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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2013. gadam no nodokļu, nenodokļu un 
maksas pakalpojumiem kopā bija sagaidāmi nedaudz lielāki kā iepriekšējā gadā 103.65%  
t.sk. nodokļu ieņēmumos 103.84 %, nenodokļu 279.02%, maksas pakalpojumi 91.77 %. 
Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2012.g., jo ir samazinājies 
izglītojamo skaits. Transfertus ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm tiek sadalīta budžeta 
nauda tikai astoņiem mēnešiem. Tas uzliek izglītības iestāžu vadītājiem lielu atbildību, 
samazinoties izglītojamo skaitam, sabalansēt izdevumus, lai nodrošinātu  kvalitatīvu 
izglītības programmu apguvi.   
Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītājiem konkrēts uzdevums 
sabalansēt budžetu ievērojot konkrēto nepārsniedzamo summu. Tika piemērots 
piesardzības princips, kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veiktas 
nelielas štatu un struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldības funkcijas un 
ievērotu normatīvo aktu prasības.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas tiek garantēta no valsts puses par 
100% ir 1 052 499 LVL, kas ir 105.3 % no 2012.g. fakta.  

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tika prognozēti nedaudz zemāki par 
2012.g. ieņēmumiem, ņemot vērā faktisko iekasējamību, iepriekšējo periodu parādus un 
faktisko situāciju un tas sastāda 128500LVL vai 93.17% no 2012.g. fakta.  

2013.gadā tika veikts vidusskolas atsevišķu telpu remonts, t.sk. tualetes, pirmskolas 
izglītības iestādes tualešu remonts, Kultūras centrā vienas telpas remonts, uzlabota gājēju 
celiņu caur parku kvalitāte, iekārtots sporta laukums, veikts ceļu un ielu kritisko posmu 
remonts, uzlabots ielu apgaismojums, nodrošināta mazo projektu pēctecība un projektu 
līdzfinansējums projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. Veicināta sabiedrības 
aktivitāte dažādu projektu un aktivitāšu īstenošanai, palielinot atbalsta fondu. Turpināti 
ugunsdrošības pasākumi, veikta pašvaldības īpašuma apdrošināšana, ierakstīti vairāki 
pašvaldības īpašumi Zemesgrāmatā, īpaši tie, kuru atjaunošanai var piesaistīt fondu 
līdzekļus.  
Atlīdzības sistēmā - nodrošināta darbiniekiem atlīdzība, kas nav zemāka par 60% no likumā 
maksimāli pieļaujamās.  

Speciālais budžets 2013.gadā bija ar lielu samazinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka 
ceļu fonda līdzekļi ir tikai 42697 LVL, vai 89.5  % pret 2012.g. Ir izstrādāta ceļu fonda 
izmantošanas programma, kas faktiski paredz saglabāt uzturēšanas izdevumus līdzšinējā 
apjomā. Dabas resursu līdzekļi ir nelieli un tika izlietoti pamatā dabas resursu atjaunošanai, 
t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā.   

 
Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs  
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MĀLPILS NOVADA DOME 
 

Mālpils novada domes deputāti 

 
2013. gada 1. jūnija Pašvaldību vēlēšanās, Mālpils novada domē tika ievēlēti 9 

deputāti: 
 
Aleksandrs Lielmežs – novada domes priekšsēdētājs 
Solvita Strausa – novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Leontina Amerika – deputāte 
Andris Apsītis – deputāts 
Māra Ārente – deputāte 
Linards Ligeris – deputāts 
Agnese Hildebrante – deputāte 
Valts Mihelsons – deputāts 
Rolands Jomerts – 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 
Agnese Hildebrante 
Linards Ligeris 
Valts Mihelsons 
 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
Leontina Amerika - komitejas priekšsēdētāja 
Māra Ārente 
Rolands Jomerts 
Agnese Hildebrante 
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 
Valts Mihelsons – komitejas priekšsēdētājs 
Andris Apsītis 
Linards Ligeris 
Agnese Hildebrante 
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Mālpils novada domes komisijas 

 

Vēlēšanu komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Iveta Krieviņa – sekretāre 
Ģirts Lielmežs  
Anna Višķere  
Jolanta Dinka 
Ingrīda Kajaka 
Ilva Nagle 
Ineta Broka 
 
Privatizācijas komisija 
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
Mārīte Nīgrande – sekretāre 
Daina Sila  
Solvita Strausa 
Aivars Skroderis 
 
Iepirkumu komisija 
Agris Bukovskis - priekšsēdētājs 
Solvita Strausa – priekšsēdētāja vietniece 
Anita Sārna – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Iveta Krieviņa 
Linards Ligeris 
Anna Višķere 
 
Administratīvo lietu komisija 
Raitis Ašaks – priekšsēdētājs  
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 
Leontina Amerika 
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Līvija Mukāne 
Voldemārs Cērps 
 
  Civilās aizsardzības komisija 

     Aleksandrs Lielmežs – komisijas priekšsēdētājs 
     Vitālijs Belovs  - komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
     Santa Ozola - komisijas sekretāre 

Agris Bukovskis –komisijas grupas vadītājs 
 
Grupas locekļi: 
Ināra Ķirse 
Jānis Graudiņš 

 Guntis Lejiņš 
Voldemārs Cērps 

 Olga Volosatova 
Leons Lipiņš – 19. nodrošinājuma bataljona vidējās kravnesības transporta rotas 

komandieris 
Frančeska Ģēvele 

 Jeļena Mihejeva 
  Anita Sārna 
  Malda Čelnova 
  Valts Mihelsons 
  Edīte Priekule 

Juris Vītums 
 
Objektu apsekošanas komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Rudīte Bete 
Aivars Skroderis 
Ineta Broka 
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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 – Indra Asne 
 
Juriste – Anna Višķere 
Jurista palīgs – Viktorija Kalniņa 
 
Personāldaļas vadītāja – Iveta Krieviņa  
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Santa Ozola 
Lietvede – Jolanta Epalte  
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš 
Mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Apkopēja – Ingrīda Kazinika 
Apkopēja – Regīna Zagorska 
 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SEKMĒŠANAS DAĻA 
Daļas vadītāja – Nellija Andrukele 
Zemnieku konsultants veterinārmedicīnas jautājumos – Atis Aigars 
 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Policijas priekšnieks – Guntis Lejiņš 
Policijas inspektors – Raitis Ašaks 
 
SPORTA KOMPLEKSS 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere 
          Sintija Mihelsone 
          Svetlana Petrenko 
Peldēšanas instruktore – Dagnija Vībāne 
Palīgstrādnieks – Juris Strazds 
Medmāsa – Aija Mālkalne 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Andris Kaņepējs, Kristaps Butkevičs 
Apkopēja – Raita Punga, Elīna Kalēja, Māra Lūkina, Raima Ozoliņa 
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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 
                                 Natālija Fiola 
                                 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. 

2013.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros. Izdevuma 
veidošanai, maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 4888,85 LVL. 

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”. 

2013.gadā tika izdots jauns buklets par Mālpils novadu, kas tika arī tulkots angļu 
un vācu valodās. 
 

Novada domes Kancelejas darbs 
 

Mālpils novada domes kanceleja nodrošina domes kompetencē esošo funkciju 
un uzdevumu izpildi lietvedības un informācijas ziņā, veic savas funkcijas un 
uzdevumus sadarbībā ar domes struktūrvienībām un citām pašvaldības pastarpinātas 
pārvaldes iestādēm, kā arī valsts institūcijām. 

2013.gadā Mālpils novada domes kancelejā saņemti un reģistrēti 663 iesniegumi 
un 1037 dokumenti. Noformētas atbildes uz saņemtajiem dokumentiem un 
iesniegumiem, reģistrēti un nosūtīti 2180 dokumenti. Izsniegtas 125 izziņas.  

Izstrādāti pašvaldības lietvedību reglamentējoši dokumenti. 
Veikta dokumentu sagatavošana, noformēšana, arhivēšana. Siguldas zonālajam 

arhīvam gatavoti un nodoti dokumentu lietu apraksti. 
Nodrošināta 19 domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju sēžu 

organizatoriskā un tehniskā sagatavošana un apkalpošana. 
Nodrošināta 38 saistošo noteikumu stāšanās spēkā, dokumentu publicēšana 

domes mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.  
 Konsultēti novada domes darbinieki lietvedības un dažādos biroja tehnikas 
lietošanas jautājumos, pieņemti apmeklētāji, veikti kopēšanas, skenēšanas 
pakalpojumi, nodrošināta publiskā interneta pieejas punkta darbība. Sniegti informatīvi 
pakalpojumi un konsultācijas par pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību kompetenci, 
domes darbinieku pieņemšanas laikiem, tālruņiem, dokumentu lietu kārtošanas 
procedūrām fiziskām un juridiskām personām. 

Nodrošināta apmeklētāju pieņemšana pie domes amatpersonām. 
Celta darba kvalifikācija kursos lietvedības, dokumentu arhivēšanas un 

elektronisko dokumentu aprites kārtības jautājumos, apgūta elektroniskā iepirkumu 
sistēma. 
 Veikta kancelejas preču, saimniecības preču sagāde.  
Koordinēti pašvaldības mikroautobusa un skolnieku autobusi. 

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

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 

 

2013.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 9 grupas, tai skaitā 4 obligātās bērnu no piecu 
gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Kopējais bērnu skaits pēc saraksta 
169, t.sk. 86 bērni no piecu gadu vecuma. Rudenī uz skolu devās 23 bērni.  

Lai nodrošinātu bērniem veselīgu un aktīvu dienas ritmu, katru dienu tiek 
organizētas sporta aktivitātes: kustību attīstība ar deju elementiem, nodarbības 
aktivitāšu centrā, kustību rotaļas svaigā gaisā u.c. 

Darbu turpina dežūrgrupa. Vasaras mēnešos tās darbība pagarināta par 
pusstundu līdz 19.30. 

Visu mācību gadu attālāk dzīvojošos bērnus uz bērnudārzu un no tā pavadīja 
bērnu pavadonis skolēnu autobusā.  

Jau otro gadu iestādē pieejams valsts apmaksāts asistents bērniem ar kustību 
traucējumiem. 

Par bērnu audzināšanu, izglītošanu atbild 19 pedagogi. Viņiem palīdz 16 tehniskie 
darbinieki, no kuriem viens pārkvalificējās par pirmsskolas skolotāju un turpina studijas. 
Kadru izmaiņu dēļ tika pieņemtas darbā divas skolotāju palīdzes. 

2013.gads bija iestādes 45 gadu jubilejas gads. Martā darbinieki un bērni par godu 
iestādes jubilejai sniedza „Raibo pavasara” koncertu kultūras centrā, kuru apmeklēja 
bērnu vecāki u.c. interesenti. 

Pedagogi un pārējie darbinieki aktīvi turpināja iesaistīties savu zināšanu un 
pedagoģisko meistarību pilnveidošanā. Trīs pedagogi sadarbībā ar ESF projektu 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
ieguva 3.kvalitātes pakāpi. 

Mūsu bērni pēcpusdienās darbojas deju aerobikas un angļu valodas maksas 
pulciņos. Mazie dejotāji piedalījās Pierīgas PII iestāžu rīkotajos pasākumos.  

Maijā, Itālijas pilsētā Bari, veiksmīgi noslēdzās trešais pēc kārtas Comenius 
projekts „1001 veids komunikācijai”. Darbinieki, pārsvarā pedagogi, apmeklēja 
dalībvalstīs organizētos projekta pasākumus, kā rezultātā tika iegūta pieredze darbam 
ar bērniem, uzlabotas svešvalodu zināšanas un komunikācijas prasmes ar citu valstu 
pedagogiem. Pavisam kopā tika organizētas 26 projekta mobilitātes. 

Pēc Iestādes padomes vadības iniciatīvas un aktīvas līdzdarbošanās, tika realizēts 
projekts „Zaļi un veseli”. Tā rezultātā bērni pastaigu laukumā ieguva „baskāju taku”, 
kuru izmanto sporta aktivitātēs. 
 

Pedagoģiskā darbība: 
 

GADA GALVENIE UZDEVUMI: 
 

1. Aktualizēt bērnu drošību izglītības iestādē (pamatojoties uz Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 
iestādēs un to organizētajos pasākumos ”): 

1.1. izstrādāt drošības instrukcijas bērniem saprotamā veidā, 
1.2. sagatavot informāciju un ieteikumus bērnu vecākiem, atbilstoši bērnu 

vecumam, 
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1.3. optimizēt pastaigu maršrutus, 
1.4. aktivizēt sadarbību ar speciālajiem dienestiem. 

 
2. Uzlabot individuālo sadarbību ar bērnu vecākiem, izmantojot jaunākās psiholoģiski, 
pedagoģiskās audzināšanas un mācību metodes: 

2.1. informācijas apmaiņa, 
2.2. vecāku līdzdalība pedagoģiskā procesa organizēšanā grupās, 
2.3. lekciju, semināru organizēšana par vecākiem aktuālām tēmām. 

 
3. Pilnveidot interaktīvo mācību līdzekļu izmantošanu mācību satura apguvē: 

3.1.izstrādāt mācību saturu interaktīvajām rotaļnodarbībām bērniem no 6 gadu 
vecuma, 

3.2.iekļaut mācību procesā vienu interaktīvo rotaļnodarbību nedēļā, bērniem no 6 
gadu vecuma, 

3.3.atlasīt,savākt un apkopot mācību materiālus interaktīvajām rotaļnodarbībām, 
konkrētajām bērnu vecuma grupām. 
 

REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2013./2014.mācību gadā: 
 

Laiks Pasākums Atbildīgie/dalībnieki 

Septembris   

10.septembris 
9.45 

 Atkalredzēšanās svētki 
 

Grupu pedagogi, 
I.Barkēviča 

12.septembris 
13.30 

Pedagoģiskās padomes sēde 
 

M.Čelnova, 
A.Kantiševa 

14.septembris 
10.00 

 PII darbinieku pārgājiens gar Mergupi „Pretī 
zelta rudenim” 
 

A.Kantiševa 

16.septembris Putras programma A.Kantiševa 

17.septembris 
17.00 

 Individuālas pārrunas ar bērna vecāku. 
 

M.Čelnova 

18.septembris 
17.00 

 Baskāju takas atklāšana 
 

Iestādes padomes 
priekšsēdētāja 
D.Lāce 

18.septembris 
17.30 

 Iestādes Padomes sēde 
 

Iestādes padomes 
priekšsēdētāja 
D.Lāce 

19.-22. 
Septembris 

 Pieredzes brauciens „Montesori pedagoģija” 
Varšava, Polija 

 

A.Kantiševa 

23.-30. 
Septembris 

 Rudens ražas izstāde 
 

Grupu pedagogi 

23.septembris  Uzsākam makulatūras un izlietoto bateriju 
vākšanu 
 

A.Kantiševa 

25.septembris 
10.00 

Pierīgas PII vadītāju un metodiķu apspriede 
 Kadagas PII 
 

M.Čelnova, 
A.Kantiševa 

Oktobris   

5.oktobris PII darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Tartu, Igaunijā 

M.Čelnova 

8.oktobris Sagatavošanas grupas „Mazputniņš” pārgājiens L.Bērziņa, D.Ozoliņa 
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pa Mergupes dabas taku 

10.oktobris   
 

Starptautiskā putras diena Grupu pedagogi, 
I.Barkēviča, 
A.Kantiševa 

9.;10.oktobris 
18.00 

 Vecāku sapulces 
 

M.Čelnova, 
A.Kantiševa, grupu 
pedagogi 

15.oktobris Sagatavošanas grupas „Mazputniņš” mācību 
ekskursija uz Siguldu 

L.Bērziņa, D.Ozoliņa 

17.oktobris 
11.00 

Pierīgas IKS pārvaldes vizīte M.Čelnova 

22.oktobris Sagatavošanas grupas „Mazputniņš” ekskursija 
uz Mālpils muižu 

L.Bērziņa, D.Ozoliņa 

24.oktobris 
 
 
24.oktobris 
9.15 

Seminārs„Dažādi uzdevumi par drošību un 
veselību pirmsskolā” (Rīga, Lāčplēša 24) 
 
Pieredzes skola  Dreiliņu ciema 
„Dzintari”privātajā PII „Draugi” 

L.Bērziņa 
 
 
I.Rimicāne,V.Melgaile 

Novembris   

6.novembris Valsts policijas Kārtības policijas pārvaldes 
Nepilngadīgo prevencijas nodaļas organizētais 
preventīvais pasākums „Drošība mazākajiem” 

A.Kantiševa 

11.novembris Ziemeļvalstu biblioteku diena. Rīta stunda 
 
„Rūķīšu” grupas atklāšana pēc renovācijas 

A.Kantiševa 
 
M.Čelnova, grupu 
pedagogi. 

7.novembris „Mārtiņdienas ķekatiņas” I.Barkēviča, grupu 
pedagogi 

13.novembris Lekcija vecākajām un sagatavošanas grupām 
„Zobiņš un viņa draugi”.Lektore zobu higēniste 
K.Lāce 

A.Kantiševa 

15.novembris Latvijas dzimšanas diena I.Barkēviča, 
sagatavošanas un 
vecāko grupu 
pedagogi 

26.novembris Sagatavošanas grupu sporta sacensības „Esmu 
stiprinieks un gudrinieks!” 
 
