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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2016. gadam  tika prognozēti 4163227,99EUR vai 
89,6% pret 2015.gada faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 
2531404,00EUR vai 105,4% pret 2015.g. t.sk. nodokļu ieņēmumos  2168218EUR vai 103,7% 
pret 2015.gadu. 

Transferti no Valsts budžeta diemžēl bija sagaidāmi mazāk kā 2015.gadā, jo ir samazinājies 
izglītojamo skaits. Prognoze - 1614958EUR, vai  71% pret 2015.gada faktu. 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 
izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu prasības. 

Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums tika plānots 10,4% pret 2015.gada 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 1933018 EUR, kas ir 104,5 % pret 2015.g. faktu. 
Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa tika prognozēti nedaudz zemāki par 2015.g. 
ieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un faktisko situāciju, un tie sastāda 
226000  EUR  vai 93,5 % no 2015.g. fakta. 

2016.gadā tika plānots pārdot dažus nekustamos īpašumus, kas nav nepieciešami 
pašvaldību funkciju veikšanai vai nav lietderīgi tos uzturēt un atsevišķas mežaudzes.  

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 01.01.2016.g. bija 660775 EUR, no kuriem EUR 54000 EUR  ir 
iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi un 145318 EUR ir konsolidējamo iestāžu budžeta 
atlikumi. 

2016.gadā veikti remonti pašvaldības iestādēs, veikti ceļu un ielu kritisko posmu remonti, 
pilnveidots ielu apgaismojums, nodrošināta mazo projektu pēctecība un projektu līdzfinansējums 
projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, 
biedrību atbalstam un izglītības kvalitātes paaugstināšanai ir vēl palielināts atbalsta fonds. 
Turpināti ugunsdrošības pasākumi, veikta pašvaldības īpašuma apdrošināšana, ierakstīti vairāki 
pašvaldības īpašumi Zemesgrāmatā, budžetā plānoti papildus līdzekļi daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam. No pamatbudžeta apmaksāts SIA „Norma K” pamatkapitāla palielinājums, kas saistīts 
ar ceļa tehnikas iegādi.  

2016.gadā nedaudz palielināta arī darbinieku atlīdzība, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos 
aktos, kas reglamentē atlīdzības izmaksu. Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi 
struktūrvienību, iestāžu vadītāji un izpilddirektors. Tika nodrošināta atvaļinājuma pabalstu, 
darbinieku veselības polišu daļēja apmaksa un līdzdalība veselības veicinošu pasākumu 
apmaksā Mālpils sporta kompleksā. 

Dabas resursu līdzekļi 2016.gadā tika plānoti bīstamo koku izciršanai kapos un parkā un 
parka turpmākai labiekārtošanai. 

Sakarā ar nepietiekošiem līdzekļiem no Valsts budžeta Ceļa fondam tieka paredzēts ceļu un 
ielu kritisko posmu remontiem un traktortehnikas līzinga maksājumiem novirzīt no pamatbudžeta 
50000 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 
Veselības veicināšanas koordinators – Jolanta Epalte no 11.07.2016. 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Santa Ozola 
Lietvede – Jolanta Epalte līdz 03.02.2016. 
                  Liene Graudiņa no 04.02.2016.  
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 līdz 15.07.2016. 
                                     Juris Stankēvičs no 22.08.2016. 
Policijas inspektors – Mārtiņš Kudiņš līdz 13.05.2016. 
                                  Dzintars Tešs no 23.05.2016. 
 
SPORTA KOMPLEKSS 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere 
          Sintija Mihelsone 
          Svetlana Petrenko 
Palīgstrādnieks – Juris Strazds 
Medmāsas – Aija Mālkalne, Jolanta Epalte no 04.02.2016. 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Andris Kaņepējs, Kristaps Rubenis 
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Apkopēja – Raita Punga, Māra Lūkina, Raina Ozoliņa 
 
INVESTĪCIJU UN ĀRĒJO SAKARU DAĻA 
Daļas vadītāja – Līvija Mukāne 
Projektu koordinatore – Ieva Pauloviča 
 
BĀRIŅTIESA 
Priekšsēdētāja – Anna Višķere 
Sekretāre – Viktorija Kalniņa 
Bāriņtiesas locekļi – Anita Vīksne 
                                 Malda Čelnova 
                                 Natālija 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. 

2016.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros. Izdevuma 
veidošanai, maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 4194.46EUR. 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. 

2016.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”, kas 
apņēmās filmēt, montēt  un pārraidīt vienu videostāstu mēnesī par summu 173.03EUR. 
2016.gadā tika uzfilmēti un pārraidīti 4 sižeti: 

- par I.Kaijas 140 gadu jubilejas pasākumu kultūras centrā 
- par Mālpils skolēnu dalību Erasmus projektos 
- par Erasmus projektu realizāciju novādā 
- par Ivandes Kaijas atceres pasākumu Mālpils novada bibliotēkā; 
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. 
2016.gadā Mālpils novada domes kancelejā saņemti un reģistrēti 728 iesniegumi un 1054 
dokumenti. Noformētas atbildes uz saņemtajiem dokumentiem un iesniegumiem, reģistrēti un 
nosūtīti 1990 dokumenti. Izsniegtas 131 izziņas.  
Veikta dokumentu sagatavošana, noformēšana, arhivēšana.  
Nodrošināta 16 domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju sēžu organizatoriskā un 
tehniskā sagatavošana un apkalpošana.  
Nodrošināta 7 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 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/
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Pašvaldības administrācijas personāls. 
 

Mālpils novada pašvaldībā 2016.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 2016.gadā tika apstiprinātas 36 amata vietas, no 
tām 20 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 2016.gadā pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem bija 
sievietes, vīrieši – 26%. 
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IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 

 
2016.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 8 grupas, tai skaitā 3 obligātās bērnu no piecu gadu 

vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Kopējais bērnu skaits pēc saraksta uz 
01.09.2016. - 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. 

 Bērnu svešvalodas apmācību no četru gadu vecuma, nodrošina mācību centrs “Little 
More ”, kā arī bērni darbojās futbola klubā “Rakari”,bērniem bija iespēja apmeklēt peldēšanas 
nodarbības Mālpils sporta centra peldbaseinā. 
 

Pedagoģiskās darbības gada galvenie uzdevumi: 
1.Aktivizēt pozitīvu komunikāciju un sadarbību ar bērnu vecākiem: 

 lekcija par vecākiem interesējošām tēmām, piedāvājot profesionālu lektoru 
uzklausīšanu, 

 korekta informācijas apmaiņa starp darbiniekiem un vecākiem. 
2. Sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību: 

 pastaigās un rotaļās svaigā gaisā, 

 kopējos bērnu un vecāku projektos. 
3. Mācīt bērniem izmantot patriotisko zināšanu, prasmju un vērtību apguves rezultātus 
darbībā, gatavojoties Latvijas simtgadei: 

 kopā ar pedagogiem izzināt svarīgākās Mālpils vietas, izveidot vizuālo materiālu par 
iegūto informāciju, 

 popularizēt savu dzimto ciemu Mālpils kultūras centrā un citās kaimiņu pirmsskolas 
iestādēs veidojot radošo darbu izstādi. 
 

REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2016./2017.mācību gadā: 

 
Laiks Pasākums Atbildīgie/dalībnieki 

Septembris   

07.09. Atkalredzēšanās svētki kopā ar  
Spilvenu feju “Prieka vitamīns” 

I.Barkēviča, grupu pedagogi 

13.09. -21.09. Sporta dienas I.Grīnberga 

26.09. Pedagoģiskās padomes sēde M.Čelnova, A.Kantiševa 
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27.09. -09.11. Vecāku sapulces Grupu pedagogi 

30.09. Skolotāju dienai veltīts pasākums M.Čelnova 

30.09. Rotaļu laukuma atklāšana M.Čelnova, I.Barkēviča 

Oktobris   

03.10. Rudens kompozīciju izstāde Grupu pedagogi 

06.10. Rudens svētki I.Ivanovska, I.Barkēviča 

Novembris   

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus A.Kantiševa, grupu pedagogi 

11.11. Mālpils novada vidusskolas skolēni vada pasākumu 
 “Ēdam atbildīgi” 

Sagatavošanas grupas 

17.11. Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums I.Barkēviča 

Decembris   

05.12.;12.12.;  
19.12. 

Sveces iedegšana Adventes vainagā A.Kantiševa, J.Ozoliņa,  
V.Melgaile, E.Ermansone 

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

20. -22.12. Ziemassvētku pasākumi I.Barkēviča; grupu pedagogi 

Janvāris   

09.01.;13.01. Sagatavošanas grupu atklātās nodarbības, 
Apgūto prasmju izvērtēšana. 

V.Saulīte, V.Melgaile 

Februāris   

10.02. Sagatavošanas grupu bērni piedalās jaundeju konkursā “Mēs 
un deja” Ogrē 

S.Eņģele, V.Melgaile 

15.02. Mālpils vidusskolas pedagogi vēro sagatavošanas grupu  
integrētās rotaļnodarbības. 

A.Kantiševa, V.Melgaile, 
V.Saulīte 

28.02. Meteņdiena Grupu pedagogi 

Marts   

01. -10.03. Projekts “Dārzs uz palodzes” Grupu pedagogi 

30.03. Putnu dienas Grupu pedagogi 

Aprīlis   

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

10.04. Vecāku diena. Angļu valodas atklātās nodarbības A.Kantiševa, grupu pedagogi 

12.04. Lieldienas kopā ar Pauku un Šmauku I.Barkēviča, L.Teša, 
 G.Bokaldere 

Maijs   

09. -12.05. Mātes dienai veltīti koncerti I.Barkēviča, grupu pedagogi 

11.05. Radošās darbnīcas kopā ar Mālpils novada skolēniem projekta  
“Uz Eiropas spārniem” ietvaros. 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

12.05. -19.05. Bērnu mākslas darbu izstāde “Mana Mālpils” kultūras centrā A.Kantiševa, L.Bērziņa, 
I.Ivanovska 

12.05. “Sporta diena lauku sētā” sporta pasākums Pierīgas PII I.Grīnberga, A.Kantiševa 

26.05. Sagatavošanas grupu izlaidumi V.Saulīte, V.Melgaile, 
I.Barkēviča 

26.05. Vecāko grupu bērnu ekskursija uz “Trušu karaļvalsti” L.Bērziņa, G.Bokaldere 

Jūnijs   

22.jūnijs Jāņu ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Mālis” 
 

G.Bokaldere 

 
Saimnieciskā darbība 2016.gadā:  
 
1. Veikta topogrāfiskā uzmērīšana teritorijai – 641,30 EUR. 
2. Nozāģēti un utilizēti četri bīstamie lielie koki – 816,75 EUR. 
3. Izstrādāts arhitekta projekts bērnu laukuma un pulcēšanās laukuma bruģēšanas darbiem – 
615 EUR. 
4. Izstrādāti jauni evakuācijas plāni – 363 EUR. 
 
Iegādes:  

1. Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli. Par kopējo summu – 892,18 EUR. 
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2. Iegādāta bērnu kaste  smiltīm – 331,06 EUR. 
3. Iegādāts projektora galdiņš – 104,99 EUR. 
4. Grupai “Sienāzītis” iegādātas jaunas mēbeles garderobei – 1174 EUR. 
5. Iegādāti un uzstādīti bērnu rotaļu elementi un segums rotaļu laukumā – 10 943,98 EUR. 
6. Iegādātas jaunas tāfeles (2 gab.) un magnēti – 128,82 EUR. 
7. Iegādāti trīs sēžammaisi (3 gab.) 11.grupai “Sienāzītis” – 75,00 EUR. 
8. Iegādāts paklājs 11.grupas “Sienāzītis” guļamistabai un grupas telpai – 109,02 EUR. 
9. Iegādātas žalūzijas 11.grupai „Sienāzītis” – 358,47 EUR. 
10. Iegādātas baktericīdās lampas (2 gab.) – 279 EUR. 
11. Iegādātas divas ugunsdzēšamās krānu kastes ar aprīkojumu – 396,48 EUR 
12. Iegādātas jaunas rotaļlietas bērniem (8 grupām) – 731 EUR. 
13. Iegādātas Ziemassvētku saldumu paciņas bērniem (152 gab.) – 440,78 EUR 

Remontdarbi:  
1. Renovētas 11.grupas „Sienāzītis” telpas (gaitenis, garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba) 

23 410,31 EUR(iesk.PVN) 
2. Veikts žoga remonts, pārcelti mazie vārti – 1316,90 EUR. 
3. Veikti bruģēšanas darbi bērnu rotaļu laukumā. 

 

 

Mālpils internātpamatskola 
 

Mālpils internātpamatskola 2016./2017.mācību gadā īstenoja šādas izglītības 
programmas:1) Pamatizglītības programma, 2) Speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 3)Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās  attīstības traucējumiem, 4) Vispārējās pirmsskolas izglītības 
programmu,  7)Profesionālā pamatizglītības programmu  „Ēdināšanas pakalpojumi”.   

2016./2017.mācību gadā skolā mācījās 113 no 22 Latvijas novadiem  un pilsētām t.sk. 
12 skolēni (10%)  ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši  bērni.  No  Mālpils  novada mācās     
14 skolēni (12%).  

 Visiem Mālpils internātpamatskolā uzņemtajiem skolēniem iepriekšējās skolās  ir bijuši 
nepietiekami mācību sasniegumi, ir dublējuši klasi, ilgstoši vai vispār nav apmeklējuši skolu. 
Mācību gada laikā ar skolotāju un atbalsta personāla atbalstu  visiem skolēniem ir uzlabojušies  
mācību sasniegumi, pozitīvi mainījušās  attieksmes.  Skolēni skolā jūtas saprasti,  labi un droši, 
paaugstinājies skolēnu pašvērtējums. Mālpils internātpamatskola katram skolēnam piedāvā  
individuālu pieeju  un nepieciešamo atbalstu:    mācību sasniegumu uzlabošanai, sociālo 
prasmju attīstīšanai, talantu atraisīšanai interešu izglītības pulciņos un profesionālās karjeras 
izaugsmē. Savlaicīgi piedāvā nepieciešamo sociālā pedagoga, psihologa, logopēda, skolotāja 
palīga, medicīnas personāla atbalstu.  
 
Veicot aptauju par Mālpils internātskolas lomu pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem 
darbiniekiem ( no 18 pašvaldībām elektroniski sniedza atbildes 13 pašvaldību sociālie dienesti), 
secinājām: 

1) Skolēniem sociālie dienesti iesaka un vecāki pieņem lēmumu mācīties mūsu skolā, tajā 
brīdī, kad citas skolas vairs nespēj palīdzēt un vecākiem ir nepieciešama palīdzība 
problēmu risināšanā, 

2) Pašvaldību sociālie dienesti uzskata, ka Mālpils internātpamatskola ir resurss skolēnu 
vispusīgai attīstībai un kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Ir resurss, lai uzlabotu skolēnu 
ģimenes vidi, 

3) Internātskola veicina bērnu socializēšanos un iekļaušanos sabiedrībā, 
4) Skolēniem ir ļoti labi sadzīves apstākļi internātos, kā labiekārtotās mājās,  
5) augsti vērtē līdzšinējo skolas un pašvaldību sociālo dienestu sadarbību, 
6) Internātskolas absolventi augsti vērtē iespēju mācīties internātskolā, tās ir “Mūsmājas” – 

lielo iespēju zeme. 



Mālpils novada domes 
 2016.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

16 

 

Mālpils internātskolā strādāja 32 pedagoģiskie darbinieki t.sk.21 mācību priekšmetu 
skolotājs un 3 profesionālo mācību priekšmetu skolotāji. Atbildīgi savus darba pienākumus pilda 
26 tehniskie darbinieki.  

Mālpils internātpamatskolas pamats ir radošs un labestīgs skolotājs. Tas ir galvenais 
resurss, kurš nepārtraukti pilnveido savu profesionalitāti: 

1) apmeklējot kursus, konkrēti 2016./2017. mācību gadā kopā apmeklētas 1003 kursu 
stundas; 

2)  vadot kursus citu mācību iestāžu skolotājiem, konkrēti “Efektīvas mācību nodarbības 
organizēšana, iekļaujot karjeras izglītību”, “Inovācijas un pieredze darbā ar pusaudžiem, 
kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības”, “Inovācijas un pieredze darbā ar speciālās 
izglītības izglītojamajiem”, “Bērnu tiesību aizsardzība”, 

3) aktīvi darbojoties : 1) BTA programmā “Draudzīgā skola; 2) Vides fonda  “EKOSKOLU” 
programmā ir “Zaļo karogu”; 3) Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija”  
programmā. 4) Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, 

4)  īstenojot ES projektus: 1.“Kompetenču pieeja mācību saturā”; 2.“Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 3.“Stratēģiskā partnerība jaunatnes jomā” 
"Skārienjūtīgo telefonu iespējas un to izmantošana, kā izglītības resurss jaunajai 
paaudzei"; 4.Erasmus+ programmas projekts GO VET “Vadība un orientācija ceļā uz 
profesionālo izglītību”; 5. “Karjeras atbalsts vispārējās un    profesionālās izglītības 
iestādēs”. Plānojot īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”. 

5) Izstrādājot  “Sociālās rehabilitācijas programmu”, 
6) Izstrādājot un licencējot profesionālās pamatizglītības programmas, pēc 8.klases: 

kvalifikācija- pavāra palīgs, 2.galdnieka palīgs, 3.būvstrādnieks. 
7) Ikdienā īstenojot skolas plānotos pasākumus, aktivitātes.  

 
2016.budžeta gada lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu 

pārvadāšanas izdevumi – 25198 EUR. Komunālo pakalpojumu izdevumi – 42202 EUR, t.sk. 
apkurei – 21471 EUR, aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumi – 3109 EUR, elektroenerģijai – 
15750 EUR. Ēku, būvju un telpu kārtējam remontam – 9917 EUR. Iekārtu, inventāra un 
aparatūras remontam – 6137 EUR. Veļas mazgāšanai – 3670 EUR. Skolēnu ēdināšanai – 
62492 EUR. Krājumu, telpu remontmateriālu, energoresursu (degviela), medikamentu, biroja 
preču, inventāra, mācību līdzekļu iegādei – 25496 EUR. Pamatlīdzekļu iegādei – 1819 EUR.  
Naudas līdzekļu atlikums 2016. gada beigās: 55940 EUR. 

http://www.jal.lv/
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Mālpils novada  vidusskola 
 
2016./2017. m. g. Mālpils novada vidusskolā mācības uzsāka 33 pirmklasnieki, 26 

10.klases skolēni un 33 skolēni neklātienes programmā.  

2016.gada 1.septembrī skolēnu skaits Mālpils novada vidusskolā bija 359.  

2016.gada pavasarī mācību gadu noslēdzām ar labiem rādītājiem: vidējais vērtējums 

mācību priekšmetos bija 6,86 balles, savukārt 44% skolēnu uzrādīja optimālus un augstus 

mācību sasniegumus. Skolas atzinību par labiem un ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā 

saņēma 90 skolēni, pateicību par centību – 57 skolēni.    Desmit Pierīgas novadu apvienības 

rīkotajās olimpiādēs mūsu skolēni ieguva  godalgotas vietas un saņēma Mālpils novada domes 

apbalvojumu. 

Arī 2016.gadā 10. – 12.klašu skolēniem par labiem rezultātiem mācību darbā ir iespēja 

saņemt stipendiju un 2016.gada rudenī stipendiju saņēma 15 vidusskolēni.  

Valsts pārbaudes darbos vidusskolas posmā centralizētajos eksāmenos esam uzrādījuši 

sekojošus rezultātus: angļu valodā 68,5 % (valstī vidējais rādītājs 61%), latviešu valodā 52,5 % 

(valstī vidējais rādītājs 51,3%), savukārt matemātikā 30,8 % (valstī vidējais rādītājs 36,2 %).  

2016.gada jūnijā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma 42 izglītojamie, no tiem 

10 skolēni saņēma skolas augstāko apbalvojumu par ļoti labiem un teicamiem sasniegumiem 

mācību darbā, skolas vārda popularizēšanu un dalību Pierīgas novadu apvienības olimpiādēs - 

“Pūces balvu”. Atestātu par vidējās izglītības iegūšanu saņēma 12 skolēni, 3 no kuriem apguva 

neklātienes programmu. 

