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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

  Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2012. gadam ir mazāki kā iepriekšējā 
gadā t.sk. nodokļu ieņēmumos par 9%, nenodokļu par 42%, maksas pakalpojumi par 
11.5%. Transferti ir grūti salīdzināmi, jo izglītības iestādēm tie tiek piešķirti uz 8 mēnešiem, 
tomēr tie ir mazāki kā 2011. gadā. Tas uzliek lielu atbildību kā sabalansēt izdevumus ar 
ieņēmumiem un nodrošināt pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi. Ir veikti pasākumi, lai 
stabilizētu naudas plūsmu, kas ir saistīta ar valsts kasi. T.i. pārkreditēti aizdevumi no EUR 
uz LVL, uz zemākām aizdevuma % likmēm un atlikta viena aizdevuma pamatsummas 
atmaksa 2012.g. Tas palīdz labāk sabalansēt budžetu. Rīkojumā par budžeta sastādīšanu 
tika piemērots piesardzības princips un vadītāji vēl rūpīgāk izvērtēja visus izdevumus. Tie 
veiktas nelielas struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk noslogotu pašvaldības darbiniekus.  

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir par 10% (ņemot vērā valsts 
mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem) LVL un kopējie ieņēmumi sastāda 
2632865 LVL. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no valsts puses 
par 98% ir tikai 927148 LVL , kas ir tikai 91.1% no 2011.g. fakta.  

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa tika prognozēti vērtēto ieņēmumu līmenī 
un tas sastāda 123000.00 LVL. Lai labāk sagatavotos likuma izpildei 2013.g. 2012.g. 
izmantojām ar nodokli apliekamo objektu datu aktualizācijai.  

Salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem tika prognozēti nedaudz zemākā 
līmenī kā 2011.g., jo 2011.g. bija atsevišķi vienreizējie projektu līdzekļu maksājumi. 
Ieņēmumus no soda sankcijām, tika plānoti ar nelielu samazinājumu, jo uzlabojās 
nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana un samazinājās debitoru skaits un summa. 
Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un Zinātnes ministrija pedagogu 
atalgojumu ir sadalījusi 8 mēnešiem, pašvaldību savstarpējie norēķini ir stabilizējušies un 
lielas izmaiņas nebija. 2012.gadā tika veikts: 

 vidusskolas energoefektivitātes projekts;  

 atjaunoti atsevišķus siltumtrases posmi;  

 nodrošināta mazo projektu pēctecība; 

 nodrošināts projektu līdzfinansējums projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu 
projektiem;  

 ugunsdrošības pasākumi,  

 pašvaldības īpašuma apdrošināšana; 

 ierakstīti vairāki pašvaldības īpašumi Zemesgrāmatā, īpaši tie, kuru atjaunošanai 
var piesaistīt fondu līdzekļus.  

Atlīdzības sistēmā tika plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 
55% no maksimāli iespējamā, nodrošināti atvaļinājuma pabalsti un uzsākta darbinieku 
veselības polišu daļēju apmaksa, darbinieku motivācijai gadā tika paredzēta vienreizēja līdz 
20% piemaksa pie darba algas.  

Speciālajā budžetā ceļu fonda līdzekļi ir samazināti par 32%. 2012.gada ceļu fonda 
izmantošanas programma paredzēja tikai samazinātus uzturēšanas izdevumus.  

Novada domes deputāti 2012.gadā ir sanākuši uz 13 domes sēdēm un kopā izskatījuši 
258 jautājumus. 

2012. gada 7. decembrī Mālpils novadā viesojās Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Prezidents apmeklēja uzņēmumu SIA „Kvist”, Mālpils sporta kompleksu un Mālpils 
Profesionālo vidusskolu, kā arī piedalījās „Lielās lasītāju balvas 2012” pasniegšanas 
ceremonijā, kura notika Mālpils Kultūras centrā. 

 
Domes priekšsēdētājs A.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 



Mālpils novada domes 
 2012.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

6 

 

 

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 
 
Administratīvo lietu komisija 
Māra Strazdiņa – priekšsēdētāja  
Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece 
Santa Ozola – sekretāre 
Anna Višķere 
Valts Mihelsons 
 
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 (līdz 01.09.2012.) 
Personāldaļas vadītāja – Iveta Krieviņa (no 01.09.2012.) 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Iveta Krieviņa (līdz 01.09.2012.) 
Kancelejas vadītāja – Santa Ozola (no 01.09.2012.) 
Lietvede – Santa Ozola (līdz 01.09.2012.) 
Lietvede – Jolanta Epalte (no 04.09.2012.) 
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš 
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 
 
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, Andris Kaņepējs 
Apkopēja – Raita Punga, Elīna Kalēja, Māra Lūkina 
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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 – Anita Vīksne 
                                 Malda Čelnova 
                                 Māra Strazdiņa 
                                 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 
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Mālpils novada domes komunikācija ar sabiedrību 

 

Mālpils novada dome rūpējas, lai ikviens saņemtu savlaicīgu informāciju par 
pašvaldības darbu – pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, 
aktualitātēm, finanšu izlietojumu u.c. 

2012.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros. Izdevuma 
veidošanai, maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 4757,98 LVL. 

2012.gadā tika turpināts mediju monitorings, kas dod iespēju apkopot publiskajā 
telpā esošo informāciju, izdarīt secinājumus par pašvaldības tēlu, salīdzināt to ar citām 
pašvaldībām. 

Ātrākas informācijas apmaiņas nodrošināšanai kalpo portāls www.malpils.lv. 
Mājas lapā pirms katras novada domes sēdes tiek publicēta gaidāmās domes sēdes 
darba kārtība, kā arī pieejama pilna informācija par pieņemtajiem lēmumiem, ir 
iespējams iepazīties ar publiskajiem pārskatiem, pašvaldības budžetu, saistošajiem 
noteikumiem. Portālā iespējams izslasīt arī informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”. 

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

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 

 

2012.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 9 grupas, tai skaitā 3 obligātās bērnu no piecu 
gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ar 171 bērnu pēc saraksta. Rudenī 
uz skolu devās 42 bērni.  

Lai veicinātu bērnu vispusīgu attīstību ar 2012.gada rudeni sporta aktivitātēs tika 
iekļautas deju nodarbības 2 reizes nedēļā bērniem no četru gadu vecuma. Vecāku 
ērtībām rudenī tika izveidota dežūrgrupa, uz kuru bērnus var atvest no plkst.7.00 – 
19.00. Tika izveidotas jaunas amata vienības – bērnu pavadonis skolēnu autobusā, 
kas paredzēts obligātās sagatavošanas skolai bērnu pavadīšanai uz iestādi un atpakaļ 
uz mājām un asistents - bērniem ar kustību traucējumiem, deju skolotāja 0,5 slodze. 

Par bērnu audzināšanu, izglītošanu atbild 19 pedagogi un viņiem palīdz 16 
tehniskie darbinieki. 

2012.gads tika veltīts gatavošanās darbiem iestādes 45 gadu jubilejai: sava 
pagasta vēstures izzināšanai, iepazīšanās ar dažādām iestādēm un to darbu, piem., 
bibliotēka, skola, sporta komplekss u.c. un gatavošanās „Raibajam pavasara” 
koncertam kultūras centrā. 

Pedagogi un pārējie darbinieki aktīvi iesaistījās savu zināšanu un pedagoģisko 
meistarību pilnveidošanā Mālpils novada domes sadarbībā ar ESF projektu „Ieguldījums 
tavā nākotnē” rīkotajos kursos, semināros, kā arī četri pedagogi piedalījās ESF projektā 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Mūsu bērniem ir iespēja pēcpusdienās darboties deju aerobikas un angļu valodas 
maksas pulciņos. Mazie pašdarbnieki aktīvi piedalās dažādos novada, kā arī tālākos, 
pasākumos.  

Veiksmīgi turpinājās, trešais pēc kārtas, Comenius projekts „1001 veids 
komunikācijai”, kurš noslēgsies 2013.gada 31.jūlijā. Pedagogiem un pārējiem 
darbiniekiem tika dota iespēja apmeklēt dalībvalstis – Vāciju, Slovākiju, Spāniju, Itāliju, 
Turciju, Rumāniju projekta tikšanās sapulcēs. Pavisam kopā projekta mobilitātēs 
piedalījās 13 darbinieki.  

Grupu pedagogiem ir laba sadarbība ar bērnu vecākiem, kā rezultātā, 2012.gada 
rudenī grupas „Taurenītis” bērnu vecāki sadarbībā ar SIA „Caparol Baltica”, SIA 
„Tirdzniecības Nams Kurši” un SIA „SponsorKing” realizēja projektu, atjaunojot kāpņu 
telpu pie grupas ieejas.  
 

Pedagoģiskā darbība: 
 

GADA GALVENIE UZDEVUMI: 
 

1. Turpināt integrēto rotaļnodarbību satura pilnveidošanu visās vecuma grupās: 

 interaktīvo mācību līdzekļu izmantošana mācību satura apguvē; 

 atklāto integrēto rotaļnodarbību vērojumi, pegagoģiskās pieredzes 
apmaiņa; 

 pedagoģiskā darba plānošanas un dokumentēšanas uzlabošana. 
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2. Aktivizēt Comenius projekta „Vai tu saproti? 1001 veids komunikācijai“ 
galveno uzdevumu izpildi: 

 žestu teātra uzveduma izveide; 

 projekta dalībvalstu prezentāciju stendu noformēšana un izvietošana 
apskatei; 

 projektā iegūto rezultātu apkopošana un popularizēšana. 
3. Akcentēt bērnu izziņas procesus par savas mācību iestādes darbību un vēsturi: 

 gatavoties „Māllēpītes“ 45 gadu jubilejai (izstādes, koncerti, ekskursijas); 

 sadarbībā ar bērnu vecākiem un iestādes darbiniekiem apkopot informācijas 
materiālus par bērnudārza vēsturi. 

 
 

REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2012./2013.mācību gadā: 
 

4.septembris Zinību diena I.Barkēviča, A.Kantiševa 

1-5.oktobris Rudens dārzeņu, ziedu kompozīciju 
izstāde 

Grupu pedagogi 

 
14. -
20.oktobris 

Projekta Comenius „1001 veids 
komunikācijai” dalībvalstu delegāciju 
tikšanās Turcijā, Ušak 

M.Čelnova, A.Kantiševa, 
I.Rimicāne, A.Kišunas 

17.oktobris Mālpils novada domes priekšsēdētāja 
sveikšana nozīmīgajā jubilejā. 
„Mazputniņu” grupas ansamblis 
 

I.Barkēviča, L.Bērziņa, 
O.Veica 

Oktobris -
novembris 

Vecāku sapulces M.Čelnova, 
A.Kantiševa,grupu 
pedagogi 

1.novembris Comenius Regio projekts „Lasīšanas 
veicināšana lauku novados ” Mālpils 
vidusskolas 9. un 10.klašu skolēnu 
„Pasaku rīts” bērnudārzā 

4.,7.,8.,9.,10.,11.,12.grup
u pedagogi 

7.; 
8.novembris 

Mārtiņdienas pasākumi: 
7.novembris „Taurenītis”; „Pūcīte”; 
„Sienāzītis”; „Mazputniņš”; „Cālēns” 
8.novembris „Ābelīte”; „Ŗūķītis”; 
„Māllēpīte”; „Bitīte” 

I.Barkēviča, E.Belicka, 
grupu pedagogi 

9.novembris Mārtiņdienas gadatirgus M.Čelnova,A.Kantiševa, 
grupu pedagogi 

12. -16. 
novembris 

Patriotu nedēļa Grupu pedagogi 

16.novembris Latvijas dzimšanas diena I.Barkēviča, 
sagatavošanas un vecāko 
grupu pedagogi 
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18.-
21.decembris 

Ziemassvētku pasākumi: 
18.decembris „Mazputniņš” 
19.decembris „Pūcīte”; „Cālēns” 
20.decembris „Taurenītis”; „Sienāzītis” 
21.decembris „Ābelīte”; „Rūķītis”; 
„Māllēpīte”; „Bitīte” 

I.Barkēviča, E.Belicka, 
grupu pedagogi 

24.janvāris Pierīgas novadu izglītības iestāžu, kuras 
īsteno pirmsskolas programmu metodisko 
darbu skate. 

 D.Jansone, A.Kantiševa 

1.februāris Sagatavošanas grupas „Sienāzītis” 
audzēkņi piedalās sadancošanās 
pasākumā Siguldā 

S.Eņģele 

4.februāris -
15.februāris 

Projekta „Pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes novērtēšana” 6.posma 
ietvaros: 
Atklātās integrētās rotaļnodarbības  

D.Jansone, G.Meijere, 
I.Žugre, J.Ozoliņa 

14.februāris Sadarbībā ar Mālpils vidusskolas 
pedagogiem: 
Atklātās integrētās rotaļnodarbības 
sagatavošanas grupā „Sienāzītis” 

V.Melgaile, V.Saulīte 

4.-28.marts Gatavošanās PII „Māllēpīte” 45.gadu 
jubilejai 
 

Iestādes kolektīvs 

1.februāris Sagatavošanas grupa „Sienāzītis” 
piedalās deju pasākumā Siguldā 

S.Eņģele, V.Melgaile 

februāris-marts 
 

Gatvošanās Comenius projekta 
dalībvalstu apsveikuma koncertam. 
Bērni gatavo dziesmu 6 valodās (Vācu, 
Spāņu, Itāļu, Turku, Slovāku, Rumāņu) 

 
I.Barkēviča 

18.marts Iestādes izglītības padomes sanāksme M.Čelnova 

25. -28.marts Bērnu mākslas darbu izstāde Mālpils 
kultūras centrā 

A.Kantiševa, grupu 
pedagogi 

28.marts „Raibais pavasara koncerts” 
Veltīts iestādes 45 gadu jubilejai 

M.Čelnova, I.Barkēviča, 
S.Eņģele, A.Kantiševa, 
grupu pedagogi. 

2. -6.aprīlis Projekta Comenius „1001 veids 
komunikācijai” dalībvalstu tikšanās Latvijā, 
Mālpilī. 

M.Čelnova, A.Kantiševa, 
O.Veica, V.Melgaile 

25.aprīlis Sagatavošanas grupa „Sienāzītis” 
piedalās tautas deju kolektīvu 
sadancošanā „Saule danci ritināja”, 
Salaspilī 

S.Eņģele, V.Melgaile 

16. maijs Sagatavošanas grupu audzēkņu 
ekskursija uz skolu 

V.Melgaile, A.Kantiševa 

4.-10.maijs Projekta Comenius„1001 veids 
komunikācijai” dalībvalstu tikšanās Itālijā, 
Bari 

M.Čelnova, A.Kantiševa, 
O,Veica, L.Bērziņa, 
V.Melgaile. 
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10.maijs Comenius Regio projekts „Lasīšanas 
veicināšana lauku novados ” 
Sagatavošanas grupas bērni piedalās 
noslēguma pasākumā Kultūras centrā 

I.Barkēviča, I.Rimicāne 

9.,10.;13.maijs Mātes dienai veltīti koncerti 
 

I.Barkēviča, grupu 
pedgogi 

18.maijs Sagatavošanas grupa „Sienāzītis” 
piedalās deju svētkos Carnikavā 

S.Eņģele, V.Saulīte 

23.maijs Obligātās sagatavošanas skolai grupu  
bērnu vecāku kopsapulce. 
Iestādes izglītības padomes sanāksme. 

M.Čelnova 
 
M. Čelnova 

30.maijs Sagatavošanas grupas izlaidums I.Barkēviča, V.Melgaile 

14.jūnijs Projekta „Mēs savam novadam 2013” 
vecāku aktivitātes baskāju takas izveidei 
iestādes teritorijā. 

M. Čelnova 

20.jūnijs Jāņu ielīgošana I.Barkēviča, S.Eņģele 

 

Saimnieciskā darbība 2012.gadā:  
 
Iegādes:  

1. Iegādātas mācību grāmatas u.c. pirmsskolas izglītības satura apguvei paredzētie 
līdzekļi: sporta inventārs, didaktiskās spēles, rotaļlietas grupām, kancelejas 
piederumi, mācību literatūra, mācību uzskates līdzekļi, izdales materiāli, 
elektroniskie mācību līdzekļi ( planšetdatorā instalēts integrēts mācību līdzeklis 7 
daļās, DVD alfabēta apguvei). Par kopējo summu – 2448.00 Ls (1420.00 Ls – no 
pašvaldības budžeta, 1028.00 Ls - valsts piešķirtais finansējums). 
Piedaloties makulatūras vākšanas akcijā “Otru elpu papīram”, ieguvām 
zīmēšanas papīru bērnu radošās darbības nodrošināšanai. 

2. Grupai “Pūcīte” iegādātas jaunas grupas un garderobes mēbeles – 1400.00Ls 
3. Iegādāti jauni matrači ( 23gab.), spilveni ( 50gab.), roku dvielīši (50gab.). 
4. Iegādāts audums un sašūti svārciņi (24gab.) un iegādāti T krekliņi ar apdruku 

(69gab.) deju nodarbībām vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. 
Remontdarbi:  

1. Dizainēta un iegādāta iestādes nosaukuma fasādes sienas plāksne. 
2. Izremontēta grupas “Mazputniņš” sanitārās telpas. 
3. Izremontēta un labiekārtota darbinieku tualete, piemērota cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 
4. Nomainīti grīdas segumi grupas “Bitīte” garderobei. 
5. Nomainīts grīdas segums un labiekārtota darbinieku istaba. 
6. Vecāku projekts “Nāk draugi izkrāsot bērnību!”, sadarbībā ar SIA „Caparol 

Baltica”, SIA „Tirdzniecības Nams Kurši” un SIA „SponsorKing” – kāpņu telpas 
remonts pie grupām “Māllēpīte” un “Taurenītis”. 

7. Uzsākta teritorijas labiekārtošana - izzāģēti vecie apstādījumu krūmi un koki, 
atjaunotas atsevišķas puķu dobes, nokrāsoti soliņi. 
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Sidgundas pamatskola 
 

2012.gads Sidgundas pamatskolā ir bijis darbīgs, aktīvs un rezultatīvs. Skolēni 
piedalījušies gan Pierīgas novadu, gan valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, 
sporta un tūrisma sacensībās, Pierīgas skolu vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, Rīgas 
domes Izglītības un sporta departamenta rīkotajā izstādē-konkursā „Egles rota”.  