Vidējo grupu ekskursija uz Mālpils 
piensaimnieku 

I.Grīnberga 
 
 
I.Žugre 

27.novembris Sagatavošanas grupu komanda piedalās bērnu 
radošo darbu izstādē „Ceļojums apkārt 
zemeslodei” un apmeklē Baldones observatoriju 

A.Kantiševa, 
L.Bērziņa 

28.novembris Seminārs „EKO skola” Ropažu PII „Annele” L.Bērziņa, 
A.Kantiševa, 
V.Melgaile 

Decembris   

2.decembris 
17.00 

Adventes tirdziņš A. Kantiševa, Grupu 
pedagogi 

5.decembris Seminārs pirmsskolas deju skolotājiem S.Enģele 

9.decembris Bērnudārza lielās egles iedegšana I.Barkēviča 

17.-
20.decembris 

Grupu Ziemassvētku eglītes I.Barkēviča, grupu 
pedagogi 
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Janvāris   

14.janvāris-
14.marts 

Pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšana 
4.pakāpe 

L.Bērziņa, 
D.Jansone 

21.janvāris Seminārs „Bērns un nauda” Mālpils PII 
„Māllēpīte” 

M. Čelnova, 
L.Bērziņa, 
A.Kantiševa 

Februāris   

7.februāris PII „Māllēpīte” deju kolektīvs piedalās jaundeju 
konkursā „Mēs un deja” Rīgā 

S.Enģele 

10.-
14.februāris 

Grupu atklātās nodarbības M.Čelnova, 
A.Kantiševa 

14.februāris „Sirsniņsvētki” I.Barkēviča, 
sagat.,vecāko grupu 
pedagogi 

21.februāris Vecāku diena Grupu pedagogi 

26.februāris Sagatavošanas grupu „Cālēns” un „Mazputniņš” 
atklātās nodarbības sadarbībā ar skolu 

M. Čelnova, 
I.Voroņuka, 
L.Bērziņa 

28.februāris Izlietoto bateriju vākšanas konkursa noslēgums A.Kantiševa 

Marts   

10.marts Pedagoģiskās padomes sēde M.Čelnova, 
A.Kantiševa 

14.marts Makulatūras vākšanas konkursa noslēgums A.Kantiševa 

19.marts Vecāko grupu pasākums „Esmu burtu 
pavēlnieks” 

J.Ozoliņa 

27.marts PII „Māllēpīte” deju kolektīvs piedalās Pierīgas PII 
deju kolektīvu skatē Zvejniekciemā 

S.Enģele 

Aprīlis   

4.aprīlis Talantu šovs I.Voroņuka, 
I.Barkēviča 

10.aprīlis Sagatavošanas grupu „Cālēns” un „Mazputniņš” 
ekskursija uz Mālpils novada vidusskolu 

L.Bērziņa, 
I.Voroņuka, 
A.Kantiševa 

16.,17.aprīlis Lieldienas I.Barkēviča, grupu 
pedagogi 

23.aprīlis Sagatavošanas grupu  „Cālēns” un „Mazputniņš” 
ekskursija uz Mālpils biblioteku 

L.Bērziņa, 
I.Voroņuka 

Maijs   

9.maijs Mātes dienas koncerts Mālpils kultūras centrā I.Barkēviča, 
S.Enģele, grupu 
pedagogi 

13.maijs Pieredzes skola pirmsskolas skolotājiem 
„Pārgājiens pa Mālpils dabas taku” 

L.Bērziņa, 
M.Čelnova, 
A.Kantiševa 

16.maijs Sagatavošanas grupu „Cālēns” un „Mazputniņš” 
ekskursija uz Siguldas Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu 

A.Kantiševa, 
L.Bērziņa, 
I.Voroņuka 

26.maijs Pedagoģiskās padomes sēde M.Čelnova, 
A.Kantiševa 

30.maijs Sagatavošanas grupu izlaidumi M. Čelnova, 
I.Barkēviča, 
L.Bērziņa, 
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I.Voroņuka, 
I.Fjodorova 

20.jūnijs Jāņu ielīgošana M. Čelnova, grupu 
pedagogi 

 
 
Saimnieciskā darbība 2013.gadā:  
 
Iegādes:  

1. Iegādātas mācību līdzekļi un materiāli. Par kopējo summu – 1229,38 Ls. 
2. Iegādāts projektors, ekrāns un kopētājs – 970,02 Ls (par 45 gadu jubilejas 

dāvanas naudu no Domes). 
3. Iegādāts jauns datorkomplekts. 
4. Grupai “Rūķītis” iegādātas jaunas grupas un garderobes mēbeles – 1359,48Ls, 

žalūzijas – 500,00Ls 
5. Iegādātas atstarojošās vestes bērniem (50 gab.). 
6. Iegādāti mīkstie grīdas segumi grupām „Rūķītis” un „Bitīte”. 

Remontdarbi:  
1. Izremontētas grupas “Sienāzītis” sanitārās telpas. 
2. Izremontēts 2.grupas „Rūķītis” viss telpu komplekts. 
3. Iekārtota telpa interaktīvajam centram. 
4. Turpinājās darbs teritorijas labiekārtošanā - izzāģēti vecie koki. 

 
 

 

Mālpils internātpamatskola 
 

1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 

1.1.Skolas uzdevumi: 

     1. Paaugstināt izglītības iestādes kvalitatīvos rādītājus  atbilstoši Nacionālās 
attīstības plānam,  Valsts programmai “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana”,  LR 
Izglītības attīstības koncepcijai, Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai (2000.- 
2020.g.), Mālpils novada attīstības programmai 2011-2017,  Rīgas reģiona  
pieprasījumam sekojošās pamatjomās: 1) Mācību saturs;2) Mācīšana un mācīšanās; 
3)Izglītojamo sasniegumi; 4)Atbalsts izglītojamiem. 5)Skolas vide; 6)Resursi; 7) Skolas 
darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Skola īsteno šādas izglītības programmas:1) Pamatizglītības programma (kods 
210111111),Licence V-596, Rīgā, 06.11.2009. 2)Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem(kods21015611) Licence V-597, Rīgā, 
06.11.2009. uzsākta īstenot ar 2009./2010.mācību gadu gada 1.septembri.3) 
Profesionālā pamatizglītība „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods2281102), Licence P- 462, 
Rīga, 15.10.2009. 4) Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” (kods 01011111), 
Licence Nr. V-6539, Rīga, 01.072013. 

Skolas telpas estētiski noformētas un drošas.   Ļoti labs skolas nodrošinājums ar 
tehniskajiem mācību līdzekļiem. Skolēni sporta stundu laikā apmeklē Mālpils sporta 
kompleksa peldbaseinu.  

Skolā ārpusstundām, saskaņā ar Mālpils novada domes lēmumu, tiek īstenotas 3 
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interešu izglītības programmas, to ietvaros darbojas šādi  interešu izglītības pulciņi: 
1)Kultūrizglītības programma:  ansamblis,  tautiskās dejas,  teātra pulciņš,  vizuālā 
māksla,  vizuāli  lietišķā  māksla; 2)Sporta izglītības programma: sporta spēles, 
basketbols, vispārējā fiziskā sagatavotība, peldēšana;, aerobika; 3) Jaunatnes darba 
programma: datoru  pulciņš, ēdienu gatavošanas pulciņš. 
1.2. Mālpils  internātpamatskolas  skolēnu  sasniegumi. 

Atrodoties  internātpamatskolā – attīstību veicinošā vidē  ilgstoši un profesionāli  
tiek:  realizētas bērnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību;   nodrošināta alternatīva aprūpe;  
attīstīti skolēnu talanti, paaugstināts ikviena skolēna pašvērtējums;  motivēta veselīga 
dzīvesveida pieņemšana (skola darbojas veselību veicinošo skolu projektā), ir skolēnu 
atbalsta personāls (mediķi, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds); veidota 
mācīšanās motivācija; veidota  stabila  un  pozitīva  attieksme  pret  sevi, citiem 
cilvēkiem, sabiedrību  un  ikvienu indivīdu (mācību un audzināšanas procesā  mācību 
gada laikā, plaši tiek piemērota  stimulēšanas sistēma, sākot ar pateicībām, atzinības 
rakstiem, diplomiem, ekskursijām, projektiem “Saules nometne” un pabeidzot skolu - 
tituls „Gada absolvents”);  veicināta sociālā integrācija un  attīstītas sociālās prasmes - 
ap sevi ikdienā uzturot tīru, sakārtotu, gaumīgu un latvisku vidi; mazināta vardarbība 
pret bērniem sociālā riska ģimenēs; paaugstināta maznodrošināto ģimeņu bērnu 
konkurētspēja mainīgajā darba tirgū pēc profesionālās pamatizglītības „Ēdināšanas 
pakalpojumi” apguves un „pavāra palīga”  kvalifikācijas ieguves; veicināta izglītojamo 
secīga pāreja uz Mālpils Profesionālo vidusskolu vai citām profesionālām izglītības 
iestādēm;  attīstītas  spējas, prasmes un motivācija veidot savas - veiksmīgās dzīves 
modeli, neatkārtojot  vecāku  neveiksmes. 

Mālpils internātpamatskolā sasniegtie mācību rezultāti ir augsti - 2012./2013. 
mācību gada  noslēgumā  visi  skolēni  tika  pārcelti  nākamajā  klasē.   

Skolēni piedalās Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajās 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un labdarības pasākumos. 
Piedalījāmies arī Latvijas mēroga  konkursos: „Draudzīgā skola” projekta VBTAI 
kustības „Draudzīga skola” ietvaros organizētajā konkursā pedagogiem par labāko 
klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņas pilnas vides veicināšanai klasē un  
erudīcijas pasākumā „Zaļā domāšana” iegūta atzinība;  konkursā „Kas notiek Latvijā”,  

Ar Eiropas programmas „Augļi skolai” un „Piena piegādes shēma” atbalstu 
skolēni ik dienu saņem augļus un piena produktus.  

Skolēni ir devušies dažādās mācību ekskursijās (uz Rīgas Zooloģisko dārzu, 
Latvijas  Dabas muzeju, A/s „Latvijas Finieris”, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, 
Kalsnavas arborētumu, LU Botānisko dārzu, Kokneses  Likteņdārzu, A.Pumpura 
Lielvārdes muzeju, Āraišu ezerpili, Zvārtes  iezi, Līgatnes pasaku māju un amatu māju, 
Ieriķu  dabas  taku, Jaunpili, Pūri, „Rakšu” zoodārzu, Rīgas Vēstures un kuģniecības 
muzeju, Kara muzeju)  apmeklējuši izstādes, koncertus, teātra izrādes un kinofilmas 
Mālpils Kultūras centrā, vairākas  mākslinieku  viesizrādes  ir notikušas skolā, 
apmeklētas  hokeja   spēles  arēnā „Rīga”.  
            Ekoskolas programmas ietvaros piedalījāmies dažādos ar vidi un tās izpēti 
saistītos projektos, konkursos un citās aktivitātēs. Piedalījāmies ZAAO rīkotajos 
konkursos: 1) savācām 1.1 tonnu  makulatūras; 2) vācām Pet pudeles, ko izmantojām 
projektu nedēļā realizējot „Pet pudeles pārvērtības” un katrai klasei izveidojot noderīgas 
lietas; 3)2.- 6. klases 10 skolēni  piedalījās  konkursā ZAAO pastkarte; 4) 6.,9.klases 
skolēni piedalījās fotokonkursos „Mans smukais atkritumu konteiners” un „Šķiroju 
atkritumus ar prieku”; 5)konkursā „Jauna dzīve tekstilizstrādājumiem” piedalījās 10 
skolēnu darbi, Atzinību un iespēju piedalīties noslēguma pasākumā Valmierā  ieguva 2 
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skolnieces, viņu  izstrādātie  darbi  piedalīsies  ceļojošajā  izstādē  pa  Latviju. 
             6 klašu  kolektīvi piedalījās  konkursā “Nāc sāc zaļot” ar saviem zaļajiem 
darbiem, kas  publicēti  www.nacunsac.lv.  4.un 6.klases skolēni  un  skolotājas 
piedalījās vides izglītības projektā “Par zaļu pat vēl zaļāks”, programmā „Mammadaba”. 
Esam iesaistījušies kustībā „Zaļākai Latvijai”, mājturības stundās un pulciņā  izgatavojot  
putnu būrīšus  un  izvietojot  tos  Mālpils  muižas  parkā. 2.-6. klašu komandas 
piedalījās projektā „Dārznīca”, audzējot atsūtītos augus, veicot novērojumus un  fiksējot 
rezultātus. Piedalījāmies akcijā „Veseli ēduši”. Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” 
ietvaros skolēni devās pārgājienos, ekskursijās un apzināja meža un koka 
daudzveidīgos izmantošanas veidus un meža nozares devumu savā  novadā, kā arī  
izveidoja  radošos  darbus – zīmēja, fotografēja, aprakstīja. Aktīvi iesaistījāmies akcijā 
„Tērvetes dabas parka meža zvēriem – ozolzīles”, savācot  213,62  kg  ozolzīļu. 
Ekoskolu Pasaules rīcības dienas ietvaros  7.novembrī Mālpils 
internātpamatskolā norisinājās pasākumi ar devīzi „Veselīgs dzīvesveids – ieguldījums 
nākotnē!” -  skolā tika noorganizēta Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācija 
lekcija „Veselīgs uzturs”; stafetes ar   sporta aktivitāšu  un veselīga uztura elementiem,   
dažādu  dārzeņu un augļu svaigi spiestu sulu degustācija. Skolas gaiteņos ir uzstādīti 
konteineri Pet pudeļu savākšanai, kas organizē skolēnus pievērst uzmanību atkritumu 
šķirošanai. Piedalāmies  „Zaļā josta”  rīkotajās akcijās un konkursos Tīrai Latvijai - 
savācām 4.123 tonnas makulatūru un 86 kg  izlietotās  baterijas.  
 
1.3. Skolēnu skaita dinamika.   

 Uz  2013.gada 1.septembri  skolā  mācās 129 skolēni  no 25 Latvijas novadiem  
un pilsētām, t.sk. 10 skolēni  no  Mālpils  novada.  17 skolēni (13%)  ir bāreņi un bez 
vecāku gādības palikuši  bērni, 125 skolēni (96%) ir  bērni  no  trūcīgām  un  
maznodrošinātām  ģimenēm.  
2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā  un  kā tās ietekmēs finanšu rezultātus.   

Mācību  gada  laikā   izglītojamo  skaits  Mālpils  internātpamatskolā   palielinās,  
kuru  uzturēšanai  papildus  finansējums  netiek  piešķirts.   

Skolā strādā 36 pedagoģiskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 37.7 un 1,6 
interešu izglītības likmes   un 26 tehniskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 26,65 , t.sk. 
ārste  un  medicīnas māsa.  
  Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi vienam skolniekam mēnesī 
laika posmā no 1997. gada ir sekojoši: 1997.g.-Ls 88; 1998.g.-Ls 84; 1999.g.- Ls 90; 
2000.g.-Ls 96; 2001.g.-Ls102; 2002.g.- Ls102; 2003.g.-Ls108; 2004.g.- Ls131; 2005.g.-
Ls118; 2006.g.-Ls185; 
2007.g.- Ls171; 2008.g.- Ls186; 2009.g.- Ls185; 2010.g.-Ls197; 2011.g.- Ls167; 
2012.g.- Ls161; 2013.g. –Ls 174.  
3. Paredzamie notikumi, kas varētu nozīmīgi ietekmēt iestādes darbību nākotnē: 

 2012.gadā tika apstiprināts un 2013.gadā turpinās  Mālpils domes projekta 
īstenošana  Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros, kas paredz 
ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanu internātpamatskolas internātos.  

 Kvalificētu ar augstu atbildības sajūtu par veicamo darbu internāta skolotāju 
varbūtējais trūkums saistībā ar skolēnu skaita palielinājumu un skolēnu 
komplicēto sastāvu. 

 Nepieciešami līdzekļi skolas internātu pamatu hidroizolācijai, ārdurvju un jumta 
nomaiņai  un teritorijas labiekārtošanai un mācību korpusa  ugunsaizsardzības 
sistēmas uzstādīšanai. 

 ES  struktūrfondu  piesaiste.  
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 Esam izvirzīti projektā „Samsung” Skola nākotnei 2.kārtā t.i. skolas komandas 
apmācība IT izmantošanā, skolotāju iesaistīšana projekta aktivitātēs.  

 Jaunas – aktuālākas Skolas mājas lapas izveide. 
4. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. 

1) Mālpils internātpamatskola katru gadu analizē skolas attīstības plāna izpildi un 
saskaņā  ar    analīzes rezultātiem izstrādā un apstiprina skolas darba plānu nākošajam 
mācību gadam, audzināšanas darbības programmu, izglītojamo adaptācijas darba 
plānu, ārpusstundu darba plānu un  metodisko komisiju darba plānus. Pedagoģiskie 
darbinieki ir izstrādājuši individuālās mācību priekšmetu programmas skolēniem, kuri 
apgūst „Speciālās pamatizglītības programmu ar mācīšanās traucējumiem”. Fakultatīvi 
1.un 2.klasēs tiek mācīta koriģējošā vingrošana. Pedagoģiskie darbinieki ārpusskolas 
piedalās semināros. 2)Aktivizējusies IT izmantošana mācību procesā. Interaktīvās 
mācīšanas metodes tiek plaši izmantotas ģeogrāfijas , angļu valodas, matemātikas, 
vides izglītības, fizikas, ķīmijas un valodu apguvē. Skolotāji dalās pieredzē par  IT  
izmantošanu ar citām skolām un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības Satura 
centru.  Audzināšanas darbības programmas ietvaros skolēni  iesaistās IT apguvē  
PowerPoint  vidē  gatavo   un  prezentē tematiskus  materiālus. 3) Pedagoģiskie 
darbinieki aktīvi iesaistījušies projektos un kustībās „Draudzīgā skola”, „Mamma daba”, 
Veselību veicināšana”, „Brīvprātīgo darbs”. 4)Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti  
regulāri tika informēti par skolēnu sasniegumiem un problēmām  mācību  darbā. 
5)grupu audzinātāji, medicīnas personāls, skolas vadība veic pētījumus  par skolēnu 
sastāvu. Skolas vadība  izstrādā  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai, 
izstrādāta bērnu un jauniešu veselības veicināšanas programma “Veselība ir cilvēka 
psihiskā, fiziskā un sociālā labklājība” 6)Piedalās  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  
organizētajos  pētījumos par tematiku” Sociālās atstumtības riska mazināšanai ” un „ 
Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.  

5. Mālpils internātpamatskolas struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās 
iestādes, pārraudzībā esošās  iestādes: 
Izglītības iestāde darbojas saskaņā 16.09.2009. Nr. 6/2 Mālpils novada domē 
apstiprināto   Mālpils internātpamatskolas nolikumu, saskaņotu Mālpils 
internātpamatskolas organizatorisko struktūru un saskaņā ar  Mālpils 
internātpamatskolas  iekšējo  darbību  reglamentējošajiem  normatīvajiem  
dokumentiem. Iekšējie normatīvie dokumenti regulāri tiek pilnveidoti un papildināti. 
6. Mālpils internātpamatskolas 2013. gada finansējuma analīze. 
Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2013.gadā sastādīja Ls 
566631 
 
t.sk. Pašvaldību budžeta transferti      Ls 503502 
 Pašu ieņēmumi no telpu nomas un no citiem maksas pakalpojumiem Ls   
22311   
 Kopā ieņēmumi:        Ls 525813 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     Ls   40818 
  
Budžeta līdzekļu izdevumi: Ls 500500 
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 
 Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem    Ls 183985 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti   Ls   47102 
 Kopā pedagoģiskajiem darbiniekiem:     Ls 231087 
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 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem     Ls   89195 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti    Ls   26492 
 Kopā tehniskajiem darbiniekiem:      Ls 115687 
 
 Komandējumi un dienesta braucieni     Ls       192 
 Izdevumi par pakalpojumiem      Ls   67360 
 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inventārs Ls   76758 
 Izdevumi periodikas iegādei      Ls       202  
 Kopā preces un pakalpojumi:      Ls 144512 
 
 Kapitālie izdevumi          Ls     9214 
 
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās:     Ls   66131 
 
Lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu pārvadāšanas izdevumi – 
Ls 13399. Komunālo pakalpojumu izdevumi – Ls 34239, t.sk. apkurei – Ls 19188, 
aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumi – Ls 2708, elektroenerģijai – Ls 12343. Iekārtu, 
inventāra un aparatūras remontam – Ls 3889. Veļas mazgāšanai – Ls 4285. Skolēnu 
ēdināšanai – Ls 49460. Krājumu, telpu remontmateriālu, energoresursu (degviela), 
biroja preču, inventāra(dvieļi, pārklāji, spectērpi, mēbeles, žalūzijas, mobilie telefoni, 
sporta inventārs) mācību līdzekļu iegādei – Ls 27298. 
 
