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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2011. gadā bija mazāki kā iepriekšējā
gadā. Tas uzlika lielu atbildību kā sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem un nodrošināt
pašvaldības funkciju izpildi. Tika veikti pasākumi, lai stabilizētu naudas plūsmu, kas ir
saistīti ar valsts kasi. T.i. pārkreditēti aizdevumi uz zemākām aizdevuma % likmēm un
atlikta divu aizdevuma pamatsummas atmaksa 2011.g. Ieguvums apmēram 150000
LVL. Tas palīdzēja labāk sabalansēt budžetu. Rīkojumā par budžeta sastādīšanu,
budžeta izpildītājiem tika dots uzdevums samazināt kopējos iestādes un struktūrvienību
izdevumus piemērojot individuālu pieeju katrai iestādei un struktūrvienībai. Tika
piemērots piesardzības princips un vadītājiem lika vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus.
Pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums bija par -29% (ņemot vērā
valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem) 2321387 LVL un kopējie
ieņēmumi sastādīja 2371387 LVL. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas tiek
garantēta no valsts puses par 96% bija tikai 890683 LVL, kas bija tikai 80% no 2010.g.
fakta.
Tika prognozēti nedaudz lielāki salīdzināmie ieņēmumi no nenodokļu
ieņēmumiem par 6000 LVL, kas saistīti ar to, ka izsolē veiksmīgi pārdots nekustamais
īpašums. Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2011.g. bija 564338 LVL, no kuriem
397044 LVL - precīzi iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi.
Ceļu fonda līdzekļi 2011.gadā bija 2010 g. apjomā. Izstrādātā ceļu fonda
izmantošanas programma faktiski paredzēja tikai samazinātus uzturēšanas izdevumus
un līzinga maksājumus par greideri. Dabas resursu līdzekļi bija nelieli un tika izlietoti
pamatā dabas resursu atjaunošanai.
Tomēr, neskatoties uz samazināto budžetu, pašvaldība 2011.gadā turpinājusi
ieguldīt finanses, lai sakārtotu infrastruktūru.
Novada domes deputāti 2011.gadā ir sanākuši uz 14 domes sēdēm un kopā
izskatījuši 282 jautājumus.
2011.gadā esam uzņēmuši daudzas augstas amatpersonas – 17.martā
uzņēmām Valsts prezidentu Valdi Zatleru ar kundzi, 21.aprīlī – Izglītības un zinātnes
ministru Rolandu Broku, savukārt 1.septembrī Mālpils Profesionālajā vidusskolā
viesojās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Lielmežs
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MĀLPILS NOVADA DOME
Mālpils novada domes deputāti
2009. gada 6. jūnija Pašvaldību vēlēšanās, Mālpils novada domē tika ievēlēti 13
deputāti:
Aleksandrs Lielmežs – novada domes priekšsēdētājs
Solvita Strausa – novada domes priekšsēdētāja vietniece
Leontina Amerika – deputāte
Andris Apsītis – deputāts
Māra Ārente – deputāte
Raimonds Tāle – deputāts
Edīte Saleniece – deputāte
Linards Ligeris – deputāts
Agnese Hildebrante – deputāte
Valts Mihelsons – deputāts
Rolands Jomerts – deputāts
Valentīns Svikšs - deputāts
Jānis Lauva - deputāts
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Mālpils novada domes komitejas
Mālpils novada domē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā
ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus
izskatīšanai novada domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas trīs patstāvīgas komitejas:
Finanšu komiteja
Aleksandrs Lielmežs – komitejas priekšsēdētājs
Solvita Strausa
Leontina Amerika
Edīte Saleniece
Raimonds Tāle
Rolands Jomerts
Agnese Hildebrante
Linards Ligeris
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Leontina Amerika - komitejas priekšsēdētāja
Edīte Saleniece
Māra Ārente
Valts Mihelsons
Rolands Jomerts
Tautsaimniecības un attīstības komiteja
Solvita Strausa – komitejas priekšsēdētājs
Raimonds Tāle
Andris Apsītis
Valentīns Svikšs
Jānis Lauva
Linards Ligeris
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Mālpils novada domes komisijas
Vēlēšanu komisija
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs
Iveta Krieviņa – sekretāre
Ģirts Lielmežs
Anna Višķere
Jolanta Dinka
Ingrīda Kajaka
Ilva Nagle
Ineta Broka
Privatizācijas komisija
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs
Mārīte Nīgrande – sekretāre
Daina Sila
Solvita Strausa
Aivars Skroderis
Raimonds Tāle
Iepirkumu komisija
Agris Bukovskis - priekšsēdētājs
Solvita Strausa – priekšsēdētāja vietniece
Ineta Endele – sekretāre, iepirkumu speciāliste
Iveta Krieviņa
Valentīns Svikšs
Anna Višķere
Administratīvā komisija
Arvils Lūks – priekšsēdētājs (līdz 19.09.2011.)
Ineta Broka – priekšsēdētāja vietniece
Dace Lejiņa – sekretāre
Anna Višķere
Dace Lūka
Mantas vērtēšanas komisija
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs
Līvija Mičule
Aivars Skroderis
Daina Sila
Anna Višķere
Licencēšanas komisija
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs
Anna Višķere
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Edīte Saleniece
Leontina Amerika
Līvija Mukāne
Ārkārtējo situāciju operatīvā komisija
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs
Ineta Endele
Agris Bukovskis
Aleksandrs Drozds
Raimonds Taranda
Guntis Lejiņš
Objektu apsekošanas komisija
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs
Rudīte Bete
Aivars Skroderis
Ineta Broka
Ineta Endele
Sertifikācijas komisija
Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs
Daina Sila
Mārīte Nīgrande
Politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija
Baiba Lippe
Jānis Lauva
Viktorija Kalniņa
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Mālpils novada domes struktūra
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Mālpils novada domes struktūrvienības
PĀRVALDE
Izpilddirektors – Agris Bukovskis
Finanšu un ekonomikas daļa
Daļas vadītāja – Līvija Mičule
Finansiste – Daina Sila
Nodokļu administratore, iedzīvotāju reģistratore – Mārīte Nīgrande
Materiālo līdzekļu uzskaites grāmatvede, iepirkumu speciāliste – Ineta Endele
Juriste – Anna Višķere
Jurista palīgs – Viktorija Kalniņa
Personāldaļas vadītāja – Baiba Poiša
KANCELEJA
Kancelejas vadītāja – Iveta Krieviņa
Lietvede – Santa Ozola
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš
Informatīvā izdevuma „Mālpils Vēstis” redaktore – Daiga Frīdberga
Mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers
Apkopēja – Anita Babre
Apkopēja – Gunta Vanaga
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SEKMĒŠANAS DAĻA
Daļas vadītāja – Nellija Andrukele
Zemnieku konsultants veterinārmedicīnas jautājumos – Atis Aigars
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Policijas priekšnieks – Guntis Lejiņš
Vecākā inspektore – Dace Lūka
SPORTA KOMPLEKSS
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere
Sintija Mihelsone
Svetlana Petrenko
Sporta instruktors – Edgars Komarovs
Palīgstrādnieks – Juris Strazds
Medmāsa – Aija Mālkalne
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Mairita Bičkovska
Apkopēja – Raita Punga, Elīna Kalēja
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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
Ārija Nuķe
Ērika Caune
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Nodaļas vadītāja – Viktorija Kalniņa
BŪVVALDE
Vadītāja – Rudīte Bete
Arhitekte – Indra Reitere
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste – Ineta Broka
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās – Aivars Skroderis

Mālpils novada domes struktūrvienību personāls
2011. gadā Mālpils novada domes struktūrvienībās nodarbināti 30 darbinieki – 8
vīrieši un 22 sievietes. Viena darbiniece atrodas prombūtnē – bērna kopšanas
atvaļinājumā.
Mālpils novada domē darbinieki – ar augstāko izglītību – 25, ar vidējo speciālo
izglītību – 5. 2011.gadā augstskolā maģistrantūrā mācījās 1 darbinieks, kvalifikācijas
celšanas kursus apmeklējuši 13 darbinieki.
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Mālpils novada domes komunikācija ar sabiedrību
Pārskata gadā pastāvīga saikne tika uzturēta ar centrālajiem un reģionālajiem
plašsaziņas līdzekļiem, nodrošinot tos ar savlaicīgu informāciju par pašvaldības
aktualitātēm un skaidrojot domes pieņemtos lēmumus. Mālpils novada dome rūpējas, lai
ikviens saņemtu informāciju par pašvaldības darbu. Visas pašvaldības iestādes un
struktūrvienības ar „Mālpils Vēstis” un portāla www.malpils.lv starpniecību regulāri
informēja iedzīvotājus par aktualitātēm. 2011.gadā informatīvais izdevums „Mālpils
Vēstis” tika izdots vienu reizi mēnesī 1300 eksemplāros uz 16 lapaspusēm. Kopā
izdevuma veidošanai, maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 7156LVL.
Iedzīvotāji informatīvo izdevumu saņem bez maksas. Pašvaldības laikrakstā tika
publicēti pašvaldības saistošie noteikumi, tika atspoguļoti un skaidroti pašvaldības
lēmumi un veiktie darbi. Lai tiktu atspoguļota pēc iespējas vispusīga un objektīva
informācija, avīzes sagatavošanā tika iesaistītas pašvaldības un tās iestāžu darbinieki.
Informatīvo izdevumu iespējams izlasīt arī pašvaldības mājas lapā.
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IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ
Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte”
2011.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 9 grupas, tai skaitā 3 obligātās bērnu no piecu
gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Iestādē strādā fizisko aktivitāšu
skolotājs un logopēds, atbilstoši aprīkotos kabinetos. Pēc saraksta iestādē bija 190
bērni. Rudenī uz skolu devās 29 bērni.
Lai veicinātu bērnu vispusīgu attīstību, darbojās tautisko deju, angļu valodas un
deju aerobikas pulciņi.
Par bērnu audzināšanu, izglītošanu atbild 19 pedagogi un viņiem palīdz 15 pārējie
darbinieki. 3 darbinieki ir apbalvoti ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
2011.gads bija veltīts bērnu sociālo prasmju apgūšanas nodrošināšanai un jaunu
zināšanu - integrēto rotaļnodarbību organizēšana – iegūšanai, atbilstoši pirmsskolas
vadlīnijām. Pedagogi savas zināšanas un pedagoģisko meistarību pilnveidoja dažādos
kursos, semināros, pieredzes skolās, kā arī aktīvi piedalījās ESF projektā „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 4. un 5.posmā.
Tā rezultātā, 2011.gadā 2.kvalitātes pakāpi ieguva 7 pedagogi, 3.kvalitātes pakāpi
ieguva 5 pedagogi, 4. kvalitātes pakāpi ieguva 2 pedagogi.
Vairāk kā 42 gadu darbības laikā, „Māllēpīte” kolektīvs ir uzkrājis lielu pieredzi
pedagoģiskajā darbā un dažādu pasākumu organizēšanā, kurā labprāt dalāmies ar
kolēģiem no citām iestādēm. Atzinīgi tika novērtētas atklāto nodarbību dienas, vecāku
diena, Pierīgas pirmsskolas iestāžu svešvalodas skolotāju metodiskais seminārs,
veselības nedēļa – zobu fejas ciemošanās, 5/6 gadīgo bērnu ekskursija uz skolu, kurā
bērni kopā ar pirmklasniekiem sportoja sporta kompleksā.
Mūsu bērniem ir iespēja pēcpusdienās darboties dažādos pulciņos: tautiskās
dejas, deju aerobika, angļu valoda. Mazie pašdarbnieki aktīvi piedalās dažādos novada,
kā arī tālākos, pasākumos. Mazo pašdarbnieku priekšnesumus varēja vērot deju
kolektīva „Māra” 20 gadu jubilejas koncertā, 18.novembra pasākumā un Adventes
koncertos Mālpils kultūras centrā.
Jau astoto gadu „Māllēpīte” aktīvi piedalās starptautisko Comenius skolu
partnerības projektu realizēšanā. Ir veiksmīgi beigušies divi projekti – „Eiropas pļavas”
un „Mācies dzīvei”, kuros vizītēs dalībvalstīs ir pabijuši 17 darbinieki. Projektu ietvaros
mūsu darbinieki ir guvuši labu pieredzi darbā ar bērniem, saskarsmē ar citiem
pedagogiem un uzlabojuši savas svešvalodu zināšanas, kas dod motivāciju turpināt
valodu apguvi. Ir iepazinuši citu valstu kultūru, izglītības sistēmu, sadzīvi. Iegūto
pieredzi pedagogi veiksmīgi izmanto savā darbā. Rudenī tika uzsākta jau trešā
Comenius projekta „1001 veids komunikācijai” realizēšana.
Grupu pedagogiem ir laba sadarbība ar bērnu vecākiem, kā rezultātā, 2011.gadā
3. un 11.gr. ar vecāku atbalstu, mazo projektu ietvaros, izgatavoja bērnu mēbeles un
labiekārtoja rotaļu laukumu.
Pedagoģiskā darbība:
GADA GALVENIE UZDEVUMI:
1. Aktivizēt integrēto rotaļnodarbību organizēšanu visās vecuma grupās:
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atklāto integrēto rotaļnodarbību vērojumi,
metodisko darbu izstrāde atbilstoši izvēlētajai tēmai.

2. Turpināt attīstīt bērnu sociālo prasmju apguvi:
 pilnveidot komunikācijas prasmes ar pieaugušajiem un vienaudžiem,
 bērnu uzvedība un attiecības ģimenē.
3. Iepazīstināt bērnus ar dažādiem komunikācijas veidiem Comenius projekta “Vai Tu
saproti? 1001 veids komunikācijai” ietvaros:
 apgūt mozaīku veidošanu no dabas materiāliem brīvā dabā –“Land Art”
 informatīvo materiālu izgatavošana
 sniegt informāciju par projekta dalībvalstīm,
 videofilmas „Konflikts“ veidošana,
 iesaistīt bērnus žestu teātra uzveduma izveidē.
REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2011./2012.mācību gadā:
Datums
1.septembris
1. -16.septembris

Pasākums
Zinību diena
Ziedu paklāju izstāde

3.-7.oktobris
3.-8.novembris

Rudens veltu kompozīciju izstāde grupās
Projekta Comenius „1001 veids
komunikācijai” dalībvalstu delegāciju
tikšanās Slovākijā, Trenčinā
Vecāku sapulces
Atklātās integrētās rotaļnodarbības

Oktobris -novembris
21.oktobris(9.gr.);
11.novembris (8.gr)
30.novembris(11.gr.
);
13.decembris(10.gr)
10.novembris

Mārtiņdiena

17.novembris

Latvijas dzimšanas diena

22.novembris

Ķirbīša dzimšanas diena (1.jaunākā
vecuma grupām)
Projekta Comenius „1001 veids
komunikācijai” dalībvalstu delegāciju
tikšanās Vācijā, Kēnigsbrunnā
Ziemassvētku koncerti

7. -11.decembris
21. -23.decembris
24.janvāris
21.februāris

Pieredzes skola pierīgas pirmsskolas
grupu skolotājām „Dzīvnieki Mālpils
mežos”
Dzimtās valodas diena

Atbildīgie
I.Barkēviča, A.Kantiševa
A.Kantiševa, grupu
pedagogi
Grupu pedagogi
M.Čelnova, A.Kantiševa,
I.Rimicāne
Grupu pedagogi
I.Ivanovska, J.Ozoliņa,
V.Melgaile, L.Bērziņa

I.Rimicāne, A.Kantiševa,
I.Ivanovska
A.Kantiševa,
sagatavošanas un vecāko
grupu pedagogi
G.Millere
M.Čelnova, A.Kantiševa,
V.Melgaile
I.Barkēviča, grupu
pedagogi
L.Bērziņa
A.Kantiševa, A.Vīksne
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22.februāris
24.februāris
28.febuāris
16.marts
26. -31.marts
30. marts
31.marts
3.aprīlis
5.aprīlis
25.aprīlis
15. -17.maijs
29.aprīlis -5.maijs
9.maijs
10.,11.maijs

„Kas guļ ziemas miegu?” (2.jaunākā
vecuma grupām)
Tēvu diena
„Apģērbi un ģērbšanās” (2.jaunākā
vecuma grupām)
Sadarbībā ar skolu sagatavošanas grupu
atklātās nodarbības
Comenius projekta „1001 veids
komunikācijai” dalībvalstu tikšanās
Spānijā, Barselonā
„Kaķis peli dancināja” (1.jaunāka vecuma
grupām)
Akcijas „Otru elpu papīram” noslēgums
Vecāku diena
Lieldienas
„Netradicionālā modes skate”
Sporta dienas
Comenius projekta „1001 veids
komunikācijai” dalībvalstu tikšanās Vācijā
Sagatavošanas grupu audzēkņu
ekskursija uz skolu
Mātes dienas koncerti

24.maijs

M.Žukovska
I.Ivanovska
A.Vīksne, I.Žugre
Sagatavošanas grupu
pedagogi
M.Čelnova, A.Kantiševa,
I.Rimicāne, I.Bērtule,
A.Vīksne, I.Ivanovska
D.Brieze
A.Kantiševa
I.Ivanovska, J.Ozoliņa,
I.Voroņuka
Grupu pedagogi
I.Voroņuka
V.Melgaile, I.Grīnberga
M.Čelnova, I.Voroņuka,
D.Brieze, O.Veica.
Sagatavošanas grupu
pedagogi
I.Barkēviča, grupu
pedagogi.
I. Krilovska

Angļu valodas atklātās nodarbības
sagatavošanas grupām
24.,28., 29.maijs
Deju aerobikas atklātās nodarbības
J. Baranovska
6.,7.jūnijs
Kupišķu rajona (Lietuva) PII vadītāju un
M.Čelnova
metodiķu pieredzes apmaiņas vizīte
Mālpilī
22.jūnijs
Jāņu ielīgošana
I.Barkēviča
Mālpils PII „Māllēpīte” audzēkņi piedalījās dziesmu konkursā „Brīnums”.
Saimnieciskā darbība 2011.gadā:

Iegādes:
1. 11.gr. „Sienāzītis” grupas telpai nopirktas tapetes, jauni galdi (4 gab.). Vecāki
projekta ietvaros izgatavojuši jaunas mēbeles. Vecāki projekta ietvaros
labiekārtojuši 3.gr. rotaļu laukumu.
2. Nopirktas un uzstādītas jaunas smilšu kastes ar pārsegiem(6 gab.), nomainītas
smiltis.
3. 9. un 10.gr. uzlikti siltuma regulatori, nomainīti regulējami siltumkrāni.
4. Iegādāts un ieklāts jauns grīdas segums gaitenī (152 m2).
5. Iegādāti dēļi un atjaunoti laukumu soliņi, 12.gr. smilšu kastes apmale.
6. Nopirkti aizkari mūzikas zālei un gaitenim.
7. Nopirktas gultas 2.gr. (20 gab.), 9.gr. (8) un matrači (45 gab.).
8. Iegādāta jauna gultas veļa 2.gr.(20 gab.) un roku dvielīši (75 gab.).
9. Visām grupām uz Ziemassvētkiem nopirktas rotaļlietas par summu 1700.00 Ls.
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10. Nopirkts jauns profesionālais putekļusūcējs.

