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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2015. gadam tika prognozēti 4004447  
EUR vai 87.7 % pret 2014.g faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 
2434551 EUR vai 98.0 % pret 2014.g. t.sk. nodokļu ieņēmumos 2055659 EUR vai 
100,2 % pret 2014.g. 

Nenodokļu ieņēmumi tika prognozēti 46050 EUR vai 71 % pret 2014.g., maksas 
pakalpojumi 332842 EUR vai 90.4% pret 2014.g. 

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2014.g., jo ir 
samazinājies izglītojamo skaits - prognoze ir 1511896 EUR, vai 75 % pret 2014.g. faktu. 
Transfertus gada garumā ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu 
mērķfinansējumam un internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem budžeta nauda tiek 
sadalīta tikai astoņiem mēnešiem. Gadā sagaidāma nedaudz mazāka summa kā 
2014.g. Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, 
izveidot pedagogu tarifikāciju tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmu apguvi 
un ieinteresētu pēc iespējas vairāk izglītojamo gan no Mālpils novada, gan citiem 
novadiem izglītību iegūt Mālpils novada izglītības iestādēs. 

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītājiem uzdevums 
sabalansēt budžeta tāmes, lai nepārsniegtu atļauto summu. Tika piemērots plānošanas 
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. 

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir 12.3 % pret 2014.g. 
faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais pašvaldību ieņēmumu 
avots un tiek garantēta no valsts puses par 100%, ir 1816537 EUR, kas ir 100 % pret 
2014.g. faktu. Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz 
lielākus kā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu 
līmeņa novērtējumu 186845 EUR, bet nedaudz zemākus par 2014.g. ieņēmumiem t.i. 
224950 EUR, ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, un tas 
sastāda  221000 EUR  vai   98,2 % no 2014.g. fakta. 

Salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu ieņēmumiem tika prognozēti 46050 EUR t.i. 
71,0% pret 2014.g. Gada sākumā tika plānots pārdot dažus nekustamos īpašumus, kas 
nav nepieciešami pašvaldību funkciju veikšanai vai nav lietderīgi tos uzturēt un 
atsevišķas mežaudzes.  

Norēķinu daļa budžetā ir pietiekoši skaidra, jo Izglītības un zinātnes ministrija ir 
precīzi sadalījusi pedagogu atalgojumu izglītības iestādēm 8 mēnešiem.  

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās mūsu izglītības 
iestādēs izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami mazāki 
ieņēmumi.  

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2015. bija 634246 EUR, no kuriem EUR 135000 
EUR  ir iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas arī ir atspoguļots budžetā. 

 
Ir paredzēti nelieli remonti pašvaldības iestādēs. Plānots turpināt veikt ceļu un ielu 

kritisko posmu remontus, pilnveidot ielu apgaismojumu, nodrošināt mazo projektu 
pēctecību un projektu līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu 
projektiem. Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, biedrību atbalstam un izglītības 
kvalitātes paaugstināšanai ir ievērojami palielināts atbalsta fonds. Ir paredzēts turpināt 
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ugunsdrošības pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus 
pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru atjaunošanai nākotnē var 
piesaistīt fondu līdzekļus. Ir budžetā plānoti papildus līdzekļi daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam. Paredzēts no pamatbudžeta turpināt apmaksāt SIA „Norma K” pamatkapitāla 
palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.  

Atlīdzības sistēmā ir plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 
70% no likumā maksimāli pieļaujamā un diferencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot 
sekojošu principu, kas atspoguļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās 
no maksimāli pieļaujamās: 

65 - 70 % ,   par 8% 
70 - 75 %,    par  7% 
75 – 80%,     par  6% 
80 – 85 %,    par 5% 
85 – 90 %     par 4% 
90 – 100 %,  par 3%, nepārsniedzot 100% 
Amatiem, kuriem ar Ministru kabineta noteikumiem ir paaugstinātas mēneša algu 

grupas par divām grupām, atlīdzības pieaugums ierobežots līdz 15%.  
Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struktūrvienību, iestāžu vadītāji 

un izpilddirektors. 
Ir paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt darbinieku veselības polišu 

daļēju apmaksu un līdzdalība veselības veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta 
kompleksā, paredzēta ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30% piemaksa 
pie darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu notikumu un 
nodrošināt likumā atļauto materiālo stimulēšanu, izvērtējot personīgo ieguldījumu 
pašvaldības darbā. 

Pamatbudžeta izdevumu  izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas ir: 

 Vispārējos valdības dienestos 124.0 % (pret iepriekšējā gada faktu),kas pamatā ir 
saistīts ar projektu realizāciju, nelieliem remontiem, resursu sadārdzinājumu, štatu 
izmaiņām un atbildīgo domes amatpersonu atlīdzības palielinājumu līdz 70% no 
likumā noteiktās maksimālās atlīdzības.  

 Tiesību aizsardzības jomā 112.0%, kas pamatā saistīts ar atlīdzības noteikšanu 70% 
līmenī. 

 Ekonomiskajai darbībai 114.4% un tas ir saistīts ar to, ka plānojam veikt nelielus 
remontus domes administratīvajā ēkā, resursu sadārdzinājumu un atlīdzības 
palielinājumu. Plānots turpināt veikt ēku apdrošināšanu un vairāku īpašumu 
ierakstīšanu Zemesgrāmatā. 

 Apsaimniekošanai, t.sk. ielu apgaismojumam 140.5%, ielu un ceļu kritisko posmu 
remontiem, ugunsdrošības pasākumiem.  

 Veselībai  līdzekļi netiek plānoti, jo tā nav pašvaldības funkcija. 

 Atpūtai, kultūrai un reliģijai 114.3%, kas ir saistīts ar atlīdzības palielinājumu, 
sadarbību kultūras jomā un ar nelieliem remontiem. 

 Izglītībai 88.3%, mērķdotācijām 72% (ņemot vērā, ka daļa ir tikai 8 mēnešiem) un 
pārējiem izdevumiem 122.3%, plānojam veikt daļējus telpu remontus novada 
vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē, ir lielāks atbalsts interešu izglītībai, 
palielināta atlīdzība. 

 Sociālajai aizsardzībai 109.5%, kas saistīts ar to, ka palielināta atlīdzība un ir jauni 
izdevumi no Valsts mērķfinansējuma asistentu un nodarbinātības jomā. Paredzam arī 
izmaksas mājokļu atbalstam, jo paredzēts veikt dažu dzīvokļu remontu un iespējas 
iegadāties dzīvojamo platību. 
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Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas pēc ekonomiskās klasifikācijas pret 2014.g. faktu ir: 

 Atlīdzība. Kopējo atlīdzību nav korekti salīdzināt, jo pedagogiem precīzs finansējums 
zināms tikai 8 mēnešiem. Sagaidāmais mērķfinansējums pedagogu atlīdzībai ir 
100,35 %.  

Pārējiem, ievērojot arī minimālās algas izmaiņas, pirmo septiņu mēnešalgu grupu 
maksimālā atļautā atlīdzības līmeņa paaugstināšanu un materiālo stimulēšanu, ir 
124%, kas nodrošina vidējo atlīdzību pašvaldības darbiniekiem 78.15 % no likumā 
atļautās maksimālās atlīdzības, kas ir nedaudz lielāka kā 2014. gadā, kas bija 76.09 
%. 

 Pakalpojumu, materiālu un energoresursu iegādes apmaksai 116.4%, kas pamatā ir 
saistīts ar resursu sadārdzinājumu. 

 Kredītprocentu apmaksai 105.1%, kas saistīts ar kredītportfeļa procentu likmju 
izmaiņām, 

 Līdzekļi kapitālizdevumiem un investīcijām 47.8%, jo paredzētai tikai nelieli remonti. 
2014.gadā nebija plānota lielāku projektu realizācija no budžeta līdzekļiem un tā nav 
plānota arī 2015.g., jo nav pieejami Eiropas fondu līdzfinansēti infrastruktūras projekti. 

 Sociālajā jomā 109.7%, kas pamatā ir saistīti ar papildus izmaksām pabalstiem, 
plānošanu sociālajā jomā, un nedaudz lielākiem izdevumiem, kas saistīti ar atlīdzības 
izmaksu  

 
Speciālais budžets ir ar nelielu palielinājumu. Tas ir saistīts ar to, ka ceļu fonda 

līdzekļi ir 105017 EUR un beidzot vairāk palielināti nekā citus pēckrīzes gadus t.i. 126% 
pret 2014.g. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas programma, kas paredz palielināt 
ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus un, pēc saskaņotiem SIA „Norma K” ceļu dienesta 
pakalpojumu izcenojumiem, segt faktiskos izdevumus ceļu un ielu apsaimniekošanā. 

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas ir saistītas ar saņemto līdzekļu izmaiņām, jo šie 
līdzekļi ir izlietojami pēc mērķa. Dabas resursu līdzekļi ir nelieli un tiks izlietoti pamatā 
dabas resursu atjaunošanai, t.sk. bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un parka 
meliorācijas projekta īstenošanai. 

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa fondam tiek paredzēts 
ceļu un ielu kritisko posmu remontiem un traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt 
no pamatbudžeta 35000 EUR. 
 

 
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 

Tatjana Deņisova 
Solvita Strausa 
 
Iepirkumu komisija 
Agris Bukovskis - priekšsēdētājs 
Solvita Strausa – priekšsēdētāja vietniece 
Anita Sārna – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Iveta Krieviņa 
Linards Ligeris 
Anna Višķere 
 
Administratīvo lietu komisija 

        – priekšsēdētājs  
Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece 
Santa Ozola – sekretāre 
Solvita Strausa 
Anna Višķere 
Valts Mihelsons 
 
Mantas vērtēšanas komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Līvija Mičule 
Tatjana Deņisova 
Daina Sila 
Anna Višķere 
 
Licencēšanas komisija 
Aleksandrs Lielmežs - priekšsēdētājs 
Anna Višķere 
Anita Sārna 
Leontina Amerika 
Līvija Mukāne 
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 Civilās aizsardzības komisija 17 (septiņpadsmit) cilvēku sastāvā: 
Aleksandrs Lielmežs – komisijas priekšsēdētājs 
Kristaps Kolbergs (VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas daļas komandiera 
pienākumu izpildītājs, leitnants)  - komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Santa Ozola - komisijas sekretāre 
Agris Bukovskis –komisijas grupas vadītājs 
 
Grupas locekļi: 
Ināra Ķirse 
Ainars Cimža 
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 
Ineta Broka 
Rudīte Bete 
Indra Asne 
Tatjana Deņisova 

 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija: 

1) Komisijas priekšsēdētājs: Rolands Jomerts 
2) Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Linards Ligeris 
3) Komisijas loceklis: Mārīte Nīgrande 
4) Komisijas loceklis: Ineta Broka 
5) Komisijas loceklis: Nellija Andrukele  
6) Komisijas loceklis: Tatjana Deņisova 
7) Komisijas loceklis: Anna Višķere 

Medību koordinācijas komisija: 

Komisijas vadītāja: teritorijas plānotāja – vides speciāliste Ineta Broka 
Komisijas locekļi: 
Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis Sandris Graudiņš 
Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Mārtiņš 
Upmanis 
Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Pēteris Ozoliņš 
Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Linards Ligeris 
Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silamiķele 
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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  
 
Autobusa šoferis – Gints Zunde 
 
Speciāliste izglītības jomā pašvaldībā, Iepirkumu speciāliste – Anita Sārna 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Santa Ozola 
Lietvede – Jolanta Epalte  
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš 
Autobusa un mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Mikroautobusa vadītājs – Aleksejs Samarins 
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 – Mārtiņš Kudiņš 
 
SPORTA KOMPLEKSS 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere 
          Sintija Mihelsone 
          Svetlana Petrenko 
Palīgstrādnieks – Juris Strazds 
Medmāsa – Aija Mālkalne 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Andris Kaņepējs, Kristaps Rubenis 
Apkopēja – Raita Punga, Māra Lūkina, Raina Ozoliņa 
 
INVESTĪCIJU UN ĀRĒJO SAKARU DAĻA 
Daļas vadītāja – Līvija Mukāne 
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Projektu koordinatore – Ieva Pauloviča 
 
BĀRIŅTIESA 
Priekšsēdētāja – Anna Višķere 
Sekretāre – Viktorija Kalniņa 
Bāriņtiesas locekļi – Anita Vīksne 
                                 Malda Čelnova 
                                 Natālija Riba 
                                 Ērika Caune 
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
Nodaļas vadītāja – Viktorija Kalniņa 
Nodaļas vadītājas vietniece – Anna Višķere 
 
BŪVVALDE 
Vadītāja – Rudīte Bete 
Arhitekte – Indra Reitere 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste – Ineta Broka 

   Nekustamo īpašumu speciālists – Tatjana Deņisova 
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Mālpils novada domes komunikācija ar sabiedrību 

 
Mālpils novada dome komunikācijā ar sabiedrību izmanto šādus informācijas kanālus: 

informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”, pašvaldības interneta portālu www.malpils.lv, SIA 
“Latgales reģionālā televīzija”, kā arī citus reģionālos un nacionālos masu medijus. 

2015.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros. Izdevuma 
veidošanai, maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 4946.50EUR. Informatīvajā 
izdevumā novada iedzīvotāji var uzzināt par pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu, 
par pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un 
kultūras un sporta pasākumiem, nevalstisko organizāciju darbību. 

2015.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”, kas 
apņēmās filmēt, montēt  un pārraidīt vienu videostāstu mēnesī par summu 173.03EUR. 
2015.gadā tika uzfilmēti un pārraidīti 2 sižeti par Mālpils Profesionālo vidusskolu, par tūrisma 
attīstību Mālpils novadā, par starptautiskajām karpu makšķerēšanas sacensībām, par bērnu 
makšķerēšanas nometni “Asarītis”, par motosezonas noslēguma pasākumu Mālpilī, par projektu 
realizāciju Mālpils novadā. Iedzīvotāji sižetus var noskatīties arī portālos www.youtube.com, 
www.facebook.com un www.lrtv.lv. 

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”. 

 

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. 

2015.gadā Mālpils novada domes kancelejā saņemti un reģistrēti 665 iesniegumi un 
1173 dokumenti. Noformētas atbildes uz saņemtajiem dokumentiem un iesniegumiem, reģistrēti 
un nosūtīti 1792 dokumenti. Izsniegtas 125 izziņas.  

Veikta dokumentu sagatavošana, noformēšana, arhivēšana. Siguldas zonālajam 
arhīvam gatavoti un nodoti dokumentu lietu apraksti. 

Nodrošināta 12 domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju sēžu organizatoriskā 
un tehniskā sagatavošana un apkalpošana. Modernizējot pašvaldības darbu, no jūlija Domes 
sēdes ir iespējams noklausīties audioierakstā pašvaldības mājas lapā.  

Nodrošināta 11 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. Apmeklētājiem 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 jautājumos. 
Veikta kancelejas preču, saimniecības preču sagāde. Koordinēti pašvaldības mikroautobusa un 
skolnieku autobusi. 
 

http://www.malpils.lv/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.malpils.lv/


Mālpils novada domes 
 2015.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

14 

 

Pašvaldības administrācijas personāls. 
 

Mālpils novada pašvaldībā 2015.gadā personāla lietvedība tika veikta decentralizēti. 
Mālpils novada pašvaldība ievēro Valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumā, 

Darba likumā, Pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikumos noteiktās sociālās 
garantijas un atlīdzības noteikšanas regulējumu, kā arī spēkā esošos iestāžu darba koplīgumus. 
Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums (apstiprināts ar Mālpils novada domes 29.01.2014. lēmumu Nr. 2/13) nosaka domes 
deputātu un administrācijas, kā arī iestāžu kompetenču robežas darbinieku sociālo garantiju un 
atlīdzības jautājumos. 

Novada domes darbību nodrošina Mālpils novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietniece, izpilddirektors, kā arī domes administrācijas darbinieki.  

Mālpils novada domes administrācijā 2015.gadā tika apstiprinātas 35 amata vietas, no 
tām 13 amata vietām noteikts nepilns darba laiks. Domes administrācijā faktiski nodarbināti 29 
darbinieki.  

Administrācijas personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo sekojoši rādītāji: doktora 
grāds – 1 darbiniekam, maģistra grāds – 3 darbiniekiem, augstākā izglītība – 14 darbiniekiem, 
pirmā līmeņa augstākā izglītība – 3 darbiniekiem, vidējā speciālā izglītība – 4 darbiniekiem, 
vispārējā vidējā izglītība – 2 darbiniekiem. 

Lielākā daļa, t.i. 74% no 2015.gadā pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem bija 
sievietes, vīrieši – 26%. 

 

 



Mālpils novada domes 
 2015.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

15 

 

 

IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 

 
2015.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 8 grupas, tai skaitā 3 obligātās bērnu no piecu gadu 

vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Kopējais bērnu skaits pēc saraksta uz 
01.09.2015. - 157, t.sk. 63 bērni no piecu gadu vecuma. Rudenī uz skolu devās 33 bērni. Bērnu 
no piecu gadu vecuma nokļūšanu uz un no bērnudārza nodrošināja pavadonis skolēnu 
autobusā. 

Iestāde nodrošina bērniem veselīgu un aktīvu dienas ritmu, tiek organizētas sporta 
nodarbības, attīstītas kustības ar deju elementiem, ir pieejamas nodarbības aktivitāšu centrā un 
rotaļas svaigā gaisā, kā arī tiek organizēti bērniem dažādi dabas pētnieciski izzinošie darbi.  

Tika organizēti dažādi kopīgi pasākumi kopā ar vecākiem, nodrošinot informācijas 
apmaiņu un sadarbību ar vecākiem.  

Turpinās sadarbība ar novada izglītības iestādēm, īpaši ar Mālpils novada vidusskolu. 
Pavasarī skolas pedagogi vēro nodarbības pirmsskolā, savukārt, nākamie pirmklasnieki 
apmeklē skolu, lai iepazītos ar to. 

Vecākiem pieejami dežūrgrupas pakalpojumi no 7.00 līdz 19.00.  
Par iestādes pedagoģisko darbību atbild 19 pedagogi, no kuriem 2 patreiz nestrādā. Ar 

bērnu runas attīstības nostiprināšanu nodarbojas logopēds. Pedagogiem palīdz 14 tehniskie 
darbinieki. Darbinieki turpina papildināt savas zināšanas, apmeklējot kursus un seminārus. Šajā 
gadā īpaša vērība tika pievērsta Bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un jautājumiem par 
bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju iestādē. 

Liels notikums pirmsskolas vecākajiem bērniem bija dalība Skolēnu dziesmu un deju 
svētkos. Mazie “Māllēpītes” dejotāji sīvā konkurencē izcīnīja ceļazīmi dalībai deju koncertos. 
Atgriežoties mājās, mazie dejotāji saņēma Domes atzinību un vienas dienas ekskursiju. 

Lai uzsāktu bērnu svešvalodas apmācību agrīnā vecumā, tika organizēta vecāku 
apmaksāta angļu valodas pulciņu apmācība bērniem no četru gadu vecuma, sadarbībā ar  
mācību centru “Little More 8”, kura bija ļoti veiksmīga. 