 

Mālpils novada  vidusskola 
 

2013./2014.m.g. ir pirmais Mālpils novada vidusskolas pastāvēšanas gads, zem 
jauna nosaukuma ar Domes lēmumu tika apvienotas divas skolas – Mālpils vidusskola 
un Sidgundas pamatskola.  

Mācības pirmajā klasē uzsāka 24 pirmklasnieki un 11 skolēni vidusskolas 
posmā. Skolēnu kopējais skaits uz 2013.gada 1.septembri bija …. 

Skola turpina realizēt 6 izglītības programmas, divās no tām ir paredzētas 
skolēniem ar speciālajām vajadzībām. Speciālās izglītības programmās 
2013./2014.m.g. prasmes un zināšanas apguva 5 skolēni.  

Lepojamies ar labiem rādītājiem mācību darbā. Visu klašu vidējais vērtējums 
mācību gadu beidzot bija 6,74 balles, 42% skolēnu gada vērtējumos uzrādīja augstus 
un optimālus rezultātus. 75 skolēni saņēma atzinības rakstus par teicamiem un ļoti 
labiem sasniegumiem mācību darbā. 

Valsts pārbaudes darbos 9. un 12.klasei visos mācību priekšmetos vidējie rādītāji 
ir augstāki nekā Pierīgas novadu apvienībā. Pēc pamatskolas valsts pārbaudes darbu 
rezultātiem Pierīgas novadu skolu reitingā no 22 skolām esam ierindojušies 7 vietā. Arī 
centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un vēsturē vidējie 
rādītāji ir augstāki nekā valstī. 

Apliecību par pamatizglītību saņēma 26 skolēni, 22 vidusskolas skolēni, no 
kuriem 6 neklātienes nodaļas audzēkņi. 6 absolventi saņēma atzinības rakstus par ļoti 
labiem sasniegumiem mācību darbā. Šogad skolas augstāko apbalvojumu „Pūces 
balva” saņēma četri mūsu skolas absolventi.  

Šogad esam piedalījušies arī Pierīgas novadu un valsts olimpiādēs: 7 skolēni 
saņēma atzinību par piedalīšanos un labiem rezultātiem, septiņas trešās vietas diplomi, 
divas otrās un divas pirmās vietas diplomi, kā arī augsts sasniegums 40.valsts latviešu 
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valodas un literatūras olimpiādē – 3.pakāpes diploms un bronzas medaļa. Pierīgas 
novadu skatuves runas konkursā ieguvām divas otrās un vienu pirmo vietu, kā arī tikām 
izvirzīti valsts kārtai, kur ieguvām pirmās pakāpes diplomu. 

Aktīvi esam darbojušies arī interešu izglītības nodarbībās un uzrādījām labus 
rezultātus: visi deju kolektīvi saņēma pirmās pakāpes diplomus par savu sniegumu 
Pierīgas novadu skolu tautisko deju kolektīvu skatē. Piedalījāmies sadraudzības 
koncertos un dažādos skolas organizētajos pasākumos. Vides aktīvisti startēja RTU 
Tehniskās jaunrades dienas pasākumos, 
Rīgas Dabaszinību skolas organizētajā konkursā „Mēs par Latviju”, kā arī Globe 
salidojumā  Rāmuļos. Skolā šogad darbu uzsāka 2.-4.klašu koris, kas priecē mūs ar 
savu uzstāšanos skolas pasākumos. 
Ar panākumiem darbojas arī tūrisma nodarbības: Sacensības sporta tūrismā Rudzātos, 
Latvijas 95.gadadienai veltītās sacensības Lazdonā, Tūrisma tehnikas sacensības 
Jēkabpilī , Sporta tūrisma rallijs, Vasaras Latvijas skolēnu spartakiāde sporta tūrismā. 
 Pateicoties aktīvai Ekopadomes darbībai, pie skolas augsti mastā plīvo Zaļais 
karogs. Arī šogad bijām aktīvi „ZAAO pastkarte” konkursā, Ekoskolu ziemas forumā 
Ekoskolu izglītojošajā pasākumā Ropažu vidusskolā, rīkojām Ekoskolas Globālās 
rīcības dienas Latvijā pasākumus skolā. Sacentāmies makulatūras, PET pudeļu, 
bateriju vākšanas akcijās.  
Aktīvi savi dalību dažādos konkursos pieteica mūsu skolas 1.-4.klases skolēni, 3. klase 
kopā ar audzinātāju  piedalījās animācijas multfilmas tapšanas procesā, vairāku 
mēnešu garumā audzēja „Kartupeli”, piedalījāmies gan savu ceļojumu zīmēšanā, gan 
eseju rakstīšanas konkursos. Mūsu 7.klases skolēni ar panākumiem startēja 
starptautiskajā konkursā „Vēsture ap mums”. 
Jau otro gadu skolā norisinās konkurss „Labākā klase”, no 1.septembra vidusskolēniem 
par labiem sasniegumiem mācībās būs iespēja saņemt stipendijas. 

Visa mācību gada garumā starp klasēm norisinājās arī konkurss par labāko klasi 
sportā visās vecuma grupas. 
 Skolas žurnālistikas pulciņš uzsāka skolas avīzes izdošanu „Pūces ligzdas 
ziņojumi”.  
 Skolā darbojas muzejs, kura vadītāja, sadarbojoties ar mūsu skolas 
novadpētniecības pulciņa vadītāju un dalībniekiem, ir paveikusi pamatīgu darbu, 
sistematizējot un aktualizējot muzeja fonda materiālus. 

Arī šogad turpinām darbu pie skolas fiziskās un estētiskās vides sakārtošanas. 
Ar mācību līdzekļiem tiek papildināti kabineti, skolēniem tiek nodrošinātas visas mācību 
grāmatas un darba burtnīcas atsevišķos priekšmetos. Skolā ir uzstādītas vēl divas 
interaktīvās tāfeles svešvalodu veiksmīgai apgūšanai. Turpinām iekārtot mācību 
kabinetus, iegādājoties jaunas mēbeles.   

 
 

Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
1.Galveni notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 

1.1.Skolas uzdevumi:  

     Paaugstināt izglītības iestādes kvalitatīvos rādītājus  atbilstoši Nacionālās attīstības 
plānam,  Valsts programmai “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana”,  LR Izglītības 
attīstības koncepcijai, Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai (2000.- 2020.g.), 
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Mālpils novada attīstības programmai (2011.-2017.), Rīgas reģiona  pieprasījumam 
sekojošās pamatjomās: 1) Mācību saturs; 2)Mācīšana un mācīšanās; 3) Izglītojamo 
sasniegumi; 4) Atbalsts izglītojamiem; 5) Skolas vide; 6) Resursi; 7) Skolas darba 
organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

        Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno četras prioritāras izglītības programmas: 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija - Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, licence P-4594. 2. „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, 
īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā kvalifikācija - Ēku inženiertīklu tehniķis – 
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4592.  3. „Kokizstrādājumu 
izgatavošana”, kods 3354304, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā kvalifikācija - 
Mēbeļu galdnieks – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4591. 4. „Interjera 
dizains”, kods 3321403, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā kvalifikācija – Interjera 
noformētājs – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4590. 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 35b81102, īstenošanas ilgums 1.5 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija - Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, licence P-4594.  

Skolā ārpusstundām  tiek īstenotas šādas  interešu izglītības programmas: 1) 
Kultūrizglītības programmā: tautisko  deju kolektīvs „Madara”, ansamblis 2) Jaunrades 
darba programma: Izglītojamo pašpārvalde,  Jaunatnes iniciatīvas centrs, 
mājsaimniecības 3) Sporta izglītības programmā: sporta spēles, smagatlētika, volejbols, 
ielu vingrošana; 4) projektu darbnīcas; 5) meistardarbnīcas: mājsaimniecības 
(ēdināšanas pakalpojumi), kokapstrādes, dizains, Ēku inženieri (metālapstrāde).  

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

Jaunieši piedalījās seminārā par programmu „Jaunatne darbībā”; startēja Latvijas 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu 
pasākuma ,,Jaunais profesionālis 2013” aktivitātes „Tūrisma un Viesmīlības nozares 
pakalpojumi” Tūrisma un viesmīlības profesiju konkursa pusfinālā. Piedalījās pasākumā  
ISMA Radošā darbnīcā „Restorānu bizness: Serviss un vadība” izglītības programmas 
„Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņiem (Profesiju konkursa „Ēdienu gatavošanā” un 
„Viesu apkalpošanā” godalgoto vietu ieguvējiem). Izglītības programmas „Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģija” izglītojamie piedalījās  Latvijas profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu konkursa „Jaunais profesionālis 2013” aktivitātē „Arhitektūra un 
būvniecība”, profesionālās meistarības konkursā „Inženierkomunikācijas”.  
Kustību teātra un tautisko deju kolektīva dalībnieki piedalījās profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu radošajā pasākumā „Vārdi un darbi kas vieno...”, kā arī šī  pasākuma 
noslēgumā, kurš notika Balvu pilsētā. Izglītības programmas „Kokizstrādājumu 
izgatavošana” izglītojamie piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo 
Kokapstrādes nozares profesiju profesionālās meistarības konkursā „Krēsls 2013”  
vairākās nominācijās: „Mēbeļu galdnieks” „Galdnieks” „Brīvajai nominācijai”. Skolas 
izglītojamo komanda startēja konkursā profesionālo skolu audzēkņiem „PROFS 2013” 
Rīgas pusfinālā. 

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

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi apmeklēja šādās mācību 
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ekskursijas: Izglītojamie devās uz hokeja spēli „Dinamo Rīga” – „Torpedo  
Ņižnijnovgoroda”  Arēnā Rīga;  Izglītības programmas „Interjera dizains” un 
„Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamie devās mācību ekskursijā uz  izstādi 
Latvijas mēbeles – izstāžu zālē Arsenāls, Dekoratīvo mākslas  un dizaina muzeju, 
izstādi Latvijas Bankā, Latvijas Mākslinieku savienības galeriju, Rīgas jūgendstila 
muzeju. Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes izglītojamie devās ekskursijā uz „Mālpils 
muižu”. Skolas izglītojamie  apmeklēja Dailes teātra izrādi. Interjera dizaina specialitātes 
audzēkņi devās mācību ekskursijā uz kultūras centru „Ziemeļblāzma”, Latvijas Mākslas 
akadēmiju  un  kinoteātri „Forum Cinemas”. Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 
izglītojamie devās mācību ekskursijā uz izstādi „Riga FOOD 2013”, BT1 Starptautiskajā 
izstāžu centrā „Ķīpsalā”. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas specialitāte izglītojamie 
apmeklēja izstādi „Māja 2013” BT1 Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsalā”. Skolas 
izglītojamie  devās uz Dailes teātra izrādi. Skolas izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki  
devās  ekskursijā  uz Liepājas kara ostas muzeju.  Izglītības programmas „Siltuma, 
gāzes un ūdens tehnoloģija” izglītojamie bija mācību ekskursijā uz renovētu 
daudzdzīvokļu ēku Siguldā. 

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas specialitātes jaunieši piedalījās Biedrības 
„Passive House Latvija” sadarbībā ar Vides Investīciju fonda un Vidzemes Augstskolu 
organizētajos Pasīvo ēku Amatnieku kursos. 

          Mālpils Profesionālajā vidusskolā tika organizēti konkursi profesionālajos 
mācību priekšmetos.   

Par skolas darbu tika  ievietotas  reklāmas  masu saziņas līdzekļos:  
reklāma ,,Skola 2014”, „Izglītības ceļvedis 2014”, izdevumā ,,Augstākā un 
profesionālās izglītība Latvijā un ārzemēs 2014”, informācija  ,,Atvērto durvju 
dienām”, Informācija – reklāma ,,Latvijas avīzē”, laikrakstos „Ogres Vēstis”, 
„Kaleidoskops”, „Izglītība un kultūra”, Rīgas apriņķa avīzē, laikrakstā „Vaduguns”, 
izdevumā „Staburags”, Neatkarīgajā rīta avīzē” Karjera un izglītība, LTV 7 
reklāma par skolu (2x), reklāma TV Spektrs, radio reklāma  Radio Skonto 
Vidzeme. 

 Mālpils Profesionālajā vidusskolā atvērto durvju dienās  viesojās  tuvākās  
Pierīgas reģiona pamatskolas un vidusskolas skolēni.  
1.2. Izglītības programmas un audzēkņu skaita analīze izglītības programmās un 
apmācību  kursos uz  2013. gada 1. oktobri. 
Saistībā ar pašreizējo situāciju, ka kokapstrādes uzņēmumi valstiski netiek atbalstīti, 
līdz ar to audzēkņu skaits grupās samazinās. 
 
Nr.   Apmācību  kurss    Kopā 

p.k. Izglītības programmas nosaukums I II III IV 183 

1 „Ēdināšanas pakalpojumi”  
(kvalifikācija -Ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists) 

21 18 25 24 88 

2  „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”       
(kvalifikācija -Ēku inženiertīklu 
tehniķis) 

11 - 12 24 47 

3 ”Kokizstrādājumu izgatavošana”           
(kvalifikācija -Mēbeļu izgatavošana) 

 - - 4 6 10 

4.  “Interjera dizains” 
(kvalifikācija – Interjera noformētājs) 

10 8 8 - 26 
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5. “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 
35b81102) (kvalifikācija – Ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists) 

12 - - - 12 

 

2013. gada vasarā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 35 kvalificēti speciālisti. 
2013/ 2014. mācību gadā uz 1. oktobri Mālpils Profesionālajā vidusskolā  mācās   183 
audzēkņi no 49 novadiem, t.sk no Mālpils novada 31, Siguldas novada 47, Krimulda 
novada 12 audzēkņi. 
1.3. Mālpils Profesionālās vidusskolas darbinieki: Mālpils Profesionālajā vidusskolā 
strādā 30 pedagoģiskie darbinieki un 20 tehniskie darbinieki. 
2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un kā tās ietekmēs finanšu rezultātus  
 Līdz 2013.gadam nav saņemts pastāvīgs finansējums uzturēšanas izdevumu segšanai. 
Piešķirtie līdzekļi bija  mazāki kā IZM padotības profesionālajās izglītības iestādēm. Tas 
bija par iemeslu tam, ka izglītības iestāde nespējām nomaksāt visus rēķinus par 
saņemtajiem siltuma pakalpojumiem.  
3. Paredzamie notikumi, kas varētu nozīmīgi ietekmēt iestādes darbību nākotnē:  
1) 2013.gadā tika  akreditētas visas skolā īstenotās izglītības programmas; 
2) Samazinās maksājumi par apkuri, jo  2011.gadā tika īstenots KPFI projekts 
„Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas 
izglītības iestāžu ēkās”; 
3) Būtiski paaugstināsies mācību vides kvalitāte, jo skolotāji 2012 un 2013.gadā 
piedalījās ESF projektos;  
4)Uzlabojas vides drošība,  mācību telpās un dienesta viesnīcā Mālpils novada dome 
iegādājās ugunsdzēšamos aparātus;  
5) Izglītības programmu pieprasījuma daudzveidība saskaņā ar tautsaimniecības 
attīstību;  
6) Skolotāju varbūtējais trūkums saistībā ar zemo atalgojumu un  komplicēto izglītojamo  
sastāvu;  
7) ES  struktūrfondu  piesaiste; 
8) Skolai ir nepieciešami līdzekļi ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas ierīkošanai 
mācību korpusā, informācijas tehnoloģiju atjaunošanai, materiālās bāzes 
modernizēšanai, vides labiekārtošanai. 
4. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi: 
 1) Mālpils Profesonālajā vidusskolā  katru gadu analizē skolas attīstības plāna izpildi un 
saskaņā ar Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta  pārvaldes prioritātēm un skolas 
analīzes rezultātiem izstrādā un apstiprina skolas darba plānu nākošajam mācību 
gadam, audzināšanas darbības programmu, izglītojamo adaptācijas darba plānu, 
ārpusstundu darba plānu un  metodisko komisiju darba plānus.  
2) Pedagogu dalība ESF projektā: „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 72 stundu semināra ciklā 
,,Pārmaiņu un kvalitātes vadība izglītības iestādē” piedalījās 4 pedagogi,   11 skolotāji 
piedalījās dažādos pedagogu profesionālās pilnveides semināros. 
“Pedagoģiskās meistarības skola” seminārā “Mobings izglītības iestādē, tā apzināšana, 
tā novēršanas pasākumi” piedalījās 5 pedagogi.  Pedagoģiskās darbības pamatus 
apguva 1 pedagogs. 3 skolotāji devās  mācību komandējumos uz semināriem 
pasākuma “Jaunais Profesionālis 2013” ietvaros. 2 darbinieki piedalījās reģionālā 
seminārā ESF projekta ietvaros. Leonardo da Vinci projekta ietvaros skolotāji komandēti 
uz Portugāli, Itāliju, Spāniju, Vāciju, vēstures skolotāja piedalījās profesionālās 
pilnveides kursos Izraēlā Holokausta tālākizglītības centrā. 5 skolotāji projekta “Jauna 
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pieredze profesionālās apmācības priekšmetu skolotājiem” ietvaros devās uz 
Lielbritāniju; 
3) Mālpils Profesionālā vidusskola ir atvērta iestāde sadarbībai, labām idejām,  
aktivitātēm, projektiem.   2012. gadā 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, projekts turpināsies līdz 2014.gadam. 
4) Skolā uzņēmām ārzemju praktikantus no Čehijas 3 nedēļu ilgā praksē. Sadarbība ar 
Čehijas mācību iestādi projekta Leonardo da Vinci ietvaros. 
5) 2013. gadā   Mālpils domes projekta „Mēs savam novadam’ īstenoti divi projekti: 
Puķu dobe „Viens, divi, trīs.”, uzstādīts  trenažieris „Otrais solis”. 
6) Skolotāji aktīvi iesaistījušies IT programmu apguvē  / darbs PowerPoint vidē/ un IT 
izmantošanā  interaktīvās tāfeles darbībā, mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā. 
Skolotāji dalās pieredzē par  IT  izmantošanu ar citām skolām. Audzināšanas darbības 
programmas ietvaros  audzēkņi  iesaistās IT apguvē  Power Point  vidē  gatavot  un  
prezentēt  tematiskus  materiālus. Saturiski pilnveidotas mācību priekšmetu 
programmas visos mācību priekšmetos.  
7) Skolas  vadība  izstrādāja  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai, izstrādāta 
bērnu un jauniešu veselības veicināšanas programma “Veselība ir cilvēka psihiskā, 
fiziskā un sociālā labklājība”  
8) Sadarbībā ar IZM audzēkņi piedalās Valsts Profesiju konkursos, “Amatu dienās”- 
profesiju prezentācijas pasākumā un  tautisko deju skatē. Piedalās AMI sporta 
sacensībās. Piedalamies arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas rīkotajos 
pasākumos. 
9) Mālpils Profesionālajā vidusskolā veikti labiekārtošanas darbi: pie stadiona veikts 
solu remonts un tie ir nokrāsoti. Pielabots celiņš gar skolas galveno ieeju uz stadiona 
pusi, papildinātas puķu dobes.   Mācību korpusā paplašināta   iekšējās 
videonovērošanas sistēma; Finasu iespēju robežās veikti kosmētiskie remonti mācību 
korpusā, izremontētas dienesta viesnīcā virtuves, sanitārie mezgli; izgatavoti 
kanalizācijas aku vāki. Kvalifikācijas prakses laikā audzēkņi izgatavoja bāra leti. Uz   
ēkām uzliktas adrešu plāksnes. Interjera dizaina klasē ievilkts siltais ūdens.  
 