Sidgundas pamatskola
Sidgundas pamatskolā tiek īstenota vispārējā pamatizglītības programma, kods
21011111. Programma licencēta IKVD 07.07.2011.
2011.gadā Sidgundas pamatskolā 9.klašu komplektos ar latviešu mācībvalodu
mācījās 77 skolēni. Skolā strādā 15 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 2 no
tiem ieguvuši maģistra grādu. Lai celtu savu kvalifikāciju, pedagogi regulāri apmeklē
tālākizglītības kursus un seminārus.
Skolā ir radīta laba materiāli tehniskā bāze, ir atbilstošas telpas skolēnu
izglītošanās procesa norisei. 2011.gadā skolēniem bija iespēja attīstīt savas spējas,
paplašināt redzesloku, apgūt jaunas iemaņas darbojoties dažādos, gan valsts, gan
pašvaldības finansētajos interešu izglītības pulciņos. Skolā darbojās:
 Sporta pulciņš 1.-4.klasei un 5.-9.klasei;
 Tūrisma pulciņš 4.-7.klasei;
 Vokālais ansamblis 1.-4.klasei un 5.-9.klasei;
 Tautisko deju kolektīvs 1-4.klasei un 5.-9.klasei;
 Teātra pulciņš 1.-6.klasei;
Lielākā daļa skolēnu apguva kādu no interešu izglītības programmām. Mācību
stundās un interešu izglītības pulciņos gūtās zināšanas un prasmes skolēni veiksmīgi
pielietoja piedaloties gan Pierīgas novadu, gan valsts mēroga mācību priekšmetu
olimpiādēs, muzikālajā konkursā „Balsis”, sporta un tūrisma sacensībās. Mācību
priekšmetu olimpiādēs iegūtas godalgotas vietas: ir iegūta 1.vieta bioloģijas konkursā
„Pazīsti savu organismu”, divas 2.vietas matemātikas olimpiādē, divas 2.vietas latviešu
valodas olimpiādē, 2.vieta angļu valodas olimpiādē, 3.vieta latviešu valodas olimpiādē,
atzinība fizikas olimpiādē, atzinība matemātikas olimpiādē, atzinība bioloģijas konkursā,
trīs skolēni piedalījušies valsts mēroga olimpiādēs. Sporta sacensībās individuālajā
vērtējumā iegūtas trīs 1.vietas, viena 2.vieta, divas 3.vietas, 3.vieta iegūta komandu
vērtējumā. Tūrisma sacensībās iegūta 1.vieta komandu vērtējumā.
Deju kolektīvi piedalījušies Sidgundas pamatskolas un Mālpils kultūras centra
rīkotajos koncertos, sniegts labdarības koncerts Gaujas pansionāta iemītniekiem. Deju
kolektīvi Pierīgas novadu tautisko deju kolektīvu skatē ieguva 1.pakāpes diplomus.
Skolā organizēti daudzveidīgi audzinoši, attīstoši un izglītojoši ārpusskolas pasākumi
– organizētas tikšanās ar Gaujas Nacionālā parka pārstāvjiem, dzīvnieku patversmes
„Ulubele” darbiniekiem, Ceļu skolas instruktoriem, NBS kaprāli, VUGD glābēju
komandu, Mālpils draudzes mācītāju. Skolā tika organizēta jauno velosipēdistu
apmācība, kā rezultātā skolēni ieguva velosipēdistu tiesības.
Skola ņēmusi dalību LAD projektos „Skolas augli” un „Skolas piens”.
Skolai izveidojusies laba sadarbība ar skolēnu vecākiem. Vecāki reizi divos
mēnešos tika aicināti uz Vecāku dienu, kuras ietvaros vecāki apmeklēja mācību
stundas, individuālās sarunās tikās ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu
skolotājiem. Turpinās darbs sociālajā mācību tīklā, līdz ar to skolēnu mācību darba
rezultāti elektroniskajā žurnālā regulāri ir pieejami vecākiem.
2011.gadā ņemta dalība Comenius Regio programmas projektā “ Lasīšanas
veicināšana lauku novados.”. Šī projekta ietvaros 5.-9.klašu skolēni apmeklēja Andreja
Pumpura muzeju, skolā tika uzņemta sadarbības partneru delegācija no Austrijas.
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2011.gada nogalē veikti remontdarbi atsevišķās skolas telpās - nomainīts griestu
segums četrās klašu telpās, veikts griestu un sienu remonts 2.stāva mazajā zālē.

Mālpils internātpamatskola
Mālpils internātpamatskolas īsteno šādas akreditētas izglītības programmas:
1) Pamatizglītības programma (kods 210111111), Licence V-596, Rīgā, 06.11.2009.
2)Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem
ar
mācīšanās
traucējumiem(kods21015611) Licence V-597, Rīgā,
3) Profesionālā pamatizglītība „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods2281102), Licence P462, Rīga, 15.10.2009.
Skolā ārpus stundām tiek īstenotas 3 interešu izglītības programmas, tās
ietvaros darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi: 1)Kultūrizglītības programma:
tautiskās dejas, folklora; vizuālā māksla, vizuāli lietišķā māksla 2) Sporta izglītības
programma: sporta spēles, basketbols 3)Jaunatnes darba programma: datoru pulciņš.
2011./2012.mācību gada 1.septembrī skolēnu skaits ir 126. No maznodrošinātām
ģimenēm ir 98 % bērnu t.sk.10 % ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni. No
Mālpils novada mācās 6 skolēni jeb 5% no kopējā skolēnu skaita.
Katru nedēļu ar autotransportu divos reisos pirmdienās un piektdienās skolēni
tiek atvesti uz skolu un aizvesti uz mājām līdz Rīgai un Siguldai.
Skolā valda labvēlīga gaisotne, sadarbību veicinošas izglītojamo un darbinieku
savstarpējas attiecības. Skolas telpas estētiski noformētas un drošas. Ļoti labs skolas
nodrošinājums ar tehniskajiem mācību līdzekļiem. Skolēni sporta stundu laikā apmeklē
Mālpils sporta kompleksa peldbaseinu.
Mālpils internātpamatskolā strādā 33 pedagoģiskie darbinieki un 23 tehniskie
darbinieki, kuri skolēniem nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu apguvi mācību
stundu laikā un
atbilstošus apstākļus bērnu audzināšanai, vispusīgai attīstībai,
rehabilitācijai, sociālajai un veselības aprūpei. 2010./2011. Un 2011./2012. Mācību
gadā 17 pedagoģiskie darbinieki piedalījās ESF projektā
„Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” , četri skolotāji Ingūna Mūsiņa,
Dace Brūna, Inga Reķe, Egita Seņkāne ieguva 4.kvalitātes pakāpi. Lietojot e-klases
sistēmas elektronisko žurnālu, tiek atspoguļotas skolas vienotās sasniegumu
vērtēšanas prasības
Interaktīvās mācīšanas metodes tiek plaši izmantotas ģeogrāfijas , angļu
valodas, matemātikas, vides izglītības un valodu apguvē. Skolotāji dalās pieredzē par
IT izmantošanu ar citām skolām un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības Satura
centru.
Audzināšanas darbības programmas ietvaros skolēni iesaistās IT apguvē
un prezentē tematiskus materiālus. 3) Pedagoģiskie
PowerPoint vidē gatavo
darbinieki aktīvi iesaistījušies projektos un kustībās „Draudzīgā skola”, „Mamma daba”,
Veselības veicināšana”, „Brīvprātīgo darbs”. 4)Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti
regulāri tika informēti par skolēnu sasniegumiem un problēmām mācību darbā.
5)grupu audzinātāji, medicīnas personāls, skolas vadība veic pētījumus par skolēnu
sastāvu. Skolas vadība izstrādā ieteikumus pedagoģiskā darba pilnveidošanai.
6)Piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajos pētījumos par tematiku”
Sociālās atstumtības riska mazināšanai ” un „ Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.
Skolēnu brīvlaikos un vasarā internāta telpas tiek izmantotas dažādu nometņu
organizēšanai.
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Visu 2011.gadu skolas telpas ir uzturētas atbilstoši sanitāri higiēniskajām, darba
aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības prasībām, nepieciešamie remonti tiek
veikti savlaicīgi.
2011.gadā internāta divu ēku bēniņi ir apstrādāti ar ugunsaizsardzības vielu, 20
iegādāti ugunsdzēsības aparāti, 5 klasēs nomainīti apgaismes ķermeņi, papildus
izveidotas un izremontētas trīs mācību klases un skolotāju istaba.
2012.gadā nepieciešams ierīkot zibensaizsardzību divās internāta ēkās un nomainīt
internāta ēkās ārdurvis un avārijas izejas durvis, ierīkot mūzikas atskaņošanas sistēmu
internāta istabiņās, papildināt videonovērošanas sistēmu, iegādāties drēbju žāvējamo
iekārtu, iespēju robežās
iegādāties mēbeles internātā un skolā. Mālpils
internātpamatskola Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros izstrādāja un
iesniedza projektu “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs”.
Mālpils internātpamatskolas 2011. gada finansējuma analīze
Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2011.gadā sastādīja Ls
471837 t.sk.
Pašvaldību budžeta transferti
Ls 441435
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ls
100
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs
Ls
118
Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
Ls 20051
Kopā ieņēmumi:
Ls 461704
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Ls 10133
Budžeta līdzekļu izdevumi: Ls 434664
Līdzekļi izlietoti sekojoši:
Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem
Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti
Kopā pedagoģiskajiem darbiniekiem:

Ls 147575
Ls 36983
Ls 184558

Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem
Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti
Kopā tehniskajiem darbiniekiem:

Ls 75901
Ls 18444
Ls 94345

Komandējumi un dienesta braucieni
Ls
149
Izdevumi par pakalpojumiem
Ls 82564
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inventārs Ls 70672
Izdevumi periodikas iegādei
Ls
121
Kopā preces un pakalpojumi:
Ls 153506
Kapitālie izdevumi
t.sk. bibliotēku krājumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Ls
Ls
Ls

2255
1125
1130

Naudas līdzekļu atlikums gada beigās:
Ls 37173
Lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu pārvadāšanas izdevumi –
Ls 11951. Transportlīdzekļu nomas izdevumi – Ls 9923. Komunālo pakalpojumu
izdevumi – Ls 40811, t.sk. apkures izdevumi – Ls 24975, aukstā ūdens un kanalizācijas
izdevumi – Ls 3281, elektroenerģijas izdevumi – Ls 12555. Iekārtu, inventāra un
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aparatūras remonta izdevumi – Ls 4467. Veļas mazgāšanas izdevumi – Ls 4890.
Skolēnu ēdināšanas izdevumi – Ls 45871. Krājumu, materiālu, energoresursu, biroja
preču un inventāra iegādes izdevumi – Ls 24801.

Mālpils vidusskola
1. Pamatinformācija.
Mālpils vidusskola ir pastarpinātās pārvaldes Mālpils novada pašvaldības iestāde, kura
dibināta 1982. gadā.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Mālpils vidusskola īsteno sekojošas izglītības programmas:
 Pamatizglītības programma (kods - 21011111).
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).
 Pamatizglītības otrā posma 7. - 9. kl. neklātienes izglītības programma (kods
23011113).
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienei
(31011013).
No 2011.gada tiek realizēta
 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods - 21015811).
 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods - 21015611).
Pārskata gada galvenās prioritātes:
1.Mācību procesa plānošana un organizēšana ievērojot licencētās izglītības
programmas un mācību priekšmetu programmas.
2.Mācību procesa individualizācija un diferencēšana, ievērojot katra skolēna
spējas un vajadzības.
3.Izglītojamo sasniegumu vērtēšana atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.
4.Atbalsta pasākumu sistēmas izglītojamajiem veidošana.
5.Skolēnu, vecāku un pedagogu līdzdarbības aktualizēšana skolas tēla veidošanā.
6.Pedagogu profesionālā pilnveidošanās.
7.Izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmas veidošana.
2011. gada 1.septembrī skolā mācījās 345 skolēni no 16novadiem:
Mālpils - 298, Amatas novads– 3, Auces – 1, Cēsu -1, Inčukalna -2, Lielvārdes -1,
Limbažu -1, Ogre-1, Rīga – 5, Ropaži -2, Saulkrasti -3, Sējas -1, Siguldas – 21,
Vecpiebalga - 1, Vecumnieki-1, Ventspils-1, nav deklarējuši dzīvesvietu -2,
Gada laikā uzņemti 7 skolēni, izstājušies 32 (no tiem uz ārzemēm izbraukuši 10,
mainījuši izglītības iestādi 5).
2011./12.mācību gadu absolvē 23 pamatizglītības skolēni un 38 (6 neklātienes grupā)
vidusskolas skolēni.
2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
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Mālpils vidusskolas finansējums 2011.gadā ir 364475.00 LVL
 Dotācija no valsts budžeta pedagogu darba algām un VSAO iemaksām
274999.00 LVL;
 Darba samaksai un VSAO iemaksām tehniskajiem darbiniekiem izlietoti
37830.00 LVL;
 Pakalpojumiem iestādes uzturēšanai izlietoti 40104.00 LVL;
 Materiālu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei izlietoti 7088.00 LVL;
 Laikraksti un žurnāli bibliotēkai 77.00 LVL;
 Pamatlīdzekļu iegādei izlietoti 983.00 LVL;
 Bibliotēku fondiem 2956.00 LVL;
 Datortehnikas iegādei izlietoti 438.00 LVL
3. Personāls.
Skolā strādā 42 pedagoģiskie darbinieki un 12 tehniskie darbinieki:
Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām:
24 gadi un jaunāki
3
25-29 gadi
1
30-34 gadi
2
35-39 gadi
3
40-44 gadi
6
45-49 gadi
9
50-54 gadi
11
55-59 gadi
4
60-64 gadi
3
Pedagogu sadalījums pa dzimuma grupām: sievietes – 39 un vīrieši – 3.
19 pedagogi apmeklējuši izglītojošus kursus un seminārus.
4.Mācību un audzināšanas darba rezultāti
2011./12.mācību gada 2.-12.klašu skolēnu sekmju vidējais līmenis ir 6,73. Augstākos
rezultātus ir sasniegušas 12.b klase – 7,21, 12.a klase – 7,18 un 5.b klase – 7,11.
68 skolēni mācījušies ar labām un teicamām zināšanām (7-10 balles), nepietiekamus
vērtējumus ieguvuši 17 skolēni.
Skolēni piedalījās 18 Pierīgas novadu olimpiādēs, 2 atklātajās valsts olimpiādēs. 3
skolēni piedalījušies valsts olimpiādēs. Olimpiādēs iegūtas 25 godalgotās vietas:
1.vieta –1, 2.vieta –7, 3.vieta – 6, atzinība –11 skolēniem.
Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos,
piedāvājot daudzveidīgas interešu izglītības programmas: tautiskās dejas 1.-2., 3.-4., 5.6.klasei, sporta dejas 1.-2.klasei, mūsdienu deju grupa „Nakcītis”, ansamblis 2.-5.klasei,
sporta pulciņi 1.-4.klasei, 5.-12.klasei, vides pētnieku pulciņš, keramikas pulciņi 1.12.klasei, peldēšana 1.-12.klasei.
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5. Komunikācija ar ģimenēm un sabiedrību.
Sadarbības pilnveidošanai ar vecākiem ir vienotas Mālpils vidusskolas dienasgrāmatas,
skolvadības sistēma „e-klase” un 2011.gadā izveidota skolas mājas lapa
www.malpilsvsk.lv.
2011.gadā tika ieviesta jauna tradīcija – katru mēnesi tiek organizētas Vecāku dienas.
Skola kļuvusi atklātāka sabiedrībai, jo Vecāku dienā jebkurš iedzīvotājs var apmeklēt
atklātās stundas un tikties ar skolas vadību un pedagogiem.
Gada laikā tika organizētas 2 Skolas Padomes sanāksmes un klašu vecāku
sanāksmes.
Skolas rīkotajos pasākumos tiek aicināti gan vecāki, gan iedzīvotāji.
6. Darbība projektos.








Comenius regio programmas projekts „LASĪŠANAS VEICINĀŠANA LAUKU
NOVADOS”
Comenius programmas projekts „Klase dabā. Daba klasē”.
LeonardodaVinci inovāciju pārneses projekts "MĀCIES TAUPĪT”. Projekta mērķis
ir veicināt skolēnu izpratni un izglītošanu enerģētikas un energoresursu
taupīšanas jautājumos. Tā ietvaros skolēni savu pedagogu vadībā veiks mācību
iestādes elektroenerģijas patēriņa auditu un izstrādās ieteikumus patēriņa
samazināšanai. Projekta dalībvalstis – Itālija, Grieķija, Lielbritānija, Īrija, Austrija,
Latvija.
Starptautiskā ekoskolu programma. 2011.gadā iegūts Zaļais karaogs.
ESF projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos".
ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”.

Mālpils Profesionālā vidusskola
Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno četras prioritāras izglītības programmas
ar mācību ilgumu četri gadi: 1. „Ēdināšanas pakalpojumi”, 2. „Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģija”, 3. „Kokizstrādājumu izgatavošana 4. „Interjera dizains.
Skolā ārpusstundām tiek īstenotas 2 interešu izglītības programmas, tās ietvaros
darbojas sekojoši interešu izglītības pulciņi: Kultūrizglītības programma: tautiskās dejas,
vokālais ansamblis. Sporta izglītības programma: sporta spēles – volejbols, basketbols,
futbols, smagatlētika.
Mālpils Profesionālajā vidusskolā 2011./2012.mācību gadā uzsāka mācīties 240
izglītojamie no šādiem Latvijas novadiem: Viļaka 1, Viesīte 3, Vecumnieki 1,
Vecpiebalga 3, Valmiera 1, Tukums 1, Talsi 3, Stopiņi 2, Smiltene 2, Sigulda 55, Sēja 4,
Salaspils 6, Rūjiena 5, Rugāji 2, Ropaži 6, Rīga 6, Rauna 3, Priekuļi 2, Olaine 1, Ogre
15, Nereta 1, Mazsalaca 1, Mālpils 34, Madona 2, Līvāni 1, Limbaži 6, Līgatne 6,
Ķekava 2, Ķegums 1, Krimulda 18, Krāslava 1, Jūrmala 1, Jelgava 1, Jēkabpils 2,
Jaunpiebalga 4, Jaunjelgava 2, Inčukalns 7, Gulbene 4, Garkalne 1, Ērgļi 1, Dobele 1,
Cesvaine 2, Cēsis 2, Carnikava 2, Bauska 5, Balvi 1, Baldone1, Babīte 1, Amata 7.
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Mālpils Profesionālajai vidusskolai 2011.gadā piešķirtie līdzekļi bija par 25 573
LVL mazāk kā IZM padotības profesionālajām izglītības iestādēm. Tas bija par iemeslu
tam, ka izglītības iestāde nespēja nomaksāt visus rēķinus par saņemtajiem siltuma
pakalpojumiem.
2011.gadā tika īstenots KPFI projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” par kopējo
summu 420662 LVL t.sk. Mālpils novada domes finansējums 120655 LVL.
Pedagoģiskie darbinieki piedalījās šādos projektos „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” un “Profesionālo mācību
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču
paaugstināšana” “Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču” un “Svešvalodu
prasmju kompetenču paaugstināšana”. Leonardo da Vinci programmas ietvaros tiek
īstenots projekti “Sadarbība profesionālās izglītības attīstībai un ilgtspējai”
(partnervalstis Vācija, Portugāle, Austrija, Bulgārija, Polija) un “Jaunas kompetences un
pieredze īsajās praksēs (partnervalsti Vācija, Anglija). Pedagoģiskie darbinieki
ārpusskolas piedalās semināros. Aktivizējusies IT izmantošana mācību procesā.
Skolotāji aktīvi iesaistījušies IT programmu apguvē / darbs PowerPoint vidē/ un IT
izmantošanā interaktīvās tāfeles darbībā, mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā.
Skolotāji dalās pieredzē par IT izmantošanu ar citām skolām. Audzināšanas darbības
programmas ietvaros audzēkņi iesaistās IT apguvē PowerPoint vidē gatavot un
prezentēt
tematiskus
materiālus. Saturiski pilnveidotas mācību priekšmetu
programmas visos mācību priekšmetos.
Sadarbībā ar IZM audzēkņi piedalījās Valsts Profesiju konkursos, “Amatu
dienās”- profesiju prezentācijas pasākumā un tautisko deju skatē. Piedalījās AMI sporta
sacensībās.
Mālpils Profesionālā vidusskolā 2011.gadā kopējie naudas līdzekļi bija Ls
822851,
no tiem
1) uzturēšanas izdevumiem Ls 316715 jeb 38.49%,t.sk.
izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pedagogiem
Ls 133100
Mālpils novada domes līdzekļi
Ls 141124
pašu ieņēmumi
Ls 42388
atlikums uz gada sākuma
Ls 103
2) ES projektu nauda līdzekļi Ls 506136 jeb 61.51%,t.sk.
IZM dotācija mērķstipendijām
Ls 45031
avansa maksājums Comenius un Leonardo da Vinci projektiem praksēm Ls 25426
VARAM maksājums KPFI projektā
Ls 53390
Mālpils novada līdzekļi KPFI projektā
Ls 215300
atlikums uz gada sākuma
Ls 166989
t.sk.KPFI projektamLs 152045
Saņemtie līdzekļi tika izlietoti saskaņā ar Mālpils novada domes apstiprināto
pamatbudžeta tāmi 2011.gadam Ls 816724:
 atalgojums darbiniekiem
Ls 156786
 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
Ls 38505
 pabalsti un kompensācijas
t.sk.VSAOI-Ls 37243
 komandējumu izdevumi
Ls 28772
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t.sk.ārvalstu komandējumi ES projektu ietvaros-Ls 28566
 pakalpojumu apmaksa
Ls 76924
t.sk. sakaru pakalpojumi- Ls 2452, apkure-27880, ūdens un kanalizācija-3462,
elektroenerģija-27127, transporta pakalpojumi- 2447, ugunsdzēsības sist.TA un aparātu
apkope-1029, , informācijas tehnoloģiju pakalpojumi - 2288, veļas mazgāšana- 2604,
atkritumu izvešana-1532
 materiālu iegāde
Ls 21385
t.sk. biroja prece-1761dīzeļdegviela-1121, ēdināšanas izdevumi sacensībās un
pašvaldību audzēkņiem- 8005, mācību līdzekļi- 6157 (t.sk.inženiertīklu spec.-1696,
mēbeļu izgat.-1647, ēdienu gat.- 2115), materiāli dienesta viesnīcas un skolas
remontam-2015




žurnālu iegādei
Ls 250
nodokļu maksājumiem
Ls 1558
stipendijām
Ls 69989
t.sk.ESF mērķstipendijas Ls 49916
 kapitāliem izdevumiem
Ls 422555
t.sk. mācību grāmatas- 605, datoru un biroja tehnika-1288 un mācību korpusa
un dienesta viesnīcas siltināšana Ls 420662
2011.gadā tika saņemti Ls 334767 ES līdzekļu šādiem projektiem:
- Comenius projekts
„Jauna kompetence un pieredze īsajās praksēs”17532 LVL jeb 24944 EUR
- Leonardo da Vinci projektgala maksājums
„Sadarbība profesionālās izglītības attīstībai un ilgtspējai”
3514 LVL jeb 5000 EUR
- ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana ” 45031
LVL
- KPFI projekts (kopējās izmaksas 420662LVL) „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” 268690 LVL

Mūzikas un mākslas skola
Audzēkņu skaits
2010./2011. m. g. noslēdzot, Mālpils novada mūzikas un mākslas skolā mācījās –98
audzēkņi, mākslas nodaļā – 31 , mūzikas nodaļā – 67.
2009./2010. m. g. mūzikas un mākslas skolas 1.klasē tika uzņemti 13 audzēkņi
mūzikas nodaļā un 5 audzēkņi mākslas nodaļā, līdz ar to 1.septembrī mācības uzsāka 18
audzēkņi.
2008./2009. m.g. mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes
izglītības beigšanas apliecības saņēma 8 audzēkņi, 4 – mūzikā un 4 – mākslā.
Pedagoģiskie darbinieki
Skolā strādā 15 pedagogi, no kuriem 12 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3
pedagogi ar vidējo speciālo izglītību no kuriem 2 studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
Akadēmijā.6 pedagogiem ir maģistra grāds
Pedagogu tālākizglītība
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Paralēli mācību darbam skolā tiek aktīvi veikta pedagogu tālākizglītība. Daudzi
pedagogi pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas pedagoģiskajā darbā apmeklējot
dažādus seminārus, meistarklases un metodiskās sanāksmes.
Datums
09.-10.02.11.

