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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2017. gadam tika prognozēti 4 372051 EUR vai 
90% pret 2016.gada faktu.  

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu budžeta izpildītājiem tika dots 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. 

Kopumā ir samazinājies izglītojamo skaits. Izglītības iestāžu vadītājiem bija 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. 

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir 10% pret 2016.g. faktu 
(ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais pašvaldību ieņēmumu avots un 
tiek garantēta no valsts puses par 100%, ir 2 142 085 EUR, kas ir 110,8 % pret 2016.g. faktu. 
Tas ir lielāks pieaugums kā vidēji Latvijā (6,9%) un par to paldies visiem iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājiem.  

Pašvaldību savstarpējie norēķini ir ar tendenci, ka samazinās mūsu izglītības iestādēs 
izglītojamo skaits no citām pašvaldībām, līdz ar to prognozējami mazāki ieņēmumi. Diemžēl 
maksājumi citām pašvaldībām par mūsu pašvaldībā deklarēto skolēnu izglītošanu ir ar tendenci 
pieaugt un jau tiek prognozēti 105 000 EUR, t.sk. Ogres novadam (Suntažu v-sk) 56 000 EUR. 

Atlīdzības sistēmā ir tika plānots turpināt nedaudz palielināt darbiniekiem atlīdzību vidēji par 
3%, ņemot vērā minimālās algas izmaiņas un citas izmaiņas normatīvajos aktos, kas reglamentē 
atlīdzības izmaksu. Par konkrētu darbinieku atlīdzības izmaiņu ir atbildīgi struktūrvienību, iestāžu 
vadītāji un izpilddirektors. Nodrošinājām atvaļinājuma pabalstu un darbinieku veselības polišu 
daļēju apmaksu un līdzdalību veselības veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta 
kompleksā. Paredzēta ir arī darbinieku motivācijai, nodrošinot likumā atļauto materiālo 
stimulēšanu, gadā vienreizēja līdz 75% prēmija pie darba algas, izvērtējot personīgo ieguldījumu 
pašvaldības darbā. Kā arī iespēja pasniegt balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu 
notikumu. 

Tika paredzēti remonti pašvaldības iestādēs, t.sk. turpinājām Mālpils novada vidusskolas 
remontu. Plānojām turpināt veikt tiltu, ceļu un ielu kritisko posmu remontus, izveidot stāvlaukumu 
un uzlabot kustības drošību pie pirmskolas izglītības iestādes. Tika nodrošināta mazo projektu 
pēctecību un projektu līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. 
Sabiedrības dažādu aktivitāšu īstenošanai, biedrību atbalstam un izglītības kvalitātes 
paaugstināšanai ir izveidots atbalsta fonds, ko saglabājām. Veicām sabiedrisko ēku, par kurām 
Būvniecības Valsts Kontroles birojs ir izteicis aizrādījumus, tehniskā stāvokļa novērtējumu, 
turpinājām ugunsdrošības pasākumus, veicām pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstījām 
vairākus pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā. No pamatbudžeta turpinājām apmaksāt SIA 
„Norma K” pamatkapitāla palielinājumu, kas saistīts ar tehnikas parka uzlabojumu. Izveidojām 
ielu apgaismojumu Sidgundā, Kroņu ielā. 

Diemžēl ceļu fonda līdzekļi no Valsts puses nav palielināti un ir tikai 113 295 EUR, kas ir 
100 % pret 2016.g. un TIKAI 45.5% pret 2008.g. Ir izstrādāta ceļu fonda izmantošanas 
programma, kas paredz no pamatbudžeta palielināt ceļu un ielu uzturēšanas, papildus valsts 
mērķdotācijai, izdevumus par 86 420 EUR, lai kaut nedaudz varētu turpināt kritisko tiltu, ielu un 
ceļu posmu atjaunošanu. 2017.gadā tika paredzēts sākt īstenot CFLA apstiprinātos projektus, 
Piena, Rikteres un Rūpniecības ielas rekonstrukcijas. 

  
 

Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs  
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MĀLPILS NOVADA DOME 
 

Mālpils novada domes deputāti 

 
2017. gada 3. jūnija Pašvaldību vēlēšanās, Mālpils novada domē tika ievēlēti 9 deputāti: 

 
Solvita Strausa – novada domes priekšsēdētāja 
Valts Mihelsons – novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lielmežs – deputāts /Domes priekšsēdētājs līdz 20.06.2017./ 
Leontina Amerika – deputāte 
Elīna Junga- Ķēniņa - deputāte 
Atis Aigars – deputāts 
Jānis Paulovičs – deputāts 
Dainis Pudelis – deputāts 
Jūlija Ņikitina - deputāte 
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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 
Solvita Strausa – komitejas priekšsēdētāja 
Valts Mihelsons  
Aleksandrs Lielmežs  
Leontina Amerika  
Elīna Junga- Ķēniņa 
Atis Aigars 
Jānis Paulovičs 
Dainis Pudelis 
Jūlija Ņikitina 

 
 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
Leontina Amerika - komitejas priekšsēdētāja 
Jūlija Ņikitina 
Valts Mihelsons 
Atis Aigars 
 
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 
Aleksandrs Lielmežs – komitejas priekšsēdētājs 
Jānis Paulovičs  
Dainis Pudelis 
Elīna Junga - Ķēniņa
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Mālpils novada domes komisijas 

 
Vēlēšanu komisija 
Anna Višķere – priekšsēdētājs 
Jolanta Dinka – sekretāre 
Ģirts Lielmežs  
Ingrīda Kajaka 
Ilva Nagle 
Indra Asne 
Ausma Čīma 
Agrita Višķere 
 
Privatizācijas komisija 

 Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
 Mārīte Nīgrande - sekretāre 
 Daina Sila 

Tatjana Deņisova 
 
 
Iepirkumu komisija 
Agris Bukovskis - priekšsēdētājs 
Valts Mihelsons – priekšsēdētāja vietnieks 
Anita Sārna – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Iveta Krieviņa 
Anna Višķere 
 
Administratīvo lietu komisija 
Dainis Pudelis – priekšsēdētājs  
Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece 
Santa Ozola – sekretāre 
Anna Višķere 
Valts Mihelsons 
Atis Aigars 
 
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 
 
 Civilās aizsardzības komisija 17 (septiņpadsmit) cilvēku sastāvā: 
Solvita Strausa – komisijas priekšsēdētājs 
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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 
Voldemārs Cērps 
Olga Volosatova 
Leons Lipiņš – 19. nodrošinājuma bataljona vidējās kravnesības transporta rotas 
komandieris 
Frančeska Ģēvele 
Jeļena Caune 
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: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Paulovičs 
Komisijas loceklis: Mārīte Nīgrande 
Komisijas loceklis: Ineta Broka 
Komisijas loceklis: Tatjana Deņisova 
Komisijas loceklis: Anna Višķere 

Medību koordinācijas komisija: 

Komisijas vadītāja: izpilddirektors Agris Bukovskis 
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 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 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Santa Ozola 
Lietvede –Liene Graudiņa 
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 –Juris Stankēvičs 
Policijas inspektors – Aleksandrs Moisejenkovs 
                                  Dzintars Tešs 
 
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 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Andris Kaņepējs, Kristaps Rubenis 
Apkopēja – Raita Punga, Ingrīda Pauloviča, Raina Ozoliņa 
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INVESTĪCIJU UN ĀRĒJO SAKARU DAĻA 
Daļas vadītāja – Līvija Mukāne 
Projektu koordinatore – Ieva Pauloviča 
 
BĀRIŅTIESA 
Priekšsēdētāja – Anna Višķere 
Sekretāre – Viktorija Kalniņa 
Bāriņtiesas locekļi – Anita Vīksne 
                                 Malda Čelnova 
                                 Natālija 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. 

2017.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros. Izdevuma 
veidošanai, maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 3845,22EUR. 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. 

2017.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Latgales reģionālā televīzija”, kas 
apņēmās filmēt, montēt  un pārraidīt vienu videostāstu mēnesī par summu 173.03EUR.  

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. 

2017.gadā Mālpils novada domes kancelejā saņemti un reģistrēti 1754 dokumenti. 
Noformētas atbildes uz saņemtajiem dokumentiem un iesniegumiem, reģistrēti un nosūtīti 1904 
dokumenti. Izsniegtas 165 izziņas.  

Veikta dokumentu sagatavošana, noformēšana, arhivēšana.  
Nodrošināta 15 domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju sēžu organizatoriskā 

un tehniskā sagatavošana un apkalpošana.  
Nodrošināta 14 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 2017.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 priekšsēdētāja, 
priekšsēdētājas vietnieks, izpilddirektors, kā arī domes administrācijas darbinieki.  

Mālpils novada domes administrācijā 2017.gadā tika apstiprinātas 37 amata vietas, no 
tām 20 amata vietām noteikts nepilns darba laiks. Domes administrācijā faktiski nodarbināti 30 
darbinieki.  

Administrācijas personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo sekojoši rādītāji: doktora 
grāds – 1 darbiniekam, maģistra grāds – 3 darbiniekiem, augstākā izglītība – 16 darbiniekiem, 
pirmā līmeņa augstākā izglītība – 4 darbiniekiem, vidējā speciālā izglītība – 4 darbiniekiem, 
vispārējā vidējā izglītība – 2 darbiniekiem. 

Lielākā daļa, t.i. 74% no 2017.gadā pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem bija 
sievietes, vīrieši – 26%. 
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IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 

 
2017.gadā PII “Māllēpīte” darbojās 8 bērnu grupas, tai skaitā 3 grupas bērniem no piecu 

gadu vecuma sagatavošanās pamatizglītības apguvei. Kopējais bērnu skaits pēc pārskata uz 
2017.gada 1. septembri bija 157, t.sk., 60 bērni no piecu gadu vecuma. Rudenī uz skolu aizgāja 
29 bērni. Bērnus no piecu gadu vecuma un arī jaunākus bērnus, nepieciešamības gadījumā, uz 
un no bērnudārza nogādāja skolēnu autobuss ar bērnu pavadoni. 

Iestāde nodrošināja bērniem drošu vidi un veselīgu, aktīvu dienas ritmu. Regulāri tika 
organizētas sporta nodarbības sporta zālē un svaigā gaisā, aktivitāšu centrā un 2 reizes nedēļā 
kustību attīstību ar deju elementiem. 

Liels akcents tika likts uz dažādiem dabas pētnieciski izzinošiem darbiem pastaigu laikā.  
Pasākumos, kas tika organizēti kopā ar vecākiem, nodrošinājām labāku informācijas 

apmaiņu. 
Turpinājām sadarbību ar Mālpils novada vidusskolu, organizējot skolas pedagogu 

vērojumus bērnu darbībai pirmsskolā, nākamie pirmklasnieki viesojās skolā, lai tuvāk iepazītos 
ar to. 

Ar septembra mēnesi līdz maija beigām vecākiem bija pieejami dežūrgrupas pakalpojumi 
no 7.00 līdz 19.00. 

Par iestādes pedagoģisko darbību atbildēja 17 pedagogi, no kuriem divi atrodas bērnu 
kopšanas atvaļinājumā un viens ir aizvietotājs skolotāju prombūtnes laikā. Trīs pedagogi turpina 
apgūt speciālā pedagoga izglītību. Gatavojoties ieviest jaunu kompetencēm balstītu mācību 
saturu bērnu apmācībā, pedagogi aktīvi apmeklēja dažādus kursus un seminārus, īpašu vērību 
pievēršot bērnu patstāvībai apmācības procesā. 

Kopš janvāra mēneša iestādē aktīvi darbojas psiholoģe. 
Saimniecisko darbību nodrošināja 13 tehniskie darbinieki, tai skaitā 7 skolotāju palīdzes. 
Bērnu angļu valodas maksas pulciņa apmācības no 4 gadu vecuma nodrošināja “Little 

More”. Futbola maksas pulciņa bērni tika organizēti nogādāti futbola kluba “Rakari” trenerim, lai 
dotos uz nodarbībām. Bērniem, vecāku pavadībā, bija iespēja apmeklēt peldēšanas nodarbības 
Mālpils sporta centra peldbaseinā. 
 
Pedagoģiskā darbība: 
 

GADA GALVENIE UZDEVUMI: 
 

Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” 

2017./2018. mācību gada galvenie uzdevumi: 

1.Saturīgu pastaigu un rotaļu organizēšana  svaigā gaisā: 

 izvirzīt bērniem konkrētus un mērķtiecīgus uzdevumus, 

 izmantot pētniecības, eksperimentēšanas u.c. metodes jaunu zināšanu apguvē, 

 ieviest labās prakses piemērus savā iestādē. 

2.Izmantot iegūto patriotisko zināšanu, prasmju un vērtību rezultātus gaidot iestādes 50 

gadu jubileju un Latvijas simtgadi: 

 sagatavot bērnus radošai mākslinieciskajai pašizpausmei, veidojot jubilejas koncertu, 

 sekmēt individuālo darbu ar bērniem, atklājot jaunos talantus. 

3. Komunikācijas un sadarbības ar bērnu vecākiem rezultātu apkopošana: 

 dažādot vecāku sapulču organizācijas formas un saturu, 

 prezentēt labāko pieredzi Pierīgas pirmsskolu pedagogu pieredzes skolā. 
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Uzdevumi apstiprināti pedagoģiskajā sēdē 05.09.2017. 

 

Mālpils novada PII “Māllēpīte” 2017./2018.m.g. PASĀKUMU PLĀNS 

      Laiks Pasākums Atbildīgie/dalībnieki 

Septembris   

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

06.09. Atkalredzēšanās ballīte I.Barkēviča, grupu pedagogi 

20.09. Angļu valodas apmācības centra “Little More”  

kopsapulce vecākiem 

A. Kantiševa 

22.09. Sagatavošanas grupas “Sienāzītis” komanda piedalās 

 Olimpiskajā dienā Ropažos 

V.Melgaile, A.Kantiševa,  

O.Veica 

23.09. -30.09. Eiropas sporta nedēļa I.Grīnberga, A.Kantiševa 

27.09. -09.11. Vecāku sapulces Grupu pedagogi 

Oktobris   

03.10. Rudens kompozīciju izstāde Grupu pedagogi 

13.10. Vecāko un sagatavošanas grupu ekskursija uz Siguldas  

Ugunsdzēsēju depo 

L.Bērziņa, I.Ivanovska,  

V.Melgaile 

30.10. “Ballīte pie ķirbīša” D.Brieze, I.Volkova, 

G.Rende-Jansone,  

I.Barkēviča 

Novembris   

1.11. Metodiskais darbs – Konspekts rotaļnodarbībai dabā Grupu pedagogi 

1.11. -14.11. Nodarbību vērošana 12.;10.;11.;7.;2.grupās 

 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

03.11. Mālpils novada vidusskolas skolēni vada pasākumu 

 “Ēdam atbildīgi” 

A.Kantiševa, V.Melgaile 

9.11. Mārtiņdienas gadatirgus Grupu pedagogi 

17.11. Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums I.Barkēviča 

17.11. “Staro Māllēpīte” , svecīšu iedegšana Latvijas kontūrā Grupu pedagogi 

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

Decembris   

04.12.;11.12.;  

18.12. 

Sveces iedegšana Adventes vainagā L.Bērziņa, I.Ivanovska,  

L.Teša 

18.12. Grupu Ziemassvētku noformējumu izvērtēšana M.Čelnova, A.Kantiševa, 

 O.Veica 

19. -21.12. Ziemassvētku pasākumi I.Barkēviča;  grupu pedagogi 

Janvāris   

22.01. -26.01. Veselības nedēļa Grupu pedagogi 

30.01. Eiropas valodu diena sagatavošanas grupā A.Kantiševa, V.Melgaile 

Februāris   

1.02. Metodiskais darbs – “Sadarbība ar vecākiem”, 

 labās prakses piemērs 

Grupu pedagogi 

6.02. Tikšanās ar sākumskolas pedagogiem  

Mālpils novada vidusskolā 

M.Čelnova, A.Kantiševa, 

 L.Bērziņa, V.Melgaile,  

V.Saulīte 

23.02. Sagatavošanas grupas “Sienāzītis” ekskursija uz  

“Eiropas māju” 

Rīgā 

V.Melgaile, A.Kantiševa 

Marts   

08.marts PII “Māllēpīte” komanda piedalās spēlē “Mana Mālpils  

manā Latvijā” 

M.Čelnova, D. Brieze,  

V. Melgaile, A. Kišunas 

23.03. PII “Māllēpītes” 50 gadu jubilejas koncerts 

“Zelta pļavu es pārgāju” kultūras centrā 

M. Čelnova, A. Kantiševa, 

 O. Veica 
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Aprīlis   

18.aprīlis “Šokolādes diena” radošā darbnīca 

 sagatavošanas grupai “Sienāzītis”  

šokolādes fabrikā “Laima” 

A.Kantiševa, V.Melgaile 

21.aprīlis Talkas diena –apkārtnes sakopšana O.Veica, A.Kantiševa 

23.;25.aprīlis Atklātās angļu valodas nodarbības “Little More” A. Kantiševa,  

R.Riherte (skolotāja) 

26.aprīlis Starptautiskā projekta Erasmus+  

 “Veselīgs dzīvesveids” dalībnieku vizīte, 

 radošās darbnīcas kopā ar vecāko grupu bērniem 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

Maijs   

3.maijs Sagatavošanas grupas “Sienāzītis” ekskursija uz Mālpils  

novada vidusskolu 

V.Melgaile 

5. – 11.maijs Dalība projektā “Mālpils novada piecu skolu skolotāju  

un vadības profesionālā pilnveide” Vācijā 

M. Čelnova 

9.;10; 

11.;17.maijs 

Māmiņdienas pasākumi I.Barkēviča, S.Eņģele 

grupu pedagogi 

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

22.maijs Iestādes padomes sēde M. Čelnova, D.Lāce  

(padomes priekšsēdētāja) 

25.maijs Sagatavošanas grupas ekskursija uz  

Mālpils novada bibliotēku 

V.Melgaile 

31.maijs Iepazīšanās ar Kultūras centra bērnu vokālā ansambļa  

koncertu “Es esmu susurs” 

A. Kantiševa, E.Belicka  

(ansambļa vadītāja) 

Jūnijs   

1.jūnijs Sagatavošanas grupas “Sienāzītis” izlaidums  

“Mana sirds,Tava sirds, šai sapnī krāsainajā” 

V.Melgaile, I.Barkēviča, 

S.Eņģele 

18. -23.jūnijs Dalība Erasmus+ programmā “Bringing Europe home  

at school” Grieķijā 

A.Kantiševa, V.Melgaile 

22.jūnijs Jāņu ielīgošana 

 

I.Barkēviča,  

grupu pedagogi 

Jūlijs   

22.- 28.jūlijs Dalība projektā “Mālpils novada piecu skolu skolotāju un vadības 

profesionālā pilnveide” Grieķijā 

L. Bērziņa 

 

 
Saimnieciskā darbība 2017.gadā:  
 
1. Uzstādīta iestādes ārdurvīm koda atslēga un drošības poga – 298,23 EUR. 
2. Veikta teritorijas stādījumu sakopšana, rekonstrukcija un izstrādāta ideja ar dekoratīvo augu 
sugu piedāvājumu – 3 127,85 EUR 
3. Iegādātas un nomainītas smiltis bērnu smilšu kastēs. 
 
Iegādes:  

1. Iegādāti plaukti 11.gr. “Sienāzītis” un vadītājas vietnieces izglītības jomā kabinetam – 
175,55 EUR. 

2. Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli. Par kopējo summu – 1021.00 EUR. 
3. Iegādāts datu nesējs – 62,50 EUR 
4. Iegādāts zāles pļāvējs – 467,30 EUR. 
5. Iegādāts portatīvais dators – 395,87 EUR. 
6. Grupai “Bitīte” iegādātas jaunas mēbeles garderobei un grupas telpai – 3 113,36 EUR. 
7. Iegādātas žalūzijas 9.grupai „Bitīte” un vadītājas vietnieces izglītības jomā kabinetam – 

553,45 EUR. 
8. Iegādātas jaunas rotaļlietas bērniem (7. un 8.gr.) – 346,19 EUR. 
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9. Iegādāti 3 rotaļu elementi un gumijas segums rotaļu laukumos – 5006,62 EUR 
10. Iegādāti matrači(16 gab.) un spilveni(30 gab.) – 398,09 EUR 

Remontdarbi:  
1. Renovētas 9.grupas „Bitīte” telpas (gaitenis, garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba)  

28 650,15 EUR(iesk.PVN) 
2. Veikti bruģēšanas darbi posmā no bērnu rotaļu laukuma līdz priedēm – 12 834 EUR. 