Pierīgas novadu bioloģijas konkursā „Pazīsti savu organismu” iegūta 1.vieta, un 
ņemta dalība valsts mēroga konkursā, latviešu valodas olimpiādē 9.klašu grupā iegūta 
1.vieta, izstādē – konkursā „Egles rota” iegūta atzinība. Pierīgas novadu skolu sporta 
spēļu kopvērtējumā pamatskolu-sākumskolu grupā iegūta 3.vieta, Rīgas 24.atklātajās 
tūrisma sacensībās iegūta 1.vieta, gan 1.-4.klašu, gan 5-9.klašu deju kolektīvi ieguvuši 
1.pakāpi tautisko deju kolektīvu skatē. 
Lepojamies ar 9. klases skolēnu valsts pārbaudes darbu rezultātiem – no 24 Pierīgas 
novadu skolām vēstures eksāmenā ieņemta 1.vieta ar vidējo vērtējumu 7,9 balles, 
matemātikas eksāmenā 2.vieta ar vidējo vērtējumu 7,10 balles, latviešu valodas 
eksāmenā 2.vieta ar vidējo vērtējumu 6,9 balles, angļu valodas eksāmenā 2.vieta ar 
vidējo vērtējumu 7,63 balles.  

Skolēni aktīvi darbojušies interešu izglītības pulciņos - sporta pulciņā, tūrisma 
pulciņā, deju kolektīvā, ansamblī, teātra pulciņā, floristikas pulciņā. Interešu izglītībā 
apgūtās prasmes skolēni parādījuši piedaloties gan skolas, gan Mālpils kultūras centra, 
gan Pierīgas novadu rīkotajos pasākumos, skatēs, zīmējumu konkursos, sporta un 
tūrisma sacensībās. Teātra pulciņa un ansambļa dalībnieki snieguši koncertu Suntažu 
internātpamatskolas skolēniem, abi deju kolektīvi piedalījušies sadraudzības koncertos 
Lēdurgā, Zvejniekciemā un Mālpils vidusskolā. Deju kolektīvi piedalījušies Republikas 
deju festivālā Gulbenē. 

Šajā gadā mūsu skolas 8.-9.klašu zēni piedalījās Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā „Ecosolis”, kur skolēni, gan 
atbildot uz teorētiskiem jautājumiem par būvniecību, enerģētiku, klimata pārmaiņām u.c 
jautājumiem, gan būvējot zebras mājas modeli, 34 Latvijas skolu konkurencē izcīnīja 
2.vietu, kā viena no balvām – ekskursija uz Ventspili. Sagaidot Latvijas Republikas 
dzimšanas dienu, tika ņemta dalība sociālajā projektā „Dāvini savai Latvijai”, projekta 
dalībnieki saņēma balvu – iespēju apmeklēt „Dinamo Rīga” hokeja spēli. 

2012.gadā turpinājās mūsu skolas dalība Comenius Regio projektā „Lasīšanas 
veicināšana lauku novados”. Šī projekta ietvaros 1.-4.klašu skolēni devās mācību 
ekskursijā uz rakstnieces Annas Brigaderes muzeju „Sprīdīši”, izstaigāja Tērvetes 
dabas takas, 1.-9.klašu skolēni tikās ar rakstnieku Māri Runguli. Šajā gadā uzsākta 
dalība Comenius projektā „Leģendas mūs vieno”. 

 
 

Mālpils internātpamatskola 
 

Mālpils internātpamatskolas īsteno šādas akreditētas  izglītības programmas: 
 1)Pamatizglītības programmu;    
2)Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;  
3) Profesionālā pamatizglītības programmu  „Ēdināšanas pakalpojumi. 
 Šajā mācību gadā skolā mācās 140 skolēni tas ir par 14 skolēniem vairāk kā 
2011./2012. mācību gadā.  20 skolēni jeb 14%  ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši 
bērni, 132 skolēniem jeb 94  ir bērni no maznodrošinātām ģimenēm. No Mālpils novada 
Mālpils internātpamatskolā mācās 15 skolēni. 
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  Katru  nedēļu ar autotransportu  divos reisos pirmdienās un piektdienās skolēni 
tiek atvesti uz skolu un aizvesti uz Rīgu un Siguldu. 

Iestājoties Mālpils internātpamatskolā skolēniem ir sociāli pedagoģiskas 
problēmas, kuru risināšanā un skolēnu atbalsta sniegšanā piedalās Mālpils 
internātpamatskolas un  Mālpils Profesionālās vidusskolas  ikviens darbinieks un 
Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi.  

  Mālpils internātpamatskolā  strādā 25 pedagoģiskie darbinieki un 20 
tehniskie darbinieki. Skolā valda labvēlīga gaisotne, sadarbību veicinošas izglītojamo un 
darbinieku savstarpējas attiecības.  Skolas telpas estētiski noformētas un drošas.   Ļoti 
labs skolas nodrošinājums ar tehniskajiem mācību līdzekļiem. Skolēni sporta stundu 
laikā apmeklē Mālpils sporta kompleksa peldbaseinu.  

 Mālpils internātpamatskolā sasniegtie rezultāti ir ļoti augsti -2011./2012. mācību 
gadā visi skolēni tika pārcelti nākamajā klasē, izņemot 2, kuri ļoti reti apmeklēja skolu. 

Mālpils internātpamatskolā   nedēļas garumā  visu diennakti  domājam  par to, lai 
bērni izjūt savu bērnību, lai varētu labi mācīties; nodarboties daudzveidīgos pulciņos; 
brīvajā laikā, lai būtu iespēja braukt ar riteņiem, skrituļslidām un skrituļdēļiem, braukt 
ekskursijās, iet pārgājienos, iet uz teātriem, kino, izstādēm; būtu paēduši, tīrībā un 
drošībā. 
  Skolēni ik dienu  saņem kvalitatīvu atbalsta personāla – izglītības psihologa, 
sociālā pedagoga, logopēda, skolotāju un medicīnas darbinieku palīdzību. 

Mācību gada laikā ik dienā skolēniem tiek nodrošināta profilaktiskā veselības 
aprūpe, tiek sniegta pirmā medicīniskā palīdzība un zobārsta pakalpojumi. 

Skola sadarbojas ap pašvaldību sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, Mālpils 
pašvaldības policiju, Siguldas nepilngadīgo lietu inspektori. 
 Mālpils internātpamatskolā  ārpus stundām   skolēni daudzpusīgi attīsta savas 
spējas un talantus darbojoties  pulciņos.  Skolā tiek  īstenotas 3 interešu izglītības 
programmas, tās ietvaros darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi: 1)Kultūrizglītības 
programma: ansamblis   ansamblis; tautiskās dejas;  vizuālā māksla, vizuāli lietišķā  
māksla 2) Sporta izglītības programma: sporta spēles, basketbols; vispārējā fiziskā 
sagatavotība 3) Jaunatnes darba programma: datoru pulciņš; kokapstrādes pulciņš. 
 Ārpusstundām skolā notiek interesanti pasākumi, kas rosina  skolēnus būs 
atbildīgiem par sevi, citiem cilvēkiem, skolu, dabu. 2012.gadā notika šādi pasākumi: 
Drošības nedēļa, tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspektori Ilzi Ābelīti un filmu „Lai dzīvo 
bērni” noskatīšanās, konkurss „Esi redzams”.  
“Es piederīgs Latvijai” ciklā skolēni piedalījās:  Vīru spēlēs, par godu „Lāčplēša dienai”, 
Erudīcijas pasākumā Latvijas Republikas proklamēšanas dienu gaidot, piedalījās 
sociālajā projektā Likteņdārza veidošanā „Dāvini savai Latvijai”.  

Vides izglītības jomā piedalījās erudīcijas pasākums „Zaļa domāšana” , ZAAO 
pastkartīšu konkursā,  Tiesībsarga kaķa vārda došanas konkursā un skolēni bija  
uzaicināti uz pasākumu pie tiesībsarga,  Rīgā,  konkursā „Lāču māja” un  vinnēta 
ekskursiju uz Rīgas Zooloģisko dārzu.  Ziemassvētku pastkaršu konkursā „Nāc līdzās”., 
Konkursā par  gaumīgāko klases noformēšanu  Ziemassvētkos; ārpusskolas konkurss 
„Cepuma stāsts” iegūta  atzinība un uzlīmes, Piedalījās Mālpils Kultūras centra rīkotajā 
Ziemassvētku tirdziņā. 

Mālpils internātpamatskolas skolēni Mālpils Kultūras centrā apmeklēja teātra 
izrādes    „Tāltālā meža karnevāls”,  „Emīls un Berlīnes zēni” ,  „Rūķis” ,  „ Pūces Piens” 
un teatrālu Ziemassvētku uzvedumu „Dzimšanas diena”,  filmu  „Sapņu komanda 1935”. 
 Mālpils mūzikas skolas audzēkņu koncertu,  J.Sreiča un Jura Ģērmaņa  gleznu 
izstādes,   Keramikas plenēra darbu izstādi.    
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Ārpusskolas skolēni  devās mācību ekskursijās: Ekskursija uz Tērvetes dabas 
parku. Ekskursija uz Līgatnes dabas parku, Padomju slepeniem bunkuriem, Līgatnes 
papīrfabriku, Rīgas Motormuzeju, Līvu akvaparku, Vecrīgu, Arēnā „Rīga”  apmeklēja 
hokeja spēli. Pārgājienu  laikā  apskatīja     Mālpils apkārtnē esošos dabas un kultūras  
objektus, veidoja fotogaleriju  “Mālpils Rudenī”.  

Mālpils internātpamatskolas ir to skolu starpā , kura piedalās Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas kustībā „Draudzīga skola” un visas  klašu grupas piedalījās 
Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konkursā „Par 
labāko klases audzināšanas stundu”.  
Ar Eiropas programmas „Augļi skolai” un „Piena piegādes shēma” atbalstu skolēni ik 
dienu saņem augļus un piena produktus. 

Mālpils internātpamatskolas piedalās  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  
organizētajos  pētījumos par tematiku” Sociālās atstumtības riska mazināšanai ” un 
 „Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.  
   2012.gadā  tika izremontēts un iekārtots mūsdienīgs fizikas kabinets un pie tā 
esošā sagatave. Atbilstoši higiēnas prasībām  trīs  klasēs tika nomainīts griestu 
apgaismojums.  Lai nodrošinātu izglītojamo drošību tika pilnveidota ārējās un iekšējās 
videonovērošanas sistēma. Internātos tika pilnveidota automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 
Lai nodrošinātu ugunsdrošības un elektrodrošības prasības internātos  un mācību 
telpās Mālpils novada dome iegādājās ugunsdzēšamos aparātus.   

2012.gadā tika iesākts projekts  Latvijas- Šveices sadarbības programmas 
ietvaros, kura īstenošana paredz uzstādīt  ugunsaizsardzības sistēmu Mālpils 
internātpamatskolas internātos. 

Vasaras laikā internāta ēkas tiek pieprasītas  dažādu vasaras, sporta un deju 
nometņu organizēšanai un Jauniešu apmaiņas programmu īstenošanai. 
Lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu pārvadāšanas izdevumi – 
Ls 12425. Komunālo pakalpojumu izdevumi – Ls 30959, t.sk. apkures izdevumi – Ls 
16562, aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumi – Ls 2512, elektroenerģijas izdevumi – 
Ls 11885. Iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izdevumi – Ls 5496. Veļas 
mazgāšanas izdevumi – Ls 4870. Skolēnu ēdināšanas izdevumi – Ls 52260. Krājumu, 
telpu remontmateriālu, energoresursu (degviela), biroja preču, inventāra(dvieļi, pārklāji, 
spectērpi, mēbeles, žalūzijas, mobilie telefoni, sporta inventārs) mācību līdzekļu 
iegādes izdevumi – Ls 24156. 
2012.gada 1.septembrī  Mālpils internātpamatskolas nosvinēja 15 gadu jubileju.  
 
 

Mālpils vidusskola 
 

2012. gads Mālpils vidusskolai ir 30-gades jubilejas laiks. Gaidot skolas 
salidojumu (2013.gada 8.jūnijā), raiti rit mācību un audzināšanas darbs. Papildus 
esošajām izglītības programmām veiksmīgi turpinām īstenot speciālās pamatizglītības 
programmas bērniem, kuriem nepieciešams papildus atbalsts mācībās, nodrošinot 
iespēju katram iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk mājām. Skolēniem un vecākiem ir 
pieejamas konsultācijas pie atbalsta personāla, jo darbu uzsākuši skolas psihologs un 
logopēds. 

2011./2012. mācību gadu pabeidza 319 skolēni. Lepojamies ar augstiem 
rezultātiem mācību darbā. Visu klašu vidējais vērtējums mācībās ir virs 6 ballēm. 77% 
no visiem skolēnu saņemtajiem vērtējumiem ir augstā un optimālā līmenī (6-10). 46% 



Mālpils novada domes 
 2012.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

19 

 

skolēni saņēma liecības, kurās ir tikai mācību sasniegumi augstā un optimālā līmenī.  
Skolu absolvēja 39 skolēni, no tiem 7 neklātienē. Vidējais vērtējums visos 3., 6., 

un 9.klašu valsts pārbaudes darbos (izņemot vēsturi) ir augstāks nekā Latvijas skolu 
vidējais vērtējums. 12.klases centralizētos eksāmenus parasti vērtē pēc ABC līmeņu 
(augsts un optimāls) procentuālā sadalījuma. Valsts ģimnāzijās kā minimumam 75% 
jābūt ABC līmeņiem. Mūsu divpadsmito klašu skolēni ABC līmeņus ieguva attiecīgi: 
latviešu valodā – 69% (valstī 51%), matemātikā 63% (valstī 41%) un angļu valodā 63%. 
(valstī 53%).  

Mācību gada noslēgumā ieguvām 2.vietu starp 11 Pierīgas novadiem nominācijā 
„Izcilākie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs”. Olimpiādēs skolu pārstāvēja 49 
skolēni, no tiem 25 ir olimpiāžu laureāti. 3 skolēni piedalījās Valsts olimpiādēs. 

Interešu izglītībā starp Pierīgas novadiem ieguvām 1.vietu nominācijā „Izcilākie 
sasniegumi interešu izglītības skatēs”. Starptautiskus sasniegumus parādīja keramikas 
pulciņš un ekoskolas programmas dalībnieki. Trešajā jeb valsts kārtā savus rezultātus 
rādīja daiļrunātāji, vides spēļu veidotāji un vides eksperimentētāji, bet novadu skatēs 
visi deju kolektīvi (gan tautas deju, gan mūsdienu deju) ieguva laureātu vai 1.pakāpes 
laureātu titulus. Jau trešo gadu par sasniegumiem vides zinātnēs skolai ir piešķirts 
starptautiskās ekoskolu programmas Zaļais karogs. Sportā skolu kopvērtējumā esam 
6.vietā starp Pierīgas novadu skolām, tomēr lieliskus sasniegumus esam guvuši 
individuālos sniegumos. 

Realizējām Comenius starptautisko projektu „Klase dabā, daba klasē”, bet 
turpinām piedalīties Mālpils novada Comenius Regio starptautiskajā projektā 
„Lasītprasmes veicināšana lauku novados” un IZM Valsts izglītības satura centra 
Leonardo da Vinci projektā „Teach2”. Skolas bibliotēka jau tradicionāli aicina piedalīties 
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Klašu kolektīvi aktīvi piedalījušies 
dažādos projektos un konkursos valsts mērogā: „Saldējuma kociņa otrā dzīve”, „Sirds 
labie darbi”, „TetraPak sulu spēle”, „Eiropa skolā”, „Cepums” „Sveiciens Lāču mājai”, 
„Ekobuss”, „Dārznīca”, izdevniecības „Jumava” organizētajā projektā „Atdzīvini 
grāmatu”, tulkošanas biroja „Language Master International” rīkotajā bērnu zīmējumu 
konkursā „Mana Sapņu pūce”, ZZčempionātā, ZAAO konkursos un citos.  

Pilnveidojot mācīšanas kvalitāti, uzlabots kabinetu aprīkojums ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. Projektā „Izglītības iestāžu informatizācija” skola saņēma 28 stacionāros 
datorus un interaktīvo tāfeli, līdz ar to esam iekārtojuši datorkabinetu ar 16 darbavietām. 
Esam iegādājušies 9 projektorus, printeri, skeneri, 8 baltās tāfeles un balsošanas pultis. 
Rezultātā visiem skolotājiem ir dota iespēja strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, jo 
gandrīz visos kabinetos ir datori un projektori (sākumskolā uz diviem viens projektors). 
Ir iegādāta kvalitatīva skaņas aparatūra skolas zālei, kas ļauj pilnvērtīgāk organizēt 
pulciņu nodarbības un skolas pasākumus. Atbalstot bezmaksas izglītības ideju, visiem 
skolēniem visos priekšmetos nodrošinām mācību grāmatas un dažādu papildus 
literatūru. 

Skolas vides sakārtošanā nepārprotami lielākais sasniegums ir projekta 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana 
Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē” realizēšana. Projekta ietvaros tika 
nosiltinātas ēkas ārsienas, pamati, jumts un garderobes grīda, nomainīti vecie koka logi 
un durvis, izskaloti apkures sildķermeņi, modernizēta āra apgaismes sistēma, sakārtota 
lietus ūdens kanalizācijas sistēma zem bruģa. Ieklāts jauns bruģis skolas iekšpagalmā, 
atjaunotas kāpnes, uzliktas jaunas kāpņu margas. Vasarā tika veikts kapitālais remonts 
skolas garderobē un iegādāti 350 slēdzami garderobes skapīši, izremontējām krievu 
valodas un sākumskolas kabinetu, bet gada nogalē skolas medmāsas, sporta skolotāju 
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un vizuālās mākslas kabinetu, kā arī jaunās skolas muzeja telpas.  
Vēlies uzzināt visu labāko par mums un par katru no mums - ieskaties 

www.malpilsvsk.lv. 
 

 

Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno četras  profesionālās vidējās izglītības 
programmas:  
1. „Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā 

kvalifikācija: Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists. 
2. „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, īstenošanas ilgums 4 gadi. 

Piešķiramā kvalifikācija Ēku inženiertīklu tehniķis. 
3. „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 3354304, īstenošanas ilgums 4 gadi. 

Piešķiramā kvalifikācija: Mēbeļu galdnieks. 
4. „Interjera dizains”, kods 33 214 03, īstenošanas ilgums 4 gadi. Piešķiramā 

kvalifikācija: Interjera noformētājs.  
2012.gadā  izglītības kvalitātes valsts dienests akreditēja visas četras profesionālās 

vidējās izglītības programmas. 
2012.gada vasarā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 51 kvalificēts speciālists.  
   2012./2013.mācību gadā   Mālpils Profesionālajā vidusskolā  mācās   188 
audzēkņi no 49 novadiem t.sk no Mālpils novada 31, Siguldas novada 47, Krimulda 
novada 12 audzēkņi. 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā strādā 27 pedagoģiskie darbinieki un 22 tehniskie 
darbinieki. 