Kursu nosaukums
Daudzveidīgas mācību metodes
profesionālās ievirzes un
profesionālo vidējo mūzikas
izglītības programmu mācību
priekšmetā Mūzikas valoda, 2.daļa
21.-22.02.11.
ESF projekta "Mūzikas skolu
pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšana"
ietvaros RPIVA organizētie 36
stundu tālākizglītības kursi
profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu pedagogiem ( 1. daļa )
21.-22.03.11.
ESF projekta "Mūzikas skolu
pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšana"
ietvaros RPIVA organizēto
tālākizglītības kursu 2. daļa.
24.Daudzveidīgas mācību metodes
25.11.11.
profesionālās ievirzes izglītības
29.programmā Stīgu instrumentu
30.11.11.
spēle – Čella, Kontrabasa spēle
10.02. 2011.
Diskusija par kinētisko mākslu
pirms 40 gadiem
08.-09.04.
Latvijas mākslas skolu skolotāju
zīmēšanas radošas pasniegšanas
2011.
metodikas seminārs,
nominantu apbalvošana
13.04.19.04. 2011.
03.06.11.06. 2011.
08.08.09.08. 2011.

22.08.-24.08.
2011.

„Profesionālo mākslas programmu
apguve un izmantošana mācību
procesā”. 36 st.
Plenērs Sicīlijā (Palermo Catania)
„Senās Grieķijas arhitektūra
Sirakūzās”
Kurss „Daudzveidīgas mācību
metodes profesionālās ievirzes
izglītības programmā Vizuāli
plastiskā māksla mācību
priekšmetā zīmēšana”.
Kurss „Daudzveidīgas mācību
metodes profesionālās ievirzes
izglītības programmā Vizuāli
plastiskā māksla mācību

Norises vieta
Rīgas Doma
kora skola,
Rīga

Dalībnieki
I. Daukste

Rīgas
Pedagoģijas un
izglītības
vadības
akadēmija, Rīga

S.Luceviča,
D.DzelvīteLubarte,
D. Ulase

RPIVA

S.Luceviča,
D.DzelvīteLubarte,
D. Ulase

Pāvula Jurjāna
mūzikas skola

D. Ulase

Laikmetīgās
mākslas centrs
ValkasMākslas
skola

Maija
Mackus
Daina
Galakrodze
niece,
Aija
Klintsone
Esmeralda
Tāle

Rīga,
Pārdaugavas
MMS
Sicīlija

Maija
Mackus

Rīga.
Jāņa Maija
Rozentāla
Mackus
mākslas
vidusskola
Rīga.
Jāņa Maija
Rozentāla
Mackus
mākslas
vidusskola
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23.09.03.10. 2011.

21.10. 2011.

28.11.29.11. 2011.

priekšmetā zīmēšana”
Zinātniski pētniecisks darbs par
tēmām:
Senās Ēģiptes māksla 5.-22.
dinastiju laikā,
Asīrijas monumentālais cilnis 7.-5.
gs. p.m.ē.
Senās Grieķijas sīkplastika un
keramika,
Ķīnas māksla 3.-19. gs.,
Islama mākslas īpatnības,
kā arī Tate Modern, Saachi Gallery,
Vhitechapell Galery apmeklējums.
Radošā darbnīca mākslas
pedagogiem: „Kai Ruohonen
(Somija): koncepcijas darbiem ar
bērniem Ko Koo Mo un Smal box of
blocks
Seminārs kompozīcijā ESF projekta
„Profesionālās kultūrizglītības
pedagogu tālākizglītība” ietvaros.

Londona, British Maija
Museum
un Mackus
Victoria & Albert
Museum

Rīga,
telpa

Mākslas Esmeralda
Tāle,
Artūrs Arnis

Pārdaugavas
Daina
mūzikas
un Galakrodze
mākslas skola
niece,
Aija
Klintsone

Mācību darbs
2011. gadā Mālpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās dažādos
valsts mēroga konkursos, izstādēs, festivālos, koncertos un ieguva dažādu
kategoriju apbalvojumus.
Konkursi
Laiks
27.-29.01.11.
16.04.11.

Pasākums
XVI Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss Rīgā (piedalījās Kr. Bērziņš )
V Jēk. Graubiņa pianistu konkurss Līvānos (piedalījās I. Ošeniece)
RADOŠIE PASĀKUMI 2011. gadā Mūzikas nodaļā
( koncerti, konkursi )

Koncerti
Laiks
Pasākums
17.03.11. Atklātais koncerts „Populāro skaņdarbu virpulī” taustiņinstrumentu
nodaļā.
01.04.11. Joku koncerts
25.04.11. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā
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13.05.11.
18.05.11.
15.11.11.
14.12.11.
20.12.11.
20.12.11.

Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā
Koncerts Sidgundas pamatskolā
Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas Draudzības koncerts
Skolas audzēkņu koncerts Mālpils internātpamatskolā
Skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts Sidgundas pamatskolā
Skolas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņu koncerts Mālpils vidusskolas
audzēkņiem
20.12.11. Ziemassvētku koncerts Mālpils kultūras centrā
22.12.11. Koncerti Mālpils aprūpes centrā un Stīveru aprūpes centrā „Gaismiņas”
26.12.11. Ziemassvētku koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā
RADOŠIE PASĀKUMI 2011. gadā Mūzikas nodaļā
( koncerti, konkursi )

Laiks
27.10.11

Nominācija

15.10.11

1. vieta
multime
diju
mākslas
grupā
Atzinība

15.10.11

Atzinība
Atzinība

Audzēkņa
vārds,
uzvārds
Laima Niedra

Skolotājs

Elīna
Tarakanova

Maija
Mackus

42. Pasaules bērnu
mākslas izstāde

Roberts
Beņķis
Laima Niedra

Maija
Mackus
Maija
Mackus
Maija
Mackus

42. Pasaules bērnu
mākslas izstāde
42. Pasaules bērnu
mākslas izstāde
II Starptautiskais vizuālās
mākslas konkurss
„Dzīvnieki manā zemē”
Starptautiskā bērnu
mākslas fonda ICAF
(ASV) organizētais
konkurss
„Child Art 2011”- „My
Favorite Sport”
Starptautiskā bērnu
mākslas fonda ICAF
(ASV) organizētais
konkurss
„Child Art 2011”- „My
Favorite Sport”

15.10.11
Atzinība

Alise
Graudiņa

Atzinība

Elīze
Dombrovska

Daina
Galakrodzeniece

Atzinība

Adriana Paula
Fjodorova

Daina
Galakrodzeniece

20.04.11
30.04.11

30.04.11

Artūrs
Arnis

Konkursa nosaukums

Konkursa
vieta

8. Starptautiskajā bērnu
un jauniešu mākslas
konkursā
„Iekāp Rīgas mākslā”

Māras
Muižnieces
Rīgas
mākslas
skola
Taipeija
(Ķīna)
Taipeija
(Ķīna)
Taipeija
(Ķīna)
Balvu
mākslas
skola
Nacionālā
kārta Latvijā

Nacionālā
kārta Latvijā
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Atzinība

Lizete
Šaršūne

Daina
Galakrodzeniece

Atzinība

Laura Šulca

Daina
Galakrodzeniece

Atzinība

Matīss
Graudiņš

Daina
Galakrodzeniece

Atzinība

Tomass
Ozoliņš

Daina
Galakrodzeniece

Atzinība

Raima
Ozoliņa

Maija
Mackus

Atzinība

Beāte
Radziņa

Maija
Mackus

30.04.11

13.05.11

13.05.11

13.05.11

24.03.11

24.03.11

Starptautiskā bērnu
mākslas fonda ICAF
(ASV) organizētais
konkurss
„Child Art 2011”- „My
Favorite Sport”
5. Starptautiskais vizuālās
mākslas un jaunrades
konkurss
„Saules krasts- Atklājums”
5. Starptautiskais vizuālās
mākslas un jaunrades
konkurss
„Saules krastsAtklājums”
5. Starptautiskais vizuālās
mākslas un jaunrades
konkurss „Saules krastsAtklājums”

Nacionālā
kārta Latvijā

Latvijas profesionālās
ievirzes mākslas skolu
audzēkņu
zīmēšanas konkurss
Latvijas profesionālās
ievirzes mākslas skolu
audzēkņu
zīmēšanas konkurss

Kandava

Saulkrastu
mākslas un
mūzikas
skola
Saulkrastu
mākslas un
mūzikas
skola
Saulkrastu
mākslas un
mūzikas
skola