 

 

Mālpils internātpamatskola 
 
Izglītības iestāde kvalitatīvi īstenoja šādas izglītības programmas: 
1)   Pamatizglītības programmu;  
2)   Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  
3) Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās  attīstības traucējumiem; 
4)   Profesionālā pamatizglītība  programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”; 
5) Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”; 
6) Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības  
traucējumiem; 
7) Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;  
Izglītības iestāde starpdisciplinārā līmenī papildus aktīvi iesaistījās: 

1) Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas programmā “Draudzīgā skola”; 
2)  Sabiedriskā labuma  organizācijas Vides fonda vides izglītības  “EKOSKOLU” 

programmā. No 2014.gada skola katru gadu ieguva “Zaļo karogu”;  
3)  Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija” praktiskās uzņēmējdarbības 

programmā; 
4)  Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā;  
5) Skola piedalījās Eiropas Komisijas finansētā programmā “Skolas piens” un Eiropas 

Komisijas programmā „Augļi skolai”.   

 
Mālpils internātpamatskola 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā  īstenoja ar izglītības 
procesu saistītos  ES projektus:  
1. Vienīgā internātpamatskola un  viena no 100 pilotskolām  “Kompetenču pieeja mācību 
saturā”;  
2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; 
3.  "Skārienjūtīgo telefonu iespējas un to izmantošana, kā izglītības resurss jaunajai paaudzei”; 
4. “GO VET “- “Vadība un orientācija ceļā uz profesionālo izglītību”.  
5.  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Ar Mālpils novada domes finansiālu atbalstu ārpus stundām tika īstenotas 4 “Interešu 
izglītības programmas”, tās  ietvaros darbojas šādi  interešu izglītības pulciņi: 1. Kultūrizglītības 
programma:  vizuālā māksla,  vizuāli  lietišķā  māksla, ansamblis, rokdarbi; 2. Sporta izglītības 
programma: sporta spēles, basketbols,  peldēšana, ielu vingrošana; 3.Jaunrades programma: 
Tehniskā modelēšana; datoru  pulciņš, kokapstrāde. Vides izglītības programma: Eko pulciņš. 
4.Radošās iniciatīvu programma: uzņēmējdarbības pulciņš, veselības veicinošās skolas pulciņš. 

2017. gadā pedagoģiskie darbinieki apmeklēja tālākizglītības kursus ES projektu 
ietvaros un saskaņā ar pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveidošanas un izglītības procesa 
aktualitāšu nepieciešamību. 

Ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu sadarbībā ar Lielbritāniju, 
Portugāli, Itāliju un Maltu tiek realizēts projekts “Skolotāju profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai”. Projektā 2017. gadā  
skolotāji pilnveidoja angļu valodas mācīšanas un metodikas prasmes. Turpinās 2016. gada 
septembrī parakstītā līguma aktivitātes Erasmus+ projektā “Vadība un orientācija ceļā uz 
profesionālo izglītību” līdz 2019. gada 31. augustam. 

http://www.jal.lv/
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2017. gada 1. janvārī izglītības iestādē mācījās 110 skolēni. 2017. gada 1.septebrī 87 
skolēni no 16 pašvaldībām t.sk. 87,4% ir bāreņi maznodrošināto ģimeņu bērni. 
Internātpamatskolā mācās 9 skolēni jeb10.35% Mālpils novada problēmbērni.  Izglītojamo 
samazinājums radās saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas mērķtiecīgu darbību, lai 
likvidētu 15 Vispārizglītojošās internātskolas un Mālpils novada domes pieņemto lēmumu par 
Mālpils internātpamatskolas paredzēto  optimizāciju un šīs informācijas sniegšanu katra skolēna 
ģimenei un pašvaldībai, kur skolēnam ir deklarētā dzīves vieta.  

 2017. gada 1. novembrī  skolā strādāja 22 pedagoģiskie darbinieki un 17  tehniskie 
darbinieki. 

Mālpils internātpamatskolas kopējo budžetu sastādīja: 1)  Valsts finansējums ( mērķdotācija 
pedagogu – izglītības programmu un interešu izglītības programmu īstenošanai un uzturēšanas 
izdevumu nodrošināšanai; 2) Mālpils novada  domes finansējums – interešu izglītības 
programmu papildus finansēšanai; 3) citu pašvaldības finansējums uzturēšanas izdevumu 
papildus nodrošināšanai; 4) pašu ieņēmumi par nometņu un citu pakalpojumu sniegšanu.  

Mālpils internātpamatskolas finansēšanu būtiski pasliktināja šādu ārējo normatīvo aktu 
izmaiņas: 1. MK noteikumu Nr.135 atcelšana, samazinot internātskolu atbalsta un vadošo 
pedagoģisko personālu; 2. MK noteikumu Nr.445 3.pielikums  –  nosakot internāta skolotāja 
darba slodzi 40 stundas nedēļā, tādejādi  būtiski  samazināja  internāta  skolotāju  atalgojumu; 
3. MK noteikumu Nr.477 14.p  - paredzot vienu internāta skolotāja likmi uz 14 internātā 
dzīvojošiem izglītojamajiem;  4.Veiktie grozījumi Izglītības likumā paredzot, ka vārda 
“internātskola” izslēgšana stājas spēkā  no 2019.gada 1.augusta.  

Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi vienam skolniekam mēnesī 2017. g. – 
254 EUR.  

Izglītības iestādē bija sakārtota iekšējā un ārējā vide. Veikti ikdienas un vasaras periodā 
nepieciešamie remontdarbi, iegādātas nepieciešamās grāmatas, kancelejas preces, sanitāri 
higiēniskās preces, skolēni nodrošināti ar nepieciešamajiem medikamentiem.  

28.02.2018.Mālpils novada domes lēmums par Mālpils internātskolas likvidācijas 
pabeigšanu līdz 2018. gada 1.septembrim, saistībā ar to, ka valsts turpina finansēt 
internātskolas līdz 2018. gada 31. decembrim.  
 

Mālpils internātpamatskolas 2017. gada finansējuma analīze. 
Mālpils internātpamatskolas pedagogu atalgojumu un  uzturēšanas izdevumus no drošināja 
valsts piešķirtie līdzekļi, pašu ieņēmumi un Mālpils novada domes papildus līdzekļi interešu 
izglītības nodrošināšanai. Naudas līdzekļu atlikums 2017.gada beigās bija29345 EUR. 
Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2017.gadā sastādīja  586360 EUR 
t.sk. Pašvaldību budžeta transferti       492739 EUR 
 Pašvaldību no valsts budžeta saņemtie transferti ES finansētajiem proj.     2671 EUR 
 Pašu ieņēmumi no telpu nomas un no citiem maksas pakalpojumiem   35010 EUR 
  
 Kopā ieņēmumi:        530420 EUR 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā       55940 EUR 
  
Budžeta līdzekļu izdevumi: 557015   EUR 
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 
 Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem    185664 EUR 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti      47608 EUR 
 Kopā pedagoģiskajiem darbiniekiem:      233272 EUR 
  
 Atalgojums un VSAOIe Erasmus+ projektos         1393 EUR 
 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem     137000 EUR 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti       39960 EUR 
 Kopā tehniskajiem darbiniekiem:      176960 EUR 
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 Komandējumi un dienesta braucieni          7339 EUR 
 Izdevumi par pakalpojumiem         79859 EUR 
 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inventārs    58193 EUR 
 Kopā preces un pakalpojumi:       145390 EUR 
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās:       29345 EUR 
 
Lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu pārvadāšanas izdevumi – 19409 
EUR. Komunālo pakalpojumu izdevumi – 38214 EUR, t.sk. apkurei – 21786 EUR, aukstā ūdens 
un kanalizācijas izdevumi – 3222 EUR, elektroenerģijai – 11800 EUR. Ēku, būvju un telpu 
kārtējam remontam – 1282 EUR. Iekārtu, inventāra un aparatūras remontam – 7668 EUR. 
Veļas mazgāšanai – 3242 EUR. Skolēnu ēdināšanai – 50768 EUR. Krājumu, telpu 
remontmateriālu, energoresursu (degviela), medikamentu, biroja preču, inventāra, mācību 
līdzekļu iegādei – 7170 EUR.   
 

Vislielākā pateicība katram pedagogam un tehniskajam darbiniekam par milzīgo 
ieguldījumu skolēnu nākotnes veidošanā, atbildīgu un radošu darbu ikdienā un pozitīvo 
sadarbību Mālpils internātpamatskolas kopējo darbu veikšanā. 

 
 

Mālpils novada  vidusskola 
 
Lepojamies ar labiem rādītājiem mācību darbā. Visu klašu vidējais vērtējums pabeidzot 

2016./2017. mācību gada pirmo semestri bija 6,91 balles, 47,7% skolēnu gada vērtējumos 

uzrādīja augstus un optimālus rezultātus. 102 skolēni saņēma atzinības rakstus par teicamiem 

un ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā. 2016./2017.m.g. 2.semestri noslēdzot, 24 skolēni, 

uzrādīja ļoti labus un teicamus sasniegumus, kas deva iespēju 2017./2018.m.g. 1. semestrī 

saņemt mācību stipendiju.  

Astoņi devītās un divpadsmitās klases absolventi pabeidza mācību gadu ar vidējo 

vērtējumu augstāku par 8,00 ballēm un saņēma Mālpils novada domes apbalvojumu -  

stipendiju. 

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

priekšmetos vidējie rādītāji ir augstāki nekā Pierīgas novadu skolu apvienības sasniegtie 

rezultāti. 9. klasei – eksāmenu sasniegumi latviešu valodā, angļu valodā un vēsture ir augstāki 

nekā valstī un Pierīgas novadu skolu apvienības vidējie sasniegumi. Centralizētajos eksāmenos 

latviešu valodā un svešvalodā vidējie rādītāji ir augstāki nekā valstī. 

2017.gada vasarā apliecību par iegūto pamatizglītību saņēma 42 skolēni, no kuriem 4 

skolēni pamatizglītību ieguva neklātienes programmā, 10 vidusskolas skolēni, no kuriem 3 

neklātienes nodaļas audzēkņi. 2 absolventi saņēma atzinības rakstus par ļoti labiem 

sasniegumiem mācību darbā.  

2017. gadā esam piedalījušies arī Pierīgas novadu apvienības un valsts olimpiādēs: 21 

skolēns saņēma atzinību par piedalīšanos un godalgotas vietas par labiem rezultātiem. 

2017.gadā turpinājām dalību divos starptautiskos projektos Erasmus+ programmas 

ietvaros: projekts «Uz Eiropas spārniem» (septiņu valstu sadarbības skolas), kura darbības 

rezultātā tapa apjomīgs mācību metodiskais līdzeklis divās valodās ar latviešu tautas teikām par 

putniem, un Erasmus+ programmas projekts “Skola, kurā man patīk mācīties “ sadarbībā ar 

piecām citu valstu sadraudzības skolām. Tāpat uzsākām darbību četros jaunos starptautiskos 

projektos: Erasmus + ietvaros projektos „Collent” un „ We are all Art”, Nordplus projektu un 

Erasmus+ K1 programmas ietvaros. Tāpat aktīvi līdzdarbojamies Mālpils novada domes 

projektos BEHAS un SINDI. 
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 10. – 12.klašu skolēni turpina piedalīties uzņēmējdarbības programmā “Esi Līderis!”. 

2017.gadā pieci 12. klases absolventi saņēma sertifikātu, kas dod papildu kredītpunktus, 

stājoties programmas sadarbības augstskolās. 

2017./2018.m.g. mācības pirmajā klasē uzsāka 29 pirmklasnieki, 26 skolēni uzsāka 

mācības 10. klasē vidusskolas posmā un 10 skolēni vidusskolas neklātienes programmā. 

Skolēnu kopējais skaits uz 2017.gada 1.septembri bija 362 skolēni. 

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

speciālajām vajadzībām. Speciālās izglītības programmās 2017./2018.m.g. prasmes un 

zināšanas apgūst 12 skolēni.  

Visu klašu vidējais vērtējums 1. semestra beigās bija 6,89 balles, 41,7% skolēnu 1. 

semestra vērtējumos uzrādīja augstus un optimālus rezultātus. 107 skolēni saņēma atzinības 

rakstus par teicamiem un ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā. 2017./2018.m.g. 1.semestri 

noslēdzot  divdesmit 8. – 12.klases skolēni uzrādīja ļoti labus un teicamus sasniegumus, kas 

deva iespēju 2017./2018.m.g. 2. semestrī saņemt mācību stipendiju.  

1.semestrī esam piedalījušies arī Pierīgas novadu un valsts olimpiādēs: 13 skolēni 

saņēma atzinību par piedalīšanos un godalgotas vietas par labiem rezultātiem. Esam 

atjaunojuši arī tradīciju organizēt skolas mācību priekšmetu olimpiādes. Pirmajā pusgadā notika 

bioloģijas, ķīmijas un matemātikas olimpiādes, kurās skolēni varēja pārbaudīt un pierādīt  savas 

zināšanas un prasmes. 

Lai skolēniem būtu iespēja pilnveidot sociālās, saskarsmes prasmes, arī audzināšanas 

darba darbības tika plānotas daudzveidīgas un dažādām interesēm piemērotas. 

Izveidojās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Aizsardzības ministriju un NBS: 

Janvārī skolā viesojās Aizsardzības ministrijas pārstāvji kopā ar ASV 173. kājnieku brigādes 

karavīriem ar lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?”, februārī skolā uzņēmām NBS karavīrus, bet 

aprīlī - skolā viesojās NBS orķestra bigbenda grupas kameransamblis. 

Arī 2017. gadā aktīvi darbojamies Vides fonda Ekoskolu programmā, jau astoto gadu pie 

skolas plīvo Zaļais karogs.  

2017./2018.m.g. gada tēmas Bioloģiskā daudzveidība ietvaros veiksmīgi sadarbojamies ar 

biedrību “Mālpils zivīm” – palīdzam Mālpils dabas taku sakopšanā, piedalījāmies  zivju laišanas 

Sudas upē pasākumos. Ar izglītojošām nodarbībām viesojāmies  PII “Māllēpīte”. Piedalījāmies 

makulatūras, bateriju un pet pudeļu vākšanā. 

Organizējām arī izglītojošas nodarbības un lekcijas skolēniem: 

7.febr. Jāņa Stabiņa ("Esi līderis!") lekcija 8.-9.kl. 

26.apr. LIELĀ ZINĀTKĀRES DIENA “ZINOO” 

9.aprīlis Mobilais zināšanu ekspresis 2017 

9.maijs Eiropas diena skolā 

13.okt. I. Smildzējas lekcija “Rīki veiksmīgas saskarsmes veicināšanai” 7.,10.klašu skolēniem 

13.okt. Always lekcija 6.-7.klašu meitenēm 

10.okt. Nodarbība 1.-2.kl. "Personiskā higiēna un traumatisms" 

Domājam arī par pedagogu profesionālo prasmju paaugstināšanu un aicinām pie sevis 

dažādus lektorus: 

11.janv. Pierīgas novadu deju skolotāju seminārs  

21.aug. VBTAI inspektores lekcija par bērnu tiesībām un to ievērošanu 

24.-25.aug. Lekcija pedagogiem (lektore Laila Majore) 

24.okt. Ē. Lankas lekcija pedagogiem 

25.okt. I. Smildzējas lekcija pedagogiem 

23.okt. VUGD seminārs skolas darbiniekiem 
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Skolas darbā esam izvirzījuši sev mērķi organizēt izglītojošas nodarbības arī vecākiem 

par tēmām, kas būtu aktuālas: 

11.sept. Lekcija "Vecāku iespējas palīdzēt bērnam, uzsākot skolas gaitas" 

12.sept. vecākiem tikšanās ar projekta “Esi līderis” pārstāvjiem 

16.okt. D.Zandes lekcija vecākiem “Kas nosaka bērna uzvedību un kā to ietekmēt pozitīvā 

veidā” 

Pavasarī notika Veselības nedēļa “Soļo pretī Mālpils 810 gadiem – pārvērtīsim gadus 

kilometros” 

Protams, ka skolā notika arī pasākumi, kas jau ir kļuvuši par tradīciju: 

Adaptācijas dienas, Sporta diena, Veselības nedēļa, Labo darbu nedēļa, Patriotu nedēļa, Lāpu 

gājiens, Ledus karnevāls, Ekoskolu Rīcības dienas, Žetonvakars, Superpuika & supermeitene, 

Popiela, Krāsu nedēļa, Mātes dienas koncerts, Ievziedu zvans, Miķeļdienas tirdziņš, Rudens 

balle, Valentīndienas balle, Ziemassvētku balle. 

 Piedalījāmies arī dažādās akcijās: Akcija "Valoda uz trotuāra", Putras dienas, Pasaules 

lielākā mācību stunda, zibakcija “Apsveikums Latvijai”, Lielā talka 

Interešu izglītības nodarbību dalībnieki piedalījās Tautas deju festivālā “Latvju bērni 

danci veda” Cēsīs un Kuldīgā.  

Spēkus iemēģinājām arī Latvijas Skolu ziemas olimpiskajā festivālā Ērgļos 

2017.gada 26.oktobrī mūsu vidusskolā norisinājās GLOBE salidojums, kurā piedalījās 

skolēnu komandas no dažādām Latvijas skolām. GLOBE projekts ir starptautiska vides zinātnes 

un izglītības programma, kas apvieno skolēnus, skolotājus, zinātniekus kopīgam darbam vides 

izpētē. Projektā iesaistīti 117 valstu skolotāji un skolēni, Latviju pārstāv 26 mācību iestādes.  

Skolas telpas turpina piedzīvot patīkamas vizuālas pārmaiņas – 3.stāva gaitenis ir kļuvis 

moderns un košs ar ierīkotām dažādām atpūtas zonām, gan mierīgai atpūtai vienatnē, gan 

radošām izpausmēm grupu darbā. 3.stāva klašu telpas ir kļuvušas estētiski pievilcīgas,  

izveidota jauna datorklase 20 darba vietām ar jaunām mēbelēm un jaunu datortehniku, pilnībā 

pārveidots fizikas kabinets, kurā skolēniem tagad ir iespēja veikt laboratorijas darbus pie 

jauniem laboratorijas galdiem. Papildināta  materiāli tehniskā bāze - iegādāti mācību līdzekļi 

fizikas un ķīmijas kabinetam.  Lai pilnveidotu mācību procesu, paaugstinātu skolas pedagoģiskā 

kolektīva un administrācijas darba efektivitāti, izmantojot mūsdienīgas telekomunikāciju 

tehnoloģijas tika izbūvēts jauns LAN (Local Area Network) datoru tīkls. Tiek izstrādāti jauni 

projekti, lai turpinātu skolas telpu vides sakārtošanu un modernizētu klašu telpas.                                               

 

 

Mūzikas un mākslas skola 
 

         Audzēkņu skaits 
         2016./2017. mācību gadu noslēdzot, Mālpils Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā 
mācījās 58 audzēkņi, no kuriem 8 sagatavošanā, mūzikas nodaļā – 58, no kuriem 4 
sagatavošanā. Kopā skolā mācības noslēdza 128 audzēkņi. 
         2017. gada 27. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības apguvi programmā Vizuāli plastiskā māksla saņēma 5 audzēkņi. 
          2017. gada septembrī Mākslas nodaļā mācības uzsāka 8 audzēkņi: 4 – 1. klasē un 4 – 
sagatavošanas klasē. Mūzikas nodaļā mācības uzsāka 9 audzēkņi: 6 – 1. klasē un 3 - 
sagatavošanas klasē. Kopējais audzēkņu skaits uz 2017. gada pirmo septembri Mālpils mūzikas un 
mākslas skolā – 120 audzēkņi, mākslā 53 audzēkņi (4 no tiem sagatavošanā), mūzikā – 67 (3 no 
tiem sagatavošanā). 
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Pedagoģiskie darbinieki  
        Skolā strādā 16 radoši, augsti kvalificēti pedagogi: Mākslas nodaļā strādā 7 pedagogi visi 
ar augstāko izglītību, 6 ar maģistra grādu mākslā un 1 ar profesionālo bakalauru. 
         2017. gada martā Mākslas nodaļā sāk strādāt mākslas maģistre Elita Šmēdiņa (mākslas 
valodas pamati), jo Maija Mackus aiziet no Mākslas skolas. 
         Diviem pedagogiem ir piešķirta 1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 
vienam – 2. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. 
          Mūzikas nodaļā strādā 9 pedagogi: 2 ar vidējo profesionālo izglītību un 7 ar augstāko 
profesionālo izglītību - 5 bakalauri un 2 maģistra grādi. 
          Diviem pedagogiem ir piešķirta 3. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 
vienam – 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 Stundu 

skaits 
Norises 

vieta 
Dalībnieki 

30.01. 
2017. 