Skolotāji 2012.gadā piedalījās šādos projektos: ,,Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” - 3 pedagogi;  Pedagogu dalība 
ESF projektā: ,,Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju 
teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”;  semināru ciklā 
,,Profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju profesionālo kompetenču 
pilnveide, gatavojot izglītojamos dalībai ,,Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
izglītojamo profesionālās meistarības konkursu pasākuma ,,Jaunais profesionālis 2012” 
aktivitātēm” – 4 pedagogi;  Svešvalodas prasmju kompetenču paaugstināšanas modulis  
piedalās  13 profesionālo priekšmetu skolotāji un administrācija un  2 prakšu vadītāji no 
uzņēmumiem( sadarbības partneri); Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču 
paaugstināšanas modulis  piedalījās  15 profesionālo priekšmetu skolotāji un 
administrācija;  Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju 
stažēšanās organizēšana Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības valstīs – Vācijā 
piedalījās 2 pedagogi. 

2012. gadā skolā īstenoja šādas  interešu izglītības programmas: 1) 
Kultūrizglītības programmā: tautisko  deju kolektīvs „Madara”, kustību teātris, 
ansamblis; 2) Sporta programmā: smagatlētika, basketbols, volejbols; 3) Jaunrades 
programma: projektu darbnīca, ēdiengatavošanas, kokapstrādes, vizuālās mākslas un 
dizaina pulciņi.    

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi profesionālo meistarību pilnveidoja 
ārpusskolas pasākumos un mācību ekskursijās:  
Audzēkņi aktīvi piedalījās ārpusskolas konkursos un aktivitātēs:  

 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības 
konkursu pasākuma ,,Jaunais profesionālis 2012”aktivitātes 
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,,Komercpakalpojumi un individuālie pakalpojumi” Viesmīlības profesiju konkursa 
pusfinālā: Ēdienu gatavošanā un Viesu apkalpošanā – atzinības raksti.  

 ,,Skola 2012” aktivitātēs:  
Aktivitāte ,,Meistarstiķi uz skatuves”: ,,Neticami, bet fakts”; 
Izglītības programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” audzēkņi E. Jakovļeva un 
S. Endeļa piedalījās  aktivitātes ,,Arhitektūra un būvniecība”nozares profesijas 
paraugdemonstrējumos stendā: ,,Cauruļvadu montāža”; audzēkņu E. Ozols un M. 
Barovskis piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās 
meistarības konkursu pasākumā ,,Jaunais profesionālis 2012”aktivitātē ,,Arhitektūra un 
būvniecība”profesionālās meistarības konkursā ,,Sanitārtehniskie darbi”  ieguva 3. vietu. 

 Piedalījāmies  Valmierā „XV Vidzemes Uzņēmēju dienas 2012” un  
Profesionālajos meistarības konkursos ēdienu gatavošanā  un   viesu 
apkalpošanā. 

 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo konkursa kokapstrādes 
nozares profesiju profesionālās meistarības konkurss ,,Krēsls 2012”. Piedalījās 
skolotājs M. Hapanioneks, 3 audzēkņi katrs savā nominācijā  ,,Būvizstrādājumu 
galdnieks”, ,,Galdnieks”, ,,Mēbeļu galdnieks”  visi audzēkņi ieguva atzinības 
rakstus.  

 “Droša skola – drošs darbs” projekta konkursā droša ,,Profs 2012” pusfinālā (V4 
grupa) 

 Piedalījāmies Mālpils novada pasākumos:   ,,Atbalsts lauku bibliotēkām” 
saviesīgās daļas apkalpošanā un Mālpils rudens gadatirgū.   

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi devās šādās mācību ekskursijās:  uz izstādi 
,,Skolu 2012” un paraugdemonstrējumiem ,,Jaunais profesionālis 2012”;   17. 
starptautisko pārtikas izstādi ,,Rīga Food 2012”;   Apmeklēja Rīgas viesnīcas,  
Farmācijas un Anatomijas muzeju;  Latvijas Nacionālās  bibliotēku „Gaismas pili”.   
Mālpils Profesionālā vidusskolas piedalījās  Valsts Reģionālās un Attīstības ministrijas 
konkursā ,,Latvijas Zaļā josta”  un   sociālajā projektā Likteņdārza veidošanā „Dāvini 
savai Latvijai”, ESF projektā ,,Caur izpratni – aktīvai rīcībai”. Piedalās ESF projektā 
“Droša skola – drošs darbs” 

 Audzēkņi ar labiem pamākumiem piedalījās AMI rīkotās  Vidzemes sporta 
spēlēs  šādos sporta veidos: dambretē, roku cīņā, svaru stieņa spiešanā guļus,  roku 
cīņā, svaru bumbu celšanā, volejbolā, minifutbolā, šautriņu mešanā,  galda tenisā, 
basketbolā, vieglatlētikā.     

Mālpils Profesionālajā vidusskolā tika organizēti konkursi profesionālajos mācību 
priekšmetos: Rasēšanā, Vizuālajā mākslā un dizainā,  Ēdienu gatavošanā, Viesu 
apkalpošanā, Atslēdznieku darbos. Audzēkņi A.Pavļika un V.Vīksnīte sagatavoja 
materiālu  ,,Krāsainie saldie ēdieni”, V2,A2 grupas audzēkņi sagatavoja  prezentāciju un 
to prezentēja  ēku inženiertīklu tehniķu 2 kursa audzēkņiem  par tēmu ,,Galda kultūra” . 
Par skolas darbu tika  ievietotas  reklāmas  masu saziņas līdzekļos : reklāma ,,Skola 
2012”, Izglītības ceļvedis 2013”, Informācija – reklāma ,,Izglītība 2013,   Izdevumam 
,,Smails”, Informācija  ,,Atvērto durvju dienām”, Informācija – reklāma ,,Latvijas avīzē”, 
radio reklāma  STAR FM , Valmieras radio, Siguldas radio . 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā atvērto durvju dienās  viesojās  tuvākās  Pierīgas 
reģiona pamatskolas un vidusskolas.  
  Mālpils Profesionālā vidusskola ir atvērta iestāde sadarbībai, labām idejām,  
aktivitātēm, projektiem.   2012.gada jūlijā  tika veiksmīgi pabeigts 2010.gadā uzsāktais 
Mūžiglītības programmas Comenius projekts „Mācības uzņēmumā” sadarbībā ar 
partneriem Portugālē, Spānijā, Itālijā, Turcijā, Polijā. Projekta kopsumma ir 21 000 eiro. 
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2012.gada tika iesniegts konkursam un apstiprināts Leonardo da Vinci programmā 
Mālpils Profesionālās vidusskolas projekts „Jauna pieredze Eiropas uzņēmumos”, kura 
ietvaros ārzemju praksēs varēs piedalīties 20 skolas audzēkņi. Projektam piešķirtais 
finansējums ir 81262 eiro. Tas turpināsies līdz 2014.gadam. 

Pirmo reizi skolā uzņēmām ārzemju praktikantus no Čehijas 3 nedēļu ilgā 
praksē. Sadarbība ar Čehijas mācību iestādi turpināsies arī 2013.gadā. 

2012. gadā tika īstenots Mālpils domes finansēts „Sabiedrība ar dvēseli” 
programmas projekts  „Rožu vasara”, kurā piedalījās arī mūsu skolas pedagogi 
pensionāri un bagātināja mūsu puķu dobes ar stādiem.  

Mālpils Profesionālo vidusskolu 2012.gada 7.decembrī apmeklēja Valsts 
prezidenta Andris Bērziņš. Prezidenta novēlējums skolai: „Paldies par viesmīlīgo 
uzņemšanu. Noēlu veiksmi turpmākajā attīstībā, jo uzsāktais ir daudzsološs!” 

Veiktie darbi: Mālpils Profesionālajā vidusskolā pie stadiona  tika nomainīti   soli; 
Metināšanas darbnīcā nomainīts transformators un atbilstoši elektrības vadi;  
Paplašināta ārējās un iekšējās videonovērošanas sistēma; Veikti kosmētiskie remonti 
atslēdznieku darbnīcā, dienesta viesnīcas sanitārajos mezglos un virtuvēs; Nomainīts 
20 m metāla ūdensvada caurules ar PVH caurulēm.  
  Lai nodrošinātu ugunsdrošības un elektrodrošības prasības internātos  un 
mācību telpās Mālpils novada dome iegādājās ugunsdzēšamos aparātus.   
Vasaras laikā Mālpils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca tiek pieprasītas  
dažādu vasaras, sporta un deju nometņu organizēšanai un Jauniešu apmaiņas 
programmu īstenošanai. 
 
Mālpils Profesionālās vidusskolas lielākie budžeta izdevumi 2012.gadā /Ls/: 
1.Darba algas                                                                155924 
2.Soc.nodoklis                                                                40657 
3.Ārvalstu komandējuma nauda un ceļa izdevumi   20397 
4.Apkure                                                                         38081 
4.Ūdens un kanalizācija                                                 3876 
5.Energoenerģija                                                           23816 
6.Veļas mazgāšana                                                        3819 
7. Biroja preces                                                              2069 
8.Remontmateriāli un iestādes uzt.materiāli           4653 
9.Mācību līdzekļi un materiāli                                     9047 
10.PVN                                                                           3415 
11.Stipendijas                                                              55585 

 
 

Mūzikas un mākslas skola 
 
Audzēkņu skaits 
          

Noslēdzot 2011./2012. mācību gadu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās 
97 audzēkņi: 66 – mūzikā un 29 – mākslā.  
         2012. gada 25. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas 
profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 11 audzēkņi, 9 – mūzikas programmās 
un 2 vizuāli plastiskās mākslas programmā. 
         2012. gada 1 septembrī mūzikas nodaļā mācības uzsāka 22 audzēkņi: 2 
sagatavošanas klasē  
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un 20 audzēkņi 1. klasē, mākslas nodaļā mācības uzsāka 8 audzēkņi. 
         2012/2013. mācību gada skolā mācības apgūst 102 audzēkņi: 69 – mūzikā un 33 
– mākslā.  

Pedagoģiskie darbinieki               
         Skolā strādā 15 pedagogi, no kuriem 12 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 
pedagogi ar vidējo speciālo izglītību no kuriem 2 studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības augstskolā. 
7 pedagogiem ir maģistra grāds. 
 
         2012./2013. mācību gadā uzsāka darbu 3 jauni pedagogi: 
Inga Karika – flautas spēle, 
Aļeksandrs Pļeskačs – sitaminstrumentu spēle, 
Artūrs Liede – ģitāras spēle. 
 

Pedagogu tālākizglītība 
          Paralēli mācību darbam skolas pedagogi pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas 
pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus seminārus, meistarklases un metodiskās 
sanāksmes. 
 
Mūzikas nodaļa  
 

 
Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstādes un radošās aktivitātes 
 

Datums         Kursu nosaukums Norises vieta Dalībnieki 

28.08.12. 
11.09.12. 

Lietišķā etiķete ( 16 ak. st.) 
 

Mālpils 
novada dome 

D. Ulase 

19., 25.09.12. 
02., 09.10.12. 

ES fondu iespējas un izvēle Mālpils 
novada dome 

D. Ulase 

20.-21.09.12. 
26.-27.09.12. 

Kolektīvās muzicēšanas specifika 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
programmu audzēkņu kameransambļos. 
 ( 36 ak. st.) 

E. Melngaiļa 
Liepājas 
Mūzikas 
vidusskola 

D. Ulase 

04.,05.10.12. 
16.,17.10.12. 

Kolektīvās muzicēšanas specifika 
profesionālās ievirzes un profesionālo 
vidējo mūzikas izglītības programmu 
audzēkņu koros un vokālajos ansambļos 
( 36 ak. st.) 

Rīga, P. 
Jurjāna 
mūzikas skola  

I. Daukste 

11.10.12. Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Rēzekni ( J. Ivanova Rēzeknes 
Mūzikas vidusskola, Rēzeknes mākslas 
un dizaina vidusskola, Austrumlatvijas 
jauniešu centrs ) 

Rēzekne  Visi 
skolotāji 
 

16.,23.,30.10. 
06.,13.11.12. 

ES fondu projektu sagatavošana un 
vadība 

Mālpils 
novada dome 

D. Ulase 

20.,27.11.12. 
04.12.12. 

Komunikācija ES fondu projektos Mālpils 
novada dome 

D. Ulase 

Datums                           Pasākums Norises vieta Dalībnieki 
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01.-02.12. Dizaina izstrāde un makets izstādei „Gara 
aristokrāts - Valentīns Skulme” 

Rīga, 
Mālpils 

 E. Tāle 

25.01.12. „Es eju pār robežām paceltu galvu” 
Leonarda Laganovska personālizstādes 
„Yezzz !!!” ietvaros saruna par 
ģeopolitiskajām kartēm un varas spēlēm 
mūsdienās un nesenajā pagātnē 

Rīga, 
Laikmetīgās 
mākslas 
centrs 

 M. Mackus 

2.02.12 Rūsiņa Rozītes (1943.-1978.) darba 
„Mākslinieka klusā daba” izstādīšana 
cikla „Kafejnīcas lieta” ietvaros kim 
mākslas zinātnieces Šeldas Puķītes 
lasījums, kas, klātesot bohēmas 
lieciniekiem Jurim Strengam un Valdim 
Villerušam pāraugs atmiņu vakarā 

Rīga, 
Laikmetīgās 
mākslas 
restorāns 
„Kichen” 

M. Mackus 

10.02.- 
31.03.12. 

Personālizstāde „Soļi” Rīga 
Mc2 

E. Titāne 

15.03.12. Scenogrāfija izrādei „Pauks un 
Šmauks” 

Daugavpils 
teātris 

A.Arnis 

19.- 
20.03.12. 

„Daudzveīgas mācību metodes mācību 
priekšmetā datorgrafika profesionālās 
ievirzes programmā” 

Rīga,  
J. Rozentāla 
mākslas skola 

A.Klintsone 

20.03.12.  „Smalkās radības” Grupas izstādes 
atklāšana 

Rīga, 
Porcelāna 
muzejs 

E. Titāne 

31.03.12. Grupas izstādes „M”(miniatūras) 
atklāšana 

Rīga,  
Galerija „Ziema” 

M. Mackus 

05.04.12. Scenogrāfs asistents izrādei „Oņegins, 
Komentāri”. 

Jaunais Rīgas 
teātris 

A.Arnis 

17.04.12. Scenogrāfs izrādei „Nepareiza dzīves 
skola” 

Rīga, Dirty  
Deal Teater 

A.Arnis 

26.04.- 
1.05.12. 

International scort film festival 
Oberhausen. Festivāla kurators Herbert 
Schwarze ir izvēlējies festivāla programmai 
animācija/mūzikas video „Hugo” 
(Liene&Maija Mackus 2010) 

Oberhausen M. Mackus 

02.-
03.06.12. 

Gadskārtējā mākslas un amatniecības 
darbu izstāde-gadatirgus Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā 

Rīga D.Galakro
- dzeniece 

03.06.12. Scenogrāfija izrādei „MESIJA” režisori 
I.Tontegode un N. Zālamans 

Rīga,Tabakas 
fabrika 

A.Arnis 

17.06.12. Mūsdienu mākslas centrs „Kiasmi”, 
iepazīšanās ar ekspozīciju 

Somija, 
Helsinki 

D. Galakro- 
dzeniece 

20.06.12. Pieredzes apmaiņa Barselonas Teātra 
institūtā  

Spānija,  
Barselona 

A.Arnis 

19.07.12. Naborigāmas cepļa izkraušana un darbu 
apskate 

Ārzemes  E. Titāne 

12.- 
16. 07.12. 

Naborigāmas cepļa iekraušana un darbu 
apdedzināšana.  

Ārzemes  E. Titāne 

08.- Starptautiskais keramikas un tēlniecības Bolieslaveca. E. Titāne 
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Mācību un audzināšanas darbs 
         

2012. gadā Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās dažādās 
radošās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Muzicēja koncertos un konkursos. Sūtīja 
savus mākslas darbus uz konkursiem Latvijā un citās valstīs. Audzēkņu darbi tika 
atzinīgi novērtēti, saņemti dažādu kategoriju apbalvojumi. Savas zināšanas audzēkņi 
papildināja apmeklējot dažādu slavenu mākslinieku darbu izstādes. 
 

Mūzikas nodaļas koncerti  
 

Laiks                             Pasākums Atbildīgais 

19.01.12. Koncerts Allažu sociālās aprūpes centrā J. Vītums 

08.03.12. Rīgas 45. vidusskolas mūzikas nodaļas audzēkņu un 
pedagogu koncerts 

J. Vītums 

29.03.12. Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem „Populāro 
melodiju virpulī” 

D. 
Dzelvīte- 

30.08.12. simpozijs „Bolieslaveca”.  Polija 

30.08.- 
30.09.12. 

Grupas darbu izstāde „Arhitektoniskā 
māksla”  

Daugavpils, 
Māla centrs 

E. Titāne 

06.09.-
17.09.12. 

Starptautiskais Laikmetīgās Mākslas 
Festivāls „SURVIVAL KIT 4” 

Rīga, 
Tabakas 
fabrika 

M. Mackus 

07.09.12. Rietumu Bankas mākslas kolekcijas 
izstādes iekārtojuma autors  

Rīgas birža A. Arnis 

09.09-
27.09.12. 

„Sidegundes” keramikas plenērs 
„Zemeņu laiks”. 

Mālpils D. Galakro- 
dzeniece, 
M. Mackus 

08.09.12. Darba autortehnikas demonstrēšana 
„Baltās nakts” ietvaros pasākumā ar 
nosaukumu „Porcelāna pārtika” 

Rīga, 
Porcelāna 
muzejs 

E. Titāne 

19.09.-
10.12.12. 

Ekspedīcija – „Islama mākslas tradīcijas 
un to sintēze ar Eiropas mākslas stiliem 
Andalūzijā" 

Spānija, 
Granada 

M. Mackus 

24.09.-
14.10.12. 

„Baltās Nakts atskaņas izstāde” Pēteris 
Martinsons. Imants Klīdzējs, Elīna Titāne.  

Rīga, 
Porcelāna 
muzejs 

E. Titāne 

08.10.- 
06.12.12. 

7. Starptautiskā mazo formu porcelāna 
izstāde  

Rīga, 
Porcelāna 
muzejs 

 E. Ttitāne 

26.10- 
06.12.12. 