 5. Mālpils Profesionālās vidusskolas struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās 
iestādes, pārraudzībā esošās iestādes: 
               Mālpils Profesionālā vidusskola un   Mālpils internātpamatskola   strādā 
saskaņā ar  vienoto vadības un skolu administrēšanas nolikumu. Mālpils  Profesionālās 
vidusskolas   iekšējo  darbību  reglamentē   iekšējie normatīvie dokumenti. 
          Izglītības iestāde darbojas saskaņā 16.09.2009. Nr 6/2 Mālpils novada domē 
apstiprināto Mālpils   Profesionālās vidusskolas  nolikumu un saskaņotu Mālpils  
Profesionālās vidusskolas organizatorisko struktūru.  
  6.  Mālpils Profesionālās vidusskolas 2013. gada finansējuma analīze:   
       Mālpils Profesionālā vidusskolā  2013.gadā kopējie naudas līdzekļi bija Ls 418275, 
 no tiem uzturēšanas izdevumiem Ls 343446 jeb 64.97 % 
          -    izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pedagogiem Ls 128725 jeb 24.68% 
          -    Mālpils novada domes līdzekļi    Ls 165114 jeb 30.04 % 
          -     pašu ieņēmumi      Ls  45604  jeb 10.2 % 
          -     atlikums uz gada sākuma     Ls 4003    jeb 0.05% 
  ES projektu nauda līdzekļi Ls 74829 jeb 35.03% 
 
          - IZM dotācija   mērķstipendijām    Ls 31073   jeb 7.01 % 
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          - Leonardo da Vinci projektam                                      Ls 7492  jeb 9.17%  
          -  VIAA dotācija ESF projektam                                               Ls 3966  jeb  17.75% 
           - atlikums uz gada sākuma                                                  Ls 32298 jeb 1.10% 
 

ES līdzekļi 2013.gadā tika saņemti  kopā Ls 42531  šādiem projektiem: 
- Leonardo Da Vinci projekts „Jauna pieredze profesionālās apmācības priekšmetu 
skolotājiem” 7492  LVL jeb 10660 EUR 
-  ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”                    
31073 LVL 
- ESF projekts „Profesionālās izglītības, pamatprasmju un kompetenču apguve 
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”  3966 LVL 
  
          Saņemtie līdzekļi tika izlietoti saskaņā ar Mālpils novada domes apstiprināto 
pamatbudžeta tāmi 2013.gadam Ls 411405:   
- atalgojums darbiniekiem                      Ls 168867 jeb 41.05%  
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,              
          pabalsti un kompensācijas    Ls 43561 jeb 10.59%    
           t.sk.VSAOI-Ls 402424  
         - komandējumu izdevumi                           Ls 37269 jeb 9.06 % 
t.sk.ārvalstu komandējumi ES projektu ietvaros-Ls 36972 
          - pakalpojumu apmaksa                              Ls 77599 jeb 18.86 % 
            t.sk. sakaru pakalpojumi- Ls 2466, apkure-28356, ūdens un kanalizācija-3554, 
elektroenerģija-22146, reklāma TV un radio-922, avīzēs-825, normatīvie dokumenti-
277, čehu delegācijas apkalpošanas izdevumi-3562, transporta pakalpojumi-1299, 
apsardzes pakalpojumi-653, siltuma sistēmas apkope-279, ventilācijas sistēmas TA-
334, ugunsdzēsības sist.TA-1095 un aparātu apkope-262,  iekārtu un inventāra 
remonts-437, dezinfekcijas pak.-320, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi - 2475, 
biedru naudas organizācijās-103, semināri, kursi, lekcijas-1055,  veļas mazgāšana- 
2835, atkritumu izvešana-1598, balonu un uzkopš.inventāra noma-1499,veselības 
izdevumi DŅ-361,bankas pakalpoj.-156Ls 
            - materiālu iegāde   Ls 29630 jeb  7.20% 
      t.sk. biroja prece-1791,   medikamenti-172,  dīzeļdegviela-5061, ēdināšanas 
izdevumi sacensībās un pašvaldību audzēkņiem- 4331, mācību līdzekļi- 8195 
(t.sk.inženiertīklu spec.-988, mēbeļu izgat.-1769, ēdienu gat.- 3656, dizaina spec.-
1106),  materiāli  dienesta viesnīcas un skolas remontam un  
uzturēšanai -4544, saimnieciskie materiāli-2167,  rezerves daļas  datortehnikai un biroja 
tehnikai-817 , inventārs- 1071 (t.sk. 2 printeri-120, ēd.gat.lab.inventārs-609, žalūzijas-
136, kokapstr.instr un maisi-422, saimn.inv.-216)  
            - žurnālu iegādei                             Ls 285 jeb 0.07 % 
            - nodokļu maksājumiem  - PVN              Ls 2746 jeb 0.67% 
            - stipendijām                                           Ls 49452  jeb 12.02% 
         t.sk.ESF mērķstipendijas  Ls 31253 
            - kapitāliem izdevumiem                         Ls 1243 jeb 0.30% 
         t.sk. mācību grāmatas- 377, datorprogramma -213, elektriskā plīts ēdienu 
gatavošanaas klasē-195, trenažieris-458 
           -transferta izdevumi Mālpils novada domei par apdrošināšanu  Ls 753 jeb 0.18% 
 
Faktiskie 2013. gada ieņēmumi sastādīja Ls 669905, t.sk.: 
          -   izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pedagogiem     Ls 128725 jeb 19.22% 
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          -   Mālpils novada domes IZM uzturēšanas izdevumi           Ls 148542 jeb 22.18% 
          -   Mālpils novada domes līdzekļi                                         Ls 16572 jeb 2.47% 
          -  ieņēmumi no NVA                                                              Ls 156 jeb 0.02% 
          -  ieņēmumi no ES mērķstipendijām                                      Ls 33270   jeb 4.97 % 
          -  ieņēmumi no  Leonardo da Vinci projekta                              Ls 7492  jeb 1.12% 
           - ieņēmumi  no ES līdzfinansējuma KPFI projekta  īstenoš.  Ls 296587   jeb 
44.27% 
           - pašu ieņēmumi                                                                  Ls  38053  jeb 5.68 % 
           -bezatlīdzības ceļā saņemtās mat. vērtības                        Ls 508 jeb 0.07% 
 
Faktiskie izdevumi 2013.gadā pamatbudžetā sastāda Ls 473959, t.sk. 
- atalgojumi                                                                         Ls 170918 jeb 36.06% 
- Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                       Ls 44407 jeb  9.37% 
- Komandējumu izdevumi                                                   Ls 43208 jeb 9.12% 
- Pakalpojumu izdevumi                                                      Ls 74007 jeb 15.61% 
- Materiālu iegāde                                                               Ls 30782 jeb 6.50% 
- Žurnāli                                                                               Ls 383    jeb 0,08% 
- Stipendijas                                                                        Ls 49522 jeb 10.45% 
- Kapitālie izdevumi                                                             Ls 60732 jeb 12.81% 
 
Naudas atlikums pamatbudžetā gada beigās 6870LVL, t.sk. AS Swedbank  745 LVL, 
Valsts kasē -3501 LVL, Valsts kasē ES projektiem- 2624  LVL.   

 

Mūzikas un mākslas skola 
 

Audzēkņu skaits 
         Noslēdzot 2012./2013. mācību gadu Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās 
101 audzēkņi: 67 – mūzikā un 34 mākslā.  
 
         2013. gada 31. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas 
profesionālās ievirzes izglītības apguvi saņēma 9 audzēkņi. Mūzikas nodaļā apliecības 
saņēma 5 audzēkņi: pa vienam Saksofona spēlē, Vijoļspēlē, Čella spēlē un divi Ģitāras 
spēlē. Programmā Vizuāli plastiskā māksla apliecības saņēma 4 audzēkņi. 
 
         2013. gada 1. septembrī mūzikas nodaļā mācības uzsāka 13 audzēkņi: 3 
sagatavošanas klasē un 10 audzēkņi 1. klasē, mākslas nodaļā mācības uzsāka 5 
audzēkņi. Uz 2013. gada 1. septembri audzēkņi skaits skolā bija 103, mūzikā 67, mākslā 
36. septembra laikā dažādu iemeslu dēļ vairāki audzēkņi tika atskaitīti, bet arī tika uzņemti 
jauni. Uz 1. oktobri audzēkņu skaits nostabilizējās pie 102 audzēkņiem: mūzikā 64, mākslā 
38 
          

Pedagoģiskie darbinieki  
         Skolā strādā 15 pedagogi, no kuriem 12 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 
pedagogi ar vidējo speciālo izglītību no kuriem 1 studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības augstskolā un 1 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 
6 pedagogiem ir maģistra grāds. 
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         2013./2014. mācību gadā uzsāka darbu 2 jauni pedagogi: 
Olga Oškukova – flautas spēle, 
Konstantīns Petrenko – ģitāras spēle. 

Pedagogu tālākizglītība 
  

          Paralēli mācību darbam skolas pedagogi pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas 
pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus seminārus, meistarklases un metodiskās 
sanāksmes. Mūzikas nodaļas pedagogi iegūst pieredzes apmaiņas zināšanas 
piedaloties ar saviem audzēkņiem dažādos konkursos. 
 
Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstādes un radošās aktivitātes 
 

 08.01.13 
15.01.13 
12.02.13 

"Komunikācija, publiskā uzstāšanās, 
pašmenedžments". 

Mālpils  Daina Galakro- 
dzeniece 

21.02.- 
13.06.2013 

Izstāde „Sarkana istaba” Rīga 
"Mākslas 
telpa 75" 

Liene Mackus 

01.02. 
-

01.03.2013 

Gatavošanās tēlniecības darbnīcām 
"Dziesmu svētku ceļš" (04.03.-
06.05.) 

12 Latvijas 
mākslas 
skolas 

Artūrs Arnis 
Liene Mackus 
Elīna Titāne 

04.03.13. 
06.05.13 

Tēlniecības darbnīcas "Dziesmu 
svētku ceļš" 

12 Latvijas 
Mākslas 
skolas  

Artūrs Arnis 
ElīnaTitāne 

Liene Mackus 

10.05.13 Līdzdalība starptautiskajā projektā 
„Grāmatu svētki” 

Mālpils K.N. Visi sk. 

15.05.13 
 

Tālākizglītības rudens, ziemas 
mācību projekta noslēgums 

 Daina 
Galakrodzeniece 

 
Mācību un audzināšanas darbs 
 
        2013. 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 audzēkņi apmeklēja VSIA Latvijas koncerti 
organizētu uzvedumu U. Marhilēviča mūziklu „Pārdotie smiekli”, kurā piedalījās 
Latvijas pazīstamākie klasiskās un populārās mūzikas izpildītāji. 
  
Mūzikas nodaļa 
Koncerti  
 

Laiks                             Pasākums Atbildīgais 

20.03.13. Klavieru nodaļas audzēkņu atklātais mācību koncerts D. Dzelvīte- 
Lubarte 

01.04.13. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā J. Vītums 

23.05.13. Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā I. Daukste 
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11.12.13. Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts D.Dzelvīte- 
Lubarte 

12.12.13. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā I. Daukste 

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

D. Ulase 

25.12.13. Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
Ziemassvētku uzstāšanās Mālpils Luteriski evaņģēliskajā 
baznīcā. 

D. Ulase 

 
Konkursi 
 

Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

20.04.13. VII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss  
( piedalās I. Ošeniece un P. Epalte) 

D. Dzelvīte –  
Lubarte 

Mākslas nodaļa (konkursi, izstādes) 

22.02.  „Hebe zīmējumu konkurss” (Uzvarējis Nils 
Klintsons 1. kl.) 

Rīga Daina, 
 Aija 

28.02. Konkurss „Origami” 
1. vieta-Elva Dancīte, 2. Vieta-Laura Šulca, 
atzinība-Ieva Jēkabsone, Adelīna Lāce  

Saulkrasti Daina 

12.04. Vizuālās mākslas konkursa „Blaumaņa 
brīnumzālītes” noslēgums 
3. vieta-Laura Šulca 

12. aprīlī, 
Ērgļos, 

Daina, Aija 

 
 
 
 

 

Biedrība „Mālpils tautskola” 
 

2013.gadā tika turpināts darbs, kā galveno metodi izmantojot dažādu izglītojošo 
pasākumu rīkošanu un biedrības biedru iesaistīšanu vairāku ES izglītības programmu 
projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā.   
 
Janvārī-februārī partneru statusā tika izstrādāts  un iesniegts jauna projekta pieteikums 
Grundtvig programmā, kas diemžēl netika apstiprināts.  
 
Turpinājās darbs Comenius Regio projektā „Lasīšanas veicināšana lauku novados” 
sadarbībā ar vietējiem partneriem un Poisdorfas pašvaldību, bibliotēku un tautskolu 
Austrijā.   
 
Jau septīto gadu turpinājās vācu valodas sarunu klubiņa nodarbības no janvāra līdz 
aprīlim un oktobrī- decembrī. Jūlijā tika organizēts praktiskās psiholoģijas seminārs 23 
dalībniekiem.  
 
Ar Mālpils novada domes finansējumu organizēta angļu valodas apmācība 
pieaugušajiem: angļu valodas apmācība klausītājiem ar un bez priekšzināšanām (2 



Mālpils novada domes 
 2013.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

30 

 

grupas), angļu valodas sarunu klubs -1 grupa. Kursa apjoms- 36 stundas katrai grupai.  

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad cilvēkiem bieži vien nav finansiālo līdzekļu 
tālākizglītībai, tieši iespēja apmeklēt bezmaksas kursus savā dzīves vietā ir ļoti vērtīga. 
Savukārt, dalība starptautiskos izglītības projektos gan dod jaunu pieredzi pieaugušo 
tālākizglītības darba organizēšanā, gan nodrošina kursu dalībniekiem iespējas praksē 
pielietot svešvalodu zināšanas. Līdz ar to tiek paaugstināta lauku cilvēku pašapziņa, 
rodas lielāka pārliecība par saviem spēkiem ikdienas profesionālajā darbībā vai darba 
meklējumos.  

Novembrī- decembrī uzsākta jaunu projektu pieteikumu sagatavošana 2014.gada 
izsludinātajiem konkursiem. 

 
 

KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

2013. gads Mālpils kultūras centram bija nozīmīgs pirmkārt ar to, ka visi kultūras 
centra kolektīvi aktīvi piedalījās  XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos, 
apgūstot svētku repertuāru.  

 
    Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi Mālpils kultūras centrā 2013. gadā 

        
Mālpils jauktais koris, kormeistare Sanita Vītuma.  
 
Kolektīvs piedalījies XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā un tiek 
aicināts uzstāties arī kaimiņu pagastos – Siguldā, Inčukalnā, Sējā un citās vietās. Priecē 
tas, ka kolektīvam ir piepulcējušies jauni dalībnieki. 
 
 
Tautas lietišķās mākslas studija ,,URGA”, vadītāja Inguna Sīmansone.  
Kolektīvs piedalījies  XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā. Ņēmis 
dalību izstādēs Krimuldā, Madonā, Maizes dienā Āraišos, Brīvdabas muzejā Rīgā u.c. 
 
Vidējās paaudzes deju kopa ,,Sidgunda”, vadītāja  Māra Gaile – Dišereite.  
 
Piedalījies XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā un deju skatē - 
konkursā „Ābolu maiss” Dobelē, kā arī katru gadu kuplina kultūras centra pasākumus – 
Ziemassvētku Adventa, pavasara iedejošanas un sezonas noslēguma koncertus.  
 
Jauniešu deju kopa ,,Māra”. Kopas mākslinieciskā vadītāja Maija Orlova. 
  
Ņēmis dalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā. Deju kolektīvs 
Republikas mēroga skatē ir ieguvis II pakāpes diplomu. "Mārai" ir daudz draugu, ar 
kuriem kopīgi koncertējuši Latvijas novados – Lielvārdē, Valmierā, Salaspilī u.c. 
 
Vidējās paaudzes deju kopa ,,Kniediņš”, vadītāja Julijana Butkeviča. 
Dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā. Deju kopai ir daudz 
draugu - Allažu „Ķimelītis”, Siguldas „Sidrabdancis”, Ādažu „Sānsolītis”. Ir pabūts 
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kaimiņu pagastos Morē, Nītaurē u.c. Priecē, ka kolektīvam piepulcējušies klāt jauni 
dejotāji. 
 
Mālpils kultūras centra amatierteātris, režisore Liene Cimža. 
 
Priecē, ka kolektīvs joprojām brauc viesizrādēs ar 2011. gadā iestudēto R. Blaumaņa 
lugas izrādi „Trīnes grēki”. Pabūts ar izrādēm Strenčos, Salas pagastā un Morē. 
 
Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Daukste. 
 
Ansamblim šajā sezonā piepulcējušies klāt jauni dalībnieki. Lielākais notikums ir dalība 

ikgadējā bērnu un jauniešu dziedāšanas svētkos - konkursā "BRĪNUMS". 

 
Vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas” 
 
Klubiņā ir iespēja tikties ar interesantiem cilvēkiem pie tējas tases, uzzinot ko jaunu un 
interesantu. Kopīgi svinēt jubilejas, braukt ekskursijās, iepazīstot Latvijas skaistākās 
vietas, kā arī apmeklēt teātra izrādes. 
 
 
Senioru vokālais ansamblis ,,Rezēdas”, vadītāja Ināra Daukste. 
 
Ansamblis aktīvi piedalās koncertos kultūras centrā un apkārtnē, kā arī senioru 
dziedāšanas svētkos „Kopā būt” Salaspilī. 
           
Sieviešu vokālais ansamblis „Sidgundietes”, vadītāja Evija Belicka. 
  
Ansamblis uzstājies senioru amatieru kolektīvu saietā „Kopā būt” Salaspilī un Mazzalvē 
sadraudzības koncertā. 
 
Folkloras kopa „Mālis”, vadītājs Andris Kapusts. 
 
Piedalījies XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā un Starptautiskajā 
Folkloras festivālā – Mālpilī, kā arī Brīvdabas muzejā rīkotajos “Maizes godos” u.c. 
 