Dažādu mūzikas stilu izpratnes pilnveide 
klavierspēles apmācībā. 

8 ak. st. Rīgas 
Doma kora 
skola 

Svetlana Luceviča 

14.03. 
2017. 

Emocionālā audzināšana un ievads mūzikas 
terapijā. 

8 ak. st. JMR 1. 
Mūzikas 
skola 

Diāna Ulase 

28.03. 
2017. 

Informatīvs seminārs skolotājiem „Spānija – 
tikai un vienīgi skolotajiem”. 

2 ak. st. LNMM 
Rīga 

Daina 
Galakrodzeniece 

05.04. 
2017. 

Problēmsituāciju risināšanas metodes darbā ar 
audzēkni. 

8 ak. st. Rīgas 3. 
Mūzikas 
skola 

Diāna Ulase 

05.-07.04. 
2017. 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma VIII Starptautiskais 
Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA 

 
8 ak. st. 

 
Daugavpils 

 
Māra Šmite 

24.05. 
2017. 

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un 
normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos. 

 
8 ak. st. 

 
Rīga 

 
Elita Šmēdiņa 

24.05. 
2017. 

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un 
normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos.  

 
8 ak. st. 

 
Rīga 

 
Jānis Sausnītis 

27.05. 
2017. 

Profesionālās meistarības pilnveidošana, 
piedaloties klavierspēles festivālā DEBIJA 
2017 

 
6 ak. st. 

Juglas 
Mūzikas 
skola 

 
Diāna Ulase 

21.10.-
06.12. 
2017. 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursu A 
programma „Datorgrafikas pamati”, Adobe 
PSD, AI  

 
40 ak. 
stundas 

 
Rīga 

 
Jānis Sausnītis 

23.10. 
2017. 

Mūzikas izglītības process mijiedarbē un 
sasaistē ar citiem mācību priekšmetiem  

 
6 ak. st. 

Rīgas 
Doma kora 
skola 

Ināra Daukste, 
Diāna Dzelvīte 

24.- 
25.10. 
2017. 

 
Būtiskākie aspekti koncertmeistara darbā 
 

 
12 ak. st. 

J. Mediņa 
Rīgas 1. 
Mūzikas sk.  

 
Diāna Ulase 

25.10. 
2017. 

Problēmsituāciju risināšanas metodes darbā ar 
audzēkni  

 
8 ak. st. 

Juglas 
Mūzikas 
skola 

Diāna Dzelvīte, 
Svetlana Luceviča 
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Mākslas nodaļā strādā pedagogi, kuri ir izcili mākslinieki un ļoti radošas personības, pastāvīgi 
pilnveidojas, rīko savu darbu izstādes Latvijā un pasaulē un piedalās starptautiskos mākslas 
simpozijos, projektos un mākslinieku rezidencēs (sk. tabulu).  

 

Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstādes un radošās aktivitātes 

 

10.- 
11.11.17. 

Metodika un māksla diriģenta darbā 
 

12 ak. st. Cēsis Diāna Ulase 

11.11.- 
16.12. 
2017. 

Pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursi „Animācija. No sarežģītā līdz 
vienkāršajam.” 

 
20 ak. 
stundas 

Rīga,  Jaņa 
Rozentāla 
Mākslas 
skola 

 
Artūrs Arnis 

07.12. 
2017. 

Pedagogu profesionālās pilnveides kurss 
„Dažādības spēks ilustrācijā”. 

6 ak. st. Rīga Daina 
Galakrodzeniece 

Datums                           Pasākums Norises vieta Dalībnieki 

2017. gada 
janvāris  

Izstāde ”Radošā dominante. Melnbaltā” Sv.Pētera 
baznīca 

Rīga  E. Titāne 

27.01-27.04. 
2017. 

Tekstildarbnīcas zīda apgleznošanā vadība. Mālpils D. Galakrodzeniece 

09.03.-
23.04. 
2017. 

„Es pieskaros sev”, izstādes iekārtojums. 
Nacionālais māksla muzejs 

Rīga  A. Arnis 

2017. gads 
 

Vāka dizains. Lūcija Ķuzāne „Saule mūžam mana” 
apgāds „Lasitava” 2017. 

Rīga  E. Tāle 

2017. gada 
marts 

Izstāde „Extension.lv”, Triumf Gallery Maskava, 
Krievija 

L. Mackus 

27.05. 2017. 
 

„Nezināmā Valmiera”, koncerta rež. J.Znotiņš 
Valmieras estrādē  

Valmiera   A. Arnis 

04.-07. 
2017. 

Izstāde „Kolekcija”. Latvijas starptautiskā keramikas 
biennāle, Rīgas Mākslas telpa. 

Rīga   E. Titāne 

2017. gada 
maijs 

11. Starptautiskā keramikas  izstāde ”Rooster 
Teapot” 

Šanhaja, 
Ķīna 

E. Titāne 

2017. gada 
maijs 

5. Starptautiskais Terrakotas simpozijs Larkana, 
Ziemeļkipra 

E. Titāne 

08.-14.05. 
2017. 

„Apgleznots zīds”, kursu dalībnieku darbu izstāde. 
KC 

Mālpils D.Galakrodzeniece 

10.06.-
09.07. 2017. 

„Saullētkts”, personālizstāde kopā ar Lieni Mackus, 
izstāžu zālē Arsenāls 

Rīga L. Mackus 
A. Arnis 

15.06.-
01.10. 2017. 

„Pierakstītā skaņa”, izstādes dizains Nacionālajā 
bibliotēkā 

Rīga A. Arnis 

15.07.2017. „Eiridīke”, opera Bauskas kultūras centrā  Bauska A. Arnis 

07.2017. 
 

Nodarbību vadītājs Bungu mācībā Pasaules 
latviešu ģimeņu nometnē ”3x3” 

Rūjiena J. Sausnītis 

2017. gada 
jūlis 
 

Starptautiskais keramikas un glezniecības simpozijs 
„CUCUTENI ART CAMP” 

Orheja, 
Ivanceva,  
Moldova 

E. Titāne 

01.-07.08. 
2017. 

2017. gada mākslas simpozijs „KOKA DIMENSIJA” Mālpils D.Galakrodzeniece 
E. Titāne 

2017. gada 
augusts 

Dalība kā māksliniekam starptautiskajā laikmetīgās 
dejas festivālā „Vides deja” 

Lūznava J. Sausnītis 

30.08.2017. 
 

Vides objekts Labirints,Rīga, Latvija (ideja, dizains, 
tēlniecība), Doma laukums 

Rīga L. Mackus 

2017. gada 
augusts 

3. Starptautiskā keramikas mākslas kolonija 2017, 
Vrbanj. 

Hvar sala, 
Horvātija 

E. Titāne 

09.09.2017. „Summertime” festivāls, scenogrāfija, Dzintaru 
koncetzāle 

Jūrmala A. Arnis 
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Mācību un audzināšanas darbs 

        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. 
Skolā, vismaz reizi gadā, tiek sarīkotas atvērto durvju dienas. 
         2017. gada martā Saulkrastu novada domes zālē notika MMMS mākslas nodaļas 
diplomdarbu izstāde. 
         Mākslas nodaļai ir izveidojusies stabila sadarbība ar Mālpils novada bibliotēku, kur regulāri 
tiek eksponēti audzēkņu darbi. 
         Atsaucoties Mālpils novada sociālā centra aicinājumam, mākslas nodaļas audzēkņi 
izgatavoja Ziemassvētku apsveikumus vientuļajiem cilvēkiem.  
         Decembrī mākslas nodaļas skolotāju un audzēkņi piedalījās Mālpils KC organizētajās 
„Rūķu darbnīcās”, kurās kopā ar visiem interesentiem izgatavo Ziemassvētku apsveikumus un 
eglīšu rotājumus. 
         Mūzikas nodaļas audzēkņi papildus programmu izpildes uzdevumu prasībām piedalās 
daudzos skolas rīkotajos koncertos Mālpils novadā un citur. Ir izveidojusies sadarbība ar PPI 
„Māllēpīte” un Mālpils vidusskolu. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem audzēkņi sniedz svētku 
koncertus Mālpils sociālās aprūpes centrā un Siguldas novada Allažu pagasta Stīveru soc. 
aprūpes centrā „Gaismiņas” 
          Spējīgākie audzēkņi pārstāv skolu reģionālajos un Valsts līmeņa konkursos. 

 

7.10-7.11. 
2017. 

2017. gada mākslas simpozija „KOKA 
DIMENSIJAS” dalībnieku izstāde 

Mālpils D.Galakrodzeniece 
E. Titāne 

2017. gada 
oktobris 

Starptautiskā porcelāna mazo formu izstāde „Baltais 
troksnis” Rīgas Porcelāna muzejs 

Rīga E. Titāne 

12.10. 2017. 
 

„Trīs māsas”. Refleksija, scenogrāfija, Nacionālais 
teātris, rež. V.Nastavševs 

Parīze, 
Francija 

L. Mackus 

2017. gada 
novembris 

Dalība Latvijas plakātmākslas izstādē „PUBLISKIE 
SPOGUĻI. Plakāti 1834-2017”, Rīgas stacijas 
laukumā. Organizators TC Origo. 

Rīga J. Sausnītis 

02.11.-
31.12. 2017. 

Rezidence Cite Internationales des Arts, Parīze, 
Francija         

Rīga L. Mackus 

14.11.-
09.12. 
2017. 

The 10th International Biennial of Textile 
Miniatures „ETHNO”, Gallery ARKA, Vilnius 

Viļņa Ē. Zutere 

17.11.17.- 
28.01.18. 

„Jaunieguvumi”, izstādes iekārtojums izstāžu zālē 
Arsenāls 

Rīga A. Arnis 

01.12. 2017. Ilustrācija latviešu autoru un ilustratoru katalogam 
The Horse 

Rīga L. Mackus 

12.12.2017. 
 

„Mazais Ganiņš”, scenogrāfija.Nacionālais teātris, 
rež. J.Znotiņš 

Rīga A. Arnis 

01.12. 2017. Scenogrāfija izrādei „Prozas lasījumi” Ģertrūdes 
ielas teātris  

Rīga A. Arnis 

2017. gada 
decembris 

Keramikas rezidence, Latvijas laikmetīgās keramikas 
centrs. 

Daugavpils E. Titāne 

2017. gada 
decembris 

Izstāde „LILA” Rīgas Porcelāna muzejs, Rīga, 
Latvija 

Rīga E. Titāne 
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Mākslas nodaļa (konkursi, izstādes) 
Laiks Pasākums Atbildīgais 

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

D. Galakrodzeniece 
E. Tāle 
J. Sausmītis 

21.02.17. Darbu noformēšana un nosūtīšana Dabas muzeja rīkotajam 
akvareļu konkursam „Eiropas zuša ceļojums”. 

D. Galakrodzeniece 
L. Mackus 

22.02.17. Profesionālās ievirzes mākslas skolu Valsts konkursa II kārta, 
audzēkņu izvirzīšana konkursa III kārtai 

D. Galakrodzeniece 
E. Tāle 
J. Sausmītis 

03.2017. MMMS diplomdarbu izstāde Saulkrastu novada domē D. Galakrodzeniece 
J. Sausnītis 

14.03.17. Audzēkņu darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana 48. 

Pasaules bērnu zīmēšanas konkursam Taivānā Ķīnā. 

D. Galakrodzeniece 
J. Sausnītis 
E. Tāle 

20.04.17.  Darbu atlase un nosūtīšana Vizuālās mākslas darbu konkursam 

„Aiz teātra priekškara” 

Veltīts Ā. Alunānam. Jelgava 

D. Galakrodzeniece 
L. Mackus 
J. Sausnītis 

05.2017. 47. Starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss. Biiku 
Bunka Kyokai 

D Galakrodzeniece 
L. Mackus 
J. Sausnītis 

12.11.17. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konference 
„TREJDEGSNIS 2017”/ „TRIPLE SUN 2017” 

D Galakrodzeniece 
E.Titāne 
Ē. Zutere 

 

Mākslas nodaļas audzēkņu sasniegumi dažādos konkursos 2017. gadā 

Nr. Nominācij
a 

Audzēkņa 
vārds, uzvārds 

Klase, 
kurss 

Skolotājs Konkursa nosaukums Konkursa 
vieta, laiks 

1. 2. vieta Sindija Bubete VI kurss Maija Mackus 16..Starptautiskais 
glezniecības un grafikas 
konkurss „Saules krasts” 
tēma “Brīnums” 

Saulkrasti 
02.2017. 

2. 
 

Atzinība Ieva Picilēviča VI kurs Maija Mackus 16..Starptautiskais 
glezniecības un grafikas 
konkurss „Saules krasts” 
tēma “Brīnums” 

Saulkrasti 
02.2017. 

3. Atzinība Ieva Jēkabsone VIII 
kurss 

Maija Mackus 16..Starptautiskais 
glezniecības un grafikas 
konkurss „Saules krasts” 
tēma “Brīnums” 

Saulkrasti 
02.2017. 

4. 3. vieta Anastasija 
Fiļipova 

IV kurss Esmeralda Tāle 47. Starptautiskais bērnu 
mākslas darbu konkurss, 
izstāde Kyokay 

Gulbene – 
Stāmeriena 

05.2017. 

5. 3. vieta Ronalds 
Lukačs 

IV kurss Daina 
Galakrodzeniec
e 

47. Starptautiskais bērnu 
mākslas darbu konkurss, 
izstāde Kyokay 

Japāna 
06.2017. 

6. Atzinība Dāvis Zigmārs 
Donis 

VI kurss Maija Mackus Vizuālās mākslas darbu 
konkurss „Aiz teātra 
priekškara” 

Jelgava 
25.08.2017. 

7. Atzinība Marta Dinka VI kurss Maija Mackus 48. Pasaules bērnu zīmējumu 
konkurss Taivānā 

Ķīna, 
Taipeija 

11. 2017. 

8. Atzinība Anastasija 
Fiļipova 

IV kurss Maija Mackus 48. Pasaules bērnu zīmējumu 
konkurss Taivānā 

Ķīna, 
Taipeija 
11.2017. 

http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/01/24/1485266880_2117.pdf
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Mūzikas nodaļa  
Koncerti  
Laiks                             Pasākums Atbildīgais 

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

D. Ulase 

19.05.17. Audzēkņu koncerts Mālpils bērnudārzā. D. Ulase 

12.12.17. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā. D. Ulase 

15.12.17. Klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts 
Vispārējo klavieru audzēkņu Ziemassvētku koncerts 

D. Dzelvīte 

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

D. Ulase 

 
Konkursi 

Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

24.01.17. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Taustiņstrumentu spēle – Klavierspēle Valsts 
konkursa I kārta – skolas.  
(Uz II kārtu izvirzīja P. Epalti, P. Pavlovu, I. Ošenieci) 

D. Dzelvīte- 
Lubarte 

18.02.17. 
21.02.17. 

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle Valsts 
konkursa II kārta – reģionālā. 
(piedalījās P. Epalte, P Pavlova, I. Ošeniece) 

D. Dzelvīte- 
Lubarte 

07.04.17. Jauno vijolnieku un čellistu konkurss “Francis Šūberts un laikabiedri” 

Rīgā, BMMS.  

( piedalījās stīgu instrumentālais ansamblis) 

M. Šmite, 
D. Ulase 
 

08.12.17. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, Čella spēle 
Valsts konkursa I kārta – skolas.  
(uz II kārtu izvirzīja K. Vālbergu, G. Hildebrantu) 

D. Ulase 
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Biedrība „Mālpils tautskola” 
 
2017.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, iesniegts un ir apstiprināts viens projekts Erasmus+ programmā. Tā 
īstenošana uzsākta gada nogalē un turpināsies līdz 2020.gada 31.augustam.  

 

                                                       
PACETRAINING- Izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, 2017-1-IT01-KA202-006052, īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/08/2020 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 32 693 EUR 

PROJEKTA MĒRĶIS:  Izstrādāt un izmēģināt apmācību modeli un saturu cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, lai radītu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām. 

PARTNERI:  

Biedrība “Mālpils tautskola” 

Itālija (vadošais partneris): AFP COLLINE ASTIGIANE 

Vācija: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 

Somija: Keskuspuisto vocational college 

Spānija: Confederation of Education and Training Centers 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Notici sev” 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:   

Cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītotāju apmācība Itālijā – 2 sesijas. 

Projekta plānošanas un vadības sanāksmes pie katra partnera. 

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 

Mācību moduļu satura izstrāde un testēšana. Sadarbība ar uzņēmējiem, labvēlīgas vides 

veidošana cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai profesionālajā darbībā. Tā kā visiem 

partneriem ir iepriekšējā pieredze, sadarbojoties ar ēdināšanas servisa un viesnīcu jomas 

uzņēmumiem, pirmie mācību moduļi tiks izstrādāti tieši šai jomai.  Mācību saturu izstrādās un 
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savas valsts uzņēmumos testēs visi partneri. Koordinators (Itālija), kam jau ir pieredze šajā 

darbā, organizēs mācības pārējiem partneriem. 

PROJEKTA MĀJAS LAPA: www.pacetraining.eu 

2017.gadā  ir Lauku atbalsta dienests apstiprinājis biedrības “Mālpils Tautskola”  projekta 
“Daudzfunkcionālas mācību telpas izveide” pieteikumu, kam piešķīra finansējumu no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( turpmāk ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014 – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”. 

Projektu “Daudzfunkcionālas mācību telpas izveide” ( Nr. 17-04-AL32-A019.2202-
000005) īstenos līdz 2018. gada oktobrim. Tā ietvaros veiks telpas kosmētisko remontu, 
izgatavos mēbeles un iegādāsies iebūvēto virtuves tehniku, kā rezultātā “Mālpils Tautskola” 
varēs realizēt dažādas praktiskas  nodarbības pieaugušo izglītošanai.    
 
 

 

http://www.pacetraining.eu/
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KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

Mālpils kultūras centra organizēto pasākumu klāsts 2017. 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. Gatavojās arī Novada svētkiem, kuri notika augustā. 

2017. gadā Mālpils kultūras centra amatierkolektīvi turpināja apgūt XXVI Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāru un piedalījās  skatēs. 

 
Mālpils jauktais koris “MERGUPE” (diriģente Sanita Vītuma, kormeistars – Juris 

Vītums.  
Kolektīvs ar krāšņu koncertu “Vai jūs zināt, kas mēs esam?”’ 13. maijā nosvinēja savu 145. 

gadu jubileju un ar labiem panākumiem piedalījies koru skatē Siguldā, izcīnot I pakāpi. 
Vairākkārt uzstājies pašmājās – “Mazajā olimpiādē 2017”, Latvijas 99. dzimšanas dienas 
svinību un Ziemassvētku  koncertos. Kolektīvs kuplinājis Dziesmu svētkus Dikļos un Jāņu 
ielīgošanu Pilskalna estrādē. 

Bērnu pirmsskolas vokālais ansamblis (vadītāja Evija Belicka).  
Lielākie notikumi – dalība pirmsskolas vokālo ansambļu festivālā “Mēs dziedam Siguldai” 

un sadraudzības koncertā “Lieldienu ekspresis – Olaine – Ķekava- Mālpils” pašmājās. Liela 
pieredze bija uzstāšanās Mālpils novada svētkos “Mazajā olimpiādē 2017”. Kolektīvs priecējis 
skatītājus Zinību dienā Mālpils novada vidusskolā, Senioru ballē un Ziemassvētku koncertā. 

Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Rezēdas un Dadži” (vadītāja Evija Belicka). 
Kolektīvs aktīvi piedalījies koncertos kultūras centrā, kā arī ikgadējos senioru dziedāšanas 

svētkos „Kopā būt” Salaspilī, senioru kolektīvu festivālā “Stalbes pavasaris 2017”. “Rezēdas un 
Dadži” ar savu dalību uzstājušies Ziemassvētku ieskaņu koncertā, Pašdarbnieku vakarā un 
Jāņu ielīgošanā Pilskalna estrādē. 

Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Sidgundietes” (vadītāja Vija Ādamsone).  
Kolektīvs ar vislielāko uzstāšanās izbraukumu skaitu un viskuplāko draugu saimi visā 

Latvijā. Tas piedalījies ikgadējos senioru dziedāšanas svētkos „Kopā būt” Salaspilī, Siguldas 
apriņķa vokālo ansambļu konkursā. Ansamblis pabijis daudzās vietās – Ādažos, Mārupē, 
Naukšēnos, Limbažos, Rencēnos, Ķekavā, Sēlijā, Ciiemupē, Zaķumuižā un, protams, kuplinājis 
vietējos pasākumus - Ziemassvētku ieskaņu koncertu, Pašdarbnieku balli, Senioru vakaru un 
Jāņu ielīgošanu. 