2016.gadā skola piedāvāja darboties interešu izglītības nodarbībās dažādās jomās: gan 

sports, gan dejas un mūzika, jaunrade, vides izpēte, kultūrizglītība, novadpētniecība, 

uzņēmējdarbība. Skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki piedalījās gan skolas, gan arī 

ārpusskolas pasākumos. Aktīvu un apzinīgu darbu apliecina arī pavasarī saņemtie apbalvojumi 

– iespēja doties mācību ekskursijā. Uzsākām realizēt praktiskās matemātikas  nodarbības 

1.klases skolēniem ar Montesori pedagoģijas elementiem.  

Aktīvi turpinās darbs arī vides jomā, videi draudzīga dzīvesveida izkopšanā: turpinājām 

darbu makulatūras, bateriju un PET pudeļu savākšanas akcijās, piedalījāmies Ekoskolu 

forumos, rīkotajās akcijās.  

Ekoskolu programmas ietvaros darbojāmies projektā “Ēdam atbildīgi”, pētījām savus 

ēšanas paradumus, kādu informāciju varam atrast uz produktu iepakojuma, kā izvēlēties videi 

un cilvēkam draudzīgākos produktus. Ekoskolas pasākumos šogad aicinājām piedalīties arī 

vecākus, piemēram, “Ķirbju sēklu bankas” izveidē, anketēšanā. Projektu darbu izstrādes laikā 

skolēni apmeklēja vietējās zemnieku saimniecības, veikalus, maizes ceptuvi, aicināja uz sarunu 

bioloģisko zemnieku saimniecību īpašniekus. Rīcības dienu ietvaros skolēni vadīja nodarbības 

PII "Māllēpīte", skolā ķirbju ēdienus gatavoja Mālpils profesionālās vidusskolas pavāri. 

Šogad skolas bibliotēka ir iekārtojusies jaunajās telpās un turpina priecēt mazos un 

lielos skolas lasītājus ar dažādiem jaunumiem. Jau daudzus gadus skola piedalās LNB Bērnu 

literatūras projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, lasītāju pulciņš kļūst arvien kuplāks. 

Bibliotekāres seko līdzi jaunumiem un vienmēr piedāvā aktuālus pasākumus, izstādes, tikšanās 

ar autoriem, dalību projektos. 

Skola turpina piedalīties dažādos Erasmus+ projektos. 2016.gadā mūsu skolas skolēni 

un pedagogi piedalās dažādās aktivitātēs kopā ar citu piecu valstu sadraudzības skolām 

projektā “Skola, kurā mums patīk mācīties”. Sadarbībā ar septiņu valstu sadraudzības skolām, 
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aktīvi turpinās darbs pie putnu grāmatas izveides projekta “Uz Eiropas spārniem” ietvaros.  

Sadarbībā ar izglītības speciālisti organizējām arī Mālpils novada izglītības iestāžu 

Metodisko dienu, aicinot pie sevis novada skolu pedagogus.  

Lai stiprinātu skolēnu patriotismu, veselīgai draudzīga dzīvesveida popularizēšanu 

skolēnu vidū, tika organizēti dažādi pasākumi: plenārsēde par izglītojamo tiesībām un 

pienākumiem, Latvijas sporta nedēļa, Mālpils nedēļa, Nacionālo bruņoto spēku diena, tūrisma, 

sporta dienas, dzejas dienas, tikšanās ar pazīstamiem sportistiem, dzejniekiem un daudzi citi 

pasākumi. 

Skolas telpas ir piedzīvojušas patīkamas vizuālas pārmaiņas – 1. un 2.stāva gaiteņi ir 

kļuvuši gaiši, koši, estētiski pievilcīgi un ir plānots turpināt skolas telpu fiziskās vides 

sakārtošanu pēc arhitekta izstrādātā projekta.  

Esam papildinājuši arī mācību grāmatu fondu, tādējādi nodrošinot skolēnus visos 

izglītības posmos ar nepieciešamām mācību grāmatām un arī darba burtnīcām atsevišķos 

priekšmetos.  

Turpinās darbs pie klašu telpu modernizēšanas, iegādājoties mēbeles un nepieciešamos 

tehniskos līdzekļus – projektorus, datorus, interaktīvās tāfeles.   
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Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
 Izglītības iestāde turpina realizēt izglītības programmas: 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 33811021, īstenošanas ilgums 4 gadi, kvalifikācija - 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-14798.  
„Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 33582031, īstenošanas ilgums 4 gadi, 
piešķiramā kvalifikācija – Inženierkomunikāciju tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-13665.   
 „Interjera dizains”, kods 33214031, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā kvalifikācija – 
Interjera noformētājs – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-13661. 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 35b811021, īstenošanas ilgums 1.5 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija - Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-10741.  
„Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 35b582031, īstenošanas ilgums 1.5 gadi, 
piešķiramā kvalifikācija – Inženierkomunikāciju tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-10740. 
„Koka izstrādājumu izgatavošana”, kods 33543041, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-13663.  

Mālpils Profesionālajā vidusskolā 2016./ 2017. mācību gadu uzsāka 107 audzēkņi no 19 
novadiem, t.sk. no Mālpils novada 21, Siguldas novada 30.  

Ar Mālpils novada domes finansiālu atbalstu tika īstenotas 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, metālapstrādes; auto 
vadīšana (teorija). 

Skolas audzēkņi profesionālo meistarību pilnveidoja skolas, ārpusskolas pasākumos, 
aktīvi piedalījās ārpusskolas konkursos un aktivitātēs:  

 Barikāžu atceres pasākumā 20. janvārī pie Mālpils Kultūras centra. 

 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā. 
18. februārī Smiltenes tehnikumā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 
profesionālās meistarības konkursu „Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesmīlības pakalpojumi” 
pusfināls. 
     Konkursa galvenie mērķi – dot iespēju dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un 
iemaņas izvēlētajā profesijā,  veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmīgumu 
Latvijas tautsaimniecībā, sekmēt profesionālās izglītības attīstību, veicināt sadarbību starp 
darba devējiem un izglītības iestādēm, iepazīstināt audzēkņus ar jaunākajām tehnoloģijām, 
kā arī - rosināt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un 
pedagogiem. 
       Konkursu organizēja Smiltenes tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un 
sadarbības partneriem. Pusfinālā piedalījās 17 līdz 23 gadus veci jaunieši, kuri apgūst otrās 
vai trešās profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošās izglītības programmas ēdināšanas 
un viesmīlības servisa pakalpojumu nozarē.  
Konkursā “Viesmīlības pakalpojumi” 1.vietu ieguva Mālpils Profesionālās vidusskolas 
audzēknis Jēkabs Rumpe. 
Konkursā “Ēdināšanas pakalpojumi”5. vietu ieguva Nils Ģēvele. 

 Martā norisinājās tradicionālais konkurss „Ideālās vakariņas”.  

 Martā ESF “Jauniešu garantija” finansētā profesionālās izglītības programma “Ēdināšanas 
pakalpojumi” audzēkņi devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu SIA “Lāči”, Latvijas 
energoefektivitātes centru Jūrmalā, firmu SIA “GEMOSS”. 

  11. aprīlī skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. 
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Audzēkņiem bija iespēja uzzināt par Latvijas aizsardzības spējām, to stiprināšanu, par 
drošības  situāciju pasaulē un Latvijā, aizsardzības nozares aktualitātēm, kā arī par drošību 
informācijas telpā. 

 Jūnija mēnesī ESF “Jauniešu garantija” finansētā profesionālās izglītības programma 
“Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņi piedalījās meistarklasē Valmierā “Mūsdienu latviešu 
virtuve. Unikāli Latvijā audzēti un ražoti produkti – Latvijas lepnums. Kafija, tās 
pagatavošanas noslēpumi un daudzveidība. Kafijas deserti”. 

 Septembrī skolas izglītojamie apmeklēja hokeja spēli „Arēnā Rīga”.  

 Oktobra mēnesī ESF “Jauniešu garantija” finansētā profesionālās izglītības programma 
“Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņi devās mācību ekskursijā un apmeklēja “Baltic Beach 
Hotel& SPA” Majoros, Kuldīgas Smilšu alas, Šokolādes muzeju, meistarklasi Pūrē. 

 11.oktobrī par godu Lāčplēša dienai skolas audzēkņi gatavoja tradicionālo karavīru ēdienu-
biezputru un pie tējas tases izdziedāja karavīru dziesmas. 

 Skolas izglītojamie aktīvi darbojās „Labo darbu nedēļā” un oktobrī devās uz Sociālās aprūpes 
centru ar pašgatavotām veltēm. 

 Novembra mēnesī skolā tika organizēta Latvijas nedēļas pasākumi. 

 Novembrī risinājās ikgadējie Profesiju konkursi: Ēdienu gatavošanas konkurss „Ķirbis 
ēdienā”; Atslēdznieku darbu konkurss; Viesu apkalpošanas konkurss 

 "Āzijas virtuve" Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi profesionāļu vadībā apguva suši, 
miso zupas u.c. ēdienu gatavošanu meistarklasē "Āzijas virtuve". 

 Meistarklase "Latviešu nacionālā virtuve" - Konditorejas mācību prakses laikā pie jauniešiem, 
kas apgūst Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesiju, 1,5 gadu laikā ESF programmas 
"Jauniešu garantijas" ietvaros viesojās bijusī Mālpils Profesionālās vidusskolas mājturības 
skolotāja L. Krastiņa un mālpiliete L.Sīmansone (kundzei ir 101. gads!). Abas kundzes ir 
latviešu virtuves pārzinātājas. Viņas audzēkņiem pasniedza meistarklasi „Latviešu nacionālā 
virtuve” un kopā mācījās gatavot sklandraušus, karašas un kūkas. 

 
Piedalījāmies ārzemju projektos: 

 2016.gadā no 04. janvāra - 08.janvārim Erasmus + programmas projekts - “, Jauna 
pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”,   izglītojamie un  skolotāja  
devās uz Mobility European projects Granda, Plaza Trinidad” Nb 2-1, Granādu, Spānijā; 

 2016. gadā no 27. februāra - 02.martam Erasmus + programmas projekts -  “, Jauna 
pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”,   izglītojamie un  skolotāja  
devās uz Zeppelin Gewerbeschule Konstanz, Vācijā; 

 2016.gadā no 01. aprīļa - 05.aprīlim Erasmus + programmas projekts -  “, Jauna 
pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”,   izglītojamie un  skolotāja  
devās uz Easy Job Bridge, 331, st. Paul‘s Street Valletta; 

 2016.gadā no 17. aprīļa - 23.aprīlim Erasmus + programmas projekts - “Darba vidē 
balstīta profesionālā apmācība – vietējā un starptautiskā”,   izglītojamie un  divas 
skolotājas piedalījās sanāksmē BVO, Austrijā. 

 2016.gadā no 23. oktobra - 29. oktobrim četri skolas izglītojamie piedalījās Erasmus + 
programmas projekta - „Darba vidē balstīta profesionālā apmācība – vidējā un 
starptautiskā” sanāksmē Polijā; 

 2016. gadā no 23. oktobra - 29. oktobrim i.p. „Ēdināšanas pakalpojumi” profesionālo 
mācību  priekšmetu skolotāja un vēl divi pedagogi piedalījās projekta sanāksmē 
„Blended mobility of VET students”  un skolotāju apmācības programmā, Grabicas 
profesionālajā skolā, Polijā. 

 
2016. gada martā diplomu par iegūto profesionālo vidējo izglītību un kvalifikāciju 

„Inženierkomunikāciju tehniķis” ieguva 9 audzēkņi, kuri mācības uzsāka pēc vidējās izglītības 
ieguves. Jūnijā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 16 jaunie speciālisti, kuri mācības 
uzsāka pēc pamatizglītības ieguves.  

Lepojamies ar labiem sasniegumiem kvalifikācijas eksāmenos, kurus izglītojamie kārtoja 
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pie neatkarīgas darba devēju komisijas. Vidējais vērtējums kvalifikācijas eksāmenā 
„Inženierkomunikāciju tehniķiem”– 7,2 balles,” Ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem” -6,7 
balles, „Interjera noformētājiem” – 6,2 balles, „Mēbeļu galdniekiem” – 6,5 balles. 
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Mūzikas un mākslas skola 
 
         2015./2016. mācību gadu noslēdzot Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās 123 
audzēknis: mūzikā 70 audzēkņi  ( 7 no tiem sagatavošanā), mākslā – 53 audzēkņi ( no kuriem 4 
sagatavošanā). 
         2016. gada 27. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības apguvi saņēma 6 audzēkņi. Mūzikas nodaļā apliecības saņēma 4 audzēkņi 
izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle. Programmā Vizuāli plastiskā māksla 
apliecības saņēma 2 audzēkņi. 
          2016. gada septembrī mūzikas nodaļā mācības uzsāka 19 audzēkņi: 14 – 1. klasē un 5 – 
sagatavošanas klasē. Mākslas nodaļā mācības uzsāka 14 audzēkņi: 10 – 1. klasē un 4 – 
sagatavošanas klasē. 
          2016. gada 2. septembrī kopējais audzēkņu skaits skolā – 143 audzēkņi, 11 no tiem 
sagatavošanas klasēs: 
mūzikā 78 ( 5 no tiem sagatavošanā),  
mākslā 65 ( 6 no tiem sagatavošanā). 
           Mācību gada garumā notiek audzēkņu rotācija, daži iet prom, jo nevēlas turpināt mācības vai 
netiek galā ar slodzi vai citu iemeslu dēļ, daži stājas iekšā. 
         Pedagoģiskie darbinieki        
        Skolā strādā 18 pedagogi: 10 – mūzikas nodaļā un 8 – mākslas nodaļā.  
        Mūzikas nodaļā 7 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 pedagogi ar vidējo 
speciālo izglītību, viens no kuriem studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 
bakalaura programmā - Sitaminstrumentu spēles pedagogs A. Pļeskačs. Ģitāras spēles 
pedagogs K. Petrenko 2016. gada jūnijā ieguva JVLMA bakalaura grādu. Flautas spēles 
pedagogs E. Upmale studē RPVA maģistrantūras programmā. 
         Mākslas nodaļā visi 8 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 7 no tiem ir maģistra 
grāds mākslā. 
          Diviem pedagogiem ir piešķirta 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 
diviem – 2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 
Pedagogu tālākizglītība 

 Paralēli mācību darbam skolas pedagogi pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un 

iemaņas pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus koncertus, seminārus, meistarklases un 

izstādes. Mūzikas nodaļas pedagogi iegūst arī pieredzes apmaiņas zināšanas, piedaloties ar 

saviem audzēkņiem konkursos un festivālos. 

 
Datums         Kursu nosaukums Norises vieta Dalībnieki 

15.01.16. LNMM brīvprātīgā darba programma LNMM 
Rīga 

Maija Mackus 

18.03.16. Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats 
muzikālo spēju izkopšanā (apjoms 8 st.) 

Rīgas Doma 
kora skola 

Diāna Ulase 

06.04.16. Problēmsituāciju risināšanas metodes darbā ar 
audzēkni. ( apjoms 8 st.) 

Rīgas 3. 
Mūzikas skola 

Evija Belicka 

22.04.16. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programma „90 GADI MĀKSLAS” „Vai visa 
mūsdienu māksla ir laikmetīgā māksla”, „Vide, 
dizains un cilvēks”, ”Kultūrizglītība un cilvēks”, 
apjoms 6h 

Liepājas 
Dizaina un 
mākslas 
vidusskola 

Aija Klintsone 

22.04.16. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
programma „90 GADI MĀKSLAS” „Vai visa 
mūsdienu māksla ir laikmetīgā māksla”, „Vide, 
dizains un cilvēks”, ”Kultūrizglītība un cilvēks”, 
apjoms 6h 

Liepājas 
Dizaina un 
mākslas 
vidusskola 

Daina 
Galakrodzeniece 
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Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstādes un radošās aktivitātes 

06.05.16. Pedagogu profesionālās pinnveides kursu A 
programma „No tēla līdz dizainam – iniciatīvas 
izglītībā keramikas un dizaina apguves procesā”, 
apjoms 6h 

Latvijas 
Nacionālais 
kultūras centrs 

Elīna Titāne 

09.05.16. Pedagogu profesionālās pilnveides programma 
”Dizaina vēsture noindustriālās revolūcijas līdz 
mūsdienām” Kursa apjoms 24 h 

PIKC „Rīgas 
Dizaina un 
mākslas 
vidusskola” 

Maija Mackus 

1.06.16. ALAMBRA: VĒSTURE, MĀKSLA UN KULTŪRAS 
MANTOJUMS. Kursa apjoms 75h un 3 ECTS 
kredītpunkti 

Granādas 
Universitāte, 
Spānija 

Maija Mackus 

24.10.16. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie 
akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 
(apjoms 8 st.) 

Mārupe Edīte Upmale 

Datums                           Pasākums Norises 
vieta 

Dalībnieki 

01.2016. Izstāde ,,Loviis Artists Studio - Over 20 years of 
international artist in residence activity” Alma 
Culture House 

Lovīza, 
Somija 

  E. Titāne 

01.2016. 
 

Grafiskā dizaina izstrāde Vīru kopas „Vilki” CD 
albumam „Cīņai sveiks” un albuma prezentācijas 
materiāliem (albuma logo, CD dizains, afišas, 
plakāti, krekli, reklāmas baneri) 

Rīga   J. Sausnītis 

01.-03. 
2016. 

Afišu un noformējuma dizaina izstrāde Ķeipenes 
Tautas namam 

Ķeipene   J. Sausnītis 

01.-12. 
2016. 

Dizaina izstrāde Daugavas muzeja grafiskajiem 
materiāliem (afišas, bukleti, ekspozīcijas elementi) 

Doles sala, 
Salaspils 
novads 

  J. Sausnītis 

01.-12. 
2016. 

Vizuālo materiālu izstrāde Mālpils Mūzikas un 
mākslas skolai (izstāžu un reklāmas afišas) 

Mālpils   J. Sausnītis 

1.03.2016 
 

Ilustrācijas grāmatai „Bikibuks” Nr.77 Rīga   L. Mackus 

21.03.2016 
 

Izstāde „Meklējumi”, Lielais Dzintars Liepāja,    L. Mackus 

28.03.2016 
 

Scenogrāfija koncertam „Cieši cieši”, rež. 
J.Znotiņš,  Dailes teātris 

Rīga   A. Arnis 

04. 2016. Izstāde ,,Asni 3” galerijā „Rīga” Rīga   E. Titāne 

16.04.14.05. 
2016. 

Izstāde Māksla mums līdzās “Mākslas dienām 
Mālpilī – 35” 

Mālpils  D.Galakro-     
dzeniece 
  A. Klintsone 
  L. Mackus 
  M. Mackus 
  E. Tāle 
  E. Titāne 

04.2016. Starptautiskā tējkannu izstāde ,,Monkey Teapot”  Šanhaja, 
Ķīna 

E. Titāne 

05.2016. Izstāde ,,Square9” gallery ,,Aukso Pjūvis''  Kauņa, 
Lietuva 

E. Titāne 

20.04.2016 
 

Scenogrāfija uzvedumam „Dāmas”, A.Čaka 70, 
rež. I.Tropa  

Rīga A. Arnis 

25.04.2016 
 

Sanktpēterburgas kameroperu festivāls „Acis un 
Galatea”  

Sanktpēter 
burga, 
Krievija 

A. Arnis 

05.2016. 
 

Logo izstrāde Mālpils Luteriskajai baznīcai un 
grafiskais dizains baznīcas 250. gadadienas 
materiāliem 

Mālpils J. Sausnītis 
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12.05.2016 
 

Scenogrāfija fotoizstādei „Teritorijas” Dzelzceļa 
muzejā 

Rīga A. Arnis 

04.06.2016 
 

Scenogrāfija koncertuzvedumam „Latvju bērni 
danci veda” Valmieras pilsētas estrādē 

Valmiera A. Arnis 

4.-5.06.16. 
 

Izstāde-gadatirgus Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā 

Rīga D. Galakro- 
dzeniece 

06.2016. 
 

Starptautiskais keramikas simpozijs ,,Baikal-
CeraMystica”  

Aļhona sala 
Krievija 

E. Titāne 

11.-21.07. 
2016. 

Tekstildarbnīcas „ECO-PRINT” vadība 2016. gada  
mākslas simpozijā „KOPĀ KOKĀ” 

Mālpils D. Galakro- 
dzeniece 

11.-21.07. 
2016. 

2016. gada mākslas simpozijs „KOPĀ KOKĀ” Mālpils Liene, 
Maija Mackus 

16.07.2016 
 

Scenogrāfija operas uzvedumam „Orfejs”, 
K.Monteverdi, Bauskas pils estrādē 

Bauska A. Arnis 

07.2016. 
 