Kandava

Biedrība „Mālpils tautskola”
2011.gadā tika turpināts darbs, kā galveno metodi izmantojot dažādu izglītojošo
pasākumu rīkošanu un biedrības biedru iesaistīšanu vairāku ES izglītības programmu
projektu pieteikumu sagatavošanā jau pastāvīgu projekta pieteicēju lomā, jo arvien
vairāk pieaug pārliecība par kvalitatīvu projektu sagatavošanu un realizāciju, balstoties
uz jaunu, t.sk. starptautisku pieredzi, svešvalodu zināšanām u.c. Atšķirība no
iepriekšējo gadu darba: intensīvāka sazināšanās ar ārzemju partneriem, viņu labās
prakses pieredzes pārņemšana, pielāgošana mūsu apstākļiem un iespējām.
Janvārī-februārī partneru statusā tika izstrādāts un iesniegts Comenius Regio projekts
„Lasīšanas veicināšana lauku novados”. Projekts ir apstiprināts, augustā ir uzsākta un
veiksmīgi turpinās tā īstenošana kopā ar vietējiem partneriem un Poisdorfas pašvaldību
un tautskolu Austrijā.
Maijā-jūnijā tika veikts Leonardo da Vinci programmas pieredzes apmaiņas projekta
„Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru sagatavošana” pirmais posms.
Turpinājās Grundtvig partnerības projekta „Atbalsts lauku pašvaldībām” realizācija
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Projekts turpināsies līdz 2012.gada jūlijam.
Janvārī-martā turpinājās 2010.gada rudenī uzsāktie kursi svešvalodās un
datorapmācībā.
Oktobrī-decembrī sadarbībā ar Mālpils novada domi un Mālpils kultūras centru tika
organizētas mācības pieaugušajiem sekojošās grupās: angļu valodas apmācība
klausītājiem bez priekšzināšanām (2 grupas), angļu valodas sarunu klubs -1 grupa,
datoru iemaņu kursi -2 grupas, vācu val. ar priekšzināšanām -1 grupa. Mācības
turpināsies līdz 2012.gada aprīlim.
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KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ
Kultūras centrs
2011. gads Mālpils kultūras centram nozīmīgs pirmkārt ar to, ka turpina aktīvi
darboties visi 12 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Deju kopa „Māra” nosvinēja 20
gadu jubileju. Aizvadītajā gadā 10 reizi visi tikāmies „Mālpils Dziesmā”. Ar plašu izstādi
atzīmējām „Mākslas dienām Mālpilī – 30” . Šajā gadā Mālpils kultūras centra plašās
telpas un iespējas izmantoja daudzi svešinieki, rīkojot nometnes – TDA „Liesma”,
„Danču klubs”, Esperanto biedrība, deju klubi „Vecrīga” un „Zīle”. Notika vairāki
vērienīgi valsts mēroga pasākumi – Biškopības biedrības gada noslēguma pasākums,
Bāriņtiesu jubilejas pasākums. Tas nozīmē esam pamanīti .
Turpina darboties 12 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
 Mālpils jauktais koris, diriģente Sanita Vītuma.
Koris ir piedalījies «RĪGAI 810 » pasākumu ietvaros, ņēmis dalību kultūras centra
tradicionālajos Ziemassvētku Adventa koncertos, kā arī draudzības koncertā Sējā.
Neaizmirstama bija kora uzstāšanās uz prāmja « Tallink » ceļojuma laikā uz Stokholmu
decembra mēnesī.
 Tautas lietišķās mākslas studija ,,URGA”, vadītāja Inguna Sīmansone.
Studijas dalībnieki kopā sanāk katra mēneša pirmajā sestdienā, katru reizi apgūstot kādu
interesantu un jaunu rokdarbu vai tehniku. „URGA” ar saviem darbiem piedalījusies
vairākās izstādēs - Ventspilī „Latviešu tautas tērpu audumi”, Brīvdabas muzejā un
Ropažos izstādē „Metāls, Rotas, Dzintars”, Ogrē izstādē „Silti lakati un cimdi”. Ar saviem
cimdiem un zeķēm - Rīgā Mencendorfa namā izstādē „Silti”.
 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Sidgunda”, vadītāja Māra Gaile – Dišereite.
Kolektīvs ņēmis dalību Vidzemes Deju svētkos „Caur sidraba birzi gāju” Aizkrauklē, kā arī
Augusta mēnesī kopīgi ar deju kopu „Māra” piedalījās Bergedorfas Nāciju svētkos
Vācijā. Kolektīvs katru gadu kuplina kultūras centra pasākumus – Ziemassvētku Adventa,
pavasara iedejošanas un sezonas noslēguma koncertus.
 Jauniešu deju kopa ,,Māra”. Kopas mākslinieciskā vadītāja Maija Orlova.
,,Māra” daudz koncertējusi gan Latvijas novados – Lielvārdē, Valmierā, gan ārpus valsts
robežām. Kopīgi ar deju kopu „Sidgunda” Nāciju festivālā, kas norisinājās no 17. – 23.
augustam Vācijas pilsētā Bergedorfā. Vērienīgs bija ,,Māras” Māras dienas danču
koncerts. Kolektīvam ir daudz draugu, ar kuriem kopā koncertēt. Deju kopa katru gadu
uzstājas Ziemassvētku ieskaņu koncertā.
 Vidējās paaudzes deju kopa ,,Kniediņš”, vadītāja Julijana Butkeviča.
Kolektīvs ar entuziasmu iesaisās visās kultūras centra rīkotajās norisēs Ziemassvētku rīkotajos pasākumos. Jauks ir bijis draudzības koncerts Ādažos un gaidīta
bija piedalīšanās Vidzemes Deju svētkos „Caur sidraba birzi gāju” 4. jūnijā Aizkrauklē.
 Mālpils kultūras centra amatierteātris, režisore Liene Cimža
Amatierteātris nopietni strādāja pie izrādes „Trīnes grēki” pēc Rūdolfa Blaumaņa
motīviem, kas savu pirmizrādi piedzīvoja Līgo vakarā, vēlāk šo izrādi parādot Puzes
svētkos. Teātris piedalījies Pierīgas amatierteātru svētkos „Mīlestības ķīmija” Carnikavā,
bet decembrī ar savu literāri – muzikālo kompozīciju ,,Eņģeļa pieskāriens” viesojās
Suntažos.
 Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Ināra Daukste.
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Bērnu vokālais ansamblis piedalījies daudzos kultūras centra pasākumos –
Ziemassvētku ieskaņu koncertos, bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursā ,,Mālpils
brīnums 2011”, Mātes dienas un sezonas noslēguma pasākumā.
 Vecmāmiņu klubiņš „Rezēdas”
Tikšanās klubiņā ir optimisma un dzīvesprieka avots ap 40 vecmāmiņām. ,,Rezēdas”
pulcējas reizi mēnesī, lai pie tējas tases parunātos savā starpā un arī uzzinātu ko jaunu
un interesantu. Ikviena vecmāmiņa ir mīļi gaidīta ,,Rezēdu” pulciņā un var pievienoties
vecmāmiņu klubiņam. Ļoti interesantas ir klubiņa ekskursijas, piemēram, uz Salaspils
Nacionālo Botānisko dārzu. Neaizmirstams bija brauciens uz Aglonas Baziliku un Maizes
muzeju.
 Senioru vokālais ansamblis ,,Rezēdas”, vadītāja Ināra Daukste.
Ansamblis ir uzstājies ne tikai savos sarīkojumos, bet arī viesojies Mālpils Sociālajā
centrā. Piedalījies ikgadējos senioru dziedāšanas svētkos „Kopā būt” Salaspilī.
 Sieviešu vokālais ansamblis „Sidgundietes”, vadītāja Ārija Aņēna.
Ansamblis aktīvi iesaistās kultūras centra rīkotajos pasākumos un uzstājies arī ārpus
kultūras centra – senioru amatieru kolektīvu saietā „Kopā būt” Salaspilī, Garkalnes
ansambļa 5. gadu jubilejas koncertā Berģos, „Jasmīnu ballē” Jaunjelgavā, Deju svētkos
Baldonē, Vislatvijas biškopju saietā Ciemupē un Ropažu ansambļa „Sarma” 10. gadu
jubilejas koncertā.
 Folkloras kopa „Mālis”, vadītājs Andris Kapusts
Kopa februāra mēnesī piedalījusies XII Starptautiskajā masku tradīciju festivālā Viesītē
un kuplinājusi Meteņa svētkus Turaidā. Septembrī ņēmusi aktīvu dalību Katlakalna 1.
Starptautiskajā Folkloras festivālā. Lielākais pasākums pašu mājās bija jūnijā rīkotā Jāņu
ielīgošana, jeb Jāņu tradīciju un rituālu meistardarbnīca Pilskalnā.
 Keramikas studija „MĀL-PILS”, vadītāja Guna Petrēvica
Keramikas studija piedalījusies vairākos nozīmīgos notikumos, piemēram, Puzes
svētkos jūlijā ar izstādi pārdošanu, kopīgi rīkotajā izstādē ar LMS „URGA”, Laumu
Krastiņu un Modri Hapanioneku „RAKSTI KOKĀ”, kas bija skatāma Mālpils kultūras centra
izstāžu zālē no jūnija līdz augusta mēnesim, kā arī Labdarības loterijā Ziemassvētku tirgū
18.decembrī.
 Mākslas studija, vadītāja Māra Ārente
Studijas dalībnieki piedalījušies vairākos nozīmīgos notikumos, piemēram, kopīgi
rīkotajā izstādē ar LMS „URGA”, Laumu Krastiņu un Modri Hapanioneku „RAKSTI KOKĀ”,
kas bija skatāma Mālpils kultūras centra izstāžu zālē, kā arī Ziemassvētku tirgū
18.decembrī, rīkojot bērniem smaržīgo un gardo piparkūku darbnīcu.
2011. gadā atsākām sarunu ciklu „Laiks vakara sarunai....” Vienu reizi mēnesī
bija iespēja tikties ar interesantiem, zinošiem lektoriem.
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Mālpils novada bibliotēka
I Bibliotēkas darba vispārējais raksturojums
Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3400 iedzīvotāju,
kas dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 2011.gadā bibliotēkā kopā bija reģistrēti 639
lietotāji, (no kuriem 456 lasītāji), kas ir par 74 lietotājiem vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa – 32% ir skolēni līdz 16 gadiem, otra lielākā grupa ir
iestāžu darbinieki – 23%. Tālāk seko vidusskolēni un studenti 15%, pensionāri – 15%,
bezdarbnieki – 7%, strādnieki 4%, mājsaimnieces 3%, pārējie 1%. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, bibliotēkas lietotāju sastāvā būtisku izmaiņu nav. Proporcionālas
izmaiņas jūtamas bibliotēkas lasītāju un interneta lietotāju grupās. Ja interneta lietotāju
skaits strauji pieaudzis,(iepriekšējā gadā kopā 90 lietotāji), tagad kopā 183, t.sk. skolēni
un jaunieši līdz 18 gadiem – 104), tad lasītāju skaits samazinājies par 64 apmeklētājiem.
Veicot analīzi, noskaidrojas, ka pusi no samazinājuma veido iepriekšējā gada parādnieki,
galvenokārt, skolēni. Otru pusi - izceļojušie uz ārzemēm, dzīvesvietu Latvijā mainījušie un
citu iemeslu dēļ bibliotēku neapmeklējošie.
2011. gadā kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits ir – 10661, bet izsniegums
11418 vienības, no kurām 5721 grāmata un 5697 žurnāli. Internetu 5586 reizes
izmantojuši pieaugušie, bet 2522 reizes skolēni līdz 16 gadiem. Skolēnu vidū pārsvaru
gūst interneta lietošana. Ņemot vērā, ka par 64 apmeklētājiem samazinājies lasītāju
skaits, tad arī samazinājies izsniegtās literatūras daudzums (307 vienības).
Nozīmīgu vietu bibliotēkas darbībā pārskata periodā ieņēma gatavošanās
bibliotēkas akreditācijai. Tā notika 2011.gada 6.decembrī.
II Krājuma komplektēšana un organizācija
Bibliotēkas lasītājiem, kas ir gan pieaugušie, gan bērni un skolēni, pieejama
universāla satura literatūra (daiļliteratūra un nozaru literatūra) un preses izdevumi.
2011.gadā grāmatu krājums papildināts par 219 eksemplāriem, preses izdevumi - 34
nosaukumi. Krājums tiek komplektēts atbilstoši lasītāju sastāvam un interesēm, iekļaujot
uzziņu un vispārēja satura nozaru literatūru, kā arī augstvērtīgu daiļliteratūru un bērnu
literatūras izdevumus. Tiek ņemts vērā lasītāju pieprasījums pēc izklaidējoša satura
darbiem ( bestselleri, detektīvi u.c.). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jaunieguvumu skaits ir
samazinājies, jo mazākā skaitā saņemti dāvinājumi.
2011.gadā tika turpināta grāmatu krājuma attīrīšana no nolietotas un mazvērtīgas
literatūras. Kopā norakstīti 394 eksemplāri grāmatu.
III Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un
informācijas saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Bibliotēkas
apmeklētājiem pieejami 7 datori un bezvadu interneta pieslēgums ar iespēju izmantot
bezmaksas datu bāzes Letonika.lv un Lursoft. Vēl bibliotēkas lietotāju rīcībā ir kopētājs
un multifunkcionālā iekārta. Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi tiek sniegti par
maksu, atbilstoši novada domes apstiprinātiem noteikumiem.
Lai atvieglotu bibliotēkas resursu izmantošanu, lietotājiem ir izveidotas fonda
saturu paskaidrojošas norādes grāmatu krātuvē, pieejami bibliotēkas lietošanas
noteikumi, iespēju robežās sniegta palīdzība tradicionālo un elektronisko informācijas
resursu izmantošanā.
Bibliotēkas vadītāja strādā pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), bibliotēka ir atvērta 32
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stundas nedēļā. Pirmdienā, otrdienā, ceturtdienā un piektdienā bibliotēka apmeklētājus
apkalpo no 9.00 līdz 18.00(pusdienlaiks no 12.00 – 13.00). Trešdiena – metodiskā diena.
Bibliotēkas lietotāji (galvenokārt klātienes un neklātienes studenti, dažkārt arī citi)
bez pakalpojumiem uz vietas izmanto arī SBA (starpbibliotēku abonementa)
pakalpojumus. 2011.gadā 8 lasītāji no Nacionālās bibliotēkas saņēma 14 grāmatas.
IV Novadpētniecības darbs
Novadpētniecības krājumu bibliotēkā veido grāmatas, fotoattēli, laikrakstu un
žurnālu raksti par Mālpils vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem.
Nozīmīga krājuma sastāvdaļa ir pašvaldības informatīvais izdevums „Mālpils Vēstis.” Vēl
materiālus novadpētniecībai sniedz publikācijas „Rīgas Apriņķa Avīzē”, „Siguldas Elpā”
un centrālajos valsts izdevumos. Iespējama pieeja arī Salaspils novada bibliotēkas
elektroniskajai novadpētniecības datu bāzei.
Novadpētniecības materiāli par Mālpili pēc UDK sistēmas tiek kārtoti tematiskajās
mapēs. 2011.gadā no jauna bija fiksēti un apkopoti 32 raksti dažādās jomās par Mālpili
un mālpiliešiem. Novadpētniecības grāmatu krājumu papildināja mālpilietes, vēstures
zinātnieces Ievas Paulovičas grāmata par pareizticīgo baznīcām Latvijā, kur minēta arī
kādreizējā pareizticīgo baznīca Mālpils novada Krievkalnā. Bibliotēkā, izmantojot
novadpētniecības fonda materiālus, bija veidota izstāde ķīmiķes Lidijas Liepiņas (18911985) 120. dzimšanas dienas atcerei.
V Projektizstrāde
2011.gadā sadarbībā ar Austrijas pilsētu Poisdorfu, Comenius Regio programmas
ietvaros tika izstrādāts projekts „Lasīšanas veicināšana lauku novados”. Projekts ilgs no
2011. – 2013.gadam. Tajā iesaistītas visas Mālpils novadā esošās bibliotēkas. Austrijas
partneri Mālpili apciemoja augusta mēnesī, tikās ar bibliotekāriem, iepazina Mālpils
novada bibliotēku darbību. Rudenī bibliotēkas uzsāka realizēt projektā plānotās ieceres.
Mālpils novada bibliotēkas lasītāji Dzejas dienu laikā apmeklēja Aspazijas un Raiņa
muzejus Jūrmalā.( 27 dalībnieki). Par projekta līdzekļiem notika literārs sarīkojums „Starp
zemi un debesīm” – tikšanās ar rakstnieci, režisori un evaņģēlisti Daci Priedi.( 38
apmeklētāji). Gada nogalē uzsākta jautājumu izstrāde aptaujai „Dažādu paaudžu
lasīšanas ieradumi”, kas norisināsies nākošajā gadā.
VI Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Mālpils novada bibliotēka tiek finansēta no Mālpils pašvaldības budžeta. Krājuma
komplektēšanai 2011.gadā bija piešķirti 1982 LVL. Grāmatu iegādei izlietoti 1026 LVL,
bet periodiskajiem izdevumiem 956 LVL. Grāmatu krājumu papildināja arī lasītāju
dāvinājumi un ziedojumi. Rezultātā tika iegūta 41 grāmata par 153 latiem. Par
pašvaldības līdzekļiem iegādātas 178 grāmatas. Kopējais jaunieguvumu skaits ir mazāks
par 2010.gadu, kas saistīts ar dāvinājumu samazinājumu. Iepriecina pašvaldības līdzekļu
pieaugums grāmatu iegādei par 317 latiem, salīdzinot ar 2010.gadu.
Bibliotēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Kosmētiskais remonts nepieciešams
grāmatu krātuvei. Lai nākotnē nodrošinātu pievilcīgu un laikmetīgu darba vidi, būtu
nepieciešama pakāpeniska mēbeļu nomaiņa. Ierobežotā finansējuma dēļ pašlaik to grūti
realizēt. Joprojām neapmierinošs ir bibliotēkai piederošais ēkas ārējais stāvoklis (terases,
kāpnes, sienas). Par to ir informēta novada dome.
VII Personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks ar vidējo profesionālo izglītību, kurš izpilda
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vadītāja un bibliotekāra funkcijas. 2010.gadā, bibliotēkai daļēji kļūstot par Mālpils kultūras
centra sastāvdaļu, radās iespēja saņemt apkopējas pakalpojumus, kā arī 4 stundas
pēcpusdienā iegūt otru darbinieci no kultūras centra interneta lietotāju apkalpošanai. Lai
gan tas kopumā atvieglo bibliotēkas vadītājas darbu, joprojām ir aktuāls jautājums par
pastāvīgu darbinieku ar bibliotekāro izglītību. Cerams, ka 2012.gadā šo vēlmi izdosies
piepildīt.
VIII Publicitāte.
Bibliotēka regulāri ar pašvaldības avīzes „Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas
lapas starpniecību novada iedzīvotājus informē par aktualitātēm bibliotēkā. Vienlaikus
bibliotēkas publicitāti veicina tās organizētie literārie sarīkojumi, tikšanās ar rakstniekiem
un novadniekiem, bibliotēkas lasītāju ekskursijas.
2011.gadā bibliotēkā bija veidotas 35 tematiskas literatūras izstādes. Plašākās no
tām: janvārī – komponista Raimonda Paula 75 gadu jubilejai, 1991.gada barikāžu
aizstāvju 20.atceres gadadienai. Aprīlī – novadnieces, ķīmiķes Lidijas Liepiņas 120.
dzimšanas dienas atcerei. Maijā – dzejnieces Elzas Ķezberes 100 gadu jubilejai un
dzejnieces, rakstnieces Vizmas Belševicas 80 gadu atcerei. Jūlijā – dziedātāja,
rakstnieka Marisa Vētras 110 gadu atcerei, rakstnieces Monikas Zīles 70 gadu jubilejai.
Augustā – režisora, aktiera Oļģerta Krodera un kordiriģentu, brāļu Gvido, Imanta Kokaru
90. dzimšanas dienai. Septembrī – dzejnieka Knuta Skujenieka un kinorežisora Jāņa
Streiča 75 gadu jubilejai, iepazīstot rakstnieci Daci Priedi. Oktobrī – rakstnieces Annas
Brigadieres 150 gadu atcerei, rakstnieces Māras Svīres 75 gadu jubilejai. Novembrī –
rakstnieka Ērika Kūļa 70. dzimšanas dienai. Decembrī – literatūras un teātra zinātnieka
Viktora Hausmaņa 80.dzimšanas dienai.
25.martā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts sarīkojums.
Tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Andru Manfeldi, grāmatas „Zemnīcas bērni” autori.
13. aprīlī tematiska pēcpusdiena „Visi putni skaisti dzied” bērnudārza vecākās
grupas bērniem.
4.augustā bibliotēkas lasītāju ekskursija pa Krustpils un Jēkabpils novadu.
Likteņdārzs Koknesē, Krustpils pils, Sēļu sēta, Jēkabpils pilsēta, pareizticīgo klosteris,
Strūves punkts, Viesīte, Alīdas kafejas ražotne Viesītē, rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa
muzejs.
14. septembrī bērnudārza vecākās grupas bērnu ekskursija – iepazīšanās ar
bibliotēku. Mākslinieces Ivetas Sproģes grāmatas „Alfabēts” lasījumi.
21. septembrī bibliotēkas lasītāju ekskursija uz Raiņa un Aspazijas muzejiem
Jūrmalā.
28.septembrī literārs sarīkojums „Starp debesīm un zemi”. Tikšanās ar rakstnieci,
režisori, evaņģēlisti Daci Priedi.
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Sidgundas bibliotēka
1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums.
Sidgundas bibliotēka pamatojoties uz „ Bibliotēku likumu” veic kultūras
mantojuma- iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina
esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu ikvienam bibliotēkas
lasītājam. Bibliotēka veic informācijas, izglītības un kultūras funkcijas sava novada
teritorijā. Bibliotēkas teritoriālais aptvērums ir pagasta teritorijā ietilpstošā apdzīvotā
vieta Sidgunda.
Bibliotēka akreditāciju izgāja 2011. gada 6. decembrī.
2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika.
Krājuma komplektēšana tiek veikta vadoties pēc lasītāju pieprasījuma un atbilstoši
bibliotēkas funkcijai- informācijai ( gadagrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas), izglītībai ,
izklaidei ( saturā kvalitatīvus darbus). Jaunākie izdevumi tiek meklēti izdevniecību mājas
lapās, lasot recenzijas presē par jaunajām grāmatām. Šajā gadā prioritāte tiks likta uz
uzziņu literatūras iegādi. Prese tiek abonēta vadoties no lasītāju interesēm un
pieprasījuma .
2009.
2010.
2011.
izsniegums
1421 1375
.
1578
krāj.
0,15
0,23
apgrozība
0,15
Saturā novecojušās grāmatas tiek norakstītas reizi gadā tā cenšoties izveidot kvalitatīvu
grāmatu fondu. Jaunieguvumi tiek iegādāti 3 reizes gadā.
Komplektējot jaunās grāmatas uzmanība tiek vērsta uz :
 latviešu jaunāko literatūru, mākslinieku dzīves stāstiem,
 bērniem- latviešu oriģinālliteratūru, piedzīvojumu literatūru,
enciklopēdijām,
 kvalitatīvu ārzemju literatūru,
 praktisku nozaru literatūru.
3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Sidgundas bibliotēka apmeklētājiem piedāvā:
 brīvas pieejas grāmatu fondu,
 25 abonētos preses izdevumus ,
 jaunieguvumu izstādes,
 bezmaksas interneta izmantošanu,
 iespēju nokopēt un izprintēt dokumentus un citus materiālus,
 bezmaksas datu bāzes Letonika, Laikrakstu bibliotēku,
 novadpētniecības materiālus,
 saņemt bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus.
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Bibliotēkas pakalpojumu attīstības prognoze paredz:
 palīdzēt izmantot internetā pieejamās datubāzes,
 apmācīt pensionārus bibliotēkā pieejamās datorprogrammas izmantošanā,
 aktualizēt jaunāko informāciju Mālpils novada mājaslapā
 censties iesaistīties Bērnu žūrijā, lai veicinātu skolēnu lasītprasmi.
lasītāju skaits
apmeklējums
izsniegums

2009.
122
2314
1421

2010.
132
2283
1375

2011.
128
2615
1578

dinamika
+
+

Sakarā ar grāmatu un preses izdevumu cenu celšanos, ciemata iedzīvotāji aktīvāk
izmanto iespēju lasīt Bibliotēkā pieejamos izdevumus.
Pieaug apmeklētāju – bērnu un jauniešu skaits, kuri aktīvi izmanto bezmaksas
internetu.
Izvērtējot izsnieguma rādītājus- lielāko daļu sastāda preses izdevumu izsniegšana.
Personām ar īpašām vajadzībām Bibliotēku apmeklēt ir apgrūtinoši, jo tā atrodas
otrajā stāvā.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem četras dienas nedēļā
Pēc SBA pakalpojumiem nav pieprasījuma, līdz ar to netiek izmantoti.
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Sidgundas pamatskolas bibliotekāridivas reizes gadā tiek atlasītas bērnu un pieaugušo grāmatas no bibliotēkas fonda un ar
sarakstu nodotas .
Sidgundas bibliotēkā pamatskloas skolēni ir viena no lietotāju lielākajām grupām un
potenciālajiem lasītājiem arī nākotnē . Liels ieguvums skolas bērniem ir bezmaksas
internets, kur tiek meklēti materiāli skolas projektu darbiem, arī sagatavojot udevumus
mājas darbiem.
Lasīšanas veicināšanai iegādātas skolotāju ieteiktās grāmatas un enciklopēdijas.
Pamatiemaņas darbam ar internetu tiek iegūtas skolā informātikas stundās.
Palīdzība materiālu sameklēšanā tiek sniegta jaunāko klašu skolēniem.
Bibliotēkas krājumu bērniem un jauniešiem veido:
uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas
bērnu un jauniešu literatūra – latviešu rakstnieku darbi, tulkotā ārzemju literatūra
dažāda žanra literatūra – fantastika, folklora, dzeja.
5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.
Bibliotēkā ir alfabētiskais kartīšu katalogs.
Darbam tiek izmantots Salaspils bibliotēkas elektroniskais katalogs.
Bibliotēkai savas mājas lapas nav. Informāciju par bibliotēku var atrast Mālpils
novada mājas lapā www.malpils.lv.
Bibliotēka piedāvā datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēku.
6. Novadpētniecības darbs.
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Novadpētniecības darbs pamatā tiek veikts Mālpils novada muzejā. Bibliotēka krāj
materiālus par Sidgundu, kuri tiek iegūti no “Rīgas Apriņķa Avīzes” un novada
avīzes “Mālpils Vēstis” .
7. Projektizsrāde.
2011. gadā nav veikta.
8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
Informācijas ieguvei Bibliotēkā tiek izmantotas LNB mājas lapa, Salaspils
bibliotēkas mājas lapa. Tiek apmeklēti rajona galvenās bibliotēkas rīkotie darba
semināri.
Darbam tiek izmantots LNB elektroniskais izdevums “Kalendārs bibliotēkām”.
Ir sadarbība ar Sidgundas pamatskolas bibliotēku, Mālpils novada domi.
Konsultācijas darba jautājumos tiek saņemtas no Salaspils bibliotēkas, kas veic
rajona galvenās bibliotēkas funkcijas.
9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Sidgundas bibliotēkas kopējā platība ir 53 m². Telpu stāvoklis ir apmierinošs. Daļējs
kosmētiskais remonts ir veikts 2008. gadā. 2012. gadā ir plānots veikt kosmētisko
remontu tualetes telpai un iegādāties logiem žalūzijas.
Apmeklētājiem lietošanā ir 5 datori, multifunkcionālā iekārta printēšanas un
kopēšanas pakalpojumiem.
Bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām nav plānota.
10. Bibliotēkas personāls.
Bibliotēkā strādā viena darbiniece- bibliotēkas vadītāja. Nav speciālās bibliotekārās
izglītības.
Profesionālo pilnveidošanos iegūst rajona galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros,
kursos un pieredzes apmaiņas braucienos.
11. Finansiālais nodrošinājums.
Bibliotēkai budžetu piešķir un apstiprina Mālpils novada dome. Bibliotēkas
pamatpakalpojumi lietotājiem ir bezmaksas, kā to nosaka Bibliotēku likums.
Finansējums.

2009.

2010.

2011.

dinamika

Pašvaldības
budžets
Finansējums
krājuma
komplektēš.
Līdzekļi krājuma
kompl. uz 1 lietot.

6175

5640

6540

+

497

329

538

+

54

45

53

_
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Dotāc. no valsts
budžeta

420

336

278

_

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums atbilst LR MK noteikumiem Nr. 415 “
Bibliotēku darbībai nepieciešamie finanšu normatīvi”. Krājuma komplektēšana tiek
veikta , izvērtējot lasītāju pieprasījumu un arī izvērtējot attiecīgās nodaļas saturu –
savlaicīgi atjaunojot nozaru literatūras krājumu, sekot līdzi jaunākajai bērnu literatūrai.
12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte.
Pamatinformācija par Bibliotēku atrodama Mālpils novada mājaslapā www.malpils.lv
sadaļā- pašvaldības iestādes. Atskaites par Bibliotēkas darbību tiek iesniegtas
Mālpils novada pašvaldībai, kura to atspoguļo gada pārskatos.
Bibliotēka atrodas Sidgundas ciematā un tālab bibliotēkas apmeklētāji ir SIA
Sidgunda strādājošie, Sidgundas pamatskolas skolēni un ciemata iedzīvotāji.
Par izmaiņām bibliotēkas darbā apmeklētāji tiek informēti ar paziņojumiem vai
individuālā sarunā.
Bibliotēka iedzīvotāju viedokli izzina sarunā ar apmeklētājiem. Lasītāji ar piedāvāto
grāmatu klāstu ir apmierināti. Ir iespēja saņemt bezmaksas novada avīzi “Mālpils
Vēstis” , izmantot bezmaksas internetu. Bibliotēkai ir izveidots neliels informatīvais
buklets, kurā ir pamatinformācija par bibliotēku. Telpu šaurības dēļ tematiskie
pasākumi netiek rīkoti. Jaunieguvumu izstādes tiek izliktas 3-4 reizes gadā.
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SPORTS MĀLPILS NOVADĀ
Sporta komplekss
2011.gads iesākās ar peldētāju nometni, kas ilga no 02.01.11-08.01.11.
09.01.11 Mālpils novada spēles novusā. 16.01.11 Zole. 23.01.11 Mālpils novada spēles
novusā pāriem. 13.02.11 Mālpils novada spēles novusā. 19.02.11 Sacensības
dambretē un šautriņu mešanā. 20.02.11 Zole. 26.02.11 Sacensības telpu futbolā.
05.03.11 Pierīgas sacensības telpu futbolā. 06.03.11 Mālpils novada sacensības
galda tenisā. 13.03.11 Mālpils novada spēles novusā. 19.03.11 Mālpils novada
sacensības galda tenisā. 20.03.11 Zole. 26.03.11 Latvijas valsts meži sacensības
volejbolā. 09.04.11 Mālpils novada sacensības galda tenisā dubultspēles.
10.04.11 Mālpils novada spēles novusā. 17.04.11 Zole un LTSA sacensības volejbolā.
23.04.11 Mālpils sporta kluba rīkotās sacensības volejbolā 4 pret 4. 14.05.11 Mālpils
sporta kluba rīkotās sacensības volejbolā 4 pret 4. 15.05.11 Zole. 21.05.11 Farmaceitu
biedrība rīkoja sacensības volejbolā. 10.06.11 – 17.06.11 Nometne basketbolā,
čempionu vasara 2011. 17.06.11 Orientēšanās sacensības. 19.06.11 Zole. 25.06.11
Pludmales volejbols 1 posms. 16.07.11 Pludmales volejbols 2 posms. 17.07.11 Zole.
30.07.11 Pludmales volejbols 3 posms. 02.08.11 – 13.08.11 Peldētāju nometne no
Rīgas. 19.08.11 – 26.08.11 Nometne basketbolistiem. 21.08.11 – 27.08.11 Nometne no
Jelgavas peldēšanas skolas. 21.08.11 Zole. 17.09.11 Mālpils novada sacensības
strītbolā. 18.09.11 Zole. 09.10.11 Sacensības volejbolā starp vidusskolām. 16.10.11
zole. 29.10.11 Mālpils novada sacensības volejbolā. 05.11.10 Pierīgas sporta spēles
volejbolā. 06.11.11 LTSA sacensības volejbolā. 12.11.11 Sacensības volejbolā.
13.11.11 Mālpils novada sacensības novusā. 13.11.11 šahs. 19.11.11 Starptautiskais
veterānu turnīrs volejbolā. 20.11.11 Zole. 26.11.11 Pierīgas novadu sporta spēles šahā.
26.11.11 LTSA sacensības volejbolā. 27.11.11 LTSA sacensības volejbolā.
10.12.11 Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā. 11.12.11 Mālpils novada spēles
novusā. 18.12.11 Zole.
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Sporta pasākumi
Sacensības, kuras notika Mālpilī
Datums
09.01.2011.
16.01.2011.
23.01.2011.
13.02.2011.
19.02.2011.

