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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 2014. gadam tika prognozēti 3 840 741 EUR 
vai 85,26 % pret 2013.g faktu. No nodokļu, nenodokļu un maksas pakalpojumiem 2 302 907 
EUR vai 100,15 % t.sk. nodokļu ieņēmumos 1 934 614 EUR vai 103,03 %.  
Nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 38 630 EUR vai 68,52%, maksas pakalpojumi 329 663 
EUR vai 90,21%.  

Transferti no Valsts budžeta diemžēl ir sagaidāmi mazāk kā 2013.g., jo ir samazinājies 
izglītojamo skaits. Pašreizējā prognoze ir 1 472 834 EUR, vai 68,98% pret 2013.g. faktu. 
Transfertus ir grūti salīdzināt, jo izglītības iestādēm pedagogu mērķfinansējumam un 
internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem tiek sadalīta budžeta nauda tikai astoņiem 
mēnešiem. Izglītības iestāžu vadītājiem ir liela atbildība, samazinoties izglītojamo skaitam, 
izveidot pedagogu tarifikāciju tā, lai nodrošinātu  kvalitatīvu izglītības programmu apguvi.  

Rīkojumā par budžeta sastādīšanu tika dots budžeta izpildītājiem uzdevums sabalansēt  
budžeta tāmes, lai nepārsniegtu atļauto summu. Tika piemērots plānošanas piesardzības 
princips, kas lika vadītājiem vēl rūpīgāk izvērtēt visus izdevumus. Tiek veiktas nelielas štatu un 
struktūras izmaiņas, lai lietderīgāk izpildītu pašvaldības funkcijas un ievērotu normatīvo aktu 
prasības.  

Pašreizējais pamatbudžeta ieņēmumu kopējais samazinājums ir 14,74 % pret 2013.g. 
faktu (ņemot vērā valsts mērķfinansējumu pedagogu atlīdzībai tikai 8 mēnešiem).   

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze, kas ir galvenais pašvaldību ieņēmumu avots un 
tiek garantēta no valsts puses par 100%, ir 1 720 350 EUR, kas ir 104,8 % pret 2013.g. faktu. 
Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa prognozējam nedaudz lielākus kā pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu līmeņa novērtējumu 177 842 EUR, 
bet nedaudz zemākus par 2013.g. ieņēmumiem, ņemot vērā iepriekšējo periodu parādus un 
faktisko situāciju, un tas sastāda  205 000 EUR  vai  90 % no 2013.g. fakta.  

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2014.g. bija 599 462 EUR, no kuriem 140 650 EUR ir 
iezīmēti jau ar konkrētu izlietojuma mērķi, kas arī ir atspoguļots budžetā.  
2014.gadā tika paredzēti nelieli remonti pašvaldības iestādēs. Plānots turpināt veikt ceļu un ielu 
kritisko posmu remontus, pilnveidot ielu apgaismojumu, nodrošināt mazo projektu pēctecību un 
projektu līdzfinansējumu projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondu projektiem. Sabiedrības 
dažādu aktivitāšu īstenošanai, ir palielināts atbalsta fonds. Tika paredzēts turpināt 
ugunsdrošības pasākumus, veikt pašvaldības īpašuma apdrošināšanu, ierakstīt vairākus 
pašvaldības īpašumus Zemesgrāmatā, īpaši tos, kuru atjaunošanai nākotnē var piesaistīt fondu 
līdzekļus. Budžetā tika plānoti papildus līdzekļi daudzbērnu ģimeņu atbalstam, novadu svētku 
sarīkošanai. Pamatbudžeta tika paredzēts apmaksāt SIA „Norma K” pamatkapitāla 
palielinājumu, kas saistīts ar ceļa tehnikas iegādi.   

Atlīdzības sistēmā tika plānots nodrošināt darbiniekiem atlīdzību, kas nav zemāka par 
65% no likumā maksimāli pieļaujamā un diferencēt atlīdzības pieaugumu, īstenojot sekojošu 
principu, kas atspoguļots tabulā: tiem darbiniekiem, kuriem atlīdzība ir robežās no maksimāli 
pieļaujamās:  
60 - 70 % ,   par 8%  
70 - 75 %,    par  7%  
75 – 80%,     par  6%  
80 – 85 %,    par 5%  
85 – 90 %     par 4%  
90 – 100 %,  par 3%, nepārsniedzot 100%  

Tika paredzēts nodrošināt atvaļinājuma pabalstu un turpināt darbinieku veselības polišu 
daļēju apmaksu un līdzdalība veselības veicinošu pasākumu apmaksā Mālpils sporta 
kompleksā, paredzēta ir arī darbinieku motivācijai gadā vienreizēja līdz 30% piemaksa pie 
darba algas un balvas par pašvaldībai vai darbiniekam nozīmīgu notikumu un nodrošināt likumā 
atļauto materiālo stimulēšanu, izvērtējot personīgo ieguldījumu pašvaldības darbā.  
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  Pamatbudžeta izdevumu  izmaiņas pēc funkcionālās kategorijas klasifikācijas var redzēt 
pašvaldības budžeta dokumentos. 