Personālizstāde „Time” restorānā „Andalūzijas 
suns” 

Rīga A. Klintsone 

07.2016. 
 

5. Starptautiskā keramikas simpozija ,,Baikal 
CeraMystica” izstāde 

Irutska, 
Krievija 

E. Titāne 

07.-08.16. 
 

Izstāde „Latvijas laikmetīgā keramika” MS 
galerija 

Rīga E. Titāne 

29.08.16. 
 

Ilustrācijas Popper izdevumam "Antique relics" Rīga L. Mackus 

17.09.-7.10 
2016. 

2016. gada mākslas simpozija „KOPĀ KOKĀ” 
dalībnieku izstāde 

Mālpils D. Galakrodze 
niece, 
L. Mackus 
M. Mackus 

09.-12. 
2016. 
 

Grafiskā dizaina autors un maketētājs Sienas 
dekoram Salaspils vēsturiskajā centrā, skvērā 
Rīgas un Miera ielas krustojumā 

Salaspils J. Sausnītis 

07.-09.16. Starptautiskās keramkas bienāles ,,Martinsons 
Avard” izstāde, Marka Rotko centrs. 

Daugavpils E. Titāne 

08.2016. 
 

Starptautisais keramikas simpozijs ,,The 
5International China Changchun Ceramic 
symposium”  

Čaņčuņa,  
Ķīna 

E. Titāne 

08.2016. 
 

Scenogrāfija Ineses Galantes mūzikas festivālam 
„Summertime” Dzintaru koncertzālē  

Jūrmala A. Arnis 

1.09.16. 
 

Izstāde „Antique relice" Barselona, 
Spānija 

L. Mackus 

09.2016. 
 

Izstāde ,,Vespertīna” galerija „Istaba”  Rīga E. Titāne 

10.09.16. 
 

Scenogrāfija Tēlniecības kvadrienālei Vāgnera 
zālē  

Rīga A. Arnis 

27.09.16. 
 

Scenogrāfija izstādei „Gaisma kabeļa galā”, 
Dzelzceļa muzejā  

Rīga A. Arnis 

29.10.16. 
 

Scenogrāfija izstādei „Neskaidrā robeža”, Latvijas 
Mākslas akadēmjas aulā 

Rīga A. Arnis 

24.-28.11. 
2016. 

Izstāde „CraftVilnius’16” Viļņa, 
 Lietuva 

D. Galakro 
dzeniece 

6.12.2016. 
 

Scenogrāfija izrādei „Iceriks” Teātra muzejā Rīga A. Arnis 

11.12.2016 
 

Scenogrāfija izrādei „Prozas lasījumi” Ģertrūdes 
ielas teātris  

Rīga A. Arnis 

25.12.2016 
 

Scenogrāfija Rīgas Ziemassvētku koncertam 
„Sudraba slidas" Ķīpsalas hallē 

Rīga A. Arnis 

12.2016. 
 

Izstāde ,,Ziema” galerija „Maiga”  Rīga E. Titāne 

16.12.2016. „Enģeļi” Ziemassvētku apsveikuma kartiņas 
Mālpils vientuļajiem cilvēkiem.  

Mālpils J. Sausnītis 
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Mācību un audzināšanas darbs 

         2016. gadā Mālpils Mūzikas un mākslas skola svinēja savu 25 pastāvēšanas gadu 

jubileju. Sakarā ar to pavasarī skolā notika vairāki koncerti, kuros piedalījās visi audzēkņi. Tika 

rīkota īpaša mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde. Kā arī pavasarī notika ierastie koncerti 

Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē un Kultūras centrā, pieaicinot vidusskolas jaunāko klašu 

skolēnus. Bija arī daži audzēkņi, kas rādīja savas spējas Starptautiskajā festivālā un valsts 

mēroga konkursā. 

        Mākslas nodaļas audzēkņi regulāri brauc uz Rīgu, lai apmeklētu Mākslas muzejus un 
izstāžu zāles, kā arī iepazīstas ar Mālpils Kultūras centrā eksponētajām izstādēm. Audzēkņi tiek 
sagatavoti un katru gadu piedalās Valsts konkursā, un labākie audzēkņu darbi tiek sūtīti dalībai 
Latvijas un pasaules mēroga konkursos un izstādēs, kuros tie ieguvuši atzinīgu vērtējumu 
(skatīt tabulu). 
         Audzēkņi un viņu vecāki vienmēr tiek informēti par notikumiem skolā, audzēkņu sekmēm 
un uzvedību gan individuāli, gan arī vecāku sapulcēs. Katru mācību pusgadu noslēdzot, 
audzēkņu darbi tiek izlikti Mālpils Kultūras centra telpās izvērtēšanai un publiskai apskatei. Kā 
arī skolā, vismaz reizi gadā, tiek sarīkotas atvērto durvju dienas. 

 

 Mūzikas nodaļa 

Koncerti  
Laiks                             Pasākums Atbildīgais 

10.03.16. Taustiņinstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts, veltīts skolas jubilejai. D. Dzelvīte- 
Lubarte 

05.04.16. Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu koncerts, veltīts skolas jubilejai.  M. Šmite 

05.04.16. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts, 
veltīts skolas jubilejai. 

E. Upmale 

08.04.16. Ģitāras spēles audzēkņu koncerts, veltīts skolas jubilejai. K. Petrenko 

15.04.16. MMMS 25 gadu Jubilejas koncerts. D. Ulase 

19.05.16. Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā. D. Ulase 

30.05.16. Audzēkņu koncerts Mālpils bērnudārzā. D. Ulase 

16.11.16. Stīgu instrumentālā ansambļa uzstāšanās Siguldas Mākslu skolas 
“Baltais Flīģelis” koncertā. 

M. Šmite 

15.12.16. Klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts D. Dzelvīte- 
Lubarte 

16.12.16 Stīgu instrumentu nodaļas koncerts vecākiem M. Šmite 

16.12.16. Koncerti Mālpils sociālās aprūpes centrā un Stīveru soc. aprūpes 
centrā „Gaismiņas”. 

D. Ulase 

20.12.16. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā. D. Ulase 

 
Konkursi 

Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

20.01.16. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle 
Valsts konkursa II kārta. 
( J. Kokina ieguva III vietu) 

K. Petrenko 

21.- 
22.10.16. 

XIV Starptautiskais zēnu stīgu instrumentu mūzikas festivāls 
Kuresārē. (piedalījās instrumentālā ansambļa zēni: G. 
Hilderbrants, K. Vālbergs, M. Jaņķevics) 

D. Ulase, 
M. Šmite 

Mākslas nodaļa (konkursi, izstādes) 

Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

16.02.16. Profesionālās ievirzes mākslas skolu Valsts konkursa I 
kārta, audzēkņu izvirzīšana konkursa II kārtai 

D. Galakrodzeniece 
E. Titāne 
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22.02.16. Profesionālās ievirzes mākslas skolu Valsts konkursa II 
kārta, audzēkņu izvirzīšana konkursa III kārtai 

D. Galakrodzeniece 
E. Titāne 

16.03.16. 
 

Profesionālās ievirzes mākslas skolu Valsts konkursa III 
kārta 

E. Titāne 

22.04.16. Profesionālās ievirzes mākslas skolu Valsts konkursa 
noslēguma seminārs 

E. Titāne 

05. 2016. Valsts konkursa dalībnieku ceļojošā izstāde „Putni” 
Jūrmalas Mākslu skolā un Daugavpils Mālu centrā. 

E. Titāne 

20.03.16. Audzēkņu darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana 47. 

Pasaules bērnu zīmēšanas konkursam Taivānā Ķīnā. 

D. 
Galakrodzeniece 
M. Mackus 
E. Tāle 

05.2016. 46. Starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss. 
Biiku Bunka Kyokai 

D Galakrodzeniece 
M. Mackus 

10. 2016. Radošās keramikas darbnīcas „RADĀM KOPĀ” ar RDMV 

keramikas nodaļu. 

E. Titāne 

19.10.16. Starptautiskais glezniecības un grafikas konkurss „Saules 
krasts” Tēma „Brīnums” 

D. 
Galakrodzeniece 
M. Mackus 
L. Mackus 
E. Tāle 

25.11.16. Taipeijas Misijas Latvijas Republikā pieņemšana par godu 
Taivānā rīkotajam 47. Pasaules bērnu zīmēšanas 
konkursam, laureātu apbalvošana. 

M. Mackus 

25.11.16. Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkursa 
„Siguldas līnija” laureātu apbalvošana, meistarklases un 
izstādes atklāšana Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis” 

D. Galakrodzeniece 
 

30.11.16. Darbu iesniegšana Apgāda Zvaigzne ABC izsludinātajam 
konkursam „Izgatavo lelli” 

D. Galakrodzeniece 
E. Titāne 

 

Mākslas nodaļas audzēkņu sasniegumi dažādos konkursos 2016. gadā 

Nr., 
laiks 

Nomināci
ja 

Audzēkņa vārds, 
uzvārds 

Klase, 
kurss 

Skolotājs Konkursa nosaukums Konkursa 
vieta, laiks 

1. Atzinība Liāna Švalbe II kurss Maija Mackus XV Starptautiskais vizuāli plastiskās 
mākslas konkurss „Es dzīvoju pie 
jūras” 

Saulkrasti 
02.2016. 

2. 
 

Zelta 
godalga 

Marta Dinka III kurs Daina 
Galakrodzeniece 

46. Starptautiskais bērnu mākslas 
darbu konkurss, izstāde Tokijā 
(Japāna) 

Tokija 
01.-05.2016. 

3. Zelta 
godalga 

Eimija Mihelsone III kurss Maija Mackus 46. Starptautiskais bērnu mākslas 
darbu konkurss, izstāde Tokijā 
(Japāna) 

Tokija 
01.-05.2016. 

4. Sudraba 
godalga 

Daniils Lucevičs 2.klase Daina 
Galakrodzeniece 

46. Starptautiskais bērnu mākslas 
darbu konkurss, izstāde Tokijā 
(Japāna) 

Tokija 
01-05..2016. 

5. Sudraba 
godalga 

Nils Klintsons 2. klase Daina 
Galakrodzeniece 

46. Starptautiskais bērnu mākslas 
darbu konkurss, izstāde Tokijā 
(Japāna) 

Tokija 
01.-05.2016. 

6. Atzinība Sindija Bubete IV kurss Liene Mackus 47. Pasaules bērnu zīmējumu 
konkurss Taivānā 

Ķīna, 
Taipeija 
09.2016. 

7. Atzinība Loreta Veica II kurss Maija Mackus 47. Pasaules bērnu zīmējumu 
konkurss Taivānā 

Ķīna, 
Taipeija 
09.2016. 

8. Atzinība Matīss Graudiņš V kurss Maija Mackus 47. Pasaules bērnu zīmējumu 
konkurss Taivānā 

Ķīna, Taipeija 
09.2016. 
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9. Sudraba 
godalga 

Evita Evelīna 
Rozenšteina 

V kurss Maija Mackus Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
grafikas darbu konkurss „Siguldas 
līnija” 

Sigulda 
25.11.2016. 

10. LNKC 
balva  

Eimija Mihelsone IV kurss Maija Mackus Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
grafikas darbu konkurss „Siguldas 
līnija” 

Sigulda 
25.11.2016. 

   11. Atzinība Dāvis Zigmārs 
Donis 

IV kurss Maija Mackus Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
grafikas darbu konkurss „Siguldas 
līnija” 

Sigulda 
25.11.2016. 
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Biedrība „Mālpils tautskola” 
 

2016.gadā tika turpināts darbs, kā galveno metodi izmantojot dažādu izglītojošo 
pasākumu rīkošanu un biedrības biedru iesaistīšanu vairāku ES izglītības programmu projektu 
pieteikumu sagatavošanā.   

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.  
Janvārī-martā un oktobrī- decembrī tika organizēti angļu valodas kursi divās grupās ar Mālpils 
novada domes finansiālo atbalstu: angļu valodas sarunu klubs, kursi dalībniekiem ar un bez 
priekšzināšanām.  

Tika sagatavots un iesniegts viens projekts Erasmus+ programmā, taču tas diemžēl 
netika apstiprināts.  

Novembrī tika uzsākta partneru apzināšana un jaunu projektu pieteikumu gatavošana 
Erasmus+ 2017.gada  konkursam. 
Decembrī tika veikti priekšdarbi un nokomplektētas divas interesentu grupas zīda 
apgleznošanas kursiem 2017.g.sākumā. 

Tika sagatavoti un izsludināti arī datorkursi iesācējiem, taču interesentu trūkuma dēļ 
grupu nokomplektēt neizdevās.  

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. Attīstību 2017.gadā veicinās arī  Mālpils novada 
domes lēmums par līdzekļu iedalīšanu mūžizglītības veicināšanai/finansējuma nodrošināšanai 
pieaugušo kursu organizēšanai/kursu vadītāju darba apmaksai.   
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KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

Mālpils kultūras centra organizēto pasākumu klāsts 2016. gadā tika plānots, vadoties pēc 
iedzīvotāju pieprasījuma un interesēm. Kultūras centrs organizēja pasākumus pēc sava plāna, 
iekļaujot tajā dažādus koncertus, izrādes, izstādes, izklaides, tradīciju, valsts svētku un 
atzīmējamo notikumu pasākumus.  

2016. gadā Mālpils kultūras centra amatierkolektīvi sāka apgūt  XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāru un piedalījās  skatēs. 

 
Mālpils jauktais koris (diriģente Sanita Vītuma, kormeistars – Juris Vītums.  
Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies koru skatē Siguldā, izcīnot I pakāpi. Vairākkārt 

uzstājies pašmājās – Barikāžu atceres pasākumā, Pašdarbnieku vakarā, piemiņas koncertā 
māksliniecei Ritai Valnerei, koncertā “Mana dziesma”, kopā ar beļģu kori, “Mergupes svētkos”, 
kā arī baznīcas 250 gadu jubilejas un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā 
koncertā. Krāšņs bija 29.oktobra koncerts “Sadzied draugi rudenī!” – “Pašas skaistākās 
dziesmas”. Koris ņēmis dalību koru sadziedāšanās svētkos Ropažos, Alojas un Siguldas 
dziesmu svētkos. 

Bērnu pirmsskolas vokālais ansamblis (vadītāja Evija Belicka).  
Lielākie notikumi - dalība Ziemassvētku ieskaņu koncertā Mālpils kultūras centrā, Lieldienu 

koncertā Mālpils baznīcā, Bērnu svētkos 5. jūnijā un dalība pirmsskolas vecuma bērnu vokālo 
ansambļu festivālā “Mēs dziedam Siguldā” . 

Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Rezēdas un Dadži” (vadītāja Ināra Daukste). 
Liels prieks, ka esošajam sievu sastāvam piepulcējušies 2 vīri – Dadži. Kolektīvs aktīvi 

piedalījies koncertos kultūras centrā, kā arī ikgadējos senioru dziedāšanas svētkos „Kopā būt” 
Salaspilī, senioru kolektīvu festivālā “Stalbes pavasaris 2016”. “Rezēdas un Dadži” ar savu 
dalību uzstājušies Ziemassvētku ieskaņu koncertā, Barikāžu atceres pasākumā, Pašdarbnieku 
vakarā “Maestro klubiņā 13 krēsli”, Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos un 
“Mergupes svētkos” pašu mājās. Ansamblis ar tautas dziesmu programmu piedalījies 
draudzības koncertā Ciemupes tautas namā. 

Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Sidgundietes” (vadītāja Evija Belicka).  
Kolektīva piedalījies Siguldas apriņķa vokālo ansambļu konkurša, iegūstot I pakāpi. 

Ansamblis pabijis daudzās vietās – Rīgā, Siguldā, Zaubē, Limbažos, Vidrižos, Jelgavā, Jaunpilī,  
Jaunjelgavā, Mārupē, kā arī Vidzemes un Zemgales senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās 
svētkos “Daugav’s abas malas” Salaspilī un, protams, kuplinājis vietējos pasākumus - 
Ziemassvētku ieskaņu koncertu, Pašdabnieku balli un “Mergupes svētkus”. 

Jauktais vokālais ansamblis – sekstets “Buona parte” (vadītāja Sanita Vītuma).  
Sekstets Pierīgas vokālo ansambļu skatē ir izcīnījis I kategoriju un ar panākumiem uzstājies 

visā Latvijā - Ropažos, Siguldā, Bauskā, Ikšķilē, Rīgā, Olainē, Ādažos, kā arī pašmāju un 
mākslas izstāžu atklāšanas pasākumos. 

Vokālais ansamblis “Vokālā bilance” (vadītāja Sanita Vītuma). 
Varam lepoties ar vēl vienu īpašu kolektīvu, kurā dzied 6. dāmas. Ansamblis ar savu 

dziedājumu kuplinājis Pašdarabnieku vakaru, A. Ieviņa izstādes atklāšanu, Uzņēmēju balli, 
mākslinieces Ritas Valneres izstādes atklāšanu. Sadziedājušies ar beļģu draugiem, priecējušas 
seniorus Starptautiskajā senioru dienā. Uzstājušās Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltītajā svētku sarīkojumā un Ziemassvētku koncertā kultūras centrā un baznīcā. 

 
Folkloras kopa “Mālis” (vadītājs Andris Kapusts).  
Kopa šajā sezonā ir piedalījusies daudzās aktivitātēs, darot krāsainākus pasākumus mājās 

un cituviet. Nozīmīgākais notikums bija dalība XVII Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā 
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Madonā no 20.-21.februārim. Kopa kuplinājusi Barikāžu atceres dienas sarīkojumu, Meteņdienu 
bērnudārzā, viesojusies ar koncertlekciju “Latviešu tautas dzīvesziņa, tradīcijas un dziesmas” 
Mālpils vidusskolā, organizējusi Ūsiņdienas danču vakaru kopā ar beļģiem. Ar krustabu 
dziesmām un rituāliem godinājusi Mālpils jaundzimušos, ar uguns rituālu un kopdziesmām 
ņēmusi dalību “Mergupes svētkos”, Ielīgošanā Mālpilī un aplīgojusi uzņēmumu “Kvist”. Folkloras 
kopa novadījusi vairākus Krustabu un Līdzināšanas rituālus, kā arī iepazīstinājusi interesentus 
ar Veļu laika tradīcijām, dziesmām un rotaļām. Ziemassvētku tautasdziesmas skandētas 
Ziemassvētku dziesmu vakarā un Bluķa vilkšanā. 

Jauniešu deju kolektīvs “Māra” (vadītāja Maija Orlova).  
Kolektīvam Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē I 

pakāpe. Uzstājies Mālpils kultūras centra pasākumos – Ziemassvēku ieskaņu danču koncertos 
u.c. 27. martā “Māra” ar plašu deju programmu atzīmēja savu 25. gadu jubileju. “Māra” 
uzstājusies Lielvārdē, Jumpravā, Ādažos, Zvejniekciemā deju festivālā “Sasala jūrīna”, Lēdurgā 
un Baldonē.  

Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sidgunda” (vadītāja Māra Gaile – Dišereite) 
Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē Lēdurgā kolektīvs 
izcīnījis I pakāpi. “Sidgunda” kuplinājusi arī pašmāju pasākumus - Ziemassvētku ieskaņu danču 
koncertus, danču koncertu – dejo “Māra” un draugi,  Pašdabnieku balli un sezonas noslēgumu 
“Kā pie Mergupes svētkus svinēja”. Īpašs notikums bija dalība sadraudzības projekta “Danči pilī 
2016” pasākumā 21. maijā Daugavpilī. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kniediņš” (vadītāja Julijana Butkeviča).  
Pierīgas pašvaldības kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē Lēdurgā I 

pakāpe. “Kniediņš” viesojies sadraudzības koncertos Ādažos, Lādezerā, Skujenē un Baldonē. 
Kolektīvs ar prieku kuplina kultūras centra rīkotos pasākumus – Ziemassvētku ieskaņu danču 
koncertu, Pašdarbnieku balli un “Mergupes svētkus”. 

Bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness”(vadītāja Antra Austriņa – Seņkāne). 
Teātra studija gada sākumā viesojusies Druvienas Kultūras centrā ar izrādi “Kauja pie 

Knipskas”. 5. februārī tiek piedzīvota pirmizrāde monoizrādei “Rīga – Maskava” un 16. martā 
jaunākā bērnu sastāva izrāde “Vinnijs Pūks”, kas atkārtoti tiek rādīta Mālpils Bērnu svētkos. 
Monoizrāde “Rīga – Maskava” tiek izrādīta 6. reizes. Tā ņēmusi dalību Teātra festivālā 
Valmieras vidusskolā, tiekot līdz finālam un iegūstot diplomu kategorijā “Labākā aktrise”. Šī 
izrāde ar panākumiem piedalījusies arī Teātra festivālā Tīnūžos un Pierīgas Reģiona teātra 
skatē.  