Bērni darbojās aerobikas pulciņā un futbola klubā “Rakari”, kā arī bija iespēja apmeklēt 
peldēšanas nodarbības Mālpils sporta centra peldbaseinā. 
 
 
Pedagoģiskā darbība: 
 

GADA GALVENIE UZDEVUMI: 
 

1.Mācīt bērniem pielietot iegūtās zināšanas apkārtējās vides saudzēšanā un turpināt 
veidot pozitīvu attieksmi pret to: 
 

 organizēt dažādus projektus dabā, 

 integrēt bērnu apmācībā pedagogu pašgatavotos vides materiālus. 
 
2.Akcentēt iegūto pieredzi sadarbībā ar vecākiem un turpināt pozitīvas saskarsmes 
veidošanu kopējā bērnu audzināšanā un izglītošanā: 

 

 Divas reizes gadā organizēt lekcijas par tēmām „Tehnoloģiju ietekme uz bērna attīstību 
–plusi un mīnusi”, „Darbs ar agresīviem bērniem”. 

 
3.Iekļaut mācību saturā projektu metodi: 
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 „Patriotu nedēļā” kopā ar bērniem iestādes teritorijā izveidot gaismas objektus, 

 Ekspedīciju organizēšana pa Mālpils dabas takām. 
 

REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2015./2016.mācību gadā: 
 

Laiks  Pasākums Atbildīgie 

Septembris   

2.09. Zinību diena I.Barkeviča, A.Kantiševa 

4.09. Pedagoģiskās padomes sēde M.Čelnova, A.Kantiševa 

15.09.  Sporta diena I.Grīnberga 

16.09. Veselības ministrijas un Slimību profilakses un 
kontroles centra organizētais pasākums „Man ir tīri 
zobi” 

A.Kantiševa 

21.-25.09. „Rudens kompozīciju izstāde” Grupu pedagogi 

Oktobris   

9.10 Grupas „Bitīte” pārgājiens pa Mālpils dabas takām I.Ivanovska, D.Jansone 

16.09. -
29.10. 

Grupu vecāku sapulces Grupu pedagogi 

12.-16.09. Projekta nedēļa „Rudens lapu karuselis” Grupu pedagogi 
Grupu pedagogi 

19. -30.10. Savstarpējās nodarbību vērošanas Grupu pedagogi 

Novembris   

2.11 -7.02. Dalība Maximas izglītības atbalsta programmā „Savai 
skolai” 

A.Kantiševa 

9. -17.11. 
 
 

Projekta nedēļa „Mana Latvija” 
 

I.Voroņuka, I.Ivanovska 
 

11.11. Mārtiņdienas svinēšana kopā ar vistiņu un gailīti. 
 

I.Barkēviča, L.Bērziņa, 
I.Žugre 
 

12.11. Iestādes padomes sēde M.Čelnova 

13.11. Grupas „Bitīte” ekskursija uz Mālpils muižu 
 

I.Ivanovska, D.Jansone 
 

17.11 Latvijas 97.dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums. 
„Staro Māllēpīte” –gaismas objekta veidošana. 
 

I.Barkēviča, A.Kantiševa 
grupu pedagogi. 
 

28.11. Iestādes darbinieku ekskursija uz Nacionālo bibliotēku M.Čelnova 

Decembris   

30.11., 
7.12.,14.12., 
21.12. 
 

Svinīga kopā sanākšana un sveču iedegšana adventes 
vainagā 

I.Ivanovska, L.Teša, 
V.Melgaile, S.Eņģele 

7.12. -
18.12. 

Projekta nedēļa „Kad brīnums ciemos nāk” 
 
 

Grupu pedagogi 

17.12. Konkurss par labāko Ziemassvētku noformējumu grupā M.Čelnova, A.Kantiševa 

18.12.-
22.12. 

Ziemassvētku eglītes I.Barkēviča,S.Eņģele, 
grupu pedagogi 

30.12. Darbinieku vecgada pasākums M.Čelnova 

Janvāris   
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11.01. Psiholoģes D.Bērziņas lekcija vecākiem „Darbs ar 
agresīviem bērniem” 

M.Čelnova 

22.01. Pieteikuma sagatavošana „Erasmus+”Europe in 
change ””  projektam  

M.Čelnova, A.Kantiševa, 
O.Veica 

25.01. -
29.04. 

Metodisko darbu gatavošana skatei „Vides izziņas 
spēles” 
 
 

Grupu pedagogi 

Februāris   

15. -19.02 
17.02. 

Projekta nedēļa„Meteņi” 
Meteņu svinēšana kopā ar folkloras kopu „Mālis” 

I.Barkēviča,A.Kantiševa 
grupu pedagogi 

19.02. Viktorīna „Uzmini nu!” sagatavošanas grupu bērniem A.Kantiševa, grupu 
pedagogi 

Marts   

18.03. Sagatavošanas grupu atklātās nodarbības sadarbībā 
ar Mālpils novada vidusskolu. 

M.Čelnova, 
A.Kantiševa,I.Voroņuka, 
D.Jansone, I.Ivanovska 

21. -24.03. Projekta nedēļa „Lieldienas” I.Barkēviča, A.Kantiševa, 
grupu pedagogi 

23.03. PII „Māllēpīte” pedagogu muzikālā izrāde bērniem 
„Lieldienu koncerts lauku sētā” 

I.Barkēviča 

30.03. Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu, vadītāju un 
izglītības speciālistu vizīte . M.Čelnovas lekcija 
„Dažādu pakāpju izglītības iestāžu sadarbības modeļi 
vienas pašvaldības ietvaros, nodrošinot pēctecību 
pedagoģiskajā darbā” 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

Aprīlis   

8.04. Tautisko deju atskaites koncerts kultūras centrā 
 

S.Eņģele 

13.04. Vecāku diena A.Kantiševa, grupu 
pedagogi 

20.04. Sagatavošanas grupu ekskursija uz Mālpils bibliotēku I.Voroņuka, I.Ivanovska 

27.04. Sagatavošanas grupu ekskursija uz Mālpils novada 
vidusskolu. 

I.Voroņuka, I.Ivanovska, 
D.Jansone 

29.04. Grupas „Sienāzītis” un „Bitīte” piedalās „Vivacolor” 
konkursā „Košas sienas –krāsainas dienas” 

I.Ivanovska, V.Melgaile 

Maijs   

6.05. Pedagogu izstrādāto metodisko materiālu skate „Vides 
izziņas spēles” 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

12.05. Mātes dienai veltīts koncerts „Gadalaiku mozaīka” 
kultūras centrā 
 
 

I.Barkēviča,grupu 
pedagogi 

18.05. Sagatavošanas grupu ekskursija uz Līgatnes dabas 
taku 

I.Ivanovska, D.Jansone, 
I.Voroņuka 

27.05. Sagatavošanas grupu izlaidumi I.Barkēviča, 
sagatavošanas grupu 
pedagogi 

31.05. Starptautiskā projekta „Erasmus+ “Skola, kurā mums 
patīk mācīties” dalībnieku uzņemšana 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

Jūnijs   
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21.06. Jāņu ielīgošana  I.Barkēviča 
 

 
Saimnieciskā darbība 2015.gadā:  
 
Iegādes:  

1. Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli. Par kopējo summu – 892,18 EUR. 

2. Iegādāta multifunkcionālā drukas iekārta metodiskajam kabinetam – 249,00 EUR. 

3. Iegādātas žalūzijas 12.grupai „Pūcīte”, 3.grupai “Ābelīte”, interaktīvajam centram, sporta 

zālei un vadītājas kabinetam – 1465,18 EUR. 

4. Deju kolektīvam “Māllēpīte” iegādātas zēnu bikses  - 232,32 EUR. 

5. Tika noadītas tautiskās vilnas zeķes dejotājiem (20 pāri) – 165,77 EUR. 

6. Iegādātas un nomainītas smiltis bērnu smilšu kastēs – 128,71 EUR. 

7. Grupai “Ābelīte” iegādātas jaunas grupu telpu mēbeles, gultiņas un matracīši (18 gab.) – 

3746 EUR. 

8. Iegādāti T-krekli bērnu deju svētkiem (23 gab.) – 139,51 EUR. 

9. Iegādāti zāģmateriāli grupu laukumu labiekārtošanai – 95,40 EUR. 

10. Iegādāta laminēšanas iekārta metodiskajam kabinetam – 129,70 EUR. 

11. Iegādāti telpu rotaļu elementi grupām “Ābelīte” un “Rūķītis” – 775,10 EUR. 

12. Iegādāti jauni dvielīši (132gab.) un sedziņas bērniem(10 gab.) – 261,78 EUR. 

13. Iegādāti jauni mobilie telefoni (2 gab.) administrācijai – 86,00 EUR. 

14. Iegādāti profesionālie putekļu sūcēji grupām (2 gab.) – 372,00 EUR. 

Remontdarbi:  

1. Renovētas 3.grupas „Ābelīte” telpas (gaitenis, garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, 

tualetes telpa) 26557,11 EUR(iesk.PVN) 

2. Renovētas kanalizācijas akas (3 gab.) iestādes teritorijā – 315,52 EUR. 

3. Veikts brandmūra jumta daļas remonts saimnieciskajam šķūnim – 580,80 EUR. 

 

 

Mālpils internātpamatskola 
 
Skola īsteno šādas izglītības programmas:1) Pamatizglītības programma (kods 2101 11 
11),Licence V-596; 2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem (kods 2101 56 11), Licence V-597;3)Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās  attīstības traucējumiem (koda (21015811), Licence V-8032; 4) 
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” (kods 01011111), Licence Nr. V-6539; 5) 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības  traucējumiem 
(kods 01015611) Licence V-8031; 
6) Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 
01015511), Licence V-8030; 7)Profesionālā pamatizglītība „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods22 
811 021), Licence P- 13251. 
Izglītības iestāde starpdisciplinārā līmenī papildus aktīvi iesaistās: 

1) Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas programmā “Draudzīgā skola”;2) Sabiedriskā 
labuma organizācijas Vides fonda vides izglītības  “EKOSKOLU” programmā. 2014.gadā skola 
ieguva “Zaļo karogu”;3) Biznesa izglītības biedrības “Yunior – Achievement” (“YA-YE”) Latvijā 
praktiskās uzņēmējdarbības programmā. 4) Skola īsteno “Veselības veicināšanas programmu”. 
Skola piedalās Eiropas Komisijas finansētā programmā “Skolas piens” un Eiropas Komisijas 
programmā „Augļi skolai”.  Izglītības iestāde bija veselību veicinošo skolu sastāvā un atsāk 
iesaistīšanos Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīklā (NVVST). 5) Ar Mālpils novada domes 
finansiālu atbalstu ārpusstundām tiek īstenotas 4 “Interešu izglītības programma”, tās  ietvaros 



Mālpils novada domes 
 2015.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

19 

 

darbojas šādi  interešu izglītības pulciņi: 1) Kultūrizglītības programma:  Tautiskās dejas,  teātra 
pulciņš,  vizuālā māksla,  vizuāli  lietišķā  māksla, netradicionālie rokdarbi,  ēdienu gatavošana. 
2) Sporta izglītības programma: sporta spēles, basketbols,  peldēšana;, aerobika. 3) Tehniskās 
jaunrades programma: Tehniskā modelēšana; datoru  pulciņš. Vides izglītības programma: Eko 
pulciņš. 
Skola ir iesaistījusies Junior Achievement – Young Enterprise Latvija aktivitātēs. Ir reģistrēti 
11 skolēnu mācību uzņēmumi: “pārsteigums”, “Brīnumputns”, “Zelta Lauva”, “x2”, “Fantāzija”, 
“Best day Ewer”, Baby World”, “ Knifiņš”, “Bitites”, “nice card”, “PUFE”. Skolēni piedalījās 
Latvijas SMU gadatirgū.  
Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība. 2015. gadā pedagoģiskie darbinieki tālākizglītības 
kursos kopā  ir bijuši 1194 stundas t.sk. bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

Erasmus + programmas projekta "Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana 
skolas modernizācijai un internacionalizācijai"  2015.gadā 2 skolotāji Anglijā piedalījās angļu 
valodas prasmju pilnveides kursos. Projekts turpinās 2016. gadā un 4 skolotājiem būs iespēja  
pilnveidot angļu valodas mācīšanas un metodikas prasmes.    
Skolēnu skaita dinamika.   

 2015. gada 1. septembrī  skolā  mācījās 124 skolēni  no 18 Latvijas novadiem  un 
pilsētām t.sk. 19 skolēni (15%)  ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši  bērni.  No  Mālpils  
novada mācās     14 skolēni (11%).  

Skolā strādā 37 pedagoģiskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 39.53 un  2.38  interešu 
izglītības likmes   un 26 tehniskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 25,3 , t.sk. ārste  un  
medicīnas māsa. 

Izglītības iestādē ir sakārtota iekšējā un ārējā vide (veikti ikdienas un vasaras periodā 
nepieciešamie remontdarbi, iegādātas mēbeles, finanšu iespēju robežās iegādāti datori, 
nepieciešamās grāmatas un kancelejas preces, izveidota un aktualizēta mājas lapa, iegādātas 
35 gultas, gultas veļa, mīkstais inventārs, sanitāri higiēniskās preces, skolēni nodrošināti ar 
nepieciešamajiem medikamentiem, modernizēts medicīnas kabinets.  

 
 

Mālpils novada  vidusskola 
 
2015./2016.m.g. mācības pirmajā klasē uzsāka 32 pirmklasnieki, 14 skolēni vidusskolas 

posmā un 7 skolēni vidusskolas neklātienes programmā. Skolēnu kopējais skaits uz 2015.gada 

1.septembri bija 332 skolēni. 

Skola turpina realizēt 6 izglītības programmas, divas no tām ir paredzētas skolēniem ar 

speciālajām vajadzībām. Speciālās izglītības programmās 2015./2016.m.g. prasmes un 

zināšanas apgūst 13 skolēni.  

Lepojamies ar labiem rādītājiem mācību darbā. Visu klašu vidējais vērtējums mācību 

gadu pabeidzot bija 6,82 balles, 42% skolēnu gada vērtējumos uzrādīja augstus un optimālus 

rezultātus. 89 skolēni saņēma atzinības rakstus par teicamiem un ļoti labiem sasniegumiem 

mācību darbā. 2015./2016.m.g. 1.semestri noslēdzot, 15 skolēni, uzrādīja ļoti labus un teicamus 

sasniegumus, kas deva iespēju 2.semestrī saņemt mācību stipendiju. 

 

Valsts pārbaudes darbos (informātika, ekonomika, ģeogrāfija) 12.klasei visos mācību 

priekšmetos vidējie rādītāji ir augstāki nekā Pierīgas novadu apvienībā, bet 9. klasei – augstāki 

nekā Pierīgas novadu apvienībā.. Pēc pamatskolas valsts pārbaudes darbu rezultātiem Pierīgas 

novadu skolu reitingā no 22 skolām esam ierindojušies 6 vietā. Centralizētajos eksāmenos 

latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un vēsturē vidējie rādītāji ir nedaudz zemāki nekā 

valstī. 

2015.gada vasarā apliecību par iegūto izglītību saņēma 20 pamatskolas skolēni, 15 
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vidusskolas skolēni, no kuriem 4 neklātienes nodaļas audzēkņi. 10 absolventi saņēma atzinības 

rakstus par ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā. Skolas augstāko apbalvojumu „Pūces 

balva” saņēma septiņi mūsu skolas absolventi.  

Šogad esam piedalījušies arī Pierīgas novadu un valsts olimpiādēs: 15 skolēni saņēma 

atzinību par piedalīšanos un godalgotas vietas par labiem rezultātiem. 

Aktīvi esam darbojušies arī interešu izglītības nodarbībās un uzrādījām labus rezultātus: 

trīs deju kolektīvi saņēma augstākās pakāpes diplomus, viens deju kolektīvs – 1. pakāpes 

diplomu par savu sniegumu Pierīgas novadu skolu tautisko deju kolektīvu skatē. Piedalījāmies 

sadraudzības koncertos un dažādos skolas organizētajos pasākumos.  

Skolā tiek realizētas 21 interešu izglītības programmas, kurās skolēniem ir iespēja 
pilnveidot savas prasmes un attīstīt spējas gan sportojot, gan dejojot, dziedot, piedaloties 
novadpētniecības nodarbībās. Šogad uzsākām 2 jaunu programmu realizēšanu: galda spēles, 
kur skolēni varēja apgūt pirmās iemaņas dambretes un šaha spēlē, kā arī no 2. semestra – 
futbola pamati visu klašu grupām. Jaunie futbolisti piedalījās sadraudzības spēlēs ar 
Zaķumuižas un Ropažu skolu skolēniem.  
 Pateicoties aktīvai Ekopadomes darbībai, pie skolas augsti mastā jau piekto gadu pēc 

kārtas plīvo Zaļais karogs. Arī šogad bijām aktīvi „ZAAO” konkursos, Ekoskolu forumā. 

Sacentāmies makulatūras, PET pudeļu, bateriju vākšanas, sadzīves elektropreču nodošanas 

akcijās, pētījām transporta ietekmi uz vidi un veselību. 

Pateicoties skolēnu, vecāku, darbinieku, radinieku un draugu atbalstam, ‘Maxima” 

rīkotās akcijas “Savai skolai” ietvaros tika sakrātas un nodotas uzlīmes jauna novusa komplekta 

un videokameras iegādei.  

2015.gadā turpinājām dalību divos projektos: Mālpils novada 

domes Erasmus+ programmas projekts «Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību» un 

Erasmus+ programmas projekts „Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana 

kā skolas modernizācijas un internacionalizācijas priekšnoteikums”. Tāpat uzsākām dalību 

divos jaunos Erasmus+ projektos skolēniem – “Skola, kurā man patīk mācīties “ sadarbībā ar 

piecām citu valstu sadraudzības skolām, “Uz Eiropas spārniem” -  sadarbībā ar septiņām citu 

valstu sadraudzības skolām. 

Jau ceturto gadu skolā norisinās konkurss „Labākā klase”, no 1.septembra 

vidusskolēniem par labiem sasniegumiem mācībās ir iespēja saņemt stipendijas, bet 9. klašu 

skolēniem – no 2. semestra. 

 10. – 12.klašu skolēni šogad piedalās uzņēmējdarbības programmā “Esi Līderis!”. 

Šogad pirmie pieci 12. klases absolventi saņēma sertifikātu, kas dod papildu kredītpunktus, 

stājoties programmas sadarbības augstskolās. 

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. 2015. gada rudenī iegādājāmies grāmatu 

apvākotāju, kas ļaus pagarināt mācību grāmatu kalpošanas laiku. Turpinām iekārtot mācību 

kabinetus, iegādājoties jaunas mēbeles. Ir uzsākti kosmētiskie remonta darbi skolas 1. un 2. 

stāva gaiteņos.    
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Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno četras tautsaimniecības prioritāras izglītības 
programmas: 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā kvalifikācija 
- Ēdināšanas pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4594. 
„Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, īstenošanas ilgums 4 gadi, 
piešķiramā kvalifikācija – Inženierkomunikāciju tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-8480.   
„Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 3354304, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4591.  
„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-4595.  
„Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, īstenošanas ilgums 1.5 gadi, 
piešķiramā kvalifikācija – Inženierkomunikāciju tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-10740. 