Notikums
Mālpils novada čempionāts
NOVUSĀ, 3.posms
Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 1.posms
Mālpils novada dubultspēļu
čempionāta NOVUSĀ
Mālpils novada čempionāts
NOVUSĀ, 4.posms
Mālpils novada čempionāts
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ

19.02.2011.

Mālpils novada čempionāts
DAMBRETĒ

20.02.2011.

Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 2.posms
Mālpils novada atklātais
čempionāts TELPU FUTBOLĀ

26.02.2011.

05.03.2011.

Pierīgas novadu sporta spēles
TELPU FUTBOLĀ

06.03.2011.

Mālpils novada čempionāts

Piezīmes
3.posms. 16 dalībnieki
1.posms. 28 dalībnieki
Piedalījās 12 pāri.
4.posms. 18 dalībnieki
1.vietu, pateicoties labākai setu attiecībai,
ieguva Oskars Janbergs. 2.vietā
ierindojās Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietu
ieņēma Edgars Komarovs.
Dambretē jau kuro gadu pēc kārtas
1.vietu ieguva Vilnis Brikšķe, 2.vietā
palika Valērijs Volkovs, bet 3.vietā – Ģirts
Lielmežs.
2.posms. 36 dalībnieki
Sacensībās piedalījās 6 komandas, kas
tika sadalītas 2 grupās. Pirmajā pusfinālā
komanda Mīkstie (Dailis Veics, Adrians
Fjodorovs, Aigars Jansons, Oskars
Janbergs, Ainārs Bērziņš, Mareks Cimurs,
Ilvars Raups un Ģirts Lielmežs) uzvarēja
komandu Hokejisti (Raitis Kalniņš,
Gustavs Norkārklis, Guntis Podračiks,
Emīls Broks u.c.), bet otrajā pusfinālā
viesi no Muceniekiem pieveica komandu
Nemākuļi (Arnis Janbergs, Aigars
Janbergs, Jānis Dišereits, Edgars
Bogdans, Mareks Karpovičs, Gints Bīriņš
u.c.). Cīņā par 1.vietu komanda Mīkstie
pieveica viesus no Muceniekiem, bet cīņā
par 3.vietu komanda Nemākuļi izrādījās
pārāki par komandu Hokejisti.
Mālpils zonā piedalījās 3 komandas.
Piedzīvojot 2 zaudējumus (3:6 pret
Saulkrastu komandu un 0:12 pret Stopiņu
komandu), Mālpils komanda ierindojās
3.vietā grupā un 8.vietā kopvērtējumā 10
komandu konkurencē. Mālpils komandas
sastāvā piedalījās Dailis Veics, Adrians
Fjodorovs, Aigars Janbergs, Ainārs
Bērziņš, Mareks Cimurs, Ilvars Raups,
Toms Bičkovskis, Gustavs Norkārklis,
Edgars Bogdans un Ģirts Lielmežs.
Sacensībās piedalījās 32 dalībnieki.
Dalībnieki tika ielozēti 4 grupās pa 8
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GALDA TENISĀ

13.03.2011.
20.03.2011.
09.04.2011.

Mālpils novada čempionāts
NOVUSĀ, 5.posms
Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 3.posms
Mālpils novada dubultspēļu
čempionāta GALDA TENISĀ

10.04.2011.

Mālpils novada čempionāts
NOVUSĀ, FINĀLS

16.17.04.2011.

Mālpils muižas kausa izcīņa
ŠAHĀ

17.04.2011.

Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 4.posms
Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 5.posms

15.05.2011.

dalībniekiem katrā grupā. 4 labākie no
katras grupas turpināja cīņu izslēgšanas
spēlēs. 1.vietu, jau kuro gadu pēc kārtas
ieguva Gustavs Norkārklis, kurš finālā
pieveica Aigaru Janbergu. Cīņā par
3.vietu Raitis Kalniņš piekāpās viesim no
Rīgas – Arnim Gobam. Labākā no
dāmām – Sanita Ģērmane.
5.posms. 18 dalībnieki
3.posms. 36 dalībnieki
Sacensībās startēja 5 pāri. Tika izspēlēts
apļa turnīrs. 1.vietu, uzvarot visās spēles,
izcīnīja Raitis Kalniņš un Ģirts Lielmežs,
kuri izšķirošajā cīņā ar rezultātu 3:2
uzvarēja 2.vietas ieguvējus brāļus
Adrianu un Armīnu Fjodorovus. 3.vietu
ieguva Gustavs Norkārklis, kas spēlēja
kopā ar veterānu – sporta aktīvistu Māri
Bērziņu.
Sacensībās piedalījās iepriekšējo 5
posmu labākie dalībnieki. 1.vietu ieguva
kopvērtējuma līderis Jānis Jansons,
2.vietā ierindojās kopvērtējuma 3.vietas
īpašnieks Tālivaldis Zagorskis, bet 3.vietā
– Oskars Janbergs. Dāmu konkurencē
1.vieta Gaļinai Jansonei, 2.vieta Kristīnei
Kaņepējai, bet 3.vieta Daigai Dišereitei.
Ātrā šaha sacensībās piedalījās 38
dalībnieki. Ar 8 punktiem no 9 uzvaru ātrā
šaha pamatturnīrā izcīnīja Fide meistars
Toms Kantāns, otro vietu ieguva Latvijas
meistars Matīss Mustaps (7.5 punkti),
trešajā vietā ierindojās starptautiskais
meistars Arturs Neikšāns (7 punkti).
Labākā no dāmām – sieviešu lielmeistare
Ilze Bērziņa (6 punkti), labākais no
jauniešiem – Olegs Petrovskis (5 punkti).
No mālpiliešiem 13.vietā Ģirts Lielmežs (5
punkti), 19.vietā Anatolijs Seļivanovs (4,5
punkti), 36.vietā Māris Bērziņš (2,5
punkti). Ātrspēles turnīrā (22 dalībnieki),
kas notika sacensību ietvaros, pirmo vietu
pēc
papildus
koeficienta
izcīnīja
starptautiskais meistars Arturs Neikšāns
(7.5 punkti no 9), otrajā vietā – Fide
meistars Egons Lavendelis (arī 7.5
punkti), trešo vietu ieguva Latvijas
meistars Matīss Mustaps (6.5 punkti). No
mālpiliešiem 11.vieta Ģirtam Lielmežam
(4,5
punkti),
15.vieta
Anatolijam
Seļivanovam (4 punkti).
4.posms. 25 dalībnieki
5.posms. 20 dalībnieki

40

Mālpils novada domes
2011.gada publiskais pārskats

04.06.2011.
19.06.2011.
25.06.2011.
17.07.2011.
30.07.2011.
14.08.2011.
21.08.2011.
28.08.2011.

18.09.2011.
17.09.2011.

Mālpils novada diennakts
maratons ZOLĪTĒ
Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 6.posms
Mālpils novada čempionāts
PLUDMALES VOLEJBOLĀ,
1.posms
Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 7.posms
Mālpils novada čempionāts
PLUDMALES VOLEJBOLĀ,
2.posms
Mālpils novada čempionāts
PLUDMALES VOLEJBOLĀ,
3.posms
Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 8.posms
Pludmales volejbola sacensības
„Mālpils pludmales karalis 2011”

Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 9.posms
Mālpils novada čempionāts
BASKETBOLĀ

15.10.2011.

Mālpils novada čempionāts
PELDĒŠANĀ

16.10.2011.

Mālpils novada čempionāts
ZOLĪTĒ, 10.posms
Mālpils novada čempionāts
VOLEJBOLĀ 4X4

29.10.2011.

13 dalībnieki
6.posms. 23 dalībnieki
Absolūtajā vērtējumā startēja 14 pāri, MIX
grupā 8 pāri.
7.posms. 25 dalībnieki
Absolūtajā vērtējumā startēja 12 pāri, MIX
grupā 4 pāri.
Absolūtajā vērtējumā startēja 12 pāri, MIX
grupā 7 pāri.
8.posms. 25 dalībnieki
Sacensības notika identiski Latvijā
notikušajām sacensībām „King of the
beach”, kurās pulcējās 8 labākie Latvijas
pludmales volejbolisti. Mūsu gadījumā
sacensībās pulcējās 8 labākie Mālpils
pludmales volejbolisti – 7 labākie pēc
iepriekšējo 3 posmu rezultātiem un 1
uzaicinātais – Arnis Staško.
9.posms. 25 dalībnieki
Sacensībās piedalījās 5 komandas, kas
savā starpā izspēlēja riņķa turnīru. Pēc
spēlēm, 3 komandām bija vienāds punktu
skaits. Bet vislabākā punktu attiecība un
līdz ar to 1.vieta komandai Volejbols
(Dailis veics, Edgars Komarovs, Edgars
Gleizds un Mārtiņš Sils), 2.vietā ierindojās
komanda Pagale (Didzis Auziņš, Niks
Kovaļevskis, Kaspars Ginters un Toms
Zvonkovs), bet 3.vietā palika Funhouse.lv
(Agnis Bartkevičs, Juris Veblovskis, Jānis
Asops un Aigars Caunītis). Pēc
sacensībām notika arī 3 punktu metienu
konkurss, kurā uzvarēja Juris
Veblovskis, kurš finālā pieveica Agri
Jomertu.
Sacensības notika 50 metrus brīvajā stilā
un 50 metrus brasā. Vērtējot abus
peldēšanas veidus kopā 1.vietu ieguva
Aigars Janbergs, 2.vietā – Māris Čīma,
3.vietā – Gunārs Jātnieks. Sievietēm
labākā – Regīna Persone.
10.posms. 19 dalībnieki
Sacensībās piedalījās 8 komandas, kuras
tika sadalītas 2 grupās, pa četrām
komandām katrā grupā. Pirmās divas
vietas no katras grupas iekļuva pusfinālā.
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06.11.2011.

LTSA Ziemas čempionāts
VOLEJBOLĀ

13.11.2011.

Mālpils novada čempionāts
NOVUSĀ, 1.posms
LTSA Ziemas čempionāts
VOLEJBOLĀ

26.27.11.2011.

26.11.2011.

Pierīgas novadu sporta spēles
ŠAHĀ

10.12.2011.

Mālpils domes kausa izcīņa
ŠAHĀ

Pirmajā pusfinālā tikās komanda XPro un
komanda MSK, kur sīvā cīņā ar rezultātu
2:1 uzvarēja XPro. Otrajā pusfinālā
komanda Inciems pārspēja komandu
LMT. Cīņā par 3.vietu MSK (Kristaps
Butkēvičs, Toms Bičkovskis, Valters
Brežinskis, Mareks Barsovs un Dmitrijs
Petrenko) ar rezultātu 2:1 izrādījās pārāki
par LMT un līdz ar to ieguva 3.vietu. Cīņā
par pirmo vietu Inciems uzvarēja XPro.
Mālpils sporta kompleksā sabrauca daļa
no komandām un katra izspēlēja trīs
spēles. Pirmajā spēlē Mālpils komanda
piekāpās komandai Sedna (no Rēzeknes
novada) ar rezultātu 2:0. Otrajā spēlē
mūsējie pieveica madoniešus ar rezultātu
2:0, bet trešajā spēlē pret komandu
PUNCTUM ļoti sīvā cīņā tomēr tika
piedzīvots zaudējums ar rezultātu 2:1.
1.posms. 20 dalībnieki
Trīs sporta zālēs (Mālpils sporta
kompleksā,
Mālpils
profesionālajā
vidusskolā un Allažu sporta hallē)
vienlaicīgi notika LTSA (Latvijas Tautas
Sporta
Asociācija)
rīkotā
Ziemas
čempionāta volejbolā lielais sabraukums,
kurā piedalījās aptuveni 160 dalībnieki.
Mālpils volejbola komanda nospēlēja ļoti
veiksmīgi. Pirmo dienu Mālpils komanda
iesāka ar zaudējumu LLU komandai ar
rezultātu 2:0. Otrajā spēlē mūsējie
pieveica Turības komandu ar rezultātu
2:0, bet trešajā spēlē ļoti sīvā cīņā ar
rezultātu 2:1 tika pārspēta Salaspils
komanda. Otrā diena iesākās līdzīgi kā
iepriekšējā
(zaudējums
Marga
G
komandai ar rezultātu 2:0). Pēc tam
mūsējie saņēmās un izcīnīja divas
uzvaras pēc kārtas (2:0 pret Lidostas
komandu, kuri ir galvenie turnīra favorīti
un 2:0 pret Bauskas novada komandu) un
lielo sabraukumu noslēdz ar ļoti pozitīvi
rezultātu – 2 zaudējumi un 4 uzvaras.
Sacensībās piedalījās 7 komandas, kuras
izspēlēja riņķa turnīru. 1.vietu ieguva
Baldones komanda, kuras sastāvā
spēlēja trīs meistarkandidāti un pie
sieviešu
galdiņa
spēlēja
sieviešu
lielmeistare,
vairākkārtēja
Latvijas
čempione šahā sievietēm – Laura Rogule.
2.vietā ierindojās Siguldas komanda.
Mālpils komanda, atpaliekot tikai par 1
punktu, izcīnīja 3.vietu, ārpus godalgoto
trijnieka atstājot Saulkrastu komandu.
Sacensībās piedalījās 42 dalībnieki.
Dalībnieku sastāvs bija ļoti spēcīgs – 2
lielmeistari, 2 sieviešu lielmeistares, 2
starptautiskie meistari, 1 FIDE meistars, 2
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11.12.2011.
25.12.2011.

Mālpils novada čempionāts
NOVUSĀ, 2.posms
Sacensības ZOLĪTES divcīņā

meistari, 13 meistarkandidāti, 18 1.sporta
klases šahisti un 2 2.sporta klases šahisti.
Sacensības norisinājās 9 kārtās pēc
Šveices sistēmas. 1.vietu izcīnīja FIDE
meistars Toms Kantāns (7 punkti no 9),
2.vietā –meistars, trīskārtējais Rīgas
čempions Matīss Mustaps (7 no 9),
3.vietā
–
lielmeistars
Jevgēnijs
Svešņikovs (7 no 9). Labākā no dāmām –
sieviešu lielmeistare Laura Rogule (6 no
9), kura kopvērtējumā ierindojās 6.vietā.
Labākais no mālpiliešiem – Ģirts Lielmežs
(5 no 9) ierindojās 18.vietā. Anatolijs
Seļivanovs (4 no 9) – 25.vietā; Matīss
Preiss (3,5 no 9) – 34.vietā Māris Bērziņš
(0,5 no 9) – 42.vietā.
2.posms. 20 dalībnieki
Piedalījās 11 komandas, katrā pa 2
dalībniekiem. 1.vietu pārliecinoši izcīnīja
komanda ANO (Agris Ozoliņš, Normunds
Ozoliņš), 2.vietā ierindojās komanda EE
(Edgars Slogs un Edgars Komarovs), bet
3.vietu, par nieka 1 punktu apsteidzot
komandu
Dinamo
Serbija
(Edgars
Balodis, Dzintars Narnickis), ieguva
komanda Omulīgie (Alfons Suķis, Ivars
Mazurkēvičs).

Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši
Datums
05.02.2011.

Notikums
Pierīgas novadu sporta spēles
ZOLĪTĒ

20.02.2011.

Pierīgas novadu sporta spēles
DAMBRETĒ

20.02.2011.

Pierīgas novadu sporta spēles
NOVUSĀ

26.02.2011.

Pierīgas novadu sporta spēles
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ
Pierīgas novadu sporta spēles
GALDA TENISĀ

12.03.2011.

Piezīmes
8 komandu konkurencē mūsējie jau otro
gadu pēc kārtas izcīnīja 1.vietu. Mālpils
komandas sastāvā startēja Normunds
Ozoliņš,
Agris
Ozoliņš,
Grigorijs
Kozļakovskis
un
Iveta
Kukurāne.
Individuāli Normunds Ozoliņš ieguva
1.vietu.
Dambretē Mālpils komanda startēja
nepilnā sastāvā (Vilnis Brikšķe, Māris
Bērziņš un Dace Lūka) un ierindojās
6.vietā.
Novusa sacensībās mūsējie nostartēja ļoti
labi un izcīnīja 4.vietu 10 komandu
konkurencē. Mālpils komandas sastāvā
startēja
Jānis
Jansons,
Tālivaldis
Zagorskis, Alfons Suķis un Kristīne
Kaņepēja. Individuāli visi mūsējie startēja
teicami, bet īpaši jāpiemin Jānis
Jansons, kurš pie 1.galdiņa izcīnīja
4.vietu, piedzīvojot tikai 2 zaudējumus.
Mālpils novada komanda 6 komandu
konkurencē ierindojās 5.vietā.
Šajās sacensības piedalījās ļoti spēcīgi
dalībnieki un pat Salaspils novada
komanda, kuras sastāvā startēja brāļi
Artūrs un Dainis Reinholdi, kuri Latvijas
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19.03.2011.

Latvijas Kauss 2011 Compak
Sportingā

27.08.2011.

Pierīgas pašvaldību darbinieku
2011.gada sporta spēles

8. un
15.10.2011.