Amatierteātris “Vēji” (vadītāja Liene Cimža).  
Pagājušajā sezonā tika iestudēts jauns darbs – novadnieces Ivandes Kaijas “Iedzimtais 

grēks”, ar ko kolektīvs piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu konkursā “Gada izrāde 
2015” Rīgas reģiona skatē Ogrē. Kolektīvs ar izrādi viesojies Līgatnē. Kolektīva dalībnieki aktīvi 
iesaistās  visos kultūras centra organizētajos pasākumos – Pašdarbnieku ballē un maija mēnesī 
“Kā pie Mergupes svētkus svinēja”. 

TLMS “URGA” (vadītāja Inguna Sīmansone).  
Šī sezona studijai bijusi bagāta ar daudzām izstādēm ārpus mājām, bet pašmājās 

vērienīgākais notikums bija 29. maijā, kad tika atklāta izstāde “Zem divām saulēm”. Amatnieku 
darbi ir izrādīti Druvienas un Siguldas pagasta kultūras namos izstādē “Zemes spēks un zemes 
maigums”, Līgatnes kultūras namā  izstādē “Balts zvaigžņu sniegputenis”. Amatu meistari ir 
piedalījušies Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu tirgū Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā, izstādēs “Ziedi” Dobeles Amatu mājā, “Rokdarbi” Tautas mākslas centrā 
“Ritums”, “Latvijas novadu segas” Kuldīgas Mākslas namā. Studijas meistari piedalījušies 
pasākumā “Maizes dienā” Āraišu vējdzirnavu mājās un Mārtiņtirgū /gadskārtējā igauņu tautas 
lietišķās mākslas darinājumu tirgū/ Tallinā. 

Keramikas studija “Māl-pils” (vadītāja Guna Petrēvica).  
Studijas dalībnieku darbi pabijuši gan pašmāju rīkotajās izstādēs un konkursos, kā arī 

ārvalstīs. Darbu izstāde “Zemes spēks un zemes maigums” viesojusies Druvienas un Siguldas 
pagasta kultūras namos. Ar labiem panākumiem dalībniki piedalījušies starptautiskajās izstādēs 
– konkursos “Lidice 2016” Čehijā un izstādē “A. Čehovs un viņa stāstu varoņi” Taganrogā, 
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Krievijā. Jau vairākus gadus studijas dalībnieki piedalās izstādē – konkursā “Daba mums 
apkārt. Pļava 11”, radošās darbnīcās ar draugiem no Beļģijas, projektā “Skola, kurā man patīk 
mācīties”. Studijas dalībnieki aktīvi iesaistījās pasākumā “Mākslas dienām Mālpilī 35”, izstādē 
“Jūras dzīļu noslēpumi” Mālpils vidusskolā un 29. maijā vērienīgajā notikumā - izstādes “Zem 
divām saulēm” atklāšanā pašmājās. Novembrī pabūts Tallinā, kur gūta pieredze no igauņu 
lietišķās mākslas amatnieku un mākslinieku darinājumiem. Decembra mēnesī studija ar saviem 
darinājumiem priecēja ikkadējā Ziemassvētku Labdarības tirdziņa apmeklētājus Mālpils k/c un 
gadu miju sagaidīja ar Svečturu izstādi “Kad saules ir nedaudz par maz...” Mālpils vidusskolā. 

Vecmāmiņu interešu klubiņā “Rezēdas” noris tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kā 
piemēram, ar tomātu kolekcionāri Natāliju Zeltiņu un skaistumkopšanas speciālisti Ingu. 11. 
aprīlī klubiņa dāmas devās ekskursijā uz Amatu māju Drabešu muižā un iepazinās ar tās 
darbību, piedalījās praktiskās nodarbībās. Noslēgumā viesošanāss Ieriķu stādaudzētavā. 
Septembra mēnesī pabūts Rīgas smaržu un kosmētisko līdzekļu a/s “Dzintars” ražotnē. 9. 
novembrī klubiņa dalībnieces apmeklēja Nacionālo mākslas muzeju Rīgā. 

Saimnieciskā ziņā tika atjaunotas kultūras centra centrālās trepes līdz 3. stāvam un 2. stāva 
vestibila margas, pateicoties firmas “Kvist” atbalstam. Ar projekta “Mēs savam novadam” un 
atsaucīgo pašdarbnieku līdzdalību rekonstruēts 1. stāva ziemas dārzs. 

 Tika iegādāts un papildināts Nākotnes ielā Ziemassvētku noformējums – gaismas dekori. 
Iesniegti divi projekti Lauku atbalsta dienestā – skatuves grīdas renovācijai un skaņas, 

gaismas aprīkojuma  uzlabošanai deju zālē. Saņemts iesniegto projektu apstiprinājums. 

 

Mālpils novada bibliotēka 
 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 
Mālpils novada bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kura veic kultūras, izglītības un 

informācijas darbu. Novadā atrodas divas pašvaldības bibliotēkas, kā arī  vidusskolas un 
profesionālās vidusskolas bibliotēka. Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir 
aptuveni 3320 iedzīvotāju, kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā.  

2016. gadā tika pabeigta grāmatu fonda rekataloģizācija.  
2. Finansiālais nodrošinājums 

“Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 

Ieņēmumi Kopā (EUR) 24300 

Pašvaldības finansējums 24300 

Citi ieņēmumi: 201 

t. sk. maksas pakalpojumi 201 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - 

t. sk. VKKF finansējums - 

t. sk. citi piešķīrumi - 

 
“Bibliotēkas izdevumi” 

 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 24300 

Darbinieku atalgojums (bruto) 13536 

Krājuma komplektēšana 4217 

 
Bibliotēkai piešķirtais pašvaldības finansējums ir attīstību veicinošs. Salīdzinoši trīs gadu 
periodā ar katru gadu ieņēmumi ir auguši. 

 
3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
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2016. gadā nomainītas žalūzijas grāmatu krātuvei un  4 gaismekļi bērnu grāmatu 
krātuvei. Bibliotekārajam darbam iegādāts jauns dators un čeku printeris. 
“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 
Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Datori 2 5 apmierinošs 

Multifunkcionālās iekārtas 1  labs 

Kopēšanas iekārtas 1  labs 

Čeku printeris 1  labs 

 
Bibliotēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Turpmākajos gados būtu jāveic kosmētiskais 
remonts un plauktu nomaiņa grāmatu krātuvei. Pakāpeniski jāiegādājas jauni datori bibliotēkas 
lietotājiem. 
Pašvaldības finansiālās iespējas remonta un jaunu mēbeļu iegādē ir ierobežotas, tāpēc 
risinājums jāmeklē ar projekta izstrādes palīdzību. 

4. Personāls 
Bibliotēkā strādā 2 darbinieki –bibliotēkas vadītāja pilnu slodzi, bibliotekāre 0,6 slodzi. Abām 
darbiniecēm ir vidējā profesionālā un augstākā bibliotekārā izglītība. Darbinieces regulāri 
apmeklē Reģiona galvenās bibliotēkas organizētos mācību seminārus un pieredzes apmaiņas 
braucienus, kā arī profesionālās pilnveides kursus. Pašvaldības finansējums personāla attīstībai 
apmierinošs. Vēlams panākt bibliotekāra slodzes palielinājumu līdz pilnai slodzei. 

 
5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

“Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2015 
 
2016 

% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 628 632 -1%; +1% 

t. sk. bērni 240 259 -6%; +8% 

Fiziskais apmeklējums 8015 7817 -17%; -3% 

t. sk. bērni 2692 2665 -20%; -1% 

Virtuālais apmeklējums  37  

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

   

Izsniegums kopā 9970 10182 -10%; +2% 

t. sk. grāmatas 5647 6045 -13%; +7% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4323 4137 -6%; -4% 

t. sk. bērniem 1585 1861 -16%; +17% 

Lietotāji % no iedz. skaita 
apkalpes zonā 

19% 19%  

Iedzīvotāju skaits 3340 3320 -0,3%; -0,6% 

 
Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata periodā bijis noturīgs, izsniegums 2016. gadā 

pieauga. Īpaši audzis bērniem izsniegto grāmatu skaits, jo pēdējos gados iepirkts skaitliski 
vairāk jaunas, saistošas, literatūras bērniem un jauniešiem. Vērojama jauno vecāku 
iesaistīšanās pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma bērnu lasīšanas veicināšanā. 
Turpretī samazinājies izsniegto periodisko izdevumu skaits, ko varētu skaidrot ar iespējām un 
pieaugošo interesi tos iepazīt interneta vidē. Skaitliski visvairāk krities interneta lietotāju 
apmeklējums. Daudziem radusies iespēja iegādāties un izmantot personīgos datorus, tāpēc šis 
pakalpojums nav nepieciešams. Kopumā, lai gan iedzīvotāju skaits novadā turpina 
samazināties, bibliotēkas lietotāju skaits( procentuāli no iedzīvotāju skaita) apkalpojamā 
mikrorajonā palicis nemainīgs. Daudzi lietotāji, īpaši skolēni,  izmanto WiFi , kas bez maksas 
pieejams bibliotēkā. 

Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas 
saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Atbilstoši novada domes apstiprinātiem 
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noteikumiem, par maksu iespējams izmantot kopētāju, printeri un skeneri. 
Piekļuvi bibliotēkai atvieglo uzbrauktuve, kuru izmanto vecāka gadagājuma apmeklētāji, 

jaunās ģimenes, cilvēki ar kustību traucējumiem.  
Skaitliski lielākās lasītāju grupas ir iestāžu darbinieki, skolēni un pensionāri. Pakalpojumi 

visām lasītāju grupām tiek sniegti, ņemot vērā viņu intereses un piedāvājot jaunākos 
izdevumus. Bibliotēkas lietotāji saņem individuāla palīdzība tradicionālo un elektronisko 
informācijas resursu izmantošanā. Bibliotēkā pieejamie preses izdevumi, tai skaitā izdevums 
“Mālpils Vēstis”, sniedz ziņas par aktualitātēm valsts institūciju, pašvaldības darbībā. 
Interesējošās ziņas pēc izvēles var meklēt arī internetā. Ziņas par grāmatām atrodamas reģiona 
bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Studentiem un citi interesentiem tiek piedāvāta iespēja 
izdevumus pasūtīt ar SBA starpniecību. Pieprasījumu skaits nav liels, jo beigušās izglītības 
iestāžu darbinieku masveida studijas kvalifikācijas celšanai. No 2016. gada sešiem 
pieprasījumiem -  4 ir studentiem mācību literatūra, 2 zinātniskajam darbam. 

 

“SBA rādītāji” 
SBA 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

6 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

- 

 
6. Krājums 

 
Bibliotēkas lasītājiem, kas ir gan pieaugušie, gan bērni un skolēni, pieejama universāla satura 
literatūra – daiļliteratūra un nozaru literatūra, kā arī preses izdevumi. Pārskata periodā 
uzmanība tika pievērsta bērnu grāmatu fonda paplašināšanai. 

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 

Finansējums krājuma komplektēšanai 4217 

t. sk. pašvaldības finansējums 4217 

grāmatām 2854 

t. sk. bērnu grāmatām 703 

periodiskajiem izdevumiem 1363 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā 
(pašvaldības finansējums) 

1,27 

Bibliotēka tiek finansēta no Mālpils pašvaldības budžeta. Finansiālais nodrošinājums grāmatu 
krājuma komplektēšanai pārskata periodā ir audzis un kopumā apmierina pieprasījumu. 

 
“Krājuma rādītāji” 

Jaunieguvumi 904 

Grāmatas 328 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 78 

t. sk. bērniem 71 

Izslēgtie dokumenti 832 

Krājuma kopskaits 11486 

Grāmatu krājuma apgrozība 14 

Periodisko izdevumu apgrozība 4 

 
Bibliotēkā 2016.gadā pabeigta grāmatu fonda rekataloģizācija. Pārskata periodā krājuma 
pārbaude nav veikta. Katru gadu tiek norakstīta nolietotā un mazvērtīgā literatūra. Krājuma 
analīze rāda, ka audzis jaunieguvumu skaits, komplektētās latviešu daiļliteratūras un literatūras 
bērniem eksemplāru daudzums. 
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 “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 

Letonika 2skat.,3sesijas 

News 3 

Par iegādātajiem jaunieguvumiem bibliotēkas apmeklētāji tiek informēti ar sarakstu un grāmatu 
izstādi, kā arī Mālpils novada mājas lapā. Par bezmaksas datubāzēm - ar informatīvajiem 
materiāliem, individuāli un mājas lapā.  

Vēl joprojām daži lasītāji ilgstoši kavē grāmatu nodošanas termiņus un kļūst par 
parādniekiem. Viņi regulāri telefoniski vai rakstiski saņem atgādinājumus. Ja nepieciešams, par 
parādu ziņojam ne tikai skolēnam, bet arī viņa vecākiem. Grāmatu nozaudēšanas gadījumā 
lūdzam tās atvietot. Tomēr dažas grāmatas neizdodas atgūt, jo lasītājs ir mainījis dzīvesvietu un 
neizdodas nodibināt kontaktus. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērnu un vidējā skolas vecuma skolēnu literatūras 
krājumam, kā arī 8 darba vietas lasīšanai. Lietotāju skaits 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, 
ir audzis par 19. Tas pats sakāms par izsniegumu (+276). Līdzīgi kā pieaugušajiem, mazinājies 
bibliotēkas apmeklējums. 
Ja iepriekšējos gados interneta apmeklējums skolēnu vidū guva pārsvaru pār grāmatām, tad 
šobrīd vērojama līdzsvarošanās. Jaunieguvumu skaits šai lasītāju grupai ir 71eksemplārs. 
Pēdējos gados audzis gan finansējuma apjoms, gan iepirkto grāmatu daudzums bērniem un 
jauniešiem, jo iepriekš šīs literatūras krājums bija nepietiekošs. 

Katru gadu, sadarbībā ar Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi, notiek bērnu ekskursijas 
– iepazīšanās ar bibliotēku. 2016.g. aprīļa mēnesī bērnudārza sagatavošanās grupām 
“Māllēpīte” un “Bitīte” notika iepazīšanās ar bibliotēku, rakstnieces Evijas Gulbes grāmatas 
“Bizbizmāsiņa” un vācu rakstnieka Erharda Dītla grāmatas “Sušķi no Šmucciema”pārstāsts. 
Pārmaiņus – rotaļas, skaitāmpanti, ilustrāciju zīmēšana. Kad šie bērni sāk apmeklēt skolu, 
daudzi no viņiem kļūst bibliotēkas lasītāji, jo atceras tikšanās brīžus bibliotēkā. Lasīšanas 
veicināšanas programma ”Bērnu žūrija” sekmīgi darbojas Mālpils vidusskolā, tāpēc nav racionāli 
dublēties. Tomēr cenšamies iepirkt programmā paredzētās grāmatas, lai skolēniem būtu iespēja 
izlasīt. It īpaši vasaras brīvlaikā. Popularizējot literatūru, rakstniekus, latviskās tradīcijas, 
bērniem tiek veidotas literatūras izstādes. 2016. gadā nozīmīgākā bija veltīta rakstnieka Jura 
Zvirgzdiņa 75 gadu jubilejai. Iecienīta ir bērnu literatūras jaunumu izstāde. 

Ar skolēniem regulāri tiek pārrunāts par uzvedības normām un atbildību internetā, 
nepieciešamību kritiski izvērtēt internetā piedāvāto saturu.  
 

8. Novadpētniecība 
Bibliotēka vāc, uzkrāj un sistematizē novadpētniecības materiālus, veido izstādes, organizē 

tematiskus sarīkojumus. 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”, 
kā arī publikācijas “Rīgas Apriņķa Avīzē” un centrālajos preses izdevumos. 

Novadpētniecības materiāli par Mālpili pēc UDK sistēmas tiek kārtoti tematiskajās mapēs. 
2016.gadā no jauna bija fiksēti un apkopoti 38 raksti dažādās jomās par Mālpili un mālpiliešiem. 
Bibliotēkā, izmantojot novadpētniecības materiālus, bija veidota izstāde fotogrāfa Ata Ieviņa 70 
gadu jubilejai, bet rakstnieces, publicistes Ivandes Kaijas 140 gadu atcerei vairāki izstāžu stendi 
un sarīkojums “Ivande Kaija un viņas laiks”. Novadpētniecības jomā bibliotēkai izveidojusies 
laba sadarbība ar novada kultūrvēsturiskā mantojuma biedrību” Idoves mantojums”. 
Novadpētniecības materiālus izmanto studenti un citi interesenti. 2016. gadā lielu popularitāti 
guva grāmata ”Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”, kuras sastādītāja ir mālpiliete 
kultūrvēsturniece Ieva Pauloviča. Lai veicinātu novadpētniecības materiālu pieejamību, plašāku 
izmantošanu, nākotnē jāuzsāk novadpētniecības krājuma digitalizācija. 
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10. Publicitāte 
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 pa Latvijas kultūrvēsturiskām vietām. 

2016.gada 23.martā -  tikšanās ar publicistu un rakstnieku Otto Ozolu. To ievadīja 
Mālpils amatieru teātra “Vēji” dalībnieku lasījums no grāmatas “Latvieši ir visur”. Sarunas ar 
viesi notika jautājumu un atbilžu veidā. Visvairāk pārrunu izraisījās par Latvijas vēsturi, 
mūsdienu sabiedriski politisko situāciju, sociālajām problēmām. Otto Ozols pastāstīja arī par 
grāmatu” Ļatvieši ir visur”, “Theodorus.Deja ar ziloņzivi” un publicistikas krājuma “Neērtās 
patiesības” tapšanas procesu. 
(65 apmeklētāji). 

20. aprīlī – bērnudārza sagatavošanās grupu “Māllēpīte” un “Bitīte” iepazīšanās ar 
bibliotēku un nodarbība (2 bērnu grāmatu pārstāsts, rotaļas, skaitāmpanti, ilustrāciju zīmēšana). 
(39 bērni). 

11.augustā – bibliotēkas lasītāju ekskursija uz Saldu, Saldus novadu : uzņēmuma 
“Gotiņa” ražotne, Jaņa Rozentāla memoriālais muzejs, Saldus pilsēta, Oskara Kalpaka muzejs 
“Airītes”, biškopja Jāņa Vainovska bišu drava “Kāres”. (40dalībnieki). 

12. oktobrī – rakstnieces Ivandes Kaijas 140 gadu atceres sarīkojums. Piedalās 
literatūrzinātnieces Gundega Grīnuma, Eva Eglāja – Kristsone un vēsturniece Ineta Lipša. 
Sarunas par literatūru, vēsturi, sievietes lomu sabiedrībā 20.gadsimta pirmajā pusē. Ivandes 
Kaijas darba “Iedzimtais grēks” tapšana Mālpilī. Mālpils amatierteātris “Vēji” izspēlē ainas no 
izrādes “Iedzimtais grēks “ dramatizējuma. (56 apmeklētāji). 
 

11. Sadarbības ar citām pašvaldības iestādēm raksturojums 
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, konsultācijas ar 
reģiona galvenās bibliotēkas speciālistiem. Ciešāka sadarbība izveidojusies ar Mālpils kultūras 
centru, kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistiem, bērnudārza darbiniekiem, Mālpils mākslas un 
mūzikas skolu. 
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Sidgundas bibliotēka 

 
1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 

Sidgundas bibliotēka atrodas Mālpils novada Sidgundas ciematā, daudzdzīvokļu mājā 

divistabu dzīvoklī. Bibliotēka ir Mālpils pašvaldības struktūrvienība. Bibliotēkas teritoriālajā 

aptvērumā dzīvo 390 iedzīvotāji. 

Bibliotēkas mērķis ir radīt vidi, kur apmeklētājs var saņemt bezmaksas informatīvos un 

bibliotekāros pakalpojumus. Bibliotēka piedāvā kvalitatīvu daiļliteratūru , gadagrāmatas, nozaru 

literatūru un  25 nosaukumu preses izdevumus. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums. 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 

 

 2014 2015 2016 

Ieņēmumi kopā(EUR)    

Pašvaldības finansējums 12644€ 14976€ 15090€ 

 

                                               Bibliotēkas izdevumi. 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā(EUR) 12644€ 14967€ 15090€ 

Darbinieku atalgojums(bruto) 6854€ 9109€ 8900€ 

Krājuma komplektēšana 1222€ 2336€ 2248€ 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Bibliotēkas kopējā platība -53 m2. Lasītāju apkalpošanas telpas- 47 m₂. Telpu stāvoklis 

pēc 2013. gada remonta ir labs. Bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām nav plānota. 