Mālpils novada domes finansiālu  atbalstu tiek īstenotas šādas  interešu izglītības 
programmas: 1) Kultūrizglītības programma: vokālais  ansamblis; 2) Jaunrades darba 
programma: Jaunatne darbībā,  Jaunatnes iniciatīvas centrs; 3) Tehniskās jaunrades 
programma: datorgrafika un datordizains, foto;  3) Sporta izglītības programmā: sporta spēles, 
smagatlētika; 4) Citas programmas: projektu darbnīca, 5) meistardarbnīcas: viesu apkalpošana, 
mājsaimniecības (ēdināšanas pakalpojumi), kokapstrādes, dizains, ēku inženieri 
(metālapstrāde), auto vadīšana (teorija) 

 
Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi profesionālo meistarību pilnveidoja 

ārpusskolas pasākumos:  Audzēkņi aktīvi piedalījās ārpusskolas konkursos un aktivitātēs:  
Izglītojamie apmeklēja „JA-YE Latvija” rīkoto mārketinga un iedvesmas semināru „Uzdrīkstēties 
uzvarēt” un „JA-YE Latvija” Līderu programmas atlasē, piedalījās biznesa izglītības biedrības 
Junior Achievement Latvija organizētajā uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē; Ēdināšanas 
pakalpojumu specialitātes izglītojamie piedalījās: Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „Viesmīlības pakalpojumi”; biedrības „Siera klubs” 
konkursā „Latvijas sieru garša”; biedrības „Siera klubs” organizētajā konkursā „Mans lepnums – 
mans Jāņu siers” un  „Latvijas sieru garša”;; Interjera dizaina specialitātes izglītojamās 
piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā 
„Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi”; Kustību teātra dalībniekiem piedalījās XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošajā 
pasākumā „Radi, rādi, raidi!”; piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
programmā „Radi, rādi, raidi” pasākumā „Burtiski burvīgs burziņš Vērmanes dārzā 2015” 
Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi!”; izglītojamie 
piedalījās konkursā „Laiks laukiem 2015” 

Audzēkņi piedalījās AMI rīkotās Vidzemes sporta spēlēs šādos sporta veidos: 
minifutbols, tautas bumba jaunietēm,  roku cīņā, svaru stieņa spiešanā guļus, rudens krosā, vīru 
cīņās,  vieglatlētikā. 

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi devās šādās mācību ekskursijās: apmeklēja 
izstādi „Māja 2015-1”, izstāžu hallē „Ķīpsala”; Ēdināšanas pakalpojumu specialitātes izglītojamie 
apmeklēja ražotni A/S Latfood „Ādažu Čipsi”;, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas izglītojamie 
devās uz  firmas SIA „UPONOR LATVIA” mācību centru un IMI TA HYDRONIC;  A/S 
„Latvenergo” Energoefektivitātes centru un DNB Banku;  konkursa „Labākais kurss” ietvaros i. 
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p. „Ēdināšanas pakalpojumi” 4. kurss apmeklēja Pūri, Šlokenbekas muižu  un Jaunpils pili. 
Ārzemju pieredze:  
Erasmus + programmas projekta “Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un 
audzēkņiem”  četri audz. un  skolotāja devās praktiskajās mācībās uz Celano,  Itālijā; 
Erasmus + programmas projekta “Darba vidē balstīta profesionālā apmācība – vietējā un 
starptautiskā” četri izglītojamie un skolotāja piedalījās sanāksmē “Blended mobility of VET 
learners” Vidigueiras profesionālo skolu centrā Portugālē. 
 

Mālpils Profesionālajā vidusskolā tika organizēti konkursi profesionālajos mācību 
priekšmetos.  Par skolas darbu tika  ievietotas  reklāmas  masu saziņas līdzekļos:  reklāma 
katalogā „Izglītības ceļvedis”; avīzē „Mālpils Vēstis”; izdevniecība „SMAILS” „Augstākā un 
profesionālā izglītība”; laikrakstā „Izglītība un kultūra” speciālizdevumā „Skola 2015”; Neatkarīgā 
Rīta avīzē; „Ceļvedis izglītībā”; NIID.lv;  Amatas novada avīzē; „Radio7;  „Radio Skonto”; 
reklāmas bukletiņi ,,Atvērto durvju dienām” profesionālās orientācijas braucieni pa novadiem un 
skolām: Sigulda, Siguldas pamatskola, Siguldas pilsētas vidusskola, Lēdurga, Sēja, Garkalnes 
vidusskola, Lēdurgas pamatskola, Allažu pamatskola, Drabešu internātpamatskola, Līgatnes 
novada vidusskola, Ķeipenes pamatskola, Madlienas pamatskola; Radošās darbnīcas: 
Siguldas  novada vidusskola, Mālpils novada vidusskola, Mālpils internātpamatskola.  Mālpils 
Profesionālajā vidusskolā atvērto durvju dienās  viesojās  tuvākās  Pierīgas reģiona 
pamatskolas un vidusskolas skolēni.  
2015. gada vasarā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 37 kvalificēti speciālisti. 2015/ 
2016. mācību gadā uz 1. oktobri Mālpils Profesionālajā vidusskolā  mācās   126 audzēkņi no 20 
novadiem, t.sk. no Mālpils novada 24, Siguldas novada 37.  
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Mūzikas un mākslas skola 
 

Audzēkņu skaits 
         
         2014./2015. mācību gadu noslēdzot Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās 129 
audzēkņi : mūzikā 68 audzēkņi  ( 11 no tiem sagatavošanā), mākslā – 61 audzēkņi ( no kuriem 
8   sagatavošanā). 
 
         2015. gada 30. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības apguvi saņēma 13 audzēkņi. Mūzikas nodaļā apliecības saņēma 8 audzēkņi 
dažādās programmās: Klavierspēlē – 4 audzēkņi, Saksofona spēlē – 2, Flautas spēlē – 1 un 
Ģitāras spēlē – 1 audzēknis. Programmā Vizuāli plastiskā māksla apliecības saņēma 5 audzēkņi. 
 
          2015. gada septembrī mūzikas nodaļā mācības uzsāka 15 audzēkņi 1. klasē un 6 –  
sagatavošanas klasē. Mākslas nodaļā mācības uzsāka 9 audzēkņi 1. klasē un 3 – sagatavošanas 
klasē.  
          2015. gada septembrī audzēkņu skaits skolā sasniedza 130 audzēkņi,  no tiem 
sagatavošanas klasēs: 11 
mūzikā 78 ( 8 no tiem sagatavošanā un 4 apgūst otro specialitāti),  
mākslā 52 ( 3 no tiem sagatavošanā). 
        Pēdējos gados palielinājusies interese par pirmskolas vecuma bērnu apmācību gan mūzikā, 
gan mākslā. 
          

Pedagoģiskie darbinieki  
 
         2015. gada 1. septembrī skolā uzsāka darbu 3 jaunie pedagogi: Klavierspēlē – Evija 
Belicka, Flautas spēlē – Edīte Upmale un programmā Vizuāli plastiskā māksla -  Jānis 
Sausnītis (kompozīcija) 
         Skolā strādā 17  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. 
          Diviem pedagogiem ir piešķirta 3. kvalitātes pakāpe, diviem – 2. kvalitātes pakāpe. 
          Mākslas nodaļā strādā 7 pedagogi ar augstāko izglītību, 6 pedagogiem ir maģistra 
grāds. 
 

Pedagogu tālākizglītība 

  

          Paralēli mācību darbam skolas pedagogi pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un iemaņas 
pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus koncertus, meistarklases, seminārus un izstādes. 
Mūzikas nodaļas pedagogi iegūst pieredzes apmaiņas zināšanas, piedaloties ar saviem 
audzēkņiem dažādos festivālos un konkursos.  
 
 
 

Datums         Kursu nosaukums Norises vieta Dalībnieki 

4.-25. 
03.15. 

Adobe InDesign CS6 pamatkursi Rīga Liene Mackus  
Esmeralda Tāle, 
Juris Vītums 
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Mācību un audzināšanas darbs 

 

         2015. gadā Mālpils Mūzikas un mākslas skolas daudzie spējīgie audzēkņi muzicēja skolas 

organizētajos koncertos gan skolā gan ārpus tās. Īpaši talantīgie savas spējas pārbaudīja valsts 

līmeņa konkursos un starptautiskajā festivālā Igaunijā. Milzīgs piedzīvojums bija vasarā stīgu 

instrumentālajam ansamblim, kas filmējās raidījumā „Brīnumskapja mūzikas nestunda”. 

Mākslas nodaļas talantīgākie bērni sūtīja savus mākslas darbus uz konkursiem Latvijā un citās 

valstīs. Audzēkņu uzstāšanās un veidotie darbi tika atzinīgi novērtēti, kā arī saņemti dažādu 

kategoriju apbalvojumi.  

  

Mūzikas nodaļa 
 
Koncerti  

Laiks                             Pasākums Atbildīgais 

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

06.04.15. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā. D. Ulase 

30.04.15. Audzēkņu koncerts Mālpils bērnudārzā. 
Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā. 

D. Ulase 

02.07.15. Stīgu instrumentālais ansamblis piedalās raidījuma 
„Brīnumskapja mūzikas nestunda” filmēšanā.  

D. Ulase,  
M. Šmite 

11.09.15. Koncerta „Čella zvaigznes un Sinfonietta Rīga” apmeklējums ar 
audzēkņiem. 

D. Ulase 

15.12.15. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā. D. Ulase 

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

D. Ulase 

 
Konkursi 
 

Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

19.01.15. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkursa 
II kārta. ( E. Gērmane III vieta) 

O. Oškukova 

10.04.15. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

2. – 4. klavieru klašu audzēkņiem Dobelē.  

( piedalījās A. Brieze) 

S. Luceviča 

13.05.15. V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. 
( piedalījās E. Ģērmane ) 

O. Oškukova 

30.- 
31.10.15. 

XIV Starptautiskais zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivāls 
Kuresārē. (piedalījās G. Hilderbrants un K. Vālbergs) 

D. Ulase 

11.04., 
25.04.15. 

Bērnu tiesību aizsardzība Mālpils  Visi pedagogi 

20.04.15. “Jaunais mācību procesā:starppriekšmetu 
saikne” 

Valmiera Daina 
Galakrodzeniece 

24.04.15. Starpdisciplināra pieeja radoša mācību 
procesa nodrošināšanā mākslas izglītībā 

Sigulda Daina 
Galakrodzeniece, 
Maija Mackus 

24.04.15. Metodes mācību procesa dažādošanai 
mācību priekšmetā Zīmēšana. 
Akadēmiskais uzbūves zīmējums. 

Sigulda Daina 
Galakrodzeniece 
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15.12.15. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle 
Valsts konkursa I kārta. 
(Uz II kārtu (reģionālo) izvirzīta J. Kokina) 

K. Petrenko 

Mākslas nodaļa (konkursi, izstādes) 

Datums                           Pasākums Norises vieta Atbildīgais 

15.01.2015. Darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana XIV 
Starptautiskajam vizuālās mākslas 
konkursam „Es dzīvoju pie jūras”, tēma 
„Atpūta pie jūras” 

Jūrmalas 
Mākslas skola 

D. Galakro- 
dzeniece 

20.01.2015. Darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana XVI 
Starptautiskajam masku tradīciju festivālam 
veltīts radošo darbu konkurss bērniem un 
jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ‘’Latvijas 
novadu masku gājieni.” 

Vecumnieki 
Latvijas folkloras 
biedrība 

D. Galakro-
dzeniece 
M. Mackus 

15.02.2015. Laureātu apbalvošana XVI Starptautiskajam 
masku tradīciju festivālam veltīts radošo 
darbu konkurss bērniem un jauniešiem līdz 
18 gadu vecumam ‘’Latvijas novadu masku 
gājieni.” Linda Dzerkale I kurss – atzinība, sk. 
Maija Mackus 

Vecumnieki 
Latvijas 
folkloras 
biedrība 

M. Mackus 

17.02.2015. Valsts konkursa „Kustība” I kārtas 
noslēgums, dalībnieku izvirzīšana un 
pieteikšana II kārtai 

Mālpils 
mākslas skola 

D. Galakro- 
Dzejniece, 
M. Mackus 

20.02.2015. Darbu sagatavošana un nosūtīšana Bērnu un 
jauniešu leļļu un animācijas konkursam 
„Kikerigū” 

Rīga  A. Arnis,  
L. Mackus 

21.03.2013. Darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana 
Starptautiskajam vizuālās mākslas 
konkursam Trojā 

Troja 
Francija 

D. Galakro- 
dzeniece, 
M. Mackus 

13.03.2015. Laureātu apbalvošana un izstādes atklāšana 
XIV Starptautiskajam vizuālās mākslas 
konkursam „Es dzīvoju pie jūras”, tēma 
„Atpūta pie jūras” (Markuss Šantars I kurss-
atzinība, Ketlīna Cīrule 1. klase-atzinība) 

Jūrmala 
Līvu 
Akvaparks 

D. Galakro- 
dzeniece 

18.03.2015. Valsts konkursa „Kustība” II kārta Valmieras 
Mākslas 
vidusskola 

D. Galakro- 
dzeniece 

24.03.2015. Laureātu apbalvošana, izstādes atklāšana un 
izrādes apmeklēšana Bērnu un jauniešu leļļu 
un animācijas konkursā „Kikerigū” (Valters 
Rogulis, V kurss-1. vieta, sk. Artūrs Arnis, 
Elva Dancīte, V kurss-1. vieta, sk. Liene 
Mackus) 

Rīga 
Leļļu teātris 

D. Galakro- 
dzeniece 
 

15.04.2015. Darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana 
 46. Pasaules bērnu zīmējumu konkursam 
Taivānā  

Ķīna 
Taipeija 

D. Galakro- 
dzeniece  
M. Mackus, 
E. Tāle 

30.04.2015. Kultūras ministrijas balva saņemšana (Dāvis 
Pēteris Donis, Daina Galakrodzeniece)  

Rīga 
Mūzikas 
Akadēmija 

D. Galakro- 
dzeniece  
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13.05.2015. 2015. gada konkursu laureātu apbalvošana Mālpils dome 
 K/N zāle 

Visi skolot. 

25.05.2015. Mākslas skolas audzēkņu darbu skate Mālpils  
 K/N vestibils, 
323., 324., 
326. klase 

Visi skolot. 

26.05.2015. Diplomdarbu aizstāvēšana Mālpils  
 K/N izstāžu 
zāle 

Visi skolot. 

30.05.2015. Izlaidums Mālpils  
 K/N zāle 

Visi skolot. 

8.-12.06. 
2015. 

Plenērs mākslas skolas audzēkņiem I – V k. Mālpils, Rīga-
Etnogrāfiskais 
brīvdabas 
muzejs, 
Krimulda, 
Sidgunda 

Visi skolot. 

30.10.2015. Darbu atlase un nosūtīšana tēlniecības 
konkursam “Dziesma” 

Aizpute Liene 
Mackus 

04.11-
18.12. 
2015. 

Mālpils Mūzikas un mākslas skolas jubilejai 
veltīta audzēkņu darbu izstāde  
 

Mālpils  
 K/N vestibils 

Visi skolotāji 

12.11. Mācību ekskursija uz Rīgu (I-V kurss): DMM, 
Izstāžu zāle Arsenāls, VMA, Galerija XO 

Rīga D. Galakro- 
dzeniece 
M. Mackus 
E. Titāne 

15.12.2015. Mākslas skolas audzēkņu darbu skate Mālpils  
 K/N vestibils, 
323., 324., 
326. klase 

Visi skolotāji 
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Biedrība „Mālpils tautskola” 
 
2015.gadā tika turpināts darbs, kā galveno metodi izmantojot dažādu izglītojošo pasākumu 
rīkošanu un biedrības biedru iesaistīšanu vairāku ES izglītības programmu projektu pieteikumu 
sagatavošanā jau pastāvīgu projekta pieteicēju lomā, jo arvien vairāk pieaug pārliecība par 
kvalitatīvu projektu sagatavošanu un realizāciju, balstoties uz jaunu, t.sk. starptautisku pieredzi, 
svešvalodu zināšanām u.c.  
 

Organizācijas darba rezultātu novērtējumu sniedz mūsu izglītojošo pasākumu dalībnieki, to 
noslēgumā uzrakstot vērtējumu mācību laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm un tam, kur viņi 
turpmāk varēs tās izmantot.    

 
Janvārī-martā, oktobrī-decembrī turpinājās vācu valodas sarunu kluba nodarbības.  
Oktobrī- decembrī tika organizēti svešvalodu kursi trijās grupās ar Mālpils novada domes 
finansiālo atbalstu: angļu valodas sarunu klubs, angļu valodas kursi  dalībniekiem ar 
priekšzināšanām un vācu valodas sarunu klubs.  
 
Tika sagatavots un iesniegts viens projekts Erasmus+ programmā, taču tas diemžēl netika 
apstiprināts.  
Novembrī tika uzsākta partneru apzināšana un jaunu projektu pieteikumu gatavošana 
Erasmus+ 2016.gada  konkursam. 
 
Novembrī- decembrī tika veikta datorapmācības programmas izstrāde iesācējiem, lai 2016.gadā 
varētu piedāvāt šos kursus novada iedzīvotājiem. 
 