Jauktais vokālais ansamblis – sekstets “Buona parte” (vadītāja Sanita Vītuma).  
Ansamblis piedalījies Sadziedāšanās pasākumā “Muļķe sirds”, ansambļu skatē Ādažos 

izcīnīta I pakāpe. Skatītājus priecējis Jāņu ielīgošanā, Kurzemnieku vakarā un Ziemassvētku 
koncertos kultūras centrā un baznīcā. 

 
Vokālais ansamblis “Vokālā bilance” (vadītāja Sanita Vītuma). 
Ansamblis ir tautā iemīļots un ar prieku un ovācijām sagaidīts. Vokālo ansambļu skatē 

Ādažos iegūta godpilnā I pakāpe. Uzstājies Sadziedāšanās pasākumā “Muļķe sirds”, 
Kurzemnieku vakarā, Spāņu un Mongoļu vakaros, kā arī Ziemassvētku koncertos Mālpils 
kultūras centrā un baznīcā. Ansamblis smeļ pieredzi, apmeklējot profesionālu mākslinieku 
koncertus, piemēram, Acapella koncertu Solala un Latvian voices. 

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

un cituviet. Nozīmīgākais notikums bija dalība XVIII Starptautiskajā Masku tradīciju festivālā 
Rīga – Vecumnieki – Katlakalns – Mālpils no 24.- 26. februārim, kur paši 25. februārī organizēja 
masku saietu Saules vārtu kalnā. Kopa kuplinājusi “Gaismas daudzināšanu” Suntažu 
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kultūras namā. Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījās Vidzemes reģiona Folkloras kopu un 
etnogrāfisko ansambļu skatē Mālpilī, iegūstot I pakāpi. Krāšņs pasākums bija dalība Latvijas 
pirmā simtgadnieku salidojuma organizēšanā 15. jūlijā Rundāles pilī. Viesojušies ar 
koncertlekciju “Latviešu tautas dzīvesziņa, tradīcijas un dziesmas” Mālpils vidusskolā. Ar 
krustabu dziesmām un rituāliem godinājusi Mālpils jaundzimušos, ar uguns rituālu un 
kopdziesmām ņēmusi dalību Ielīgošanā Mālpilī. Folkloras kopa novadījusi vairākus Krustabu un 
Līdzināšanas rituālus, kā arī iepazīstinājusi interesentus ar Kāzu rituālu Ziemassvētku dziesmu 
vakarā un tradicionāli vilkusi Bluķi. 

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, 
Pašdarbnieku un  Senioru ballēs, koncertējot ar draugiem Jumpravas, Lielvārdes un Valmieras 
kultūras namos, kā arī vienmēr tradicionāli sezonas noslēguma koncertā pašmājās.  

Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sidgunda” (vadītāja Māra Gaile – Dišereite)  
Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē Mālpilī kolektīvs 

izcīnījis I pakāpi. “Sidgunda” kuplinājusi pašmāju pasākumus - Ziemassvētku ieskaņu danču 
koncertus, Danču draudzības koncertu,  Pašdarbnieku balli un sezonas noslēgumu – Jāņu 
ielīgošanu pilskalna estrādē. Īpašs notikums bija dalība sadraudzības projekta “Danči pilī 2017” 
pasākumā Valdemārpilī, “Ābolu maiss – 2017” Dobelē. Kolektīvs vēl koncertējis kopā ar 
draugiem Suntažos un Ropažos. 

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

pakāpe. “Kniediņš” viesojies sadraudzības koncertos Ādažos - “Sānsolītim – 20”, Saulkrastos - 
VI Saulkrastu tautas deju kolektīvu festivālā “Sasala jūrina” un Zaubē. Kolektīvs ar prieku 
kuplina kultūras centra rīkotos pasākumus – Ziemassvētku ieskaņu danču koncertu, 
Pašdarbnieku balli un Jāņu ielīgošanu. 

Bērnu un jauniešu teātra studija “Pilnmēness”(vadītāja Antra Austriņa – Seņkāne). 
Ar jaunāko sastāvu Iestudēta izrāde A.Linē „Teiksma par dzintara gliemežvāku”, kā arī 8. 

jūnijā piedzīvoja pirmizrādi Šila Dileinija „Medus garša”. Limbažos amatierteātru festivālā 
“Spēlesprieks 2017” ar lieliskiem panākumiem tika izrādīta monoizrāde “Rīga – Maskava”. 
”Pilnmēness” apmeklējis dažādus teātra festivālus, kā piemēram, 12. Starptautisko laikmetīgā 
teātra festivālu “Tālvils 2017” Valkā. 

Amatierteātris “Vēji” (vadītāja Liene Cimža).  
Amatierteātra iestudētā izrāde, mūsu novadnieces Ivandes Kaijas “Iedzimtais grēks” 

pabijusi viesizrādēs Jaunjelgavā un Jaunķemeros. Režisore Liene ar kolektīvu īstenoja savu 
ieceri, noorganizējot pirmo kriminālžanra lugu festivālu Latvijā, "Zilais karbunkulis”. Pirmizrādi 
piedzīvoja Leldes Stumbres izrāde “Liels, spoži sarkans autobuss”, ar kuru kolektīvs arī startēja 
Pierīgas reģiona amatierteātru skatē. Kolektīvs piedalījies Jāņu ielīgošanā, Mālpils novada 
svētku organizēšanā un skatuves jaunās grīdas iesvētīšanā. 

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

vērienīgākais notikums bija 22. janvārī, kad tika atklāta izstāde “Dārzkopja piezīmes”. 
Amatnieku darbi ir izrādīti Līgatnes kultūras namā izstādē “Paklāji, tepiķi un dekori”, Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā izstādē “Koks. Pinumi/Darbarīki. Amatniecība. Dizains.” 
Kolektīvs katru gadu ņem dalību Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja latviešu tautas lietišķās 
mākslas darinājumu Gadatirgū un Maizes dienās Āraišu dzirnavās. Iespaidiem bagāts bija 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju un Sarkaņu 
amatu skolu. “URGA”  piedalījusies projekta pasākumā “Satiec savu meistaru 2017!”. Kolektīvs 
decembra mēnesī piedalījies Siguldas pagasta TLMS “Vīgrieze” 45 gadu jubilejas izstādes 
atklāšanas pasākumā un ikkgadējā Ziemassvētku tirdziņā Mālpilī, organizējot Labdarības 
loteriju. 

Keramikas studija “Māl-pils” (vadītāja Guna Petrevica).  
Liels šī gada notikums bija 22. janvārī atklātā izstāde pašmājās “Dārzkopja piezīmes”. 

Studijas dalībnieku darbi pabijuši gan pašmāju rīkotajās izstādēs un konkursos, kā arī ārvalstīs 
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– Čehijas republikā, Lidicē 42. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā “Lidice 2017”. 
Bērnu darbi ar ļoti labiem panākumiem pabijuši Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā 
“Latvijas toņi un pustoņi”, kā arī Vizuāli plastiskās mākslas izstādē “Daba mums apkārt. Pļava 
12” un V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivālā “Latvijas toņi un pustoņi”. 
Studija piedalījusies projektā “Satiec savu meistaru 2017!” un šogad jaunā projektā Zaubes 
kultūras centrā “Zaubē kā Purvīša gleznā”. Viesojušies ar darbiem Līgatnes kultūras centrā 
izstādē “Paklāji, tepiķi un dekori”, Madonā Novadu tautas lietišķās mākslas izstādē, Mālpils 
svētkos, Rudens gadatirgū un bijuši Ziemassvētku tirdziņa Labdarības loterijas organizatori. Vēl 
decembra mēnesī studijas bērnu darbi izstādīti Mālpils novada vidusskolā. 

Vecmāmiņu interešu klubiņā “Rezēdas” noris tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, 
piemēram, ar Mores kauju muzeja vadītāju Antu Braču, kura ir kolorīta personība, lieliska 
stāstniece un čakla rokdarbniece. 7. jūnijā klubiņa dāmas devās ekskursijā uz Madonu. 
Apmeklēja Piebalgas Porcelāna fabriku, iepazinās ar  krāšņo Aronas pagastu un viesojās pie 
raidījuma “Īstās latvju saimnieces” Silvijas Čurkstes. Pabija SIA “Madonas karameles” ražotnē 
un Mājas vīnu “Domu pieturā”. 

Saimnieciskā ziņā kultūras centra II un III stāva vestibilā tika nomainīti piekaramie griesti, 
veikts kosmētiskais remonts aktieristabu gaitenī. 

2017. gadā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta 
projekta konkursa atbalstu un Mālpils novada domes līdzfinansējumu kultūras centrs ir uzlabojis 
savu materiāli tehnisko bāzi Deju zālei, iegādājoties gaismu iekārtu un apskaņošanas tehniku. 
Nomainījis Lielās zāles skatuves grīdu, podestus un uzstādījis liftu uz II stāvu.  

 

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  Mālpils novada 
vidusskolas bibliotēka. Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3200 
iedzīvotāju, kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 

2017. g. aprīlī tika uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana BIS ALISE sistēmā.   
Galvenā vērība 2017. g. tika pievērsta fondu attīrīšanai no saturā novecojošas, nolietotas un 

mazpieprasītas literatūras, lai nākamajā gadā varētu veikt fonda inventarizāciju.  No 
27.03.2017. g. bibliotēkā notika kadru izmaiņas- nomainījās bibliotēkas vadītāja un no 
01.03.2017. g. arī otra darbiniece sāka strādāt uz pilnu slodzi, tādejādi tika pārstrukturizēti 
darba pienākumi, lai veiksmīgi sagatavotos bibliotēkas akreditācijai.  

2017.g. septembrī notika bibliotēkas akreditācija, kuras rezultātā tika piešķirts vietējās 
nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība Nr. 833A, izsniegta 2017.g. 14. novembrī. 

 
2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 2017 

Ieņēmumi Kopā (EUR) 28336 

Pašvaldības finansējums 28109 

Citi ieņēmumi: 227 

t. sk. maksas pakalpojumi 227 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - 

t. sk. VKKF finansējums - 

t. sk. citi piešķīrumi - 

 
Bibliotēkas izdevumi 

Izdevumi kopā (EUR) 28336 

Darbinieku atalgojums (bruto) 15059 
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Krājuma komplektēšana 4344 

 
Bibliotēkai piešķirtais pašvaldības finansējums ir attīstību veicinošs. Salīdzinoši trīs gadu 

periodā ar katru gadu ieņēmumi ir auguši. 

 
3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Pēc lietotāju pieprasījuma Bibliotēkā iegādāts laminētājs, lai paplašinātu sniegto pakalpojumu 
klāstu 

 
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. 
 

4. Personāls 
Bibliotēkā strādā 2 pilnas slodzes darbinieki –bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre Abām 
darbiniecēm ir augstākā bibliotekārā izglītība. Darbinieku skaits ir optimāls Mālpils novada 
iedzīvotāju skaitam un bibliotēkas fonda apkalpošanai. Darbinieces regulāri apmeklē Reģiona 
galvenās bibliotēkas organizētos mācību seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī 
profesionālās pilnveides kursus. Pašvaldības finansējums personāla attīstībai apmierinošs.  

 
5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
Bibliotēkas pamatrādītāji 

  
2016 

 
2017.g. 

% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 632 647 +1% 

t. sk. bērni 259 256 -1%;  

Fiziskais apmeklējums 7817 8250 -17%; -3% 

t. sk. bērni 2665 2593 -1% 

Virtuālais apmeklējums 37 42  

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)  26  

Izsniegums kopā 10182 10442 +2% 

t. sk. grāmatas 6045 6206 +7% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4137 4236 +4% 

t. sk. bērniem 1861 1762 -1% 

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā 19% 20%  

Iedzīvotāju skaits 3320 3200 -0,3%;  

 
Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata periodā bijis noturīgs, izsniegums 2017. 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 



Mālpils novada domes 
 2017.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

31 

 

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 
noteikumiem, par maksu iespējams izmantot kopētāju, printeri un skeneri, laminētāju. 

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 2017. gada deviņiem  
pieprasījumiem -  6 ir studentiem mācību literatūra,3  zinātniskajam darbam. 

2017.g ir izveidots bibliotēkas profils sociālajā tīklā Facebook.  
2017.g. bibliotēka iekļāvās Mālpils novada īstenotajā ES finansētā  “Erasmu+” 

programmas projektā “Sociālā iekļaušanās caur digitālo prasmju apguvi un starppaaudžu 
mācīšanos” (SINDI)”. Bibliotēkas telpās notika senioru apmācība, un bibliotēkas darbinieki 
palīdzēja apmācības īstenošanā. Jaunapgūtās zināšanas seniori izmanto, lietojot sadzīvē 
nepieciešamās interneta vietnes.  

 
SBA rādītāji 

SBA 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 9 

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 
 2017 

Finansējums krājuma komplektēšanai 4344 

t. sk. pašvaldības finansējums 4344 

grāmatām 3276 

t. sk. bērnu grāmatām 485 

periodiskajiem izdevumiem 1440 

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

1,29 

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

Krājuma rādītāji 
 2017 

Jaunieguvumi 896 

Grāmatas 336 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 56 

t. sk. bērniem 55 

Izslēgtie dokumenti 507 
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Krājuma kopskaits 11875 

Grāmatu krājuma apgrozība 16 

Periodisko izdevumu apgrozība 6 

 
Bibliotēkā 2017.uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana BIS ALISE. 
 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. 
 

Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Dabubāze 2017 

Letonika 40skat.,44sesijas 

News 8 

 
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 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir samazinājies 
par  1%.. 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 55 eksemplārs. 
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. 2017.g. aprīļa mēnesī bērnudārza sagatavošanās grupām 
“Māllēpīte” un “Bitīte” notika iepazīšanās ar bibliotēku, izspēlējām spēli “Bibliotēkas peles”.  
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. Iecienīta ir bērnu literatūras jaunumu izstāde. 
Bibliotēku apmeklēja Mālpils internātpamatskolas 4. klases skolēni, lai, skolā īstenotās Karjeras 
izglītības ietvaros iepazītu bibliotekāra profesiju.  

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. 
2017.gadā no jauna bija fiksēti un apkopoti 26 raksti dažādās jomās par Mālpili un 
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mālpiliešiem. Bibliotēkā, izmantojot novadpētniecības materiālus, bija veidota izstāde plakātista 
Jura Dimitera 70 gadu jubilejai. 2017.g. nogalē Mālpils kultūras centrs uzsāka spēli “Mana 
Mālpils manā Latvijā”, kur erudīcijā savā starpā sacentās novada iestāžu un kolektīvu 
komandas. Spēli veidoja skolotāja Ināra Bahmane, un jautājumu sagatavošanā ļoti noderīgi bija 
novadpētniecības materiāli.  Novadpētniecības jomā bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar 
novada kultūrvēsturiskā mantojuma biedrību” Idoves mantojums”. Novadpētniecības materiālus 
izmanto studenti un citi interesenti. Lai veicinātu novadpētniecības materiālu pieejamību, 
plašāku izmantošanu, nākotnē jāuzsāk novadpētniecības krājuma digitalizācija. 
 
 

10. Publicitāte 
Bibliotēka regulāri ar pašvaldības avīzes “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapas 
starpniecību novada iedzīvotājus informē par aktualitātēm bibliotēkā. 2017. gadā tika izveidots 
bibliotēkas profils sociālajā vietnē Facebook. 
 Vienlaikus bibliotēkas publicitāti veicina tās organizētie literārie sarīkojumi – tikšanās ar 
rakstniekiem un novadniekiem, bibliotēkas lasītāju ekskursijas pa Latvijas kultūrvēsturiskām 
vietām. 
2017.gada aprīlī notika  tikšanās “Tālais ceļš uz Pita salu”, kur mālpilieši -pasaules apceļotāj ar 
velosipēdiem dalījās savos piedzīvojumos Pasākumu apmeklēja ļoti daudz jauniešu, jo ceļotāji ir 
viņu vienaudži un lielākajai daļai arī skolasbiedri. (70 apmeklētāji).   
20. aprīlī – bērnudārza sagatavošanās grupu “Māllēpīte” iepazīšanās ar bibliotēku un nodarbība 
(2 bērnu grāmatu pārstāsts, rotaļas, skaitāmpanti, ilustrāciju zīmēšana). (19 bērni, 2 
audzinātājas). 
11.augustā – bibliotēkas lasītāju tradicionālā vasaras ekskursija uz Strenču un Valmieras 
novadiem. Apmeklējām Sedas pilsētu ar tās postmodernisma arhitektūru, izzinājām Strenču 
psihoneiroloģiskās slimnīcas vēsturi, apskatījām Gaujas stāvos krastus un vides objektu- 
“Lidojošos plostus” . Valmieras novadpētniecības muzejā iepazināmies ar jauno ekspedīciju un 
gida pavadībā devāmies pa “Valmieras puiku” pēdām.  (46 dalībnieki). 
Vislielāko gandarījumu sagādā pašu mālpiliešu publikācijas. 28. oktobrī notika mālpilietes 
F.Ģēveles  dzejoļu grāmatas “Liepziedu tēja nosalušai sirdij” atvēršanas svētki. Par grāmatas 
tapšanu stāstīja gan pati autore, gan autore, gan māksliniece, datorgrafiķe un korektore, kuras 
visas ir vienas dzimtas pārstāves. Dzejoļus lasīja gan autore, gan mazbērni un viesi. Pasākumā 
piedalījās 48 apmeklētāji. 
1.novembrī  sarīkojumā “Sarunas par eņģeļiem”- tikāmies ar publicisti  Liu Guļevsku un režisori 
Diānu Bērzu. Autores stāstīja par savām grāmatām un tā brīža aktuālo “Tikai dziesma 
nenosalst”. (46 apmeklētāji). 
29. novembrī kopā ar Mālpils novada vidusskolu organizējām konkursu “Skaļā lasīšana”. Šādu 
darba formu atzina par lietderīgu abas puses, jo šajā vecuma posmā (5.-6. klase) novada 
vidusskolā it tikai 1 klašu komplekts un nav lietderīgu dalīt lasītājus. Žūrijas locekļi šoreiz bija 
bibliotēkas lasītāji. Pasākumā piedalījās 31 dalībnieks. 

 
11. Sadarbības ar citām pašvaldības iestādēm raksturojums 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar pašvaldības institūcijām darba plānošanas, informācijas, 
sarīkojumu organizēšanas jomā. Notiek informācijas apmaiņa ar novadā esošajām bibliotēkām 
–Sidgundas un  Mālpils novada vidusskolas bibliotēku, konsultācijas ar reģiona galvenās 
bibliotēkas speciālistiem. Ciešāka sadarbība izveidojusies ar Mālpils kultūras centru, 
kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistiem, bērnudārza darbiniekiem, Mālpils mākslas skolu, kas 
regulāri bibliotēkā eksponē jauno mākslinieku darbus. 
2017. gada novembrī kopā ar Mālpils novada vidusskolu organizējām konkursu “Skaļā 
lasīšana”.Žūrijas locekļi šoreiz bija bibliotēkas lasītāji. 
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Sidgundas bibliotēka 

 
1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
Sidgundas bibliotēka ir vienīgā Mālpils pašvaldības iestāde  Sidgundā. Bibliotēka atrodas 

daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā. 
Bibliotēkas mērķis ir radīt vidi, kurā apmeklētājam tiek piedāvāta iespēja saņemt bezmaksas 
bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.  
2017. gada 14. novembrī Sidgundas bibliotēkai tika veikta  akreditācija, saņemot akreditācijas 
atzinumu par atbilstību vietējās nozīmes bibliotēkas statusam.( Apliecības nr.834A) 
 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkai finansējumu piešķir Mālpils novada dome un tas tiek izlietots jaunākās 
literatūras iegādei, preses abonēšanai un tehniskā aprīkojuma uzturēšanai. Novada domes 
piešķirtais budžets ir pietiekošs bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai. 
 
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 14976 15090 12317 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi          15 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 
Bibliotēkas izdevumi 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 14976 15090 12332 

Darbinieku atalgojums (bruto)    9109   8900   6578 

Krājuma komplektēšana    2336   2248   2190 

 
 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Remonts bibliotēkā tika veikts 2013. gadā un patlaban telpu stāvoklis ir labs. 2017. gadā tiek 
domāts sākt pakāpenisku datortehnikas atjaunināšanu. Sākot ar 2017. gadu tiek plānota 
pakāpeniska Bibliotēkā esošo datoru maiņa. Aktuāls patlaban ir jautājums par interneta ātrumu. 

  
4.Personāls 

Bibliotēkā strādā viena darbiniece – bibliotēkas vadītāja, ar vidējo speciālo izglītību, 0,75 slodze. 
Mālpils pašvaldības piešķirtajā budžetā tiek izdalīti līdzekļi profesionālai pilnveidei, pieredzes 
apmaiņas braucieniem.  