Keramikas studija „MĀL-PILS”, vadītāja Guna Petrēvica. 
 
Dalība XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos Rīgā un Ikgadējā studijas 
dalībnieku darbu izstādē. Studijas dalībnieki piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras 
centra organizētajās izstādēs „Keamkas svečturi. Gaisma līgo Latvijā” u.c. 
 
Bērnu un jauniešu teātra studija, vad. Antra Austriņa – Seņkāne. 
 
Šī kolektīvam bija pirmā darbības sezona. Tika iestudēta izrāde bērniem un 
pieaugušajiem “Kraukšķītis” pēc M. Stārastes darba motīviem. Kolektīvs pulcē  19 
bērnus un jauniešus.   
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Mālpils novada bibliotēka 
 

I Bibliotēkas darba vispārējais raksturojums 

Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3350 iedzīvotāju, 
kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 2013.gadā bija reģistrēti 595 bibliotēkas 
lietotāji, (no kuriem 455 lasītāji). Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa – 38% ir bērni un 
jaunieši līdz 18 gadiem, otra lielākā grupa ir iestāžu darbinieki – 26%. Tālāk seko 
pensionāri- 16%, strādnieki – 7%, studenti – 6%, mājsaimnieces – 4%, 
bezdarbnieki – 3%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kļuvis mazāks interneta lietotāju 
skaits, daļēji to varētu izskaidrot ar mikrorajona iedzīvotāju skaita samazinājumu, kā arī 
bibliotēkai vairākus mēnešus remonta dēļ iztiekot ar mazāku datoru daudzumu.  

2013.gadā kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits ir – 10652, bet 
izsniegums 10891 vienības, no kurām 6339 grāmatas un 4552 žurnāli. Internetu 2456 
reizes izmantojuši pieaugušie, bet 3473 reizes bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 
2013.gadā par 472 vienībām audzis izsniegto grāmatu skaits. Lai gan samazinājies 
kopējais apmeklējumu skaits, vidējais apmeklējums (18 reizes gadā) ir lielāks nekā 
iepriekšējā gadā. Izsniegumu skaits piaugušajiem lasītājiem gadā ir vidēji 27 vienības, 
bet bērniem un jauniešiem tikai 7 vienības gadā. 

II Krājuma komplektēšana un organizācija 
Bibliotēkas lasītājiem pieejama universāla satura literatūra un preses izdevumi. 

2013.gadā grāmatu krājums papildināts par 468 eksemplāriem, preses izdevumi – 
35 nosaukumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jaunieguvumu skaits ir palielinājies par 
129 eksemplāriem, īpaša uzmanība veltīta bērnu un jauniešu grāmatu iegādei. 

2013.gadā tika turpināta grāmatu krājuma attīrīšana no nolietotas un 
mazvērtīgas literatūras. Kopā norakstīti 901 eksemplārs grāmatu. 

III Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un 

informācijas saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Bibliotēkas 
lietotājiem ir iespēja izmantot bezmaksas datu bāzes Letonika.lv un Lursoft, 
Pierīgas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu. Atbilstoši novada domes 
apstiprinātiem noteikumiem, par maksu iespējams izmantot kopētāju, printeri un 
skeneri. 

Bibliotēka ir atvērta 32 stundas nedēļā. Pirmdienā, otrdienā, ceturtdienā un 
piektdienā bibliotēka apmeklētājus apkalpo no 9.00 līdz 18.00 (pusdienlaiks no 12.00 – 
13.00). Trešdiena – metodiskā diena. 

Bibliotēkas lietotāji (galvenokārt klātienes un neklātienes studenti, dažkārt arī citi) 
bez pakalpojumiem uz vietas izmanto arī SBA(starpbibliotēku abonementa) 
pakalpojumus. 

IV Novadpētniecības darbs 
Novadpētniecības krājumu bibliotēkā veido grāmatas, fotoattēli, laikrakstu un 

žurnālu raksti par Mālpils vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem. 
Nozīmīga krājuma sastāvdaļa ir pašvaldības informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis.” Vēl 
materiālus novadpētniecībai sniedz publikācijas „Rīgas Apriņķa Avīzē”, „Siguldas Elpā” 
un centrālajos valsts izdevumos. Iespējama pieeja arī Salaspils novada bibliotēkas 
elektroniskajai novadpētniecības datu bāzei. Bibliotēka vāc un sistematizē žurnālu, avīžu 
rakstus par Mālpils vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem. 
2013.gadā no jauna bija fiksēti un apkopoti 62 raksti.  
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29.augustā bibliotēka piedalījās Zinātņu akadēmijas rīkotajā zinātniskajā 
konferencē „Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi”, nolasot novadnieka, ASV 
dzīvojošā dzejnieka, rakstnieka un bibliotekāra Jāņa Krēsliņa sagatavotu referātu par 
latviešu trimdas literātu, grafiķi, literatūras vēsturnieku un arī bijušo mālpilieti Ojāru 
Jēgenu (1924-1993). 

V Projektizstrāde 
2013.gada 10.maijā Mālpilī notika Comenius Regio projekta „Lasīšanas 

veicināšana lauku novados” noslēguma sarīkojums ar sadarbības partneriem no 
Poisdorfas pilsētas Austrijā.  

Izstrādāts projekts „Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošana”, izmantojot 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtos līdzekļus. Projekta mērķis - 
veikt grīdas renovāciju un iegādāties mēbeles bērnu literatūras fonda krātuvei, kā arī 
jaunus žurnālu stendus. Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 16.maijs – 2014.gada 
28.februāris. 

VI Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
Mālpils novada bibliotēka tiek finansēta no Mālpils pašvaldības budžeta. 

Krājuma komplektēšanai 2013.gadā bija piešķirti 3320 LVL. Grāmatu iegādei izlietoti 
1700 LVL, bet periodiskajiem izdevumiem 1620 LVL. Ievērojamu grāmatu krājuma 
papildinājumu  bibliotēka saņēma ar dāvinājumiem no Lauku bibliotēku atbalsta 
biedrības, LNB Bibliotēku Attīstības institūta, Latvijas  Zinātņu akadēmijas, Comenius 
Regio programmas projekta. Kopumā dāvinājumos iegūtas 205 grāmatas par 1156 LVL. 

Bibliotēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Kosmētiskais remonts 
nepieciešams grāmatu krātuvei. 

VII Personāls 
Bibliotēkā strādā 2 darbinieki – bibliotēkas vadītāja (pilnu slodzi) un bibliotekāre ( 

0,6 slodzi). Darbiniecēm ir vidējā un augstākā profesionālā izglītība. 

VIII Publicitāte 
Bibliotēka regulāri ar pašvaldības avīzes „ Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas 

lapas starpniecību informē par aktualitātēm. Populāri ir bibliotēkas organizētie literārie 
sarīkojumi -  tikšanās ar rakstniekiem un novadniekiem, lasītāju ekskursijas. 

2013.gadā bibliotēkā bija veidotas 36 tematiskas literatūras izstādes, E–
prasmju nedēļas ietvaros notika Swedbank internetbankas lietošanas apmācības. 

Notika vairāki literāri sarīkojumi- tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju un 
sabiedrisko darbinieci Annu Žīguri, žurnālistu Juku Rislaki, Helsinku centrālās 
bibliotēkas bibliotekāri Emmi Martinu; tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri;  

Notika bērnudārza sagatavošanas grupas iepazīšanās ar bibliotēku. 
Piedalījāmies  Comenius Regio projekta „Lasīšanas veicināšana lauku 

novados” noslēguma sarīkojumā ar sadarbības partneriem no Poisdorfas Austrijā. 
Ikgadējā lasītāju ekskursijā devāmies uz Kandavas, Sabiles un Kuldīgas 

novadiem. (piedalījās 42 dalībnieki). 
29.augustā zinātniska konference „Mālpils novada kultūrvēstures 

jautājumi”. ASV dzīvojoša dzejnieka, rakstnieka, bibliotekāra, novadnieka Jāņa 
Krēsliņa referāta par latviešu trimdas literātu, grafiķi un literatūras vēsturnieku, 
novadnieku Ojāru Jēgenu (1924 – 1993) nolasīšana. (62 apmeklētāji) 
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Sidgundas bibliotēka 

 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Sidgundas bibliotēka pamatojoties uz „Bibliotēku likumu”, „Valsts kultūrpolitikas 

vadlīnijām 2006- 2015. gadam” veic informācijas, izglītības un kultūras funkcijas sava 

novada teritorijā. Bibliotēkas politikas mērķis ir nodrošināt efektīvu, kvalitatīvu un 

sabiedrības vajadzībām atbilstošu bibliotēkas darbību.  

Bibliotēkas misija- veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un 

nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt tālākizglītības iespējas un 

saturīga laika pavadīšanu. 

Bibliotēkas vīzija- moderni aprīkota bibliotēka, kura var un spēj nodrošināt lietotāju 

informacionālās, tālākizglītības un saturīga laika pavadīšanas  vajadzības. 

Bibliotēkas teritoriālais  aptvērums ir novada teritorijā ietilpstošais Sidgundas ciemats. 

Bibliotēka izvietota daudzdzīvokļu mājas „Dainas” otrajā stāvā, aprīkota ar bibliotēkas 

darbībai nepieciešamo inventāru. 

Bibliotēka veic iespieddarbu uzkrāšanu , jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi , 

iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu. Nodrošina informācijas 

pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem – ir  pieejams bezvadu internets , kopēšanas 

un printēšanas maksas pakalpojumi. 

Bibliotēka akreditēta  16. janvārī 2012. gadā – piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

Krājuma komplektēšana tiek veikta atbilstoši Bibliotēkas funkcijai: 

informācijai- enciklopēdijas, gadagrāmatas, rokasgrāmatas, vārdnīcas; 

izklaidei- dzeja, romāni, aktieru biogrāfijas, latviešu daiļliteratūra; 

Tiek atjaunots uzziņu literatūras klāsts- iegādātas jaunākās rokdarbu, pavārgrāmatas, 

ceļojumu apraksti. 

Krājumu komplektējot uzmanība tiek pievērsta , lai tiktu iegādāta oriģinālliteratūra, 

augstvērtīgi tulkotā literatūra,nozaru literatūra. Bibliotēkā liels pieprasījums pēc preses 

izdevumiem un abonējot tiek ievērots lasītāju pieprasījums. 

Jaunākā literatūra tiek iepazīta apmeklējot izdevniecību mājas lapas, lasot recenzijas 

presē. Veiksmīga sadarbība jaunākās literatūras iegādē tiek uzturēta ar IK Avots PR . 

Krājuma komplektēšanas pamatprincipi- plānveidīgums, aktualitāte, kvalitāte, 

daudzveidīgums. 

 

 2011. 2012. 2013. Dinamika 

jaunieguvumi 72 125 175 + 

norakstītās 723 300 - _ 

izsniegums 1578 1262 846 _ 
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Krājuma apgrozījums 0,23 0,19 0,13 _ 

 

2013. gadā Bibliotēka  apmeklētājus apkalpoja  līdz jūlija mēnesim, tālab arī izsniegums  

ir samazinājies.  

2013. gadā no jūlija lidz decembra mānesim ieskaitot  bibliotēka bija slēgta 

apmeklētājiem- bibliotēka bija avārijas stāvoklī – tika nopludināta, un tad sekoja remots. 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

   Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāti pakalpojumi: 

 Brīvas pieejas grāmatu fonds, 

 26 nosaukumu preses izdevumi, 

 Jaunieguvumu izstādes, 

 Bezmaksas interneta izmantošana, 

 Datu bāzes- Letonika, Laikrakstu bibliotēka, 

 Iespēja saņemt informatīvos un bibliotekāros pakalpojumus, 

 Saņemt palīdzību  izmantot internetā pieejamās  datubāzes, 

 Iespēju nokopēt un izprintēt dokumentus, materiālus , 

 Novadpētniecības materiāli. 

    Apmeklētājiem tiek sniegti uzziņu un informācijas pakalpojumi. 2013. gadā – 12. 
 
  Bibliotēkas pakalpojumu attīstības prognozē paredzēts: 

 palīdzēt izmantot internetā pieejamas datubāzes; 

 iesaistīt pensionārus interneta  pamatiemaņu apguvē; 

 censties informēt par jaunumiem  www.malpils.lv;  
Pēdējos gados  ir novērots preses izdevumu lielāks  izsniegums. Izvērtējot 
apmeklējumu skaitu  lielāko skaitu sastāda  bērni un jaunieši, kuri aktīvi izmanto                  
bezmaksas interneta pakalpojumus. 
             

Personām ar īpašam vajadzībām Bibliotēku apmeklēt ir apgrūtinōši, jo atrodas 
daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā. Bibliotēka atvēta  apmeklētājiem četras dienas 
nedēļā, trešdienas ir metodiskās dienas, kad notiek semināri, tiek plānoti citi darbi. 

 
 2011. 2012. 2013.  dinamika 

lasītāji 128 121 105 - 

apmeklējums 2615 3003 1699 - 

izsniegums 1578 1262 846 - 

 

2013. gada dinamika ir ar negatīvu zīmi, jo avārijas dēļ Bibliotēka apmeklētājus 
apkalpoja tikai pusgadu. 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

Bibliotēkā Sidgundas pamatskolas  skolēni ir viena no lietotāju lielākajām grupām 

un potenciāliem  lasītājiem arī nākotnē. Liels ieguvums skolas bērniem ir bezmaksas 

internets, kurš tiek izmantots izstrādājot projekta darbus, sagatavojot mājas darbus un 
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pavadot brīvo laiku.  Palīdzība materiālu sameklēšanā tiek sniegta jaunāko klašu 

skolēniem.  

Iegādājoties jaunāko literatūru tiek domāts par bērnu un jauniešu populārāko 

literatūru un tiek atlasītas  grāmatas , kuras iesaka Bērnu žūrija.  2013. gadā tika 

iegādātas 36 nosaukumu grāmatas. 

Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem sastāda: 

 Daiļliteratūra – latviešu rakstnieku darbi, tulkotā ārzemju literatūra, 

 Uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, 

 Dažāda žandra literatūra – dzeja, pasakas, folklora, fantastika, stāsti par 

zvēriem. 

 

 2011. 2012. 2013. dinamika 

Lasītāju skaits 128 121 105 - 

Bērni un 
jaunieši 

55 44 28 - 

jaunieguvumi 72 125 175 + 

Jauieguv. 
bērniem 

12 24 36 + 

 

      

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

 

Bibliotēkai nav savas mājas lapas. Dati  par Bibliotēku tiek izvietoti Mālpils novada 

mājas lapā www.malpils.lv. Bibliotēkā ir alfabētiskais kartīšu katalogs. Bibliotēkas 

lietotāji var izmantot bezmaksas datu bāzes – LETONIKA  un Lursoft laikrakstu 

bibliotēku. Darba vajadzībām tiek izmantots Salaspils bibliotēkas elekroniskais katalogs. 

 

6. Novadpētniecības darbs. 

Novadpētniecības darbu Bibliotēka veic vācot materiālus par Sidgundu , kuri tiek iegūti 

no novada avīzes „Mālpils Vēstis”, „Rīgas Apriņķa Avīzes”, bet to ir ļoti maz.  

 

7. Projektizstrāde. 

2013. gadā nav veikta. 

 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. 

Bibliotēka konsultācijas un metodiskos jautājumus atrisina sadarbojoties ar Pierīgas 

reģiona galveno bibliotēku- Salaspils bibliotēku un metodiķi, kura veic vizitāciju 

Bibliotēkā. 

Informāciju darbam tiek iegūta apmeklējot  LNB mājas lapu, Salaspils bibliotēkas mājas 

lapu un elektronisko katalogu 

Sadarbība  turpinās ar Mālpils novada bibliotēku, Sidgundas pamatskolas bibliotekāri un 

Mālpils novada domi. 
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9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

2013. gada vasarā Bibliotēkas telpas tika nopludinātas – lidz ar visi sekojošie darbi-  

telpu izkrāmēšana (grāmatas, plaukti, datori), telpu žāvēšana, apdrošināšanas 

dokumentācija, remonts.  

Bibliotēkas platība 53m₂.Pēc remonta var teikt, ka telpas ir apmierinošā stāvoklī. 

Bibliotēkā apmeklētāju lietošanai ir  4 datori,  kuri izvietoti datoru telpā,  1- bibliotēkas 

vadītājai, multifunkcionālā iekārta- kopēšanas un printēšanas maksas pakalpojumiem. 

Bibliotēkas paplašināšana vai pārvietošana uz citām telpām tuvākā laikā nav paredzēta. 

 

10. Bibliotēkas personāls. 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece- bibliotēkas vadītāja. Bibliotekāras speciālas 

izglītības nav. Profesionālo pilnveidošanu iegūst Pierīgas reģiona Salaspils bibliotēkas 

rīkotajos semināros, kvalifikācijas kursos. 

 

11. Finansiālais nodrošinājums. 

Sidgundas bibliotēka ir Mālpils novada struktūrvienība. Bibliotēkai budžetu piešķir  

atbilstoši budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem un apstiprina novada dome. 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi apmeklētājiem ir bezmaksas, kā to nosaka Bibliotēku 

likums. 

 2011. 2012. 2013. dinamika 

Pašvaldibas 

budžets 
6540 7625 11603 + 

Krājuma 

komlptēšanai 
538 757 882 + 

Līdzekļi krājuma 

kompl. uz 1 

lietot. 

53 65 110 + 

2013. gada budžets palielināts  par 1900 Ls, tā ir summa, kuru samaksāja 

apdrošināšana par remontu bibliotēkas telpās. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums atbilst LR MK noteikumiem Nr. 415 

„Bibliotēku darbībai nepieciešamie finanšu normatīvi”. 

Krājuma komplektēšana tiek veikta  izvētējot lasītāju pieprasījumu un  iegādājoties 

kvalitatīva satura grāmatas. 

 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām  institūcijām. Publicitāte. 

Pamatinformāciju par Bibliotēku atrodama Mālpils novada mājaslapā www.malpils.lv  

sadaļā – pašvaldības iestādes. Katru gadu Bibliotēka iesniedz tekta atskaiti novada 

domei, kura to ievieto  Mālpils novada domes gada pārskatā. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar novada domes izpilddirektoru .  

Bibliotēka atrodas Sidgundas ciematā un tās apmeklētāji  ir Sidgundas pamatskolas 

skolēni, pedagogi, SIA Sidgunda strādājošie, ciemata iedzīvotāji.  

http://www.malpils.lv/


Mālpils novada domes 
 2013.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

38 

 

Apmeklētāji ar Bibliotēkas grāmatu krājumu un  abonētajiem preses izdevumuem ir 

apmierināti. Bibliotēkā ir iespējams saņemt bezmaksas novada avīzi „Mālpils  Vēstis”.  

 

 

SPORTS MĀLPILS NOVADĀ 

 

Sporta pasākumi 

 

Sacensības, kuras notika Mālpilī 
Datums Notikums Piezīmes 

13.01.2013. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 3.posms 

3.posms. 18 dalībnieki 

19.01.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 5.posms 

5.posms. 5 dalībnieki 

20.01.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 1.posms 

1.posms. 18 dalībnieki 

27.01.2013. Mālpils novada dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ 

Piedalījās 10 pāri. 