Organizācijas darbību veicina korektā un aktīvā sadarbība tās biedru starpā, savstarpējā 
palīdzība un atbalsts (piem., ar tehnisko nodrošinājumu, telpu izmantošanas atļaujām u.c. ) 
dažādu projektu un pasākumu realizācijā. Nepieciešamo atbalstu sniedz arī Mālpils novada 
dome, nodrošinot nepieciešamo finansējumu kursu organizēšanai.  
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KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

Mālpils kultūras centra organizēto pasākumu klāsts 2015. gadā tika plānots, vadoties 
pēc iedzīvotāju pieprasījuma un interesēm. Kultūras centrs organizē pasākumus pēc sava 
plāna, iekļaujot tajā dažādus koncertus, izrādes, izstādes, izklaides, tradīciju, valsts svētku un 
atzīmējamo notikumu pasākumus. Pavasarī par piemiņu Skulmju dzimtai ( Pēterim Liepiņam. 
Martai Skulmei un Džemmai Skulmei) un sakarā ar viņu nozīmīgajām jubilejām tika iestādīta 
LIEPU AUDZE muižas parkā, to papildinot ar 21 liepu. 2015. gadā tika izveidota ekspozīcija par 
Lūkinu dzimtu. Rudenī ar izstādes atklāšanu un pašas mākslinieces klātesamību atzīmējām 
Džemmas Skulmes 90. dzimšanas dienu. Aktīvi darbojās visi kultūras centra kolektīvi un rudenī 
kolektīvu pulkam pievienojās sieviešu vokālais ansamblis „Vokālā bilance” 
                     

Nr. Mālpils jauktais koris Piedalījās Piezīmes 

1. JANVĀRIS Pašdarbnieku vakarā  

2. FEBRUĀRIS Sadziedāšanās koncertā Madlienā  

3.  Sadziedāšanās koncertā Zaubē  

4. MARTS Sadziedāšanās koncertā Ropažos  

5. APRĪLIS Kora skatē - Siguldā  

6.  Mālpils Dziesmā   

7. MAIJS Sadziedāšanās koncertā Ķeipenē  

8.  Jelgavai 120  - Jelgavā  

9. JŪNIJS Jāņu nakts mistērijas  uzvedumā – Mālpils estrādē  

10. NOVEMBRIS Sadziedāšanās koncertā Rīgā  

11. DECEMBRIS Sadziedāšanās koncertā Mālpils KC  

                           
Nr. Jauniešu deju kopa 

“MĀRA”   
  

1. JANVĀRIS Koncertā Lielvārdē  

2.  Pašdarbnieku vakarā  

3. MARTS Koncerts Ādažu kultūras centrā  

4.  Koncerts “Sasala Jūrīna” Saulkrastu sporta centrs  

5.  Koncerts ar draugiem Mālpils kultūras centrā  

6. APRĪLIS Rīgas apriņķa deju kolektīvu skatē Lēdurgā  

7. MAIJS Koncerts Jumpravā  

8. JŪNIJS Koncerts Valmiermuižā  

9.  Jāņu nakts mistērijas  uzvedumā – Mālpils estrādē   

10. NOVEMBRIS Koncerts Berģu kultūaras namā  

11. DECEMBRIS Ziemassvētku ieskaņu koncerts Mālpils KC  

                        
Nr. Deju kopa  

„SIDGUNDA” 
  

1. JANVĀRIS Draudzības koncertā Salaspilī  

2.   Pašdarbnieku vakarā  

3. FEBRUĀRIS Draudzības koncertā Suntažos  

4. MARTS Draudzības koncerts Mālpils KC  

6. APRĪLIS Pierīgas novada deju skatē Lēdurgā Iegūta I pakāpe 

7. JŪNIJS Latvijas Republikas vidējās paaudzes deju kolektīvu 
deju svētkos Jelgavā 

 

8.  Stopiņa novada deju svētkos Ulbrokā  

9.  Jāņu nakts mistērijas  uzvedumā – Mālpils estrādē  
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10.  „Dančos pilī” – 2015 Jaunpilī  

11. NOVEMBRIS „Danči pilī” -Mālpilī Pasākuma rīkotāji 

12.  Konkursā „Ābolu maiss” - Dobelē Konkurss 

13. DECEMBRIS Draudzības koncertā Ulbrokā  

14.  Ziemassvētku koncertā Mālpils KC  

Nr. Deju kopa „ 
KNIEDIŅŠ” 

  

1. JANVĀRIS – Pašdarbnieku vakarā Mālpils KC  

2. FEBRUĀRIS  „  Jampadracis un sadancošanās meteņa virpulī” Allažu 
pagasta tautas namā  

 

3. MARTS  Koncerts „ Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts” 
Ādažos 

 

4. APRĪLIS  Siguldas deju apriņķa deju kolektīvu skatē  

5. MAIJS  Koncerts Skujenē  

6. JŪNIJS  VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki Jelgavā, Zemgales 
olimpiskā centra stadionā 

 

7.  „Jāņu nakts mistērijas” Mālpils estrādē  

8. JŪLIJS   Koncerts Aglonā   

9. NOVEMBRIS   Koncerts Siguldas pagasta kultūras namā  

10. DECEMBRIS  Koncerts „ Iedejosim Ziemassvētkus” Mālpils KC  

    

Nr. Amatierteātris „Vēji”   

1. JANVĀRIS Pašdarbnieku vakars „Satikšanās Zoodārzā”Mālpils KC  

2. 
 
 

3. 

MARTS 
 

Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 
2014” 

1.pakāpes 

diploms, 
nominācija 
„Labākais aktieris”  

Mālpils KC  amatierteātra „Vēji” radošās darbības 10 gadu jubilejas 
pasākums „Vēju skapis”  

 

4. JŪNIJS 
 

„Jāņu nakts mistērijas  uzvedumā – Mālpils estrādē  

5. JŪLIJS 
 

Radošā vasaras nometne  

6. NOVEMBRIS amatierteātra „Vēji” pirmizrāde I.Kaija „Iedzimtais grēks”  

7.  Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 
2015” I.Kaija „Iedzimtais grēks” 

1.pakāpes 
diploms, 
nominācijas:„Gad
aizrāde”, „Gada 
veiksmīgākā 
režija”, „Gada 
aktrise”  

                            

Nr. TLM studija „URGA”   

1. JANVĀRIS Lekciju cikla ‘’Etnogrāfisko cimdu adīšana’’ 1.nodarbība.  

2. FEBRUĀRIS Tekstilansambļu izstāde “Dzīvei jābūt kā rituālam un 
rituālam kā dzīvei”. 

 

3. MARTS Latvijas Nacionālais kultūras centrs .Pasākums “Satiec 
savu meistaru!” 

 

4.  Lekciju cikla ‘’Etnogrāfisko cimdu adīšana’’ 
2.nodarbības. 

 

5. APRĪLIS Izstāde “Spilveni- mazi un mīļi, lieli un grezni, mīksti un 
pūkaini”. 

Līgatnes amatu 
māja. 

6.  Lekciju cikla ‘’Etnogrāfisko cimdu adīšana’’ 3.nodarbība.  

7.  Izstāde “Ceriņu neprāts”. Dobeles amatu 
māja 
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8. Jūnijs – Augusts Izstāde “Zemes spēks un zemes maigums”.  

9.  Latviešu tautas lietišķās mākslas gadatirgus.Latvijas 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. 

 

10. AUGUSTS Āraišu vējdzirnavu māju saime, biedrība ‘’Anno 1852’’, 
etnogrāfe Indra Čekstere. 

 

11. NOVEMBRIS Izstāde “Lina dvieļi un māla krūzes”Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs,Cēsu izstāžu nams. 

 

12. Izstāde “Cimdi”. Dobeles amatu māja, Dobeles kultūras nams.  

13.  Pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu TLMS 
“Dzilna”. 

Ieaudām burtu “Ī” 
Latvijas himnas 

rullī. 

14.  Izstāde “Zemes spēks un zemes maigums”. Lauberes kultūras 
namu. 

15.  Izstāde “Cimdi”.  

16.  Vitauta Dižā universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
Letonikas centrs, Kauņas kultūras centrs, Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs. 

 

17. DECEMBRIS Ziemassvētku tirdziņš un labdarības laimes aka  

                            
Nr. Keramikas studijas  

“Māl-pils “    
  

1. JANVĀRIS     Starptautiska      izstāde ”neparastās mežģīnes” rīga, 
sv. Pētera baznīca 

Biedrība”latviešu 
tautas māksla” 

2. FEBRUĀRIS 43.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde- konkurss 
”Lidice 2015”   (bērnu grupa) 

VISC, Čehijas 
republikas 
vēstniecība 
Latvijā 
 

3. MARTS XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 
Pierīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss-izstāde “Rakstu darbi”1.kārta, (Bērnu grupa) 
Ropažos 

 

4.  Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas izstāde-
konkurss ”Daba mums apkārt.pļava 10.”  
(bērnu grupa) 

VISC 

5. APRĪLIS XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 
Pierīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss-izstāde “rakstu darbi”2.kārta(bērnu grupa) 
Jūrmala,  

 

6.  Izstāde ‘’Spilveni” Līgatnē 
 

 

7. MAIJS Izstāde “Ceriņu neprāts” Dobeles amatu māja  

8.  Izstāde ”Dodamies dabā” (bērnu grupa), Mālpils 
vidusskolas bibliotēka 

Mālpils kultūras 
centra  

9. JŪNIJS -  AUGUSTS Izstāde ”Zemes spēks un zemes maigums” Mālpils KC  

10.  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 
Pierīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
konkurss-izstāde “Rakstu darbi” 3. Kārta (bērnu grupa) 
Rīga, Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs 

VISC 

11.  Dalība starptautiskā folkloras festivāla “ Baltica 2015” 
amata meistaru gadatirgū Rīga , Vērmanes dārzs 

Latvijas 
nacionālais 
kultūras centrs 

12. NOVEMBRIS Tautas lietišķās mākslas izstāde  “Linu dvieļi un māla 
krūzes”  Cēsis,  izstāžu nams 

Nacionālais 
kultūras centrs 

  Izstāde ”Zemes spēks un zemes maigums”Lauberē  

13. DECEMBRIS Labdarības tirdziņš ziemassvētkos Mālpils KC  
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   Izstāde 
 “kaktusu ziemassvētki, ziemassvētku kaktusi” 
(bērnu grupa)mālpils vidusskolas bibliotēka 

 

                            

Nr. Folkloras kopas 
„Mālis” 

  

1. JANVĀRIS   

2. FEBRUĀRIS Latvijas mākslas akadēmjas karnevāls  

3.  Sadziedāšanās pie Mergupes tiltiņa  

4. MAIJS Bērnu svētki Mālpilī  

5. JŪNIJS Uzvedumā „Jāņu nakts mistērijas”  – Mālpils estrādē  

6..  Līgo rituāli Tīnūžos  

7. JŪLIJS Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2015” Rīga, 
Rēzekne 

LNKC 

8. AUGUSTS Kāzas Ilonai Dzērvei, līdzināšāna „Saules vārtu” kalnā  

9.  Kāzas: līdzināšana, „Saules vārtu” kalnā,  mičošana  

10..  Maizes diena Brīvdabas muzejā   

11. NOVEMBRIS Lāčplēša diena  

                            

Nr. Vokālais ansamblis 
„Buons parte” 

  

1. MARTS Skate sadziedāšanās Sēja  

2. APRĪLIS Izstādes atklāšana k/c  

3. MAIJS Sadziedāšanās pie Mergupes  

4.  Sadziedāšanās Ķeipene  

5. JŪNIJS Jāņu nakts mistērija Estrāde  

6. JŪLIJS Kāzas Vidzemes pērle  

7. AUGUSTS Ilonas & Gata kāzas  

8. SEPTEMBRIS Izstādes atklāšana k/c  

9. DECEMBRIS Sadziedāšanās k/c  

        
 
                     

Nr. Senioru vokālā 
ansambļa 
Sidgundietes 

  

1. JANVĀRIS Ieskandināta ansambļa Sidgundietes 60. gadskārta 
Mālpils KC 

 

2. FEBRUĀRIS Ikgadējie senioru sadziedāšanās svētki Daugav’s abas 
malas Salaspils KC 

 

3. MARTS Vokālo ansambļu koncerts- skate Lojas kultūras nams,  
Sējā  

Pierīgas IKS 
pārvalde 

4. MARTS Muzikāls priekšnesums Siguldas pensionāriem Siguldas 
Namiņš Siguldas pensionāru biedrības kopsapulcē 

 

5. MARTS Sadziedāšanaās lielkoncerts Limbažu kultūras namā  

6. MARTS Pensionāru vakars Lestenes tautas namā   

7. APRĪLIS Sadraudzības koncerts Saieta namā Gaujā   

8. JŪNIJS Uzvedumā „Jānakts ņu mistērijas” Mālpils Pilskalna 
estrādē 

 

9. SEPTEMBRIS Koncerts Lēdurgas pensionāriem Senioru dienā   

10. SEPTEMBRIS Muzikāls priekšnesums Silvijas Grapmanes izstādes 
atklāšanā, Siguldas Pagasta kultūras namā 

 

11. OKTOBRIS Sadziedāšanās koncerts veltīts Starptautiskajai senioru 
dienai Liepājas Latviešu biedrība namā 

 

12. NOVEMBRIS Dalība Valsts svētku koncertā  Zaubes kultūras namā  

13. NOVEMBRIS Muzikāls priekšnesums Imanta Vecozola izstādes 
atklāšanā Mālpils KC 
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14. DECEMBRIS Ziemassvētku ieskaņas koncerts Rīga, koka ēku 
renovācijas centrā Koka Rīga  

 

                            

Nr. Bērnu un jauniešu 
teātra studija 
„Pilnmēness” 

  

1. MARTS Jubilejas pasākums „Vēju Skapī”  Mālpils KC  

2. APRĪLIS Pirmizrāde „Pagrabs” Mālpils KC  

3.  Pirmizrāde „Kauja pie Knipskas”Mālpils KC  

4. MAIJS Izrāde „Pagrabs” Mālpils KC  

5.  Izrāde „Kauja pie Knipskas”Mālpils KC  

6. JŪNIJS Uzvedums „Jāņu nakts mistērija” Mālpils estrādē  

 NOVEMBRIS Literārais uzvedums „Poētiskā kafejnīca” Mālpils KC  

  Izrāde „Kauja pie Knipskas”, dalība Pierīgas reģiona 
amatierteātra skatē Mālpils KC 
 

 

                            

Nr. Sieviešu vokālais 
ansamblis „Vokālā 
bilance”  

  

 SEPTEMBRIS Sākam darbu  

 DECEMBRIS Invalīdu dienas pasākums  

  Sadziedāšanās  

 
Saimnieciskā ziņā tika nosiltināti kultūras centra  pamati pie kafejnīcas „Augusts” 

dienesta ieejas. Tika iegādāts un uzstādīts Nākotnes ielā Ziemassvētku noformējums – gaismas 
dekori. 

 

Mālpils novada bibliotēka 
 
I Bibliotēkas darba vispārīgs raksturojums 

Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3340 iedzīvotāju, kas 
dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 2015.gadā bija reģistrēti 628 bibliotēkas lietotāji, (no 
kuriem 468 lasītāji). Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa – 38% ir bērni un jaunieši līdz 18 
gadiem, otra lielākā grupa ir iestāžu darbinieki – 29%. Tālāk seko pensionāri- 17%, 
strādnieki – 7%, mājsaimnieces –5%, studenti – 2% bezdarbnieki –2%. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, palielinājies gan kopējais bibliotēkas lietotāju skaits, gan lasītāju skaits. 
Savukārt samazinājies apmeklējumu  un grāmatu izsniegumu skaits, bet palielinājies žurnālu 
izsniegums. Arī interneta apmeklējumu skaits kļuvis mazāks. Lasītāju sastāvā izmaiņas nav 
vērojamas. 

 2015.gadā kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits ir 8015, bet izsniegums 9970 
vienības, no kurām 5647 grāmatas un 4323 žurnāli. Internetu 1271 reizes izmantojuši 
pieaugušie, bet 1331 reizes bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Izsniegto grāmatu skaits vidēji  
vienam lasītājam gadā - pieaugušajiem lasītājiem 16 vienības, bērniem un jauniešiem 6 
vienības.  
II Krājuma komplektēšana un organizācija 

2015.gadā grāmatu krājums papildināts par 303 eksemplāriem, preses izdevumi –
38 nosaukumi. Krājums tiek komplektēts atbilstoši lasītāju sastāvam un interesēm, iekļaujot 
uzziņu un vispārēja satura nozaru literatūru, kā arī augstvērtīgu daiļliteratūru un bērnu 
literatūras izdevumus. Tiek ņemts vērā lasītāju pieprasījums pēc izklaidējoša satura darbiem 
(bestselleri, detektīvi u.c.). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies bērniem un jauniešiem 
iegādāto grāmatu skaits.  

2015.gadā tika turpināta grāmatu krājuma attīrīšana no nolietotas un mazvērtīgas 
literatūras. Kopā norakstīti 269 eksemplāri grāmatu. 
III Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
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Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas 
saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Lietotāju rīcībā ir 7 datori. Iedzīvotāji 
atzinīgi novērtē iespēju bibliotēkā iegūt informāciju, izklaidi gan no interneta, gan grāmatām un 
žurnāliem. 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 iesaistās bibliotēkas darbībā ar ieteikumiem grāmatu 
komplektēšanai, sarīkojumu un ekskursiju organizēšanai. Bieži bibliotekārs veic arī sociālā 
darbinieka funkcijas – uzklausa, aprunājas, sniedz morālu atbalstu un padomu. 

Bibliotēkas lietotāji (galvenokārt klātienes un neklātienes studenti) bez pakalpojumiem 
uz vietas izmanto arī SBA (starpbibliotēku abonementa) pakalpojumus. 2015. gadā 6 lasītāji no 
Nacionālās bibliotēkas saņēma 7 grāmatas. 
IV Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērnu un vidējā skolas vecuma skolēnu literatūras 
krājumam, kā arī 8 darba vietas lasīšanai. Jaunieguvumu skaits gadā šai lasītāju grupai ir 
84 grāmatas. Pēdējos gados tiek pievērsta uzmanība prmsskolas vecuma un junākā skolas 
vecuma bērnu grāmatu iegādei, jo šīs literatūras krājums bija nepietiekošs.  

Katru gadu sadarbībā ar Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi, notiek bērnu ekskursijas – 
iepazīšanās ar bibliotēku. Aprīļa mēnesī bērnudārza sagatavošanas grupām „Mazputniņš”  un 
„Pūcīte” bibliotēkā notika tematiskās nodarbības Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejas atcerei. 
Atzīmējot populāru bērnu rakstnieku un mākslinieku jubilejas, bibliotēkā skolēni varēja aplūkot 
izstādes – dzejniekiem Fricim Bārdam, Aspazijai, Jānim Rainim, Mārim Čaklajam, 
rakstniekiem Mārim Rungulim, Dzidrai Rinkulei - Zemzarei, Markam Tvenam, Zentai 
Ērglei. 38% no bibliotēkas lasītājiem ir skolēni līdz 18 gadiem, bet lasīšanas aktivitāte bērnu 
un jauniešu vidū joprojām nav liela. Vidējais grāmatu izsniegums vienam lasītājam gadā ir 6 
eksemplāri, (pieaugušajiem lasītājiem –16 eksemplāri).  Pārsvaru skolēnu vidū gūst interneta 
lietošana, kuru gadā vidēji katrs apmeklējis 22 reizes. Ar skolēniem regulāri tiek pārrunāts par 
uzvedības normām un atbildību internetā, nepieciešamību kritiski izvērtēt internetā piedāvāto 
saturu. Bibliotēkas apmeklētāji ir iepazīstināti ar informāciju, kas atrodama mājas lapā 
www.drossinternets.lv. 
V Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami 7 datori, 5 no tiem ar bezvadu interneta 
pieslēgumu. Visu datoru izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas personālam – 2 datori, viens 
dators ar skeneri par novada domes līdzekļiem iegādāts 2012.gadā. Vēl bibliotēkas rīcībā ir 
kopētājs. Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi tiek sniegti par maksu, atbilstoši novada 
domes apstiprinātiem noteikumiem. Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot bezmaksas datu 
bāzes Letonika.lv un Lursoft. 
VI 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” un centrālajos valsts izdevumos. 
Iespējama pieeja arī Salaspils novada bibliotēkas elektroniskajai novadpētniecības datu bāzei. 