Starptautiskais mazo formu keramikas 
simpozijs 

Ventspils, 
Amatu māja 

E. Titāne 

09.11.- 
11.11.12 

Teātra festivāls „Baltic Circele” Somija, 
Helsinki 

A.Arnis 

17.11.12. Scenogrāfija deju koncertam „Laiki raksta 
dejas rakstā” 

Rīga, 
Ķīpsalas halle 

A.Arnis 

30.11.12. Scenogrāfija izrādei Daniils Harmss 
„Vecene”, rež. V. Nastavševs  

Rīga, 
Nacionā- lais 
teātris 

A.Arnis 
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Lubarte 

09.04.12. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā J. Vītums 

23.05.12. Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā I. Daukste 

24.05.12. Koncerts Sidgundas pamatskolā D. Ulase 

17.12.12. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā I. Daukste 

20.12.12. Koncerti Mālpils aprūpes centrā un Stīveru aprūpes centrā 
„Gaismiņas” 

D. Ulase 

25.12.12. Ziemassvētku koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā J. Vītums 

 
Konkursi, festivāli. 
 

Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

11.05.12. II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu 
konkurss Ozolniekos (piedalījās D. Beņķe un I. Ozola) 

D. Ulase 

27.07.- 
04.08.12. 

III Salacgrīvas Klasiskās Mūzikas festivāls  
(piedalījās D. Beņķe un I. Ozola) 

J. Vītums 

 

Mākslas nodaļa (konkursi, izstādes) 

Datums                           Pasākums Norises vieta Atbildīgais 

17.- 
18.01.12. 

Aivara Manguļa personālizstādes 
apmeklējums kopā ar 1.-3. klašu un I-III 
kursu audzēkņiem 

Mālpils k./n. D. Galakro- 
dzeniece 

09.02.12. Mācību ekskursija Rīgas muzejos un 
izstāžu zālēs 

Rīgas Birža, 
LVMM, LMA, 
Mākslas telpa 

D. Galakro- 
dzeniece, 
M. Mackus 

16.03.12. Valsts konkurss kompozīcijā 
(Daniela Begune – atzinība,  
Elva Dancīte, Valters Rogulis) 

Valmieras 
Mākslas skola 

D. Galakro- 
dzeniece 
A.Klintsone 

10.- 
13.04.12. 

Darbu atlase un nosūtīšana „49. 
Starptautiskajam bērnu mākslas 
konkursam” 

Taipeija,  
Ķīna 

D. Galakro- 
dzeniece 

13.04. Atvērtās durvis konkursa „Toņi un 
pustoņi” kontekstā 

Mālpils k. n. D. Galakro- 
dzeniece 

17.04. Darbu nosūtīšana konkursam 
„Mazbānītis” 

Viesīte D. Galakro- 
dzeniece 

21.04. Darbu atlase un nosūtīšana konkursam 
„Spānijas pavasaris”  
(Jeļizaveta Kokina -3. Vieta) 

Rīga, 
Spānijas 
pārstāvniecība 

D. Galakro- 
dzeniece  
M. Mackus 

11.05.12. Atvērtās durvis  Mākslas skola Visi skolot. 

21.05.12. Mācību ekskursija uz izrādi „Nepareiza 
dzīves skola” 

Rīga, Dirty 
Deal Teater 

A.Arnis 
D. Galakro- 
dzeniece  

04.- 
08. 06.12. 

Plenērs I-IV kursu audzēkņiem Mālpils, 
Sidgunda 

Visi  
skolotāji 

06.11.12. 43. Vispasaules bērnu mākslas 
konkursa laureātu apbalvošana (Ieva 
Jēkabsone III k. – bronza, Elīza 
Dombrovska, Valters Rogulis  

Rīga, 
Cirka manēža 

D. Galakro- 
dzeniece 
L. Mackus 
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Biedrība „Mālpils tautskola” 
 

2012.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, jo arvien 
vairāk pieaug pārliecība par kvalitatīvu projektu sagatavošanu un realizāciju, balstoties 
uz jaunu, t.sk. starptautisku pieredzi, svešvalodu zināšanām u.c.  

Janvārī-februārī partneru statusā tika izstrādāti  un iesniegti divi projekti 
Grundtvig programmā, kas diemžēl netika apstiprināti.  

Turpinājās darbs Comenius Regio projektā „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados” sadarbībā ar vietējiem partneriem un Poisdorfas pašvaldību, bibliotēku un 
tautskolu Austrijā.   

Martā tika veikts Leonardo da Vinci programmas pieredzes apmaiņas projekta 
„Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru sagatavošana”   otrais posms.  

Līdz 2012.gada jūlijam turpinājās Grundtvig partnerības projekta „Atbalsts lauku 
pašvaldībām” īstenošana. Organizētas vairāku grupu apmācības: angļu valodas 
apmācība klausītājiem bez priekšzināšanām (2 grupas), angļu valodas sarunu klubs -1 
grupa, datoru iemaņu kursi -2 grupas,  vācu val. ar priekšzināšanām -1 grupa, kā  arī  
praktiskā psiholoģija (25 dalībnieki), mākslas pamatu kurss pieaugušajiem (12 
dalībnieki). 

Novembrī- decembrī uzsākta jaunu projektu pieteikumu sagatavošana 2013.gada 
Mūžizglītības programmas izsludinātajiem konkursiem. 

 
 

KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

2012. gads Mālpils kultūras centram bija nozīmīgs pirmkārt ar to, ka visi kultūras 
centra kolektīvi aktīvi turpināja gatavoties  XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētkiem, apgūstot svētku repertuāru. 2012. Gada aprīlī apritēja 90 gadi 
leģendārajam aktierim Valentīnam Skulmem. Atzīmējot šo notikumu kultūras centrs uz 
piemiņas sarīkojumu aicināja mākslinieka dzimtu, viņa kolēģus, novadniekus un talanta 
cienītājus. Bez tradicionālajiem pasākumiem un svētkiem, aktīva un interesanta ir bijusi 
izstāžu, koncertu un  izrāžu  dzīve. Gada nogalē pirmo reizi Mālpilī notika „ Lielā lasītāju 
balva – 2012”,  kura vienkopus pulcināja bibliotekārus no visas Latvijas, rakstniekus un 
dažādas promenentas personas, Valsts prezidentu Andri Bērziņu ieskaitot. Aktīvi 
sarīkojuma līdzdalībnieki bija arī mālpilieši.  

No saimnieciskā viedokļa, pateicoties novada domes atbalstam tika nosiltināts 
kultūras centra bibliotekas spārns. 

     

 Mālpils jauktais koris, kormeistare Sanita Vītuma.  
Koris ir piedalījies kultūras centra tradicionālajos Ziemassvētku Adventa 

koncertos, kā arī sadziedāšanās svētkos Inčukalnā, Ropāžos, Siguldā un Sējā. Jauks 

IV k., Raima Ozoliņa V k. – atzinība) 



Mālpils novada domes 
 2012.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

28 

 

bija draudzības koncerts «Iedziedāsim pavasari ! » kopā ar draugiem no Skrīveriem, 
Allažiem, Suntažiem, Rīgas, Ķeguma un Valmieras. Koris ar labiem panākumiem 
piedalījās arī Pierīgas apriņķa skatē Ādažos.  

 

 Jauniešu deju kopa ,,Māra”. Kopas mākslinieciskā vadītāja Maija Orlova.  
,,Māra” daudz koncertējusi Latvijas novados – Lielvārdē, Valmierā un Pierīgas 

novadu tautas deju kolektīvu koncertā „Mēs esam un būsim tai vietā...” Stopiņos. 
Kolektīvam ir daudz draugu deju kolektīvu, ar kuriem kopā koncertēt – no Jumpravas, 
Lielvārdes, Ropažiem, Siguldas, Salaspils, Bauskas un Valmieras. 

 

 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Sidgunda”, vadītāja  Māra Gaile – Dišereite.                    
Panākumi – deju konkursa „Salaspils kauss” laureāti, Dobelē laureāta tituls un 

galvenā balva „Ābolu maiss” un republikas skatē iegūts I pakāpes diploms. Kolektīvs 
piedalījies arī Suntažu pagasta Dziesmu un deju svētkos „Pastāvēt un palikt”, kā arī 
katru gadu kuplina kultūras centra pasākumus – Ziemassvētku Adventa, pavasara 
iedejošanas un sezonas noslēguma koncertus.  

 

 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Kniediņš”, vadītāja Julijana Butkeviča. 
Kolektīvs ar entuziasmu iesaistās visās kultūras centra rīkotajās norisēs - 

Ziemassvētku un Pavasara iedancošanas rīkotajos pasākumos. Jauki ir bijuši  
draudzības koncerti Skujenē un Stopiņos, kur norisinājās Pierīgas novadu tautas deju 
kolektīvu koncerts „Mēs esam un būsim tai vietā...” 

 

 Tautas lietišķās mākslas studija ,,URGA”, vadītāja Inguna Sīmansone.    
 Studijas dalībnieki kopā sanāk katra mēneša pirmajā sestdienā, katru reizi 

apgūstot kādu interesantu un jaunu rokdarbu vai tehniku. „URGA” ar saviem darbiem 
piedalījusies vairākās izstādēs – Ropažos, Ogrē, Krimuldā, Cēsīs, Madonā, Maizes 
dienā Āraišos, Brīvdabas muzejā Rīgā, Jūrmalā un Tartu Igaunijā. 

             

 Mālpils kultūras centra amatierteātris, režisore Liene Cimža 
Amatierteātris nopietni strādāja pie  Egīla Šņores izrādes „Uzticības tests”, kas 

savu pirmizrādi piedzīvoja 1. decembrī, vēlāk ar šo izrādi piedaloties arī Latvijas 
amatierteātru iestudējumu reģiona skatē „Gada izrāde 2011”. Teātris piedalījies Rīgas 
rajona V amatierteātru svētkos Carnikavā, kā arī ar savu iepriekš iestudēto izrādi 
„Trīnes grēki” pēc R.Blaumaņa motīviem paviesojies Skultē, Suntažos un Garkalnē. 

 

 Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Daukste. 
Bērnu vokālais ansamblis piedalījies kultūras centra pasākumos – Ziemassvētku 

ieskaņu koncertos, bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursā ,,Mālpils brīnums 2012”, 
Mātes dienas un sezonas noslēguma pasākumā. 

  

 Senioru vokālais ansamblis ,,Rezēdas”, vadītāja Ināra Daukste. 
Ansamblis ir uzstājies ne tikai savos sarīkojumos, bet arī viesojies Mālpils 

Sociālajā centrā. Piedalījies ikgadējos senioru dziedāšanas svētkos „Kopā būt” 
Salaspilī. 

    

 Sieviešu vokālais ansamblis „Sidgundietes”, vadītāja Ārija Aņēna.  
Ansamblis aktīvi iesaistās kultūras centra rīkotajos pasākumos un uzstājas arī 

ārpus kultūras centra – senioru amatieru kolektīvu saietā „Daugav’s abas malas” 
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Salaspilī. Ansamblis viesojies pie draugiem Cēsīs, Jaunjelgavā. Jāpiemin veiksmīgā 
uzstāšanās ansambļu skatē Ādažos, iegūstot III pakāpi. 

 

 Folkloras kopa „Mālis”, vadītājs Andris Kapusts 
Pirmo reizi folkloras kopa piedalījās starptautiskā folkloras festivālā „Baltica 

2012”, kurš šogad norisinājās Latvijā un notika 25 gadu jubilejas zīmē . Nozīmīgs 
notikums arī bija dalība  starptautiskajā folkloras festivālā Lietuvā – Klaipēdā un kā arī 
piedalījās kultūras centra rīkotajos pasākumos. 

 

 Keramikas studija „MĀL-PILS”, vadītāja Guna Petrēvica 
Keramikas studija piedalījusies vairākos nozīmīgos notikumos, piemēram, 

Turaidā Pils svētkos  ar izstādi pārdošanu, kopīgi rīkotajā sezonas noslēguma izstādē 
„Pasaka vasarai” ar LMS „URGA”, kas bija skatāma Mālpils kultūras centra izstāžu zālē 
maija mēnesī, kā arī Labdarības loterijā Ziemassvētku tirdziņā 15.decembrī. 

 

 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 vecmāmiņu klubiņam. Ļoti interesantas ir klubiņa ekskursijas un 
tikšanās ar īpašiem un populāriem cilvēkiem 
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Mālpils novada bibliotēka 
 

Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3400 iedzīvotāju, 
kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 2012.gadā bibliotēkā kopā bija reģistrēti 
661 lietotāji, no kuriem 469 lasītāji. Tas ir par 22 lietotājiem vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa – 45% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, otra 
lielākā grupa ir iestāžu darbinieki – 24%. Tālāk seko pensionāri – 15%, strādnieki – 6%, 
studenti – 4%, mājsaimnieces 3%, bezdarbnieki – 2%, pārējie – 1%. 

2012. gadā kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits ir – 1127, bet 
izsniegums 10419 vienības. Internetu 1805 reizes izmantojuši pieaugušie, bet 3186 
reizes bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits audzis 
par 616 reizēm. Neraugoties uz lasītāju kopskaita un apmeklējuma pieaugumu, par 999 
vienībām samazinājies literatūras izsniegums. Ja pieaugušajiem lasītājiem vidējais 
izsniegums ir 32 eksemplāri, tad bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tikai 8 
eksemplāri. 

Bibliotēkas lasītājiem ir pieejams universāla satura grāmatu fonds, kā arī preses 
izdevumi. Aizvadītajā gadā iegādātas 339 grāmatas 1762 latu vērtībā un 35 
nosaukumu preses izdevumi par 1011 latiem. Vēl grāmatu krājumu papildināja 
dāvinājumi. Rezultātā tika iegūta 41 grāmata par 105 latiem. 2012 gadā iepriecināja 
pašvaldības atbalsts līdzekļu palielinājumā grāmatu iegādei. Paralēli ikdienas darbam, 
notika biliotēkas grāmatu fonda inventarizācija un krājuma attīrīšana no nolietotas un 
mazvērtīgas literatūras. Kopā norakstīti 1227 eksemplāri grāmatu. 

Bibliotēka vāc un sistematizē žurnālu, avīžu rakstus par Mālpils vēsturi, 
aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem. 2012. Gadā no jauna bija fiksēti 
49 raksti.  

Katru mēnesi bibliotēkas apmeklētājiem tiek veidotas literatūras izstādes – 
atzīmējot rakstnieku jubilejas un atceres, nozīmīgus notikumus. 

2012. gadā bibliotēkā bija vairāki literāri sarīkojumi: tikšanās -  ar rakstnieci 
Ingu Ābeli un gaisa balonu pilotu Gunāru Dukšti, rakstnieci, dramaturģi Leldi 
Stumbri. Dzejas dienu ietvaros bibliotēkas lasītājiem tika organizēts brauciens uz Ojāra 
Vācieša un Jāņa Akuratera muzejiem Pārdaugavā. Ikgadējā lasītāju ekskursijā 
augusta mēnesī iepazinām Zemgales novada kultūrvēsturiskas vietas. Gada noslēgumā 
bibliotēka iesaistījās Lauku bibliotēku atbalsta biedrības sarīkojuma „Lielā lasītāju 
balva 2012” norisē. 

Comenius Regio programmas projekta „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados” ietvaros biliotekas vadītāja devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Poisdorfu Austrijā, kā arī veica aptauju „Dažādu paaudžu lasīšanas ieradumi” Mālpilī. 

Marta mēnesī Mālpils novada bibliotēkā darbu ar pusslodzi uzsāka otra 
bibliotēkas darbiniece. 

Bibliotēkas apmeklētāji un darbinieki beidzot piedzīvoja pozitīvas izmaiņas 
bibliotēkas ārējā viedolā.  Aizvadītajā gadā tika nosiltināta un atremontēta daļa 
bibliotēkai piederošo ārsienu, pārbūvētas  kāpnes un izveidota uzbrauktuve 
ratiņkrēsliem. 
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Sidgundas bibliotēka 

 

1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 
Sidgundas bibliotēka pamatojoties uz „ Bibliotēku likumu” veic kultūras 

mantojuma – iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošina 
esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu ikvienam bibliotēkas 
apmeklētājam.Bibliotēkas teritoriālais aptvērums ir novada teritorijā ietilpstošā  
apdzīvotā vieta Sidgunda. 

Bibliotēka veic informācijas, izglītības un kultūras funkcijas sava novada teritorijā. 
Bibliotēka saņēmusi akreditācijas apliecību  16. janvārī 2012. gadā. 

 

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 
Krājuma  komplektēšana tiek veidota pēc lasītāju pieprasījuma, izvēloties kvalitatīvu 
literatūru un atbilstoši bibliotēkas funkcijai : 
Informācijai- gadagrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 
Izglītībai- dažādu nozaru literatūru, 
Izklaidei-  dzeju, romānus,  aktieru biogrāfijas, latviešu oriģinālliteratūru. 
Jaunākā literatūra tiek atlasīta lasot recenzijas presē, meklējot izdevniecību mājas 
lapās. 
Sākot ar 2011. gadu  un turpinot arī šogad  tiek atjaunota uzziņu litaratūra .  
Prese tiek  abonēta ņemot vērā lasītāju intereses un pieprasījumu. 

 

 2010. 2011. 2012. 

izsniegums 1375  1578111  1578 1262 

krāj.apgrozība 0,15 0,23 0,19 

  
Sidgundas pamatskolā  2012./2013. mācību gadā mācās vairs 63 bērni  (2011./2012. 
māc.g . - 75.) tas iespaido lasītāju skaitu bibliotēkā un arī izsniegumu. Salīdzinot 
skaitļus samazinās arī pieaugušo lasītāju skaits - iemesls maina darbu un līdz ar to arī 
dažkārt dzīvesvietu. 
Bibliotēkā grāmatas tiek norakstītas reizi gadā – atlasa saturā novecojušās un 
nolietotās. 
Jaunieguvumi tiek iegādāti 3-4 reizes gadā. 
Komplektējot jaunās grāmatas tiek  uzmanība vērsta  

 Latviešu oriģinālliteratūra, mākslinienu dzīves stāsti, 

 Bērniem- latviešu rakstnieku darbi,  piedzīvojumu literatūra, enciklopēdijas, 

 Ārzemju literatūra, 

 Dažādu nozaru literatūra. 
Darbs pie rekataloģizācijas ir sākts- Salaspils bibliotēkai nosūtīti saraksti 2011., 2010., 
2009. gadu. 
 
3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 
Sidgundas  bibliotēkā apmeklētājiem   piedāvā: 

 Brīvas pieejas grāmatu fondu,  

 24 nosaukumu preses izdevumus, 

 Jaunieguvumu izstādes, 

 Bezmaksas datu bāzes- Letonika, Laikrakstu bibliotēka, 
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 Novadpētniecības  materiālus, 

 Saņemt bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, 

 Bezmaksas interneta izmantošanu, 

 Iespēju nokopēt un printēt dokumentus, materiālus, 

 Palīdzēt izmantot internetā  pieejamās datubāzes, 

 Iesniegt jaunāko informāciju  Mālpils novada mājaslapā. 
 