09.02.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAHĀ 

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

10.02.2013. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 4.posms 

4.posms. 22 dalībnieki 

16.02.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 6.posms 

6.posms. 5 dalībnieki 

17.02.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 2.posms 

2.posms. 21 dalībnieks 

03.03.2013. Mālpils novada čempionāts 
GALDA TENISĀ 

10 dalībnieki. 

10.03.2013. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 5.posms 

5.posms. 21 dalībnieks 

16.03.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 7.posms 

7.posms. 5 dalībnieki 

17.03.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 3.posms 

3.posms. 21 dalībnieks 

16.03.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksā, notika Pierīgas 
novadu sporta spēlēs telpu futbolā – 
priekšsacīkstes. 

23.03.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksā, turpinājās 
finālspēles telpu futbolā. Mālpils komanda 
cīnījās par 5. līdz 8.vietai. Mālpils 
komanda piedzīvoja 3 zaudējumus (1:10 
pret Siguldu; 0:3 pret Olaini un 0:2 pret 
Babīti) un ierindojās 8.vietā. 

13.04.2013. Mālpils novada dubultspēļu 
čempionāts GALDA TENISĀ 

Piedalījās 4 pāri. 
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20.04.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 8.posms 

8.posms. 5 dalībnieki 

21.04.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 4.posms 

4.posms. 22 dalībnieki 

18.05.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 9.posms 

9.posms. 4 dalībnieki 

19.05.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 5.posms 

5.posms. 21 dalībnieks 

26.05.2013. Mālpils novada 
VELOBRAUCIENS 

Mālpils novada apkārtne. 

08.06.2013. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
1.posms 

24 dalībnieki 

15.06.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 6.posms 

 

30.06.2013. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
2.posms 

28 dalībnieki 

13.07.2013. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
3.posms 

22 dalībnieki 

20.07.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 7.posms 

 

02.08.2013. PLUDMALES VOLEJBOLA 
nakts turnīrs 

28 dalībnieki 

10.08.2013. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
4.posms 

18 dalībnieki 

17.08.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 8.posms 

 

31.08.2013. Mālpils novada 
VELOBRAUCIENS 

Sacensībās piedalījās 48 dalībnieki 

14.09.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

1.posms. 7 dalībnieki 

15.09.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 9.posms 

9.posms. 20 dalībnieki 

16.08.2013. Pierīgas pašvaldību darbinieku 
2013.gada sporta spēles 

Babītē notika kārtējās Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās 
arī Mālpils pašvaldības darbinieki. 15 
komandu konkurencē – 4.vieta.  

24.08.2013. Pludmales volejbola sacensības 
„Mālpils pludmales karalis 2013” 

Sacensībās pulcējās 8 labākie Mālpils 
pludmales volejbolisti pēc 4 posmu 
sacensību kopvērtējuma. Uzvarēja 
Kristaps Butkēvičs. 

15.09.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

7 dalībnieki 

16.09.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 9.posms 

9.posms. 18 dalībnieki 

13.10.2013. Vīnkalna kausa izcīņa NOVUSĀ 
- priekšsacīkstes 

15 dalībnieki. 
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19.10.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 

8 dalībnieki 

20.10.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 10.posms 

10.posms. 19 dalībnieki 

27.10.2013. Vīnkalna kausa izcīņa NOVUSĀ 
- finālsacensības 

21 dalībnieks. 

02.11.2013. Mālpils novada čempionāts 
galda spēļu daudzcīņā 

Sacensībās piedalījās 12 galda spēļu 
meistari un visiem bija jāstartē 5 sporta 
veidos – šautriņu mešanā, galda tenisā, 
novusā, dambretē un zolītē. 
Kopvērtējumā, ņemot vērā visus 
rezultātus, par pirmo galda spēļu 
čempionu kļuva Māris Čīma. 

03.11.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - priekšsacīkstes 

Mālpils komanda (Valts Mihelsons, Māris 
Čīma, Kristaps Butkēvičs, Nauris Krīgers, 
Mareks Barsovs, Edgars Kaņepējs, 
Dmitrijs Petrenko, Valters Brežinskis) 
uzvarēja Siguldas novada komandu (2:0 
(25:18;25:16)), piekāpās Stopiņu novada 
komandai (0:2 (15:25;12:25)), ierindojās 
2.vietā grupā un turpinās cīņu par 5. līdz 
7.vietai. 

10.11.2013. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 1.posms 

1.posms. 17 dalībnieki 

16.11.2013. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 

6 dalībnieki 

17.11.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 11.posms 

11.posms. 18 dalībnieki 

23.11.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - finālsacensības 

Mālpils komanda cīņā par 5. līdz 7.vietai 
uzvarēja Ķekavas novada komandu (2:0 
(25:22;25:20)) un Babītes novada 
komandu (2:1 (20:25;25:20;15:12)) un 
ierindojās 5.vietā. 

23.-24. 
11.2013. 

Mālpils novada domes kausa 
izcīņa ātrajā ŠAHĀ 

Mālpils muižā notika 2013.gada Mālpils 
novada domes kausa izcīņa ātrajā šahā, 
kas vienlaicīgi bija arī Vidzemes lielās 
balvas izcīņas sacensību sērija 
noslēdzošais – 4.posms. Sacensības 
notika pēc Šveices sistēmas 12 kārtās ar 
laika kontroli - 12 min. + 5 sek.  
Sacensībās piedalījās rekordliels 
dalībnieku skaits – 57 dalībnieki no visas 
Latvijas (Rīga, Daugavpils, Ventspils, 
Valmiera, Ogre, Sigulda, Pļaviņas, 
Ropaži, Ķegums, Cēsis, Salaspils, 
Rūjiena, Kuldīga, Ķekava, Mālpils), kā arī 
no Krievijas pilsētas Čehovas. Dalībnieku 
sastāvs bija ļoti spēcīgs – 4 lielmeistari, 1 
sieviešu lielmeistare, 2 starptautiskie 
meistari, 1 sieviešu starptautiskā 
meistare, 4 nacionālie meistari, 16 
meistarkandidāti, 25 1.sporta klases 
šahisti un 4 2.sporta klases šahisti. 

08.12.2013. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 2.posms 

2.posms. 18 dalībnieki. 

14.12.2013. Mālpils novada čempionāts  
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ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 

15.12.2013. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 12.posms 

11.posms. 18 dalībnieki 

21.12.2013. Ziemassvētku turnīrs NOVUSĀ 12 dalībnieki 

29.12.2013. Sacensības ZOLĪTES divcīņā  

 

 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

janvāris-
marts 2013. 

LR komandu čempionāts 
NOVUSĀ, 2.līga 

Mālpils novusa komanda piedalījās LR 
komandu čempionātā novusā un 
kopvērtējumā ierindojās 15.vietā 21 
komandu konkurencē. 

27.01.2013. LTSA Ziemas čempionāts 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksā, turpinājās 
LTSA Ziemas čempionāts volejbolā. 
Mālpils komanda ļoti veiksmīgi aizvadīja 3 
spēles un visās spēlēs guva uzvaras. 

24.02.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

10 komandu konkurencē Mālpils 
komanda (O.Janbergs, J.Dišereits, 
A.Suķis un K.Kaņepēja) dalīja 7.-9.vietu, 
bet sliktāka koeficienta dēļ, ierindojās 
9.vietā 

03.03.2013. LTSA Ziemas čempionāts 
VOLEJBOLĀ 

Lielvārdes novada sporta namā, sākās 
LTSA Ziemas čempionāts volejbolā 2 
rinķa spēles. Mālpils komanda aizvadīja 3 
spēles un visās spēlēs piedzīvoja 
zaudējumus. 

09.03.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
GALDA TENISĀ 

Babītes sporta kompleksā, notika Pierīgas 
sporta spēles galda tenisā, kurās 
piedalījās 9 komandas. Mālpils novada 
komanda (Ģ.Lielmežs, D.Volkovs, 
A.Fjodorovs) nepilnā sastāvā (bez 
dāmas) ierindojās pēdējā – 9.vietā. 

16.08.2013. Pierīgas pašvaldību darbinieku 
2013.gada sporta spēles 

Babītē notika kārtējās Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās 
arī Mālpils pašvaldības darbinieki. 15 
komandu konkurencē – 4.vieta.  

septembris 
2013. 

Tartu starptautiskais 
VELOMARATONS 

Mālpils sporta kluba velo komanda 
piedalījās 
Tartu starptautiskajā velomaratonā 
un veica distanci 89 km garumā. 

12.10.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ 

Dalīta 8.-10.vieta 

20.10.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Mālpils komanda (Normnunds Ozoliņš, 
Edgars Komarovs, Aldis Graudiņš un 
Daiga Dišereite) 7 komandu konkurencē 
ieguva 4.vietu. 

01.12.2013. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZOLĪTĒ 

Sacensībās piedalījās 10 komandas. 
Mālpils novada komanda (Normunds 
Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis, Iveta Kukurāne) ieņēma 
5.vietu. 
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KOPSAVILKUMS 
 

2013.gads Mālpils sporta dzīvē bijis diezgan veiksmīgs. Vasarā turpināja darboties 3 
jaunie pludmales volejbola laukumi, kuri ziemā pārvēršas par Mālpils slidotavu. Arī šajā 
gadā, pateicoties Mālpils sporta klubam, kā arī SIA EMU (Aivara Strausa) un Mālpils 
novada domes atbalstam, notika divi Mālpils novada VELOBRAUCIENI, kas pulcēja 
lielu dalībnieku skaitu. 

2013.gadā realizēti vairāki ar sporta aktivitātēm saistīti projekti Mālpils novada domes 
projektu programmas „Mēs savam novadam” ietvaros. Izveidots aktīvās atpūtas āra 
laukums, papildinot to ar āra trenažieriem – līdztekām, trenažieriem vēdera presei, 
atlētisko komplektu; hokeja laukuma uzturēšanas vajadzībām iegādāts ūdens sūknis, 
šļūtenes un to uzgaļi ledus kārtas uzliešanai un uzturēšanai ziemas sezonā. 

2013.gada vasarā ir īstenots vēl viens Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstīts projekts “Skeitparka izveide”, lai pilnveidotu tālāk esošo 
sporta infrastruktūru pie Mālpils sporta kompleksa. Projekta mērķis bija veselīga un 
sportiska dzīvesveida veicināšana jauniešu vidū. Projekta laikā ir uzklāts jauns asfalta 
segums (Mālpils novada domes finansējums), kā arī iegādāts un uzstādīts skeitparka 
aprīkojums. Jaunais skeitparks atrodas publiski pieejamā vietā, pie Mālpils vidusskolas, 
lai to varētu izmantot visi novada bērni un jaunieši, kā arī viesi un interesenti. 

Mālpils sporta kompleksā septembrī treniņnometni aizvadīja Krievijas U-23 izlases 
volejbolisti, kas gatavojās Pasaules čempionātam Brazīlijā. Turpat arī tika aizvadītas 
treniņspēles ar komandām – „Lāse Rīga”, „Tartu” un Ozolnieku „Poliurs”. 

Augusta mēnesī, Mālpils sporta kompleksā notika peldēšanas nometnes. 
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists sporta jautājumos 

Tadeušs Tračums 2013.gadā turpina veiksmīgi organizēt sporta dzīvi Pierīgas novados. 
Mālpils šī gada Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā gadā ieguva 7.vietu starp visiem 
Pierīgas novadiem. 

2013.gadā Mālpilī tika sarīkotas 53 !!! sacensības un vēl mālpilieši piedalījās 9 
sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros, kā arī LTSA Ziemas čempionātā 
volejbolā, LR komandu čempionātā novusā un dažādos velomaratonos. 

 
 

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; 
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- 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. 

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

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
2013.gadā gada kopējais budžets bija Ls 189 651. No tiem Ls 111 013 – Mālpils 

sociālās aprūpes centra un tā iemītnieku uzturēšanai, Ls 24 359 – sociālās palīdzības 
pabalstiem, Ls 8529 - dažādu sociālo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldības 
iedzīvotājiem. 

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 2013. gadā izlietoja Ls 68 766. Šo 
līdzekļu izlietojums attēlots tabulā “Budžeta izlietojums Sociālās palīdzības un sociālā 
darba nodaļā”. 
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Pēc materiālās palīdzības 2013.gadā griezušies 111 ģimenes, kopā 264 personas, 
kas pēc sociālā statusa iedalās sekojoši: 26 cilvēki ar invaliditāti, 52 pensionāri, 101 
bērns, 85 darbspējīgas personas, no tiem 34 – strādā, 44 – bezdarbnieki, 7 – bērna 
kopšanas atvaļinājumā). 2013.gadā sociālajā dienestā pieņemti 598 iesniegumi 
sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem. Aģentūra administrēja arī 
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus – bērna piedzimšanas pabalstu, kopā 40 
ģimenēm tika izmaksāti Ls 5 900, un pabalsts 35 politiski represētajām personām – Ls 
875. Aģentūrai ir 3 līgumi par bērnu ārpusģimenes aprūpi audžuģimenē, pašvaldībai 
gadā tas izmaksā Ls 3 240. Bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas sociālo garantiju nodrošināšanai izlietoti Ls 810.  

Pabalstiem 2013.gadā tika izlietoti Ls 24 438. Pabalstu apjoms pamatvajadzību 
nodrošināšanai apkopots tabulā (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).  

Pabalstu izmaksu apjoms 2010.-2013.gadā (latos) 

 2010. 2011. 2012. 2013. 

Pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai 

5 730  7 890 1 463 1343 

Dzīvokļa pabalsts 10 705 10 322 10 785 9699 

Pabalsts bērnu 
audzināšanai un 
izglītošanai 

5817 7918 4 704 5346 

Pabalsts veselības 
aprūpei 

959 898 1 562 1985 

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu tika izsniegtas pārtikas pakas pašvaldības 
mazturīgajiem iedzīvotājiem. 2013.gadā pavisam tika izsniegtas 1 264 pārtikas pakas. 

Darba spējīgajām, bez darba palikušajām, personām tika dota iespēja iesaistīties 
aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 2013.gadā 
izveidotas 10 darba vietas. Gada laikā pasākumā tika iesaistīti 46 Mālpils pašvaldības 
iedzīvotāji. 

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā strādā sociālais darbinieks darbam ar 
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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. 2013.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 5 ģimenēm. Sociālā dienesta 
redzeslokā ir 24 sociālā riska ģimenes.  

Aģentūra nodrošina psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības 
iedzīvotājiem. Psihologs 2013.gadā ir konsultējis 32 ģimenes, sniedzis 4 atzinumus 
Mālpils novada bāriņtiesai. 

Sociālais dienests pieņem lēmumus par valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas 
nepieciešamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2013.gadā kopā ir pieņemti 
8 atzinumi. 

2013.gadā tika uzsākts jauns, valsts apmaksāts, pakalpojums – asistenta 
pakalpojums personām ar invaliditāti. Aģentūra administrē šo pakalpojumu. Asistenta 
pakalpojuma sniegšana tika nodrošināta 23 personām ar invaliditāti, noslēdzot 22 
uzņēmuma līgumus ar asistenta pakalpojuma sniedzējiem. 

 
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 2013.gadā bija plānotas 11 500 gultas dienas, tika 

aizpildītas 11 671. No tām 4187 (plānoto 3800) gultas dienas aizpildīja Mālpils novada 
pašvaldības iedzīvotāji, kuriem pakalpojumu daļēji apmaksāja no pašvaldības budžeta, 
gadā tas izmaksāja  Ls 18 775.  

2013.gada beigās iestādē uzturējās 33 personas, no tiem 15 Mālpils pašvaldības 
iedzīvotāji, 6 - Siguldas, 6 - Ropažu, 2 - Rīgas, pa vienam no Inčukalna, Līgatnes, 
Lielvārdes, Mārupes. 

2013.gada jūlijā tika paaugstināta gultas dienas izmaksas, ieviešot diferencētu 
samaksu personām, kas ikdienā lieto inkontinences līdzekļu – Ls 9,80, pārējiem – Ls 
9,10.  

2013.gadā Mālpils sociālās aprūpes centrā uzturējās viena persona, kas ievietota 
līdz 1998.gadam. 

Sociālās aprūpes nodaļas finanšu izlietojums (t.i. Ls 111 013) attēlots tabulā 
“Budžeta izlietojums Mālpils sociālās aprūpes centrā”.  
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Aprūpe mājās pakalpojums 

2013.gadā atjaunots pakalpojums aprūpe mājās, ko Aģentūra piešķir vientuļiem 
atsevišķi dzīvojošam pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, lai 
palīdzētu mājas darbos. Pakalpojums tika nodrošināts 4 pensijas vecuma personām. 

 

Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi 

Aģentūra nodrošina veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus pašvaldības 
trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Veļas mazgātavas un dušas pakalpojumus 
regulāri izmanto 26 ģimenes. 

Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā 

Līdz 2013.gada 31.jūlijam Aģentūras pārvaldīšanā bija 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 30 dzīvokļi. 

Aģentūra pieņem lēmumus par Mālpils pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanu 
pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrā. 2013.gadā reģistrētas 10 
personas. 

Personāls 
P/a „Mālpils sociālais dienests” pavisam ir nodarbināti 25 darbinieki.  

Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā strādā 4 darbinieki – direktore, sociālās 
palīdzības organizatore, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, sociālais 
darbinieks (darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem) 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 mazgātājs/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 16 darbinieki jeb 64%, kuru izglītība atbilst ieņemamajam amatam. 

Darbinieki katru gadu paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus. 
2013.gadā 15 darbinieki ir apmeklējuši kursus un seminārus, kas saistīti ar kvalifikācijas 
paaugstināšanu.  

Komunikācija ar sabiedrību 
Aģentūra sniedz informāciju iedzīvotājiem, izmantojot Mālpils pašvaldības 

informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”. 2013.gadā p/a „Mālpils sociālā dienesta” 
informācija izdevumā ir ievietota 4 reizes. Informācija par iestādes darbu ir 
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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”. 

3. Nākamā gada plānotie pasākumi 
Galvenie uzdevumi 2014.gadam: 
- Profesionālas komandas veidošana 
- Sociālās vides izpēte Mālpils novadā. 

 
 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

2013. gadā Mālpils novada pašvaldības policija turpināja iesākto darbu 
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils novadā. Saskaņā ar štatu 
sarakstu pašvaldības policijā tika pieņemts darbā vēl viens darbinieks, līdz ar to novada 
teritoriju apkalpo divi pašvaldības policijas darbinieki. 

2013. gads salīdzinoši ar situāciju apkārtējos novados pagājis mierīgi.  
Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju 2013. 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 17 personas, gan meklēšanā esošās, gan arī tās, kuras 
izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. 