Novadpētniecības materiāli par Mālpili pēc UDK sistēmas tiek kārtoti tematiskajās 
mapēs. 2015.gadā no jauna bija fiksēti un apkopoti 32 raksti dažādās jomās par Mālpili un 
mālpiliešiem. Bibliotēkā, izmantojot novadpētniecības fonda materiālus, bija veidotas izstādes 
tēlnieces Martas Skulmes 125 gadu atcerei un gleznotājas Džemmas Skulmes 90.dzimšanas 
dienai.   
VII Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Mālpils novada bibliotēka tiek finansēta no Mālpils pašvaldības budžeta. Krājuma 
komplektēšanai 2015. gadā bija piešķirti 4291 EUR, kas ir par 177 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Iegādātas 303 grāmatas par 2849 EUR un  periodiskie  izdevumi par 1442 
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EUR.  
Bibliotēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Lai bibliotēkai nodrošinātu pievilcīgu un 

laikmetīgu vidi, turpmākajos gados būtu jāveic kosmētiskais remonts un plauktu nomaiņa 
grāmatu krātuvei. 2015. gadā nomainīti 5 datorkrēsli un iegādāti 7 jauni gaismekļi grāmatu 
krātuvei. 
VIII Personāls 

Kopš 2012.gada marta bibliotēkā strādā 2 darbinieki – bibliotēkas vadītāja (pilnu slodzi) 
un bibliotekāre ( 0,6 slodzi). Abām darbiniecēm ir vidējā un augstākā profesionālā izglītība. 
Darbinieces regulāri apmeklē Reģiona galvenās bibliotēkas organizētos mācību seminārus. 
2015. gadā iepazītas tēmas: „Aktualitātes BIS Alise-i”,”Fizisko personu datu aizsardzība”, 
„Autortiesības bibliotēkā”,”UDK un autoritatīvo ierakstu datubāzes”,”Raiņa dzīves un darba vietu 
topogrāfija Latvijā un pasaulē” un citi jautājumi. 
IX Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar pašvaldības institūcijām darba plānošanas, informācijas, 
sarīkojumu organizēšanas jomā. Notiek informācijas apmaiņa ar pārējām novadā esošām 
bibliotēkām (Sidgundas, Mālpils vidusskolas, profesionālās vidusskolas) un konsultācijas ar 
Siguldas pilsētas bibliotēkas speciālistiem. Ciešāka sadarbība izveidojusies ar Mālpils kultūras 
centru, kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistiem, bērnudārza darbiniekiem. 

Bibliotēka regulāri ar pašvaldības avīzes „ Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapas 
starpniecību novada iedzīvotājus informē par aktualitātēm bibliotēkā. Vienlaikus bibliotēkas 
publicitāti veicina tās organizētie literārie sarīkojumi -  tikšanās ar rakstniekiem un 
novadniekiem, bibliotēkas lasītāju ekskursijas. 

2015. gadā bibliotēkā bija veidotas 36 tematiskas literatūras izstādes.  
 21. - 29.martā e-prasmju nedēļas ietvaros notika pārrunas  un konsultācijas ar 

bibliotēkas lietotājiem par valsts piedāvātajiem e- pakalpojumiem un e-iespējām.  
15.aprīlī bērnudārza grupiņu „Mazputniņš” un „Pūcīte” iepazīšanās ar bibliotēku un 

tematiskas nodarbības Aspazijas un Raiņa 150. dzimšanas dienas atcerei. (34 bērni) 
22.aprīlī tikšanās ar grāmatas „Rīga – Pekina” autori Ilonu Balodi un mūziķi Rolandu 

Ūdrīti. Viesi dalījās iespaidos par ceļojumā piedzīvoto. Stāstījumu vizuāli papildināja attēli uz 
ekrāna. Muzikālu baudījumu sniedza Rolanda Ūdra dziescmas abu izpildījumā un meistarīgā 
ģitāras spēle. (55 apm.) 

6.augustā bibliotēkas lasītāju ekskursija  uz Jelgavu, dzejnieces Aspazijas dzimtās 
mājas Zaļeniekos „Daukšas”, rakstnieces Annas Brigaderes mājas „Sprīdīši”, Tērvetes koka pils 
un senvēstures muzejs „Lielķēniņi”. (38 dalībn.) 

21.oktobrī tikšanās ar dziesminieku Dināru Gulbi un dzejnieci Daigu Gulbi. (43 
dalībn.) 

                                   

 

 

Sidgundas bibliotēka 

 
1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Bibliotēka pamatojoties uz “Bibliotēku likumu” veic informācijas, izglītības un kultūras funkcijas 
Mālpils novada Sidgundas bibliotēkas teritoriālajā aptvērumā. Bibliotēkas mērķis ir nostiprināt 
bibliotēkas lomu mūsdienu daudzšķautnajā sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, kur katrs 
apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.  
Sidgundas bibliotēkas uzdevumi:    
 *Nodrošināt visiem bibliotēkas apmeklētājiem literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot 
bezmaksas informatīvos un bibliotekāros pakalpojumus; 
*Nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvus krājumus-grāmatas, datubāžu un 
elektronisko dokumentu izmantošanu, seriālizdevumu informatīvais un interešu nodrošinājums; 
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 *Sadarboties ar citām publiskajām bibliotēkām, lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus ar labu un 
kvalitatīvu informāciju, kā arī apmierinātu viņu pieprasījumus; 
*Nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar prasmju un iemaņu izkopšanu informācijas tehnoloģiju 
lietošanā. 
Sidgundas bibliotēka akreditēta 2012. gada  16. Janvārī, saņemot vietējās nozīmes bibliotēkas 
statusu. 
 
       2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 
 
Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Krājums tiek komplektēts ar jaunieguvumiem. Veidojot 
bibliotēkas krājumu, galvenokārt tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes –pārsvarā tiek iegādāta 
daiļliteratūra. Liela uzmanība tiek pievērsta  nozaru literatūras un jauniešu  literatūras iegādei. 
Krājuma  komplektēšana tiek veidota pēc lasītāju pieprasījuma , izvēloties kvalitatīvu literatūru 
un atbilstoši bibliotēkas funkcijai : 
Informācijai- gadagrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 
Izglītībai- dažādu nozaru literatūru, 
Izklaidei-  dzeju, romānus,  aktieru biogrāfijas, latviešu oriģinālliteratūru. 
Jaunākā literatūra tiek atlasīta lasot recenzijas presē, meklējot izdevniecību mājas lapās. 
Prese tiek  abonēta ņemot vērā lasītāju intereses. 
Krājuma komplektēšanas pamatprincipi- kvalitāte, pieprasījums, daudzveidība. 
 

 2013. 2014. 2015.  

Jaunieguvumi 175 110 144 

Norakstītās - 418 - 

Izsniegums 846 1231 1093 

Krājuma 
apgrozība 

0.13 0.22 0.18 

 
3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 
Sidgundas  bibliotēkā apmeklētājiem   piedāvā: 

 Brīvas pieejas grāmatu fondu,  

 24 nosaukumu preses izdevumus, 

 Jaunieguvumu izstādes, 

 Bezmaksas datu bāzes- Letonika, Laikrakstu bibliotēka, 

 Novadpētniecības  materiālus, 

 Saņemt bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, 

 Bezmaksas interneta izmantošanu, 

 Iespēju nokopēt un printēt dokumentus  , materiālus, 

 Palīdzēt izmantot internetā  pieejamās datubāzes, 

 Iesniegt jaunāko informāciju  Mālpils novada mājaslapā. 
 

 

 2013. 2014. 2015. Dinamika 

Lasītāji 105 98 83 - 

Apmeklējumi 1699 2130 1375 - 

Izsniegums 846 1231 1093 - 

 
2015. gadā Bibliotēkā samazinās lasītāju skaits  un izskaidrojums tam ir Sidgundas 
pamatskolas slēgšana.Sidgundas ciemata bērni mācās Mālpils novada vidusskolā un Suntažu 
vidusskolā,  lidz ar to samazinās gan skolēnu apmeklējums , gan grāmatu izsniegums 
bibliotēkā. Salīdzinot ar 2014. gadu ir pieaudzis preses izsniegums.  Bibliotēka abonē 25 
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nosaukumu preses izdevumus. 
Bibliotēka ir atvērta  apmeklētājiem  4 dienas nedēļā no plkst. 10.00-18.00 
 
        4.Darbs ar bērniem un jauniešiem. 
 
 Skolēni ir viena no lielakajām Bibliotēkas lietotāju grupām. Komplektējot grāmatas tiek īpaši 
domāts par jauniešiem un bērniem , lai tiktu iegādāta kvalitatīva literatūra. 
Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem sastāda: 

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

 uzziņu literatūra-  enciklopēdijas, vārdnīcas, 

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

 2013. 2014. 2015. Dinamika 

Lasītāju skaits 105 98 83 - 

Bērni, jaunieši 28 28 23 - 

Jaunieguvumi 175 110 144 + 

Jaunieg. 
bērniem 

36 23 25 - 

 
 
         5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 
Bibliotēkai nav savas mājaslapas. Informāciju par Bibliotēku iespējams iegūt Mālpils novada  
mājaslapā www.malpils.lv.  
Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā datu bāzes – Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēku. 
Bibliotēkā ir alfabētiskais kartīšu katalogs. 
Darba vajadzībām tiek izmantots  Salaspils bibliotēkas elektroniskais katalogs. 
 
         6. Novadpētniecības darbs. 
Bibliotēka  apkopo materiālus par Sidgundu, kuri iegūti no novada avīzes „ Mālpils Vēstis”  un 
par jaunumiem Mālpils novadā , kuri atspoguļoti  „ Rīgas Apriņķa Avīzē”. Bibliotēka izstrādā 
novadpētniecības koncepcijas plānu, lai tiktu veikts darbs Sidgundas vēstures izpētei. 
 
          7.Projektizstāde. 
2015. gadā nav bijusi. 
 
          8.Metodiskā un konsultatīvā darba  un sadarbības raksturojums. 
Informācijas ieguvei Bibliotēkā  tiek izmantotas LNB mājas lapa, Salaspils bibliotēkas 
mājaslapa. Tiek apmeklēti rajona galvenās  bibliotēkas rīkotie darba semināri. Konsultācijas 
darba  jautājumos tiek saņemtas no Salaspils bibliotēkas , kura ir  Pierīgas reģiona galvenā 
bibliotēka. Darbam tiek izmantots LNB elektroniskais izdevums „Kalendārs bibliotēkam.”  
Sadarbība ar tuvāko bibliotēku –Mālpils bibliotēku un Mālpils novada domi.  
 
            9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Bibliotēkas kopplatība -53m₂, lasītāju apkalpošanas telpas- 47. Telpu stāvoklis ir labs  
Bibliotēkā ir 5 datori  

 4 datori bibliotēkas lietotājiem 

 1 dators bibliotēkas vadītājai. 
Bibliotēka sniedz kopēšanas un printēšanas maksas pakalpojumus. Joprojām ir aktuāls 
jautājums par jaunu telpu iegādi Dienas centram Sidgundā, kur  tiek paredzētas telpas 
bibliotēkai. 
 

http://www.malpils.lv/
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            10. Bibliotēkas personāls 
Bibliotēkā  strādā viena darbiniece- bibliotēkas vadītāja. Bibliotekārās speciālās izglītības nav.  
Profesionālo pilnveidošanos iegūst rajona galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros, 
kvalifikācijas kursos un pieredzes apmaiņas braucienos. 
 
             11. Finansiālais nodrošinājums. 
Sidgundas bibliotēka ir Mālpils novada struktūrvienība un budžets tiek apstiprināts Mālpils 

novada domē. 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. 

 

 2013. 2014. 2015. Dinamika 

Pašvaldības 

budžets 

11603 12644€ 14967€ + 

Krājuma 

komplektāšanai 

882 1222€ 2336€ + 

Līdzekļi krāj. 

Kompl. uz 1 

cilv. 

110 129€ 180€ + 

 

          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 skolēni, pedagogi, 

SIA Sidgunda strādājošie,  SIA Kvist strādājošie ,ciemata iedzīvotāji. Mālpils novada Kultūras 

centrs informē par jaunākajiem pasākumiem centrā un tiek piedāvāts bezmaksas transports. 

Apmeklētāji ar Bibliotēkas grāmatu krājumu un  abonētajiem preses izdevumuem ir apmierināti. 

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

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

 

Sporta pasākumi 

 
Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 

10.01.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 5.posms 

5.posms. 7 dalībnieki 

17.01.2015. Latvijas komandu čempionāta novusā 
2.līgas 2.posms 

Mālpils komanda ar rezultātu 32:18 
pieveica komandu „VARIŅI” un ar 
rezultātu 8:32 piekāpās komandai „NK 
VIDZEMNIEKI”. 

18.01.2015. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
1.posms 

1.posms. 10 dalībnieki 

08.02.2015. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 
4.posms 

4.posms. 18 dalībnieki 

14.02.2015. Pierīgas novadu sporta spēles ŠAHĀ Piedalījās 8 komandas. Tika izspēlēta 
rinķa sistēma ar apdomas laiku 15 
minūtes katram dalībniekam + 5 
sekundes par gājienu. Mālpils novada 
komanda (Verners Putka, Ģirts Lielmežs, 
Ģirts Lielmežs un Esmeralda Balode-
Buraka) pirmajā kārtā piedzīvoja 
zaudējumu pret principiālajiem 
pretiniekiem - Inčukalna novada komandu 
(0,5:3,5). Turpinājumā tika izcīnītas trīs 
uzvaras pret Salaspils, Babītes un 
Stopiņu novada komandām (ar rezultātu 
2,5:1,5), tad neizšķirts 2:2 ar Siguldas 
novada komandu un nobeigumā 
pārliecinoši pieveiktas Baldones un Ādažu 
novadu komandas (ar rezultātu 3:1). Tas 
viss kopumā deva 11 punktus un 1.vietu 
turnīrā. 

21.02.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 6.posms 

6.posms. 10 dalibnieki 

22.02.2015. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
2.posms 

2.posms.  

22.02.2015. Mālpils novada dubultspēļu čempionāts 
NOVUSĀ 

Piedalījās 6 pāri. 

14.03.2015. Pierīgas novadu sporta spēles TELPU 
FUTBOLĀ 

Mālpils novada komanda (Armīns 
Fjodorovs, Edvards Lindermanis, Ainārs 
Bērziņš, Ritvars Kārkliņš, Ilvars Raups, 
Mareks Barsovs, Mārtiņš Ronis, Edgars 
Karols) piekāpās visās 3 spēlēs (2:3 pret 
Saulkrastiem, 1:6 pret Ķekavu un 0:10 
pret Ādažiem), ierindojās 4.vietā grupā un 
dalīja 13.-15.vietu 

14.03.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 7.posms 

7.posms. 11 dalībnieki 

15.03.2015. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
3.posms 

3.posms. 10 dalībnieki 
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21.03.2015. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 
5.posms 

5.posms. 15 dalībnieki. 

29.03.2015. Mālpils novada dubultspēļu čempionāts 
NOVUSĀ 

Piedalījās 7 pāri. 

12.04.2015. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 
6.posms 

6.posms. 16 dalībnieki 

18.04.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 8.posms 

8.posms. 7 dalībnieki 

19.04.2015. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
4.posms 

4.posms.  

16.05.2015. Mālpils novada VELOBRAUCIENS Kopumā sacensībās piedalījās 33 
dalībnieki.  

16.05.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 9.posms 

9.posms. 7 dalībnieki 

17.05.2015. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
5.posms 

5.posms.  

06.06.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

Sacensībās piedalījās 9 komandas. 
Komandas tika sadalītas 3 grupās pa 3 
komandām katrā grupā. Māpils novada 
komanda (Kristaps Butkevičs, Māris 
Čīma, Valters Brežinskis un Anete Veica) 
savā grupā, ar rezultātu 2:1 (15:12; 10:15; 
15:8) pieveica Babītes novada komandu, 
ar rezultātu 2:0 (15:12; 15:9) Salaspils 
novada komandu un ieņēma 1.vietu savā 
apakšgrupā. Izslēgšanas spēlēs Mālpils 
novada komanda ceturtdaļfinālā, ar 
rezultātu 2:0 (15:12; 16:14), uzvarēja 
Baldones novada komandu, bet pusfinālā, 
ar rezultātu 0:2 (10:15; 11:15), piekāpās 
Krimuldas novada komandai. Spēlē par 
3.vietu mūsējie, ar rezultātu 0:2 (8:15; 
5:15), piekāpās Ropažu novada 
komandai un ierindojās 4.vietā 

07.06.2015. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 1.posms 

48 dalībnieki 

jūnijs Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
6.posms 

6.posms. 

20.06.2015. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 2.posms 

32 dalībnieki 

11.07.2015. Mālpils novada pludmales volejbola 
nakts turnīrs 

34 dalībnieki 

jūlijs Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
7.posms 

7.posms. 

24.07.2015. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 3.posms. 

22 dalībnieki 

augusts Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
8.posms 

8.posms.  

11.09.2015. Pludmales volejbola sacensības 
„Mālpils pludmales karalis 2015” 

Sacensībās pulcējās 8 labākie Mālpils 
pludmales volejbolisti pēc 4 posmu 
sacensību kopvērtējuma. Uzvarēja Māris 
Čīma. 

19.09.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 1.posms 

1.posms. 3 dalībnieki 

septembris Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
9.posms 

9.posms.  

26.09.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - priekšsacīkstes 

Mālpils komanda spēlēja vienā grupā ar 
Stopiņu un Ķekavas novada komandām. 
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Mālpils komanda piedzīvoja 2 
zaudējumus (1:3 pret Stopiņiem un 0:3 
pret Ķekavu), grupā ieņēma 3. vietu, un 
līdz ar to kopvērtējumā mūsējie ieguva 
7.vietu. 

04.10.2015. Vīnkalna kausa izcīņa NOVUSĀ - 
finālsacensības 

11 dalībnieki. 

17.10.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 2.posms 

6 dalībnieki. 

oktobris Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
10.posms 

10.posms.  

18.10.2015. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 
1.posms 

1.posms. 14 dalībnieki 

14.11.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 3.posms 

8 dalībnieki 

novembris Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
11.posms 

11.posms.  

15.11.2015. Mālpils novada čempionāts NOVUSĀ, 
2.posms 

2.posms. 12 dalībnieki. 

12. 12.2015. Mālpils novada domes kausa izcīņa 
ātrajā ŠAHĀ 

55 dalībnieki. Pārstāvēti bija 14 Latvijas 
novadi un pilsētas. Dalībnieku sastāvs 
bija ļoti spēcīgs – 1 starptautiskais 
meistars, 3 nacionālie meistari, 12 
meistarkandidāti, 35 1.sporta klases 
šahisti un 4 2.sporta klases šahisti. Pirmo 
vietu sacensībās ar 8 punktiem no 9 
izcīnīja starptautiskais meistars Vladimirs 
Svešņikovs, otro vietu, pēc papildus 
koeficienta, ieguva nacionālais meistars 
Sergejs Kļimakovs (7 punkti), trešajā vietā 
ierindojās meistarkandidāts Valdis 
Troņenkovs. Labākais rezultāts dāmām – 
Ramona Golsta (5 punkti, 21.vieta 
kopvērtējumā), senioru balvu ieguva Jānis 
Visockis (5.5 punkti, 13.vieta 
kopvērtējumā), labākais no jauniešiem – 
Vladislavs Antonivs (6 punkti, 11.vieta 
kopvērtējumā). Sacensību reitingbalvas 
ieguva: 1.grupā – Ģirts Lielmežs no 
Mālpils. No mālpiliešiem sacensībās vēl 
piedalījās Anatolijs Seļivanovs (4 punkti; 
31.vieta), Matīss Preiss (4 punkti; 
35.vieta) un Māris Bīriņš (3 punkti; 
45.vieta). 

19.12.2015. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 4.posms 

4.posms. 

20.12.2015. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
12.posms 

12.posms.  

 

 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

janvāris-marts 
2015. 

LR komandu čempionāts NOVUSĀ, 
2.līga 

Mālpils novusa komanda piedalījās LR 
komandu čempionātā novusā un 
kopvērtējumā ierindojās 11.vietā 26 
komandu konkurencē. 