 
 

 
 
 

 
Bibliotēka  apmeklētājiem sniedz uzziņas un informācijas  pakalpojumus. 2012. 

gadā  ir sniegtas 24. Personām ar īpašām vajadzībām piekļuve bibliotēkai  ir patlaban 
neiespējama, jo bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā.  

Pieaug bērnu un jauniešu  apmeklētāju skaits, kuri izmanto bezmaksas datoru 
pakalpojumus. Bibliotēka 2012. gadā  atvērta apmeklētājiem četras dienas nedēļā. 
SBA pakalpojumiem pieprasījuma nav. 
 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 
Lielāko Bibliotēkas lasītāju skaitu sastāda  Sidgundas pamatskolas  skolēni. 
Iegādājoties jaunās grāmatas tiek domāts par šo lasītāju grupu. 2012. gadā  tika 
iegādāti 24 nosaukumu grāmatas  jaunākā un pusaudzu  vecuma bērniem, jo pamatā šī  
ir potenciālā  lasītāju grupa Bibliotēkā.Pabeidzot Sidgundas pamatskolu jaunieši sāk 
mācības pilsētā un atbrauc uz savām mājām tikai brīvdienās, tā Bibliotēka zaudē 
lasītājus un pirmajās klasēs skolēnu skaits ar katru gadu samazinās.  
 

 2010. 2011. 2012. dinamika 

Lasītāju skaits 132 128 121 - 

Bērni un 
jaunieši 

57 55 44 - 

Jaunieguvumi 67 72 125 + 

Jauieguv. bērniem     20 12 24 + 

  
Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem sastāda: 

 bērnu un jauniešu literatūra – latviešu rakstnieku darbi, tulkotā arzemju literatūra, 

 uzziņu literatūra-  enciklopēdijas, vārdnīcas, 

 dažāda žandra literatūra- fantastika, folklora, dzeja, pasakas. 
Lasīšanas veicināšana – tiek uzklausīti skolas pedagogu ieteikumi grāmatu iegādei. 

Liels ieguvums skolas bērniem ir bezmaksas internets, kurā var iegūt papildus 
materiālus projekta darbiem , arī gatavojot mājas darbus. 
Palīdzība  un konsultācijas vairāk nepieciešamas  jaunāko klašu skolēniem meklējot 
uzziņas  internetā. 
 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 
Bibliotēkai nav savas mājaslapas. Informāciju par Bibliotēku iespējams iegūt Mālpils 
novada  mājaslapā www.malpils.lv.  

 2010. 2011. 2012. dinamika 

Lasītāju skaits 132 128 121 - 

apmeklējums 2283 2615 3003 + 

izsniegums 1375 1578 1262 -  

http://www.malpils.lv/
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Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā datu bāzes – Letonika un Lursoft Laikrakstu 
bibliotēku. 
Bibliotēkā ir alfabētiskais kartīšu katalogs. 
Darba vajadzībām tiek izmantots  Salaspils bibliotēkas elektroniskais katalogs. 
 
6. Novadpētniecības darbs. 
Bibliotēka  apkopo materiālus par Sidgundu, kuri iegūti no novada avīzes „ Mālpils 
Vēstis”  un par jaunumiem Mālpils novadā , kuri atspoguļoti  „ Rīgas Apriņķa Avīzē”.  
Novadpētniecības darbs tiek veikts Mālpils novada muzejā.  
 
7.  Projektizstāde. 
2012. gadā nav bijusi. 
 
8.  Metodiskā un konsultatīvā darba un  sabiedrības raksturojums. 

Informācijas ieguvei Bibliotēkā  tiek izmantotas LNB mājas lapa, Salaspils 
bibliotēkas mājaslapa. Tiek apmeklēti rajona galvenās  bibliotēkas rīkotie darba 
semināri. Konsultācijas darba  jautājumos tiek saņemtas no Salaspils bibliotēkas , kura 
ir  Rajona galvenā bibliotēka. Darbam tiek izmantots LNB elektroniskais izdevums 
„Kalendārs bibliotēkam.”  

Sadarbība ar tuvāko bibliotēku – Sidgundas pamatskolas bibliotēku,  Mālpils 
bibliotēku un Mālpils novada domi.  
 
9. Bibliotēkas  materiālā un tehniskā  stāvokļa vētējums. 

Sidgundas bibliotēkas kopējā platība ir 53m². Bibliotēkas telpām nepieciešams 
kosmētiskais remonts – par to tiek plānoti līdzekļi 2013. gada budžetā. 

2012. gadā bibliotēka tika nomainīta santehnika in uzstāditas jaunas 
dienasgaismas spuldzes datoru teplā un bērnu grāmatu telpā.  
Apmeklētājiem lietošanā ir 5 datori. 2012.  gadā  tika iegādāta jauna multifunkcionāla 
iekārta. Bibliotēkā ir  iespējams veikt  maksas printēšanas un kopēšanas pakalpojumus. 
 

10. Bibliotēkas personāls. 
Bibliotēkā  strādā viena darbiniece- bibliotēkas vadītāja. Bibliotekārās speciālās 
izglītības nav.  
Profesionālo pilnveidošanos iegūst rajona galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros, 
kvalifikācijas kursos un pieredzes apmaiņas braucienos. 
 
11. Finansiālais nodrošinājums. 
Bibliotēkai budžetu iedala  un apstiprina  Mālpils novada dome.Bibliotēkas 
pamatpakalpojumi lietotājiem ir bezmaksas, kā to  nosaka Bibliotēku likums. 
 

 2010. 2011. 2012. dinamika 

Pašvaldibas 
budžets 

5640 6540 7625 + 

Finansējums 
krāj. 
komplektēšanai 

329 538 757 + 

Līdzekļi krājuma 
kompl. 1 lietot. 

45 53 65 + 
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Dotācijas no 
valsts budžeta 

336 278 210 _ 

 
Krājuma komplektēšanai piešķirtais budžets ir Bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai 
atbilstošs un nodrošina bibliotēkas apmierinošu darbību. 
2012. gadā uzmanība vairāk tika vērsta uz nozaru literatūras grāmatu fonda 
atjaunošanu un bērnu grāmatu iegādi.  Skaitliski, ja 2012. gadā ir  iegādātas 125 
grāmatas, no tām 24 ir bērnu grāmatas un 32- dažādu nozaru litaratūra. 
 

12.Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 
Informācija par Bibliotēku atrodama  Mālpis novada mājaslapā  www.malpils.lv 

sadaļā – pašvaldības iestādes. Bibliotēka ik gadu iesniedz novada domei pārskatu par 
veiktajiem darbiem, kura to ievieto  pašvaldības gada pārskatā. Pamatā  sadarbība ir  ar 
novada domes izpilddirektoru  un finansu nodaļu. 

Bibliotēka atrodas Sidgundas ciematā , līdz ar to bibliotēkas apmeklētāji ir SIA 
Sidgunda strādājošie, Sidgundas pamatskolas skolēni un pedagogi, ciemata iedzīvotāji. 
Bibliotēkas apmeklētāji  ar piedāvāto literatūras un  preses izdevumu klāstu ir 
apmierināti. 
Jauieguvumu izstādes tiek izliktas trīs reizes gadā. 

Katru mēnesi ir iespēja saņemt  bibliotēkā  un divos apkārtnes veikalos  
bezmaksas novada avīzi „ Mālpils Vēstis”, kurā tiek atspoguļoti jaunumi novada domē, 
izglītības  un kultūras iestādēs, informācija par pasākumiem kultūras centrā Mālpilī un 
dažāda noderīga informācija novada iedzīvotājiem. 
 

 

SPORTS MĀLPILS NOVADĀ 

 

Sporta pasākumi 

 

Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 

08.01.2012. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 3.posms 

3.posms. 19 dalībnieki 

15.01.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 1.posms 

1.posms. 25 dalībnieki 

29.01.2012. Mālpils novada dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ 

Piedalījās 12 pāri. 

12.02.2012. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 4.posms 

4.posms. 20 dalībnieki 

18.02.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

1.vietu  ieguva Edgars Komarovs. 

19.02.2012. Mālpils novada čempionāts 
DAMBRETĒ 

Dambretē jau kuro gadu pēc kārtas 
1.vietu ieguva Vilnis Brikšķe, 2.vietā 
palika Valērijs Volkovs, bet 3.vietā – Ģirts 
Lielmežs. 

19.02.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 2.posms 

2.posms. 25 dalībnieki 

http://www.malpils.lv/
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03.03.2012. Mālpils novada čempionāts 
GALDA TENISĀ 

19 dalībnieki. 

11.03.2012. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 5.posms 

5.posms. 22 dalībnieki 

17.03.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 

1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš. 

18.03.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 3.posms 

3.posms. 23 dalībnieki 

31.03.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Finālsacensības telpu futbolā. Cīņa par 
10. Līdz 13.vietai. Mālpils komanda 
ierindojās 12.vietā. 

14.04.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 

1.vietu ieguva Normunds Ozoliņš. 

15.04.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 4.posms 

4.posms. 22 dalībnieki 

19.05.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 

1.un 2.vietu dalīja Normunds Ozoliņšun 
Edgars komarovs. 

20.05.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 5.posms 

5.posms. 18 dalībnieki 

26.05.2012. Mālpils novada 
VELOBRAUCIENS 

40 dalībnieki. 

26.05.2012. Mālpils novada diennakts 
čempionāts ZOLĪTĒ 

Garajā maratonā 1.vietu izcīnīja Mareks 
Zeile, 2.vietā – Ivars Mazurkēvičs, bet 
3.vietā – Jānis Sprukulis. 

09.06.2012. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
1.posms 

18 dalībnieki. 

17.06.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 6.posms 

6.posms. 21 dalībnieks 

01.07.2012. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
2.posms 

24 dalībnieki. 

15.07.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 7.posms 

7.posms. 19 dalībnieki 

11.08.2012. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
3.posms 

22 dalībnieki. 

21.08.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 8.posms 

8.posms. 25 dalībnieki 

24.08.2012. Pierīgas pašvaldību darbinieku 
2012.gada sporta spēles 

Mālpilī notika kārtējās Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēles, kurās jau otro 
gadu pēc kārtas pārliecinošu uzvaru, 11 
komandu konkurencē, izcīnīja Mālpils 
pašvaldības darbinieki. No 7 sporta 
veidiem, 5 !!! sporta veidos mūsējie 
iekļuva godalgoto trijniekā. 

25.08.2012. Pludmales volejbola sacensības 
„Mālpils pludmales karalis 2012” 

Sacensības notika identiski Latvijā 
notikušajām sacensībām „King of the 
beach”, kurās pulcējās 8 labākie Latvijas 
pludmales volejbolisti. Mūsu gadījumā 
sacensībās pulcējās 8 labākie Mālpils 
pludmales volejbolisti pēc 3 posmu 
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sacensību kopvērtējuma. Uzvarēja 
Kristaps Butkēvičs. 

08.09.2012. Mālpils novada 
VELOBRAUCIENS 

83 dalībnieki. 

15.09.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

7 dalībnieki 

16.09.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 9.posms 

9.posms. 18 dalībnieki 

07.10.2012. Mālpils novada čempionāts 
STRĪTBOLĀ 

Piedalījās tikai 3 komandas, tai skaitā no 
Mālpils – viena. Viena komanda bija no 
Siguldas un viena no Rīgas. 

20.10.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 

7 dalībnieki 

21.10.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 10.posms 

10.posms. 22 dalībnieki 

10.11.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - priekšsacīkstes 

Sacensībās piedalās 10 komandas, kuras 
ir sadalītas 3 grupās. Mālpils komanda 
(Kristaps Butkēvičs, Mareks Barsovs, 
Māris Čīma, Arnis Staško, Valters 
Brežinskis, Nauris Krīgers, Dmitrijs 
Petrenko, Edgars Kaņepējs un Mārcis 
Kaņepējs) savā grupā, ar rezultātu 3:1, 
spraigā cīņā zaudēja Ropažu komandai, 
kā arī, ar rezultātu 3:1, pārspēja Stopiņu 
komandu un ieguva 2.vietu. 

10.11.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAHĀ 

7 dalībnieki. 

11.11.2012. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 1.posms 

1.posms. 19 dalībnieki. 

17.11.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 

8 dalībnieki 

18.11.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 11.posms 

11.posms. 24 dalībnieki 

25.11.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAHĀ 

Mālpils komanda (Anatolijs Seļivanovs, 
Ģirts Lielmežs, Matīss Preiss un 
Esmeralda Balode-Buraka) 6 komandu 
konkurencē ieguva 4.vietu. 

01.12.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - finālsacensības 

Mālpils komanda sīvā cīņā, ar rezultātu 
2:3, piekāpās Saulkrastu komandai, kā 
arī, ar rezultātu 3:0, pārliecinoši pieveica 
Babītes komandu un kopvērtējumā ieguva 
6.vietu. 

08.12.2012. Mālpils domes kausa izcīņa 
ŠAHĀ 

Sacensībās piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – 56 dalībnieki no visas 
Latvijas, kā arī viesi no Šauļu pilsētas 
Lietuvā. Dalībnieku sastāvs bija ļoti 
spēcīgs – 2 lielmeistari, 1 starptautiskais 
meistars, 1 FIDE meistars, 3 meistari, 16 
meistarkandidāti, 28 1.sporta klases 
šahisti un 5 2.sporta klases šahisti. 

09.12.2012. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 2.posms 

2.posms. 20 dalībnieki. 

15.12.2012. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 

9 dalībnieki 



Mālpils novada domes 
 2012.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

37 

 

16.11.2012. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 12.posms 

12.posms. 20 dalībnieki 

22.12.2012. Mālpils sporta kluba kausa izcīņa 
VOLEJBOLĀ 4X4 

Piedalījās 4 komandas. Tika izspēlēts 
apļa turnīrs. 1.vietu, uzvarot visās spēlēs, 
izcīnīja komanda Sirsnīgie (Valts 
Mihelsons, Maikls Mihelsons, Māris Čīma, 
Ģirts Lielmežs, Ivars Masāns, Andrejs 

Furtats). 

Decembris LTSA Ziemas čempionāts 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils volejbola komanda uzsāk dalību 
LTSA Ziemas čempionāts volejbolā. 

30.12.2012. Sacensības ZOLĪTES divcīņā Piedalījās 9 komandas. 

 

 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

07.01.2012. LR komandu čempionāts 
NOVUSĀ, 2.līga 

Mālpils novusa komanda (Tālivaldis 
Zagorskis, Alfons Suķis, Jānis Jansons, 
Jānis Dišereits un Oskars Janbergs) 
uzsākā dalību LR komandu čempionātā 
novusā un kopvērtējumā ierindojās 
14.vietā 20 komandu konkurencē. 

08.01.2012. LTSA Ziemas čempionāts 
VOLEJBOLĀ 

Kopvērtējumā ar 7 uzvarām un 11 
zaudējumiem mālpilieši ierindojās 8.vietā 
10 komandu konkurencē. 

04.02.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZOLĪTĒ 

Mālpils labākie „zolmaņi” (Normunds 
Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis un Iveta Kukurāne) dalīja 
pēdējo vietu ar Salaspils komandu. 

26.02.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

Sacensībās piedalījās 10 komandas, 
kuras savā starpā noskaidroja labākos. 
Mālpils komanda (Alfons Suķis, Oskars 
Janbergs, Jānis Jansons un Kristīne 
Kaņepēja) izcīnīja 7.vietu. 1.vietā – 
Ķekava; 2.vietā – Babīte; 3.vietā – 
Baldone. Individuāli vislabāk veicās 
Oskaram Janbergam, kurš izcīnīja 3.vietu 
pie trešā galdiņa. 

17.03.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils komanda aizvadīja 
priekšsacīkstes telpu futbolā. 

23.05.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ 

3 Mālpils pārstāvji piedalās orientēšanās 
sacensībās. 

28.07.2012. Eiropas Aktīvās novecošanas un 
paaudžu solidaritātes gadam 
veltītā Latvijas pašvaldību 
darbinieku sporta diena 

Kopumā piedalījās 237 pašvaldību 
darbinieki no 19 Latvijas pašvaldībām. 
Sacensības notika 3 disciplīnās – 1 km un 
5 km skrējieni un stafete. Stafetē Mālpils 
pašvaldību darbinieku komanda izcīnīja 
9.vietu. Individuāli, savās vecuma grupās, 
mūsējie izcīnīja sekojošas vietas: Baiba 
Poiša (1.vieta), Aleksandrs Lielmežs 
(5.vieta), Valts Mihelsons (5.vieta), Anna 
Višķere (5.vieta), Edgars Komarovs 
(6.vieta), Agris Bukovskis (9.vieta), Raina 
Ozoliņa (11.vieta) un Olga Volosatova 
(13.vieta). 

13. un Pierīgas novadu sporta spēles Priekšsacīkstēs Mālpils komanda 
piekāpās Carnikavas un Mārupes 
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20.10.2012. BASKETBOLĀ komandām, pieveica Babītes komandu un 
ieguva tiesības spēlēt par 5. – 7.vietu. 
Finālsacensībās, kuru ietvaros Mālpils 
komanda tikās ar Stopiņu komandu 
(46:54) un Ropažu komandu (54:49) un 
kopvērtējumā ieguva 6.vietu. 

28.10.2012. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Mālpils komanda (Normunds Ozoliņš, 
Edgars Komarovs, Aldis Graudiņš un 
Liene Kristovska) 7 komandu konkurencē 
ieguva 5.vietu. 

novembris Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils komanda ierindojās 9.vietā. 

 

 

KOPSAVILKUMS 
2012.gads Mālpils sporta dzīvē bijis diezgan veiksmīgs. Vasarā turpināja darboties 

3 jaunie pludmales volejbola laukumi, kuri ziemā pārvēršas par Mālpils slidotavu. Ziemā 
jau notikušas vairākas draudzības spēles hokejā, kā arī karnevāls bērniem, kurš bija ļoti 
apmeklēts. Šogad, pateicoties Mālpils sporta klubam, kā arī SIA EMU (Aivara Strausa) 
un Mālpils novada domes atbalstam, ir notikuši jau divi Mālpils novada 
VELOBRAUCIENI, kas pulcēja ļoti lielu dalībnieku skaitu. Ja pirmajā velobraucienā 
piedalījās 40 dalībnieki, tad jau otrajā velobraucienā dalībnieku skaits dubultojās, 
sasniedzot 83 dalībniekus. Cerams, ka šis pasākums kļūs tradicionāls un pulcēs arvien 
vairāk dalībnieku. 