 
5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Bibliotēkas pamatrādītāji 
 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 83 107    98 +29%; -8% 

t. sk. bērni 23  28     25 +22%; -11% 

Bibliotēkas apmeklējums 1375 1195   995 -13%; -17% 

t. sk. bērni   795   618    469 -42%;  -24% 

Virtuālais apmeklējums     21   
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Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

    

Izsniegums kopā 1093  1196   1177 +9%;  -2% 

t. sk. grāmatas   188    165    240 -12%;  +45% 

t. sk. periodiskie izdevumi    905    980    937 +8%;  -4% 

t. sk. bērniem      71     69     96 -3%; +39% 

Bibliotekārais aptvērums % no 
iedz. skaita apkalpes zonā 

   20%    27%   26%      

t. sk. bērni līdz 18 g.*      

Iedzīvotāju skaits   405   390 380 -4%; -3% 

 
 

Sidgundas ciematā iedzīvotāju skaits 2017. gadā ir -380. Bibliotēkas pakalpojumus 
izmanto 98 jeb 26%  no iedzīvotāju skaita. Vienam lasītājam vidēji izsniegtas 12 vienības. 
Bibliotēkas darbā primārais ir apmeklētāju interešu un pieprasījuma nodrošināšana, iegādājoties 
jaunāko literatūru un abonējot lasītājus interesējošos preses izdevumus.  

Jaunākā literatūra tiek iegādāta izvērtējot lasītāju ieteikumus un lasot recenzijas presē. 
Tiek strādāts pie nozaru literatūras fonda atjaunošanas- katru gadu cenšoties norakstīt 

novecojušos izdevumus un iegādājoties jaunus , mūsdienīgus izdevumus. 
   Bibliotēka abonē 23 nosaukumu preses izdevumus, jo no bibliotēkas apmeklētājiem liela 
daļa ir pensionāri , kuri vairāk lasa žurnālus. 
Bibliotēkas apmeklētāji ir apmierināti ar jaunākās literatūras klāstu un abonētajiem preses 
izdevumiem. 

Uzziņu un informācijas darbs bibliotēkā tiek veikts, vadoties pēc apmeklētāju 
pieprasījuma. Bibliotēka piedāvā apmeklētājiem bezmaksas datu bāzes – LETONIKA UN 
NEWS.LV (laikrakstu datu bāze). Bibliotēkā pieejami maksas pakalpojumi- kopēšanas un 
dokumentu izdrukas. Lasītājiem tiek piedāvāts rezervēt pieprasītāko, interesējošo grāmatu. 

Mālpils novadā katru mēnesi iznāk bezmaksas informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis”, 
kuru novada iedzīvotāji var saņemt bibliotēkā.  
Pie Bibliotēkas nav izbūvēta uzbrauktuve personām ar īpašām vajadzībām, jo telpas atrodas 
mājas otrajā stāvā. 
Bibliotēkas darbam tiek izmantots Salaspils bibliotēkas elektroniskais katalogs. 
Digitalizācija bibliotēkā netiek veikta. 
Iekšzemes un starptautiskais SBA: 
Bibliotēka apmeklētājiem piedāvā SBA pakalpojumus, bet pieprasījuma pēc šī pakalpojuma 
nav. 
Sidgundas bibliotēka ir vienīgā Mālpils pašvaldības iestāde Sidgundā un tādēļ kļūst aktuāls 
jautājums par telpām, kuras atrastos ēkas pirmajā stāvā.  
 

6. Krājums 
Krājums tiek  komplektēts latviešu valodā , vienā eksemplārā. Grāmatu izvēlē komplektējot 
aktuāli ir izvēlēties latviešu oriģinālliteratūru, bērnu un jauniešu literatūru, un nozaru literatūru. 
             Jaunākā literatūra tiek iegādāta J.Rozes grāmatnīcā Siguldā, ik pa 3 mēnešiem, 
izvēloties kvalitatīvu, lasītāju pieprasītu literatūru. Krājuma komplektēšanai izdalītais budžets ir 
pietiekošs un veicina  bibliotēkas attīstību.          

 
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

         2015     2016       2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

2336 2248 2190 

t. sk. grāmatām 1457 1304 1316 

t. sk. bērnu grāmatām 285 180 196 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 879 944 874 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
apkalpes zonā 

6 6 6 
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Finansējums krājuma komplektēšanai 
kopā 

2336 2248 2190 

              
 Krājuma rekataloģizāciju plānots pabeigt līdz 2018. gada beigām.  Inventarizācija tika veikta 
2015. gadā. No 2016. gada un turpmāk notiek precīza datu uzskaite.  No kopējā krājuma 31% ir 
nozaru literatūra ,bērnu un jauniešu literatūra sastāda 16%, un 53%  sastāda latviešu un 
ārzemju literatūra. Bibliotēka 2017. gadā  tika abonējusi 23 nosaukumu preses izdevumus.   
 
       Krājuma rādītāji 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā  634    628   639 

t. sk. grāmatas  144     138    142 

t. sk. latviešu daiļliteratūra   144     138    142 

t. sk. bērniem     25     21      26 

Izslēgtie dokumenti   490   585     774 

Krājuma kopskaits   6072   4679     4544 

Grāmatu krājuma apgrozība    0,18     0,25      0,26 

Periodisko izdevumu apgrozība    2     2    2 

 
Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika   3    20     17 

News    

 
Bibliotēkas apmeklētājiem tiek dota iespēja izmantot bezmaksas datubāzes Letonika un News. 
Datubāzi News apmeklētāji praktiski izmanto ļoti maz, bet skolēni savam darbam izmanto 
Letoniku. 
 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
No 2016. gada  Sidgundas pamatskola ir slēgta. Bērni mācās Mālpils vidusskolā un liela 

daļa kaimiņu pagastā- Suntažu vidusskolā. Abās skolās ir bibliotēkas, tiek piedāvāta iespēja 
lasīt Bērnu žūrijas grāmatas. Bibliotēku pamatā apmeklē ciematā dzīvojošie bērni. Skolēnu 
intereses tiek noskaidrotas sarunā – kāda satura grāmatas , enciklopēdijas iegādāties. 
Bibliotēka iegādājas arī Bērnu žūrijas grāmatas. Jaunākā literatūra tiek izlikta izstādēs. Skolēni 
izmanto bezmaksas internetu savu mājas darbu veikšanai un brīvā laika pavadīšanai. 
 

8. Novadpētniecība 
Bibliotēkas novadpētniecības materiālus sastāda  fotoalbūmi, attēli, preses materiāli, grāmatas. 
Bibliotēkā ir saglabāts albūms par Sidgundas kolhoza dibināšanu, strādniekiem. 2006. gadā tika 
atzīmēta Sidgundas 800-gade un Bibliotēka saglabāja nelielu daļu no  attēliem, materiāliem, 
kuri tika izstādīti Mālpils novada domē. Mālpils novada dome un projekta izpildītāja I.Pauloviča 
uzdāvināja kultūrvēsturisku rakstu krājumu „Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads”. 
Bezmaksas izdevumā „Mālpils Vēstis” tiek publicēti atmiņu stāsti par gados vecākajiem Mālpils 
iedzīvotājiem. 

9. Projekti 
 

Pārskata periodā nav bijuši projekti.  
 

10. Publicitāte 
Bibliotēka no 2017. gada  atvērta apmeklētājiem četras dienas nedēļā no plkst. 12.00-18.00. 
Bibliotēka piedāvā apmeklētājiem: 

• brīvas pieejas grāmatu fondu, 
• preses izdevumus  
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• kvalitatīvu jaunāko daiļliteratūru, 
• bezmaksas interneta pakalpojumus, 
• maksas pakalpojumus – printēšana, dokumentu kopēšana. 

 
Bibliotēkā ciemata iedzīvotājiem tiek iepazīstināti ar jaunumiem pašvaldības darbā, Mālpils 
kultūras centrā un Mālpils bibliotēkā. 
Gada pārskats un jaunāko grāmatu saraksti tiek iesniegti publicēšanai pašvaldības mājas lapā 
www.malpils.lv.    

 
11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Bibliotēkai ir sadarbība ar Mālpils kultūras centru, apmeklējot centra piedāvātos 
pasākumus, izstādes un  Mālpils novada bibliotēku. Ciemata iedzīvotājiem Kultūras centrs 
piedāvā transportu , lai būtu iesēja apmeklēt teātra izrādes, koncertus.  

Labu atsaucību Bibliotēka saņem no Mālpils pašvaldības amatpersonām – gan 
grāmatvežiem, izpilddirektora un pašvaldības vadītājas. 

Liela palīdzība tiek saņemta no Reģiona galvenās bibliotēkas darbiniecēm-  paldies par 
atsaucību, padomiem. Noderīga ir jaunākā informācija darba jautājumos, ko sniedz Salaspils 
bibliotēkas metodiķe.  

 

 

 

 

 

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

Sporta pasākumi 

 

 
Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 
21.01.2017. Mālpils novada čempionāts 

ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 5.posms 
 

28.01.2017. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ, 1.posms 

1.posms. 39 dalībnieki 

04.02.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAHĀ 

Sacensībās piedalījās 5 komandas. 
Mālpils novada komanda (Anatolijs 
Seļivanovs, Kristaps Smilga, Ģirts 
Lielmežs un Linda Krūmiņa) 1.kārtā 
uzvarēja Saulkrastu novada komandu 
(2,5:1,5), tad pieveica Salaspils novada 
komandu (3,5:0,5) un Siguldas novada 
komandu (3:1) un jau pirms pēdējās 
kārtas bija nodrošinājuši uzvaru turnīrā. 
Pēdējā kārtā Mālpils komanda nospēlēja 
neizšķirti pret Baldones novada komandu 
(2:2). 

18.02.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 6.posms 

 

25.02.2017. Mālpils novada atklātais dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ 

Piedalījās 20 pāri no visas Latvijas. 
Labākais mālpiliešu pāris ierindoās 
8.vietā - Alfons Suķis un Andris Lagzdiņš. 

11.03.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils apakšgrupā spēlēja 3 komandas 
(Mālpils, Sigulda un Ādaži). Mālpils 
novada komanda piekāpās abās spēlēs 
(2:6 pret Siguldu, un 2:10 pret Ādažiem), 
ierindojās 3. vietā grupā un dalīja 8. – 10. 
vietu. 

11.03.2017. Latvijas Republikas dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ vīriešu 
pāriem – astotdaļfināls. 

Mālpilī startēja 12 pāri, kuri noskaidroja 6 
labākos, kuri turpinās sacensības 
ceturtdaļfinālā. Mālpili pārstāvēja 2 pāri 
(A.Suķis - A.Lagzdiņš un T.Zagorkis - 
V.Bērziņš).  T.Zagorkis - V.Bērziņš ieguva 
6.vietu un ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu. 

11.03.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 7.posms 

7.posms. 8 dalībnieki 

19.03.2017. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ, 2.posms 

2.posms. 25 dalībnieki. 

15.04.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 8.posms 

 

15.04.2017. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ, 3.posms 

3.posms. 40 dalībnieki. 

13.05.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 9.posms 

 

21.05.2017. Mālpils novada atklātais čempionāts 3.posms. 50 dalībnieki. 



Mālpils novada domes 
 2017.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

39 

 

NOVUSĀ, 4.posms 

27.05.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

Sacensībās piedalījās 9 sieviešu un 9 
vīriešu komandas. Mālpils sieviešu 
komanda (Anete Veica, Elīza Veica un 
Ieva Ozola) savā grupā piekāpās 
Mārupes komandai (0:2) un Salaspils 
komandai (0:2) un, ņemot vērā 
koeficientu, ierindojās pēdējā – 9.vietā. 
Jāpiebilst ka mūsu meitenēm bija 
jāmērojas spēkiem ar vienām no 
labākajām Latvijas pludmales volejbola 
spēlētājām Martu Ozoliņu un Alisi Leci. 
Mālpils vīriešu komanda (Māris Čīma un 
Kristaps Butkevičs) savā grupā pieveica 
Salaspils komandu (2:1), piekāpās 
Krimuldas komandai (1:2) un ieņēma 
2.vietu savā apakšgrupā. Izslēgšanas 
spēlēs Mālpils komanda ceturtdaļfinālā 
uzvarēja Babītes komandu (2:1), bet 
pusfinālā sīvā cīņā tomēr tika atzīts 
Mārupes komandas (0:2) pārākums. Cīņā 
par 3.vietu pārliecinoši tika pieveikta 
Saulkrastu komanda (2:0) līdz ar to 
izcīnīta 3.vieta 

10.06.2017. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
1.posms 

26 dalībnieki 

25.06.2017. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
2.posms 

24 dalībnieki 

22.07.2017 Mālpils novada atklātais čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, nakts 
turnīrs 

34 dalībnieki 

16.09.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

1.posms. 5 dalībnieki 

24.09.2017. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ,  5.posms 

6.posms. 44 dalībnieki 

30.09.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ 

Mālpils komanda piedzīvoja divus 
zaudējumus pret Stopiņu (0:3) un 
Ķekavas (2:3) komandām, izcīnīja 3.vietu 
grupā un kopvērtējumā dalīja 5.-6.vietu 

21.10.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 

2.posms.  

18.10.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 

4.posms. 6 dalībnieki 

28.10.2017. Vīnkalna kausa izcīņa NOVUSĀ 50 dalībnieki. 

25.11.2017. 
un  
26.11.2017 

Pasaules kausa izcīņas 10. posma 
sacensības pieaugušajiem (vīri, 
dāmas, pāri) un Eiropas 
individuālais čempionāts jauniešiem 
un jaunietēm NOVUSĀ 

Sacensībās piedalījās 250 dalībnieki. 
Nopietnākajās vīru sacensībās piedalījās 
156 dalībnieki starp kuriem bija arī 
mālpilieši. Visaugstāko vietu ieguva Jānis 
Dišereits (50.vieta), pārējiem veicās 
mazāk - Alfons Suķis (115.vieta), Edgars 
Komarovs (118.vieta), Oskars Janbergs 
(134.vieta) un Andris Lagzdiņš 
(135.vieta). Vīru dubultspēlēs 41 pāra 
konkurencē mūsējie Viesturs Bērziņš un 
Mārtiņš Dišereits izcīnīja augsto - 6.vietu. 
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09.12.2017. Mālpils novada domes kausa izcīņa 
ātrajā ŠAHĀ 

Sacensībās piedalījās 49 dalībnieki no 
visas Latvijas. Dalībnieku sastāvs bija ļoti 
spēcīgs – 1 starptautiskais meistars, 1 
sieviešu FIDE meistars, 3 nacionālie 
meistari, 11 meistarkandidāti, 22 1. sporta 
klases šahisti. Pirmo vietu sacensībās ar 
7 punktiem no 8 negaidīti izcīnīja 
meistarkandidāts Andris Driliņš no 
Salaspils, otro vietu ieguva starptautiskais 
meistars Vladimirs Svešņikovs (6,5 
punkti), trešajā vietā, pēc papildus 
koeficienta, ierindojās nacionālais 
meistars Kristaps Kretainis (6 punkti). 
Labākais rezultāts dāmām – Anastasija 
Travkina no Krievijas (5,5 punkti, 8. vieta 
kopvērtējumā), senioru balvu (virs 65) 
ieguva Jānis Visockis (5,5 punkti, 7. vieta 
kopvērtējumā), senioru balvu (virs 50) 
ieguva Valdis Višņevskis (5 punkti, 10. 
vieta kopvērtējumā) labākais no 
jauniešiem – Simons Sinauridze (5,5 
punkti, 6. vieta kopvērtējumā). No 
mālpiliešiem Ģirts Lielmežs (4,5 punkti, 
17. vieta), Anatolijs Seļivanovs (4 punkti, 
19. vieta), Matīss Preiss (4 punkti, 22. 
vieta) un Jevgēņijs Faļiļejevs (3 punkti, 
39. vieta). 

10.12.2017. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ,  6.posms 

6.posms. 33 dalībnieki 

16.12.2017. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 

4.posms. 5 dalībnieki 

 
 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

25.02.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ 

Sacensībās piedalījās 10 komandas. 
Mālpils novada komanda (D.Karlsone, 
J.Deņisovs, G.Zunde un R.Mitrofanovs) 
ieguva 5.vietu. 

04.03.2017. LATVIJAS 2.līgas komandu 
čempionāts novusā vīriešiem – 
noslēdzošais posms. 

Kopvērtējumā mālpilieši 16 komandu 
konkurencē ar 8 uzvarām un 7 
zaudējumiem, ieņēma augsto 6. vietu. 

18.03.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

Mālpils novada komanda (Jānis Dišereits, 
Alfons Suķis, Andris Lagzdiņš un Tatjana 
Rakojeda) 10 komandu konkurencē 
ieguva 3. vietu. 

03.06.2017. Pierīgas novadu sporta spēles MTB 
riteņbraukšanā 

Mālpils novada komanda (Aivars Strauss, 
Valts Mihelsons, Valters Brežinskis, Miks 
Sarma, Anete Veica, Laima Leitāne, Jurijs 
Kovgers, Armands Sirmais, Ingus 
Andersons, Niks Poika) 9 komandu 
konkurencē, ieguva 6.vietu. Individuāli 
vistuvāk godalgām tika Valts Mihelsons 
un Anete Veica, kas savās vecuma 
grupās izcīnīja 4.vietu. 

12.09.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
vieglatlētikas krosā 

Mālpils novada komanda tika pārstāvēta 
kuplā skaitā, par to paldies Janai 
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Baranovskai. Komandā startēja Guntis 
Podračiks, Raitis Kalniņš, Jolanta Epalte, 
Raivo Silnieks, Anna Višķere, Kristaps 
Grīnbergs, Vita Upmale, Gatis Lācis, 
Nauris Krīgers, Mārcis Kaņepējs, 
Angelika Grāvelsiņa, Ērika Krūmiņliepa, 
Dana Bērziņa, Ainars Bērziņš un Anita 
Bīriņa. Kopvērtējumā tika iegūta 8.vieta. 

16.09.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ – priekšsacīkstes 

Mālpils komanda spēlēja vienā grupā ar 
Ropažu, Babītes un Baldones novada 
komandām. Visas cīņas izvērtās spraigas 
un uzvarētājs tika noskaidrots tikai spēļu 
galotnēs. Mālpils komanda piedzīvoja 2 
zaudējumus (60:62 pret Ropažiem un 
60:66 pret Baldoni) un vienu uzvaru pret 
Babītes novada komandu (58:55) grupā 
ieņēma 3.vietu un līdz ar to kopvērtējumā 
dalīja 7.-9.vietu 

14.10.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Mālpils šautriņu metējiem (Normunds 
Ozoliņš, Edgars Bogdans, Jānis Jansons 
un Liene Kristovska) šoreiz neveicās un, 
piedzīvojot piecus zaudējumus, Mālpils 
komanda ierindojās pēdējā – 6.vietā. 

11.11.2017. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZOLĪTĒ 

Mālpils  zolmaņi  (Normunds  Ozoliņš,  
Neimanis, Grigorijs Kozļakovskis un Iveta 
Kukurāne) izcīnīja 3. vietu. 

 
 

KOPSAVILKUMS 
Pierīgas sporta spēļu 2017.gada kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 7.vietu starp 16 

Pierīgas novadiem, kā arī 3.vietu starp mazajiem (zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. 
Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos. 3 sporta veidos mālpilieši ieguva medaļas (1. vieta 
– šahā, 3. vieta – novusā un zolītē). Papildus Mālpils novads saņēma atzinību par visvairāk 
notikušajām Pierīgas novadu sacensībām – 5 sporta veidu sacensības notika Mālpilī. 

2017.gadā Mālpilī tika sarīkotas 27 sacensības, tai skaitā augstākā līmeņa sacensības 
novusā 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 

2017.gadā gada kopējais budžets bija EUR 400 575. No tiem EUR 205 834 – Mālpils 
sociālās aprūpes centra un tā klientu uzturēšanai, EUR 7 774 - aprūpei mājās pakalpojuma 
nodrošināšanai, EUR 24 258 – sociālās palīdzības pabalstiem, EUR 27 213 – 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 
pārraudzībā ir 27 ģimenes, 19 no tām ir riska ģimenes, 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 -    

2017.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 2017.gadā tika aizpildītas 11 783 gultas dienas, kas bija par 
299 mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

 personas dzīvesvietā -  

Pakalpojums Aprūpe mājās tika nodrošināta 13 personām. 2 personām tas bija maksas 
pakalpojums saskaņā ar noslēgto līgumu ar apgādnieku.  