Pierīgas novadu sporta spēles
BASKETBOLĀ

novembris

Pierīgas novadu sporta spēles
VOLEJBOLĀ
Latvijas 2011.gada klubu kausa
izcīņa ŠAHĀ

03.04.12.2011.

reitingā ir attiecīgi 4. un 12.vietā, ieguva
tikai 2.vietu. Arī citās komandās startēja
spēcīgi galda tenisisti no Latvijas Top
100. Šajā spēcīgajā konkurencē Mālpils
novada komanda (Gustavs Norkārklis,
Aigars Janbergs, Raitis Kalniņš un
Kristīne Kaņepēja) ierindojās 9.vietā 10
komandu konkurencē.
Sacensībās piedalījās arī mālpilietis
Andis Anspoks, šaujot B grupā, pēc
jaunajiem noteikumiem. Piedalījās liels
skaits ar dalībniekiem no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas - kopumā 66
dalībnieki. Šogad jaunais dalījums grupās
pēc iepriekšējā gada rezultātiem. Andis
bija
ticis
B
grupā,
kas
ir
visdaudzskaitlīgākā (50% no iepriekšējā
gada dalībniekiem) un ar rezultātu 82/100
izcīnīja 2.vietu.
Uzvaru, 11 komandu konkurencē, izcīnīja
Mālpils pašvaldības darbinieki. No 8
sporta veidiem, 7 !!! sporta veidos
mūsējie iekļuva godalgoto trijniekā.
3.vieta tika iegūta petankā (kurā startēja
Mālpils domes priekšsēdētājs Aleksandrs
Lielmežs), tenisā (Valts Mihelsons un
Ineta Broka); 2.vieta tika iegūta
velostafetē (Anna Višķere, Ineta Broka,
Agris
Bukovskis,
Aivars
Melceris),
(Valts
Mihelsons,
Ģirts
volejbolā
Lielmežs, Edgars Komarovs un Mairita
Bičkovska), ekonomistā (Anna Višķere);
1.vieta tika iegūta basketbola stafetē
(Valts Mihelsons, Edgars Komarovs, Ineta
Broka un Mairita Bičkovska) un šķēršļu
joslā (Mairita Bičkovska, Ineta Broka,
Agris Bukovskis un Aivars Melceris).
Vienīgais sporta veids, kurā netika gūtas
medaļas ir orientēšanās, bet arī tajā tika
nostartēts godam un iegūta 5.vieta
(Edgars Komarovs un Anna Višķere).
9 komandu konkurencē mūsējie ieguva
5.vietu, kas vērtējams kā ļoti labs
sniegums.
Priekšsacīkstēs
Mālpils
komanda pieveica Saulkrastu komandu
(53:47), bet piekāpās Mārupes komandai
(46:73), līdz ar to nācās spēlēt par 4. līdz
6.vietu. Uzvarot Stopiņu komandu (64:59)
un piekāpjoties Ropažu komandai (38:52)
tika iegūta 5.vieta.
Mālpils komanda ierindojās 9.vietā.
Rīgas Tehniskajā universitātē, notika
Latvijas 2011.gada klubu kausa izcīņa
šahā (ātrā šaha sacensības, riņķa
sistēma, 9 kārtas), kurās piedalījās arī
apvienotā Mālpils/Vangaži komanda,
kuras sastāvā spēlēja arī 2 mālpilieši
(Anatolijs Seļivanovs un Ģirts Lielmežs).
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16 komandu konkurencē tika izcīnīta
10.vieta

KOPSAVILKUMS
2011.gads Mālpils sporta dzīvē bijis ļoti veiksmīgs, jo, pateicoties Eiropas
finansējumam, (ar nelielu Mālpils sporta kluba līdzfinansējumu (paldies SIA EMU
direktoram Aivaram Strausam)) pie sporta kompleksa tika izveidoti 3 pludmales
volejbola laukumi, kā arī BMX trase. Ziemā, pateicoties hokeja spēles entuziastiem,
pludmales volejbola laukumu vietā tika izveidota slidotava, kur var apgūt slidošanas
prasmes, gan arī uzspēlēt hokeju.
Pateicoties dažiem sporta entuziastiem, vairākos posmos ir notikušas sacensības
zolītē un novusā. Novusa spēles līmenis līdz ar to pēdējā gada laikā ir ļoti pieaudzis.
Mālpils novusa spēlētāju komanda arī ir sākusi startēt Latvijas komandu čempionātā.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālists sporta jautājumos
Tadeušs Tračums 2011.gadā veiksmīgi turpina organizēt sporta dzīvi Pierīgas novados.
Mālpils šī gada Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā gadā ieguva 5.vietu starp visiem
Pierīgas novadiem.
2011.gadā Mālpilī tika sarīkotas 37 !!! sacensības un vēl mālpilieši piedalījās 8
sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros.
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS
NOVADĀ
1.
Pamatinformācija
Pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra) ir izveidota
2005.gada 1.septembrī, reorganizējot p/a „Mālpils sociālās aprūpes centrs”,
pamatojoties uz Mālpils pagasta padomes 2005.gada 17.augusta lēmumu Nr.18/1.
Aģentūras nolikumā noteikts, ka p/a „Mālpils sociālais dienests” ir pašvaldības iestāde,
kas nodrošina Mālpils novada pašvaldības noteiktās kompetences un veicamās
funkcijas.
Aģentūra izveidota ar mērķi nodrošināt, organizēt un administrēt sociālos pakalpojumus
un sniegt sociālo palīdzību Mālpils novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, kā
arī pārvaldīt pašvaldības dzīvojamo fondu.
Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi pārskata periodā bija:
- veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu;
- sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu
pamatvajadzību nodrošināšanai;
- noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā;
- administrēt Mālpils novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
- informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to
saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem
sociālās palīdzības saņemšanā, par Aģentūras darba organizāciju;
- vadīt un realizēt Mālpils novada pašvaldības projektus un programmas savas
kompetences robežās;
- veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām
(nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi
sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie
nepieciešami;
- veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju
loku Mālpils novadā, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var
palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā, finansu līdzekļu izlietojumu;
- sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizācijām un reliģiskām
konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;
- pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Mālpils novada pašvaldības
nekustamo īpašumu;
- novērtēt aģentūras administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības kvalitāti;
- izmantot tiesības iegūt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu
un pakāpi, vecāku aprūpes tiesību realizāciju, bērnu tiesisko un materiālo
stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošiem
īpašumiem, lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās
palīdzības sniegšanu;
- organizēt sociālo darbinieku un sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi.
46

Mālpils novada domes
2011.gada publiskais pārskats

Aģentūrā ir šādas struktūrvienības:
• Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa
• Sociālā aprūpe nodaļa
2.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa realizē trīs galvenos
uzdevumus – sniedz sociālo palīdzību, nodrošina sociālo darbu un psihologa
pakalpojumus.
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa 2011. gadā izlietoja Ls 79 435. Šo
līdzekļu izlietojums attēlots tabulā “Budžeta izlietojums Sociālās palīdzības un
sociālā darba nodaļā”.
Budžeta izlietojums Sociālās
palīdzības un sociālā darba nodaļā
Atalgojums
DD soc.nodoklis

26%
65%
6%
1%
2%

Pakalpojumi
Materiālu iegādes
Pabalsti

Pabalstiem 2011.gadā tika izlietoti Ls 51 088. No tiem Pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai – Ls 7 890, Dzīvokļa pabalsts – Ls 10 322, Vienreizējs
pabalsts ārkārtas situācijā – Ls 21 000, Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam – Ls 900, pabalsts audžuģimenei – Ls 2 160, Pabalsts ģimenēm
bērnu audzināšanai un izglītošanai – Ls 7 918, Pabalsts veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksai – Ls 898.
Pēc materiālās palīdzības 2010.gadā griezušies 174 ģimenes (personas). Sociālo
palīdzību kopā saņēmusi 405 personas, kas pēc sociālā statusa iedalās sekojoši: 22
cilvēki ar invaliditāti, 73 ģimenes ar bērniem, tai skaitā 23 daudzbērnu ģimenes, 60
pensijas vecuma personas, un citi (personas pēc ieslodzījuma, pilngadību sasnieguši
bāreņi, aktīvās nodarbinātības pasākumā iesaistījušās personas, ilgstošie
bezdarbnieki).
Aģentūra, sadarbībā ar AS Latvenergo un Latvijas pašvaldību savienību, iesaistījās
Elektrības norēķinu karšu izsniegšanā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
2011.gadā kartes tika izsniegtas 130 ģimenēm.
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu tika izsniegtas pārtikas pakas pašvaldības
mazturīgajiem iedzīvotājiem. 2011.gadā pavisam tika izsniegtas 1361 pārtikas pakas.
Darba spējīgajām, bez darba palikušajām, personām tika dota iespēja iesaistīties
aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai,
ja darba devējs ir pašvaldība” un Komplekso atbalsta pasākumu programmā „Darba
izmēģinājumi”. 2011.gadā pavisam bija izveidotas 71 darba praktizēšanās vietas.
Iespēju iesaistīties pasākumā izmantoja 120 Mālpils pašvaldības iedzīvotāji.
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā strādā sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm un bērniem, kas veic sociālo darbu ar riska ģimenēm. Informāciju par
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šādām ģimenēm dienests saņem gan no skolām, gan no bāriņtiesas, gan no
pašvaldības policijas. 2011.gadā tika veikts preventīvais darbs ar 9 ģimenēm. Sociālā
dienesta redzeslokā ir 43 sociālā riska ģimenes.
Aģentūra nodrošina psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības
iedzīvotājiem. Psihologs 2011.gadā ir konsultējis 22 ģimenes. Sociālais dienests ir
apzinājis 12 daudzbērnu ģimenes, kurās pavisam kopā ir 40 bērni vecumā līdz 18
gadiem, tāpat arī 54 vientuļos pensionārus, 104 invalīdus, 11 bērnus- invalīdus.
Psihosociālais atbalsts sniegts 84 personām ar invaliditāti.
Sociālās aprūpes nodaļa nodrošina ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus
Mālpils sociālās aprūpes centrā un aprūpi mājās veciem un vientuļiem cilvēkiem.
Mālpils sociālās aprūpes centrs
Mālpils sociālās aprūpes centrā 2011.gadā bija aizpildītas 11 712 gultas dienas, kas
ir par 2 029 gultas dienām vairāk kā 2010.gadā. Vidēji tas ir 32,09 aizpildītas gultas
dienā plānoto 28 vietā. 2011.gadā kopā bija plānotas 10 220 gultas dienas.
2011.gada beigās iestādē uzturējās 33 personas - 14 no Mālpils, 4 no Siguldas, 10
no Ropažu novada, 2 Rīgas iedzīvotāji, un pa vienam no Stopiņu, Madlienas, Mārupes
novada
Mālpils novada pašvaldība apmaksāja par 11 personu uzturēšanos Mālpils sociālās
aprūpes centrā.
2011.gadā gultas dienas izmaksa bija Ls 8,90.
2011.gadā Mālpils sociālās aprūpes centrā uzturējās viena persona, kas ievietota
līdz 1998.gadam, par to saņemot valsts finansējumu Ls 3000,00.
Sociālās aprūpes nodaļas finansu izlietojums (t.i. Ls 98 518) attēlots tabulā “Budžeta
izlietojums Mālpils sociālās aprūpes centrā”.
Budžeta izlietojums Mālpils
sociālās aprūpes centrā
Atalgojums
DD soc.nodoklis

3%
30%
9%

46%

12%

Pakalpojumi
Materiālu
iegādes
Kapitālie
ieguldījumi

Veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi
Aģentūra nodrošina veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumus pašvaldības
trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Veļas mazgātavas un dušas pakalpojumus
regulāri izmanto 30 ģimenes.
Aprūpe mājās
Aprūpe mājās tiek nodrošināta tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi
aprūpēt un kuriem nav likumīgu apgādnieku. Mālpils novadā šobrīd viens aprūpētājs
aprūpē vienu cilvēku. Gada beigās aprūpe mājās par pašvaldības līdzekļiem tika
nodrošināta 2 personām, ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu vēl 8 pensijas
vecumu sasniegušām personām.
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Mājokļa atbalsts
Aģentūras pārvaldīšanā ir Mālpils novada pašvaldības dzīvojamais fonds, tai skaitā
arī sociālie dzīvokļi. Mālpils pašvaldības īpašumā ir 29 dzīvokļi, 8 no tiem sociālie.
Palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrē 2011.gadā reģistrētas 10 personas,
no tām 5 ģimene dzīvojamās telpas izīrēšanai I kārtas grupā, 1 – II kārtas grupā, 4 –
sociālā dzīvokļa izīrēšanai I kārtas grupā.
3.
Personāls
P/a „Mālpils sociālais dienests pavisam ir nodarbināti 25 darbinieki.
Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā strādā 4 darbinieki – direktore, sociālās
palīdzības organizatore, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, kā arī
psihologs.
Mālpils sociālās aprūpes centra darbību nodrošina direktores vietniece aprūpes
jautājumos, saimniecības daļas vadītāja, 6 aprūpētājas, medicīnas māsa, apkopēja, 2
pavāres, veļas mazgātāja, remontstrādnieks, mikroautobusa vadītājs, 1 gadījuma darbu
strādnieks/ kurinātājs un 3 sezonas kurinātāji. Par centra ikdienas darbu kopumā atbild
direktora vietniece aprūpes jautājumos un saimniecības daļas vadītāja. Darbinieki,
atbilstoši likumdošanai un iestādes vajadzībām, katru gadu papildina savu izglītību
kursos un semināros, lai uzturētu kvalifikāciju un sekotu līdzi jauninājumiem.
Darbinieku izglītība:
Izglītība
2.līmeņa augstākā
1.līmeņa augstākā
Vidējā profesionālā
Vidējā vispārējā
Arodizglītība
Pamatskolas

Nodarbināto personu skaits
4
3
11
3
1
3

Iestādē ir 9 darbinieki jeb 36%, kuru izglītība atbilst ieņemamajam amatam.
Darbinieki katru gadu paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus.
2011.gadā 14 darbinieki ir apmeklējuši dažādus kursus, kopā noklausoties 629 stundas
un iegūstot 27 sertifikātus. Mālpils sociālās aprūpes centra darbinieki izmantoja iespēju
ar Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtajiem kuponiem iziet tālākizglītības kursus –
5 aprūpētājas gada beigās sāka apmācību profesionālās pilnveides programmā
„Aprūpētājs” (Pielikumā darbinieku kursu apmeklējums 2011.gadā)
2011.gadam tika izvirzīts uzdevums darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai un
darbinieku skaita palielināšanai. Visi darbinieki, kuriem saskaņā ar 2003.gada 3.jūnija
MK noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” ir jāapmeklē
kvalifikācijas celšanas kuri, to ir arī izdarījuši.
Tā kā Mālpils sociālās aprūpes centrā nostabilizējās iemītnieku skaits, tika
pieņemtas darbā vēl divas aprūpētājas, kuras iepriekš bija apguvušas darba prasmes
aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai,
ja darba devējs ir pašvaldība”.
Darbinieku iedalījums pa vecuma grupām:
18-25 gadi 3 personas;
40-55 gadi 18 personas;
56-62 gadi 4 personas.
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4. Komunikācija ar sabiedrību
Aģentūra sniedz informāciju iedzīvotājiem, izmantojot Mālpils pašvaldības
informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”. 2011.gadā p/a „Mālpils sociālā dienesta”
informācija izdevumā ir ievietota 4 reizes. Informācija par iestādes darbu ir pašvaldības
mājas lapā www.malpils.lv. Tajā ir publicēti visi saistošie noteikumi, kuri nosaka
pakalpojumu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Mālpils pašvaldībā, kā arī
aģentūras uzdevumi un mērķi.
P/a „Mālpils sociālais dienests” ir sadarbība ar vairākām nevalstiskām organizācijām
– Latvijas Sarkanā krusta Rīgas apriņķa komiteju, invalīdu un viņu atbalstītāju biedrību
„Notici sev”, biedrību „Eurika”, Rīgas Samariešu apvienību.
5. Nākamā gada plānotie pasākumi
Galvenie uzdevumi 2012.gadam:
- darbinieku profesionalitātes paaugstināšana
2012.gadā turpināsim darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, īpašu vērību veltot
sociālā darba speciālistu konsultatīvajam atbalstam (supervīzijai).
Mālpils novada dome, realizējot Eiropas sociālā fonda projektu Sociālā darbinieka
piesaiste Mālpils novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai, ir
piesaistījusi kvalificētu speciālistu, kas nodrošina tieši Aģentūras kapacitāti.
- pakalpojumu kvalitātes pastāvīga attīstīšana un novērtēšana
Pašnovērtējums atbilstībai sociālo pakalpojumu sniedzējiem, klientu un darbinieku
anketēšana, priekšlikumu izskatīšana, iekšējais audits.
- aprūpes mājās pakalpojuma izveidošana
2011.gadā Labklājības ministrijā tika reģistrēts jauns Aģentūras pakalpojums Aprūpe mājās. Ir plānots attīstīt šo pakalpojumu, izmantojot ESF projektus.
- klientu aptaujas un anketēšana
Anketēšana, tikšanās ar iedzīvotājiem, intervijas.
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA MĀLPILS NOVADĀ
2011.gadā Mālpils novada pašvaldības policija turpināja iesākto darbu
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils novadā.
Cieša sadarbība izveidojusies ar mācību iestāžu darbiniekiem skolēnu tiesiskajā
audzināšanā. Pašvaldības policijas darbinieki mācību iestādēs vairākkārt uzstājušies ar
lekcijām par sabiedrisko drošību un kārtību.
Turpinās sadarbība ar Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un citām Domes
struktūrvienībām. Sadarbības ietvaros veiktas ģimeņu apsekošanas, kopīgi reidi un
pārbaudes.
Jāuzteic izveidojusies labā sadarbība ar Valsts policiju un uzņēmumu „Mustangs
apsardze”. Veicot kopīgus pasākumus atklāti vairāki noziedzīgi nodarījumi. Par
dažādiem likumpārkāpumiem pārkāpumiem aizturētas un nogādātas Siguldas policijas
iecirknī 18 personas.
Pašvaldības policija pamatā veic izskaidrošanas darbus un priecē, ka daļa
likumpārkāpēju ir apzinājušās savas prettiesiskās darbības.
Tomēr, lai gan protokolu sastādīšana nav policijas pašmērķis, 2011.gadā
sastādīti 27 administratīvā pārkāpuma protokoli. Pamatā protokoli tiek sastādīti par
atrašanos reibumā sabiedriskā vietā cilvēku cieņu aizskarošā izskatā un smēķēšanas
ierobežojumu pārkāpšanu. Vēl jāmin arī pārkāpumi saistībā ar dzīvnieku turēšanas
noteikumu neievērošanu.
Pašvaldības policijas darba uzlabošanas nolūkā uzsākta videonovērošanas
sistēmas uzlabošana, kā rezultātā būs iespēja operatīvāk reaģēt uz likumpārkāpumiem.
2011.gadā pašvaldības policijas vajadzībām tika nopirkta dienesta automašīna
Škoda Octavia.
Jāpateicas Mālpils novada iedzīvotājiem, kuru sniegtā informācija ir ļāvusi atklāt
un novērst ne vienu vien likumpārkāpumu, palīdzot Pašvaldības policijai nodrošināt
sabiedrisko kārtību Mālpils novadā.
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA
Būvniecība
1. Saņemti un izskatīti 35 būvniecības iesniegumi, tai skaitā 4 būvju nojaukšanas
iesniegumi;
2. Sagatavots 31 plānošanas arhitektūras uzdevums;
3. Akceptēti 18 tehniskie projekti;
4. Sagatavoti 6 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 10
ēkas un būves;
5. Izdotas 15 būvatļaujas, tai skaitā 2 dzīvojamās mājas un 2 biogāzes ražotnes;
7. Izsniegtas 4 būvju nojaukšanas atļaujas;
8. Izskatītas un akceptētas 4 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas ieceres;
9. Saskaņots 1 reklāmas objekts;
10. Pagarinātas 6 būvatļaujas un 1 plānošanas arhitektūras uzdevumi, 1 plānošanas
arhitektūras uzdevums koriģēts;
11. Sagatavotas un iesniegtas 11 izziņas par būvēm un ēkām;
12. Sagatavots viens administratīvā pārkāpuma akts par patvaļīgu būvniecību;
13. Sagatavotas un iesniegtas ikceturkšņa atskaites statistikas pārvaldē, kā arī saskaņā
ar MK noteikumiem sniegtas ikmēneša atskaites Ekonomikas ministrijas būvniecības
departamentam par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm;
14. Būvvaldes speciālisti piedalījās Ekonomikas Ministrijas organizētajos, kā arī citos
semināros ceļot kvalifikāciju.
Regulāri tika apsekoti būvobjekti novada teritorijā un risināti ar būvniecību saistīti
jautājumi, speciālisti piedalījās Profesionālās vidusskolas un dienesta viesnīcas
siltināšanas būvsapulču un projekta izpildes darbā.
Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem būvniecības jautājumos.
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Teritorijas plānošana un vides aizsardzība
1.Teritorijas attīstības plānošana
Pārskats par Mālpils novada attīstības programmas 2012.-2018. izstrādi.
Mālpils novada attīstības programmu izstrādāja ārējie eksperti SIA „Reģionālie Projekti”
Mālpils novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam izstrādāta Eiropas Sociālā
fonda finansētā projekta „Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas
izstrāde” ietvaros.
(Darbības programma 2007. - 2013.gadam: Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritāte:
1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākums: 1.5.3. Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana.
Aktivitāte: 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana).
Attīstības programmas izstrāde uzsākta saskaņā ar Mālpils novada domes 2011. gada
26. janvāra lēmumu „Par Mālpils novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”
(sēdes Nr. 1 protokola izrakts 1/10)
Izstrādājot Mālpils novada attīstības programmu, sabiedrības pārstāvji tika aicināti
līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:
 uzsākot attīstības programmas izstrādi – veicot anketēšanu;
 attīstības programmas izstrādē – iesaistot tematiskajās darba grupās, piedaloties
publiskajās apspriešanās, publiskās apspriešanas sanāksmē.
Uzsākot attīstības programmas izstrādi tika publicēti paziņojumi:
 pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv
 Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”
Iedzīvotāju aptauja
No 01.06.2011.-30.06.2011. tika veikta Mālpils novada iedzīvotāju aptauja, lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novada attīstību, problēmām un to iespējamiem
risinājumiem. Uz aptaujas anketas jautājumiem atbildēja 65 iedzīvotāji. Aptaujas anketu
apkopojums tika ievietots pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv
Aptaujas anketu apkopojums tika izmantots, izstrādājot attīstības programmas esošās
situācijas aprakstu un veicot SVID analīzi.
2011. gada 26. janvārī Mālpils novada dome, pieņemot lēmumu par Mālpils novada
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, apstiprināja:
 Attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
Solvita Strausa – Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece
Agris Bukovskis- Mālpils novada domes izpilddirektors
 Attīstības programmas darba grupu šādā sastāvā:
Ineta Broka – Mālpils novada domes teritorijas plānotāja - vides speciāliste
Rudīte Bete - Mālpils novada domes būvvaldes vadītāja
Indra Reitere - Mālpils novada domes arhitekte
Līvija Mukāne - Mālpils novada domes ārējo sakaru speciāliste
Līvija Mičule - Mālpils novada domes finanšu un ekonomikas daļas vadītāja
53