 

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums. 

 

4. Personāls. 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece- bibliotēkas vadītāja. Bibliotekāre strādā pilnu darba 

slodzi. Nav speciālās bibliotekārās izglītības.  

1988. gada martā saņemts dokuments par ciema bibliotēku vadītāju kursiem Kultūras 

darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtā. Zināšanas bibliotēkas darba jautājumos un 

datorzinībās iegūtas kursos un reģiona galvenās bibliotēkas organizētajos darba semināros. 

Pašvaldības piešķirtais finansējums profesionālajai pilnveidei un pieredzes apmaiņas 

braucieniem ir apmierinošs. 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
Apmierinošs/neapmieinošs) 

 Piezīmes 

Datori 1 4 apmierinošs  

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 
iekārtas 

 1 apmierinošs  
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

Bibliotēkas pamatrādītāji. 

 

Bibliotēkā ir brīvas pieejas grāmatu fonds. Jaunākā literatūra tiek iegādāta J.Rozes grāmatnīcā 

Siguldā. Tiek sekots, lai tiktu iegādata kvalitatīva, lasītāju pieprasīta literatūra. Palielinās preses 

izdevumu izsniegums, tādēļ Bibliotēka abonē 25 nosaukumu preses izdevumus, cenšoties 

apmierināt lasītāju pieprasījumu. 

 Pie Bibliotēkas nav izbūvēta uzbrauktuve personām ar īpašām vajadzībām, jo telpas atrodas 

otrā stāvā.  

Pakāpeniski tiek atjaunots uzziņu literatūras fonds, iegādājoties jaunākās grāmatas, 

enciklopēdijas par dārzkopību, aktieriem, sportu, rokdarbiem. 

Bibliotēka sniedz uzziņas izmantojot bibliotēkā esošās enciklopēdijas, interneta resursus, 

bezmaksas datu bāzes LETONIKA, LURSOFT.  

Katru mēnesi iznāk pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums Mālpils Vēstis, kuru 

bibliotēkas lasītāji var iegūt bezmaksas. 

Bibliotēka izmanto savam darbam Salaspils bibliotēkas elekronisko katalogu. 

Digitalizācija bibliotēkā nav veikta. 

Iekšzemes un starptautiskais SBA – 2016.gadā nav izmantoti SBA pakalpojumi. 

 

Bibliotēka sabiedrības viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti uzzina veicot individuālās sarunas 

ar lasītājiem- izzinot lasītāju vēlmes par jaunāko literatūru un preses izdevimiem.  

Problēma ar kuru bibliotēkai ir jasaskaras katru dienu ir vajadzība mainīt bibliotēkas atrašanos 

vietu ,jo patlaban telpas atrodas daudzīvokļu mājas otrajā stāvā. Sidgundas bibliotēka ir palikusi 

vienīgā Mālpils pašvaldības institūcija Sidgundā. Joprojām nav atrastas citas telpas, kuras būtu 

plašākas, ērtākas un atrastos obligāti pirmajā stāvā.  

 

 

 

 2014 2015 2016 % salīdznot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 98 83 107 -15%;+29% 

t.sk.bērni 28 23 28 -18%;+22% 

Fiziskais apmeklējums 2130 1375 1195 -35%;-13% 

t.sk.bērni 1364 795 618 -22%;-42% 

Virtuālais apmeklējums   21  

Sociālo tīklu 
apmeklējums(skatījumi) 

    

Izsniegums kopā 1231 1093 1196 -11%;+9% 

t.sk. grāmatas 100 188 165 +88%;-12% 

t.sk.periodiskie izdevumi 1131 905 980 -20%;+8% 

t.sk. bērniem 98 71 69 -27%;-3% 

Lietotāji% no iedzīv. skaita 
apkalpes zonā 

24% 20% 27%  

Iedzīvotāju skaits 409 405 390 -1%;-4% 
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6. Krājums. 
 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums.” 

 

 

Rekataloģizācija. Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE programmu. Jaunieguvumu 

sarakstus sūta uz Rajona Galveno bibliotēku, kura ievada grāmatas ALISE. 

Krājuma pārbaude. Krājuma inventarizācija veikta 2015. gadā. Pārbaudē konsatēts, ka 

grāmatu uzskaite tiek veikta atbilstoši noteikumiem- numurētas, apzīmogotas un ierakstītas 

inventāra grāmatā. Tiek sekots grāmatu fonda saturam un kvalitātei.  

Krājuma rādītāji.  Bibliotēka jaunās grāmatas iegādājas Siguldā J.Rozes grāmatnīcā. 

Atlasē tiek izvērtēts grāmatu pieprasījums, saturs. Mālpils pašvaldības piešķirtais budžets 

pilnībā apmierina un tiek iegādātas kvalitatīvas  jaunākas grāmatas. 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 506 634 628 

Grāmatas 110 144 138 

t.sk latviešu literatūra 110 144 138 

t.sk bērniem 23 25 21 

Izslēgtie dokumenti 950 490 585 

Krājuma kopskaits 5928 6072 4679 

Grāmatu krājuma apgroziba 0,21 0,18 0,25 

Periodisko izdevumu apgrozība 3 2 2 

Datubāzes. 

Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā Letoniku un Lursoft Laikrastu datubāzes. 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums. 

Datubāze 2014. 2015 2016 

Letonika 31 3 20 

News    

Krājuma un datubāzu popularizēšana. 
       Darbs ar krājumu bibliotēkā  norit visa gada garumā,  atlasot novecojušās un  iegādājoties 
jaunāko literatūru. Jaunākā literatūra tiek iegādāta pēc lasītāju pieprasījuma un izvērtējot 
izdevniecību piedāvājumu- gadagrāmatas, dažādu nozaru literatūru, latviešu oriģinālliteratūru 
un bērnu grāmatas. Lasītāji ar jaunāko literatūru iepazīstas apskatot jaunieguvumu izstādes.  
Datubāzes bibliotēkas lasītāji izmanto maz. Skolēniem izstrādājot projekta darbus tiek piedāvāts 
izmanot datubāzi LETONIKA.  

 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma komplektēšanai 2197 2336 2248 

t.sk.pašvaldības finansējums 2197 2336 2248 

grāmatām 1222 1457 1304 

t.sk bērnu grāmatām 138 285 180 

Periodiskajiem izdevumiem 975 879 944 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīv.apkalpes zonā (pašvaldības 
finansējums) 

5 6 6 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

2016. gadā Sidgundā vairs nedarbojas Sidgundas pamatskola. Darbs ar bibliotēkas 

apmeklētājiem patlaban vairāk notiek sarunājoties un interesējoties, kādas grāmatas bērni 

vēlētos redzēt bibliotēkā. Jaunākā literatūra tiek iegādāta izvērtējot bērnu pieprasījumu, lai būtu 

gan latviešu rakstnieku dabi, gan patlaban populārā fantastika, piedzīvojumi.  Bibliotēka 

iegādājas  arī Bērnu lasīšanas žūrijas grāmatas. Bibliotēka piedāvā skolēniem bezmaksas 

internetu, datubāzes, kuras var izmantot rakstot projekta darbus.  

 

8.Novadpētniecība. 

Bibliotēka apkopo materiālus par Sidgundu , kuri tiek iegūti no preses izdevumiem “  Rīgas 

Apriņķa Avīze “un novada  izdevums  “Mālpils  Vēstis “. Bibliotēkā ir saglabāti albumi  ar 

fotoattēliem, kad bija kolhoza laiki. 2006. gadā Sidgunda svinēja  800-gadi un  jauniegūto  

materiālu kopijas glabājas bibliotēkā.Bibliotēkai ir uzdāvināta  grāmata par Mālpili (izdota 

2005.g.) un  grāmata Mālpils novada folklora “Trīs sidraba avotiņi”. 2016. gadā  ir izdots rakstu 

krājums “Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”. Šis izdevums ir nozīmīgs Latvijas novadu 

kultūrvēstures  krājums. Novadpētniecības materiāli ir pieejami  bibliotēkas apmeklētājiem.  

 

9. Publicitāte. 

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem četras dienas nedēļā.  Paziņojumi tiek izvietoti uz informācijas 

tāfeles. Bibliotēka piedāvā apmeklētājiem: 

 Brīvas pieejas grāmatu fondu, 

 Preses izdevumus , 

 Bezmaksas interneta pakalpojumus, 

 Jaunieguvumu izstādes,  

 Printēšanas un kopēšanas pakalpojumus. 

Ziņas par bibliotēkas darbu tiek iesniegtas Mālpils pašvaldībai , veidojot gada pārskatu un tās 

var atrast novada mājas lapā www.malpils.lv .  

Bibliotēka iedzīvotāju viedokli  uzzina individuālās sarunās ar apmeklētājiem.  

Bibliotēkas telpas ir mazas, tādēļ vairāk tiek izliktas dažādu  tematu nozaru literatūras izstādes. 

Lasītāju lielako skaitu sastāda pensionāres un skolēni.  

Patlaban Sidgundas bibliotēka ir palikusi vienīgā pašvaldības iestāde Sidgundā, tādēļ vēl jo 

vairāk ir nepieciešamas plašākas telpas.  

10. Sadarbības tīkla raksturojums. 

Sidgundas bibliotēkai budžetu piešķir Mālpils novada pašvaldība. Piešķirtais budžets ir 

pietiekošs, lai iegādātos kvalitatīvu daiļliteratūru un abonētu lasītājus interesējošus preses 

izdevumus. Laba sadarbība ir izveidojusies ar pašvaldības izpilddirektoru, grāmatvežiem un 

kolēģēm Mālpils novada bibliotēkā, kultūras centrā. 

Reģiona galvenās bibliotēkas palīdzība ir vajadzīga, lai pareizi veiktu bibliotekāro darbu. Aktuāla 

ir informācija, ko sniedz  RGB metodiķe un pārējas speciālistes. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Sporta pasākumi 

 

 

Sacensības, kuras notika Mālpilī 
Datums Notikums Piezīmes 

09.01.2016. LATVIJAS 2.līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem – 
1.posms. 

Mālpilī sacentās 4 komandas. Mālpilieši 
pirmajā spēlē sīvā cīņā piekāpās 
komandai „Rīgas SVK” (24:26). 
Turpinājumā tika uzvarētas komandas 
„NK Aloja” (29:21) un „Druva” (32:18). 

16.01.2016. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 5.posms 

5.posms. 6 dalībnieki 

17.01.2016. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 1.posms 

1.posms. 12 dalībnieki 

30.01.2016. Mālpils novada atklātais 
čempionāts NOVUSĀ, 1.posms 

1.posms. 41 dalībnieks 

14.02.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAHĀ 

Piedalījās 8 komandas. Tika izspēlēta 
rinķa sistēma ar apdomas laiku 12 
minūtes katram dalībniekam + 5 
sekundes par gājienu. Mālpils novada 
komanda (Anatolijs Seļivanovs, Klāvs 
Stabulnieks, Ģirts Lielmežs un Esmeralda 
Balode-Buraka) piedzīvoja 4 zaudējumus 
(pret Inčukalna, Salaspils, Siguldas un 
Ādažu novada komandām) un 3 reizes 
nospēlēja neizšķirti (pret Babītes, 
Baldones un Saulkrastu novadu 
komandām). Tas viss kopumā deva 
7.vietu turnīrā. 

27.02.2016. Mālpils novada atklātais 
dubultspēļu čempionāts 
NOVUSĀ 

Piedalījās 21 pāris no visas Latvijas. 

12.03.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils apakšgrupā spēlēja 4 komandas 
(Mālpils, Sigulda, Sēja un Ādaži). Mālpils 
novada komanda piekāpās visās 3 spēlēs 
(2:10 pret Siguldu, 1:4 pret Sēju un 0:6 
pret Ādažiem), ierindojās 4.vietā grupā un 
13.vietā kopvērtējumā. 

12.03.2016. Latvijas Republikas dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ vīriešu 
pāriem – astotdaļfināls. 

Mālpilī startēja 12 pāri, kuri noskaidroja 6 
labākos, kuri turpinās sacensības 
ceturtdaļfinālā. Mālpili pārstāvēja 2 pāri 
(T.Zagorskis-V.Bērziņš un O.Janbergs-
J.Dišereits), kuri diemžēl neiekļuva starp 
6 labākajiem (attiecīgi 9. un 8.vieta).  

19.03.2016. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 7.posms 

7.posms. 7 dalībnieki 

20.03.2016. Mālpils novada čempionāts 3.posms. 15 dalībnieki 
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ZOLĪTĒ, 3.posms 

26.03.2016. Mālpils novada atklātais 
čempionāts NOVUSĀ, 2.posms 

2.posms. 50 !!! dalībnieki. 

16.04.2016. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 8.posms 

8.posms. 7 dalībnieki 

17.04.2016. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 4.posms 

4.posms. 13 dalībnieki. 

30.04.2016. Mālpils novada atklātais 
čempionāts NOVUSĀ, 3.posms 

2.posms. 34 dalībnieki. 

14.05.2016. Mālpils novada 
VELOBRAUCIENS 

Kopumā sacensībās piedalījās 44 
dalībnieki.  

04.06.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

Sacensībās piedalījās 8 sieviešu un 9 
vīriešu komandas. Mālpils sieviešu 
komanda (Krista Mihelsone un Liene 
Mellupe) savā grupā piekāpās Mārupes 
komandai (0:2), uzvarēja Olaines 
komandu (2:0) un sīvā cīņā izšķirošā seta 
galotnē zaudēja Babītes komandai (1:2) 
un līdz ar to netika pusfinālā. Cīņā par 
5.vietu tika uzvarētas Baldones (2:0) un 
Ropažu (2:1) komandas. Mālpils vīriešu 
komanda (Māris Čīma un Kristaps 
Butkevičs) savā grupā pieveica Stopiņu 
(2:0) un Ropažu (2:1) komandas un 
ieņēma 1.vietu savā apakšgrupā. 
Izslēgšanas spēlēs Mālpils komanda 
ceturtdaļfinālā diemžēl piekāpās Babītes 
komandai (0:2) un zaudēja iespēju 
cīnīties pa medaļām. Cīņā par 5.vietu tik 
uzvarēta Ropažu komanda (2:0) un 
zaudēts Stopiņu komandai (0:2) un līdz ar 
to izcīnīta 6.vieta. 

26.06.2016. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
1.posms 

16 dalībnieki 

02.07.2016 Mālpils novada atklātais 
čempionāts PLUDMALES 
VOLEJBOLĀ, nakts turnīrs 

32 dalībnieki 

24.07.2016. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
2.posms 

16 dalībnieki 

28.08.2016. Pludmales volejbola sacensības 
„Mālpils pludmales karalis 2016” 

Piedalījās 8 labākie mālpilieši. 
Aizraujošās un interesantās cīņās par 
Mālpils pludmales karali 2016 tika kronēts 
Māris Čīma, kurš izšķirošajā cīņā (ar 
Nauri Krīgeru) pieveica Kristapu 
Butkeviču, kuram palīdzēja Maikls 
Mihelsons 

17.09.2016. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

1.posms. 8 dalībnieki 

18.09.2016. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 7.posms 

7.posms. 8 dalībnieki. 

27.08.2016. LR veterānu individuālais 50+ grupā uzvarēja Vilkoica Irēna, 2.vietā 
Lāce Ilze, 3.vietā Kriščuka Dina (visas no 
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čempionāts novusā sievietēm 
50+ un 70+ grupās. 

Rīgas). 70+ grupā uzvarēja Babra Biruta 
(Aizkraukle), 2.vietā Vīksne Benita (Rīga), 
3.vietā Bindemane Maija (Ogre). 

30.10.2016. Vīnkalna kausa izcīņa NOVUSĀ 44 dalībnieki. 

26.11.2016. Mālpils novada atklātais 
čempionāts NOVUSĀ,  
noslēdzošais posms 

Sacensības notika 3 grupās – KUNGI 
(LNF Licencētie spēlētāji), DĀMAS un 
TAUTAS klase (visi nelicencētie 
spēlētāji). Nopietnākajā KUNGU grupā 
1.vietu kopvērtējumā ieguva Sandis 
Kalniņš no novusa kluba „Vidzemnieki”, 
2.vietā – Aleksejs Mironovs no Lojas, bet 
3.vietā – Sergejs Valbergs no novusa 
kluba „Vidzemnieki. Labākais no 
mālpiliešiem Tālivaldis Zagorskis palika 
tūlīt aiz godalgoto trijnieka – 4.vietā. 
Sieviešu konkurencē uzvarēja Dzintra 
Leimane no Ogres, 2.vietā Evelīna Sirmā 
no novusa kluba „Vaidava”, 3.vietā Anna 
Terehova no Ogres. TAUTAS klasē 
1.vieta mālpilietis Edgars Komarovs, 
2.vietā – Nauris Jēčs no Siguldas, 3.vietā 
– Gunārs Pļavnieks no Balviem. 

10.12.2016. Mālpils novada domes kausa 
izcīņa ātrajā ŠAHĀ 

38 dalībnieki no visas Latvijas. Pirmo 
vietu sacensībās ar 7,5 punktiem no 8 
izcīnīja nacionālais meistars Deniss 
Nikolajevs, otro vietu ieguva 
starptautiskais meistars Rolands Bērziņš 
(6,5 punkti), trešajā vietā, pēc papildus 
koeficienta, ierindojās nacionālais 
meistars Kristaps Kretainis (6 punkti), 
4.vietā – meistarkandidāts Uldis Melderis 
(arī 6 punkti), 5.vietu ieguva FIDE 
meistars Artūrs Bernotas (5,5 punkti). 
Labākais rezultāts dāmām – Anda Krauze 
(4 punkti, 19.vieta kopvērtējumā), senioru 
balvu ieguva Ansis Vidriķis (4 punkti, 
20.vieta kopvērtējumā), labākais no 
jauniešiem – Aleksandrs Jazdanovs (5 
punkti, 8.vieta kopvērtējumā). Labākais 
vidzemnieks Gundars Šmits (5 punkti , 
12.vieta kopvērtējumā). No mālpiliešiem 
Ģirts Lielmežs (4 punkti; 17.vieta), 
Anatolijs Seļivanovs (3,5 punkti; 24.vieta), 
Māris Bīriņš (3 punkti; 28.vieta) un Māris 
Bērziņš (2 punkti; 35.vieta). 

17.12.2016. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 

4.posms. 

18.12.2016. Mālpils novada čempionāts 
ZOLĪTĒ, 10.posms 

12.posms. 7 dalībnieki. 2016.gada 
kopvērtējumā 1.vietu ieguva N.Ozoliņš, 
2.vietā – A .Vairogs, 3.vietā – Ā.Kaļiņina. 

 
 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

23.01.2016. LATVIJAS 2.līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem – 

2.posmā mālpilieši spēlēja Lēdmanē un 
piedzīvoja 3 zaudējumus komandām 
„Lēdmane” (23:27), „Pociems” (21:29), un 
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2.posms. „Sala 2” (22:28). 

06.02.2016. LATVIJAS 2.līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem – 
3.posms. 

Mālpilieši spēlēja Ķekavā un piekāpās 
komandām „Stariņš” (14:26) un „Jaunpils” 
(22:28), kā arī pieveica komandu „Ķekava 
2” (27:23). 

20.02.2016. LATVIJAS 2.līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem – 
4.posms. 

Mālpilieši spēlēja Pinķos, divreiz cīnījās 
neizšķirti ar komandām „Tukums 2” 
(25:25) un „Auce” (25:25), kā arī pieveica 
komandu „Babīte 2” (26:14) 

05.03.2016 LATVIJAS 2.līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem – 
5.posms. 

Mālpils novusa komandas dalībnieki 
spēlēja Valdemārpilī. Mālpilieši visās 3 
spēlēs piedzīvoja zaudējumus komandām 
„Talsi” (24:26), „Olaine” (21:29) un 
„Grobiņa” (13:27) un kopvērtējumā 16 
komandu konkurencē ieņēma 13.vietu. 

11.05.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ 

Mālpils novada komanda (Ģirts Lielmežs, 
Sandra Lielmeža, Dace Linde un Adris 
Strapcāns), startējot nepilnā sastāvā, 
ieguva 12.vietu. Individuāli Dace Linde 
savā vecuma grupā izcīnīja 3.vietu. 

21.05.2016. FINSO STARPTAUTISKAIS 
REITINGA TURNĪRS novusā 
dubultspēlēs 

Mālpilieši Andris Lagzdiņš un Alfons Suķis 
ieņēma godpilno 3. vietu. 