Pateicoties sporta entuziastiem (Tālivaldis Zagorski, Normunds Ozoliņš, Viesturs 
Bērziņš), vairākos posmos jau tradicionāli ir notikušas sacensības zolītē un novusā, kā 
arī ir pievienojušās sacensības šautriņu mešanā, kuras apmeklē arvien lielāks 
dalībnieku skaits. 

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists sporta jautājumos 
Tadeušs Tračums 2012.gadā veiksmīgi turpina organizēt sporta dzīvi Pierīgas novados. 
Mālpils šī gada Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā gadā ieguva 7.vietu starp visiem 
Pierīgas novadiem. 

2012.gadā Mālpilī tika sarīkotas 45 !!! sacensības un vēl mālpilieši piedalījās 7 
sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros, kā arī LTSA Ziemas čempionātā 
volejbolā un LR komandu čempionātā novusā. 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS 
NOVADĀ 

 

1. Pamatinformācija 

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, finansu 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. 
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Aģentūrā ir šādas struktūrvienības: 
• Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa 
• Sociālā aprūpe nodaļa 

 
2. 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 2011. gadā izlietoja Ls 79 435. Šo 
līdzekļu izlietojums attēlots tabulā “Budžeta izlietojums Sociālās palīdzības un 
sociālā darba nodaļā”. 

 

Budžeta izlietojums Sociālās 

palīdzības un sociālā darba nodaļā 

35%

9%3%

51%

2%

Atalgojums

DD soc.nodoklis

Pakalpojumi

Materiālu iegādes

Pabalsti

 
 

Pabalstiem 2012.gadā tika izlietoti Ls 32 535. No tiem Pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai – Ls 1 463, Dzīvokļa pabalsts – Ls 10 785, Vienreizējs 
pabalsts ārkārtas situācijā – Ls 2 000, Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam – Ls 1 125, pabalsts audžuģimenei – Ls 2 241, Pabalsts ģimenēm 
bērnu audzināšanai un izglītošanai – Ls 4 704, Pabalsts veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai – Ls 1 562.  

 

Pabalstu izmaksu apjoms 2010.-2012. gadā  

 2010. 2011. 2012. 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai 

5 730  7 890 1 463 

Dzīvokļa pabalsts 10 705 10 322 10 785 

Pabalsts bērnu audzināšanai un 
izglītošanai 

5817 7918 4 704 

Pabalsts veselības aprūpei 959 898 1 562 

 

Pēc materiālās palīdzības 2012.gadā griezušies 120 ģimenes. Sociālo palīdzību 
kopā saņēmusi 289 personas, kas pēc sociālā statusa iedalās sekojoši: 27 cilvēki ar 
invaliditāti,   112 bērni, 54 pensijas vecuma personas un citi (personas pēc 
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ieslodzījuma, bāreņi, aktīvās nodarbinātības pasākumā iesaistījušās personas, ilgstošie 
bezdarbnieki).  

Aģentūra, sadarbībā ar AS Latvenergo un Latvijas pašvaldību savienību,  turpināja 
Elektrības norēķinu karšu izsniegšanu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 
2012.gadā pavisam tika izsniegtas 79 kartes (36 I kārtas un 43 II kārtas). 

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu tika izsniegtas pārtikas pakas pašvaldības 
mazturīgajiem iedzīvotājiem. 2012.gadā pavisam tika izsniegtas 2 430 pārtikas pakas. 

Darba spējīgajām, bez darba palikušajām, personām tika dota iespēja iesaistīties 
aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 2012.gadā 
izveidotas 18 darba vietas. Gada laikā pasākumā tika iesaistīti 50 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. 2012.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 5 ģimenēm. Sociālā dienesta 
redzeslokā ir 32 sociālā riska ģimenes.  

Aģentūra nodrošina psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības 
iedzīvotājiem. Psihologs 2012.gadā ir konsultējis 32 ģimenes. Sociālais dienests ir 
apzinājis 12 daudzbērnu ģimenes, kurās pavisam kopā ir 40 bērni vecumā līdz 18 
gadiem, tāpat arī 54 vientuļos pensionārus, 104 invalīdus, 11 bērnus- invalīdus.  

Sociālais dienests pieņem lēmumus par valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas 
nepieciešamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2012.gadā kopā ir pieņemti 
12 atzinumi. 

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 2012.gadā bija aizpildītas 11 752 gultas dienas, kas 
ir par 50 gultas dienām vairāk kā 2011.gadā. Vidēji tas ir 32,19 aizpildītas gultas dienā 
plānoto 29,58 vietā. 2012.gadā kopā bija plānotas 10 800 gultas dienas.  

2011.gada beigās iestādē uzturējās 33 personas - 13 no Mālpils, 6 no Siguldas, 9 no 
Ropažu novada, un  pa vienam no Stopiņu, Lielvārdes, Rīgas, Mārupes, Amatas 
novada 

Mālpils novada pašvaldība apmaksāja par 17 personu uzturēšanos Mālpils sociālās 
aprūpes centrā.  

2012.gadā gultas dienas izmaksa bija Ls 8,90.  
2012.gadā Mālpils sociālās aprūpes centrā uzturējās viena persona, kas ievietota 

līdz 1998.gadam, par to saņemot valsts finansējumu Ls 3000,00. 

Sociālās aprūpes nodaļas finansu izlietojums (t.i. Ls 111 055) attēlots tabulā 
“Budžeta izlietojums Mālpils sociālās aprūpes centrā”.  
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Budžeta izlietojums Mālpils 

sociālās aprūpes centrā 

49%

13%
9%

28%
1%

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 30 ģimenes. 

Mājokļa atbalsts 
Aģentūras pārvaldīšanā ir Mālpils novada pašvaldības dzīvojamais fonds, tai skaitā 

arī sociālie dzīvokļi. Mālpils pašvaldības īpašumā ir 34 dzīvokļi, 12 no tiem piešķirts 
sociālā dzīvokļa statuss. Izīrēti ir 29 dzīvokļi. 

Palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrē 2012.gadā reģistrētas 9 personas, 
no tām 5 ģimenes dzīvojamās telpas izīrēšanai I kārtas grupā, 4 – II kārtas grupā. 3 
personas izteikušas vēlmi īrēt sociālo dzīvokli. 

Personāls 
P/a „Mālpils sociālais dienests pavisam ir nodarbināti 23 darbinieki. 
Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā strādā 4 darbinieki – direktore, sociālās 

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

Mālpils sociālās aprūpes centra darbību nodrošina direktores vietniece aprūpes 
jautājumos, saimniecības daļas vadītāja, sociālā darbiniece, 6 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 5 

1.līmeņa augstākā 3 

Vidējā profesionālā 11 

Vidējā vispārējā 2 

Pamatskolas 2 

 
Iestādē ir 10 darbinieki jeb 43%, kuru izglītība atbilst ieņemamajam amatam. 
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Darbinieki katru gadu paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus. 
2012.gadā 11 darbinieki ir apmeklējuši dažādus kursus, kopā noklausoties 974 stundas 
un iegūstot 17 sertifikātus. Mālpils sociālās aprūpes centra darbinieki izmantoja iespēju 
mācīties ar Nodarbinātības valsts aģentūras  izsniegtajiem kuponiem tālākizglītības 
kursus. 5 aprūpētājas profesionālās pilnveides programmā  „Aprūpētājs” ieguva 
kvalifikāciju „Aprūpētājs”. (Pielikumā darbinieku kursu apmeklējums 2012.gadā). 

 
3. Komunikācija ar sabiedrību 

Aģentūra sniedz informāciju iedzīvotājiem, izmantojot Mālpils pašvaldības 
informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”. 2011.gadā p/a „Mālpils sociālā dienesta” 
informācija izdevumā ir ievietota 5 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”. 

4. Nākamā gada plānotie pasākumi 
 
Galvenie uzdevumi 2013.gadam: 
- Profesionālas komandas veidošana 
- Pakalpojumu kvalitātes pastāvīga attīstīšana un novērtēšana 
- Aprūpes mājās pakalpojuma izveidošana 

http://www.malpils.lv/
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA MĀLPILS NOVADĀ 

 

2012.gadā Mālpils novada pašvaldības policija turpināja iesākto darbu 
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils novadā. Saskaņā ar štatu 
sarakstu pašvaldības policijā strādā viens darbinieks. 

2012.gads pagājis, salīdzinoši ar apkārtējiem novadiem, mierīgi.  
Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju 2012.gadā Mālpils novadā 

konstatētas zādzības, tīša svešas mantas bojāšana, miesas bojājumu nodarīšana, kā 
arī citas prettiesiskas darbības. Dažādu izmeklēšanas darbību veikšanai Valsts policijas 
Siguldas iecirknī nogādātas 23 personas, gan meklēšanā esošās, gan arī tās, kuras 
izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. 

2012.gadā sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli. Pamatā protokoli tiek 
sastādīti par atrašanos reibumā sabiedriskā vietā cilvēku cieņu aizskarošā izskatā un 
smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu.  

Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Valsts policijas iecirkņa inspektoru, Valsts 
policijas Siguldas iecirkni un uzņēmumu „Mustangs apsardze”. Veicot kopīgus 
pasākumus 2012.gadā atklāti vairāki noziedzīgi nodarījumi.  

Cieša sadarbība izveidojusies ar mācību iestādēm veicot skolēnu tiesisko 
audzināšanu. Pašvaldības policijas darbinieki mācību iestādēs vairākkārt uzstājušies ar 
lekcijām par sabiedrisko drošību un kārtību. 

Turpinās sadarbība ar Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un citām Domes 
struktūrvienībām. Sadarbības ietvaros veiktas ģimeņu apsekošanas, kopīgi reidi un 
pārbaudes. 

Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanas nolūkā 2012.gadā uzsākta 
diennakts video novērošana, ko veic „Mustangs apsardze” darbinieki.  

Paldies Mālpils novada iedzīvotājiem, kuru sniegtā informācija ir ļāvusi atklāt un 
novērst ne vienu vien likumpārkāpumu, palīdzot Pašvaldības policijai nodrošināt 
sabiedrisko kārtību Mālpils novadā. 

 

 

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 

 

2012 gadā darbu būvvaldē raksturo sekojoši slaitļi:  
- saņemti  un izskatīti 36 būvniecības iesniegumi (attiecīgi  2011 gadā -35 iesniegumi, 

2010. gadā -21 iesniegumi, 2009.  gadā - 32 iesniegumi un 2008. gadā – 46 
iesniegumi ), tai skaitā dzīvojamo māju jaunbūvēm  -9 iesniegumi, pirts būvniecībai – 
3 iesniegumi, inženierbūvju un tīklu būvniecībai – 5 iesniegums.  

- sagatavoti    42   plānošanas arhitektūras uzdevumi, salīdzinājumam  2011. gadā 
sagatavots  31  plānošanas arhitektūras uzdevums,  2010. gadā sagatavoti  27 
uzdevumi   2009. gadā sagatavoti  32 uzdevumi  un attiecīgi  2008. gadā – 49, kas 
liecina par būvniecības apjoma nelielu palielināšanos. Daļu no sagatavotajiem 
plānošanas arhitektūras uzdevumiem, kā jau ierasts, būvniecības ieceres ierosinātāji 
tā arī nav izņēmuši un tie vēl joprojām gaida īpašniekus novada Domes kancelejā, lai 
gan dažiem jau beidzies derīguma termiņš. 
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- akceptēti 25 tehniskie projekti,  salīdzinājumam 2011. gadā  18 projekti,  2010. gadā  

16 projekti,  2009. gadā  31 un attiecīgi  2008. gadā – 42. tai skaitā šajā gadā 
akceptēti tehniskie projekti  dzīvojamo māju jaunbūvēm  -5, inženierbūvēm un 
elektrotīkliem – 13. 

  - izdotas  20 būvatļaujas, (attiecīgi  2011. gadā – 15 būvatļaujas,   2010. gadā – 16 
būvatļaujas ,  2009. gadā - 25 būvatļaujas un  2008. gadā – 42 būvatļaujas) tai skaitā 
šajā gadā:  dzīvojamo māju jaunbūvēm izdotas -2 būvatļaujas, rekonstrukcijai – 3 
būvatļaujas, saimniecības ēku būvniecībai izdotas  -3 būvatļaujas,  pirts būvniecībai 1 
būvatļauja, elektroapgādes objektu rekonstrukcijai un būvniecībai – 5 būvatļaujas.  

- sagatavoti 20 objektu ekspluatācijā pieņemšanas akti, kur ekspluatācijā pieņemtas  
viendzīvokļu dzīvojamās mājas, vairāku elektrolīniju rekonstrukcijas, biogāzes 
koģenerācijas stacija un Mālpils vidusskolas rekonstrukcija.  

- izskatītas un akceptētas 17  vienkāršotas  rekonstrukcijas  un renovācijas  
   ieceres, tai skaitā  dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās - 9 ieceres. 
-sagatavotas un iesniegtas 15 izziņas par būvju neesību un 17 cita veida izziņas par 

ēkām un būvēm. 
- 2012.gadā Valsts Zemes Dienestā ir iesniegtas deklarācijas par kadastrā 

nereģistrētām, bet dabā esošām ēkām. Šo ēku īpašnieki saņems nekustamā 
īpašuma nodokļa paziņojumu ar nodokli mājīpašumam. Darbinieki turpina darbu šajā 
virzienā un arī 2013.gadā VZD tiks iesniegtas ēku deklarācijas, lai varētu aprēķināt 
mājokļa nodokli. Lūdzam ēku īpašniekus būt aktīviem un pašiem pasūtīt ēku 
kadastrālās uzmērīšanas lietas un nodot ekspluatācijā sev piederošās ēkas, jo 
pašvaldības deklarētajām ēkām VZD aprēķina maksimāli iespējamo ēkas kadastrālo 
vērtību. 
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Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 

 

1.Teritorijas attīstības plānošana 
Pārskats par Mālpils novada attīstības programmas 2012.-2018. izstrādi 
 

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts 
pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

Mālpils novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam apstiprināta 2012. 
gada 25. aprīlī (protokols Nr. 5/6).  

Ar apstiprināto Mālpils novada attīstības programmu 2012. - 2018. gadam var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv/novada domes dokumenti/ teritorijas 
plānošana un pašvaldībā. 

Mālpils novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta „Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde” ietvaros. 
(Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte: 
1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un 
vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana. 
Aktivitāte: 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana). 
 
Pārskats par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam izstrādi 
 
 Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vai 
plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam 
rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un noteikta plānotā (atļautā) 
izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi, t.i teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi. 

Saskaņā ar MK 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 46. punktu tika pieņemts Lēmums par Mālpils novada 
domes 25.07.2012. lēmuma Nr. 8/1 „Par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 
2024. gadam galīgās redakcijas” atcelšanu. 

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un 
plānojuma izstrāde turpinās MK16.10.2012. noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajā kārtībā. 

Lēmums par Mālpils teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai tika pieņemts 2012. gada 28. novembra sēdē. 

Lēmums par Mālpils teritorijas plānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu tika 
pieņemts  jau 2013. gada 23. janvāra sēdē. 

Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam izstrāde turpinās 2013. 
gadā. 

Mālpils novada teritorijas plānojums 2013. - 2024. gadam tiek izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta „Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde” ietvaros. 

 
 

http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
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 2. Vides aizsardzība. 
 

 2012. gada 21.aprīlī turpinot iesākto tradīciju Mālpils novads iesaistījās 
organizētajā Latvijas Lielajā talkā, kurā piedalījies skolēni, makšķernieku 
biedrība „Mālpils zivīm”, jauniešu biedrība MJAU, Vibrokas ielas aktīvisti u. c. 
talkotāji. Kopā tika savākti 35 m3 atkritumi  

 Saņemti un izskatīti 5 (pieci) iedzīvotāju iesniegumi par atsevišķi augošu koku 
zāģēšanu. 

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

 Pašvaldības mežos veikta jaunaudžu kopšana 2,4 platībā. 
 

 Komunālie pakalpojumi 

 

 Nepārtraukti nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi Mālpils 

novada iedzīvotājiem, 

 Veikta plānveida ūdensskaitītāju nomaiņa ~ 180 klientiem, 

 Siltumavotam pieslēgti divi jauni klienti, 

 Apkures sezonā nodrošināta siltuma padeve Mālpils ciema iedzīvotājiem un 

juridiskajām personām, 

 Veikti plānveida kapitālie remonti ciemata katlu mājā. Kapitālajos remontos un 

pamatlīdzekļu iegādei ieguldīti ~ 20 000 ls, 

 Visu gadu veikti pašvaldības ceļu un laukumu uzturēšana un tīrīšana finanšu 

iespēju robežās, 

 Labiekārtošanas dienestam iegādāts jauns zālāju pļaujamais traktors, 

 Izstrādāts tehniskais projekts ES struktūrfondu atbalstītā projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī” ietvaros, 

 Izstrādāts tehniskais projekts Sidgundas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai, 

 Veikts pastāvīgs darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem piesaistot gan 

tiesas instances, gan parādu piedzinēju institūcijas. 

 Pēc iedzīvotāju vēlmēm veikti dažādi darbi daudzdzīvokļu māju sakārtošanā 

namu apsaimniekošanas līgumu ietvaros. 
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PROJEKTU VADĪBA 
 

Nozīmīgākais 2012.gada veikums projektu jomā ir Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta programmas projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un 
energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada pašvaldības izglītības iestādē”. Šī 
projekta ietvaros Mālpils vidusskolas ēkā nomainīti logi un durvis, nosiltināta fasāde, 
jumts, pamati, izskalota apkures sistēma un stāvvados salikti balansējošie ventiļi, 
iekšpagalmā sakārtota lielus ūdens kanalizācija un āra apgaismojums, garderobē 
nosiltināta grīda, nomainīts apgaismojums, kā arī daļai no pagraba telpām siltināti 
griesti un sienas. 

Beidzoties Nīderlandes fonda KNHM atbalstītajai iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
programmai “Sabiedrība ar dvēseli”, Mālpils novada dome ir izveidojusi savu līdzīgu 
programmu “Mēs savam novadam”, lai sabiedriski aktīvajiem iedzīvotājiem būtu 
iespējas īstenot savas idejas, kas veltītas novada vides pilnveidošanai. 2012. gadā 
īstenoti pieci projekti: rotaļu laukuma labiekārtošana Krasta ielas 4 divos pagalmos, 
apstādījumu sakārtošana pie Mālpils Profesionālās vidusskolas, Zaļās klases izveide 
Mālpils vidusskolā, hokeja laukuma un slidotavas labiekārtošana, tūrisma pakalpojumu 
pilnveide Mālpilī.  

