdus, pārējiem – vienu. 

 Ir aizpildīti Laulības reģistra ieraksti 26 pāriem, no kuriem 2 pāri laulājās Mālpils 
baznīcā, kur ceremoniju vadīja luteriskās draudzes mācītājs. Septiņas laulības 
noslēgtas ar ārvalstu pilsoņiem. Dzimtsarakstu nodaļa svinīgas laulības ceremonijas 
vadīja gan dzimtsarakstu nodaļas telpās, gan Mālpils pils Zvaigžņu zālē.  

 Ir reģistrēti 44 miršanas gadījumi. Dabiskais iedzīvotāju pieaugums ir bijis negatīvs 
(- 22).  

Divos jau sastādītos dzimšanas reģistru ierakstos, pamatojoties uz vecāku kopīgu 
paternitātes iesniegumu, ir izdarīti papildinājumi ar ziņām par tēvu. 
Pamatojoties uz tiesas spriedumu, 4 dzimšanas reģistri  ir papildināti ar ziņām par 
aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. 

Piecos 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 civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos. 
Ir izsniegtas 24 atkārtotas civilstāvokļa apliecības un 12 izziņas par civilstāvokļa akta 
ierakstu.  
Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi, noformējusi un nosūtījusi Dzimtsarakstu 
departamentam lēmuma pieņemšanai divas uzvārda maiņas lietas. 

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. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1306682 1558526 1068543 1112583 890683 
Īpašuma nodokļi 66988 73521 71719 89755 101500 
Valsts (pašvaldības) nodevas  7430 5555 4591 3964 3400 
Sodi un sankcijas 3201 2791 2133 2342 1600 
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 24650 15100 13490 73730 83250 
Ārvalstu finanšu palīdzība 29298 51789 8796 4217 - 
Mērķdotācijas izglītībai 437791 573832 337306 996632 824948* 
Sniegtie maksas pakalpojumi 118969 154988 152684 125878 114150 
Ienākumi no īpašumu 
iznomāšanas 

17814 27144 79925 89051 65640 

Pārējie ieņēmumi 155318 174879 1622469 652486 477010 
Kopā 2168141 2638095 3361656 3150638 2562181

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 
 

Pamatbudžeta izdevumi 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija 

187582 220480 531373 418478 437149 

Sabiedriskā kārtība un drošība 53877 59778 56115 34280 44700 
Izglītība 949975 1138531 1957504 1811320 1872006
Atpūta un kultūra 1053107 2855691 431382 258648 256958 
Sociālā aizsardzība 254242 221261 229286 272409 215201 
Veselība 1500 1500 0 0 0 
Pārējie 1092088 776711 142335 100002 222239 
Pavisam kopā 3592371 5273952 3347995 2895137 3048253

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
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Pamatbudžeta izdevumu un aizdevumu atmaksa 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 
Darba samaksa un darba 
devēja soc.iemaksas 

1127126 1421518 1771027 1477254 1248275

Preces un pakalpojumi 715056 817717 858013 756903 875347 
Pamatkapitāla veidošana 1615638 2758725 277303 244827 600740 
Procentu izdevumi 5115 83115 213816 195491 119500 
Sociālie pabalsti 33676 38658 117041 180022 170627 
Maksājumi pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā 

72411 137555 56115 859 - 

Aizdevumu atmaksa 12000 12657 28841 7000 38266 
Pārējie izdevumi 23349 16664 25839 32781 33764 
Pavisam kopā 3604371 5286609 3347995 2895137 3086519

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 
 

Speciālais budžets 
 
    2007 2008 2009 2010 2011 
    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots
Privatizācijas fonds Ieņēmumi 448 278 0 0 0 
  Izdevumi 1593 2530 2098 0 0 
          
Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 2898 1013 7456 2074 2000 
  Izdevumi 754 7105 3986 1174 6370 
          
Autoceļu fonds Ieņēmumi 142077 175161 65857 47390 47390 
  Izdevumi 111658 197818 397194 45706 49665 
          
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 94 551 109579 77 0 
  Izdevumi 605 954 9148 15404 1287 
           