2017.gadā pieprasījums pēc sociālās palīdzības ir palielinājies, jo palielinājās (par 7% 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu) trūcīgo personu skaits. Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumus 
par statusa piešķiršanu 24 trūcīgām ģimenēm (kopā 52 personas) un 39 maznodrošinātām 
ģimenēm (kopā 44 personas). Šīm ģimenēm ir sniegta arī sociālā palīdzība pamatvajadzību 
nodrošināšanai - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (7 personām 
572 EUR apmērā), dzīvokļa pabalsts (54 ģimenēm EUR 9 488 apmērā), pabalsts veselības 
aprūpei (35 personām EUR 3 648 apmērā), pabalsts bērnu audzināšanai un izglītošanai (5 
ģimenēm EUR 2 184 apmērā). Pavisam 2017.gadā ir pieņemti 645 iesniegumi sociālajai 
palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem, kas ir par 18% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
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Sociālais dienests administrē pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus – materiālās 
palīdzības pabalstus daudzbērnu ģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsts politiski 
represētajām personām, pabalstu aizbildņiem un audžuģimenēm. 2017.gadā šim mērķim 
iztērēti  EUR 27 213. Sociālā dienesta izveidotajā daudzbērnu reģistrā reģistrētas 47 
daudzbērnu ģimenes, kurās kopā ir 151 bērns. 

Sociālajam dienestam ir 3 līgumi par bērnu ārpusģimenes aprūpi audžuģimenē. 
Pašvaldībai gadā bērnu uzturēšana ārpusģimenes aprūpē izmaksā EUR 5 724. Sociālo 
garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 
izbeigšanas ir izmaksāti EUR 2 073. 

Sociālais dienests nodrošina Valsts finansēto asistenta pakalpojums personām ar 
invaliditāti. 2017.gadā asistenta pakalpojumu saņēma 35 personas. Pakalpojuma 
nodrošināšanai no valsts budžeta tika saņemts EUR 41 698 liels finansējums.   

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

Sociālais dienests pieņem atzinumus par valsts apmaksātu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību. 2017.gadā tika pieņemti 16 atzinumi par sociālās 
rehabilitācijas 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. 2017.gadā tika izsniegtas 309 pārtikas paka 
un 60 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 sadarbības iestādei iesniedza 
atkārtotu projekta iesniegumu nākamajam periodam un ir noslēgts līgums par atbalsta 
sniegšanu vistrūcīgākajām personām 2018.-2021.gadā. 

Sociālais dienests sadarbībā ar Labklājības ministriju pašvaldībā realizē ESF projektu 
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā" (id.Nr.9.2.1.1/15/I/001), kas nodrošina ESF 
līdzfinansējumu darbinieku apmācībai un konsultatīvajam atbalstam (supervīzijām). 2017.gadā 
projekta ietvaros sociālā darba speciālisti apmeklēja komandas supervīziju.  

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). Personām ar GRT plānots attīstīt Dienas aprūpes centru un grupu dzīvokļa 
pakalpojumu. 

 2017.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 8 404. 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. 2017.gadā kopējais parāds ir 
samazinājies par 34 %. 
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 

 

 
1. Saņemti un izskatīti 13 būvniecības iesniegumi 2 un 3 grupas būvēm.  
2. Akceptēti 14 būvprojekti, tai skaitā 5 dzīvojamās mājas un 2 ražošanas un noliktavu objekti, 

3 ielu pārbūves;  
3. Sagatavoti 9 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 10 ēkas 

un būves;  
4. Izdotas 12 būvatļaujas, tai skaitā 6 dzīvojamām mājām.  
6.  Izskatītas un akceptētas 18 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas  
     ieceres;  
5. Saskaņoti 28 Paskaidrojuma raksti 1 grupas būvēm.  
9.  Sagatavotas un iesniegtas 21 izziņas, atzinumi un apsekošanas akti par būvēm un ēkām; 
6. Sagatavotas un iesniegtas ikceturkšņa atskaites statistikas pārvaldē; 
7. Būvvaldes speciālisti piedalījušies Būvniecības Valsts kontroles biroja organizētajos kā arī 

citos semināros par būvniecības tiesisko regulējumu, teritorijas plānošanas, zemes 
ierīcības un citiem jautājumiem. 
Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem būvniecības jautājumos. 
Apmeklētas apmācības par BIS, kā arī visa būvniecības informācija tiek ievadīta 
būvniecības informācijas sistēmā, tai skaitā būvatļaujas, kas izdotas iepriekšējos gados. 

 
 

 

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”.  

2013. gada 29. maijā Mālpils novada dome ir pieņēmusi lēmumu Par saistošo noteikumu 
Nr. 9 „Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu (Protokols Nr.5/26). 

Ar apstiprināto Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 2033. gadam un 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 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: par 5 zemes ierīcība projektu 

apstiprināšanu. Tai skaitā divi no tiem pašvaldības īpašumu sadales projekti. 

 Sagatavoti lēmumi par 8  jaunu īpašuma nosaukumu piešķiršanu, veidojot īpašumus bez 

zemes gabalu sadales. 

 Dabā izbraukts uz 8 objektiem, lai piedalītos  kadastrālās uzmēŗīšanas darbos, kuri 

robežoja ar pašvaldībai īpašumā esošajām zemēm.  
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 Iesniegti dokumenti zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai par  pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī saņemtas 

Zemesgrāmatu apliecības par 6 īpašumiem. 

 Sagatavotas 46 izziņas par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

 Pašvaldības nomas zemju žurnālā reģistrēti 95 zemes nomas līgumi, tai skaitā  55 

noslēgti par pašvaldības zemes nomu. 

  Pabeigta valsts rezerves zemju fondā ieskaitīto zemes vienību izvērtēšana, saskaņā ar 

Zemes pārvaldības likumu. 

 Sagatavoti dokumenti piecu pašvaldības īpašumu, kuri nav nepieciešmi pašvaldības 

funkciju veikšanai, atsavināšanai.  

 Turpināts darbs Mālpils novada ciemu teritorijās esošo īpašumu adresācijas 

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

Adresācijas sistēmas noteikumi. 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā  izskatīti 10 iesniegumi par   

lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. 

 Pēc iedzīvotāju iesniegumu saņemšanas apsekoti  objekti un sagatavotas izziņas par 

koku ciršanas atļauju ārpus meža, un izziņas par atļauju vai atteikumu apmežot 

lauksaimniecības zemes. 

  Aktualizēts un sagatavots pašvaldības ceļu ielu saraksts. 

 Sniegtas atbildes uz citu valsts pārvaldes iestāzu pierasījumiem.        

 

 Par objektu un dzīvojamo māju privatizāciju 
 

 2017.gadā saskaņā ar grafiku vidēji reizi mēnesī ir notikušas privatizācijas komisijas 
sēdes, kurās apspriestas ar privatizācijas procesu saistītas darbības  un pieņemti atbilstoši 
lēmumi. Nodrošināta  privatizācijas veikšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, 
nodrošinot ar Mālpils novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda privatizāciju saistītās 
darbības saskaņā ar LR likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, kas  
tika uzsākta 1996.gadā. Sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvokļus privatizējuši saskaņā 
ar likumu  “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”,  veiktas 
darbības privatizācijas pabeigšanā. Apstiprinātas  Formas 11 dzīvojamo māju  sadalei 
domajāmās daļās dzīvokļu īpašniekiem (“Vites iela 10”, “Zābaki”) un parakstītas Vienošanās par 
zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Personām sniegtas konsultācijas par   darbībām 
dokumentu kārtošanā, lai veiktu privatizēto dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā un 
pēc pieprasījuma sagatavoti un izsniegti nepieciešamie dokumenti. 
 

 

Komunālie pakalpojumi 

 

 Nepārtraukti nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi Mālpils novada 

iedzīvotājiem. 

 Veikta plānveida ūdensskaitītāju nomaiņa ~ 150 klientiem, 

 Apkures sezonā nodrošināta siltuma padeve Mālpils ciema iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām. 

 Centrālajā katlu mājā uzstādīts jauns biomasas apkures katls. Kopējais investīciju 

apjoms 350 tk Euro 

 Veikti plānveida kapitālie remonti ciemata katlu mājā. Remontos un pamatlīdzekļu 

iegādei ieguldīti ~ 15 000 Euro, 
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 Visu gadu veikti pašvaldības ceļu un laukumu uzturēšana un tīrīšana finanšu iespēju 

robežās, 

 Ar pašvaldības finansējuma atbalstu atjaunoti ~ 2.5 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 

apsaimniekošanas līgumu ietvaros, 

 Saņemts CFLA atbalsts Eiropas fondu naudas līdzekļu līdzfinansējumam katlu mājas II 

kārtas rekonstrukcijai. Plānotais investīciju apjoms – līdz 800 tk Euro. Projektu paredzēts 

pabeigt 2019. gadā. 
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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 2017. 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 

Finansējum
a 

kopsumma 
EUR 

Fonda 
finansējums 

EUR 

Pašvaldības 
finansējums 

EUR 

Komentāri 

1. Skolotāju 
profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināšana 
skolas 
modernizācijai un 
internacionalizācijai 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

13 354,00  13 354,00  0,00  Mālpils 
internātpam
atskola 

2. Darba vidē balstīta 
profesionālā 
apmācība 
 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

31 625,00  31625,00  0,00  Mālpils 
Profesionāl
ā 
vidusskola 
 

3. Skola, kurā mums 
patīk mācīties 
 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

23 615,00  23 615,00  0,00  Mālpils 
novada 
vidusskola 
 

4. Uz Eiropas 
spārniem 
 

Erasmus+ 2015. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

20 590,00  20 590,00  0,00  Mālpils 
novada 
vidusskola 
 

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

Erasmus+ 2016. gada 
oktobris  
– 2019. gada 
augusts 

26 770,00  26 770,00  0,00  Mālpils 
internātpam
atskola 

6. Jauna profesionālā 
pieredze 
audzēkņiem un 
skolotājiem 

Erasmus+ 2016. gada 
septembris  
– 2017. gada 
jūnijs 

51 088,00  51 088,00  0,00  Mālpils 
Profesionāl
ā 
vidusskola 
 

7. Jaunatne un 
veselība digitālajā 
laikmetā 

Nordplus 2017.gada 
1.septembris
-2018.gada 
31.augusts 

18 800,00 18 800,00 0,00  Mālpils 
novada 
vidusskola 
 

8. SINDI_ Sociālā 
iekļaušana_digitālās 
iemaņas_starppaau
džu mācīšanās 

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris
-2018.gada 
31.oktobris 

17 200,00   17 200,00  0,00  Mālpils 
novada 
dome 
 

9. We AllArt.Art and 
health 
Māksla un veselība 

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris
-2019.gada 
31.augusts 

27 740,00  27 740,00  0,00  Mālpils 
novada 
vidusskola 
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10. COLENT 
(Kooperatīvās 
mācību metodes 
uzņēmējdarbības 
apmācībā) 

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris
-2019.gada 
31.augusts 

27 980,00  27 980,00  0,00  Mālpils 
novada 
vidusskola 
 

11. BEHAS -ES vienoto 
svētku dienu 
pasākumi 

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris
-2019.gada 
31.augusts 

20 880,00  20 880,00  0,00  Mālpils 
novada 
dome un 
izglītības 
iestādes 
 

12. PACETRAINING -
Izglītības personāla 
apmācība darbam ar 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris
-2020.gada 
31.augusts 

32 693,00 32 693,00 0,00  Biedrība 
“Mālpils 
tautskola”  
 

13. Mālpils novada 
skolotāju un skolu 
vadības 
profesionālā 
pilnveide 

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris
-2019.gada 
31.maijs 

42 400,00 42 400,00 0,00  Mālpils 
novada 
dome 
 

14. Proti un dari!  
 

Eiropas 
Sociālais 
fonds 

2014. gada 
septembris  
– 2018. gada 
decembris 

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

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

  
0,00  
 

Jaunatnes 
starptautisk
o 
programmu 
aģentūras 
projekts. 
Mālpils 
novada 
dome – 
sadarbības 
partneris 

15. Mālpils kultūras 
centra skatuves 
renovācija un lifta 
ierīkošana 
 

Eiropas 
Lauksaim-
niecības fonds 
lauku attīstībai 

2016. gada 
decembris 
– 2017. gada 
oktobris 

 
26 984,57  

 
20 071,17 

(74%) 

 
6 913,40  
(26 %) 

Īstenots 

16. 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  

 
18 444,00  

(74 %) 

 
5 717,64  
(26 %) 

Īstenots 

17. Mālpils mūzikas un 
mākslas skolas 
Mākslas nodaļas 
materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 

Valsts 
kultūrkapitāla 
fonds 

2017.gada 
marts – 
2017.gada 
septembris 

3 054,02  1 500,00  1 554,02  Īstenots 

18. Valsts un 
pašvaldību vienotā 
klientu 
apkalpošanas 
centra izveide 
Mālpils novadā 

Vides 
aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības 
ministrija 

2017. gada 
janvāris – 
2017.gada 
decembris 

15 575,00  10 000,00  5 000,00  Īstenots 

19. Uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Sidgundas 
ciemā, Mālpils 
novadā (Rikteres 

ielas rekonstrukcija) 

Eiropas 
reģionālās 
attīstības 
fonds (ERAF) 

2017.gada 
augusts – 
2018.gada 
augusts 

374 211,86  301 059,21 
EUR, t.sk. 

276 675,00 
no ERAF un  
24 384,21 no 
valsts 
budžeta 
dotācijas 

73 152,65  Būvniecības 
uzsākšana 
2018.gadā 
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20. Uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Mālpils 
ciemā, Mālpils 
novadā (Rūpniecības 

ielas rekonstrukcija) 

Eiropas 
reģionālās 
attīstības 
fonds (ERAF) 

2017.gada 
oktobris – 
2018.gada 
oktobris 

638 285,97  566 478,79, 

t.sk. 
542 543,07,0
0 no ERAF 
un  
23 935,72 no 
valsts 
budžeta 
dotācijas 

71 807,18  Būvniecības 
uzsākšana 
2018.gadā 

21. Uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Mālpils 
novadā (Piena ielas 

rekonstrukcija) 

Eiropas 
reģionālās 
attīstības 
fonds (ERAF) 

2017.gada 
oktobris – 
2018.gada 
oktobris 

305 400,76  241 781,44 
EUR, t.sk. 

220 575,00 
no ERAF un  
21 206,44 no 
valsts 
budžeta 
dotācijas 

63 619,32  Būvniecības 
uzsākšana 
2018.gadā 

22. Jauniešu līdzdalība 
Mālpilī 

Eiropas 
sociālais fonds 

2017.gda 
novembris-
2018.gada 
marts 

1014, 89 1014, 89 500,00  

 
Mālpils novada domes finansiālais atbalsts: 

1)Mālpils novada nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju interešu kopām 

2017. gadā no aprīļa līdz septembrim tika īstenoti četri iedzīvotāju iniciatīvu projektiem 
pašvaldības organizētā projektu konkursa „Mēs savam novadam” ietvaros – tika noorganizēts 
jauniešu saliedētības un aktivizēšanas pasākums pārgājiena “Atklāj Mālpili no jauna!” formā, 
noorganizēts atpūtas vakars Mālpils novadā dzīvojošiem iedzīvotājiem, kuru saknes ir Kurzemē, 
atjaunots un labiekārtots bērnu rotaļu laukums un tā apkārtne Krasta ielā 2 Mālpils ciema 
centrā, labiekārtota teritorija pie veikala “Kokles” Sidgundas ciema centrā. Šajos projektos 
kopumā piedalījās 30 iedzīvotāji, iesaistot vēl ap 145 iedzīvotājus, tai skaitā ap 30 bērnu un 
jauniešu. Šo projektu īstenošanai tika izlietoti 2 883 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.  

 
    2)Mālpils novada iedzīvotājiem komercdarbības uzsākšanai 

2017.gadā Mālpils novada pašvaldība nodrošināja jaunu atbalsta veidu komercdarbības 
uzsākšanai Mālpils novadā.  Lai pretendētu uz šo atbalstu, Mālpils novadā deklarētās personas 
varēja iesniegt biznesa plānus konkursā  “Biznesa plānu konkurss komercdarbības uzsākšanai 
Mālpils novadā” un saņemt līdz 3000,00 EUR (vienam biznesa plānam) pašvaldības atbalstu 
izmaksu segšanai, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem 
komercdarbības pamatlīdzekļos, kā arī nemateriāliem ieguldījumiem. Kopā konkursa 
īstenošanai piešķirtais ikgadējais atbalsts ir 6000,00 EUR. 
2017.gada projektu konkursa ietvaros atbalstu komercdarbības uzsākšanai saņēma 1 
pretendents. 
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Projekta 
nosaukums 

Finansējum
a avots 

Laika periods 

Kopējais 
finansēju

ms 
EUR 

Pašu 
ieguldījum

s 
EUR 

Mālpils 
novada 
domes 

finansēju
ms 

EUR 

Projekta 
īstenotājs 

Partneri 

Pašvaldības projektu konkurss “Mēs savam novadam” 

Iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti 
(noslēgti  līgumi) 

Mālpils 
novada 
dome 

2017. gada 
maijs – 
2017.gada 
oktobris 

2 883,00 
EUR  

2 883,00 
EUR 

Mālpils 
novada 
iedzīvotāju 
interešu 
kopas  

Mālpils 
novada 
dome 

Biedrība "Mālpils zivīm" 

Zivju resursu 
palielināšana 
Mālpils novada 
ūdenskrātuvēs 

Pašu 
finansējums, 
pašvaldības 
līdzfinansēju
ms 

 

2017.gada 
maijs – 
2017.gada 
oktobris 

5000,00  3000,00  2 000,00  
Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

Bērnu un 
jauniešu vasaras 
nometne 
“Asarītis”  

Valsts 
vides 
aizsardzīb
asfonds 

2017.gada 
jūlijs 

7 000,00 
 

5 000,00  2000,00  
Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

Biedrība "Notici sev" 

Atbalsts 
biedrības biedru 
SUSTENTO 15 
gadu jubilejas 
apmeklējumam  

Mālpils 
novada 
dome 

2017.gada 
maijā 

   
Biedrība 
“Notici sev” 

Mālpils 
novada 
pašvaldība 
nodrošina 
apmaksātu 
transportu  

Atbalsts 
biedrības 50 
aktīvāko biedru 
pieredzes 
apmaiņas 
braucienam uz 
daudzfunkcionālo 
dienas centru 
“Ventiņmāja”  

Mālpils 
novada 
dome 

2017.gada 
jūlijā 

   
Biedrība 
“Notici sev” 

Mālpils 
novada 
pašvaldība 
nodrošina 
apmaksātu 
transportu 

Atbalsts 
braucienam uz 
“Laternu, 
Gaismas 
svētkiem” 
Blomes pagastā.  

Mālpils 
novada 
dome 

2017.gada 
decembrī 

300,00  300,00 

Biedrība 
“Notici 
sev”, 
Mālpils ev.-
lut. 
Draudzes 
jaunieši 

Mālpils 
novada 
pašvaldība 
nodrošina 
apmaksātu 
transportu 

Mālpils novada pensionāru padome 

Atbalsts novada 
iedzīvotāju 
saliedēšanas 
braucienam uz 
Lietuvu 

Mālpils 
novada 
dome 

2017.gada 
jūlijs 

800,00  0,00  800,00 

Mālpils 
novada 
pensionāru 
padome 

Mālpils 
novada 
dome 

Mākslinieku biedrība "Sidegunde" 

Simpozijs ”Koka 
dimensijas” 

Vidzemes 
plānošana
s reģions 

2017.gada 
augusts 

3080,00 2280,00 800,00 
Biedrība 
“Sidegund
e 

Mālpils 
novada 
dome 
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2017.gadā tika pabeigta 2015.gadā uzsākto iepriekš uzsākto Erasmus+ starptautisko 
izglītības projektu īstenošana, sagatavota un iesniegta atskaišu dokumentācija, saņemti gala 
maksājumi: 

1) “Uz Eiropas spārniem” (Mālpils novada vidusskolas partnerības projekts ar starptautisko 

aktivitāšu iespēju 24 dalībniekiem) 

PARTNERI:  
ČEHIJĀ -  Stredni prumyslova skola chemicka Pardubice 
HORVĀTIJĀ-   Prva gimnazija Varaždin 
LIETUVĀ-   Ignalinos r. Dūkšto mokykla 
SPĀNIJĀ –   I.E.S. Virgen de Guadalupe, Caceres 

 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 20 590 eiro  
MĒRĶI: 
Skolēnu dabaszinātņu, komunikatīvo un valodu prasmju pilnveide, strādājot pie projekta tēmas 
– putnu migrācija Eiropā. 
Pieredzes apmaiņa un labās prakses attīstība, motivējot skolēnus sasniegt augstākus mācību 
rezultātus un veiksmīgāk strādāt komandā.  
Efektīvu mācību metožu, inovatīvu un uz skolēnu orientētu pedagoģisko pieeju pielietošana.   
Starppriekšmetu saiknes veicināšana un  nostiprināšana. 