01.02.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
DAMBRETĒ 

Sacensībās piedalījās 8 komandas un tika 
izspēlēta riņķa sistēma. Mālpils novada 
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komanda (Guntis Krivenoks, Alvis Buraks, 
Artis Čonka un Kristīne Kaņepēja) 
spēcīgajā konkurencē palika pēdējā - 
8.vietā. 

08.02.2015. Pierīgas novadu sporta spēles GALDA 
TENISĀ 

Mālpils komanda (Deivids Volkovs, Aivars 
Volkovs, Armīns Fjodorovs un Kristīne 
Kaņepēja), piekāpās visās trīs grupu 
spēlēs. Cīņā par 5 līdz 7.vietai Mālpils 
novada komanda zaudēja Mārupei (1:4) 
un Baldonei (1:4) un ierindojās pēdējā, 
7.vietā. 

21.02.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ 

11 novada komandu konkurencē tika 
iegūta 10.vieta 

22.03.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

Sacensībās piedalījās 13 komandas. 
Mālpils komanda (Andris Lagzdiņš, Alfons 
Suķis, Oskars Janbergs un Daiga 
Dišereite) ieguva 8.vietu. Individuāli pie 
galdiņiem A.Lagzdiņam 7.vieta,  A.Suķim 
11.vieta, O.Janbergam 6.vieta un 
D.Dišereitei 12.veta. 

Marts-
aprīlis.2015. 

Bērnu hokeja turnīra "Zelta ripa 2015" Turnīrā piedalījās 15 komandas, kas 
azartiskās spēlēs sacentās par labākās 
komandas un labākā hokejistu titulu. 
Mālpils novada komanda (B.Fjodorovs, 
U.Strautnieks, K.Rauska, R.Dinka, 
R.Jansons, M.Balčūns, O.Balčūns) savā 
apakšgrupā pārliecinoši izcīnīja 1.vietu 
(113 gūti un tikai 4 zaudēti vārti). 
Pusfinālā Mālpils novada komanda 
pagarinājumā, ar rezultātu 6:5 uzvarēja 
Valmieras sākumskolas komandu, bet 
finālā, pēc neveiksmīga spēles sākuma 
(turpinājumā neitralizējot pretinieku 
komandas līderi), pārliecinoši tika 
pārspēta Apes novada komanda (9:3) un 
izcīnīta 1.vieta. 

06.05.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ 

Mālpils novada komanda (Ģirts Lielmežs, 
Sandra Lielmeža, Dace Linde), startējot 
nepilnā sastāvā, ieguva 10.vietu. 
Individuāli Dace Linde savā vecuma 
grupā izcīnīja 3.vietu 

30.05.2015. Pierīgas novadu sporta spēles MTB 
riteņbraukšanā 

Mālpils novada komanda (Aivars Strauss, 
Valters Brežinskis, Jānis Blaubergs, 
Armands Sirmais, Valts Mihelsons, Niks 
Poika un Elīna Niedra), 9 komandu 
konkurencē, ieguva 7.vietu. Individuāli 
Aivars Strauss un Valters Brežinskis 
savās vecuma grupās izcīnīja 3.vietu.  

26.06.2015. Pierīgas pašvaldību darbinieku 
2015.gada sporta spēles 

Mālpils pašvaldības darbinieki noslēdza 
olimpisko sešinieku un ierindojās 6.vietā. 
Atsevišķās disciplīnās mālpilieši ieguva 
arī medaļas. Volejbola turnīrā (4:4) 
Mālpils volejbolisti ieguva 1.vietu. 3.vietu 
mālpilieši izcīnīja sacensībās „Ozoliņa 
labirints”. 

12.09.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ – priekšsacīkstes 

Mālpils komanda izcīnīja 2 uzvaras (42:36 
pret Ropažiem un 55:42 pret Babīti), 
grupā ieņēma 1.vietu un līdz ar to izcīnīja 
tiesības spēlēt par 1. Līdz 3.vietai. 
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20.09.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ – finālsacensības 

Mālpils komandai pretī stājās iepriekšējo 
pāris gadu uzvarētāji – Mārupes komanda 
un spēcīgā Salaspils komanda. Abās 
spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi (48:85 
pret Mārupi un 58:75 pret Salaspili) un 
iegūta 3.vieta. 

24.10.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Mālpils labākie šautriņu metēji (Normunds 
Ozoliņš, Edgars Komarovs, Edgars 
Bogdans un Liene Kristovska) 7 komandu 
konkurencē, izcīnot 4 uzvaras (tai skaitā 
pret turnīra uzvarētājiem Ropažu novada 
komandu) un piedzīvojot 2 zaudējumus, 
dalīja 2.-4.vieta. 

24.10.2015. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ sievietēm 

Pirmo reizi šajās sacensībās tik 
pārstāvēta arī Mālpils komanda, kas 
spēlēja vienā grupā ar Krimuldas un 
Ropažu novada komandām. Mālpils 
komanda abos mačos piedzīvoja 
zaudējumus. Cīņā par 5.vietu tika 
piedzīvots zaudējums pret Salaspils 
novada komandu un iegūta 6.vieta. 
Mālpils komandai (Kristai Mihelsonei, 
Ievai Ozolai, Anetei Veicai, Elīzai Veicai, 
Katrīnai Martinsonei, Beātei Radziņai un 
Elīnai Niedrai) šis turnīrs bija ļoti vērtīga 
pieredze. 

21.11.2015. Pierīgas novadu sporta spēles ZOLĪTĒ Sacensībās piedalījās 10 komandas. 
Mālpils novada komanda (Normunds 
Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis, Iveta Kukurāne) ieņēma 
2.vietu. 

 

 
KOPSAVILKUMS 

 
Pierīgas sporta spēļu 2015.gada kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 7.vietu starp 16 

Pierīgas novadiem, kā arī 1.vietu starp mazajiem (zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. 
Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos, no kuriem 15 sporta veidos piedalījās arī 
mālpilieši. 3 sporta veidos tika iegūtas medaļas (1.vieta – šahā; 2.vieta – zolītē; 3.vieta – 
basketbolā;). 2 sporta veidos līdz medaļām mazliet pietrūka (4.vieta – pludmales volejbolā; 
4.vieta – šautriņu mešanā). Papildus Mālpils novads saņēma atzinību par visvairāk notikušajām 
Pierīgas novadu sacensībām – 4 sporta veidu sacensības notika Mālpilī. 

2015.gadā Mālpilī tika sarīkota 41 !!! sacensība un vēl mālpilieši piedalījās dažādās 
sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros, kā arī LR komandu čempionātā novusā un 
dažādos velomaratonos. 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS 
NOVADĀ 

 

DARBĪBAS VEIDS 

Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais 
dienests) ir pašvaldības iestāde, kas atbilstoši Nolikumam nodrošina sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu Mālpils novada iedzīvotājiem.  

Sociālais dienests administrē Mālpils novada domes budžetā piešķirtos līdzekļus, izlietojot 
tos noteikto funkciju veikšanai. 

DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ 

2015.gadā gada kopējais budžets bija EUR 421 095,00. No tiem EUR 204 665,00 – 
Mālpils sociālās aprūpes centra un tā klientu uzturēšanai, EUR 6 377,00 - aprūpei mājās 
pakalpojuma nodrošināšanai, EUR 25 932,00 – sociālās palīdzības pabalstiem, - dažādu 
sociālo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldības iedzīvotājiem. 

Sociālais dienests ir nodrošināts ar nepieciešamo darbinieku skaitu gan sociālā darba un 
sociālās palīdzības nodaļā, gan aprūpes nodaļā. Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā 
strādā trīs sociālie darbinieki. Viens sociālais darbinieks nodrošina sociālo darbu darbam ar 
ģimenēm ar bērniem, viens - ar pensijas vecuma personām, viens ar ilgstošiem bezdarbniekiem 
un personām ar funkcionāliem traucējumiem.  

Sociālās aprūpes nodaļā ir nodrošināts pietiekošs skaits aprūpes darbinieku. 2015.gadā 
tika pieņemta darbā sociālā aprūpētāja, kas apgūst specialitāti Latvijas Universitātes P.Stradiņa 
medicīnas koledžā. 

Sociālais dienests nodrošina psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības 
iedzīvotājiem. Psihologs 2015.gadā ir konsultējis 14 ģimenes, sniedzis 3 atzinumus Mālpils 
novada bāriņtiesai. 

Sociālais dienests administrē pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus – materiālās 
palīdzības pabalstus daudzbērnu ģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsts politiski 
represētajām personām, pabalstu aizbildņiem un audžuģimenēm. 2015.gadā šim mērķim 
iztērēti  EUR 21 782,00. Sociālā dienesta izveidotajā daudzbērnu reģistrā reģistrētas 45 
daudzbērnu ģimenes, kurās ir 150 bērni. 

Sociālajam dienestam ir 3 līgumi par bērnu ārpusģimenes aprūpi audžuģimenē, 
pašvaldībai gadā tas izmaksā EUR 5 655,00.  

Sociālais dienests nodrošina asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti. Asistenta 
pakalpojuma sniegšana pašvaldībā tika nodrošināta 37 personām ar invaliditāti, noslēdzot 18 
uzņēmuma līgumus ar asistenta pakalpojuma sniedzējiem un izdarot 19 grozījumus esošajos. 

Sociālais dienests pieņem atzinumus par valsts apmaksātu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību. 2015.gadā tika pieņemti 21 atzinums par sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, 2 atzinumi par valsts apmaksātu sociālās aprūpes 
pakalpojumu nepieciešamību. 

Pēc materiālās palīdzības 2015.gadā griezušies 84 ģimenes, kopā 155 personas, kas pēc 
sociālā statusa iedalās sekojoši: 23 personas ar invaliditāti, 51 pensionārs, 51 bērns, 30 
darbspējīgas personas (11 – strādājoši, 13 – bezdarbnieki, 6 – bērna kopšanas atvaļinājumā). 
2015.gadā sociālajā dienestā pieņemti 467 iesniegumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem 
pakalpojumiem.  

Sociālais dienests pašvaldībā realizē  ESF projektu "Eiropas atbalsta fonds 
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vistrūcīgākajām personām"  (Līguma Nr.2014.FEAD/PO.01/22/02), izsniedzot trūcīgām un krīzē 
nonākušām ģimenēm pārtikas pakas, kā arī trūcīgām ģimenēm ar bērniem higiēnas un 
saimniecības preču pakas un mācību piederumus. 2015.gadā tika izsniegtas 308 pārtikas pakas 
un 124 higiēnas un saimniecības preču pakas. Projekta ietvaros tika noorganizēti 4 semināri 
ilgstošajiem bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem. 

Sociālais dienests sadarbībā ar Labklājības ministriju pašvaldībā realizē ESF projektu 
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā" (id.Nr.9.2.1.1/15/I/001). Projekta ietvaros 
sociālā darba speciālisti saņēma konsultatīvo atbalstu, kas daļēji tika finansēts no pašvaldības 
budžeta, daļēji no Eiropas Sociālā fonda. 

Servisa pakalpojumus (veļas mazgāšana un dušas)  izmanto 28 ģimenes. 

Mālpils sociālās aprūpes centrā 2015.gadā bija plānotas 11 500 gultas dienas, tika 
aizpildītas 11 527. No tām 5 923 (par 13,9% vairāk nekā 2014.gadā) gultas dienas aizpildīja 
Mālpils novada pašvaldības iedzīvotāji, kuriem pakalpojumu daļēji apmaksāja no pašvaldības 
budžeta, gadā tas izmaksāja EUR 53 561,00 ( par 35% vairāk nekā 2014.gadā).  

Sociālais dienests nodrošina Aprūpe mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām. 
2015.gadā pakalpojums tika nodrošinātas 8 pensijas vecuma personām un vienai personai ar 
invaliditāti.  

Sociāla dienesta risks ir parādu pieaugums par sociālās aprūpes maksas pakalpojumiem, 
kā arī nespēja atgūt maksu par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem no vecākiem, kuriem ir 
pārtrauktas aizgādības tiesības. Parāds par sociālās aprūpes pakalpojumiem uz 2015.gada 
31.decembri ir EUR 12 988,00. 2015.gadā kopējais parāds ir samazinājies par 12%. 
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 

 

 
1. Saņemti un izskatīti 15 būvniecības iesniegumi 2 grupas būvēm.  
2. Akceptēti 12 būvprojekti;  
3. Sagatavoti 22 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 28 ēkas 

un būves;  
4. Izdotas 29 būvatļaujas, tai skaitā 12 dzīvojamām mājām.  
5. Izskatītas un akceptētas 6 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas  
     ieceres;  
6. Saskaņoti 14 Paskaidrojuma raksti 1 grupas būvēm.  
7. Sagatavotas un iesniegtas 36 izziņas, atzinumi un apsekošanas akti par būvēm un ēkām; 
8. Sagatavotas un iesniegtas ikceturkšņa atskaites statistikas pārvaldē, kā arī saskaņā ar MK 

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

9. Būvvaldes speciālisti piedalījušies Ekonomikas Ministrijas un Būvniecības Valsts kontroles 
biroja organizētajos kā arī citos semināros par būvniecības plānošanas, zemes ierīcības un 
citiem jautājumiem. 
Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem būvniecības jautājumos. 
Apmeklētas apmācības un uzsākts darbs Būvniecības informācijas sistēmā. 

10. Saskaņojumi   dažādi t. skaitā reklāmas un izkārtņu – 4 
 

 

Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 

 
Teritorijas attīstības plānošana 

 
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033. gadam tika  uzsākta 

izstrādāt jau 2013. gadā.  29.01.2014. Mālpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par 
(domes sēde Nr. 2 protokols Nr.2/9) “Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-
2033. gadam apstiprināšanu”. Ar apstiprināto Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2014.-2033. gadam var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv/novada domes 
dokumenti/ teritorijas plānošana. 

 
Nekustamā īpašuma speciālista darbs 

 Sagatavoti lēmumu projekti izskatīšanai domes sēdē par: 15 nekustamo īpašuma sadali.  

8 zemes ierīcība projektu apstiprināšanu. 

 Dabā izbraukts uz 15 objektiem, lai piedalītos  kadastrālās uzmēŗīšanas darbos.  

 Iesniegti dokumenti zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai par  pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī saņemtas 

Zemesgrāmatu apliecības par 6 īpašumiem. 

 Sagatavotas 55 izziņas par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
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 Pašvaldības nomas zemju žurnālā reģistrēti 117  zemes nomas līgumi, tai skaitā  60 

noslēgti par pašvaldības zemes nomu. 

 Zemes reformas  pabeigšanas ietvaros veikta zemes gabalu piederības un piekritības 

izvērtēšana Mālpils novadā. (Ministru kabineta rīkojums Par zemes reformas 

pabeigšanu Mālpils novada lauku apvidū izdots 2016. gada  28 janvārī.) 

 Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu uzsākta  pašvaldībai piederošo un piekrītošo 

zemju izvērtēšana. 

 Atsavināšanai nodoti 2 pašvaldības īpašumi, kas nav nepieciešmi pašvaldības funkciju 

veikšanai.  

 Turpināts darbs Mālpils novada ciemu teritorijās esošo īpašumu adresācijas 

sakārtošanā, piešķirot adreses saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 

Adresācijas sistēmas noteikumi. 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā izskatīti 10 iesniegumi par   

lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. 

 

 Par objektu un dzīvojamo māju privatizāciju 
 

  2015.gadā saskaņā ar grafiku reizi mēnesī ir notikušas privatizācijas komisijas sēdes, 
kurās apspriestas ar privatizācijas procesu saistītas darbības  un pieņemti atbilstoši lēmumi. 
Mālpils novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda privatizācija saskaņā ar LR likumu “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  tika uzsākta 1996.gadā un sadarbībā ar 
Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (vēlāk- Mājokļu aģentūru,   Būvniecības, 
enerģētikas un mājokļu valsts  aģentūru, Privatizācijas aģentūru) nodrošināta  privatizācijas 
veikšanai nepieciešamo dokumentu izstrāde.  2015. gadā apstiprināta precizēta Forma 11 
dzīvojamās mājas “Salas Rudiņi” sadalei domajāmās daļās dzīvokļu īpašniekiem.   Mālpils 
novada domei ieteikts izdarīt attiecīgus grozījumus 1999.gada 12.maija Pirkuma līgumā, kas 
noslēgts starp Mālpils pagasta padomi un SIA „Augusts” par kultūras nama kafejnīcas ar 
palīgtelpām pirkumu un iesniegts   lēmuma projekts par privatizācijas objekta “Kultūras nama 
kafejnīca ar palīgtelpām” privatizācijas pabeigšanu pēc iepriekās minēto Grozījumu 
apstiprināšanas. Turpināts process sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvokļus 
privatizējuši saskaņā ar likumu  “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu 
privatizāciju” par pajām, un noslēgtas Vienošanās par  zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības   
atbilstoši dzīvokļa   domājamai daļai  mājīpašumā. Personām sniegtas konsultācijas par 
veicamajām darbībām dokumentu kārtošanā, lai veiktu privatizēto dzīvokļa īpašumu 
ierakstīšanu Zemesgrāmatā un pēc pieprasījuma sagatavoti un izsniegti nepieciešamie 
dokumenti. 

 

Komunālie pakalpojumi 

 

 Nepārtraukti nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi Mālpils novada 

iedzīvotājiem, 

 Veikta plānveida ūdensskaitītāju nomaiņa ~ 150 klientiem, 

 Ar LIAA un Kohēzijas fonda atbalstu pilnībā nomainīta siltumtrase 2000 m garumā, 

 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 Euro, 



Mālpils novada domes 
 2015.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

47 

 

 Visu gadu veikti pašvaldības ceļu un laukumu uzturēšana un tīrīšana finanšu iespēju 

robežās, 

 Ar pašvaldības finansējuma atbalstu atjaunoti ~ 3 km grants ceļu virskārtas Mālpils 

novada teritorijā, 

 Veiksmīgi noslēgts ES struktūrfondu atbalstītais projekts „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mālpilī”, 

 Veikts pastāvīgs darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem piesaistot gan tiesas 

instances, gan parādu piedzinēju institūcijas. 

 Pēc iedzīvotāju vēlmēm veikti dažādi darbi daudzdzīvokļu māju sakārtošanā namu 

apsaimniekošanas līgumu ietvaros. 
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PROJEKTU VADĪBA 
 

2015. gadā iesniegti un atbalstīti 7 (septiņi) jauni projekti un turpinājās 6 (seši) Mālpils 
novada pašvaldības un to iestāžu projektu īstenošana, kas bija iesākti iepriekšējos gados. 
Sevišķi liela uzmanība veltīta infrastruktūras sakārtošanai un modernizēšanai saskaņā ar 
Mālpils novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam un Mālpils novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2014.-2033. gadam, kas apstiprināta Mālpils novada domes 29.01.2014. 
sēdē ar lēmumu Nr. 2/9.  

 

Projekti INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS jomā 

Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Finansējošā 
Programma

/  Fonds 
Līguma Nr. 

Kopējais 
projekta 
budžets, 

EUR 

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinans. 

Projekta 
īstenoš. 
periods 

Vadošais 
partneris 

Projekta 
partneri 

1. 