28.05.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
MTB riteņbraukšanā 

Mālpils novada komanda (Aivars Strauss, 
Valters Brežinskis un Valts Mihelsons) 
startējot nepilnā sastāvā 10 komandu 
konkurencē, ieguva 9.vietu. Individuāli 
Valts Mihelsons un Valters Brežinskis 
savās vecuma grupās izcīnīja 4.vietu, bet 
Aivars Strauss ieguva 5.vietu. 

17.09.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ – 
priekšsacīkstes 

Mālpils komanda uzvarēja Inčukalns 
novada komandu (40:30) un zaudēja 
Ropažu novada komandai (41:47), grupā 
ieņēma 2.vietu un izcīnīja tiesības spēlēt 
par 4. līdz 6.vietai. 

24.09.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

Mālpils novada komanda (Mārtiņš 
Dišereits, Alfons Suķis, Oskars Janbergs 
un Tatjana Rakojeda) 10 komandu 
konkurencē ieguva 3.vietu. Individuāli pie 
galdiņiem katrs no Mālpils vīriem izcīnīja 
3.vietu. 

01.10.2016. 
un 
09.10.2016. 

Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ 

Mālpilī un Mārupē notika Pierīgas novadu 
sporta spēles volejbolā. Sacensībās 
piedalījās 5 komandas, kuras spēlēja 
katra ar katru. Mālpils komanda uzvarēja 
Babītes un Sējas komandas, piedzīvoja 
zaudējumus pret Mārupes un Stopiņu 
komandām un izcīnīja 3. vietu. 

22.10.2016. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Mālpils novada komanda (Normunds 
Ozoliņš, Edgars Komarovs, Edgars 
Bogdans un Liene Kristovska) ar 2 
uzvarām (pret Babītes un Saulkrastu 
komandām) un 2 zaudējumiem (pret 
Krimuldas un Ropažu komandām) 5 
komandu konkurencē dalīja 2. līdz 4.vietu, 
bet pēc koeficienta kopvērtējumā palika 4. 
vietā. 

12.11.2016. Pierīgas novadu sporta spēles Mālpils labākie zolmaņi (Normunds 
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ZOLĪTĒ Ozoliņš, Agris Ozoliņš, Grigorijs 
Kozļakovskis un Iveta Kukurāne) 10 
komandu konkurencē izcīnīja 2.vietu. 
Individuāli Grigorijs Kozļakovskis ieguva 
3.vietu. 

 
 

KOPSAVILKUMS 
 
Pierīgas sporta spēļu 2016.gada kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 8.vietu starp 16 

Pierīgas novadiem, kā arī 2.vietu starp mazajiem (zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. 
Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos, no kuriem 12 sporta veidos piedalījās arī 
mālpilieši. 3 sporta veidos tika iegūtas medaļas (2.vieta – zolītē; 3.vieta – novusā un volejbolā 
vīriešiem). 3 sporta veidos līdz medaļām mazliet pietrūka (4.vieta – šautriņu mešanā un 
zemledus makšķerēšanā; 5.vieta – pludmales volejbolā sievietēm). Papildus Mālpils novads 
saņēma atzinību par visvairāk notikušajām Pierīgas novadu sacensībām – 5 sporta veidu 
sacensības notika Mālpilī. 

2016.gadā Mālpilī tika sarīkotas 28 sacensības 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 

2016.gadā gada kopējais budžets bija EUR 378 271. No tiem EUR 193 989 – Mālpils 
sociālās aprūpes centra un tā klientu uzturēšanai, EUR 7 149 - aprūpei mājās pakalpojuma 
nodrošināšanai, EUR 21 660 – sociālās palīdzības pabalstiem, EUR 25 238 – brīvprātīgo 
iniciatīvu finansēšanai (bērna piedzimšanas pabalsts, atbalsts daudzbērnu ģimenēm u.c.) 
pašvaldības iedzīvotājiem. 

Sociālā dienesta darbību var raksturot ar vārdiem – veikt sociālo darbu un sociālo aprūpi 
dažādām klientu grupām, sniegt sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām personām.  

 Sociālais darbs tiek veikts ar dažādām mērķa grupām 

 ar ģimenēm ar bērniem, kurās netiek nodrošinātas bērnu pamatvajadzības. Sociālā 
dienesta uzraudzībā ir 6 riska ģimenes, sociālais darbs tiek veikts arī ar 12 ģimenēm, 
kurās netiek nodrošinātas bērnu pamatvajadzības. 

  ar ilgstošiem bezdarbniekiem, lai nezaudētu darba prasmes un meklētu iespējas 
atgriezties darba tirgū. 

 ar personām ar invaliditāti un vientuļie pensionāriem, kuriem tiek sniegts atbalsts dažādu 
sociālo gadījumu risināšanā.  

Sociālās aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts: 

 institucionāli Mālpils sociālās aprūpes centrā -    

2016.gadā sociālās aprūpes pakalpojums no pašvaldības budžeta tika nodrošināts 18 Mālpils 
pašvaldības iedzīvotājiem, gada laikā kopā 5 936 gultas dienas. No pašvaldības budžeta tas 
izmaksāja EUR 55 114.  Pavisam 2016.gadā tika aizpildītas 12 082 gultas dienas, kas bija par 
555 vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

 personas dzīvesvietā -  

Pakalpojums Aprūpe mājās tika nodrošināta 13 personām. 4 personām tas bija maksas 
pakalpojums saskaņā ar noslēgto līgumu ar apgādnieku.  

2016.gadā pieprasījums pēc sociālās palīdzības ir samazinājies. 

 Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumus par statusa piešķiršanu 21 trūcīgai ģimenei (kopā 47 
personas) un 43 maznodrošinātām ģimenēm (kopā 54 personas). Šīm ģimenēm ir sniegta arī 
sociālā palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai - pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai (2 personām 149 EUR apmērā), dzīvokļa pabalsts (55 ģimenēm EUR 8 
793 apmērā), pabalsts veselības aprūpei (36 personām EUR 3 688 apmērā), pabalsts bērnu 
audzināšanai un izglītošanai (5 ģimenēm EUR 2 022 apmērā). Pavisam 2016.gadā ir pieņemti 
547 iesniegumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem. 

Sociālais dienests administrē pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus – materiālās 
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palīdzības pabalstus daudzbērnu ģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsts politiski 
represētajām personām, pabalstu aizbildņiem un audžuģimenēm. 2016.gadā šim mērķim 
iztērēti  EUR 25 238. Sociālā dienesta izveidotajā daudzbērnu reģistrā reģistrētas 47 
daudzbērnu ģimenes, kurās kopā ir 151 bērns. 

Sociālajam dienestam ir 5 līgumi par bērnu ārpusģimenes aprūpi audžuģimenē. 
Pašvaldībai gadā bērnu uzturēšana ārpusģimenes aprūpē izmaksā EUR 5 510.  

Sociālais dienests nodrošina Valsts finansēto asistenta pakalpojums personām ar 
invaliditāti. 2016.gadā asistenta pakalpojumu saņēma  30 personas.  

Servisa pakalpojumus (veļas mazgāšana un dušas)  izmanto 18 ģimenes. 

Sociālais dienests pieņem atzinumus par valsts apmaksātu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību. 2016.gadā tika pieņemti 11 atzinumi par sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, 2 atzinumi par valsts apmaksātu sociālās aprūpes 
pakalpojumu nepieciešamību. 

Sociālais dienests pašvaldībā realizē ESF projektu "Eiropas atbalsta fonds 
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. 2016.gadā tika izsniegtas 401 pārtikas paka 
un 97 higiēnas un saimniecības preču pakas. Projekta ietvaros trūcīgo ģimeņu bērniem ir 
iespēja saņemt mācību piederumu komplektus un bērnu pārtikas un bērnu higiēnas pakas 
(bērniem līdz 2 gadu vecumam). 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 (supervīzijas), kas daļēji tika finansēts no 
pašvaldības budžeta, daļēji no Eiropas Sociālā fonda. 

Mālpils novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu par projekta 
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu 
pašvaldībā. Projekta ietvaros pašvaldībā paredzēts attīstīt sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura 
invaliditāti (GRT). Projekta ietvaros pašvaldībā tika izvērtēti 21 persona ar GRT. Sociālais 
dienests ir saņēmis ekspertu izstrādātos atbalsta plānus, kuros ir noteikts, kādi pakalpojumi 
pašvaldībā būtu jāattīsta -  dienas centra, specializēto darbnīcu un grupu dzīvokļa 
pakalpojumus. Bērniem, kuriem VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, jau 
šobrīd ir pieejams sociālās aprūpes. un “Atelpas” brīža pakalpojums.  

2016.gadā ir samazinājies apgādnieku parāds par sociālās aprūpes pakalpojumu Mālpils 
sociālās aprūpes centrā. Parāds par sociālās aprūpes pakalpojumiem uz 2016.gada 
31.decembri ir EUR 25 816. 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. 2016.gadā kopējais parāds ir 
samazinājies par 11,4 %. 
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 

 

 
1. Saņemti un izskatīti 18 būvniecības iesniegumi 2. un 3. grupas būvēm.  
2. Akceptēti 13 būvprojekti, tai skaitā 3 dzīvojamās mājas un 6 ražošanas un noliktavu objekti;  
3. Sagatavoti 6 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 8 ēkas un 

būves;  
4. Izdotas 28 būvatļaujas, tai skaitā 4 dzīvojamām mājām.  
5. Izskatītas un akceptētas 17 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas  
     ieceres;  
6. Saskaņoti 17 Paskaidrojuma raksti 1. grupas būvēm.  
7. Sagatavotas un iesniegtas 20 izziņas, atzinumi un apsekošanas akti par būvēm un ēkām; 
8. Sagatavotas un iesniegtas ikceturkšņa atskaites statistikas pārvaldē; 
9. Būvvaldes speciālisti piedalījušies Ekonomikas Ministrijas un Būvniecības Valsts kontroles 

biroja organizētajos kā arī citos semināros par būvniecības plānošanas, teritorijas 
plānošanas, zemes ierīcības un citiem jautājumiem. 
Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem būvniecības jautājumos. 
Apmeklētas apmācības un uzsākts darbs Būvniecības informācijas sistēmā. 

 

 

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 12 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 7 īpašumiem. 

 Sagatavotas 50 izziņas par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

 Pašvaldības nomas zemju žurnālā reģistrēti 126 zemes nomas līgumi, tai skaitā  44 

noslēgti par pašvaldības zemes nomu. 

 Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu  pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju un 

valsts rezerves zemju fondā ieskaitīto izvērtēšana;  

http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
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 Atsavināšanai nodoti 4 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 18 iesniegumi par   

lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. 

 Apsekoti  objekti un sagatavotas izziņas par koku ciršanas atļauju ārpus meža. 

 Pašvaldības ceļu aktualizācija un reģfistrēsana kadastra informācijas sistēmā. 

 

 Par objektu un dzīvojamo māju privatizāciju 
 

 2016.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. Turpināts process sadarbībā ar dzīvokļu 
īpašniekiem, kuri dzīvokļus privatizējuši saskaņā ar likumu  “Par lauksaimniecības uzņēmumu 
un zvejnieku kolhozu privatizāciju” par pajām. Apstiprinātas  Formas 11 dzīvojamo māju  sadalei 
domajāmās daļās dzīvokļu īpašniekiem ( “Ranti”, “Zābaki”) un parakstītas 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 ~ 130 klientiem, 

 Ar Mālpils novada domes atbalstu iegādāts traktors – ekskavators Ceļu Dienesta 

vajadzībām, 

 Apkures sezonā nodrošināta siltuma padeve Mālpils ciema iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām, 

 Veikti plānveida kapitālie remonti ciemata katlu mājā. Kapitālajos remontos un 

pamatlīdzekļu iegādei ieguldīti ~ 12 000 Euro, 

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

robežās, 

 Ar pašvaldības finansējuma atbalstu atjaunoti ~ 5,7 km grants ceļu virskārtas Mālpils 

novada teritorijā, 

 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 
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apsaimniekošanas līgumu ietvaros, 

 Ar Mālpils novada domes atbalstu uzsākta centrālās katlu mājas I kārtas rekonstrukcija, 

uzstādot 1,5 Mw šķeldas apkures katlu. 
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PROJEKTU VADĪBA 
 

Mālpils novada dome aktīvi sekojusi līdzi savām iespējām pretendēt uz ES fondu 
finansējumu, lai uzlabotu un attīstītu mūsu novada publisko infrastruktūru, radītu jaunas 
darbavietas, attīstītu ekonomiku, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un iespējas izglītoties. 
Tāpat tiek izmantota iespēja piesaistīt arī valsts budžeta finansējumu dažādu ieceru 
īstenošanai. 
Līdz 2016. gada 31. decembrim Mālpils novada dome iesniegusi un saņēmusi finansiālu 
atbalstu no ES fondiem un valsts budžeta sekojošiem projektu pieteikumiem: 
Nr
. 

Projekta 
nosaukums un 
identifikācijas 

numurs 

Finansējuma 
avots 

Īstenošanas 
laiks 

Finansējuma 
kopsumma 

Fonda 
finansējums 

Pašvaldības 
finansējums 

Komentāri 

1. Jauna pieredze 
četru 
specialitāšu 
skolotājiem un 
audzēkņiem 
 

Erasmus+ 2014. gada 
septembris  
– 2016. gada 
jūnijs 

84004,00 
EUR 

84004,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils 
Profesionālā 
vidusskola 

2. Skolotāju 
profesionālo un 
svešvalodu 
kompetenču 
uzlabošana kā 
skolas 
modernizācijas 
un 
internacionalizāc
ijas 
priekšnoteikums 
 

Erasmus+ 2014. gada 
septembris  
– 2016. gada 
jūnijs 

32629,00 
EUR 

32629,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils novada 
vidusskola 

3. Mācīt un 
mācīties 
uzņēmējdarbību 

 

Erasmus+ 
 
 

2014. gada 
novembris  
– 2016. gada 
augusts 

27220,00 
EUR 

27220,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils novada 
dome 

4. Skolotāju 
profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināšana 
skolas 
modernizācijai 
un 
internacionalizāc
ijai 
 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

13354,00 
EUR 

13354,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils 
internātpamats
kola 

5. Darba vidē 
balstīta 
profesionālā 
apmācība 

(Nr.2015-1-LV01-
KA202-013386) 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

31625,00 
EUR 

31625,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils 
Profesionālā 
vidusskola 

6. Skola, kurā 
mums patīk 
mācīties 

 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

23615,00 
EUR 

23615,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils novada 
vidusskola 

7. Uz Eiropas 
spārniem 
 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

20590,00 
EUR 

20590,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils novada 
vidusskola 



Mālpils novada domes 
 2016.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

51 

 

8. GO_VET (Vadība 
un orientācija 
ceļā uz 
profesionālo 
izglītību) 

Erasmus+ 2016. gada 
oktobris  
– 2019. gada 
augusts 

26770,00 
EUR 

26770,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils 
internātpamats
kola 

9. Jauna 
profesionālā 
pieredze 
audzēkņiem un 
skolotājiem 

 

Erasmus+ 2016. gada 
septembris  
– 2018. gada 
jūnijs 

51088,00 
EUR 

51088,00 
EUR 

0,00 EUR Mālpils 
Profesionālā 
vidusskola 

10 Mālpils Mūzikas 
un mākslas 
skolas materiāli 
tehniskās bāzes 
uzlabošana 
 

Valsts 
kultūrkapitāla 
fonds 

2016. gada 
maijs  
– 2016. gada 
augusts 

 
9689,68 
EUR 

 
4 000,00 
EUR (41 %) 

 
5 689,68 
EUR (58 %) 

Iegādāts jauns 
mūzikas 
instruments 
mācību un 
koncertu 
vajadzībām – 
kabinetflīģelis 

11 Lietpratīga 
pārvaldība un 
Latvijas 
pašvaldību 
veiktspējas 
uzlabošana  

 

Norvēģijas 
finanšu 
instruments 

 
2014. gada 
aprīlis  
– 2016. gada 
aprīlis 

2 111 827,00 
EUR 
 
t.sk. Mālpils 
novada 
domei  
15 291 EUR  

2 111 827,00 
EUR (100 
%) 
 

t.sk. Mālpils 
novada 
domei  
15 291 EUR 

  
0,00 EUR 

Latvijas 
Pašvaldību 
savienības 
projekts. 
Mālpils novada 
dome 
piedalījās 
projektā kā 
sadarbības 
partneris. 

Projekta 
rezultātā ir 
izstrādāti divi 
plānošanas 
dokumenti: 
“Mālpils novada 
pašvaldības 
mārketinga 
stratēģija 2016.-
2019. g.” un 
“Mālpils novada 
Izglītības 
attīstības 
programma 
2016.-2019. g.”. 

12 Proti un dari!  
 

Eiropas 
Sociālais 
fonds 

2014. gada 
septembris  
– 2018. gada 
decembris 

8 999 975,19 
EUR,  
 
t.sk. Mālpils 
novada 
domei 
12 513,60 
EUR 

7 649 978,91 
EUR 
 
t.sk. Mālpils 
novada 
domei 
12 513,60 
EUR 

  
0,00 EUR 
 

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūras 
projekts. 
Mālpils novada 
dome –  
sadarbības 
partneris 

13 Mālpils kultūras 
centra skatuves 
renovācija un 
lifta ierīkošana 
 

Eiropas 
Lauksaim-
niecības fonds 
lauku attīstībai 

2016. gada 
decembris 
– 2017. gada 
oktobris 

 
26 984,57 
EUR 

 
20 071,17 
EUR (74%) 

 
6 913,40 
EUR  
(26 %) 

Atbalstīts 
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14 Sabiedrisko 
aktivitāšu 
paplašināšana 
un pieejamības 
nodrošināšana 
Mālpils kultūras 
centra Mazajā 
zālē 
 

Eiropas 
Lauksaim-
niecības fonds 
lauku attīstībai 

2016. gada 
decembris 
– 2017. gada 
jūlijs 

 
22 317,24 
EUR 

 
18 444,00 
EUR 
(74 %) 

 
5 717,64 
EUR  
(26 %) 

Atbalstīts 

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

Valsts 
kultūrkapitāla 
fonds 

2015. gada 
oktobris 
 – 2016. 
gada 
septembris 

5 700,00 2 000,00 
(34%) 

3 700,00 Atbalstīts 

 
2016. gada 1. decembrī Mālpils novada dome iesniegusi trīs projektu pieteikumus 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un ceļu infrastruktūras sakārtošanai Centrālajā 
finanšu un līgumu aģentūrā, kas lems par finansējuma piešķiršanu no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finanšu līdzekļiem. Ir iecerēts rekonstruēt trīs pašvaldības ceļus – 
Rūpniecības ielu 1,37 km garumā, Sidgundā – Piena ielu 0,75 km garumā un Rikteres ielu 
0,69 km garumā. Rikteres ielai paredzēta arī apgaismojuma izbūve. Ja visi trīs projektu 
pieteikumi tiks atbalstīti, plānots minēto ielu rekonstrukciju veikt līdz 2017. gada novembrim. 
Projektu īstenošanas rezultātā Mālpils novada iedzīvotāji un apmeklētāji iegūtu uzlabotu ceļu 
infrastruktūru, kas savukārt sekmētu vietējās uzņēmējdarbības attīstību, nodarbinātību, uzlabotu 
pārvietošanās iespējas, atvieglotu smagā transporta kustību, sekmētu augstāku drošības 
līmeni. Kopumā vismaz 14 komersanti gūtu tiešu labumu no šo projekta īstenošanas un tiktu 
radītas vismaz 46 jaunas darbavietas.  

 

Mālpils novada domes finansiālais atbalsts 
Mālpils novada nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju interešu kopām 

2016. gadā no aprīļa līdz septembrim tika īstenoti seši iedzīvotāju iniciatīvu projektiem 
pašvaldības organizētā projektu konkursa „Mēs savam novadam” ietvaros – tika izveidotas 
jaunas laipas Sudas upes krastā makšķernieku un citu interesantu vajadzībām, sakārtots 
volejbola laukums un tā apkārtne, veikti tīrīšanas darbi Mālpils baznīcas bēniņos, nosvinēti 
invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” 10 gadu jubilejas svētki, izveidots jauns 
bērnu un vecāku aktīvās atpūtas laukums Mergupes krastā un atjaunots Kultūras centra ziemas 
dārzs. Šajos projektos kopumā piedalījās 48 iedzīvotāji, iesaistot vēl ap 120 iedzīvotājus, tai 
skaitā – ap 10 bērnu un jauniešu. Šo projektu īstenošanai tika izlietoti 3280 EUR. 
Tāpat Mālpils novada pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu novadā reģistrētām biedrībām 
un aktīvākajām iedzīvotāju interešu kopām labākas dzīves kvalitātes uzlabošanai, apkārtējās 
vides sakārtošanai un labiekārtošanai, dažādām kultūras un sporta aktivitātēm. 
 