Mālpils novada domes
2011.gada publiskais pārskats

Aivars Skoderis - Mālpils novada domes vecākais speciālists nekustamā
īpašuma lietās
Valts Mihelsons –Domes deputāts, sporta kompleksa vadītājs
Mālpils novada attīstības programmas 2012-2018. izstrādes laikā Mālpils novada dome
un SIA „Reģionālie projekti” rīkoja vadības grupas un darba grupu sanāksmes:
2011. gada 30. augustā notika vadības grupas sanāksme
2011. gada 13. septembrī notika 3 darba grupu sanāksmes:
 Izglītības un sporta darba grupa
 Veselības un sociālās aprūpes darba grupa
 Kultūras, sporta un tūrisma darba grupa
2011. gada 20. septembrī notika 3 darba grupu sanāksmes:
 Tehniskās infrastruktūras, vides un publiskās ārtelpas darba grupa
 Pārvaldes, komunikācijas un drošības darba grupa
 Uzņēmējdarbības darba grupa
Darba grupas strādāja gan pie esošās situācijas analīzes SVID veikšanas, gan pie
stratēģisko mērķu un uzdevumu formulēšanas.
2011. gada 26. oktobrī dome pieņēma lēmumu „Par Mālpils novada attīstības
programmas 2012. -2018. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (sēde
Nr.12 protokola izraksts 12/5)
Attīstības programmas 1. redakcijas publiskā apspiešana tika organizēta no 2011. gada
8. novembra līdz 6. decembrim.
Uzsākot 1. redakcijas publisko apspriešanu tika publicēti paziņojumi:
 Pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv
 Mālpils domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”
 SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā www.rp.lv
Ar Mālpils novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam 1. redakcijas materiālie
laikā posmā no 2011. gada 8. novembra līdz 6. decembrim varēja iepazīties:
 Pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv
 Novada doms ēkā un Mālpils bibliotēkā
 SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā www.rp.lv
2011. gada 22. novembrī notika publiskās apspriešanas sanāksme plkst. 1700 Mālpils
domes zālē.
Mālpils novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam izstrāde turpināsies līdz
2012. gada maijam.
Pārskats par Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam izstrādi
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2012. -2024. gadam izstrādāja ārējie
eksperti SIA „Nagla IF”.
Mālpils novada teritorijas plānojums 2012. -2024.gadam izstrādāta Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta „Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde” ietvaros.
Saskaņā ar MK 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” Lēmums par Mālpils teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu pieņemts 2011. gada 26. janvārī.
Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēts laikrakstā „Latvijas
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vēstnesis” 2011. gada 3. februārī un Mālpils novada informatīvajā izdevumā „Mālpils
vēstis” 2011/1 (117) un interneta vietnē www.malpils.lv
Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi pašvaldība pieprasīja un saņēma nosacījumus no
MKN Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk tekstā
Noteikumi) norādītajām institūcijām.
Atbilstoši Noteikumiem fiziskas un juridiskas personas tika aicinātas iesniegt
priekšlikumus. Tika saņemti 11 fizisku personu iesniegumi un 3 juridisku personu
iesniegumi
Tika saņemti 20 institūciju nosacījumi Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrādei.
Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam izstrāde turpinās 2012. gadā.
2. Vides aizsardzība.
 2011. gada 30.aprīlī turpinot iesākto tradīciju Mālpils novads iesaistījās
organizētajā Latvijas Lielajā talkā, kurā piedalījies skolēni, aktīvākie
iedzīvotāji un makšķernieku biedrības „Mālpils zivīm” biedri, kuri tīrīja
ceļmalas, upes un citas nesakoptās vietas.
 Saņemti un izskatīti 7 (septiņu) iedzīvotāju iesniegumi par atsevišķi augošu
koku zāģēšanu.
 Izstrādāti Mālpils novada saistošie noteikumiem (spēkā no 01. 01. 2012.)
Nr.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils novadā”
 Apsekoti īpašumi, kuri nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu
izvešanu.
 Pašvaldības mežos veikta jaunaudžu kopšana 7,1 platībā.
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Komunālie pakalpojumi
2011.gadā SIA „Norma K” ir turpinājusi aizsāktos darbus un projektus. Saistībā
ar vispārējo krīzi, ir ļoti krities maksājumu līmenis. Klientu parādi par sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem ir pieaugusī līdz 116340Ls. Parādnieku skaits turpina
pieaugt, kas neļauj veikt nekādu attīstību, kā arī trūkst līdzfinansējuma Eiropas
projektiem.
Parādu piedziņa tiek veikta caur tiesu, Tiesā iesniegtas 6 lietas, kuru izskatīšana
ir nolikta uz 2013.gada janvāri. Lai pēc iespējas ātrāk piedzītu parādus, tika noslēgta
vienošanās ar parādu piedzinēju firmu, kuras darbs diemžēl ir neefektīvs. Noslēdzot
līgumu tika solīts strādāt ar tādiem klientiem, kuri atrodas ārzemēs un savus īpašumus
ir atstājuši novārtā, taču pašlaik darbs rit tikai ar parādniekiem, kas atrodas tepat un ir
viegli sasniedzami. Ir noslēgtas 38 vienošanās par parādu nomaksu, no kurām vismaz
12 netiek pildītas.
Siltumdienests 2011.gadā ir saražojis un nodevis patērētājiem siltumenerģiju par
apmēram 294 000Ls. Sakarā ar lielo maksātnespēju, nekādas tarifa izmaiņas nav
veiktas, kaut gan ir sadārdzinājusies gan šķelda, gan elektroenerģija, gan degviela.
Diemžēl tas ir radījis situāciju, ka apkures katls ir avārijas situācijā, jo kapitālais remonts
ir aizstāts ar tekošajiem, avārijas novēršanas remontiem. Tika veikts tikai nelielas
(apmēram 1/3) konvektīvās daļas remonts. Pateicoties Novada domes atbalstam, uz
apkures katla, kas bija saglabājies no iepriekšējiem gadiem, tika uzmontēta
dīzeļdegvielas sprausla, kas pēc vajadzības nodrošinās mālpiliešus ar minimālo siltumu
centrālās katlu mājas avārijas gadījumā.
Ūdens un kanalizācijas dienests 2011.gadā ir piegādātājiem nodevis 56 383 m3
ūdens par apmēram 50 744.7Ls. Turpinās darbs pie Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mālpilī”. Ir veikta tehniskā projekta izstrāde,
kura ir parādījusi, ka plānoto darbu izmaksas ir pieaugušas aptuveni 2 reizes. Tā kā
papildus finansējums no Vides ministrijas nav pieejams, līdz ar to ir jāizšķiras vai
projektu veikt pa daļām, vai tikai atsevišķus darbus.
Ceļu un labiekārtošanas dienests, sava finansējuma ietvaros, visa gada garumā
rūpējās par pašvaldības ceļiem un sakārtotību Mālpils novadā. Tika izgatavota jauna
sniega lāpsta, kas ziemā atviegloja ceļu tīrīšanu no sniega, kas gan jāsaka šogad nebija
īpaši daudz. Pašvaldības ceļi vasaras sezonā pastāvīgi tika greiderēti un uzturēti
normālā kvalitātē.
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PROJEKTU VADĪBA
Jau trešo gadu tika organizēts iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss
„Sabiedrība ar dvēseli” ar Nīderlandes fonda KNHM un Mālpils novada domes
finansiālo atbalstu. Īstenoti 12 projekti dzīves vides uzlabošanai. Ievērojot iedzīvotāju
aktīvo interesi par šādiem projektiem, novada dome ir izlēmusi turpināt iniciatīvu
projektu atbalstu nākamajos gados.
Mūžizglītības projekti:
Vidusskolas Comenius projekts „Klase dabā, daba klasē” veicināja jau esošās
pieredzes radošu izmantošanu, apmaiņu ar partneriem un jaunu, mūsdienīgu mācību
palīgmateriālu izveidi.
Biedrības „Mālpils tautskola” Grundtvig projekts „Atbalsts lauku pašvaldībām”
papildināja pieaugušo izglītības aktivitātes: svešvalodu, datorapguves, mākslas un
praktiskās psiholoģijas kursus.
Mālpils novada domes Leonardo da Vinci projekts „Tūrisma attīstība lauku pašvaldībās”
deva vērtīgas zināšanas un pieredze sava novada attīstībai.
Profesionālās vidusskolas Comenius projektā „Mācības uzņēmumā” audzēkņi
papildināja zināšanas savās un partnerskolu specialitātēs, mācījās vadīt nodarbības
virtuālajā uzņēmumā.
Jaunas zināšanas un iemaņas Mālpils Profesionālās vidusskolas visu specialitāšu
audzēkņiem deva Leonardo da Vinci partnerības projekts „Sadarbība profesionālās
izglītības ilgtspējai un attīstībai” un īso prakšu projekti.
2011.gadā uzsākti vairāki jauni projekti, kas turpināsies līdz 2013.gada jūlijam:
Mālpils novada domes Comenius Regio projekts „Lasīšanas veicināšana lauku
novados” sadarbībā ar Poisdorfas pašvaldību Austrijā. Vietējie partneri – bibliotēkas un
visas izglītības iestādes. Projekta galvenie pasākumi – mūsdienīgo Ziemassvētku
pasaku sacerēšana, tulkošana un noformēšana, lasīšanas ieradumu aptauja dažādu
paaudžu cilvēkiem, lasīšanas maratons skolās, iepazīstot partnervalsts rakstnieku
darbus bērniem, rakstnieku muzeju apmeklējumi, tikšanās ar rakstniekiem skolās un
bibliotēkās u.c.
Mālpils novada domes Leonardo da Vinci partnerības projekts „Tūrisma kompetences –
kvalifikācija un atzīšana”. Partneri – Vācijā, Bulgārijā, Portugālē, Ungārijā, Slovēnijā.
Projekta gaitā katrā partnervalstī notiek apmācības tūrisma asistenta izglītības
iegūšanai neformālā ceļā pēc 180 stundu kopīgas programmas. Ir paredzētas arī
kopīgas apmācību sanāksmes ar partnervalstu līdzīgu kursu dalībniekiem.
Mālpils PII „Māllēpīte” Comenius projekts „1001 veids komunikācijai”. Partneri – Vācija,
Turcija, Slovākija, Spānija.
Projekta tēma tiek atklāta daudzveidīgās praktiskās radošās nodarbībās, gatavojot un
prezentējot dažādus materiālus, organizējot pasākumus un izstādes, ilustrējot literāros
darbus, apgūstot un salīdzinot dažādu valstu komunikācijas īpatnības un saziņas
iespēju daudzveidību.
Kopumā 2011.gadā 69 mālpilieši ir piedalījušies starptautisko projektu sanāksmēs
ārzemēs, un Mālpilī esam uzņēmuši 106 ārzemju viesus.
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Mūžizglītības projektu pasākumi 2011.gadā:
Laiks

Projekta nosaukums un
veids

Iestāde

Sanāksmes vieta

23.27.janvāris
21.25.februāris

„Klase dabā, daba klasē” Comenius
„Sadarbība profesionālās
izglītības ilgtspējai un attīstībai”
- Leonardo da Vinci
„Jauna pieredze īsajās praksēs”
– Leonardo da Vinci
„Jauna pieredze īsajās praksēs”
– Leonardo da Vinci
„Sadarbība profesionālās
izglītības iltspējai un attīstībai” Leonardo da Vinci
„Tūrisma attīstība lauku
pašvaldībās” –Leonardo da
Vinci
„Klase dabā, daba klasē” Comenius
Coneed e.G. –starptautiskās
izglītības biedrības sanāksme
„Tūrisma attīstība lauku
pašvaldībās” –Leonardo da
Vinci
„Mobilitāšu dalībnieku
starpkultūru sagatavošana”
„Kultūru migrācija
autobiogrāfijās” - Grundtvig
„Mācības uzņēmumā” Comenius
„Mācības uzņēmumā” Comenius
„Atbalsts lauku pašvaldībām” Grundtvig
„Lasīšanas veicināšana lauku
novados”- Comenius Regio
„Tūrisma kompetences” –
Leonardo da Vinci
„Jauna pieredze īsajās praksēs”
– Leonardo da Vinci
„1001 veids komunikācijai” Comenius
„Klase dabā, daba klasē” Comenius
„Atbalsts lauku pašvaldībām” Grundtvig

Vidusskola

Mālpils (27 viesi)

Profesionālā vidusskola - 7

Bulgārija, Veliko
Tarnovo

Profesionālā vidusskola –4
audzēkņu prakse
Profesionālā vidusskola –7
audzēkņu prakse
Profesionālā vidusskola - 7

Vācija, Konstanz

Novada dome -2

Vidigueira, Portugāle

Vidusskola - 5

Spānija, Don Benito

Novada dome

Mālpils (12 viesi)

Novada dome - 2

Spānija, Granada

Biedrība „Mālpils tautskola”
-1
Novada dome - 7

Spānija, Granada

Profesionālā vidusskola

Mālpils (32 viesi)

Profesionālā vidusskola -4

Igaunija, Tallina

Biedrība „Mālpils
tautskola”-2
Novada dome

Polija, Szydlow

25.feb.25.marts
5.marts -1.apr.
4.-8.aprīlis
25.aprīlis 8.maijs
8.-12.maijs
11.-14.maijs
28.maijs10.jūnijs
28.maijs 4.jūnijs
9.-12.jūnijs
9.-12.jūnijs
13.-15.jūnijs
19.-23.jūnijs
18.22.augusts
11.14.septembris
1.-28.oktobris
3.-8.oktobris
23.27.oktobris
23.27.oktobris

Novada dome - 1

Anglija, Plymouth
Austrija, Frauenkirchen

Portugāle, Famalicao

Mālpils (9 viesi)
Bad Zwischenahn,
Vācija
Vācija, Konstanz

Profesionālā vidusskola –4
audzēkņu prakse
PII „Māllēpīte” -3

Trenčin, Slovākija

Vidusskola -5

Itālija, Roma

Biedrība „Mālpils tautskola”
-4

Itālija, Roma
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18.novembris KNHM fonda projektu
konkursa „Sabiedrība ar
dvēseli” 3 gadu darbības
Mālpilī noslēguma pasākums

Novada dome

Mālpils Kultūras
centrs

24. novembris

Projektu diena Mālpilī

Novada dome

4.8.decembris

„Lasīšanas veicināšana lauku
novados”- Comenius Regio

Novada dome - 4

Mālpils, 26 viesi no
Latvijas skolām
Poisdorfa, Austrija
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Investīciju un ārējo sakaru daļa
2011.gadā tika izstrādāti un uzsākti, kā arī turpināti iepriekš iesāktie projekti infrastruktūras uzlabošanas u.c. projekti
Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Kopējais
projekta
budžets,
LVL

Finansējošā
Programma/
Fonds

Mālpils novada
domes
līdzfinansējums

Projekta
īstenoš.
Periods

Vadošais partneris

07.201012.2012

Mālpils novada
dome

Projekta
partneri

2010./2011.g.iesāktie vēl īstenojamie projekti
Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana un energoefektivitātes
1
paaugstināšana Mālpils novada
pašvaldības izglītības iestādē

KPFI
450000,00

140477,24

2 Inspektora piesaiste Mālpils novada domē

ESF

5707,00

0,00

07.201106.2013

Mālpils novada teritorijas plānojuma un
4 attīstības programmas izstrāde

ESF

44 486,00

0,00

12.201012.2012

Mālpils novada
dome

0,00

01.201112.2012

Mālpils novada
dome

Sociālā darbinieka piesaiste Mālpils novada
pašvaldības administratīvās kapacitātes
5 stiprināšanai

Tūrisma kompetences-kvalifikācija un
6 atzīšana

7 Mācības uzņēmumā

ESF

Leonardo da
Vinci

Comenius

12 793,00

11947,67

14758,88

Mālpils novada
dome

0,00

08.201107.2013

Coneed eG ,
Vācija

0,00

08.201007.2012

Aveiro
profesionālā skola
Portugālē

Mālpils novada
dome, partneri
Bulgārijā,
Portugālē,
Ungārijā,
Slovēnijā
Mālpils
profesionālā
vidusskola,
skolas Itālijā,
Turcijā,
Spānijā, Polijā
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8 1001 veids komunikācijai

Comenius

14758,88

0,00

08.201107.2013

9 Lasīšanas veicināšana lauku novados

Comenius
Regio

26671, 41

0,00

08.201107.2013

2334,71

0,00

32931,26

4939,69

Mobilitāšu dalībnieku starpkultūru
10 sagatavošana

Leonardo da
Vinci

11 Izglītības iestāžu informatizācija

ERAF

06.201104.2012
01.201012.2012

F.Felstenstein
skola Vācijā

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

Poysdorf Mālpils
pašvaldība Austrijā novada dome
Partneri
Biedrība "Mālpils Spānijā un
tautskola" Itālijā
Mālpils novada
dome

12 Atbalsts lauku pašvaldībām

Grundtvig

10542,06

0,00

08.201007.2012

Coneed eG, Vācija

13 Klase dabā, daba klasē

Comenius

14758,88

0,00

08.201007.2012

Mālpils vidusskola

Finansējošā
Programma/
Fonds

Kopējais
projekta
budžets,
LVL

Biedrība
"Mālpils
tautskola",
partneri
Portugālē,
Itālijā, Polijā
Skolas
Bulgārijā,
Spānijā,
Turcijā,
Slovākijā,
Portugālē

2011.gadā pabeigtie projekti
Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Sociāli dzīvojamās mājas „Smiltnieki”
1 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

ERAF

90 950,34

Mālpils novada
domes
līdzfinansējums

30 335.5

Projekta
īstenoš.
periods

06.200905.2011

Vadošais partneris

Projekta
partneri

Mālpils novada
dome
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2 Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Mālpils
3 profesionālās izglītības iestāžu ēkās

ELFLA

KPFI

16 938,41

357
753,27

Mālpils
Profesionālā
vidusskola

11 947,68

0,00

08.200907.2011

Gmuender VHS
Vācija

6 135,48

0,00

03.201107.2011

Mālpils novada
dome

7 020,00

4 212,00

03.201110.2011

21 913,43

0,00

02.201110.2011

Mālpils novada
dome
Mālpils
profesionālā
vidusskola

5 Kultūru migrācija autobiogrāfijās

Grundtvig

6 Tūrisma attīstība lauku pašvaldībās

Leonardo da
Vinci

Leonardo da
Vinci

53 662,99

12.201012.2011

0,00

17 570,00

8 Jauna pieredze īsajās praksēs

Mālpils novada
dome

Mālpils
profesionālā
vidusskola

Leonardo da
Vinci

KNHM

02.201107.2011

08.200907.2011

Sadarbība profesionālās izglītības attīstībai
4 un ilgtspējai

7 Sabiedrība ar dvēseli

6 439,16

Skolas Polijā,
Bulgārijā,
Austrijā,
Portugālē,
Vācijā
Mālpils
novada dome
un partneri
Itālijā,
Portugālē,
Rumānijā,
Polijā
Partneri
Spānijā un
Portugālē
Iedzīvotāju
iniciatīvas
grupas
Partneri
Anglijā un
Vācijā
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA
AUGKOPĪBA
1.

2.

Sniegta palīdzība zemnieku saimniecībām akcīzes degvielas saņemšanai
dokumentu noformēšana Lauku atbalsta dienestam. Apsekoti lauki 50 %.
Organizēta zemnieku sanāksme par augu aizsardzības līdzekļiem un gada
ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanu Valsts ieņēmumu dienestam.
Konsultācijas par Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem zemniekiem,
palīdzības sniegšana dokumentu noformēšanā un iesniegšana Lauku atbalsta
dienestam.

LOPKOPĪBA
1.

Valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” reģistrētas 111 lopu turētāju
saimniecības. Pārraudzībā – 28.
Reģistrēti: liellopi – 1697 t.sk. 972 govis (75 saimniecībās);
cūkas – 229(3 saimniecībās);
aitas – 225 (8 saimniecībās);
kazas – 136 (11saimniecībās);
zirgi – 36(10 saimniecībās).