Izstrādāts un īstenots projekts „Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana”: 
apmācības 7 grupām, katrā no kurām bija 10-30 dalībnieki.  No jūnija līdz decembrim 
tika organizētas nodarbības 176 stundu apjomā. Tajās piedalījās novada domes 
deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību 
iestāžu vadītāji un darbinieki.  Kopumā apmācībās piedalījās 65 klausītāji, liela daļa no 
viņiem apguva vairākas tēmas. Nodarbības notika par tādām nozīmīgām tēmas kā „ES 
fondu projektu iespējas un izvēle”, „Iepirkums”, „Sekmīga komunikācija ES fondu 
projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana”, 
„Lietišķā etiķete”, „ ES fondu projektu sagatavošana un vadība”, „Aktuāli grāmatvedības 
jautājumi”, „Komunikācija, publiskā uzstāšanās, pašmenedžments”. 

Vidusskolas Comenius projekts „Klase dabā, daba klasē” veicināja jau esošās 
pieredzes radošu izmantošanu, apmaiņu ar partneriem un jaunu, mūsdienīgu mācību 
palīgmateriālu izveidi.  

Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekts „Atbalsts lauku pašvaldībām” 
papildināja pieaugušo izglītības aktivitātes: svešvalodu, datorapguves, mākslas un 
praktiskās psiholoģijas kursus. 

Mālpils novada domes Leonardo da Vinci projekts „Tūrisma attīstība lauku 
pašvaldībās” (turppināsies arī 2013.gadā) deva vērtīgas zināšanas un pieredze sava 
novada attīstībai. 

Mālpils Profesionālās vidusskolas Comenius projektā „Mācības uzņēmumā” 
audzēkņi papildināja zināšanas savās un partnerskolu specialitātēs, mācījās vadīt 
nodarbības virtuālajā uzņēmumā.  
Jaunas zināšanas un iemaņas Mālpils Profesionālās vidusskolas visu specialitāšu 
audzēkņiem deva Leonardo da Vinci partnerības projekts „Sadarbība profesionālās 
izglītības ilgtspējai un attīstībai” un īso prakšu projekti. 

Mālpils novada domes Comenius Regio projekts „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados”  (turpināsies arī 2013.gadā) sadarbībā ar Poisdorfas pašvaldību Austrijā. 
Vietējie partneri – bibliotēkas un visas izglītības iestādes. Projekta galvenie pasākumi – 
mūsdienīgo Ziemassvētku pasaku sacerēšana, tulkošana un noformēšana,  lasīšanas 
ieradumu aptauja dažādu paaudžu cilvēkiem, lasīšanas maratons skolās, iepazīstot 
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partnervalsts rakstnieku darbus bērniem, rakstnieku muzeju apmeklējumi, tikšanās ar 
rakstniekiem skolās un bibliotēkās u.c.  

Mālpils novada domes Leonardo da Vinci partnerības projekts „Tūrisma 
kompetences – kvalifikācija un atzīšana” (turpināsies arī 2013.gadā). Partneri – Vācijā, 
Bulgārijā, Portugālē, Ungārijā, Slovēnijā. Projekta gaitā katrā partnervalstī notiek 
apmācības tūrisma asistenta izglītības iegūšanai neformālā ceļā pēc 180 stundu 
kopīgas programmas. Ir paredzētas arī kopīgas apmācību sanāksmes ar partnervalstu 
līdzīgu kursu dalībniekiem.  

Mālpils PII „Māllēpīte” Comenius projekts „1001 veids komunikācijai” (turpināsies 
arī 2013.gadā). Partneri – Vācija, Turcija, Slovākija, Spānija. 
Projekta tēma tiek atklāta daudzveidīgās praktiskās radošās nodarbībās, gatavojot un 
prezentējot dažādus materiālus, organizējot pasākumus un izstādes, ilustrējot literāros 
darbus, apgūstot un salīdzinot dažādu valstu komunikācijas īpatnības un saziņas 
iespēju daudzveidību. 

Uzsākts Sidgundas pamatskolas Comenius programmas projekts ”Leģendas 
mūs vieno”,  kas turpināsies līdz 2014.gada jūlijam. Partneri Vācijā, Horvātijā, 
Nīderlandē, Portugālē, Lietuvā, Čehijā. 

19.-21.jūnijā Birmingemā (Anglija) notika Eiropas Komisijas rīkota konference ar 
dalībniekiem no visām ES valstīm „Mūžizglītība visiem”.  Īpašs pasākums tās ietvaros 
bija labāko projektu izstāde – tajā tika rādīti tikai 16 projekti no visas Eiropas, un viens 
no tiem bija Mālpils novada domes 2011.gadā pabeigtais Grundtvig programmas 
projekts „Kultūru migrācija biogrāfijās”.   

12.un 13.novembrī Viļņā, Lietuvā, norisinājās starptautiskā Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas projektu  izstāde „Baltic Expro 2012”. Mālpils vidusskolas 
īstenotais Comenius projekts „Klase dabā, daba klasē” ir atzīts par Comenius 
programmas labās prakses piemēru Latvijā, tādēļ tikām aicināti piedalīties šajā 
pasākumā.  

 

 

Mūžizglītības projektu starptautiskie pasākumi 2012.gadā:  
 

Laiks Projekta nosaukums un veids Iestāde Sanāksmes vieta 

Janvāris „Tūrisma kompetences” – Leonardo 
da Vinci 

Novada dome - 1 Bad Zwischenahn, 
Vācija 

Februāris „Klase dabā, daba klasē” - 
Comenius 

Vidusskola - 7 Humenne, Slovākija 

Marts „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados”- Comenius Regio 

Novada dome -7 Poisdorfa, Austrija 

Marts „Atbalsts lauku pašvaldībām” - 
Grundtvig 

Biedrība „Mālpils 
tautskola”-2 

Vidigueira, Portugāle 

Marts „Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru 
sagatavošana” 

Biedrība „Mālpils tautskola” 
-1 

Roma, Itālija 

Marts „Mācības uzņēmumā” - Comenius Profesionālā vidusskola -4 Szydlov, Polija 

Marts  „1001 veids komunikācijai” - 
Comenius 

PII „Māllēpīte” -6 Barselona, Spānija 

Aprīlis „Klase dabā, daba klasē” - 
Comenius 

Vidusskola -3 Demre, Turcija 

Maijs „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados”- Comenius Regio 

Novada dome  Mālpils, 10 viesi 
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Maijs „Klase dabā, daba klasē” - 
Comenius 

Vidusskola -4 Vraca, Bulgārija 

Maijs „Mācības uzņēmumā” - Comenius Profesionālā vidusskola -4 Buca, Turcija 

Jūnijs Prakse ārzemju uzņēmumos Profesionālā vidusskola Uzņemti 4 praktikanti 
no Čehijas 3 ned.  

Jūnijs „Atbalsts lauku pašvaldībām” - 
Grundtvig 

Biedrība „Mālpils 
tautskola”- 

Mālpils, 16 viesi 

Septembris „Tūrisma kompetences” – 
Leonardo da Vinci 

Novada dome  Starptautiskā 
mācību sesija 
Mālpilī, 13 viesi 

Septembris „Leģendas mūs vieno”- Comenius Sidgundas pamatskola -2 Pardubice, Čehija 

Oktobris „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados”- Comenius Regio 

Novada dome -7 Poisdorfa, Austrija 

  
Kopumā 2012.gadā 48 mālpilieši ir piedalījušies starptautisko projektu sanāksmēs 
ārzemēs, un Mālpilī esam uzņēmuši 39  ārzemju viesus. 
 

2012.gadā pabeigtie, uzsāktie un 2013.gadā turpināmie projekti Mālpils novadā_                                                                              
novada dome, iestādes, nevalstiskās organizācijas  un iniciatīvas grupas 

                  

Mālpils pašvaldības iestāžu un uzņēmumu projekti 

Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Finansējošā 
Programma/  

Fonds 

Lēmu-
ma Nr. 

Kopējais 
projekta 
budžets, 

LVL 

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinan-
sējums 

Projekta 
īstenoš. 
periods 

Vadošais 
partneris 

Projekta 
partneri 

1 

Mēs savam 
novadam                           
(seši iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti) 

Mālpils 
novada 
dome 

  2955,15 2955,15 
05.2012. 

-10.2012. 
Mālpils novada 

dome 

  

2 

Zivju resursu 
aizsardzībai 
nepieciešamā 
aprīkojuma 
iegāde 

Latvijas zivju 
fonds 

Nr. 1.17 1 750,13 175,00 
05.2012. 

- 
12.2012. 

Mālpils novada 
dome 

Biedrība 
„Mālpils 
zivīm” ar 
līdzfinansēj
umu 350Ls 

3 
Skeitparka 
izveide 

Eiropas 
lauksaimniec
ības fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 12-
04-
LL01-
L41320
1-
000003 

3556,90 355,69 
11.2012. 

- 
06.2013. 

Mālpils novada 
dome 

  

4 
Izglītības iestāžu 
informatizācija 

Eiropas 
reģionālās 
attīstības 
fonds 
(ERAF) 

Nr. 
2990/03
44/ 
3DP/3.2
.2.1.2/0
9/ 
IPIA/VIA
A/604 

32 931,26 4 939,69 
01.2010. 

-12.2012. 
Mālpils novada 

dome 
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5 

Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju 
samazināšana 
un 
energoefektivitāt
es 
paaugstināšana 
Mālpils novada 
pašvaldības 
izglītības iestādē 

Klimata 
pārmaiņu 
finanšu 
instruments 
(KPFI) 

Nr. 
KPFI-
7/89 

368 460,52 
144821,8

2 
07.2010. 

-12.2012. 
Mālpils novada 

dome 

  

6 

Mālpils novada 
teritorijas 
plānojuma un 
attīstības 
programmas 
izstrāde 

Eiropas 
sociālais 
fonds (ESF) 

Nr. 
1DP/1.5
.3.2.0 
/10/API
A/VRAA
/ 
069/027 

44 486.00 0,00 
12.2010. 

-06.2013. 
Mālpils novada 

dome 
  

7 

Sociālā 
darbinieka 
piesaiste Mālpils 
novada 
pašvaldības 
administratīvās 
kapacitātes 
stiprināšanai 

ESF 

Nr.1DP/
1.5.3.1.
0/ 
10/IPIA/
VRAA/0
99 /056 

12 793.00 0,00 
01.2011. 

-12.2012. 
Mālpils novada 

dome 

  

8 

Mālpils 
pašvaldības 
kapacitātes 
paaugstināšana 

ESF 

Nr.1DP/
1.5.2.2.
3/ 
11/APIA
/SIF/063
/ 95 

7 851,60 0,00 
04.2012. 
-01.2013 

Mālpils novada 
dome 

  

9 
Inspektora 
piesaiste Mālpils 
novada domē 

ESF 

Nr. 
1DP/1.5
.1.0/ 
11/IPIA/
VRAA/0
02/120 

5 707,00 0,00 
07.2011. 

-06.2013. 
Mālpils novada 

dome 
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10 

„Profesionālo 
mācību 
priekšmetu 
pedagogu un 
prakses vadītāju 
teorētisko 
zināšanu un 
praktisko 
kompetenču 
paaugstināšana” 
(„Projekta 
profesionālo 
mācību 
priekšmetu 
pedagogu un 
prakses vadītāju 
Teorētisko 
zināšanu 
paaugstināšanas 
Informācijas 
tehnoloģiju 
prasmju 
kompetenču 
paaugstināšanas 
moduļa 
īstenošanas 
semināru 
nodrošināšana 
2012. gada 1. 
pusgadā Rīgā un 
Rīgas reģionā”) 

ESF 16.1-
14/107 
VISC 
2011/23
6/ESF 

915,00 0,00 
03.2012. 

- 
04.2012. 

Valsts 
izglītības 

satura centrs 

- 
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11 

„Profesionālo 
mācību 
priekšmetu 
pedagogu un 
prakses vadītāju 
teorētisko 
zināšanu un 
praktisko 
kompetenču 
paaugstināšana” 
(„Projekta 
profesionālo 
mācību 
priekšmetu 
pedagogu un 
prakses vadītāju 
Teorētisko 
zināšanu 
paaugstināšana 
Svešvalodas 
prasmju 
kompetenču 
paaugstināšanas 
moduļa 
īstenošanas 
semināru 
nodrošināšana 
2012. gada 1. 
pusgadā Rīgā un 
Rīgas reģionā”) 

ESF 16.1-
14/47 
VISC 
2011/23
7/ESF 

1 586,00 0,00 
02.2012. 

- 
03.2012. 

Valsts 
izglītības 

satura centrs 

  

12 

Ūdenssaimniecīb
as pakalpojumu 
attīstība Mālpils 
novadā 

ES Kohēzijas 
fonds 

  

250 421,90 0,00 
2015. 

gada 1. 
jūnijs 

PSIA Norma K VARAM 

13 

Mālpils 
siltumapgādes 
pārvades 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

ES Kohēzijas 
fonds 

  

714 780,86 0,00 
2014. 
gada 

augusts 
PSIA Norma K LIAA 

14 

Mūsdienu 
mākslas izstādes 
Mālpils kultūras 
centra izstāžu 
zālē - no 
ielūguma līdz 
autorstundai 

Valsts 
kultūrkapitāla 
fonds (VKKF) 

Nr. 
2012-1-
ZIE-
M08013
-P 

1 000,00 0,00 
02.2012. 

- 
12.2013. 

Mālpils 
kultūras centrs 

  

15 
Mācības 
uzņēmumā 

Comenius   14 758,88 0,00 
08.2010. 

-07.2012. 

Aveiro 
profesionālā 

skola 
Portugālē 

Mālpils 
Profesionāl
ā 
vidusskola, 
skolas 
Itālijā, 
Turcijā, 
Spānijā, 
Polijā 
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16 
Klase dabā, 
daba klasē 

Comenius 

Nr. 
2010-1-
LV1-
COM06-
00867 1 

14 758,88 0,00 
08.2010. 

-07.2012. 
Mālpils 

vidusskola 

Skolas 
Bulgārijā, 
Spānijā, 
Turcijā, 
Slovākijā, 
Portugālē 

17 
1001 veids 
komunikācijai 

Comenius 

Nr. 
2011-1-
DE3-
COM06-
18895 2 

14 758,88 0,00 
08.2011. 

-07.2013. 
F.Felstenstein 

skola Vācijā 

Mālpils 
novada PII 
"Māllēpīte", 
skolas 
Spānijā, 
Slovākijā, 
Turcijā, 
Rumānijā, 
Itālijā 

18 
Leģendas mūs 
vieno 

Comenius 

Nr. 
2012-1-
PT1-
COM06-
11808 5 

14 758,88 0,00 
08.2012. 

-07.2014. 
Barcelos skola 

Portugālē 

Sidgundas 
pamatskola
, partneri  
Čehijā, 
Nīderlandē, 
Vācijā, 
Spānijā, 
Lietuvā 

19 
Lasīšanas 
veicināšana 
lauku novados 

Comenius 
Regio 

Nr. 
2011-1-
AT1-
COM13-
05036 2 

26 671,41 0,00 
08.2011. 

-07.2013. 

Poysdorf 
pašvaldība 

Austrijā 

Mālpils 
novada 
dome 

20 

Tūrisma 
kompetences - 
kvalifikācija un 
atzīšana 

Leonardo da 
Vinci 

Nr. 
2011-1-
DE2-
LEO04-
07897 2 

11 947,67 0,00 
08.2011. 

-07.2013. 
Coneed eG , 

Vācija 

Mālpils 
novada 
dome, 
partneri 
Bulgārijā, 
Portugālē, 
Ungārijā, 
Slovēnijā 

21 

Jauna 
profesionālā 
pieredze Eiropas 
uzņēmumos 

Leonardo da 
Vinci 

Nr. 
2012-1-
LV1-
LEO01-
03457 

57 132,34 0,00 
08.2012. 

-05.2014. 

Mālpils 
Profesionālā 

vidusskola 

Partneri 
Vācijā, 
Itālijā, 
Spānijā, 
Portugālē 

Mālpils novada nevalstisko organizāciju un interešu kopu projekti 

  Biedrība "Mālpils tautskola" 

1 
Mūžizglītības 
klases 
iekārtošana 

Eiropas 
lauksaimniec
ības fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 12-
04-
LL01-
L41320
1-
000006 

2 813,92 0,00 
10.2012-
05.2013 

Biedrība "Mālpils 
tautskola" 

  

2 
Atbalsts lauku 
pašvaldībām 

Grundtvig 

Nr. 
2010-1-
DE2-
GRU06-
04670 2 

10 542,06 0,00 
08.2010. 

-07.2012. 
Coneed eG, 

Vācija 

Biedrība 
"Mālpils 
tautskola"
, partneri 
Portugālē, 
Itālijā, 
Polijā 
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3 

Mobilitāšu 
dalībnieku 
starpkultūru 
sagatavošana 

Leonardo da 
Vinci 

Nr. 
2010-1-
LV1-
LEO03-
00762 

2 334,71 0,00 
06.2011-
04.2012 

Biedrība "Mālpils 
tautskola" 

Partneri 
Spānijā 
un Itālijā 

  Biedrība "Notici sev!" 

1 
Pasākums 
noteiktām 
personu grupām 

Eiropas 
Sociālais 
fonds (ESF) 
 NVA 
Aktīvais 
nodarbinātīb
as pasākums   

NVA Nr. 
12.5.2/a
-05/16  
(ESF 
Nr.1DP/ 
1.4.1.1.
2/08/IPI
A/NVA/0
01) 

23 646,16 
telpas un 

aprīkojum
s 

12. 
2010.- 

12. 2013. 

Biedrība "Notici 
sev" 

  

2 

Atbalsts jauniešu 
brīvprātīgajam 
darbam 

ESF 
 NVA 
Aktīvais 
nodarbinātīb
as pasākums   

NVA Nr. 
36.9.15.
-1/3  

240,00 
telpas un 

aprīkojum
s 

11.2011.- 
05.2012. 

Biedrība "Notici 
sev" 

  

3 

Nepieciešamā 
aprīkojuma un 
tehnoloģiju 
iegāde Invalīdu 
un viņu  
atbalstītāju 
biedrībai “Notici 
sev!” darba 
apstākļu 
uzlabošanai, 
sevis 
pilnveidošanas 
un brīvā laika 
pavadīšanas 
aktivitāšu  
dažādošanai 

Eiropas 
lauksaimniec
ības fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 12-
04LL01 
L41320
100005 

3 045,05 
telpas un 

aprīkojum
s 

07.2012. 
- 

09.2013. 

Biedrība "Notici 
sev" 

  

 

Biedrība "Mālpils zivīm" 

1 

Dabas un 
tūrisma 
kājāmgājēju 
takas izveide gar 
Mergupi 

Eiropas 
zivsaimniecīb
as fonds 
(EZF) 

  19 556,24 0,00 
04.2013.-
10.2013. 