Projekta 
nosaukums 

Finansējuma 
avots 

Laika periods 
Kopējais 

finansējums 
Pašu 

ieguldījums 

Mālpils 
novada 
domes 

finansējums 

Projekta 
īstenotājs 

Partneri 

Pašvaldības projektu konkurss “Mēs savam novadam” 

Iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti 
(noslēgti seši 
līgumi) 

Mālpils 
novada 
dome 

2016. gada 
maijs – 
2016.gada 
oktobris 

3 280,00 
EUR 

3 280,00 
EUR  

Mālpils 
novada 
iedzīvotāju 
interešu 
kopas  

Mālpils 
novada 
dome 

Biedrība "Mālpils zivīm" 
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Zivju resursu 
palielināšana 
Mālpils novada 
ūdenskrātuvēs 

Zivju fonds 
2016.gada maijs 
– 2016.gada 
oktobris 

2 536,00 
EUR 

1 536,00 
EUR 

1 000,00 
EUR 

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

Bērnu un jauniešu 
vasaras nometne 
“Asarītis”  

Valsts vides 
aizsardzības
fonds 

2016.gada jūlijs 
6 000,00 

EUR 
5 000,00 

EUR 
1 500,00 

EUR 

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

Sauleskalna dabas 
pamatnes 
labiekārtošana 

Taipejas 
misija 
Latvijas 
Republikā 

2015.gada 
oktobris – 
2016.gada 
novembris 

7 012,48 
EUR 

4 000,00 
EUR 

3 012,48 
EUR 

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

Biedrība "Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācija" 

Atbalsts trīs 
Mālpils novada 
iedzīvotāju 
dalībai2016.gada 
Eiropas 
čempionātā 
ūdensmotocikliem 
Polijā 

Mālpils 
novada 
dome 

2016.gada jūlijs 
2 080,00 

EUR 
1 350,00 

EUR 
730,00 EUR 

Biedrība 
“Latvijas 
ūdensmotoc
iklu sporta 
asociācija” 

Mālpils 
novada 
dome 

Biedrība "Notici sev" 

Atbalsts biedrības 
biedru sociālās 
integrācijas un 
sadraudzības 
pasākumam 
Kalsnavā 

Mālpils 
novada 
dome 

2016.gada jūnijs 500,00 EUR 0,00 EUR 500,00 EUR 
Biedrība 
“Notici sev” 

Mālpils 
novada 
dome 

Atbalsts pieaugušo 
neformālās 
izglītības 
aktivitātēm 
biedrībā 

Mālpils 
novada 
dome 

2016./2017.g. 
1 815,00 

EUR 
0,00 EUR 

1 815,00 
EUR 

Biedrība 
“Notici sev” 

Mālpils 
novada 
dome 

Mālpils novada pensionāru padome 

Atbalsts novada 
iedzīvotāju 
saliedēšanas 
braucienam uz 
Igauniju 

Mālpils 
novada 
dome 

2016.gada jūlijs 750,00 EUR 0,00 EUR 750,00 EUR 

Mālpils 
novada 
pensionāru 
padome 

Mālpils 
novada 
dome 

Mālpils ev.-lut. draudze 

Atbalsts Mālpils 
luterāņu baznīcas 
jubilejas 
pasākumam 

Mālpils 
novada 
dome 

2016.gada 
augusts 

500,00 EUR 250,00 EUR 250,00 EUR 
Mālpils ev.-
lut. draudze 

Mālpils 
novada 
dome 
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 
 
1. Gada laikā apmeklēti 7 Lauku dienesta MAS rīkotie informatīvie semināri, sniegtas 98 

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  12 tikšanās  ar zemju  
īpašniekiem  par lauku  sakopšanu  atdošanu  nomā, nomas līgumu slēgšanu. 

3. Sniegta palīdzība 38 zemnieku saimniecībām dokumentu noformēšanā Lauku atbalsta 
dienestam. 
 Organizētas zemnieku tikšanās par 2016. gada ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanu Valsts 
ieņēmumu dienestam  12 cilv. 

4.  Katra mēneša pirmajos datumos organizētas piena lopkopības saimniecību ikmēneša tikšanās 
par aktuālajiem jautājumiem. 

 
         LOPKOPĪBA 
 
1. Valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” reģistrētas 73 lopu turētāju saimniecības. 

Pārraudzībā – 24. 
 Reģistrēti: liellopi – 1859 t.sk. 1038 govis (49 saimniecībās); 
     cūkas – 111(2 saimniecībās); 
     aitas – 101(2 saimniecībās); 
     kazas – 126 ( 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 

iesniegšana elektroniski  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. 
14. Organizēts lauksaimnieku, uzņēmēju, mednieku kolektīvu atpūtas vakars. 
 
VETERINĀRAJOS JAUTĀJUMOS: 

1. Divas reizes nedēļā ir pieņemamās dienas novada telpās. Šajā laikā zemniekiem tiek 
sniegtas konsultācijas, izrakstītas receptes, izsniegti medikamenti ārstēšanas kursa 
pabeigšanai. 
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2. Tiek sniegta neatliekamā palīdzību slimajiem dzīvniekiem, galējas nepieciešamības 

gadījumā ir piemērota arī eitanāzija. 
3. Veiktas dzīvnieku profilaktiskās pārbaudes uz infekcijas slimībām. 
4. Diagnostiskie izmeklējumi un vakcinācijas veiktas saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību 

valsts uzraudzības 2016. gada plānu. 
5.  Vakcinēti 173 suņi un 44 kaķi pret trakumsērgu un citām infekcijas slimībām. 
6. Kopīgi ar pašvaldības policiju mēģinājām risināt aktuālos jautājumus, kas skar klaiņojošo 

dzīvnieku problēmas. Sūdzību gadījumā par klaiņojošiem dzīvniekiem tika izsaukti 
dzīvnieku ķērāji no dzīvnieku patversmes “Mežavairogi”.  

7. Bijuši izbraukumi trakumsērgas aizdomu un cilvēku sakošanas gadījumos. Pozitīvi gadījumi 
nav konstatēti. 

8. Informācija par dzīvnieku vakcināciju sniegta informatīvajā izdevumā „Mālpils vēstis”. 
9. Organizēta dzīvnieku līķu nogādāšana pārstrādes uzņēmumā. 
10.  Atbilstoši normatīvajiem aktiem, apzīmēti suņi ar mikroshēmām. 2016. gadā Mālpils 

novadā čipoti 235 suņi un 2 kaķi. 
11.  Informēti mednieku kolektīvi par profilaktiskajiem pasākumiem lai ierobežotu Āfrikas cūku 

mēra izplatību valstī. Izskaidrota rīcība, ja rodas aizdomas par mežacūku saslimšanu ar 
ĀCM, kā noņemt paraugus. Katrā mednieku kolektīvā iegādātas dzesētavas, lai aizdomu 
gadījumos varētu uzglabāt nomedīto mežacūku liemeņus līdz brīdim, kad saņemta 
laboratorijas atbilde. 

12.  Zemnieku saimniecībās, kurās audzē cūkas ir veikts izskaidrojošais darbs par biodrošības 
pasākumiem novietnēs.  

13.  2016. gada pavasarī informēti iedzīvotāji par draudošo putnu gripas uzliesmojumu un 
rīcību aizdomu gadījumā. Domes telpās ir pieejami bukleti par rīcību profilakses un 
aizdomu gadījumos. 
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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. 
2016.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 laikā 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, u.c.) 

2.  Veikts nodokļa aprēķins un nepieciešamības gadījumā pārrēķins taksācijas gada laikā 
(2016.gads), nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu izsūtīšana, t.sk., par neapstrādātu 
lauksaimniecībā  izmantojamo zemi, 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 2017. 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. 

 



Mālpils novada domes 
 2016.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

57 

 

 
 

IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 

Pēc stāvokļa uz 2016.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits ir 3706, tai skaitā, vīrieši  1816 personas vai  49 %   un  sievietes 1890 personas 
vai  51 %.  Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir  2413  vai 65.11 % no iedzīvotāju 
kopskaita, pēc darbspējas vecuma 750, līdz darbspējas vecumam 543. 

Pēc stāvokļa uz 2017.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits  ir 3621, tai skaitā, vīrieši 1761 persona vai  48.63 %   un sievietes 1860 vai  
51.37 %.  Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir 2356  vai 65.06 % no iedzīvotāju 
kopskaita, pēc darbspējas vecuma724, līdz darbspējas vecumam 541. 

 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. 2016. gadā reģistrētas  56 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  aktualizētas 

ziņas 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 21 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 2016.gadā.  

3.2. Nodrošināta no 23 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. 
        



Mālpils novada domes 
 2016.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

58 

 

 

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

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

 
2016. gadā administratīvo lietu komisija ir veikusi sekojošas darbības:  
 
1. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 10 administratīvo lietu komisijas sēdēs. 

Apkopoti dokumenti un izskatītas 30 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 
 

 
Pārskats sagatavots, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumus un 

Bāriņtiesu likuma 17.panta 6.punktā un 78.pantā minēto aizliegumu izpaust uzticētās ziņas. 
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, kas saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta otrajā daļā noteikto prioritāri 
nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesības un tiesisko interešu aizsardzību. 

Dome uz pilnvaru termiņu no 01.03.2015. līdz 28.02.2020. ir ievēlējusi bāriņtiesas 
priekšsēdētāju Annu Višķeri, bāriņtiesas locekli Ēriku Cauni, bāriņtiesas locekli Maldu Čelnovu un 
bāriņtiesas locekli Anitu Vīksni. Bāriņtiesas locekles Natālijas Ribas pilnvaru termiņš ir no 
02.04.2013. līdz 01.04.2018. Bāriņtiesas sekretāres pienākumus veic Viktorija Kalniņa.  

2016.gads bija Mālpils novada bāriņtiesas 20.darbības gads. Bāriņtiesa priekšsēdētāja 
Anna Višķere tika apbalvota ar Labklājības ministrijas atzinības rakstu. 

Uz 2017.gada 1.janvāri bāriņtiesas lietvedībā atradās 35 aktīvas lietas. 2015. gadā bāriņtiesa 
noturēja 17 sēdes. Īpaši aktuālas šajā gadā bija adopcijas lietas, jo tika gatavoti dokumenti trīs 
bērnu adopcijai uz ārvalstīm. Pārskata gadā izskatīto iesniegumu un sūdzību skaits – 34; saņemto 
dokumentu skaits – 135; nosūtīto iniciatīvas un atbildes vēstuļu skaits – 183. 

Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 
 
1.Aizbildnība.  
Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2017. gada 1.janvāri Mālpils novadā ir 4 bērni, kurus 
aprūpē 4 aizbildņi. Citu pašvaldību teritorijā (Salacgrīvas, Talsu un Siguldas novados) dzīvo 5 
aizbildnībā esoši Mālpils novada bērni. Sakarā ar ārvalsts adopciju, diviem bērniem tika mainīta 
ārpusģimenes aprūpes forma no aizbildnības uz audžuģimeni. 
 
2.Aizgādnība.  
Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Uz 2017.gada 1.janvāri 
Mālpils novadā dzīvo un bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 2 personas ar ierobežotu rīcībspēju. 
Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no 
aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.   
 
3.Bērnu ievietošana audžuģimenēs.  
2016.gadā audžuģimenēs atradās 4 Mālpils novada bērni. Tā kā Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā nedzīvo neviena audžuģimene, tika izmantoti citu pašvaldību audžuģimeņu pakalpojumi. 
2016.gadā bāriņtiesa sadarbojās ar audžuģimenēm Ķeguma, Jaunpiebalgas un Ikšķiles novados. 
2016.gadā bāriņtiesa lēma par viena audžuģimenē ievietota bērna viesošanos un pēc tam 
adopciju uz ārvalstīm, kā arī par ārpusģimenes aprūpes formas maiņu no aizbildnības uz 
audžuģimeni diviem Mālpils novada bērniem. 
 
4.Adopcija. 3 no 4 audžuģimenēs ievietotajiem bērni bija juridiski brīvi un adoptējami. 
Adoptējamie bērni bija vecumā no 14 līdz 16 gadiem. 2016.gadā ārvalstu adopcijas process tika 
uzsākts visiem trim pusaudžiem. Pārskata gadā tiesa apstiprināja viena piecpadsmitgadīga bērna 
adopciju uz Amerikas Savienotajām Valstīm. 2 bērniem adopcijas process tika pārtraukts, jo viņi 
atteicās no iespējamās adopcijas ārvalstīs un nevēlas tikt adoptēti Latvijā. 
 
5.Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana vecākiem.  
2016.gadā ar bāriņtiesas lēmumu aizgādības tiesības netika pārtrauktas nevienam vecākam, 
savukārt atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības tika vienam vecākam (mātei).  
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Ja vecākiem tiek pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, tad viņiem ir pienākums sadarboties ar 
Mālpils sociālo dienestu un novērt tos apstākļus, kas bija par pamatu bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanai. Ja vecāka sadarbībai ar sociālo dienestu ir pozitīvs rezultāts, tad vecāks vēršas ar 
iesniegumu bāriņtiesā, un bāriņtiesa lemj par iespēju atjaunot pārtrauktās bērna aizgādības 
tiesības vecākam. 
Ja bāriņtiesa saņem informāciju par Mālpils novadā dzīvojošu sociāli nelabvēlīgu ģimeni, tad 
bāriņtiesa informē sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 
attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Sākotnēji ar sociālā riska ģimenēm 
darbu uzsāk Mālpils sociālais dienests, kas sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to 
sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. 
 
6.Lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesas pieprasījuma.  
2016.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. 2016.gadā 
bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedza 1 atzinumu.   
 
7.Mantojuma lietu kārtošana un apliecinājuma funkcija. 

Tā kā Mālpils novada administratīvajā teritorijā nav notāra, bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu 
likumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 
apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus.  

Pārskata gadā Mālpils novada bāriņtiesa sastādīja mantojuma sarakstus 3 mirušām personā, 
izdarīja 339 apliecinājumus, kuri juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, 
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 bāriņtiesas darba kvalitāti liecina fakts, ka neviens tās lēmums nav pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā, kā arī nav iesniegti pieteikumi tiesā par bāriņtiesas nepamatotu 
rīcību apliecinājumu izdarīšanā un bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas 
darbības. 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteikto, bāriņtiesas pārskata 
ziņojums publicējams pašvaldības mājaslapā. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas apkopotā statistika par  2016.gadu liecina, ka nodaļā   ir 
reģistrēti 33 jaundzimušie, kas ir par 2 bērniem vairāk kā 2015.gadā.    

16 bērni ir dzimuši ģimenēs, 15 reģistros ziņas par bērna tēvu ierakstītas, pamatojoties uz 
vecāku paternitātes atzīšanas iesniegumu,  2 bērniem tēvs nav noteikts. Šajā gadā mālpiliešiem 
zēni dzimuši krietni vairāk kā  meitenes – 21 zēns un  tikai 12 meitenes. Trīs meitenes -  Justīni 
Irbi, Sofiju Aiju un Garbrielu Kimberliju –  vecāki nosaukuši dubultvārdā, pārējās deviņas (Klēra, 
Eva, Daira, Annija, Jūlija, Melisa, Alise, Marta, Estere) ir viena vārda īpašnieces. Savukārt zēniem 
vecāki izvēlējušies gan senos vārdus, tādus kā Jānis, Kārlis, Jēkabs, Alfrēds, Rūdolfs, Andrejs, 
Krišjānis, Kristaps, Uldis, Lauris, Daniels, kā arī  tādus kā Everts, Evans, Alens, Adrians, Kristers, 
Ņikita, Ralfs, Raitis, Marks. Viens  zēns nosaukts dubultvārdā Andris Toms. 

Visvairāk vecākiem dzimuši otrie bērni - 12, pirmos bērnus sagaidīja  11 ģimenes, trešos – 6, 
savukārt  ceturtie bērni piedzima  2 māmiņām, bet vienai māmiņai piedzima dvīņi, kas bija 6 un 7 
bērns ģimenē. Visvairāk bērnu piedzimuši maijā (6), vismazāk jūnijā (1). Mālpils novada 
dzimtsarakstu nodaļa, turpinot sadarbību ar SIA „West  Solutions”,  veicot jaundzimušā bērna 
reģistrāciju, dāvināja vecākiem skaisti noformēto un noderīgo grāmatu „Mūsu bērns” ar īpašu  
Mālpils novada domes priekšsēdētāja vēlējumu mazajam Mālpils pašvaldības iedzīvotājam.   

Šajā gadā jaundzimušo  pasākums notika 5.jūnijā Mālpils novada kultūras centra pagalmā, kur  
tika sumināti  jaunie mālpilieši  un viņu ģimenes. Pašvaldība katram  jaundzimušajam  dāvināja 
īpašu piemiņas velti: Sidgundas  pilskalnā atrastās rotas kopiju sudraba  krustiņu–saktu.  
Dzimtsarakstu nodaļa ir sastādījusi 40 laulības noslēgšanas reģistra ierakstus, kas ir par 13 

vairāk kā iepriekšējā gadā.  Seši pāri  izvēlējas laulību slēgt Mālpils evaņģēliski  luteriskajā  
baznīcā, savukārt 17 pāri izmantoja iespēju laulāties ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.  Šajā 
ziņā  joprojām vispopulārākā vieta ir Mālpils muižas dārzs, kurā  „Jā„ vārdu teikuši  ne  tikai 
Latvijas iedzīvotāji no Siguldas, Rīgas, Jūrmalas, Aizkraukles, Ventspils un Jaunpiebalgas, bet arī 
Krievijas, Kazahstānas, Ungārijas un Peru pilsoņi. 

13 pāriem tās bija pirmās laulības.  Vecākajam līgavainim bija 71 gads, jaunākajam – 19, 
savukārt vecākā līgava bija  sasniegusi jau 65 gadus, bet  jaunākā bija  19 gadu veca.   

2016.gadā dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar Mālpils novada domi un Mālpils muižu aizsāka 
jaunu tradīciju- svinēt  Kāzu jubileju pasākumu. Svētkos, kas notika Mālpils muižas dārzā, 
piedalījās septiņi Mālpils novadā dzīvojoši pāri kopā  ar saviem viesiem.  2 pāri atzīmēja  Zelta 
kāzas, jeb  50. laulību gadskārtu, 3 pāri  – Koraļļu kāzas, jeb  35 gadus  kopdzīvē, bet  2  pāri  -  
Pērļu kāzas, jeb 30   gadu laulību.  

Nodaļā tika sastādīti  42 miršanas reģistra ieraksti, tas ir, par 8 vairāk kā iepriekšējā gadā.  20 
reģistri sastādīti par vīriešiem un 22 par sievietēm. Visizplatītākais nāves cēlonis  ir sirds-
asinsvadu slimības (21) un onkoloģiskās saslimšanas (16). 

Mirušo vīriešu vidējais vecums  bija 67,4 gadi (jaunākajam – 53, vecākajam – 92), mirušo 
sieviešu vidējais vecums – 80,9 gadi (jaunākajai – 62, vecākajai – 94). 

Pēc pirmreizējas bērna  dzimšanas reģistrācijas divos dzimšanas reģistra ierakstos, 
pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes iesniegumu, ir izdarīti papildinājumi ar ziņām par tēvu. 
Pamatojoties uz tiesas spriedumu, viens dzimšanas reģistrs  ir papildināts ar ziņām par aizgādības 
tiesību atņemšanu tēvam. 

Trīs laulības reģistru ierakstos, kas glabājas Mālpils dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, 
pamatojoties uz tiesas spriedumu, ir izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. Uz personu iesnieguma 
un dzimtsarakstu nodaļas atzinuma pamata ir izdarīti  2  papildinājumi dzimšanas reģistros 
saistībā ar nepilngadīgas personas uzvārda maiņu.  Ir izsniegtas 20 atkārtotas civilstāvokļa 
apliecības un 10 izziņas par civilstāvokļa akta ierakstu.  

Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi, noformējusi un nosūtījusi Dzimtsarakstu departamentam 
lēmuma pieņemšanai vienu uzvārda maiņas lietu.  