2013.gadā administratīvās prakses jomā uzsvars tika likts uz preventīvo 
pasākumu veikšanu un situācijas analīzi. Analizējot administratīvo pārkāpumu praksi, 
tika konstatēts, ka galvenie darbības virzieni jāizvērš dzīvnieku turēšanas noteikumu 
ievērošanas virzienā, jārisina jautājums par personu, kuras pārmērīgi lieto alkoholiskos 
dzērienus ierobežošanu, kā arī jāturpina smēķēšanas ierobežojumu kontrole it īpaši 
mācību iestādēs un tiešā to tuvumā. 

Lai gan Mālpils novadā ikdienas darbu pārtrauca Valsts policijas iecirkņa 
inspektors, ļoti laba sadarbība turpinās ar Valsts policijas Siguldas iecirkni un 
uzņēmumu „Mustangs apsardze”. Kopīgu pasākumu ietvaros 2013.gadā atklāti vairāki 
noziedzīgi nodarījumi.  

Cieša sadarbība turpinās ar mācību iestādēm, veicot skolēnu tiesisko 
audzināšanu. Pašvaldības policijas darbinieki mācību iestādēs vairākkārt uzstājušies ar 
lekcijām par sabiedrisko drošību un kārtību, kā arī ar dažādu normatīvo aktu 
skaidrojumiem. 

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

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

 

 

 

 

http://www.malpils.lv/
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 

 

2013.  gadā darbu būvvaldē raksturo sekojoši slaitļi:  
 
- saņemti  un izskatīti 22 būvniecības iesniegumi  
- sagatavots    21   plānošanas arhitektūras uzdevums. 
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, dažiem jau beidzies derīguma termiņš. 
- akceptēti 17 tehniskie projekti.   
 - izdotas  16 būvatļaujas, tai skaitā šajā gadā:  dzīvojamo māju jaunbūvēm izdotas -6 
būvatļaujas. 
- sagatavoti 10 objektu ekspluatācijā pieņemšanas akti, kur ekspluatācijā pieņemtas  
viendzīvokļu dzīvojamās mājas, vairāku elektrolīniju rekonstrukcijas, biogāzes 
koģenerācijas stacija.   
- izskatītas un akceptētas 13  vienkāršotās  rekonstrukcijas  un renovācijas  
   ieceres. 
- sagatavotas un izsniegtas 9 izziņas par ēkām un būvēm. 
- saskaņoti    3   reklāmas projekti. 

- 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. Turpinās darbs šajā virzienā un arī 
2013.gadā VZD tika 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. 
 

 

Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 

 

1.Teritorijas attīstības plānošana 
Pārskats par Mālpils novada ilgspējīgas attīstības statēģijas  2014.-2033. izstrādi 

 
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033.gadam ir Mālpils 

novada hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva līdz 2033.gadam.  

Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde tika uzsākta, 
pamatojoties uz Mālpils novada  domes 28.08.2013. lēmumu (domes sēdes Nr.13 
protokols Nr.13/6) „Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2033.gadam izstrādi” un darba uzdevumu. Lēmums par Mālpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Rīgas plānošanas reģionam. 

30.10.2013. Mālpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (domes ārkārtas 
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sēdes Nr.17protokols Nr.17/6) „Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.-2033.gadam1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”. 
Publiskās apspriešanas posms tika noteikts no 11.11.2013. līdz 10.12.2013. 
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas sabiedriskā 
sanāksme notika 25.11.2013. plkst.18:00 Mālpilī, Mālpils novada domes konferenču 
zālē. 

Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika iesniegta Rīgas plānošanas 
reģionam atzinuma saņemšanai. 04.12.2013. saņemts Rīgas plānošanas reģiona 
atzinums Nr.SA-2/50 „Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju”.  

2014. gadā pēc plānošans reģiona atzinuma saņemšanas tiks apstiprināta 
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 
 
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. 
Mālpils novada  teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam  tika uzskākts izstrādāt 2012. 
gadā. 

Lēmums par Mālpils teritorijas plānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu tika 
pieņemts  2013. gada 23. janvāra sēdē un publicēts „Mālpils novada informatīvajā 
izdevumā „Mālpils vēstis” 2013/02 (140) izdevumā, kā arī interneta vietnē 
www.malpils.lv 

Lēmums par Mālpils teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas nodošanu 
sabiedriskai apspriešanai tika pieņemts 2013. gada 27. februāra sēdē un publicēts 
2013. gada 28. februārī laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un Mālpils novada informatīvajā 
izdevumā „Mālpils vēstis” 2013/03 (141) izdevumā, kā arī interneta vietnē 
www.malpils.lv.  

2013.gada 24.aprīlī Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par Mālpils 
novada teritorijas plānojuma 2012. -2024. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” 
(Protokols Nr.5/6). 

2013. gada 29. maijā Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu Par saistošo 
noteikumu Nr. 9 „Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.2024. gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu (Protokols 
Nr.5/26). 

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

Ar apstiprināto Mālpils novada teritorijas plānojumu  2013. - 2024. gadam var 
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv/novada domes dokumenti/ teritorijas 
plānošana. 
 
 2. Vides aizsardzība. 
 

 2013. gada 27.aprīlī notika jau ikgadējā Latvijas Lielaā talka, kurā piedalījies 
arī Mālpils novada aktīvākie idzīvotāji - vidusskolas skolēni, makšķernieku 

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
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biedrība „Mālpils zivīm”,  Vibrokas ielas aktīvisti u. c. talkotāji. Kopā tika  
savākti  apmēram 30 m3 atkritumi  

 Saņemti un izskatīti 4 (pieci) iedzīvotāju iesniegumi par atsevišķi augošu koku 
zāģēšanu. 

 Izsniegta 1(viena) derīgo izrakteņu ieguves atļauja (smilts- grants un smilts) 
nekustamājā īpašumā „Viesīši” 

 Pašvaldības mežos veikta meža stādīšana ar egli  0.9 ha platībā. 
 

Komunālie pakalpojumi 

 

Komunālie pakalpojumi 
 Nepārtraukti nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi Mālpils 

novada iedzīvotājiem, 

 Veikta plānveida ūdensskaitītāju nomaiņa ~ 130 klientiem, 

 Apkures sezonā nodrošināta siltuma padeve Mālpils ciema iedzīvotājiem un 

juridiskajām personām, 

 Veikti plānveida kapitālie remonti ciemata katlu mājā. Kapitālajos remontos un 

pamatlīdzekļu iegādei ieguldīti ~ 10 000 ls, 

 Visu gadu veikti pašvaldības ceļu un laukumu uzturēšana un tīrīšana finanšu 

iespēju robežās, 

 Ceļa dienestam iegādāts mazlietots traktors ikdienas darbu veikšanai, 

 Uzsākta ES struktūrfondu atbalstītā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mālpilī”  realizācija, 

 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. 

 Uzsākta centrālās katlu mājas tehniskā projekta izstrāde, kas paredz uzstādīt 

divus ar biomasu apkurināmu katlus, 

 Vairākos posmos atjaunoti pašvaldības grants ceļu segumi, 
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PROJEKTU VADĪBA 
 

2013.gadā turpinājās vairāku starptautisku projektu īstenošana ar Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programmas finansējumu.   

Mālpils novada domes Comenius Regio projekts „Lasīšanas veicināšana lauku 
novados”  sadarbībā ar Poisdorfas pašvaldību Austrijā noslēdzās 31.jūlijā.  
Katras pašvaldības vietējie partneri – bibliotēkas un izglītības iestādes. Projekta 
galvenie pasākumi – mūsdienīgo Ziemassvētku pasaku sacerēšana, tulkošana un 
noformēšana,  lasīšanas ieradumu aptauja dažādu paaudžu cilvēkiem, lasīšanas 
maratons skolās, iepazīstot partnervalsts rakstnieku darbus bērniem, rakstnieku muzeju 
apmeklējumi, tikšanās ar rakstniekiem skolās un bibliotēkās, pašvaldības darbinieku 
pieredzes apmaiņa, konsultācijas un diskusijas par  izglītības attīstības jautājumiemu.c.  

Mālpils novada domes Leonardo da Vinci partnerības projekts „Tūrisma 
kompetences – kvalifikācija un atzīšana” noslēdzās 31.jūlijā.  
Partneri – Vācijā, Bulgārijā, Portugālē, Ungārijā, Slovēnijā. Projekta gaitā katrā 
partnervalstī notika apmācības tūrisma asistenta izglītības iegūšanai neformālā ceļā pēc 
180 stundu kopīgas programmas. Ir notikušas divas  kopīgas apmācību sanāksmes ar 
partnervalstu līdzīgu kursu dalībniekiem Portugālē un Bulgārijā. Apliecības par kursa 
pabeigšanu ieguva 15 mālpilieši – dažādu novada iestāžu darbinieki.  

Mālpils PII „Māllēpīte” Comenius projekts „1001 veids komunikācijai” 
noslēdzās 31.jūlijā. Partneri – Vācija, Turcija, Slovākija, Spānija. 
Projekta tēma tika 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. 

Mālpils Profesionālās vidusskolas  Leonardo da Vinci programmas īso prakšu 
projekts „Jaunas iemaņas ārzemju uzņēmumos”. Tā ietvaros 16 audzēkņi piedalījās 
1-3 mēnešu praksēs Spānijā, Vācijā, Portugālē un Itālijā, apgūstot jaunas profesionālās 
iemaņas katrs savā specialitātē. 

Mālpils novada vidusskolas  struktūrvienības Sidgundas pamatskola Comenius 
programmas projekts ”Leģendas mūs vieno”,  kas turpinās līdz 2014.gada 31.jūlijam. 
Partneri Vācijā, Horvātijā, Nīderlandē, Portugālē, Lietuvā, Čehijā. Projekta partneri 
kopīgi strādāja pie katras valsts vai pilsētas leģendu popularizēšanas, veicinot arī teātra 
un kultūras aktivitātes. Projekta mērķis ir arī līdzību un atšķirību meklēšanā, tradicionālo 
ieradumu apzināšanā no pagātnes līdz tagadnei saistībā ar partnervalstu leģendām. 
Projekta plānotie gala produkti ir starptautisks teātra festivāls  un ilustrēta leģendu 
grāmata, kas tiks prezentēta visās partnerpilsētās - angļu valodā un katras partnervalsts 
valodā. Ar šo projektu tiek veicināta lasīšana gan pieaugušo, gan jauniešu vidū, veikta 
pozitīva ietekme uz skolēniem,vecākiem, vietējo sabiedrību un visu iesaistīto 
partnerskolu skolotājiem. Eiropas skolu jaunieši labāk apzināsies savu tautu leģendu 
saglabāšanas nozīmīgumu. 

Gada otrajā pusē tika uzsākta gatavošanās jaunajai ES programmai Erasmus+, 
kas apvieno visas līdzšinējās izglītības programmas. Ir veikta programmas noteikumu,  
iespējamo partneru un projektu ideju/vajadzību apzināšana, uzsākta 2014.gadā 
iesniedzamo projektu pieteikumu izstrāde. 
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Starptautiskie pasākumi 2013.gadā 
 

Laiks Projekta nosaukums un 
veids 

Iestāde, dalībnieku 
skaits 

Norises  vieta 

Janvāris- 
aprīlis 

Jaunas iemaņas ārzemju 
uzņēmumos 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola - 8 

Konstance, Vācija 
Granada, Spānija 

Janvāris Projekta sagatavošanas 
sanāksme 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola - 8 

Mālpils, 8 viesi no 4 
valstīm 

Februāris Tūrisma kompetences – 
kvalifikācija un atzīšana 

Mālpils novada dome -6 Algarve, Portugāle, 

Februāris Leģendas mūs vieno Sidgundas pamatskola -
6 

Caceres, Spānija 

Marts Jaunas iemaņas ārzemju 
uzņēmumos 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola - 8 

Barcelos, Portugāle 

 

Aprīlis Tūrisma kompetences – 
kvalifikācija un atzīšana 

Mālpils novada dome -6 Burgas, Bulgārija 

Aprīlis Leģendas mūs vieno Sidgundas pamatskola  Sidgunda, 26 viesi 
no 3 valstīm  

Aprīlis Leģendas mūs vieno Sidgundas pamatskola  -
8 

Dūkštas, Lietuva 

Maijs Lasīšanas veicināšana 
lauku novados 

Mālpils novada dome  Mālpils, 10 viesi no 
Austrijas 

Maijs  1001 veids komunikācijai  PII „Māllēpīte” -5 Bari, Itālija 

Jūnijs Lasīšanas veicināšana 
lauku novados 

Novada dome -7 Poisdorfa, Austrija 

Jūnijs Prakse ārzemju 
uzņēmumos 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola 

Mālpils,  4 
praktikanti no Čehijas 
3 nedēļas  

Augusts Jauna pieredze 
profesionālās apmācības 
skolotājiem 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola -5 

Londonderrry, Īrija 

Septembris Leģendas mūs vieno Sidgundas pamatskola -
2 

Furstenfeldbruck, 
Vācija 

Oktobris Leģendas mūs vieno Sidgundas pamatskola -
6 

Pardubice, Čehija 

Oktobris Lasīšanas veicināšana 
lauku novados 

Mālpils novada dome -7 Poisdorfa, Austrija 

  
Kopumā 2013.gadā 82 mālpilieši ir piedalījušies starptautisko projektu 

pasākumos ārzemēs, un Mālpilī esam uzņēmuši 48  ārzemju viesus. 
 

2013. gadā turpinājās  Mālpils novada pašvaldības un to iestāžu projektu 
īstenošana, kas bija iesākti iepriekšējos gados. Dažādiem projektu konkursiem bija 
iesniegti un guva finansiālu atbalstu projekti vairākās jomās. Lielākais ieguldījums veikts 
kultūras infrastruktūras attīstībā. Sevišķi liela uzmanība veltīta infrastruktūras 
sakārtošanai un modernizēšanai saskaņā ar Mālpils novada attīstības programmu 

2012. – 2018. gadam. 
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Mālpils pašvaldības iestāžu un uzņēmumu projekti 

Nr
. 

Projekta 
nosaukums 

Finansējošā 
Programma/  

Fonds 

Līguma 
Nr. 

Kopējais 
projekta 
budžets, 

LVL 

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinan
s. 

Projekta 
īstenoš. 
periods 

Vadošais 
partneris 

Projekta 
partneri 

1 
1001 veids 
komunikācijai 

Comenius 

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

14 
758,88 

0,00 
08.2011. 

-07.2013. 

F.Felstenst
ein skola 

Vācijā 

Mālpils 
novada PII 
"Māllēpīte", 

skolas 
Spānijā, 
Slovākijā, 
Turcijā, 
Rumānijā, 
Itālijā 

2 
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, 
Horvātijā 

3 
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 

4 

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 

5 
Jauna profesionālā 
pieredze Eiropas 
uzņēmumos 

Leonardo da 
Vinci 

Nr. 2012-
1-LV1-
LEO01-
03457 

57 
132,34 

0,00 
08.2012. 

-05.2014. 

Mālpils 
Profesion

ālā 
vidusskol

a 

Partneri 
Vācijā, 
Itālijā, 
Spānijā, 
Portugālē 

6 

Jauna pieredze 
profesionālās 
apmācības 
priekšmetu 
skolotājiem  

Leonardo da 
Vinci 

 Nr. 2013-
1-LV1-
LEO03-
05153 

 7491,89  0,00 
 08.2013-

05.2014 

Mālpils 
Profesion

ālā 
vidusskol

a 

 Uzņemošie 
partneri 
Apvienotajā 
Karalistē 

7 
Mālpils pašvaldības 
kapacitātes 
paaugstināšana 

Eiropas 
sociālais fonds 
(ESF) 

Nr.1DP/1.
5.2.2.3/ 
11/APIA/S
IF/063/ 95 

7 851,60 0,00 
04.2012. 
-01.2013 

Mālpils 
novada 

dome 

  

8 
Inspektora piesaiste 
Mālpils novada 
domē 

ESF 

Nr.1DP/1.
5.1.0/11/IP
IA/VRAA/0
02 

5 707,00 0,00 
05.2011. 

- 
08.2013. 

Mālpils 
novada 

dome 
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9 

Mālpils novada 
teritorijas 
plānojuma un 
attīstības 
programmas 
izstrāde 

 ESF 

Nr. 
1DP/1.5.3.

2.0 
/10/APIA/

VRAA/ 
069/027 

44 486.0
0 

0,00 
12.2010. 

-09.2013. 

Mālpils 
novada 

dome 
  

10 

Profesionālās 
mākslas 
nodrošināšana 
Māpils novadā 

VKKF 
mērķprogramm
a  

Nr. 2013-
1-STP-
M02030 

800,00 475,00 
05.2013. 

- 
09.2013. 

Mālpils 
kultūras 

centrs 

Mālpils 
muiža 

11 

Sporta inventāra 
iegāde Mālpils 
novada izglītības 
iestādēm 

LR Izglītības 
un zinātnes 
ministrija 

Nr. 01-
27/175 

6025,97 3025,97 
06.2013. 

- 
11.2013. 

Mālpils 
novada 

dome 
  

12 

Atbalsts 
ugunsdzēsības 
pasākumiem 
pašvaldību 
vispārējās izglītības 
iestādēs 

Latvijas - 
Šveices 
sadarbības 
programma  

  35367,09 3536,71   

Mālpils 
internāt-

pamatskol
a 

  

13 

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
attīstība Mālpils 
novadā 

ES Kohēzijas 
fonds 

3DP/3.5.1.
1.0/11/IPI
A/VARAM/
002 

356 
318,26 

0,00 
11.2011 - 
06.2015 

PSIA 
Norma K 

Vides 
aizsardzības 
un 
reģionālās 
attīstības 
ministrija 

14 

Mālpils 
siltumapgādes 
pārvades sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

ES Kohēzijas 
fonds 

PCS/3.5.2.
1.1/12/ 
04/015 

477 
655,00 

0,00 
11.2012. 

- 
06.2015.  

PSIA 
Norma K 

Latvijas 
investīciju un 
attīstības 
aģentūra 

15 

Lietpratīga 
pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību 
veiktspējas 
uzlabošana 

Norvēģijas 
finanšu 
instruments 

Nr. 4.3-
24/NFI/IN
P-004 

2 111 
827,00 

0,00 
12.2013. 

- 
04.2016. 

Latvijas 
Pašvaldību 
savienība, 
Norvēģijas 
Vietējo un 
reģionālo 
varas 
iestāžu 
asociācija 
un Valsts 
Reģionālās 
attīstības 
aģentūra  

Deviņas 
Latvijas 
pašvaldības: 
Amatas 
novada 
dome, 
Gulbenes 
novada 
dome, 
Jaunpils 
novada 
dome, 
Mālpils 
novada 
dome, Preiļu 

novada 
dome, 
Skrundas 
novada 
dome, 
Valmieras 
pilsētas 
dome, 
Ventspils 
novada 
dome un 
Ventspils 
pilsētas 
dome. 
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16 Skeitparka izveide 

Eiropas 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 12-04-
LL01-
L413201-
000003 

3556,9 355,69 
11.2012. 

- 
06.2013. 