Ūdenssaimniecīb
as pakalpojumu 
attīstība Mālpils 
novadā 

ES Kohēzijas 
fonds 

3DP/3.5.1.1.
0/11/IPIA/V
ARAM/002 

356 318,26 0,00 
11.2011. - 
06.2015. 

PSIA Norma K 

Vides 
aizsardzības un 
reģionālās 
attīstības 
ministrija 

2. 

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 

3. 
Tautas tērpu 
iegāde deju kopai 
„Sidgunda” 

ELFLA 
14-04-LL01-
L413201-
000017 

2 750,33 704,63 
03.2015. – 
05.2015. 

Mālpils novada 
dome 

 

4. 

Mālpils Mūzikas 
un mākslas skolas 
Mākslas nodaļas 
materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošana 

VKKF 
2015-1-VIZ-
M04013 

5 179,00 4 179,00 
05.2015. – 
09.2015. 

Mālpils novada 
dome 

 

 

Projekti KAPACITĀTES UZLABOŠANAS jomā 

Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Finansējošā 
Programma

/  Fonds 
Līguma Nr. 

Kopējais 
projekta 
budžets, 

EUR 

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinans. 

Projekta 
īstenoš. 
periods 

Vadošais 
partneris 

Projekta 
partneri 
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1. 

Lietpratīga 
pārvaldība un 
Latvijas 
pašvaldību 
veiktspējas 
uzlabošana 

Norvēģijas 
finanšu 
instruments 

4.3-
24/NFI/INP-
004 

10 976,77 0,00 
12.2013. - 
04.2016. 

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

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. 

 
 

Projekti IZGLĪTĪBAS jomā 

Nr. 
Projekta 

nosaukums 

Finansējošā 
Programma/  

Fonds 
Līguma Nr. 

Kopējais 
projekta 
budžets, 

EUR 

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinans. 

Projekta 
īstenoš. 
periods 

Vadošais 
partneris 

Projekta 
partneri 

 

Jauna pieredze 
četru specialitāšu 
skolotājiem un 
izglītojamiem  

Erasmus+ 

 2014-1-
LV01-
KA102-
000136 

 84 004,00 0,00  
 08.2014. - 

06.2016. 

Mālpils 
profesionālā 

vidusskola 

 Partneri Vācijā, 
Itālijā, Maltā, 
Spānijā, 
Portugālē 

 

Skolotāju 
profesionālo un 
svešvalodu 
kompetenču 
uzlabošana kā 
skolas 
modernizācijas 
un 
internacionalizāci
jas 
priekšnoteikums 

Erasmus+ 

2014-1-
LV01-
KA101-
000123 

32 629,00 0,00 
08.2014. - 

06.2016. 
Mālpils novada 

vidusskola 

Partneri Vācijā, 
Lielbritānijā, 
Maltā, Spānijā, 
Portugālē 

 
Mācīt un mācīties 
uzņēmējdarbību 

Erasmus+ 

2014-1-
DE02-
KA200-
001538 

28 220,00 0,00 
08.2014. - 

06.2016. 
Mālpils novada 

dome 

Partneri Vācijā, 
Rumānijā, 
Spānijā, Islandē 

 

Skolotāju 
profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināšana 
skolas 
modernizācijai un 
internacionalizāci
jai 

Erasmus+ 

2015-1-
LV01-
KA101-
013257 

13 354,00 0,00 
08.2015-
05.2017 

Mālpils internāt 
pamatskola 

Partneri Vācijā, 
Lielbritānijā, 
Maltā, Itālijā, 
Portugālē 

 
Uz Eiropas 
spārniem 

Erasmus+ 

2015-1-
CZ01-
KA219-
013741 

20 590,00 

0,00 08.2015-
07.2017 Mālpils novada 

vidusskola 
Partneri Čehijā, 
Lietuvā, Spānijā 
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Skola, kurā mums 
patīk mācīties 

Erasmus+ 
2015-1-
LV01-
KA219-
013385 

23 615,00 

0,00 08.2015-
07.2017 

Mālpils novada 
vidusskola 

Partneri 
Austrijā, 
Spānijā, 
Horvātijā, 
Itālijā, Portugālē 

 
Darba vidē 
balstīta apmācība 

Erasmus+ 2015-1-
LV01-
KA202-
013386 

31 625,00 

0,00 08.2015-
07.2017 Mālpils 

profesionālā 
vidusskola 

Partneri 
Austrijā, Polijā, 
Portugālē 

 

Projekti KULTŪRAS MANTOJUMA jomā 

1. 

Zinātniskais 
rakstu krājums 
''Kultūrvēstures 
avoti un Mālpils 
novads'' 

VKKF 
2015-3-
KMA099 

5 900,00 3 900,00 
10.2015. – 
09.2016. 

Mālpils novada 
dome 

Biedrība ”Idoves 
mantojums” 

 
 
 
Pašvaldība sniegusi atbalstu arī vietējām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi 
piesaistījuši dažādu projektu finansējumu savu ideju īstenošanai sabiedrības labā. 
 

Mālpils novada nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju interešu kopu projekti 

  Projektu konkurss “Mēs savam novadam” 

1 

Iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti 
(noslēgti četri 
līgumi) 

Mālpils 
novada 
dome 

 
2 525,58 2 525,58 

05.2015. - 
10.2015. 

Mālpils novada 
iedzīvotāju 

interešu kopas  

Mālpils 
novada 
dome 

 

Biedrība "Mālpils zivīm" 

1. 

Pieejamības 
nodrošināšana 
tūristiem līdz 
Mālpils novada 
kultūrvēsturiskiem 
un dabas 
objektiem 

Eiropas 
Zivsaimniecī
bas fonds 
(EZF) 

 28 310,46 

4 450,00 
Nekustamā 

īpašuma 
iznomāšana 

03.2014. – 
06.2015. 

Biedrība 
“Mālpils zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

2. 

Tūrisma objektu 
informatizācijas 
sistēmas ieviešana 
Mālpils novadā 

Eiropas 
lauksaimnie
cības fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

 7 394,97 
Nekustamā 

īpašuma 
iznomāšana 

03.2014. – 
03.2015. 

Biedrība 
“Mālpils zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

3. 
Bērnu un jauniešu 
vasaras nometne 
“Asarītis”  

Valsts vides 
aizsardzības
fonds 

 1 500,00   
Biedrība 
“Mālpils zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 
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4. 

Dzīvās dabas 
objektu 
ekspozīcijas 
sagatavošana, 
izgatavošana un 
uzstādīšana 
Mālpils novadā 

Eiropas 
Zivsaimniecī
bas fonds 
(EZF) 

   07.2015. 
Biedrība 
“Mālpils zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

  
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 Atkal kopā 

Borisa un 
Ināras 
Teterevu 
fonds 

  4 055,00 510,00 
06.2013.-
2015. 

Biedrība "Notici 
sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

 
Biedrība "Idoves mantojums" 

1 

Mālpils novada 
vēstures 
saglabāšana un 
izpēte:  
1. daļa – Mālpils 
pagasta valdes 19. 
gadsimta 
lietvedības 
dokumentu 
konservācija un 
restaurācija 

Valsts 
kultūrk. 
fonds 

2014-4-KMA038 2 115,58 415,58 
12.2014. - 
06.2015. 

Biedrība "Idoves 
mantojums" 

 Mālpils 
novada 
dome 

 
2015.gadā turpinājās iepriekš uzsākto Erasmus+ starptautisko izglītības projektu īstenošana: 

 
1) “Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību” (Mālpils novada domes projekts) 

PARTNERI:   
Vācijā – CHANCENGLEICH in Europa e.V. (nevalstiska organizācija) 
Rumānijā - AMICII COLEGIULUI PETRU PONI (izglītības iestādes atbalsta biedrība) 
Islandē – Símenntunarmidstödin á Vesturlandi (pašvaldību un izglītības iestāžu apvienība) 
Spānijā – PATER (pašvaldību apvienība)  
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 28 220 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez 
papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
MĒRĶI: 
Veicināt jauniešu nodarbinātību. 
Mazināt skolu nepabeigušo jauniešu  skaitu.  
Mazināt emigrāciju no projektā iesaistīto partneru reģioniem. 
Veiktie darbi:  
Izstrādāti un testēti uzņēmējdarbību veicinoši mācību materiāli un apmācību metodes, ko arī 
turpmāk varēs izmantot vidusskolās, tālākizglītības semināros, profesionālās izglītības iestādēs, 
pieaugušo izglītības centros. Veikta skolotāju apmācība darbam ar šiem materiāliem. 
 

2) “Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”  (Mālpils 
Profesionālās vidusskolas projekts) 

Projekta laikā tika organizētas 20 audzēkņu prakses un 2 skolotāju pieredzes apmaiņas  
programma sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Maltā  un Portugālē. 
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PROJEKTA FINANSĒJUMS: 84 004 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez 
papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
Projekta MĒRĶI:   
atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu 
personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; popularizēt 
profesionālo izglītību un profesionālās izglītības pievilcību, veicināt audzēkņu mobilitāti. 
Skolotāju pieredzes apmaiņas programmas mērķis ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža 
garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo 
izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū. 

 
 

3) „Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana kā skolas 
modernizācijas un internacionalizācijas priekšnoteikums” 

 
PROJEKTA DALĪBNIEKI: 15 pedagoģiskie darbinieki no Mālpils novada vidusskolas 
PROJEKTA PARTNERI:  
Anglijā/Īrijā:  North West Academy of English, Derry (valodu mācību centrs) 
Maltā:   IZI- trading as Easy School of Languages, Valletta (valodu mācību centrs) 
Portugālē:  Agrupamento de Escolas de Amareleja (sākumskola) 
Spānijā:  CEPA „Maestro Martin Cisneros”, Caceres (pieaugušo izglītības centrs) 
Vācijā:  Ferdinand-von-Miller-Realschule, Fuerstenfeldbruck (skola) 
Sprachschule zum Ehrstein, Freiburga (valodu mācību centrs). 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 32 629 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez 
papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
PROJEKTA MĒRĶI:  
- nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, 
apmeklējot kursus,  piedaloties darba   vērošanā partnerskolās un pasniedzot stundas 
partnerskolā;  
- pilnveidot un bagātināt viņu  metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī svešvalodu, IKT, 
sociālās un starpkultūru kompetences; 
 - sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai eTwinning projektos un Erasmus+ stratēģisko 
partnerību projektos. 
 
2015.gadā tika sagatavoti un iesniegti seši jauni projekti Erasmus+ programmā. Četri no tiem 
ir apstiprināti, septembrī  ir uzsākta to  īstenošana.  Visu šo projektu īstenošanas laiks ir līdz 
2017.gada 31.jūlijam. Kopējais finansējums ir 89184 eiro, un 100% apmērā tas nāk no 
Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 

 
1) “Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai 

un internacionalizācijai” (Mālpils Internātpamatskolas projekts) 
 
Projekta gaitā septiņi skolotāji piedalās svešvalodu un profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos Itālijā, Portugālē, Anglijā, Maltā. 2015.gadā ir īstenoti divi no 
plānotajiem mācību pasākumiem. 
Projekta finansējums: 13 354 eiro  
Projekta mērķi: paaugstināt Mālpils internātpamatskolas pedagoģiskā personāla profesionālās, 
svešvalodu, IKT un vadības kompetences, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas 
ārvalstīs; 
uzlabot un dažādot projekta dalībnieku  metodiskās zināšanas un prasmes; 
veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, pārņemt, radoši pielietot un izplatīt 
ārzemju partnerskolu pieredzi. 
 

2) “Uz Eiropas spārniem” (Mālpils novada vidusskolas partnerības projekts ar 
starptautisko aktivitāšu iespēju 24 dalībniekiem) 
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PARTNERI:  
ČEHIJĀ -  Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice 
HORVĀTIJĀ-   Prva gimnazija Varaždin 
LIETUVĀ-   Ignalinos r. Dūkšto mokykla 
SPĀNIJĀ –   I.E.S. Virgen de Guadalupe, Caceres 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 20 590 eiro  
MĒRĶI: 
Skolēnu dabaszinātņu, komunikatīvo un valodu prasmju pilnveide, strādājot pie projekta tēmas 
– putnu migrācija Eiropā. 
Pieredzes apmaiņa un labās prakses attīstība, motivējot skolēnus sasniegt augstākus mācību 
rezultātus un veiksmīgāk strādāt komandā.  
Efektīvu mācību metožu, inovatīvu un uz skolēnu orientētu pedagoģisko pieeju pielietošana.   
Starppriekšmetu saiknes veicināšana un  nostiprināšana. 
 

3) “Skola, kurā mums patīk mācīties” (Mālpils novada vidusskolas partnerības 
projekts  ar starptautisko aktivitāšu iespēju 21 dalībniekam) 

PARTNERI:   
AUSTRIJĀ -  Europa Hauptschule 2  Mistelbach 
HORVĀTIJĀ-  Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin 
ITĀLIJĀ-   Istituto Istruzione Superiore Roma 
PORTUGĀLĒ -  Agrupamento de Escolas de Amareleja 
SPĀNIJĀ –   I.E.S. DONOSO CORTES Don Benito 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 23 615 eiro.   
MĒRĶI: 
 
Iepazīt un pārņemt partnerskolu  pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē; 
Pilnveidot skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes; 
Uzlabot sadarbību skolas vidē,  kā arī ar vecākiem un citām ieinteresētajām              
personām/institūcijām. 
 

4) “Darba vidē balstīta apmācība” (Mālpils Profesionālās vidusskolas starptautiskās 
partnerības projekts ar starptautisko aktivitāšu iespēju 20 dalībniekiem ) 

PARTNERI:  
AUSTRIJA –   Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich, Sirnitz 
PORTUGĀLE -     Instituto de Soldadura e Qualidade, Porto Salvo 

       Centro de Estudos e Formacao Aquiles Estaco, Lda, Vidigueira   

POLIJA             Zespol Szkol Ponadgimazjalnych, Szydlow 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS:  31 625 eiro  
MĒRĶI:  
Veicināt darba vidē balstītas profesionālās apmācības kvalitāti un pievilcību. 
Sagatavot studentus, skolotājus un uzņēmumu personālu starptautiskajā darba vidē balstītai 
profesionālajai apmācībai. 
Rosināt vairāk uzņēmumu vairākās valstīs apmācīt profesionālās izglītības ieguvējus, tai skaitā 
no ārvalstīm.  
Galvenie starptautiskie pasākumi: Darba vidē balstītas profesionālās apmācības (DVBPA) 
treniņš Portugālē, Austrijā, Polijā un Latvijā (4 audzēkņi un 2 pavadošie skolotāji no katras 
skolas):  
5 dienu programma partnerskolu audzēkņiem, kas ietver sevī gan mācekļa darbu attiecīgo 
nozaru vietējos uzņēmumos, gan arī apmācību skolās. Audzēkņi pilnveidos  savas praktiskā 
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darba iemaņas,  valodu un sociālās prasmes, iepazīs starpkultūru atšķirības, mācīsies darboties 
starptautiskā komandā reālā darba vidē.   
 

Starptautiskie pasākumi 2015.gadā 
Laiks Projekta nosaukums  Iestāde Norises  vieta, 

dalībnieku skaits 

Janvāris-Marts Jauna pieredze četru specialitāšu 
audzēkņiem un skolotājiem   

Mālpils Profesionālā 
vidusskola  

Granada, Spānija - 
5 

Celano, Itālija  - 6 

Janvāris Skolotāju profesionālo un 
svešvalodu kompetenču 
uzlabošana kā skolas 
modernizācijas un 
internacionalizācijas 
priekšnoteikums  

Mālpils novada vidusskola- Amareleja, 
Portugāle-2 

Marts Skolotāju profesionālo un 
svešvalodu kompetenču 
uzlabošana… 

Mālpils novada vidusskola- Minhene, Vācija-1 

Freiburg, Vācija -2 

Aprīlis Skolotāju profesionālo un 
svešvalodu kompetenču 
uzlabošana… 

Mālpils novada vidusskola Londonderry, 
Anglija -2 

Maijs –jūnijs  Pieaugušo izglītība, pieredzes 
apmaiņa 

 

Coneed EG, Vācija  

Az. Agricola Agrianto, Itālija 

Mālpils - 12 

Septembris Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību  Mālpils novada dome Borgarnes, Islande - 
4 

Oktobris Uz Eiropas spārniem Mālpils novada vidusskola Pardubice, Čehija -2 

Oktobris Skola, kurā mums patīk mācīties Mālpils novada vidusskola Mistelbach, Austrija 
-2 

Oktobris Skolotāju profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšana ...  

Mālpils internātpamatskola Londonderry -2 

Oktobris Skolotāju profesionālo un 
svešvalodu kompetenču 
uzlabošana … 

Mālpils novada vidusskola Londonderry -2 

Novembris Darba vidē balstīta apmācība Mālpils Profesionālā 
vidusskola 

Vidigueira, 
Portugāle -7 

Novembris Jauna pieredze četru specialitāšu 
audzēkņiem un skolotājiem,  
ārzemju prakšu projekts 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola 

Barcelos, Portugāle 
-7 

  
Kopumā 2014.gadā 54 mālpilieši ir piedalījušies starptautisko projektu pasākumos ārzemēs, un 
Mālpilī esam uzņēmuši 12  ārzemju viesus. 
 
2015.gada otrajā pusē tika uzsākta pieteikumu gatavošana trijām Mālpils novada izglītības 
iestādēm  Erasmus+ programmas trešā gada projektu konkursam. Ir veikta programmas 
aktualizēto noteikumu, iespējamo partneru un projektu ideju/vajadzību apzināšana, uzsākta 
2016.gadā iesniedzamo projektu pieteikumu izstrāde. 
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 
 
1. Gada laikā apmeklēti 11 LLKC , Lauku dienesta MAS rīkotie informatīvie semināri , sniegtas 

112 konsultācijas zemniekiem par Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem, palīdzības 
sniegšana dokumentu noformēšanā  un  iesniegšanā  Lauku atbalsta dienestam, 
elektroniskās pieteikšanās sistēmas nokārtošana platību maksājumu saņemšanai. 

2. Apsekoti  aizaugušie  lauki un latvāņu platības, organizētas  13 tikšanās  ar zemju  
īpašniekiem  par lauku  sakopšanu  atdošanu  nomā  , nomas līgumu slēgšanu, 

3. Sniegta palīdzība zemnieku saimniecībām  
 dokumentu noformēšana Lauku atbalsta dienestam       . 
 Organizētas zemnieku tikšanās 
  par 2015 gada ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanu Valsts ieņēmumu dienestam  15 cilv. 
17.04. organizēts seminārs Struktūrfondu apgūšana un aktivitātes 2014-2020 g  20 .cilv. 

4.  Katra mēneša pirmajos datumos organizētas piena lopkopības                   saimniecību 
ikmēneša tikšanās par aktuālajiem jautājumiem. 
 
         LOPKOPĪBA 
 
1. Valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” reģistrētas 74 lopu turētāju saimniecība. 

Pārraudzībā – 27. 
 
 Reģistrēti: liellopi – 1829 t.sk. 1023 govis (52 saimniecībās); 
     cūkas – 108(2 saimniecībās); 
     aitas – 103(2 saimniecībās); 
     kazas – 142 ( 9 saimniecībās); 
     zirgi – 36/7 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. Visās 
reģistrētajās saimniecībās pielietota govju mākslīgā apsēklošana, piemērotākā vaislinieka 
atlase veikta pēc mērķtiecīgas programmas, saimniecībās  tiek veikta regulāra apsēklošanas 
datu atzīmēšana, dzīvsvara noteikšana govīm, eksterjera vērtēšana 1. un 3. laktācijā. 