 
2) “Skola, kurā mums patīk mācīties” (Mālpils novada vidusskolas partnerības 

projekts  ar starptautisko aktivitāšu iespēju 21 dalībniekam) 
PARTNERI:   
AUSTRIJĀ -  Europa Hauptschule 2  Mistelbach 
HORVĀTIJĀ-  Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin 
ITĀLIJĀ-   Istituto Istruzione Superiore Roma 
PORTUGĀLĒ -  Agrupamento de Escolas de Amareleja 
SPĀNIJĀ –   I.E.S. DONOSO CORTES Don Benito 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 23 615 eiro.   
MĒRĶI: 
Iepazīt un pārņemt partnerskolu  pieredzi labvēlīgas skolas vides izveidē; 
Pilnveidot skolēnu sociālās, komunikatīvās un pilsoniskās prasmes; 
Uzlabot sadarbību skolas vidē, kā arī ar vecākiem un citām ieinteresētajām 
personām/institūcijām. 
 

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

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

       Centro de Estudos e Formacao Aquiles Estaco, Lda, Vidigueira   

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

4) “Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana skolas modernizācijai 
un internacionalizācijai” (Mālpils Internātpamatskolas projekts) 

 
Projekta gaitā septiņi skolotāji piedalījās svešvalodu un profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursos Itālijā, Portugālē, Anglijā, Maltā. 2015.gadā ir īstenoti divi no 
plānotajiem mācību pasākumiem. 
Projekta finansējums: 13 354 eiro  
Projekta mērķi: paaugstināt Mālpils internātpamatskolas pedagoģiskā personāla profesionālās, 
svešvalodu, IKT un vadības kompetences, nodrošinot profesionālās pilnveides iespējas 
ārvalstīs; 
uzlabot un dažādot projekta dalībnieku  metodiskās zināšanas un prasmes; 
veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmām Eiropā, pārņemt, radoši pielietot un izplatīt 
ārzemju partnerskolu pieredzi. 
 
 
2017.gadā notika  2016.gadā apstiprināto un uzsākto projektu intensīva īstenošana:  
 

1) GO_VET- Karjeras vadība un orientācija ceļā uz profesionālo izglītību (Mālpils 
internātpamatskolas projekts) 

PARTNERI:  
Itālija: Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese (Profesionālās apmācības 
centrs), , - vadošais partneris 
Austrija: NNÖMS Poysdorf (Poisdorfas pamatskola),  
Spānija: IES Tirant Lo Blanc (Profesionālās apmācības centrs) 
 
PROJEKTA FINANSĒJUMS:  26 770 eiro  
 
PROJEKTA PASĀKUMI:  

1) Projekta vadības sanāksmes pie partneriem un vienas vadības sanāksmes uzņemšana 

Mālpilī 2017.gada 26.-29.septembrī.  

2) Skolotāju apmācība pie projekta vadošā partnera – 4 skolotāji no katra partnera divas 

reizes projekta laikā apgūs jaunas zināšanas un pieredzi, iepazīs projekta vadošā 

partnera izstrādātās jaunās metodes un mācību materiālus profesionālajai orientācijai un 

karjeras konsultēšanai  Cebano Monregalese mācību centrā Itālijā. Pirmās mācības 

notika 2017.gada 12.-18.februārī, otrās – 2018.gada sākumā. 

3) 12 stundu apmācības vadīšana savas un citu skolu kolēģiem pēc atgriešanās no Itālijas  

2017.g. un 2018.g.aprīlī. 

4) GO VET modeļa ieviešana (profesionālās orientācijas pasākumi skolā dažādām klašu 

grupām, kā arī kopīgas aktivitātes ar citām novada un reģiona skolām)  

5) Vietējo un reģionālo sadarbības partneru iesaistīšana projekta pasākumos. 

6) Vismaz 50 skolēnu iesaistīšana projekta pasākumos gada laikā. 

2)„Jauna profesionālā pieredze audzēkņiem un skolotājiem” (Mālpils Profesionālās 
vidusskolas ārzemju prakšu projekts) 

Projektā organizētas 10 audzēkņu prakses un 2 skolotāju pieredzes apmaiņas  programma 
sadarbībā ar partneriem Vācijā, Spānijā, Itālijā, Īrijā  un Portugālē. 
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PROJEKTA FINANSĒJUMS: 51 088 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez 
papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
Projekta MĒRĶI:   
atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu 
personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; popularizēt 
profesionālo izglītību un profesionālās izglītības pievilcību, veicināt audzēkņu mobilitāti. 
Skolotāju pieredzes apmaiņas programmas mērķis ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža 
garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo 
izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū. 
 
2017.gadā tika sagatavoti un iesniegti pieci jauni projekti Erasmus+ programmā. Tie visi ir 
apstiprināti, septembrī  ir uzsākta to  īstenošana.  Šo projektu īstenošanas laiks pārsvarā ir  līdz 
2019.gada 31.jūlijam. Kopējais finansējums ir 187 693 eiro, un 100% apmērā tas nāk no 
Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 

 
1) Mālpils novada skolotāju un skolu vadības profesionālā pilnveide,  

2017-1-LV01-KA101-035317 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 42 400 EUR 
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01/09/2017-31/05/2019 
PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Mālpils novada dome 
SADARBĪBAS PARTNERI: kursu piedāvātāju organizācijas Itālijā, Somijā, Anglijā, Vācijā, 
Slovēnijā, Portugālē , Spānijā, Grieķijā un Mālpils novada izglītības iestāžu partnerskolas Vācijā 
– Fritz Felsenstein Schule – un IES RUIZ DE ALDA Spānijā. 
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES: 
Mālpils novada skolu skolotāju un vadības 20 dažādi kursi 20 dalībniekiem 
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Kursi un lekcijas novada skolu pedagogiem projekta īstenošanas laikā. 
 

2) We All Art_Art and Health, 2017-1-ES01-KA219-037869_2,  01/09/2017-
31/08/2019 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 27 740 EUR 
PARTNERI:  
Spānija (vadošais partneris): IES Ruiz de Alda, San Javier 
Bulgārija: NGHNI “Konstantin Pereslavski”, Varna, 
Horvātija: Škola Likovnih Umjetnosti, Splita 
PROJEKTA MĒRĶI:  
Rosināt radošu metožu izstrādi un pielietošanu mācību procesā, izpētīt mākslinieciski orientēto 
profesiju  iespējas veselīga dzīves veida popularizēšanā. 
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES: 
Projekta sanāksmes (2 skolotāji un 6 skolēni no katras partnerskolas) 
Projekta pirmajā gadā:  
Spānijā (02-03/2018) 
Bulgārijā (04-05/2018) 
Projekta otrajā gadā: 
Horvātijā (10/2018)  
Latvijā (05/2019)  
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Radošo darbu konkursi un izstādes, tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem, dažādas 
aktivitātes par tēmu “Veselība skolā un vietējā sabiedrībā” un “Karjeras iespējas veselības un 
mākslas jomā”. 
Zīmējumu konkursi un izstādes veselīga dzīves veida veicināšanai. Iepazīšanās ar mākslas un 
veselīga dzīves veida nodrošināšanas profesijām, to iespējamo saistību.   
Citi pasākumi koordinējošās skolas (Spānija) uzdevumā. 
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3) BEHAS_Bringing Europe Home At School (ES vienoto svētku dienu pasākumi) 

2017‐1‐EL01‐KA201‐036148, īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/08/2019 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 20 880 EUR 
PROJEKTA MĒRĶIS:  Veicināt iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienības aktuālajiem 
jautājumiem un aktīvu iesaistīšanos ES pasākumos 
PARTNERI:  
Mālpils novada dome 
Grieķija (vadošais partneris): Directorate for Primary Education of Rodopi 
Itālija: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERNALDA 
Spānija: CEIP Guadalquivir 
Austrija: Club Life Long Learning 
Turcija: KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU 
Rumānija: Liceul Teoretic''Al. I. Cuza'' Iasi 
Itālija: Futuro Digitale 
 
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:  Projekta sanāksmes Spānijā 04-09/2018,  
Turcijā 07-11/05/2018  
Grieķijā 18-23/06/2018 
Latvijā 30/09-04/10/2018, 
Rumānijā 11/2018  
Itālijā 05/2019  
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Aktivitātes katrā partneru organizācijā saistībā ar Eiropas Savienības aktuālajām tēmām, 
nozīmīgiem datumiem un svinamajām dienām: Eiropas dienu, Valodu dienu, Bērnu 
aizsardzības dienu, Šokolādes dienu un Skolotāju dienu. Pasākumu organizācijas metožu 
izstrāde,  testēšana, apmaiņa un izplatīšana.  
Projekta mājas lapa: www.behas.eu    
Facebook lapa:  https://www.facebook.com/BEHAS-Bringing-Europe-Home-At-School-
1382408101868893/ 
 

4) kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības 
apmācībā, 2017-1-LV01-KA219-035242_1, 01/09/2017-31/08/2019 

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 27980 EUR 
PROJEKTA MĒRĶIS:  Uzlabot skolēnu uzņēmējdarbības, digitālās, valodu un sociālās 
prasmes un skolotāju kvalifikāciju 
PARTNERI:  
Mālpils novada vidusskola – vadošais  partneris      
Horvātija: Graditeljska, prirodoslovna I rudarska škola Varaždin,  
Portugāle: Agrupamento de Escolas de Amareleja,  
Norvēģija: Gausdal Videraegande Skole 
Itālija: IIS via Emery- iTC  Calamandrei 
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES: 
Latvijā: Skolotāju seminārs – 12 skolotāji no partnerskolām, 02-04/10/2017 
Itālijā: Skolēnu tikšanās  (2 skolotāji+3 skolēni) 08-13/04/2018 
Portugālē: Skolēnu tikšanās  (2 skolotāji+4 skolēni) -21-25/10/2018 
Norvēģijā: Skolēnu tikšanās  (2 skolotāji+4 skolēni) -17-21/02/2019 
Horvātijā: Skolēnu tikšanās  (2 skolotāji+4 skolēni)- 14-18/04/2019 
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Materiālu izstrāde uzņēmējdarbības semināriem.  
Biznesa plānu izstrādes mācības  katrā partnerskolā (12, 24 vai 36 stundas).  
Izmantoto mācību metožu pilnveide, labās prakses  paraugu sagatavošana apmaiņai ar 
partneriem. 
Karjeras vadības un uzņēmējdarbības mācību aktivitātes, sadarbība ar uzņēmumiem un 
nodarbinātības atbalsta iestādēm. 

http://www.behas.eu/
https://www.facebook.com/BEHAS-Bringing-Europe-Home-At-School-1382408101868893/
https://www.facebook.com/BEHAS-Bringing-Europe-Home-At-School-1382408101868893/
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5) Sociālā iekļaušana-digitālās iemaņas-starppaaudžu mācīšanās (SINDI) , 2017-

1-LV01-KA204-035442  
Īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/10/2019. Finansējums 17 200 EUR 
PROJEKTA MĒRĶI:  Veicināt sociālo iekļaušanu un vecāka gadagājuma cilvēku motivāciju 

apgūt digitālās prasmes, izmantojot novatoriskas integrētas pieejas, piemēram, starppaaudžu 

mācīšanās vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī. 

PARTNERI:  
Mālpils novada dome- vadošais partneris 
Francija: Association M3Cube, NVO 
Polija: Fundacja Bądź Aktywny, NVO 
Austrija: Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Mālpils jauniešu apvienību un Mālpils novada 

vidusskolu 

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES: 
Latvijā: pieaugušo izglītotāju apmācība (4 no katras valsts)- 10/2017 
Austrijā: tikšanās datorapmācību dalībniekiem-senioriem (4 no katras valsts) 18-24/03/2018 
Francijā: pieaugušo izglītotāju apmācība(4 no katras valsts) – 28/05-01/06/2018 
Polijā: tikšanās datorapmācību dalībniekiem-senioriem (4 no katras valsts) -30/09-06/10/2018 
 

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 

Kopīgas mācību aktivitātes jauniešiem un senioriem saistībā ar digitālo prasmju apguvi – 

jaunieši  skolotāju lomā.  Semināri, lekcijas, mācību ekskursijas, radošās darbnīcas. 

Projekta lapa Facebook:  https://www.facebook.com/SINDIproject/ 

 
2017.gadā notika novada iestādēs īstenojamo projektu deviņas starptautiskās sanāksmes 
Itālijā, Horvātijā, Austrijā, Spānijā, Norvēģijā ar dalībnieku kopējo skaitu 48.  
Mālpils skolās un novada domē uzņēmām piecu projektu 59 viesus.  

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/SINDIproject/
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 
Mālpils novada domē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā tiek ievērotas LR likumu “Par 
nodokļiem un nodevām”, “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citu normatīvo aktu prasības, 
iegūstot pieredzi par to pielietošanu Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētajās mācībās  
dažādos ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu saistītos jautājumos, kā arī patstāvīgi 
meklējot nepieciešamo informāciju. 

   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, dažādu 
atskaišu sagatavošana, t.sk., gada kopasavilkuma atskaite, 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 
(2017.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 2018. gadam.  

4.  Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem sagatavoti un nosūtīti atgādinājumi par parādu 
summām un maksāšanas termiņiem, kā arī par nodokļa parādu atgādināts gan   personīgās 
sarunās ar nodokļu parādniekiem, gan pa telefonu, gan izsūtot atgādinājumus e-pastā. 

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. 
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IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 

Pēc stāvokļa uz 2018.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits  ir 3602, tai skaitā, vīrieši 1758 persona vai  48.8 %   un sievietes 1844 vai  
51.19 %.  Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir 2344  vai 65.07 % no iedzīvotāju 
kopskaita, pēc darbspējas vecuma 468, līdz darbspējas vecumam 541. 

Pēc stāvokļa uz 2017.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā reģistrētais 
iedzīvotāju skaits bija 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 551. 

 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. 
2017.gadā patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un 
izmaiņām tajos. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2017. gadā reģistrētas  34 gab.  personu Deklarācijas  par   dzīvesvietas adresi Mālpils  novada 
administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi aktualizētas ziņas elektroniskajā datu bāzē par personu. 
Vērojams, ka arvien vairāk personu izmanto iespēju deklarēt ziņas par savu dzīvesvietu 
elektroniski portālā www.latvija.lv. 
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. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”  nodrošināta 
skolas vecuma bērnu uzskaite pēc Mālpils novada izglītības iestāžu un   citu pašvaldību 
sniegtajām ziņām: 
3.1.  Sagatavoti un 20  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 2017.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 personu pieprasījuma tām izsniegtas izziņas par  deklarēto  dzīvesvietu, sniegtas 
konsultācijas dzīvesvetas deklarēšanas jautājumos, sagatavotas atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem un vēstulēm.   
6. Sagatavoti lēmuma projekti iesniegumu izskatīšanai  Mālpils novada domes sēdēs    par ziņu 
anulēšanu par personu deklarēto dzīvesvietu. 

        

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/e-pakalpojumi/e-pakalpojums3.html
http://www.latvija.lv/
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas darbs norit saskaņā ar 
Administratīvās komisijas nolikumu.  
 
2017. gadā administratīvo lietu komisija ir veikusi sekojošas darbības:  
1. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 11 administratīvo lietu komisijas sēdēs.  
Apkopoti dokumenti un izskatītas 47 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisko personu 

un juridisko personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.  
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 unpiemērotajiem 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.  
Uz 2018.gada 1.janvāri bāriņtiesas lietvedībā atradās 36 aktīvas lietas. 2017. gadā bāriņtiesa 
pieņēma 16 lēmumus. Neviens no lēmumiem nav pārsūdzēts tiesā. Pārskata gadā izskatīto 
iesniegumu un sūdzību skaits – 47; saņemto dokumentu skaits – 106; nosūtīto iniciatīvas un 
atbildes vēstuļu skaits – 174. Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas Mālpils novada iedzīvotājiem 
bāriņtiesas kompetences jautājumos. Bāriņtiesas priekšsēdētāja apmeklējusi Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas organizētos seminārus. Mālpils novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu 
darbinieku asociācijas biedrs. 

Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 
1.Aizbildnība. Pārskata gadā visiem 12 bez vecāku gādības palikušiem mūsu novada bērniem 
tika nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē – aizbildnībā vai audžuģimenē. Kopējais aizbildnībā esošo 
bērnu skaits uz 2018. gada 1.janvāri Mālpils novadā ir 4 bērni, kurus aprūpē 4 aizbildņi. Citu 
pašvaldību teritorijā (Salacgrīvas, Talsu un Siguldas novados) dzīvo 4 aizbildnībā esoši Mālpils 
novada bērni. Divi no aizbildnībā esošiem bērniem sasniedza pilngadību, viens bērns pārcēlās uz 
citu pašvaldību un diviem bērniem aizbildnība tika nodibināta pirmreizēji. Bāriņtiesa lēma par 2 
aizbildņu atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas sakarā ar aizbildnībā esošā bērna 
pilngadības sasniegšanu. 
 
2.Aizgādnība. Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Uz 
2018.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.  Pārskata gadā tika lemts par viena aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma 
grozīšanu saskaņā ar tiesas spriedumu un viena persona tika atbrīvota no aizgādņa pienākumu 
pildīšanas. 
 
3.Bērnu ievietošana audžuģimenēs. 2017.gadā audžuģimenēs atradās 4 Mālpils novada bērni. 
Tā kā Mālpils novada administratīvajā teritorijā nedzīvo neviena audžuģimene, tika izmantoti citu 
pašvaldību audžuģimeņu pakalpojumi. 2017.gadā bāriņtiesa sadarbojās ar audžuģimenēm 
Ķeguma, Jaunpiebalgas un Ikšķiles novados. 2017.gadā bāriņtiesa lēma par atļauju diviem 
audžuģimenē ievietotiem bērniem ciemoties radinieku ģimenē, kā arī par divu audžuģimenē 
ievietotu bērnu viesošanos ārvalstu ģimenē. 
 
4.Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana vecākiem. 2017.gadā ar bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vienpersonisku lēmumu aizgādības tiesības tika pārtrauktas 1 vecākam – mātei, 
ar bāriņtiesas koleģiālu lēmumu aizgādības tiesības tika pārtrauktas 2 vecākiem – 1 mātei un 1 
tēvam, savukārt nevienam vecākam netika atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības.  
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5.Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu nodrošināšana un 
aizstāvība.  
Bāriņtiesa veic uzraudzību bērna mantisko tiesību ievērošanā, katru gadu pieprasot no bērna 
vecāka vai aizbildņa norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda norēķina pareizību, veic 
bērnam piederošā nekustamā īpašuma apskati. 
2017.gadā tika pieņemts 1 lēmums, atļaujot vecākam ar inventāra tiesību pieņemt mantojumu 
nepilngadīgā bērna vārdā, un pieņemti 2 lēmumi par atļauju aizbildnim rīkoties ar aizbildnībā 
esošai personai piekritīgo mantu. 
Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 9 bērnu lietas par viņu īpašumā esošas mantas pārvaldību. 
 
6.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 aktu par mantojamās mantas apsardzību - 
aizzīmogošanu, izdarīja 245 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 nav iesniegti pieteikumi tiesā par bāriņtiesas 
nepamatotu rīcību apliecinājumu izdarīšanā un bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai 
pildīt citas darbības. 
 
7. Citas lietas. 
Pārskata gadā bāriņtiesai nācās iesaistīties ģimeņu situāciju izpētē, kad no Tieslietu ministrijas tiek 
saņemta informācija par ārvalstīs no Latvijas valstspiederīgo aprūpes izņemtajiem bērniem, un 
pieprasījumi noskaidrot radiniekus, viņu viedokļus, izvērtēt viņu spējas un īpašības, lai uzņemtos 
izņemto bērnu aprūpi Latvijā. 
Bāriņtiesu likums paredz sadarbību starp bāriņtiesām, līdz ar ko regulāri tiek saņemti pieprasījumi 
no citām bāriņtiesām par personu viedokļu noskaidrošanu, dzīves apstākļu pārbaudi, par personu 
izvērtēšanu aizbildņa, audžuģimenes, aizgādņa pienākumu pildīšanai un tml.  
Sniegta palīdzība vecākiem un aizbildņiem prasības pieteikumu un pieteikumu sagatavošanā par 
uzturlīdzekļu piedziņu. 
Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.2panta un Ministru Kabineta 2014.gada 
25.marta noteikumu Nr.157 „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”, tika 
uzsākta informācijas ievadīšana Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) par 
pieņemtajiem lēmumiem 2017.gadā, un pakāpeniski tiek ievadīta informācija par iepriekšējos 
gados pieņemtajiem lēmumiem.  
Bāriņtiesa veido un uztur arhīvu atbilstoši Arhīvu likumam.  
Bāriņtiesa dalījusies pieredzē un labās prakses piemēros ar citu bāriņtiesu kolēģiem. 
 