Kopā Ieņēmumi 145517 177003 182892 49541 49390
  Izdevumi 114610 208407 412426 62284 57322
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Ziedojumi 2010.gadā 
 

ZIEDOJUMI  2010. GADĀ  LATOS 
  

  Saņemts Izlietots 
  Iestāde Summa  Pēc funkcionālajām  Summa  
      kategorijām   
          
1 Solvita Strausa 500  Atbalsta fondam 500
2  500  Pensionāru padomei 500
3 Leontina Amerika 100  Pensionāru padomei 100
4 EMU SKULTE SIA 1000 Sociālai palīdzībai 1000

5 

Mālpils Patērētāju 
biedrība 30

Mālpils vsk.5.-6.klašu tautisko deju 
kolektīvam tērpu iegādei deju svētkiem 30

          
  

Kopā no  
 juridiskajām personām 1030  
Kopā no  
      fiziskām personām  1100   
Pavisam kopā 2130  
 
 
 



Mālpils novada domes 
 2010.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

69

 

 

Mālpils pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi 
 
Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā īpašumtiesības nostiprinātas uz Mālpils novada 
pašvaldības vārda – 80 nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 504,06699 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 – 91,86699 ha ; 

 
 

Mālpils pašvaldības pastāvīgā lietošanā esošā zeme 
 

Mālpils novada pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas 179. nekustamie īpašumi 
190,9362 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 – 20,8362 ha.  
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2010.gadā 
 
Slēgts konkurss būvdarbiem „Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes "Māllēpīte" 
energoefektivitātes paaugstināšana” par kopējo līgumcenu 108453,12 LVL bez PVN.  
 
Atklāts konkurss ar noslēgtu vispārējo vienošanos par „Marķētas degvielas piegādi 
Mālpils sporta kompleksam apkures vajadzībām” ar kopējo līgumcenu 30000.00 LVL 
bez PVN.  
 
Atklāts konkurss par „Divu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām iegādi” ar kopējo 
līgumcenu  59173.56  LVL bez PVN.  
 

Iepirkums PIL p.8’ kārtībā „Tehniskās dokumentācijas sagatavošana kompleksiem 
risinājumiem siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Mālpils novada vidusskolas 
ēkā” par kopējo līgumcenu 14796.00 LVL bez PVN.  
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SADARBĪBA UN ATBALSTS SABIEDRISKAJĀM 

ORGANIZĀCIJĀM 
 

Novērtējot sabiedrisko organizāciju pašaizliedzīgo darbu, pašvaldība finansiāli 
atbalsta biedrību un nodibinājumu darbību. Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici 
sev” veicina Mālpils pašvaldības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšanu un integrāciju sabiedrībā, rūpējas par invalīdu tiesību 
aizsardzību. Tās darbības nodrošināšanai bezatlīdzības lietošanā pašvaldība ir 
nodevusi pašvaldībai piederošo telpu un datortehniku. Biedrības realizētajam projektam 
„Kopā” novada dome ir piešķīrusi līdzfinansējumu 5% apmērā, projekta ietvaros 
biedrībai atļauts izmantot pašvaldības transportu un sporta kompleksa aerobikas zāli ar 
50% atlaidi. No novada domes Atbalsta fonda līdzekļiem piešķīra 60LVL materiālu 
iegādei Ziemassvētku labdarības dāvanu izgatavošanai. 
 Pašvaldības teritorijā aktīvi darbojas biedrība „Mālpils zivīm”. Vasarā Mergupes 
teritorijā tika organizēta jauno makšķernieku un vides aizsardzības interešu pulciņa 
vasaras nometne, kuras organizēšanai pašvaldība piešķīra 400,-LVL.  

Biedrībai “Mālpils sporta klubs” pašvaldība nomā piešķīrusi zemes gabalu 1,96ha 
motokrosa trases labiekārtošanas un attīstības mērķiem un uz zemes gabaliem pie 
Mālpils vidusskolas atļāvusi izveidot atpūtas vietu tūristiem un pludmales volejbola 
laukumu un veikt amatieru BMX trases pārbūvi. 

Finansiāli tiek atbalstīti arī pensionāru padomes organizētie pasākumi. 
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