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

8. Tiek veikta lopkopēju sanāksmju organizēšana novadā. 
9. Tika informēti lauksaimnieki mācībām par augu aizsardzības līdzekļiem.  
10. Tiek sniegtas regulāras konsultācijas Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei zemnieku un 

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

iesniegšanā un izņemšanā Lauku atbalsta dienestam. 
12. Konsultāciju sniegšana mazo lopu audzētājiem , kazkopjiem, aitkopjiem u.c.). 
13. Izveidota Mālpils novadā  darbojošos  uzņēmēju  datu  bāze,  tiek dibināti  kontakti, sniegta  

informatīva  rakstura  palīdzība. 
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 
Mālpils novada domē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā tiek ievērotas LR likumu “Par 
nodokļiem un nodevām” un “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kā arī citu normatīvo aktu prasības. 
2015.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 

   No 1998. gada darbs norit un informācija tiek saglabāta  firmas SIA “ZZ Dats” izstrādātā 
datorprogrammā NINO (Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma), kura arvien tiek 
papildināta ar jaunām versijām, kas nodrošina iespēju veikt darbu savlaicīgi un atbilstoši 
normatīviem aktiem, kā arī operatīvi gūt informāciju gan par Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (vairāk kā 2000 gab. zemes un būvju īpašumi un 
vairāk kā 770 gab. dzīvokļu īpašumi), gan kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā un katra nodokļu 
maksātāja (ap 3000 personu) veiktajiem maksājumiem. NINO nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes 
režīmā ar Valsts zemes dienestu (VZD), programmai pieslēgta Zemesgrāmatas datu bāze, 
nodrošināta personas datu pārņemšana no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju 
reģistra  un nodokļa maksājumu pārņemšana no A.s. SWEDBANK  un A.s.SEB BANKA.  NINO 
tiek veikta nekustamo īpašumu un personu datu labošana, nodokļa aprēķins un pārrēķins, nodokļa 
prognozes datu apstrāde, sagatavošana un fiksēšana, nodokļu maksāšanas paziņojumu 
izsūtīšana  elektroniski u.c. darbības. Ikvienam nodokļa maksātājam ir nodrošināta iespēja saņemt 
pilnīgu informāciju par veiktajiem maksājumiem no 1998.gada un aktuālo personīgā konta stāvokli 
(tekošie maksājumi, parādi, pārmaksas).   

  Veiktas sekojošas darbības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā: 
1. Aktualizēta pašvaldības datu bāzē esošā informācija atbilstoši NĪVKIS (nekustamo 

īpašumu valsts kadastra informācijas sistēma) un Zemesgrāmatas sniegtajai 
informācijai ( Personas datu labošana; Īpašuma datu labošana ;Īpašumu un objektu 
aktivizēšana; Ēkas apliekamo platību/ vērtību ievade un labošana; Personas piesaiste 
īpašumam un īpašuma tiesību labošana.) 

2.  Veikts nodokļa aprēķins un nepieciešamības gadījumā pārrēķins taksācijas gada laikā 
(2015.gads), nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu izsūtīšana, t.sk., par 
lauksaimniecībā  izmantojamo zeme, kas netiek apstrādāta un, kurai piemērota nekustamā 
īpašuma nodokļa papildlikme 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.   

3.   Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu prognozi 2016. gadam.  

4.  Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem sagatavoti un nosūtīti atgādinājumi par parādu 
summām un maksāšanas termiņiem, 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.  Sniegti paskaidrojumi personīgi nodokļu maksātājiem. Sagatavotas atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem un vēstulēm. 

Bez tam, SIA “ZZ Dats” izstrādātā datorprogrammā NOMA ievadītas ziņas par iznomāto 
pašvaldības zemi un veikts nomas maksas aprēķins, sagatavoti un nosūtīti rēķini zemes 
nomniekiem, reģistrēta un kontrolēta maksājumu veikšana.  
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IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 

Pēc stāvokļa uz 2015.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits ir 3756, tai skaitā,   1828 vai  48.67 % vīrieši un  1928 vai  51.33 % sievietes.  
Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir 2448  vai 65.18 % no iedzīvotāju kopskaita, 
pēc darbspējas vecuma 736, līdz darbspējas vecumam 572. 

 
   

Pēc stāvokļa uz 2016.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits  ir 3706, tai skaitā,     vai    % v  2499  vai 65.95 % no iedzīvotāju kopskaita. 
Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir  2413  vai  65.11 % no iedzīvotāju kopskaita, 
pēc darbspējas vecuma  750, līdz darbspējas vecumam 543.   

 
 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. 
2015.gadā patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un 
izmaiņām tajos. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2015. gadā reģistrētas 125 gab.  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 saskaņā ar Mālpils novada izglītības iestāžu sniegto 
informāciju un atbilstoši citu pašvaldību sniegtajām ziņām: 
3.1.  Sagatavoti un 17 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 2015.gadā.  
3.2. Nodrošināta no 20 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 iesniegumu izskatīšanai  Mālpils novada domes sēdēs    par ziņu 
anulēšanu par personu deklarēto dzīvesvietu- 23 gab. personas 
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas darbs norit saskaņā ar Administratīvās 
komisijas nolikumu.  

 
2015. gadā administratīvo lietu komisija ir veikusi sekojošas darbības:  
 
1. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 13 administratīvo lietu komisijas sēdēs. 

Apkopoti dokumenti un izskatītas 28 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisko personu un 
juridisko personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Lielākā daļa administratīvo 
pārkāpumu protokoli sastādīti nepilngadīgajiem par smēķēšanu un alkohola lietošanu. 

 
2. Sagatavoti administratīvo lietu komisijas sēžu protokoli un lēmumi. 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 
 

 
Mālpils novada bāriņtiesa (iepriekš – Mālpils pagasttiesa, arī Mālpils pagasta bāriņtiesa) 

izveidota saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 1996.gada 28.februāra lēmumu Nr. 25 un savu 
darbību sāka ar 1996.gada 1.martu. 

Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir pašvaldības izveidota aizbildnības un 
aizgādnības iestāde, kuras sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Višķere un 4 bāriņtiesas 
locekļi – Ērika Caune, Malda Čelnova, Natālija Riba un Anita Vīksne.  

Uz 2016.gada 1.janvāri bāriņtiesas lietvedībā atradās 42 aktīvas lietas. 2015. gadā 
bāriņtiesa noturēja 21 sēdi. Īpaši aktuālas šajā gadā bija lietas pēc tiesu pieprasījuma par 
atsevišķas aizgādības, bērna dzīvesvietas un saskarsmes kārtības noteikšanu, jo vecāki par to 
nespēja vienoties bez tiesas un bāriņtiesas palīdzības.  

Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 
 
1.Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2016. gada 1.janvāri Mālpils novadā ir 4 
bērni, kurus aprūpē 4 aizbildņi. Citu pašvaldību teritorijā dzīvo 7 aizbildnībā esoši Mālpils novada 
bērni. 2015.gadā viena pagaidu aizbildne tika atlaista no aizbildņa pienākumu pildīšanas sakarā ar 
aizgādības tiesību atjaunošanu mātei, viena persona iecelta par aizbildni savam radiniekam. 
 
2.Aizgādnība. Uz 2016.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 vienam vecākam. Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības tika 
atņemtas diviem vecākiem. Trīs vecākiem tika atjaunotas bērna aizgādības tiesības. 
 
4.Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Uz 2016.gada 1.janvāri audžuģimenēs atrodas 4 Mālpils 
novada bērni. 2015.gadā bāriņtiesa lēma par viena bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē 
sakarā ar aizbildnības nodibināšanu, kā arī par trīs audžuģimenē ievietotu bērnu viesošanos 
Amerikas Savienotajās Valstīs. 
 
5.Lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesas pieprasījuma.  

2015.gadā bāriņtiesai nācās vairākkārt iesaistīties vecāku domstarpību risināšanā, lai palīdzētu 
vecākiem komunikācijas ceļā atrisināt konfliktus un strīdus par bērna ikdienas aizgādības un 
dzīvesvietas, kā arī atsevišķas aizgādības un saskarsmes kārtības noteikšanu. 2015.gadā 
bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedza 4 atzinumus.   
 

Mālpils novada bāriņtiesā 2015. gadā izdarīti 287 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un 
apliecināti darījuma akti, testamenti un nostiprinājuma lūgumi nekustamo īpašumu reģistrēšanai 
zemesgrāmatā, apliecinātas pilnvaras un paraksta īstums, kā arī sniegtas juridiskās konsultācijas 
iedzīvotājiem un risinātas vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos. Par apliecinājumu 
izdarīšanu iekasētas valsts nodevas 2700 eiro apmērā. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas apkopotā statistika par  2015.gadu liecina sekojošo: 
 

Dzimšanas  reģistrācija 

Dzimšanas reģistru skaits  31 

Dzimuši ģimenēs 15 

Reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu  1 

Reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu 15 

Zēni 18 

Meitenes 13 

Pēc skaita mātei:   

 1. bērns 10 

 2.bērns 14 

 3.bērns 4 

 4.bērns 2 

 5.bērns nav 

 6. bērns 1 

 
  Vecāki zēniem ir izvēlējušies tādus vārdus  kā  Austris, Dominiks, Edgars, Edvards, 
Ernests, Gustavs, Haralds, Jākobs, Markuss, Matīss, Olivers, Patriks, Toms, Raiens, Ralfs, 
Raimonds, Roberts, Rui.  

Meitenes, savukārt, nosauktas vārdos: Dārta, Estere, Katrīna (2), Karlīna, Keita, Keita 
Kristena, Kerija, Megija, Nellija, Paula,  Railija, Stefānija.  

Turpinot sadarbību ar SIA „West  Solutions”, Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa, veicot 
jaundzimušā bērna reģistrāciju, dāvināja vecākiem skaisti noformēto un noderīgo grāmatu „Mūsu 
bērns” ar īpašu  Mālpils novada domes priekšsēdētāja vēlējumu mazajam Mālpils pašvaldības 
iedzīvotājam.   

Bērnu  svētku  ietvaros  notika arī  jaundzimušo  pasākums, kur  tika sumināti  jaunie 
mālpilieši un viņu ģimenes. Pašvaldība  jaundzimušajiem dāvināja  īpašu piemiņas velti: 
Sidgundas pilskalnā atrastās senās rotas  sudraba kopiju. 

 
Laulības reģistrācija 
 

Reģistrēto  laulību skaits 27 

tai skaitā, baznīcā   2 

tai  skaitā, dzimtsarakstu nodaļā 13 

tai skaitā, citās piemērotās vietās 12 

tai skaitā,  laulības ar ārzemnieku 2 

tai skaitā, pirmās laulības 18 

Laulību reģistru skaits, kur izdarīta atzīme par laulības 
šķiršanu 

 8 

 
Miršanas reģistrācija 
 

Miršanas reģistru skaits  34 

Sievietes  16 

Vīrieši  18 

Vidējais vecums sievietēm 80,3 gadi 

Vidējais vecums vīriešiem 66,8 gadi 
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Nodaļa ir sniegusi konsultācijas fiziskām personām par civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
jautājumiem. Sagatavojusi  dokumentus  vienai  uzvārda  ieraksta maiņai. Izsniegusi 15 atkārtotas  
civilstāvokļa apliecības.  Pēc fizisku un juridisku personu  pieprasījuma sagatavojusi un izsniegusi  
izziņas  no dzimtsarakstu nodaļas arhīva. Ir veikusi 3   kļūdu labojumus dzimšanas reģistros, 2 
papildinājumus par  uzvārda maiņu, vienu par vecāku aizgādības tiesību atņemšanu. Trīs 
gadījumos  pārbaudījusi, sagatavojusi un izsniegusi Izziņu par  dokumentu pārbaudi laulības 
noslēgšanai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. 

Likumā  noteiktajā  kārtībā  dzimtsarakstu nodaļa ir sniegusi pārskatus  Dzimtsarakstu  
departamentam  par nodaļā veikto  darbu, kā arī  informējusi  Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi 
par izmaiņām personas datos, pamatojoties uz sastādītajiem civilstāvokļa aktiem, labojumiem un 
papildinājumiem tajos.  

Regulāri ir sastādīti  akti un sniegtas atskaites  Mālpils novada pašvaldībai par piešķirto 
budžeta līdzekļu izlietojumu. 

Atbilstoši prasībām ir sakārtoti Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhīva fondi. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

3753671 3822425
4118854

4384491 4276993
4502160 4551820 4662871

4163227

 
*2016.gadā Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 

 

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi 
EUR

IIN
1933218

NĪN
235000 Nenodokļu 

ieņēmumi
59998

Maksas 
pakalpojumi, 

citi pašu 
ieņēmumi

320053

Valsts budžeta 
transferti
1519258

Pašvaldību 
budžetu 

transferti
95700

Aizņēmumi
-260000
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Pamatbudžeta izdevumi 

 

 

 

Pamatbudžeta izdevumu un aizdevumu atmaksa 

 

  
2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

2015 
EUR 

2016 
EUR 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Darba samaksa un darba devēja 
soc.iemaksas 

1559546 1702776 
2517236 2751612 2523412 

Preces un pakalpojumi 786968 897579 1241318 1242054 1497904 

Pamatkapitāla veidošana 466032 60532 239414 108763 216535 

Procentu izdevumi 78991 37047 24025 11904 18700 

Sociālie pabalsti 107359 95838 122440 106496 111728 

Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 

- - 
- - - 

Aizdevumu atmaksa 144767 176444 251356 251357 252255 

Pārējie izdevumi 36164 77537 120896 146680 160770 

Pavisam kopā 3179827 3047753 4516685 4618866 4781304 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 
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Speciālais budžets 

 

  
2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

2015 
EUR 

2016 
EUR 

    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Privatizācijas fonds Ieņēmumi - - - - - 

  Izdevumi - - - - - 

         

Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 4257 8047 14020 14925 8000 

  Izdevumi 1237 727 571 23474 33172 

         

Autoceļu fonds Ieņēmumi 47324 54332 99996 105011 113295 

  Izdevumi 36486 59287 78126 90532 153122 

         

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 7 5 17 -  

  Izdevumi 2 9 32 79 1647 

         

Kopā Ieņēmumi 51588 62384 114033 119936 121295 

  Izdevumi 37725 60023 78729 114085 187941 
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Ziedojumi 2015.gadā 

 

N.p.k.  Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR 

1. Mālpils novada vidusskola  408 

2. Aprūpes centrs  1147 

3. Lielvārdes šoseja  3237 

4. Pensionāru padome  645 

5. Kultūras centrs 2000 1154 

 KOPĀ 
2000 6591 

 
Mālpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo un pārējo biržā nekotēto kapitālsabiedrību 
kapitālā uz 31.12.2015. (EUR)                                                                                                                          

Nosaukums Adrese Reģistrācijas 

Nr. 

Pamatkapitāls  

Uz 

31.12.2014 

Līdzdalība 

Perioda 

beigās 

% 

Līdzdalība 

perioda 

beigās  

Pašvaldības 

SIA Norma K 

Nākotnes iela 

1, Mālpils, 

Mālpils nov. 

40003312216 369034 100 369034 

SIA “Mālpils 

minerāls” 

Daugavgrīvas 

iela 83, Rīga 

40003319252 304102 1.01 3173 

Kooperatīvā 

krājaizdevu 

sabiedrība 

ALLAŽU 

SAIME 

Birzes 4, 

Allaži, 

Siguldas nov. 

40003525960 272062 0.305 718 

 

Mālpils novada dome gada laikā ir atmaksājusi aizņēmumu Valsts Kasei 251057 EUR 
apmērā, samaksājusi aizņēmuma procentus un apkalpošanas maksu 37227 EUR apmērā, kas 
kopā veido 15.63 % no  plānotajiem budžeta ieņēmumiem.   2016.gadā atmaksājamā daļa satāda 
251057 EUR. 

Konta 

Nr. Pasīvs 

Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda beigām 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu  Izmaiņas (+/-) 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4534889 4785946 -251057 

5200/ 

5210 

Īstermiņa aizņēmumi 

un ilgtermiņa 

aizņēmumu 

īstermiņa daļa 5.2. 251057 251057 0 

 



Mālpils novada domes 
 2015.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

66 

 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2015. gada finanšu pārskats 

ietver: 

 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 

izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās 

sabiedrības  nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 
patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra 
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo 
kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas 
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 
konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas 
standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija 
tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku 
neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā 
finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 
pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku 
neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā 
iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 
sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 
grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 
izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma 
izteikšanai. 
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Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par 
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 
šajā vadības ziņojumā un 2015. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 
informāciju. 
 
 
 
SIA „Auditorfirma Inspekcija”  
Licence Nr. 13 
 
Māris Biernis 
Valdes priekšsēdētājs  
Zvērināts revidents                                                                
Sertifikāts Nr. 148 
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2015.gadā 

 
 

Nr.
p.k
. 

Iepirkuma priekšmets Iepirkuma 
metode 

Izvēlētais pretendents Iepirkuma 
summa EUR 
(bez PVN) 

1. Lietota pasažieru autobusa 
iegāde Mālpils novada 
pašvaldības vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

IK Gints Segliņš 
 

21525.00 
 

2. Mālpils novada pašvaldības 
iestāžu darbinieku veselības 
apdrošināšana 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

ERGO Life Insurance 
SE Latvijas filiāle  
 

4800.00 
 

3. Elektroenerģijas iegāde Mālpils 
novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām (četras daļas) 

atklāts 
konkurss 

AS "Latvenergo" 
 

1.d.-37570,68 
2.d.-2223,20 
3.d.-10616,00 
4.d. - 5201,84 

4. Mālpils novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes 
"Māllēpīte" telpu remonts 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "ALMI" 
 

6504.00 
 

5. Mālpils novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma 
izdevuma "Mālpils Vēstis" 
iespiešana un piegāde 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "Dobums" 
 

3540.00 
 

6. Mālpils novada "Mālpils parka" 
meliorācijas rekonstrukcija 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Mežgaļi" 
 

17711.87 
 

7. Degvielas iegāde Mālpils 
novada pašvaldības 
vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

AS "VIRŠI-A" 
 

28743.00 
 

8. Marķētās kurināmās degvielas 
piegāde Mālpils sporta 
kompleksa vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "LUKoil Baltija R" 
 

4876.03 
 

9. Vieglās pasažieru automašīnas 
iegāde Mālpils novada 
pašvaldības vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "Pilna Servisa 
Līzings" 
 

17380.00 
 

10. Juridisko pakalpojumu 
sniegšana Mālpils novada 
pašvaldības vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta 16.daļas 
1.punkta 
kārtībā 

zvērinātu advokātu 
birojs "R.Broka 
zvērinātu advokātu 
birojs" 

6720.00 
 

 
Pašvaldības organizētās izsoles 2015. gadā 

Nekustamā īpašuma “Lejasrautēni”- zemes vienības 3,72 ha platībā un uz tās esošās 
mežaudzes atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais īpašums pārdots par 9700.00 EUR. 

 