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

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 36 jaundzimušie, par 3 bērniem vairāk  kā iepriekšējā gadā. 
20 bērni dzimuši ģimenēs,14 reģistros ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku 

paternitātes atzīšanas iesniegumu, 2 bērniem tēvs nav noteikts. 
Pirmos bērniņus sagaidīja 14 māmiņas, 2. bērns piedzima 10 māmiņām, par daudzbērnu 

ģimeni, sagaidot 3. bērnu, kļuva 5 ģimenes, 4.bērnu – 6 ģimenes un 5.bērnu – viena ģimene. 
Jaunākā mamma bija 19 gadus veca, bet vecākā – 39.  Savukārt, jaunākais tētis bija 24 

gadus vecs, bet vecākais – 45. Visvairāk bērnu piedzimuši janvārī, aprīlī un decembrī (katrā 
mēnesī – 5), oktobrī nav dzimis neviens. 

Vecāki meitenēm izvēlējušies tādus vārdus, kā Elza, Marta, Adele, Ksenija, Gabriela, 
Grēta, Samanta, Šarlote, Krista, Nora, Signe, Enija, Emerita. Vienai meitenei tika dots dubultvārds 
– Paula Terēze. 

Diviem šajā gadā dzimušajiem zēniem tika dots vārds – Haralds un diviem – Toms. Joprojām 
aktuāli ir senie vārdi – Jānis, Ansis, Miķelis, Emīls, Kārlis, Jēkabs, kā arī mūsdienās popularitāti 
ieguvušie – Kristofers, Lūkass, Ralfs, Olivers, Edvards, Tomass. Ir izvēlēti arī  nedaudz piemirstie, 
kā  Linards, Rihards, Raimonds, Valts, un retāk  dzirdētie –  Frīdis un Andžejs.  

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 priekšsēdētājas vēlējumu mazajam Mālpils pašvaldības 
iedzīvotājam.   

Tradicionālais  jaundzimušo pasākums notika 5.augustā Mālpils novada  sporta svētku „Mālpils 
novada svētki Mazā olimpiāde - 2017” ietvaros. Uz svētkiem tika aicināti 42 jaundzimušie un viņu 
ģimenes. Mālpils Profesionālās vidusskolas sporta laukumā notika novada sportistu gājiens, kura 
priekšgalā vieta bija ierādīta bērnu ratiņu parādei.  Pašvaldība katram jaundzimušajam  dāvināja 
īpašu piemiņas velti: Sidgundas  pilskalnā atrastās rotas kopiju: sudraba  krustiņu–saktu  un  
krekliņu ar uzrakstu „Jaunais mālpilietis”.  

 
Laulības:  
Dzimtsarakstu nodaļa ir sastādījusi 37 laulības noslēgšanas reģistra ierakstus, kas ir par 3 

mazāk  kā iepriekšējā gadā.  Septiņi pāri izvēlējas laulību slēgt Mālpils evaņģēliski  luteriskajā  
baznīcā, savukārt 20 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, Bauskas un Rundāles, Ķekavas, Salaspils, Saldus, 
Valmieras un Jaunpiebalgas, bet arī Lietuvas, Baltkrievijas, Bulgārijas, ASV un Lielbritānijas 
pilsoņi. Lielākajai daļai (23 pāriem) tās abiem bija pirmās laulības. Jaunākajai līgavai  bija  20 gadi, 
līgavainim - 23. Vecākā  līgava bija sasniegusi 50 gadus, līgavainis – 66. 

Dzimtsarakstu nodaļa sagatavoja un izsniedza 4 izziņas tiem pāriem, kuri laulību reģistrēja  
baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā,  par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu 
pārbaudi. 

Sadarbībā ar Mālpils novada domi un Mālpils muižu tapat kā iepriekšējā gadā  arī 2017.gadā  
tika rīkots Kāzu jubileju pasākums. Svētkos, kas notika Mālpils muižas skaistajā  Zvaigžņu zālē, 
piedalījās deviņi Mālpils novadā dzīvojošie pāri kopā  ar saviem viesiem.  3 pāri atzīmēja Sudraba 
kāzas (25), 2 pāri – Pērļu (30), viens – Koraļļu (35), viens – Rubīna (40), viens - Safīra (45), viens 
– Dimanta (60).  Svētku rīkotāji kāzu jubilāriem bija sarūpējuši gan oriģinālas dāvanas, gan svētku 
koncertu. Neizpalika arī kāzu torte un šampanietis. 
MIRŠANA 

Nodaļā tika sastādīts  41 miršanas reģistra ieraksts, tas ir, par 1 mazāk kā iepriekšējā gadā.  
22 reģistri sastādīti par vīriešiem un 19 – par sievietēm. Visizplatītākais nāves cēlonis joprojām  ir 
sirds-asinsvadu slimības (20) un onkoloģiskās saslimšanas (14). Diemžēl, šajā gadā bija arī 2 
pašnāvības gadījumi. 



Mālpils novada domes 
 2017.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

62 

 

Mirušo vīriešu vidējais vecums –  69 gadi (jaunākajam – 45, vecākajam – 87), mirušo sieviešu 
vidējais vecums – 83,8 gadi (jaunākajai – 61, vecākajai – 101). 
CITAS DARBĪBAS 

Piecos laulības reģistru ierakstos, kas glabājas Mālpils dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, 
pamatojoties uz tiesas spriedumu vai notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, izdarīta atzīme 
par laulības šķiršanu. Uz personu iesnieguma un dzimtsarakstu nodaļas atzinuma pamata ir 
izdarīti 4 papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistros.  Izsniegtas 26 atkārtotas civilstāvokļa apliecības 
un 6 izziņas par civilstāvokļa akta ierakstu.  

Pamatojoties uz tiesas spriedumu, viens dzimšanas reģistrs ir papildināts ar ziņām par 
adopciju. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 
2017.gada finanšu pārskats apstiprināts 25.04.2018. Mālpils novada domes sēdē Nr.4/20 

un ir saņemts neatkarīgu revidentu ziņojums. 
 Pārskata gada izpildes rezultāts ir 218832 EUR: tai skaitā pa budžetu veidiem: 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

 
 

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi EUR 
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Pamatbudžeta izdevumi 

 

 
 

Pamatbudžeta izdevumu un aizdevumu atmaksa 

 

  
2014 
EUR 

2015 
EUR 

2016 
EUR 

2017 
EUR 

  izpilde izpilde izpilde izpilde 

Darba samaksa un darba devēja 
soc.iemaksas 

2517236 2751612 2822709 2810236 

Preces un pakalpojumi 1241318 1242054 1318496 1352145 

Pamatkapitāla veidošana 239414 108763 209426 242343 

Procentu izdevumi 24025 11904 5893 1279 

Sociālie pabalsti 122440 106496 126408 100555 

Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 

- - -  

Aizdevumu atmaksa 251356 251357 251057 251057 

Pārējie izdevumi 120896 146680 128518 160399 

Pavisam kopā 4516685 4618866 4862507 4918014 
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Speciālais budžets 

 

  
2014 
EUR 

2015 
EUR 

2016 
EUR 

2017 
EUR 

    izpilde izpilde izpilde izpilde 

Privatizācijas fonds Ieņēmumi - - - - 

  Izdevumi - - - - 

        

Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 14020 14925 14739 20294 

  Izdevumi 571 23474 1984 2951 

        

Autoceļu fonds Ieņēmumi 99996 105011 113295 113295 

  Izdevumi 78126 90532 123710 88172 

        

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 17 -  - 

  Izdevumi 32 79 72 1045 

        

Kopā Ieņēmumi 114033 119936 128034 133589 

  Izdevumi 78729 114085 128034 92168 
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Ziedojumi 2017.gadā 

 

N.p.k.  Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR 

1. Aprūpes centrs  - 

2. Pensionāru padome  243,00 

3. Kultūras centrs 400.00 - 

4. Novada vidusskola 2534,00 400,00 

 KOPĀ 
2934,00 643,00 

 
2017.gada bilances kopsumma ir 12927443 EUR 
 

   Debitoru un kreditoru apjomi uz 31.12.2017.gadu 
Debitoru kopējais apjoms uz 31.12.2017.gadu ir 135155 EUR, kas sastāv no 
   -prasības par nodokļiem (nekustamā īpašuma nodoklis) -90859 EUR 
   -prasības pret personālu-1137 EUR 
   -prasības pret pircējiem un piegādātājiem-27867 EUR 
   -pārējās prasības-15292 EUR 
Kreditoru kopējais apjoms ir 4894682 EUR, kas sastāv no  

-aizņēmumi-4283831 EUR, aizņēmumu atmaksāšana noris saskaņā ar Valsts Kases 
noteikto grafiku. 

Nr.
p.k
. 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 
parakstīš

anas 
datums  

(dd.mm.g
ggg) 

Atmaksas 
termiņš 

(dd.mm.gggg) 

Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 
līguma 
summa  

Parāds 
pārskata 
perioda 
sākumā 

  
Parāds 

pārskata 
perioda 
beigās 

 

atmaksātā summa 
 

kopā 
pārskata 

periodā 

 

1 Valsts kase 

Mālpils ciema 
administratīvā 
laukuma 
labiekārtošana 

17.01. 
2012 

20.05.2023 EUR 213 431 101 455 -127 593 -15 617 85 838 

2 Valsts kase 
Sidgundas 
pam.skolas jumta 
stāva izbūve 

04.07. 
2005 

20.06.2025 EUR 113 830 58 053 -62 607 -6 830 51 223 

3 Valsts kase 
Sporta kompleksa 
celtniecība pie 
Mālpils vidusskolas 

17.01. 
2012 

20.01.2037 EUR 1 422 872 1 188 155 -293 396 -58 679 1 129 476 

4 Valsts kase 
Sporta kompleksa 
celtniecība pie 
Mālpils vidusskolas 

17.01. 
2012 

20.02.2038 EUR 3 272 605 2 649 245 -748 032 -124 672 2 524 573 

5 Valsts kase 
Sporta kompleksa 
celtniecībā pie 
Mālpils vidusskola 

17.01. 
2012 

20.08.2038 EUR 213 431 170 327 -50 941 -7 837 162 490 

6 Valsts kase 

Mālpils 
silttumapgādes 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

01.06. 
2007 

20.04.2027 EUR 764 082 168 677 -611 472 -16 067 152 610 

7 Valsts kase 

Mālpils 
siltumapgādes 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

17.01. 
2012 

20.10.2027 EUR 132 327 85 613 -54 500 -7 786 77 827 

8 Valsts kase 
Satiksmes drošības 
uzlabošana Mālpils 
pagastā (Pils iela) 

17.01. 
2012 

20.08.2019 EUR 136 073 15 811 -126 022 -5 760 10 051 

9 Valsts kase 
Sporta ielas 
rekonstrukcija 

17.01. 
2012 

20.04.2029 EUR 256 117 97 552 -166 374 -7 809 89 743 

  Kopā x x x x 6 524 768 4 534 888 
-2 240 

937 
-251 057 4 283 831 



Mālpils novada domes 
 2017.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

67 

 

     
            

   -parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem-69890 EUR 
   -uzkrātās saistības-172779 EUR 
   -norēķini par darba samaksu-67441 EUR 
   -norēķini par nodokļiem-50320 EUR 
   -pārējās saistības-12871 EUR 
   -nākamo periodu ieņēmumi-237550 EUR 
Mālpils novada dome ir arī sniegusi divus galvojumus savai kapitālsabiedrībai Pašvaldības SIA  
Norma K. 

 

Mālpils novada domes galvojumi 

         

          

  

Nr.p.k. Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 

Līguma 
parakstīšanas 

datums 
(dd.mm.gggg) 

Atmaksas 
termiņš 

(dd.mm.gggg) 
valūta 

Galvojuma 
summa  

  
galvojuma 

summa 
pārskata 
perioda 
beigās 

 atmaksāts 

 

kopā 
pārskata 
periodā 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1 
Valsts 
kase 

siltumtrases 
rekonstrukcija 

Pašvaldības 
SIA 
NORMA K 

25.11.2014 20.12.2044 EUR 422 549 -136 133 -10 608 286 416 

 

2 
Valsts 
kase 

katlu mājas 
rekonstrukcija 

Pašvaldības 
SIA 
NORMA K 

22.09.2016 20.09.2046 EUR 387 000 -12 905 -12 905 371 810 

   Kopā x x x x x 809 549 -149 038 -23 513 658 226 

 
    

              

  

 Nekustamā īpašuma novērtējums 
 Salīdzinot ar iepriekšējo period, pamatlīdzekļi (atlikušajās vērtībās), samazinājušies par 
178106 EUR. 

Nr.p.k 
Posteņa  nosaukums Pārskata 

perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Izmaiņas 

AKTĪVS   

  Pamatlīdzekļi 10 627 660 
10 805 

766 -178 106 

1 Zeme, ēkas un būves 9 539 284 9 729 195 -189 911 

2 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 15 569 29 708 -14 139 

3 Pārējie pamatlīdzekļi 708 109 696 530 11 579 

4 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
44 104 28 076 

16 028 

5 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 205 734 203 001 2 733 

6 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 110 436 110 436 0 

7 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4 424 8 820 -4 396 

     

     

2017.gadā pašvaldība reģistrējusi Zemes grāmātā 6 īpašumus. Gada beigās veikta 
salīdzināšanās ar VZD datiem par Mālpils novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem.  Pēc 
VZD datiem Mālpils novada pašvaldībai pieder 732.0245ha, pēc pašvaldības datiem  707.439 ha. 
Starpība ir 24.855 ha. Atšķirības galvenokārt skaidrojamas ar to, ka Mālpils novada pašvaldība ir 
izslēgusi no savas bilances zemes, kuras nodotas īpašumā citai fiziskai vai juridiskai personai, un 
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kuras to īpašnieki nav reģistrējuši Zemesgrāmtā. 

 

Pašvaldības kapitāla vērtība citos uzņēmumos 
Mālpils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja sekojošos uzņēmumos 

 -Pašvaldības SIA Norma K 
 -SIA “Mālpils Minerāls” 
 -Krājaizdevu kooperatīvā sabiedrība Allažu saime 
2017. gadā Mālpils novada dome ir veikusi avansa maksājumus pamatkapitāla 

palielināšanai Pašvaldības SIA Norma K 40751 EUR apmērā. Uzņēmu reģistrā fiksēts 
palielinājums 30000 EUR., 10751 EUR tiks ieguldīti 2018.gadā. 

 
Mālpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības 

Kapitālsabiedrības 
nosaukums 

Ieguldījums uz 
31.12.2016. 

Izmaiņas Ieguldījums uz 
31.12.2017. 

% 
kapitālā 

Pašvaldības SIA 
Norma K 

1173611 12929 1186540 100 

SIA “Mālpils 
Minerāls” 

3132 0 3132 1.030 

Krājaizdevu 
kooperatīvā 

sabiedrība Allažu 
saime 

718 0 718 0.204 

 
Pašvaldības SIA Norma K ir 100 % pšvaldības kapitālsabiedrība, SIA “Mālpils Minerāls” un 

Krājaizdevu kooperatīvajā sabiedrībā Allažu saime pašvaldības ieguldījums ir zem 5%. 

 
Pašvaldības SIA Norma K finanšu rādītāji 

 2017 (EUR) 2016 (EUR) 

Neto apgrozījums 809678 848682 

Pārdotās produkcijas , preču un sniegto 
pakalpojumu pašizmaksa 

-767703 -833967 

Bruto peļņa vai zaudējumi 41975 14715 

Administrācijas izmaksas -68700 -73640 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņāmumi 38963 36203 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -34954 -37392 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 9909 11764 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -4264 -1983 

Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmuma ienākuma 
nodokļa 

-17071 -50333 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 0 

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļu aktīvu 
vai saistību atlikumu izmaiņām 

- 30915 

Pārskata gada peļņa(+), vai zaudējumi (-) -17071 -19418 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

  

Rīgā     Nr.8/2018 

MĀLPILS NOVADA DOMEI 

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Mālpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2017. gada pārskatā 
ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru 
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  
minētās veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2017. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 
Nr.4-3,  

 Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa 
Nr.4-1, 

 Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu. 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots apvienojot Mālpils novada domes, Mālpils 
internātpamatskolas, Mālpils profesionālās vidusskolas un Mālpils novada pašvaldības aģentūras 
“Mālpils sociālais dienests” 2017.gada finanšu pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata 
pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā. 
Mālpils novada dome,  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu  par 
Pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem 
darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. 
decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā 
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu standartiem 
(turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu 
ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP kodekss) 
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam 
ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās 
ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu 
mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas 
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atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu 
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu 
ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju 
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā  finanšu pārskata 
informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita 
veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par Pašvaldību 
un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir 
ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai 
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, 
sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu 
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto finanšu 
pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru 
priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem 
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas 
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot 
konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas 
neatbilstības.  

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju 
turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar 
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība 
neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas 
kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā 
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā 
nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, 
kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka 
revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. 
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var 
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko 
lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas 
vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 
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mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir 
augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert 
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas 
nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par 
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, 
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība 
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju 
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta 
uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija 
nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas 
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo 
pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā 
iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. 
Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam 
pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, 
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas 
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam 
revīzijas laikā. 

 
SIA „Auditorfirma Padoms” 
Licence Nr. 68 
____________________________________ 
Vaira Šķibele 
Valdes priekšsēdētāja 
Zvērināta revidente , Sertifikāts Nr. 24 
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2017.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  

17088,6 

2. Mālpils kultūras centra 
skatuves grīdas nomaiņa un 
podesta izbūve 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

SIA "Fil un Ko" 14925,66 

3. 
Elektroenerģijas iegāde Mālpils  
novada pašvaldības iestāzu 
vajadzībām 

atklāts 
konkurss 

SIA "INTER RAO 
LATVIA" 

1.d.- 26969,20 
2.d. - 1528,00 
3.d. - 7640,60 
4.d. - 3743,80 

4. Mālpils novada vidusskolas 
telpu remonts 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

SIA "Wood 
Constractions" 

124602,76 

5. 
Mēbeļu un stendu 
izgatavošana, piegāde un 
uzstādīšana Mālpils novada 
vidusskolai 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

 

SIA "NV STILS" 
 

22862,80 
 

6. Lifta pacēlāja izbūve Mālpils 
kultūras centrā 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

SIA "Erbauer Group" 14530,00 

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

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

SIA "CLEANHOUSE" 23677,81 

8. Degvielas iegāde Mālpils 
novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

AS "VIRŠI-A" 
1.d.-28386,00 
2.d.-842,00  
3.d.-3297,00 

9. 
Rikteres ielas pārbūve 

atklāts 
konkurss 

SIA "VIA" 187257,07 

10. Rikteres ielas pārbūves 
būvuzraudzība  

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

SIA "BaltLine Globe" 
 

8000,00 
 

 
Pašvaldības organizētās izsoles 2017. gadā 

1. Nekustamā īpašuma „MEŽA ĶIKUTI”, kadastra Nr. 8074 004 0007, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 11,8 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 004 
0087) un uz tās esošās mežaudzes atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais 
īpašums pārdots par 40100,00 EUR. 

2. Nekustamā īpašuma „MEŽA SAULIEŠI”, kadastra Nr. 8074 004 0008, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības 12 ha platībā (kadastra 
apzīmējums 8074 004 0011) un zemes vienības 3,6 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 
004 0010) un uz tām esošās mežaudzes atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais 
īpašums pārdots par 30100,00 EUR. 

3. Kustamās mantas – vieglās automašīnas Škoda Octavia, reģistrācijas Nr. FZ 724 
atsavināšana, to pārdodot izsolē. Kustamā manta pārdota par 145.00 EUR. 

4. Kustamās mantas – vieglās automašīnas Škoda Octavia, reģistrācijas Nr. GN 9553 
atsavināšana, to pārdodot izsolē. Kustamā manta pārdota par 110.00 EUR. 
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5. Nedzīvojamās ēkas (šķūņa) “Ceros” nomas tiesību izsole. Nomas tiesības nosolītas par 

0,40 EUR mēnesī par 1m2. 

6. Nekustamā īpašuma „Jaunā iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 0743, kas atrodas Mālpils 
novadā un sastāv no zemes gabala 0,2906 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 
0743) atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais īpašums pārdots par 10100,00 EUR. 

 