Mālpils 
novada 

dome 
 

17 
Mālpils novada 
bibliotēkas 
labiekārtošana 

Eiropas 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413202-
000001 

3 437,20 880,61 
05.2013. 

- 
02.2014. 

Mālpils 
novada 
bibliotēka 

 

18 

Skaņu un gaismas 
aparatūras nomaiņa 
Mālpils kultūras 
centra skatītāju zālē 

Eiropas 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413202-
000014 

12 
909,18 

3 909,18 
05.2013. 

- 
12.2013. 

Mālpils 
kultūras 
centrs 

 

19 

Mālpils novada 
folkloras kopas 
"Mālis" tehniskais 
nodrošinājums - 
tērpu iegāde 

Eiropas 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413203-
000005 

6 527,00 963,74 
05.2013. 

- 
05.2014. 

Mālpils 
kultūras 
centrs 

 

 
Pašvaldība sniegusi atbalstu arī vietējām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi 
piesaistījuši dažādus projektus savu ideju īstenošanai sabiedrības labā. 
 

Mālpils novada nevalstisko organizāciju un interešu kopu projekti 

  Biedrība "Mālpils sporta klubs" 

1 
Inventāra noliktava 
ar ģērbtuvi aktīvās 
atpūtas vajadzībām 

Eiropas 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413204-
000006 

14 
159,00 

0,00 
05.2013. 

- 
08.2014. 

  

Mālpils 
novada 
dome 

 
Biedrība "Mālpils zivīm" 

1 

Biedrības “Mālpils 
zivīm” darbības 
mērķu funkcionālā 
nodrošināšana 

Eiropas 
zivsaimniecība
s fonds (EZF) 

Nr. 13-04-
ZL06-
Z401201-
000002 

8 070,53 0,00 
06.2013.-
07.2014. 

Biedrība 
"Mālpils zivīm" 

Mālpils 
novada 
"Jaunleit
āni" 

  
Biedrība "Notici sev!" 

1 Kopā varam vairāk 

Eiropas 
ekonomikas 
zonas finanšu 
instruments 

Nr. 
2012.EEZ/
DAP/ 
MIC/1/4/R/
056 

47 
666,21 

telpas  
07.2013.-
12.2015. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

2 

Maltīte 
mazaizsargātām 
personām Mālpilī 
2013/2014 

Nodibinājums 
"Borisa un 
Ināras 
Teterevu 
fonds" 

Nr. 
5.2./2013-
139 

2 889,85 telpas 
10.2013. 

- 
09.2014. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 
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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 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

1204LL01-
L413201-
00005 

3045,05  telpas 
04.2013. 
- 
09.2013. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

4 
Pasākums noteiktām 
personu grupām 

Eiropas 
Sociālais fonds 
(ESF) 
 NVA Aktīvais 
nodarbinātības 
pasākums   

NVA Nr. 
12.5.2/a-
05/16  
(ESF 
Nr.1DP/ 
1.4.1.1.2/0
8/IPIA/NV
A/001) 

23 
646,16 

telpas un 
aprīkojum

s 

12. 
2010.- 

12. 2013. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

5 Atkal kopā 
Borisa un 
Ināras 
Teterevu fonds 

  4055,00 510,00 
06.2013.-
2015. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

 Biedrība "Idoves mantojums" 

1 

Mālpils novada 
vēsturiskā 
mantojuma krājuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Eiropas 
lauksaimniecīb
as fonds lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413203-
00007 

8 196,18 1 420,02 
08.2013. 

- 
07.2014. 

Biedrība 
"Idoves 
mantojums" 

 Mālpils 
novada 
dome 

 

 

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 91 lopu turētāju 

saimniecība. Pārraudzībā – 28. 
 Reģistrēti: liellopi – 1868 t.sk. 1026 govis (59 saimniecībās); 
     cūkas – 108(2 saimniecībās); 
     aitas – 503(11 saimniecībās); 
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     kazas – 172 (9saimniecībās); 
     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. 
 
 
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 2013. gada plānu. 
5. Reģistrēti un vakcinēti 273 suņi un 44 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). 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 nodokļa maksājumu pārņemšana no A.s. 
SWEDBANK  un A.s.SEB BANKA. 2013.gadā pastāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā 
izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos, kā arī ņemta dalība Latvijas 
Pašvaldību mācību centra( LPMC) organizētajās mācībās  dažādos ar nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanu saistītos jautājumos.  

  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 2013.gadu izsūtīšana, t.sk., 
par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi. 

3.   Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2014.gadam.  

4. Veikts darbs ar lielākajiem nodokļu parādniekiem, t.i., sagatavoti un nosūtīti 
atgādinājumi par parādu summām un maksāšanas termiņiem, lūgts iesniegt novada 
domē parādu samaksas grafikus, kā arī par nodokļa parādu atgādināts personīgās 
sarunās gan tiekoties ar nodokļu parādniekiem, gan pa telefonu. 

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

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

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

8.  Veiktas nepieciešamās darbības pašvaldībā īstenotā nodokļa atbalsta pasākuma 
norisē (kontrolēta maksājumu veikšana, notikusi saziņa ar nodokļu maksātājiem, 
sagatavoti lēmumi par nokavējuma naudas dzēšanu, sagatavotas pieprasītās 
atskaites). 
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Bez tam veikts nomas maksas aprēķins par iznomāto pašvaldības zemi, sagatavoti un 
nosūtīti rēķini zemes nomniekiem, reģistrēta un kontrolēta maksājumu veikšana.  
 

IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 

Pēc stāvokļa uz 2013.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits bija  3855, tai skaitā,  1883 vai 48.85 % vīrieši un  1972 vai 51.15 % 
sievietes.  

Pēc stāvokļa uz 2014.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā 
reģistrētais iedzīvotāju skaits ir   3789, tai skaitā,   1865 vai  49.22 % vīrieši un  1924 vai  
50.78 % sievietes.  Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir 2499  vai 65.95 
% no iedzīvotāju kopskaita, pēc darbspējas vecuma 716, līdz darbspējas vecumam 574. 

 Ziņas par personu un tās dzīvesvietu Mālpils novadā 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. 
Darbs tiek veikts atbilstoši   LR likuma “Par dzīvesvietas deklarēšanu” u.c. normatīvo aktu 
prasībām. 2013.gadā patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR 
likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos. 
 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2013. gadā reģistrētas  188 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 16 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 2013.gadā.  

3.2. Nodrošināta no 13 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 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.  

 
2013. gadā administratīvā komisija ir veikusi sekojošas darbības:  
 
1. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 4 administratīvās komisijas sēdēs. 

Apkopoti dokumenti un izskatītas 3 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisko personu 
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem – par patvaļīgu būvniecību, par ceļu zemes 
nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu 
novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka 
(pārvaldītāja) atļaujas. Sēdēs tika izskatītas arī 4 lietas par audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļu piemērošanu bērniem par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu. 
Salīdzinoši ar 2012. gadu ievērojami samazinājies nepilngadīgo personu izdarīto 
pārkāpumu skaits. 

 
2. Sagatavoti administratīvās komisijas sēžu protokoli. Izraksti par pieņemtajiem 

lēmumiem izsūtīti personām, kuru administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas.  
 
3. Sagatavoti pārskati par pieņemtajiem lēmumiem, nodrošināta soda naudas 

iekasēšana. Veikta samaksāto soda naudu kontrole. 
  
4. LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sodu reģistra sistēmā ievadīti 

paziņojumi par izdarītājiem administratīvajiem pārkāpumiem un piemērotajiem 
administratīvajiem sodiem. 
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MĀLPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBS 
 

 

2013. gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir noturējusi 29 
sēdes. Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 

 
1.Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2014. gada 1.janvāri Mālpils 
novadā ir 6 bērni, kurus aprūpē 5 aizbildņi. Citu pašvaldību teritorijā dzīvo 7 aizbildnībā 
esoši Mālpils novada bērni. 2013. gadā viens aizbildnis tika atlaisti no aizbildņa 
pienākumu pildīšanas sakarā ar aizbilstamā pilngadību. 

 
2.Aizgādnība. Uz 2014.gada 1.janvāri Mālpils novadā dzīvo un bāriņtiesas pārraudzībā 
atrodas 2 personas ar ierobežotu rīcībspēju.  
 
3.Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana vecākiem. Ar bāriņtiesas 
lēmumu aizgādības tiesības tika pārtrauktas trim vecākiem. Ar tiesas spriedumu 
aizgādības tiesības tika atņemtas vienam vecākam. 
 
4.Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Uz 2014.gada 1.janvāri audžuģimenēs atrodas 3 
Mālpils novada bērni. 2013.gadā bāriņtiesa lēma gan par viena audžuģimenē ievietota 
bērna adopciju uz ārvalstīm, gan par audžuģimenē ievietota bērna ceļošanu ārpus 
Latvijas. 

 
5.Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu 
nodrošināšana un aizstāvība.  
2013.gadā tika pieņemti četri lēmumi, kurā vecākiem tika dota atļauja rīkoties ar 
nepilngadīgo bērnu mantu, kā arī pārstāvēt bērnu mantiskās intereses. Tika pieņemts 
viens lēmums par atļauju rīkoties ar rīcībnespējīgai personai piederošo mantu. 

 
Mālpils novada bāriņtiesā 2013. gadā izdarīti 314 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un 

apliecināti darījuma akti un nostiprinājuma lūgumi nekustamo īpašumu reģistrēšanai 
zemesgrāmatā, apliecinātas pilnvaras un paraksta īstums, kā arī sniegtas juridiskās 
konsultācijas iedzīvotājiem. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

2013.gads ir zīmīgs ar to, ka 1.janvārī  stājās spēkā jauns Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likums, kas  ieviesa  dažādas izmaiņas laulību, dzimšanas un miršanas 
reģistrācijā. 
  Dzimtsarakstu nodaļa uzsāka strādāt ar jaunu civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
programmu CARIS (Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma), kas visus 
civilstāvokļa datus valstī reģistrē vienotā tīklā.  
 

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa 2013.gadā  ir reģistrējusi 26 zēnu un  tikai 11 
meiteņu dzimšanu, kopā 37 jaundzimušos.  

12 bērni ir dzimuši ģimenēs, 21 reģistrā ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties 
uz vecāku paternitātes atzīšanas iesniegumu, četriem  bērniem tēvs nav noteikts. 
   

Visvairāk  vecākiem  dzimuši  pirmie  bērni  - 15, tad  otrie  -13.  Tikai četras ģimenes 
sagaidījušas savu  trešo mazuli, viena – ceturto, divas – piekto un 2 – sesto. Jaunākajai 
māmiņai bija 20 gadi, vecākajai –  38 gadi.  

Trīs zēniem vecāki izvēlējušies divus vārdus. Toties visas meitenes nosauktas vienā 
vārdā.  Pamatā vecāki saviem bērniem devuši skaistus un senus vārdus,  tādus kā Anna, 
Marta, Emīlija, Melānija, Jānis, Kārlis,  Artūrs, Dāvis, Dmitrijs. 

Dzimtsarakstu nodaļa ir noslēgusi  27 pāru laulības.  15 pāri izvēlājas laulības  
reģistrācijas  vietu  ārpus  dzimtsarakstu  nodaļas telpām –  Mālpils muižā.  Jaunākā 
līgava bija 22 gadus, bet vecākā – 59 gadus veca. 

 Ir reģistrēti 46  miršanas gadījumi. Dabiskais iedzīvotāju pieaugums,  lai arī ir bijis 
negatīvs (- 9), tomēr par  11 mazāks kā iepriekšējā gadā. 

Divos jau sastādītos dzimšanas reģistru ierakstos, pamatojoties uz vecāku kopīgu 
paternitātes iesniegumu, ir izdarīts  papildinājums  ar ziņām par tēvu. 

Pamatojoties uz tiesas spriedumu, 3 dzimšanas reģistri  ir papildināti ar ziņām par 
aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. 

11 laulības reģistru ierakstos, kas glabājas Mālpils dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, 
pamatojoties uz tiesas spriedumu, ir izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. 

Uz personu iesnieguma, tiesas sprieduma vai administratīvā akta pamata ir izdarīti citi 
papildinājumi un labojumi civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos. 

Ir izsniegtas 18 atkārtotas civilstāvokļa apliecības un 10 izziņas par civilstāvokļa akta 
ierakstu.  

Divreiz gadā noteiktajos termiņos LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamentam  ir iesniegtas atskaites par Dzimtsarakstu nodaļā veikto darbu.  
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir nodoti 
mirušo personu dokumenti. Atbilstoši prasībām ir sakārtoti Dzimtsarakstu nodaļas 
dokumentu arhīva fondi. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

 

 
2010 
LVL 

2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1112583 1018007 1009847 1161400 1729614 

Īpašuma nodokļi 89755 135324 137922 160916 205000 

Valsts (pašvaldības) nodevas  3964 3689 4160 4335 5180 

Sodi un sankcijas 2342 6901 5723 8917 8300 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 73730 89500 850 26000 50800 

Ārvalstu finanšu palīdzība 4217 - - - - 

Mērķdotācijas izglītībai 996632 925225 1079393 1151649 1156545 

Sniegtie maksas pakalpojumi 125878 150481 135120 152380 247443 

Ienākumi no īpašumu 
iznomāšanas 

89051 82094 92520 85843 76193 

Pārējie ieņēmumi 652486 754519 530643 412741 448360 

Kopā 3150638 3165740 2996178 3164181 3927435 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 

 

Pamatbudžeta izdevumi 

 

 
2010 
LVL 

2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

 izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija 

418478 350956 331816 307945 
596473 

Sabiedriskā kārtība un drošība 34280 36998 37536 47092 75700 

Izglītība 1811320 2111451 2016556 1785311 2214461 

Atpūta un kultūra 258648 257652 317485 336962 519962 

Sociālā aizsardzība 272409 236329 202603 217127 387852 

Veselība 0 0 - - - 

Pārējie 100002 211859 273831 353316 582449 

Pavisam kopā 2895137 320545 3179827 3047753 4376897 

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

 

  
2010 
LVL 

2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Darba samaksa un darba 
devēja soc.iemaksas 

1477254 1475170 1559546 1702776 
2256932 

Preces un pakalpojumi 756903 751175 786968 897579 1406075 

Pamatkapitāla veidošana 244827 613316 466032 60532 33595 

Procentu izdevumi 195491 115920 78991 37047 47000 

Sociālie pabalsti 180022 180237 107359 95838 62000 

Maksājumi pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā 

859 - - - 
- 

Aizdevumu atmaksa 7000 34491 144767 176444 251356 

Pārējie izdevumi 32781 34936 36164 77537 319939 

Pavisam kopā 2895137 3205245 3179827 3047753 4376897 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
 

 

Speciālais budžets 

 

  
2010 
LVL 

2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Privatizācijas fonds Ieņēmumi 0 0 - - - 

  Izdevumi 0 0 - - - 

         

Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 2074 2874 4257 8047 5000 

  Izdevumi 1174 3465 1237 727 25254 

         

Autoceļu fonds Ieņēmumi 47390 55302 47324 54332 99990 

  Izdevumi 45706 56724 36486 59287 103467 

         

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 77 84 7 5 - 

  Izdevumi 15404 5 2 9 1759 

         

Kopā Ieņēmumi 49541 58260 51588 62384 104990 

  Izdevumi 62284 60194 37725 60023 130480 
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Ziedojumi 2013.gadā 

 

 

 

 

N.p.k.  Ieņēmumi LVL Izdevumi LVL 

1. Mūzikas un mākslas skola 230  

2. Sporta komplekss  100 

3. PII „Māllēpīte” 37 37 

4. Atbalsta fonds  - 

5. Lielvārdes šoseja  15 

6. Pensionāru padome 300 560 

7. Pašvaldības aģentūra 1054 28 

8. Kultūras centrs 700 714 

 KOPĀ 
2321 1454 

 

Kopā no juridiskajām personām - 1000LVL 
Kopā no fiziskām personām - 1321LVL
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2013.gadā 

 
Nr.
p.k
. 

Iepirkuma priekšmets Iepirkuma 
metode 

Izvēlētais 
pretendents 

Iepirkuma 
summa LVL 
(bez PVN) 

Iepirkuma 
summa EUR 
(bez PVN) 

1. Elektroenerģijas iegāde 
Mālpils novada domes 
iestāžu vajadzībām  

Atklāts 
konkurss 

 
SIA „Enefit” 

 
36313,10 

 
51668,89 

2. Datortehnikas piegāde  PIL 8.1 SIA „ATEA” 3087,27 4392,79 

3. Mālpils pašvaldības ēku 
telpu remonts  

PIL 8.1 SIA „Sanart” 35504,34 50518,12 

4. Mēbeļu izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana 
Mālpils vidusskolai 

 
PIL 8.1 

 
SIA „NV Stils” 

 
3329,41 

 
4737,32 

5. Degvielas iegāde Mālpils 
novada pašvaldības un 
pakļautībā esošo iestāžu 
vajadzībām  

 
Atklāts 

konkurss 

 
AS „Virši-A” 

 
26976,00 

 
38383.39 

6. Stāvlaukuma asfalta 
seguma atjaunošana pie 
Mālpils vidusskolas  

 
PIL 8.1 

 
SIA „EHRE” 

 
6974,09 

 
9923,23 

7. Sievu un vīru arheoloģisko 
tautas tērpu izgatavošana 
un piegāde  

 
PIL 8.1 

 
IU „Madaras” 

 
6527,00 

 
9287,08 

8. Gaismas iekārtu un 
atskaņošanas aparatūras 
nomaiņa Mālpils kultūras 
centra skatītāju zālē  

 
PIL 8.1 

 
SIA „Bang!” 

 
10668,74 

 
15180,25 

9. Mēbeļu izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana 
Mālpils PII „Māllēpīta 

 
PIL 8.1 

SIA „L Bizness 
Group” 

 
1123,54 

 
1598,65 

10. Mālpils novada Sidgundas 
bibliotēkas telpu remonts 

PIL 8.1 SIA „Perfekt 
Būve” 

1894,43 2695,53 

11. Sporta inventāra iegāde 
Mālpils novada izglītības 
iestādēm 

 
PIL 8.1 

SIA „RANTZOWS 
SPORT” 

 
4980,14 

 
7086,10 

12. Datortehnikas piegāde 
Mālpils novada 
pašvaldības iestādēm  

 
PIL 8.1 

 
SIA „ATEA” 

 
6027,67 

 
8576,60 

 

Pašvaldības organizētās izsoles 2013.gadā 
1. Nekustamā īpašuma „Upeslīči” atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais 

īpašums pārdots SIA „OCTA” par 26000.00 LVL. 

2. Nedzīvojamo ēku (kūts, šķūnis,kūts, šķūnis) nomas tiesību izsole. Nomas tiesības 

nosolītas par 2.82 LVL mēnesī. 

3. Zemes gabala, daļas no nekustamā īpašuma „Kalna Zīlēni”, nomas ar apbūves 

tiesībām izsole. Nomas objekts nosolīts par 24.59 LVL gadā. 