Biedrība "Mālpils 
zivīm" 

  

 Biedrība "Idoves mantojums" 

1 
Mālpils ev.-lut. 
baznīcas pamatu 
atveseļošana 

ELFLA 

Nr.11-
04-
LL01-
L41320
2-
000004 

16 549,88 2 000,00 
10.2011. 

- 
12.2012. 

Biedrība "Idoves 
mantojums" 

Mālpils 
novada 
dome, 
privātie 
ziedotāji 
un Mālpils 
ev.-lut. 
draudze 
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2 

Antropoloģiskie 
pētījumi Mālpils 
baznīcas 
viduslaiku 
kapsētā (Mālpils 
luterāņu 
baznīcas pamatu 
atveseļošanas 
darbu ietvaros) 

VKKF 
Nr. 
2012-2-
KMA036 

500,00 0,00 
06.2012.-
10.2012. 

Biedrība "Idoves 
mantojums" 

  

3 
Aktieris Valentīns 
Skulme 

VKKF 
Nr. 
2012-1-
TEM056 

235,00 0,00 
03.2012. 

- 
04.2012. 

Biedrība "Idoves 
mantojums" 

  

  Mālpils ev.-lut. draudze 

1 
19. gadsimta 
bronzas lustras 
restaurācija 

Rietumu 
bankas 
labdarības 
fonds 

Nr. 
069/1-
09/2012 

1722,22 0,00 
10.2012. 

- 
03.2013. 

Mālpils ev.-lut. 
draudze 

Biedrība 
"Idoves 
manto-
jums" 

  PII "Māllēpīte" grupas "Taurenītis" bērnu vecāku grupa 

1 
Nāk draugi 
izkrāsot bērnību 

SIA Caparol 
Baltica 

Nr. 
2012-08 

180.03 
(tikai 

materiāli), 
darbs - 

pašu 
spēkiem 

0,00 
06.2012. 

- 
08.2012. 

PII "Māllēpīte" 
grupas 

"Taurenītis" 
bērnu vecāku 
grupa Janas 

Baranovskas 
vadībā 

SIA 
Caparol 
Baltica, 
SIA 
Tirdzniecī
bas nams 
Kurši, SIA 
SponsorK
ing 
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 
 

AUGKOPĪBA 
1. Sniegta palīdzība zemnieku saimniecībām akcīzes degvielas saņemšanai 

dokumentu noformēšana Lauku atbalsta dienestam. Apsekoti aizaugušie  lauki un 
latvāņu platības. 
 Organizēta zemnieku sanāksme par augu aizsardzības līdzekļiem un gada 
ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanu Valsts ieņēmumu dienestam. 

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 – 28. 
 Reģistrēti: liellopi – 1658 t.sk. 907 govis (66 saimniecībās); 
     cūkas – 144(2 saimniecībās); 
     aitas – 255(8 saimniecībās); 
     kazas – 122 (10saimniecībās); 
     zirgi – 44/10 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, kazkopjiem, aitkopjiem u.c.). 
14. Izveidota Mālpils novadā  darbojošos  uzņēmēju  datu  bāze,  tiek dibināti  kontakti, 

sniegta  informatīva  rakstura  palīdzība. 
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VETERINĀRAJOS JAUTĀJUMOS: 
1. Divas reizes nedēļā ir pieņemamās dienas novada telpās. Šajā laikā zemniekiem 

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

2. Sniedzu neatliekamo palīdzību slimajiem dzīvniekiem, galējas nepieciešamības 
gadījumā ir piemērota arī eitanāzija. 

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

slimību valsts uzraudzības 2012. gada plānu. 
5. Reģistrēti un vakcinēti 310 suņi un 65 kaķi pret trakumsērgu un citām infekcijas 

slimībām. 
6. Kopīgi ar pašvaldības policiju mēģinājām risināt aktuālos jautājumus, kas skar 

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

Pozitīvi gadījumi nav konstatēti. 
8. Informācija par dzīvnieku vakcinācijas laikiem sniegta arī „Mālpils vēstīs” un 

Mālpils novada mājas lapā. 
9.  Organizēta dzīvnieku līķu nogādāšana pārstrādes uzņēmumā. 
10. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzsākts darbs pie suņu apzīmēšanas ar 

mikroshēmām(mikročipiem). Šobrīd LDC mājas lapā  Mālpils novadā oficiāli 
reģistrēti tikai 10 čipēti suņi. Uzsāktais darbs un iedzīvotāju informēšana turpinās. 
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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 1900 gab. zemes un būvju īpašumi un vairāk kā 
700 gab. dzīvokļu īpašumi), gan kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā un katra nodokļu 
maksātāja (ap 2000 personu) 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 NINO, kura nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes režīmā ar 
Valsts zemes dienestu (VZD). Pēc tam ik gadu 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.  NINO programmai pieslēgta Zemesgrāmatas datu bāze un nodrošināta 
iespēja maksājumu pārņemšanai no A.s. SWEDBANK  un A.s.SEB BANKA.2012.gadā 
pastāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un 
izmaiņām tajos  

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

prasības,  aktualizēta pašvaldības datu bāzē esošā informācija atbilstoši LR VZD  
Kadastra reģistra   un Zemesgrāmatas sniegtajai informācijai 

2.  Veikts nodokļa aprēķins un nepieciešamības gadījumā pārrēķins taksācijas gada 
laikā, nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu par 2012.gadu izsūtīšana. 

3.   Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2013.gadam.  

4. Nodrošināta regulāra  informācijas ievadīšana elektroniskajā datu bāzē pēc 
grāmatvedības sniegtām ziņām par  saņemtajiem nodokļu maksājumiem.  

5.  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. 

6.  Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai novada domes sēdēs par nodokļu atvieglojumu 
piešķiršanu u.c.  jautājumiem, kurus reglamentē  LR nodokļu likumdošana. 

7. Sagatavoti nodokļu administrācijas lēmumi par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, 
kreditora prasījumi administratoriem par maksātnespējīgu personu parādiem, 
sadarbībā ar tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem kontrolēta  
pieņemto lēmumu izpilde. 

8. Nodokļu maksātājiem sniegti paskaidrojumi un konsultācijas viņus interesējošos 
jautājumos, sagatavotas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm. 

9. Pašvaldībā īstenots nodokļa atbalsta pasākums, kurā no 368 personām 
iesniegumus par piedalīšanos iesniedza 66 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. 
Visos gadījumos pieņemti lēmumi par pasākuma piemērošanu, kontrolēta 
maksājumu veikšana un sagatavoti lēmumi par nokavējuma naudas dzēšanu. 
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Bez tam veikts nomas maksas aprēķins par iznomāto pašvaldības zemi, sagatavoti un 
nosūtīti rēķini zemes nomniekiem, kontrolēta maksājumu veikšana.  
 

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. 2012.gadā 
patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un 
izmaiņām tajos. 
 Pēc stāvokļa uz 2013.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
reģistrētais iedzīvotāju skaits ir  3855, tai skaitā,  1883 vai 48.85 % vīrieši un  1972 vai 
51.15 % sievietes. Bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem ir 666 vai 17.28 % no 
iedzīvotāju kopskaita. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2012.gadā reģistrētas  223 personu Deklarācijas  par   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: 

3.1.  Sagatavoti un 23 gab. pašvaldībām nosūtīti  Līgumi par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  par  audzēkņiem, 
kuru dzīvesvieta nav deklarēta Mālpils  novada administratīvajā teritorijā, bet kuri 
apmeklēja Mālpils  novada pirmsskolas izglītības iestādi „Māllēpīte”  vai mācījās 
Mālpils  novada  vispārizglītojošās mācību iestādēs 2012.gadā.  

3.2. Nodrošināta no 15 gab. citām pašvaldībām saņemto Līgumu par pašvaldību 
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
uzskaite par audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novadā.  

4. Sagatavotas pieprasītās ziņas dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: 
skolām, pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”,  Mālpils  novada bāriņtiesai, 
pašvaldības aģentūrai “Mālpils sociālais  dienests”,  pašvaldības SIA „Norma K” u.c.   

5. Pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniegtas 223 gab. izziņas par 
iedzīvotāju dzīvesvietu, deklarētām personām dzīvesvietā u.c. 

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

7. Sagatavoti lēmuma projekti Mālpils novada domes sēdēm iesniegumu izskatīšanā 
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 2012.gada 28. marta Mālpils 
novada domes sēdē. 
 
2012. gadā administratīvā komisija ir veikusi sekojošas darbības: 
 
1. Apkopoti dokumenti un izskatītas 13 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisko 

personu (t.sk.9 nepilngadīgu personu) izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. 
Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 5 komisijas sēdēs. 

2. Lielākā daļa administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas par tādiem pārkāpumiem kā 
sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi nepilngadīgajiem, dzīvnieku turēšanas 
prasību pārkāpšana, kā arī Būvniecības likuma pārkāpšana. 

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 
 

 

2012.gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir noturējusi 
29 sēdes.  

2012.gadā bāriņtiesa sadarbībā ar sociālo dienestu turpināja darbu un risināja 
jautājumus par bērnu interešu aizstāvību tajās ģimenēs, kurās nav pietiekami 
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. Joprojām palielinās to vecāku skaits, 
kuriem trūkst zināšanas un prasmes bērnu audzināšana, nav izpratnes par problēmām, 
ir dažādas atkarības, kā rezultātā bāriņtiesa bijusi spiesta pieņemt lēmumu par aprūpes 
tiesību atņemšanu vecākiem un bērnu nogādāšanu drošos apstākļos – pie radiniekiem, 
audžuģimenē vai krīzes centrā. 

Joprojām aktuāla problēma ir vecāku strīdi par bērnu ikdienas aizgādību un 
saskarsmes tiesības izmantošanu. Šajos gadījumos bāriņtiesa ir informējusi vecākus 
par iespējām noslēgt vienošanos gan par ikdienas aizgādību vai viena vecāka 
atsevišķas aizgādības nodibināšanu, gan otra vecāka saskarsmes tiesībām.  

2012.gadā bāriņtiesa izskatīja vairākas lietas par atļaujas došanu rīcībai gan ar 
bērna mantu, gan ar rīcībnespējīgo personu mantu. Vairākiem vecākiem papildus 
problēmas un neizpratni sagādāja AS „Latvijas Krājbanka” darbības apturēšana un 
maksātnespēja, jo nācās mainīt uz bērna vārda atvērtos kontus, šīm darbībām izprasot 
bāriņtiesas atļauju. 

Bāriņtiesā daudziem vecākiem tika sniegtas juridiskas konsultācijas un palīdzība 
dokumentu sagatavošanā, lai caur tiesu piedzītu uzturlīdzekļus no bērna vecāka, kurš 
nepilda šo pienākumu. Bāriņtiesa palīdzējusi vecākiem sagatavot dokumentus tiesu 
izpildītājiem un Uzturlīdzekļu garantiju fondam. 

2012.gadā Mālpils novada iedzīvotāji aktīvi izmantoja Bāriņtiesu likumā 
paredzētos pakalpojumus un slēdza darījumus, izsniedza pilnvaras un nostiprināja 
zemesgrāmatā savus nekustamos īpašumus. Bāriņtiesā 2012. gadā izdarīti 330 
apliecinājumi. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

        Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa  aizvadītajā  gadā  reģistrēja  17 zēnu un 17  
meiteņu piedzimšanu. Varam priecāties, jo demogrāfiskā situācija ir manāmi 
uzlabojusies: salīdzinot ar iepriekšejo gadu pašvaldībā ir piedzimis par 15 bērniem 
vairāk.   

Vecāki meitenēm ir izvēlējušies vārdus: Elza, Meldra (divas), Daniēla, Kerija, 
Ieva, Asnāte, Patrīcija Anete, Gabriēla, Madara, Kristīne Elēna, Līva, Anastasija, 
Evelīna, Patrīcija Aleksandra, Ance Luīze, Samanta. Zēniem: Ričards, Dāvids, Artūrs 
(divi), Valters, Toms, Gints, Filips, Jēkabs, Edgars, Roberts, Niklāvs, Armīns, Deivids, 
Raivo Nauris, Mārtiņš, Martins.  

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus svinīgai laulību reģistrācijai izmantoja 23 
pāri. Līgavaiņu vidējais vecums bija 31,6 gadi, bet līgavu 26,6 gadi  Aizvadītajā gadā 
neviens pāris neizvēlējās slēgt laulību Mālpils baznīcā.  

Nodaļa  ir reģistrējusi 44 mirušās personas, no kurām 24 bija vīrieši un 20 
sievietes. Mirušo vīriešu vidējais vecums bija 65,6 gadi, sieviešu – 74,5 gadi. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1068543 1112583 1018007 1009847 1071403 

Īpašuma nodokļi 71719 89755 135324 137922 135000 

Valsts (pašvaldības) nodevas  4591 3964 3689 4160 4500 

Sodi un sankcijas 2133 2342 6901 5723 4000 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 13490 73730 89500 850 35100 

Ārvalstu finanšu palīdzība 8796 4217 - - - 

Mērķdotācijas izglītībai 337306 996632 925225 1079393 945048* 

Sniegtie maksas pakalpojumi 152684 125878 150481 135120 141020 

Ienākumi no īpašumu 
iznomāšanas 

79925 89051 82094 92520 86280 

Pārējie ieņēmumi 1622469 652486 754519 530643 245044 

Kopā 3361656 3150638 3165740 2996178 2667395 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 

 

Pamatbudžeta izdevumi 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija 

531373 418478 350956 331816 376514 

Sabiedriskā kārtība un drošība 56115 34280 36998 37536 49800 

Izglītība 1957504 1811320 2111451 2016556 1543121 

Atpūta un kultūra 431382 258648 257652 317485 341283 

Sociālā aizsardzība 229286 272409 236329 202603 226685 

Veselība 0 0 0 - - 

Pārējie 142335 100002 211859 273831 354804 

Pavisam kopā 3347995 2895137 320545 3179827 2892207 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
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Pamatbudžeta izdevumu un aizdevumu atmaksa 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Darba samaksa un darba 
devēja soc.iemaksas 

1771027 1477254 1475170 1559546 1474366 

Preces un pakalpojumi 858013 756903 751175 786968 977038 

Pamatkapitāla veidošana 277303 244827 613316 466032 52560 

Procentu izdevumi 213816 195491 115920 78991 79820 

Sociālie pabalsti 117041 180022 180237 107359 90408 

Maksājumi pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā 

56115 859 - - - 

Aizdevumu atmaksa 28841 7000 34491 144767 176500 

Pārējie izdevumi 25839 32781 34936 36164 41515 

Pavisam kopā 3347995 2895137 3205245 3179827 2892207 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 

 

Speciālais budžets 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Privatizācijas fonds Ieņēmumi 0 0 0 - - 

  Izdevumi 2098 0 0 - - 

         

Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 7456 2074 2874 4257 2617 

  Izdevumi 3986 1174 3465 1237 9017 

         

Autoceļu fonds Ieņēmumi 65857 47390 55302 47324 54332 

  Izdevumi 397194 45706 56724 36486 61721 

         

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 109579 77 84 7 - 

  Izdevumi 9148 15404 5 2 1767 

          

Kopā Ieņēmumi 182892 49541 58260 51588 56949 

  Izdevumi 412426 62284 60194 37725 72505 
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Ziedojumi 2012.gadā 

 

 

 

 

N.p.k.  Ieņēmumi Izdevumi 

1. Sporta komplekss 100  

2. PII „Māllēpīte” 110 109,78 

3. Atbalsta fonds 400 300 

4. Lielvārdes šoseja 340,09 572,56 

5. Vidusskola 820 800 

6. Pensionāru padome  376,87 

7. Pašvaldības aģentūra  24 

 KOPĀ 
1770 2183,21 

 

Kopā no juridiskajām personām - 481LVL 
Kopā no fiziskām personām - 1289LVL
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Mālpils pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi 

 

Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā īpašumtiesības nostiprinātas uz Mālpils pagasta 
pašvaldības vārda – 95. nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 524,27749 ha , 
sastāvoši no : 

- meži – 263,5 ha ; 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 120,9 ha ; 
- dzīvojamo māju apbūve – 1,1 ha ; 
- darījumu un komerciāla rakstura apbūves zeme – 0,3 ha ; 
- sabiedriskās nozīmes objekti – 23,9 ha ; 
- rūpniecības objekti – 18,8 ha ; 
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 95,77749 ha ; 

 

 

Mālpils pašvaldības pastāvīgā lietošanā esošā zeme 

 

Mālpils pagasta pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas 191. nekustamie īpašumi 
149,8929 ha kopplatībā , sastāvoši no : 
- meži – 14.6 ha ; 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 22,3 ha ; 
- ūdenssaimniecība – 22,1 ha ; 
- darījumu un komerciāla rakstura zeme – 0,5 ha ;  
- satiksmes infrastruktūras objekti – 80,7 ha ; 
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 9,6929 ha.  
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2012.gadā 

 

 

Iepirkuma priekšmets 

Iepirku-
ma 

metode 
 

Izvēlētais 
pretendents 

 

Summa bez 
PVN 

„Elektroenerģijas iegāde Mālpils novada domes iestāžu 
vajadzībām” 

Atklāts 
konkurss 

SIA Enefit 37911.54 

„Vidusskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām 
energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus 
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada 

pašvaldības izglītības iestādē” ietvaros” 

Atklāts 
konkurss 

SIA  Bazalts 257561.26 

Darbinieku apmācība ESF līdzfinansētās 
apakšaktivitātes Nr.1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām 
kapacitātes stiprināšanā Eiropas savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”  

ietvaros projektā „Mālpils pašvaldības kapacitātes 
stiprināšana” 

PIL 8 ‘ 

SIA Ķemers 
Business and 
Law comapny; 

SIA PAC  Agenda 

3405 
 

„Mālpils kultūras nama ārsienas remonts un siltināšana 
bibliotēkas daļā” 

 
SIA WOOD 

CONSTUCTIONS 
19552.55 

„Vidusskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām 
energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi 

draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus 
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
un energoefektivitātes paaugstināšana Mālpils novada 

pašvaldības izglītības iestādē” ietvaros” papildus 
būvdarbi 

PIL 8’ SIA Bazalts 31452.73 

„Garderobes skapīšu izgatavošana, piegāde un 
uzstādīšana Mālpils vidusskolai” 

PIL 8’ SIA RB-11 7154.70 

 
„Mālpils internātpamatskolas skolēnu pārvadājumi 

2012./2013. mācību gadā” 
PIL 8’ SIA KONTI BUSS 19999 

„Skeitparka aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 
 

PIL 8’ SIA MK DIZAINS 3556.90 

Mālpils vidusskolas telpu remonts PIL 8’ SIA SANART 
11253.39 

 

 
 
 

 