 Ir veikta sarakste ar juridiskām un fiziskām personām. Saņemti un reģistrēti  145 dokumenti. 
Tie ir fizisku personu iesniegumi par ziņu pieprasīšanu no dzimtsarakstu nodaļas arhīva, 
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pavadvēstules iestāžu (tiesu, zvērinātu notāru, dzimtsarakstu departamenta, dzimtsarakstu 
nodaļu) iesūtītiem dokumentiem un izziņu pieprasījumi, kā arī  Dzimtsarakstu departamenta 
informatīva satura vēstules civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. 

Divreiz gadā noteiktajos termiņos LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam  ir 
iesniegtas atskaites par Dzimtsarakstu nodaļā veikto darbu. Atbilstoši prasībām ir sakārtoti 
Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhīva fondi. Iekasēta valsts nodeva 623.00 EUR. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

izpilde
2008

izpilde
2009

izpilde
2010

izpilde
2011

izpilde
2012

izpilde
2013

izpilde
2014

izpilde
2015

izpilde
2016

3753671 3822425
4118854

4384491 4276993
4502160 4551820 4662871

4817938

 
 

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi EUR 
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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 izpilde 

Darba samaksa un darba devēja 
soc.iemaksas 

1559546 1702776 
2517236 2751612 2822709 

Preces un pakalpojumi 786968 897579 1241318 1242054 1318496 

Pamatkapitāla veidošana 466032 60532 239414 108763 209426 

Procentu izdevumi 78991 37047 24025 11904 5893 

Sociālie pabalsti 107359 95838 122440 106496 126408 

Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 

- - 
- - - 

Aizdevumu atmaksa 144767 176444 251356 251357 251057 

Pārējie izdevumi 36164 77537 120896 146680 128518 

Pavisam kopā 3179827 3047753 4516685 4618866 4862507 
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Speciālais budžets 

 

  
2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

2015 
EUR 

2016 
EUR 

    izpilde izpilde izpilde izpilde izpilde 

Privatizācijas fonds Ieņēmumi - - - - - 

  Izdevumi - - - - - 

         

Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 4257 8047 14020 14925 14739 

  Izdevumi 1237 727 571 23474 1984 

         

Autoceļu fonds Ieņēmumi 47324 54332 99996 105011 113295 

  Izdevumi 36486 59287 78126 90532 123710 

         

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 7 5 17 -  

  Izdevumi 2 9 32 79 72 

         

Kopā Ieņēmumi 51588 62384 114033 119936 128034 

  Izdevumi 37725 60023 78729 114085 128034 
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Ziedojumi 2016.gadā 

 

N.p.k.  Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR 

1. Aprūpes centrs  31.00 

2. Pensionāru padome  130.00 

3. Kultūras centrs 850.00 880.00 

 KOPĀ 
850.00 1041.00 

 
Mālpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo un pārējo biržā nekotēto kapitālsabiedrību 
kapitālā uz 31.12.2016. (EUR)                                                                                                                          

Nosaukums Adrese Reģistrācijas 

Nr. 

Pamatkapitāls  

Uz 

31.12.2016. 

Līdzdalība 

Perioda 

beigās 

% 

Līdzdalība 

perioda 

beigās  

Pašvaldības 

SIA Norma K 

Nākotnes iela 

1, Mālpils, 

Mālpils nov. 

40003312216 1173611 100 369034 

SIA “Mālpils 

minerāls” 

Daugavgrīvas 

iela 83, Rīga 

40003319252 304102 1.03 3173 

Kooperatīvā 

krājaizdevu 

sabiedrība 

ALLAŽU 

SAIME 

Birzes 4, 

Allaži, 

Siguldas nov. 

40003525960 304392 0.235 718 

 

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 sastāda 
251057 EUR. 

Konta 

Nr. Pasīvs 

Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda beigām 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu  Izmaiņas (+/-) 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4283831 4534888 -251057 

5200/ 

5210 

Īstermiņa aizņēmumi 

un ilgtermiņa 

aizņēmumu 

īstermiņa daļa 5.2. 251057 251057 0 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 

Mēs, SIA “Auditorfirma Inspekcija” revidenti, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Mālpils 
novada domi, esam veikuši Mālpils novada pašvaldības saimnieciski finansiālās darbības un 
grāmatvedības operāciju dokumentālu revīziju par periodu no 2016.gada 01.janvāra līdz 
2016.gada 31.decembrim. Revīzija veikta pamatojoties uz LR likumiem „Par grāmatvedību”, „Par 
pašvaldībām”, citiem LR likumiem un normatīviem aktiem, kas reglamentē pašvaldību saimnieciski 
finansiālo darbību. Revīzijā pierādījumu gūšanai izmantoti starptautiskie revīzijas standarti. 
Revīzijas pierādījumi tika apkopoti ar mērķi revīzijas procesa noslēgumā izsniegt zvērināta 
revidenta atzinumu par 2016.gada pārskatu. 

Ievērojot pašvaldību gada pārskatu sagatavošabas pamatnostādnes, un normatīvo aktu 
bāzē noteiktās pamatnostādnes: 

 Likumu „Par grāmatvedību”; 

 Likumu „Par budžetu un finanšu vadību”; 

 Likumu „Par pašvaldībām”; 

 Likumu „Par pašvaldību budžetiem”; 

 LR MK 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju”; 

 LR MK 15.12.2009. noteikumus Nr.1486„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti”; 

 LR MK 27.12.2005. noteikumus Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”; 

 LR MK 27.12.2005.noteikumus Nr.1031„Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”; 

 LR MK 13.12.2005. noteikumus Nr.934„Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām”; 

 LR MK 22.11.2005. noteikumus Nr.875„Noteikumi par budžeta finansēšanas klasifikāciju”; 

 LR MK 15.10.2013. noteikumus Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”; 

 Budžeta iestādes iekšējie grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie dokumenti (2013.gadā 
apstiprinātais nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Mālpils novada 
pašvaldībā) 

Revīzijas gaitā mūsu uzmanības lokā nonāca vairāki jautājumi, par kuriem mēs Jūs vēlētos 
informēt, kas kopumā neietekmē pašvaldības konsilidētā gada pārskata ticamības pakāpi, taču 
jautājumi būtu jāsakārto un jāievēro turpmākā darbībā. 
Pārbaudot kontu apgrozījuma pārskatu, grāmatvedības organizāciju un dokumentus par laika 
periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016 konstatējām: 

 PL analītiskā uzskaite sakrīt ar sintētisko uzskaiti. 

 Izdevumus attaisnojošiem dokumentiem ir norādīti grāmatojumi, grāmatojuma numurs un 

datums. 

 PL pieņemšanas ekspluatācijā akti sagatavoti korekti. Iebildumu nav. 

 Izlases veidā esam pārbaudījuši domes veikto ilgtermiņa ieguldījumu:  zemes, ielu, ceļu, 

ēku, būvju, mežu, dabas iegulu un transporta vienību salīdzināšanu ar Valsts reģistriem, un 

atbilstoši sastādītos salīdzināšanas pārskatus, un savā izlasē neesam konstatējuši 

būtiskas neatbilstības šajos jautājumos. 

 Izlases veidā esam pārbaudījuši domes veikto debitoru un kreditoru atlikumu uz 

31.12.2016 inventarizācijas un salīdzināšanās, un savā izlasē neesam konstatējuši 

būtiskas neatbilstības šajos jautājumos. 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti, inventarizācijas 
veikšanu atbilstoši normatīvā akta prasībām un informācijas aprites par darbībām ar ilgtermiņa 
ieguldījumiem savlaicīgumu, iesakām, Pašvaldībai pilnveidot ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites 
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grāmatvedības organizācijas dokumentus un ilgtermiņa inventarizācijas veikšanas kārtību, 
paredzot atbilstošas kontroles procedūras. 
Izvērtējot pārskata gada inventarizācijas aktus par salīdzināšanos ar VZD datiem, novērots, ka 
atsevišķos gadījumos pamatlīdzekļu kartiņās tiek uzskaitīti vairākas ēkas ar vienu inventāra 
numuru, nav nodrošināta katram objektam ar atsevišķu kadastra numuru analītiskā uzskaite sava 
uzskaites kartiņa, līdz ar to netiek nodrošināta MK noteikumu nr.585 “Noteikumi par 
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” “19. Sistemātiskajos reģistros saimnieciskos darījumus 
apkopo pēc ekonomiskā satura vienveidīgās grupās. Sistemātiskie reģistri ir galvenā grāmata un 
analītiskās uzskaites reģistri. Galvenajā grāmatā saimnieciskos darījumus reģistrē naudas 
izteiksmē pa grāmatvedības kontiem. Analītiskās uzskaites reģistros saimnieciskos darījumus 
reģistrē pa analītiskās uzskaites kontiem naudas izteiksmē, bet attiecībā uz pamatlīdzekļu un 
krājumu uzskaites vienībām — arī natūrā.”  
Ieteikums nodrošināt analītisko uzskaiti pilnīgi visiem objektiem, kuriem saskaņā ar VZD datiem ir 
savs kadastra numurs. 
Ieteikums izvērtēt iepriekšējos gados iegādātos pamatlīdzekļus vai nav gadījumi, kad 
pamatlīdzekļi, kas sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot atsevišķi, ir uzskaitīti kā 
komplekti un veikt atbilstošas korekcijas. 
Ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošana un rekonstrukcija – amortizēto aizstāšanas izmaksu 
metodes pielietojums 
Izvērtējot ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanas un rekonstrukcijas izmaksu uzskaiti konstatēts, ka 
praksē netiek pielietota normatīvajos aktos noteiktā amortizēto aizstāšanas izmaksu metode 
ilgtermiņa ieguldījumu daļas nomaiņas gadījumā.  
 Veicot pamatlīdzekļu uzturēšanu, dažkārt nepieciešams aizstāt atsevišķas ilgstoši 
lietojamas pamatlīdzekļa daļas ar jaunām. Lai novērstu situāciju, ka uzstādot jauno daļu, visas 
izmaksas uzkrāj pamatlīdzekļa vērtībā, vecās, nomainītās daļas nepieciešams izslēgt no 
uzskaites.  
MK 1486.noeikumu 54. un 55.punkts nosaka:  
„54. Ja pamatlīdzeklim ilgstoši lietojamu daļu aizstāj ar jaunu komplektējošo daļu, kuru nevar 
izmantot atsevišķi, no jauna uzstādītās daļas vērtību pievieno attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai. 
Nomainītās daļas sākotnējo vērtību un aprēķināto nolietojumu izslēdz no uzskaites. 
55. Ja nomainītās pamatlīdzekļa daļas uzskaites vērtība nav atsevišķi aprēķināta, tas ir, ja 
izslēdzamā pamatlīdzekļa daļa nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa, budžeta iestādes 
vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, nosaka 
izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas vērtību atbilstoši amortizētajām aizstāšanas izmaksām. 
Amortizētās aizstāšanas izmaksas ir pamatlīdzekļa vērtība, kas aprēķināta, atskaitot no jauna, 
līdzvērtīga pamatlīdzekļa iegādes vērtības nolietojumu pēc aizstātā pamatlīdzekļa nolietojuma 
likmes, uzskaitot nolietojumu tik ilgu laiku, cik ilgi budžeta iestāde lietojusi aizstāto pamatlīdzekli.”  
Amortizētās aizstāšanas izmaksu metodi pielieto, lai noteiktu izslēdzamo pamatlīdzekļa 
daļu, ja tā nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa. 
    Grāmatvedības uzskaites kārtībā detalizēti jāapraksta: 

 procesa norisi pamatlīdzekļa daļas nomaiņas uzskaitei; 

 izslēdzamās daļas novērtēšanas metodes; 

 sagatavojamos dokumentus; 

 veicamos grāmatojumus; 

 gada pārskatā atklājamo informāciju. 
 
MK 1486.noteikumu 5. un 6. punkts nosaka: 
„5. Ministrija, cita centrālā valsts iestāde vai pašvaldība izstrādā un apstiprina normatīvajiem 
aktiem grāmatvedības un budžeta jomā atbilstošu un nozares vai pašvaldības specifikai atbilstošu 
vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību nozarei vai pašvaldībai. Vienoto grāmatvedības uzskaites 
kārtību ievēro visas finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes. 
6. Grāmatvedības uzskaites kārtība nosaka konkrētus principus, nostādnes, metodes, noteikumus 
un praksi (tai skaitā uzskaites pamatprincipus, kontu plānu un darījumu grāmatojumus, būtiskuma 
līmeni), ko budžeta iestāde lieto, veicot grāmatvedības uzskaiti un sagatavojot finanšu pārskatus.” 
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Iesakām grāmatvedības uzskaites kārtībā detalizēti noteikt kārtību, kādos gadījumos šī metode 
tiek pielietota. 

Izslēdzamās daļas vērtību saskaņā ar amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi aprēķina, 
par pamatu ņemot no jauna uzstādītās daļas iegādes vērtību, kuru nolieto izslēdzamās daļas 
aprēķinātā nolietojuma laikā un piemērojot attiecīgo nolietojuma likmi. 
Budžeta iestādes vadītāja izveidota komisija, dokumentējot katru lēmumu: 

1. apstiprina izslēdzamās daļas vērtības aprēķinu, 

2. izvērtē un apstiprina atlikušo pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku. 

Budžeta iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona apstiprina komisijas lēmumus. 
Grāmatvedība, pamatojoties uz saņemtiem dokumentiem: 

1. sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norāda darījuma grāmatojumus: 

2. koriģē atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, ja nepieciešams. 

     Grāmatvedības centralizācija 
Lai nodrošinātu finanšu datu uzskaites un kontroles pilnīgumu, ieteikums veikt visa novada iestāžu 
grāmatvedības apvienošanu centralizētajā grāmatvedībā. 
    Iekšējā kontrole 
Revīzijā konstatēts, ka pašvaldībai ir izstrādāta, bet nav dokumentēta Iekšējās kontroles sistēma. 
Revīzijas gaitā konstatējām, ka iekšējās kontroles sistēma darbojas, bet nav dokumentēta. 
Iekšējās kontroles sistēmas nedokumentēšana var radīt risku, piemēram, uz ieņēmumu atzīšanas 
pilnīgumu Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā un uzskaitīšanā, uz rekonstrukcijas izmaksu 
pieņemšanu ekspluatācijā, uz amortizētās aizstāšanas izmaksu noteikšanu, norēķinu 
salīdzināšanā, inventarizācijas datu salīdzināšanā ar Valsts reģistru datiem. 
    Galvenie iekšējās kontroles veidi, kurus jāpiemēro, ir: 
Pienākumu sadale – lai izslēgtu to, ka viena un tā pati persona veic tādus pienākumus, kas, ja 
sakombinēti kopā, ļautu tai pilnībā grāmatot veselu darījumu. Pienākumu nošķiršana samazina 
apzinātas manipulācijas vai kļūdas iespējamību un palielina pārbaudes elementa klātbūtni. Piemēri 
pienākumiem, kas būtu jānošķir: apstiprināšana, tiešā izpildīšana, uzglabāšana un materiālā 
atbildība, grāmatošana. 
Autorizācija / apstiprināšana – visiem darījumiem būtu nepieciešams atbildīgas personas 
apstiprinājums (akcepts), pirms tie tiek veikti.  
Organizatoriskā kontrole – organizācijai jābūt tās struktūras plānam, kas nosaka un sadala 
pienākumus un norāda atskaišu un informācijas plūsmas visos tās darbības aspektos, ieskaitot 
kontroli. Piešķirtajām pilnvarām un atbildībai jābūt skaidri definētām. 
Uzraudzība – jebkurai iekšējās kontroles sistēmai būtu jāiekļauj procedūras, ka atbildīgi darbinieki 
uzrauga ikdienas darījumus un to grāmatošanu. 

Iesakām aktualizēt Budžeta iestādes iekšējos grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos 
dokumentus (2013.gadā apstiprinātais nolikums par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 
Mālpils novada pašvaldībā).   

Augstāk uzskaitītie trūkumi, pēc būtības neietekmē virsgrāmatas kontu atlikumus, veiktās 
inventarizācijas un līdz ar to gada pārskata ticamības pakāpi. 
Kopumā varam secināt, ka grāmatvedības darbs nav sliktā līmenī, bet vienlaicīgi – tas, protams, 
prasa atsevišķus šeit uzskaitītus uzlabojumu, kas uzskatāmi par normālu darba procesu un 
ieviešami ne tik daudz retrospektīvi, kā perspektīvi sadarbojoties ar Mālpils novada domi. 
 
Māris Biernis 
Zvērināts revidents                                                                
Sertifikāts Nr. 148 
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2016.gadā 

 
Nr.
p.k
. 

Iepirkuma priekšmets Iepirkuma 
metode 

Izvēlētais pretendents Iepirkuma summa 
EUR (bez PVN) 

1. Mālpils novada pašvaldības 
iestāžu darbinieku veselības 
apdrošināšana 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

ERGO Life Insurance 
SE Latvijas filiāle  

11456,4 

2. 

Elektroenerģijas iegāde Mālpils  
novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām 

atklāts konkurss 

SIA "INTER RAO 
Latvia" 

1.d.-26753,25 
2.d.-1520,00 3.d.-
7600,00 4.d. - 
3724,00 

3. 
Ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšana Mālpils 
internātpamatskolā 

iepirkums 8. 
panta septītās 
daļas kārtībā 
 

SIA "ŽAKS-2 311780,00 

4. 

Ielu apgaismojuma izbūve Ķiršu 
ielā, Mālpilī, Mālpils novadā 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "DOMA-būve" 19938,72 

5. Mālpils novada vidusskolas telpu 
remonts 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Jēkabpils būve" 141576,55 

6. Skaņas un gaismas iekārtu iegāde 
Mālpils kultūras centra Mazajai 
zālei 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Diogens audio" 14579,00 

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

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Zelta Rudens 
Printing" 

3240,00 

8. Kabineta flīģeļa iegāde Mālpils 
Mūzikas un mākslas skolas 
vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "RDL" 8008,00 

9. Mālpils novada pašvaldības ceļu 
pārbūves būvprojektu izstrāde un 
autoruzraudzība 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Projektēšanas 
birojs AUSTRUMI" 

1.d.-4980,00 2.d.-
5130,00 3.d.-

7775,00 

10. Mēbeļu un stendu izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana Mālpils 
novada vidusskolai 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "VITRUM mēbeles 
un iekārtas" 

20001,00 

11. Mālpils novada pirmsskolas 
izglītības iestādes "Māllēpīte"telpu 
remonts 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "ALMI" 19347,36 

12. 
Degvielas iegāde Mālpils novada 
pašvaldības iestāžu vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

AS "VIRŠI-A" 
1.d.-26238,00 
2.d.-780,00  3.d.-
3020,50 

13. 
Bruģēšanas darbi Mālpils novadā 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Raunas 
bruģakmens" 

22998,40 

14. Marķētās kurināmās degvielas 
piegāde Mālpils sporta kompleksa 
vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "NAFTA LV" 4500,00 

15. Automašīnas iegāde Mālpils 
novada pašvaldības policijas 
vajadzībām" 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "AV Motorsports" 6074,38 
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16. 
Juridisko pakalpojumu sniegšana 
Mālpils novada pašvaldības 
vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta 16.daļas 

1.punkta kārtībā 

zvērinātu advokātu 
birojs "R.Broka 

zvērinātu advokātu 
birojs" 

13440,00 

 
Pašvaldības organizētās izsoles 2016. gadā 

1. Nekustamā īpašuma „Sporta iela 12A”, kadastra Nr. 8074 003 0846, kas atrodas Mālpilī, 

Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,3539 ha platībā (kadastra apzīmējums 

8074 003 0846) atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais īpašums pārdots par 

3600,00 EUR. 

2. Nekustamā īpašuma „Pils iela 8B”, kadastra Nr. 8074 003 0845, kas atrodas Mālpilī, 

Mālpils novadā un sastāv no zemes vienības 0,1385 ha platībā (kadastra  apzīmējums 

8074 003 0845) atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais īpašums pārdots par 

1500,00 EUR. 

3. Nekustamā īpašuma „Lejas Rudiņi”, kadastra Nr. 8074 001 0523, kas atrodas Mālpils 

novadā un sastāv no zemes vienības 2,44 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 001 

0512) un kūts (kadastra apzīmējums 8074 001 0078 003) atsavināšana to pārdodot izsolē. 

Nekustamais īpašums pārdots par 5100,00 EUR. 

4. Nekustamā īpašuma „MEŽA BRIŠĶĒNI”, kadastra Nr. 8074 001 0067, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 20,7 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 001 
0092) un uz tās esošās mežaudzes atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais 
īpašums pārdots par 40100,00 EUR. 
 

 