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izdarīta šīm saimniecībām jaundzimušo lopu reģistrācija atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem.
Regulāra liellopu apzīmēšana abās ausīs, izkritušo numuru atjaunošana.
Regulāra kazu apzīmēšana un reģistrācija.
Regulāra aitu apzīmēšana un reģistrācija.
Govju pārraudzībā aptvertajās saimniecībās veiktas piena ikmēneša kontroles.
Laboratorijā noteikts pienā esošais tauku %, olbaltumvielu %, somatisko šūnu
skaits, cukura daudzums. Dati tiek saglabāti valsts aģentūrā „Lauksaimniecības
datu centrs” datu bāzē un individuālajās govju ciltskartītēs.
Visās reģistrētajās saimniecībās pielietota govju mākslīgā apsēklošana,
piemērotākā vaislinieka atlase veikta pēc mērķtiecīgas programmas, saimniecībās
govju individuālās ciltskartēs tiek veikta regulāra apsēklošanas datu atzīmēšana,
dzīvsvara noteikšana govīm, eksterjera vērtēšana 1. un 3. laktācijā.
Tie sniegtas regulāras konsultācijas subsīdiju administrēšanā, lopkopībā,
saimniecības pārreģistrēšanā, krotāliju pasūtīšanā u.c. jautājumos.
Tiek veikta lopkopēju sanāksmju organizēšana novadā.
Tika organizētas lauksaimnieku mācības par augu aizsardzības līdzekļiem.
Tiek sniegtas regulāras konsultācijas Eiropas Savienības līdzekļu piesaistei
zemnieku un naturālām saimniecībām.
Tiek sniegtas konsultācijas platību maksājumu noformēšanā un bloka karšu vienotā
iesniegšanā un izņemšanā Lauku atbalsta dienestam.
Konsultāciju sniegšana mazo lopu audzētājiem (truškopjiem, kazkopjiem,
aitkopjiem u.c.).
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas darbā Mālpils pašvaldībā jau no
1998.gada tiek izmantota firmas SIA “ZZ Dats” izstrādātā datorprogramma, kas dod
iespēju veikt darbu savlaicīgi un atbilstoši LR likumdošanas prasībām, kā arī operatīvi
gūt informāciju gan par Mālpils novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem (vairāk kā 1900 gab. zemes un būvju īpašumi un vairāk kā
700 gab. dzīvokļu īpašumi), gan kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā un katra nodokļu
maksātāja (ap 2000 personu) veiktajiem maksājumiem. Ikvienam nodokļa maksātājam
ir nodrošināta iespēja saņemt pilnīgu informāciju par personīgā konta stāvokli (tekošie
maksājumi, parādi, pārmaksas) kasē vai pie nodokļa administratores laikā, kad tiek
veikta nodokļa samaksa, citā laikā, kā arī pa telefonu. 2005.gadā uzsākts darbs ar
jaunu programmas versiju NINO, kura nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes režīmā ar
Valsts zemes dienestu (VZD). Pēc tam ik gadu (arī 2011.gadā) programmas
izstrādātāju rīkotajā seminārā apgūtas jaunās programmas versijas, kas nodrošina
nekustamo īpašumu un personu datu labošanu nodokļa aprēķinu un pārrēķinu, nodokļa
prognozes datu apstrādi, sagatavošanu un fiksēšanu, nodokļu maksāšanas paziņojumu
izsūtīšanu elektroniski u.c. 2011.gadā NINO programmai pieslēgta Zemesgrāmatas
datu bāze un nodrošināta iespēja maksājumu pārņemšanai no A.s. SWEDBANK .
2011.gadā pastāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR
likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos, kā arī ņemta dalība pārrunās par aktuāliem
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) finanšu komisijas sēdē un LPS mācību centra rīkotā seminārā.
Veiktas sekojošas darbības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā:
1. Ievērojot LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citu normatīvo aktu
prasības, aktualizēta pašvaldības datu bāzē esošā informācija atbilstoši LR VZD
Kadastra reģistra un Zemesgrāmatas sniegtajai informācijai
2. Veikts nodokļa aprēķins un nepieciešamības gadījumā pārrēķins taksācijas gada
laikā, nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu par 2011.gadu izsūtīšana.
3. Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2012.gadam.
4. Nodrošināta regulāra
informācijas ievadīšana elektroniskajā datu bāzē pēc
grāmatvedības sniegtām ziņām par saņemtajiem nodokļu maksājumiem.
5. Veikts darbs ar lielākajiem nodokļu parādniekiem, t.i., sagatavoti un nosūtīti
atgādinājumi par parādu summām un maksāšanas termiņiem, lūgts iesniegt novada
domē parādu samaksas grafikus, kā arī par nodokļa parādu atgādināts personīgā
sarunā, tiekoties ar nodokļu parādniekiem novada domes telpās, viņu dzīvesvietās,
kā arī telefoniski.
6. Sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai novada domes sēdēs par nodokļu atvieglojumu
piešķiršanu u.c. jautājumiem, kurus reglamentē LR nodokļu likumdošana.
7. Sagatavoti nodokļu administrācijas lēmumi par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā,
kreditora prasījumi administratoriem par maksātnespējīgu personu pārādiem,
sadarbībā ar tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem kontrolēta
pieņemto lēmumu izpilde.
8. Nodokļu maksātājiem sniegti paskaidrojumi un konsultācijas viņus interesējošos
jautājumos, sagatavotas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm.
9. Izdarīts nomas maksas aprēķins par iznomāto pašvaldības zemi un sagatavoti rēķini
zemes nomniekiem.
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IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA
Atbilstoši LR likuma “Par dzīvesvietas deklarēšanu” prasībām no 2003.gada
1.jūlija ziņas par personu un tās dzīvesvietu tiek aktualizētas SIA “ZZ Dats” izstrādātajā
iedzīvotāju reģistrācijas programmā “Personas”, kas dod iespēju veikt darbu tiešsaistes
režīmā ar LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru. 2011.gadā
patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un
izmaiņām tajos.
Pēc stāvokļa uz 2012.gada 1.janvāri Mālpils novada administratīvajā teritorijā
reģistrētais iedzīvotāju skaits ir 3856, tai skaitā, 1905 vīrieši un 2007 sievietes. Bērnu
skaits vecumā līdz 18 gadiem ir 666 vai 17.27 % no iedzīvotāju kopskaita.
Veiktas sekojošas darbības:
1. 2011.gadā reģistrētas 178 personu Deklarācijas par dzīvesvietas adresi Mālpils
novada administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi aktualizētas ziņas elektroniskajā datu
bāzē par personu.
2. Reizi mēnesī pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas
veiktas izmaiņas datu bāzē par Mālpils novada iedzīvotājiem, kuri dzīvesvietu
deklarējuši citā pašvaldībā vai miruši.
3.Nodrošināta skolas vecuma bērnu uzskaite pēc Mālpils novada izglītības iestāžu
sniegtās informācijas un atbilstoši citu pašvaldību sniegtajām ziņām:
3.1. Sagatavoti un 23 gab. pašvaldībām nosūtīti Līgumi par pašvaldību savstarpējo
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem par
audzēkņiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Mālpils novada administratīvajā
teritorijā, bet kuri apmeklēja Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādi
„Māllēpīte” vai mācījās Mālpils novada vispārizglītojošās mācību iestādēs
2011.gadā.
3.2. Nodrošināta no 14.gab. citām pašvaldībām saņemto Līgumu par pašvaldību
savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
uzskaite par audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novadā.
4. Sagatavotas pieprasītās ziņas dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām:
skolām, pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”, Mālpils novada bāriņtiesai,
pašvaldības aģentūrai “Mālpils sociālais dienests”, pašvaldības SIA „Norma K” u.c.
5. Pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniegtas 233 gab. izziņas par
iedzīvotāju dzīvesvietu, deklarētām personām dzīvesvietā u.c.
6. Personām sniegtas konsultācijas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, sagatavotas
atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm.
7. Sagatavoti lēmuma projekti Mālpils novada domes sēdēm iesniegumu izskatīšanā
par personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS
Mālpils novada domes administratīvās komisijas darbs norit saskaņā ar
Administratīvās komisijas nolikumu, kas apstiprināts 2005.gada 6.jūlija Mālpils pagasta
padomes sēdē.
2011. gadā administratīvā komisija ir veikusi sekojošas darbības:
1. Apkopoti dokumenti un izskatītas 23 administratīvo pārkāpumu lietas par
fizisko personu (t.sk.19 nepilngadīgu personu) izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 8 komisijas sēdēs.
2. Lielākā daļa administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas par tādiem
pārkāpumiem kā sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi nepilngadīgajiem.
3. Izskatot nepilngadīgo personu pārkāpumu lietas, kas lielākoties ir saistītas ar
sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu, sēdēs tika aicināti nepilngadīgie kopā ar
vecākiem vai skolas pārstāvjiem. Nepilngadīgo personu pārkāpumu izskatīšanā
komisijas darba pamatprincipi netika balstīti uz pārkāpēju sodīšanu, bet gan izvirzot
mērķi, lai šie pārkāpumi neatkārtotos.
4. Sagatavoti administratīvās komisijas sēžu protokoli, un izraksti par
pieņemtajiem lēmumiem izsūtīti personām, kuru administratīvo pārkāpumu lietas
izskatītas.
5. Sagatavoti pārskati par pieņemtajiem lēmumiem un iesniegti novada domes
finanšu un ekonomikas daļā, nodrošinot soda naudas iekasēšanu. Veikta samaksāto
soda naudu kontrole.
6. Sagatavoti un LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sodu reģistram
nosūtīti paziņojumi par administratīvajiem pārkāpumiem un piemērotajiem
administratīvajiem sodiem.
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MĀLPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBS
2011. gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) ir noturējusi
10 sēdes. Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas:
1.Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2012. gada 1.janvāri Mālpils
novadā ir 7 bērni, kurus aprūpē 7 aizbildņi. Ar bāriņtiesas lēmumu tika atzīts, ka vienai
Mālpils novadā dzīvojošai personai ir atbilstošas spējas un īpašības, lai būtu par
aizbildni nepilngadīgam bērnam.
2.Aizgādnība. Uz 2012.gada 1.janvāri Mālpils novadā dzīvo un bāriņtiesas pārraudzībā
atrodas 3 rīcībnespējīgas personas.
3.Bērnu aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana vecākiem. Ar bāriņtiesas
lēmumu aprūpes tiesības tika atņemtas vienam vecākam. Ar tiesas spriedumu
aizgādības tiesības tika atņemtas vienam vecākam.
4.Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Uz 2012.gada 1.janvāri audžuģimenēs atrodas 2
Mālpils novada bērni.
5.Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu
nodrošināšana un aizstāvība.
2011.gadā tika pieņemti divi lēmumi, kurā vecākiem tika dota atļauja rīkoties ar
nepilngadīgo bērnu mantu, kā arī pārstāvēt bērnu mantiskās intereses.
6.Nepilngadīgo bērnu personisko interešu nodrošināšana un aizstāvība.
2011. gadā tika pieņemts 1 lēmums par uzvārda maiņu nepilngadīgam bērnam.
7. Atzinumu sniegšana. 2011.gadā bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma devusi 1
atzinumu par dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību
starp bērnu un viņa vecvecākiem.
Mālpils novada bāriņtiesā 2011. gadā izdarīti 323 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un
apliecināti darījuma akti un nostiprinājuma lūgumi nekustamo īpašumu reģistrēšanai
zemesgrāmatā, apliecinātas pilnvaras un paraksta īstums, kā arī sniegtas juridiskās
konsultācijas iedzīvotājiem.
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā darbu veic dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Viktorija Kalniņa un dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Anna Višķere.
Nodaļa nodrošina Mālpils novada pašvaldībai nodoto autonomu un Latvija
Republikas normatīvajos aktos paredzēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi
civilstāvokļu aktu reģistrēšanā.
Nodaļa reģistrē dzimšanas un miršanas faktus, veic laulību reģistrāciju, aizpilda
laulību reģistrus, pamatojoties uz garīdznieku paziņojumiem, anulē, papildina un labo
sastādītos civilstāvokļa aktu ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo
aktu vai ieinteresētās personas iesniegumu un sniedz atzinumus. Izsniedz cilvilstāvokļa
aktu reģistrācijas apliecības, izziņas, izrakstus no civilstāvokļa aktu ierakstiem,
pamatojoties uz fizisku un juridisku personu pieprasījumiem.
Sagatavo un izsniedz civilstāvokļa aktu ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas
iestāžu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījumiem.
Sagatavo vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas dokumentus un iesniedz tos
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
Nodaļa sniedz ziņas Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei par izmaiņām personas
datos, pamatojoties uz sastādītajiem civilstāvokļa aktiem un labojumiem,
papildinājumiem tajos.
Nodaļa organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu, sniedz konsultācijas
fiziskām personām par civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumiem. Sagatavo un sniedz
pārskatu Dzimtsarakstu departamentam par nodaļā veikto darbu un civilstāvokļa
apliecību izlietojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Nodaļa pēc pieprasījuma organizē svinīgas laulību jubileju atzīmēšanas
ceremonijas.
Atbilstoši prasībām nodaļa kārto un glabā Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhīva
fondu no 1994.gada.
Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļa akti
Dzimšanas reģistru skaits
19
Reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu
1
Reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu
9
Reģistrēto laulību skaits
38
tai skaitā baznīcā
2
Laulību reģistru skaits, kur izdarīta atzīme par
5
laulības šķiršanu
Miršanas reģistru skaits
52
Reģistros izdarīto papildinājumu, labojumu skaits
12
2011.gadā vecāki 7 dzimušajiem zēniem ir izvēlējušies sekojošos vārdus: Kārlis,
Verners, Roberts, Kristaps, Gustavs Kelvins, Gustavs Aleksandrs, Klāvs Adrians. 12
meitenes nosauktas sekojošos vārdos: divām meitenēm dots vārds Nellija, vēl ir
Patrīcija, Lāsma, Viktorija, Dārta, Annija, Elisa, Gabriela Keita, Dana, Loreta Marga,
Madara.
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Mirušo personu dzimums un vidējais vecums
dzimums
Mirušo skaits
Mirušo
vid.vecums
vīrieši
28
71,5
sievietes
24
62,6
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS
Pamatbudžeta ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Īpašuma nodokļi
Valsts (pašvaldības) nodevas
Sodi un sankcijas
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Ārvalstu finanšu palīdzība
Mērķdotācijas izglītībai
Sniegtie maksas pakalpojumi
Ienākumi no īpašumu
iznomāšanas
Pārējie ieņēmumi
Kopā

2008

2009

2010

2011

2012

izpilde
1558526
73521
5555
2791
15100
51789
573832
154988

izpilde
1068543
71719
4591
2133
13490
8796
337306
152684

izpilde

izpilde

1112583
89755
3964
2342
73730
4217
996632
125878

1018007
135324
3689
6901
89500
925225
150481

plānots
927148
123500
3510
4655
50000
702047
162009

27144

79925

89051

82094

52274

174879
2638095

1622469
3361656

652486
3150638

754519
3165740

655667
2680810

2011
izpilde

2012
plānots

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši

Pamatbudžeta izdevumi
2008
izpilde

2009
izpilde

2010
izpilde

Izpildvaras un likumdošanas varas
220480 531373
418478 350956 415339
institūcija
Sabiedriskā kārtība un drošība
59778 56115
34280 36998
40200
Izglītība
1138531 1957504 1811320 2111451 1837620
Atpūta un kultūra
2855691 431382
258648 257652 310817
Sociālā aizsardzība
221261 229286
272409 236329 197672
Veselība
1500
0
0
0
0
Pārējie
776711 142335
100002 211859 309889
Pavisam kopā
5273952 3347995 2895137 320545 3111537
*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši
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Pamatbudžeta izdevumu un aizdevumu atmaksa
2008
izpilde

2009
izpilde

2010
izpilde

Darba samaksa un darba
1421518 1771027 1477254
devēja soc.iemaksas
Preces un pakalpojumi
817717
858013
756903
Pamatkapitāla veidošana
2758725
277303
244827
Procentu izdevumi
83115
213816
195491
Sociālie pabalsti
38658
117041
180022
Maksājumi pašvaldību
137555
56115
859
finanšu izlīdzināšanas fondā
Aizdevumu atmaksa
12657
28841
7000
Pārējie izdevumi
16664
25839
32781
Pavisam kopā
5286609 3347995 2895137
*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši

2011
izpilde

2012
plānots

1475170

1312303

751175
613316
115920
180237

856589
554957
79918
127765

-

-

34491
34936
3205245

143534
36471
3111537

Speciālais budžets

Privatizācijas fonds

Ieņēmumi
Izdevumi

2008
izpilde
278
2530

2009
izpilde
0
2098

2010
izpilde
0
0

2011
izpilde
0
0

Dabas resursu nodoklis

Ieņēmumi
Izdevumi

1013
7105

7456
3986

2074
1174

2874
3465

2000
5780

Autoceļu fonds

Ieņēmumi
Izdevumi

175161
197818

65857
397194

47390
45706

55302
56724

37395
38260

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

Ieņēmumi
Izdevumi

551
954

109579
9148

77
15404

Kopā

Ieņēmumi
Izdevumi

177003
208407

182892
412426

49541
62284

84
5
58260
60194

2012
plānots
0
0

1363
1363
40758
45403
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Ziedojumi 2011.gadā

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Mūzikas un mākslas skola
PII „Māllēpīte”
Atbalsta fonds
Lielvārdes šoseja

Ieņēmumi

Izdevumi

365
167
175
2642

440
167
175
-

Pensionāru padome

285
KOPĀ

3349

1067

Kopā no juridiskajām personām - 939LVL
Kopā no fiziskām personām - 2410LVL
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Mālpils pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi
Rīgas rajona Zemesgrāmatas nodaļā īpašumtiesības nostiprinātas uz Mālpils novada
pašvaldības vārda – 80 nekustamie īpašumi ar kopējo zemes platību 504,06699 ha,
sastāvoši no:
- meži – 269,1 ha ;
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 110,9 ha ;
- dzīvojamo māju apbūve – 1,3 ha ;
- darījumu un komerciāla rakstura apbūves zeme – 0,3 ha ;
- sabiedriskās nozīmes objekti – 14,1 ha ;
- rūpniecības objekti – 16,5 ha ;
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 91,86699 ha ;

Mālpils pašvaldības pastāvīgā lietošanā esošā zeme
Mālpils novada pašvaldības pastāvīgā lietošanā atrodas 179. nekustamie īpašumi
190,9362 ha kopplatībā, sastāvoši no :
- meži – 14.3 ha ;
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 45,2 ha ;
- ūdenssaimniecība – 24,7 ha ;
- darījumu un komerciāla rakstura zeme – 0,5 ha ;
- satiksmes infrastruktūras objekti – 82,4 ha ;
- inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – 3,0 ha ;
- pārējā pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamā zeme – 20,8362 ha.
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2011.gadā
Izvēlētais
pretendents

Līgumsumma
bez PVN

AS UPB

342917.68

„Mālpils novada attīstības programmas izstrāde 2011.
– 2017.gadam”

SIA
Reģionālie
projekti

7630.00

„Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012. –
2024.gadam”

SIA Nagla IF

9377.00

KS
KABATIŅAS

25200.00

AS Virši
SIA Ekoteks

20000.00

KS
KABATIŅAS
AS Siguldas
Būvmeistars

5000.00

SIA
Latenergopr
ojekts

46496.91

ZS
Lazdukalns
SIA Humus

20000.00

Iepirkuma priekšmets
Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēku
renovācija projekta “Kompleksi risinājumi gāzu emisiju
samazināšanai Mālpils profesionālās vidusskolas
izglītības iestāžu telpās” īstenošanai.

Kurināmās malkas piegāde Mālpils sociāla dienesta
vajadzībām 2011.-2012. gadam.
„Vispārīgā vienošanās par marķētas kurināmās
degvielas piegādi Mālpils sporta kompleksam apkures
vajadzībām”
„Neregulāri pasažieru pārvadājumu pakalpojumi”.
„Mālpils tirgus laukuma labiekārtošana – tirdzniecības
vietu ierīkošana un bruģakmens ieklāšana”
Siltumtīkla posma cauruļvadu nomaiņa uz rūpnieciski
izolētām caurulēm.
„Neregulāri pasažieru pārvadājumu pakalpojumi”.

9995.64
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SADARBĪBA UN ATBALSTS SABIEDRISKAJĀM
ORGANIZĀCIJĀM
Pašvaldība 2011.gadā finansiāli ir atbalstījusi biedrību un nodibinājumu darbību.
Novada dome iedzīvotāju iniciatīvu grupai uz pašvaldībai piederošā zemes
gabala Sporta ielā 1 atļāva realizēt projektu „Hokeja laukums”.
Biedrība “Mālpils sporta klubs” ar pašvaldības atbalstu realizēja projektu un uz
zemes gabaliem pie Mālpils vidusskolas izveidoja atpūtas vietu tūristiem un pludmales
volejbola laukumus un veica amatieru BMX trases izbūvi.
Pašvaldības teritorijā aktīvi darbojas biedrība „Mālpils zivīm”, kura vasarā
Mergupes teritorijā organizēja jauno makšķernieku un vides aizsardzības interešu
pulciņa vasaras nometni. Pašvaldība nometnes organizēšanai piešķīra 400,-LVL.
Savukārt jauniešu apvienības „MJA.U” bezatlīdzības lietošanā nodota telpa
kultūras centrā apvienības biroja izveidei. Telpas remontam no pašvaldības līdzekļiem
tika piešķirti 1000,00LVL. Pašvaldība piešķīra līdzekļus arī jauniešu rīkotā pasākuma
„MJA.U DIENAS un NAKTS piedzīvojumu trases” balvu fondam.
2011.gada vasarā pašvaldība, piešķirot 175LVL transporta pakalpojumu
apmaksai, atbalstīja Mālpils evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas skolēnu,
skolotāju un darbinieku nokļūšanai uz Sadraudzības dienu nometni pie Rāznas ezera
atpūtas vietā „Jaunais dinamietis”. Mālpils grupas dalībnieki bija bērni no daudzbērnu,
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
Finansiāli tika atbalstīts arī invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības „Notici sev!” 48
biedru – personu ar invaliditāti un citu sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvju – vienas
dienas brauciens maršrutā Aizkraukle – Pļaviņu hidroelektrostacija – Likteņdārzs –
Koknese – Pļaviņas – SIA „Liepkalni”.
Pašvaldība atbalsta arī pensionāru padomes organizētos pasākumus.
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