Speciālais budžets 2014.gadā bija ar nelielu palielinājumu. Tika izstrādāta ceļu fonda 
izmantošanas programma, kas paredzēja palielināt ceļu un ielu uzturēšanas izdevumus.  
 

 
Domes priekšsēdētājs A.Lielmežs  
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MĀLPILS NOVADA DOME 
 

Mālpils novada domes deputāti 

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

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

 
Mālpils novada domē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā 

ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai 
novada domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas trīs patstāvīgas komitejas: 
 
Finanšu komiteja 

Aleksandrs Lielmežs – komitejas priekšsēdētājs 
Solvita Strausa 
Leontina Amerika 
Agnese Hildebrante 
Linards Ligeris 
Valts Mihelsons 
 

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

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

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

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

 Guntis Lejiņš 
Voldemārs Cērps 

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

komandieris 
Frančeska Ģēvele 

 Jeļena Mihejeva 
  Anita Sārna 
  Malda Čelnova 
  Valts Mihelsons 
  Edīte Priekule 

Juris Vītums 
 
Objektu apsekošanas komisija 
Agris Bukovskis – priekšsēdētājs 
Rudīte Bete 
Aivars Skroderis 
Ineta Broka 
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Mālpils novada domes struktūra 
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Mālpils novada domes struktūrvienības 

 
PĀRVALDE 
Izpilddirektors – Agris Bukovskis 
 
Finanšu un ekonomikas daļa 
Daļas vadītāja – Līvija Mičule 
Finansiste – Daina Sila 
Nodokļu administratore, iedzīvotāju reģistratore – Mārīte Nīgrande 
Materiālo līdzekļu uzskaites grāmatvede – Indra Asne 
 
Juriste – Anna Višķere 
Jurista palīgs – Viktorija Kalniņa 
 
Personāldaļas vadītāja – Iveta Krieviņa  
 
Autobusa šoferis – Gints Zunde 
Autobusa šoferis – Jānis Akimenko 
 
Iepirkumu speciāliste – Anita Sārna 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Santa Ozola 
Lietvede – Jolanta Epalte  
Datorsistēmu administrators – Salvis Krieviņš 
Mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Apkopēja – Ingrīda Kazinika 
Apkopēja – Regīna Zagorska 
 
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS SEKMĒŠANAS DAĻA 
Daļas vadītāja – Nellija Andrukele 
Zemnieku konsultants veterinārmedicīnas jautājumos – Atis Aigars 
 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Policijas priekšnieks – Guntis Lejiņš 
Policijas inspektors – Raitis Ašaks /līdz 11.08.2014./ 
Policijas inspektors – Mārtiņš Kudiņš /no 10.09.2014./ 
 
SPORTA KOMPLEKSS 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere 
          Sintija Mihelsone 
          Svetlana Petrenko 
Peldēšanas instruktore – Dagnija Vībāne /līdz 08.09.2014./ 
Palīgstrādnieks – Juris Strazds 
Medmāsa – Aija Mālkalne 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Andris Kaņepējs,  

         Kristaps Butkevičs /līdz 01.09.2014./,  
         Ritvars Kārkliņš /no 08.09.2014./ 
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Apkopēja – Raita Punga, Elīna Kalēja /līdz 10.06.2014./, Māra Lūkina, Raina Ozoliņa 
 
INVESTĪCIJU UN ĀRĒJO SAKARU DAĻA 
Daļas vadītāja – Līvija Mukāne 
Projektu koordinatore – Ieva Pauloviča 
 
BĀRIŅTIESA 
Priekšsēdētāja – Anna Višķere 
Sekretāre – Viktorija Kalniņa 
Bāriņtiesas locekļi – Anita Vīksne 
                                 Malda Čelnova 
                                 Natālija Fiola 
                                 Ērika Caune 
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
Nodaļas vadītāja – Viktorija Kalniņa 
Nodaļas vadītājas vietniece – Anna Višķere 
 
BŪVVALDE 
Vadītāja – Rudīte Bete 
Arhitekte – Indra Reitere 
Teritorijas plānotāja – vides speciāliste – Ineta Broka 
Vecākais speciālists nekustamo īpašumu lietās – Aivars Skroderis  

   /līdz 25.06.2014./ 
   Nekustamo īpašumu speciālists – Tatjana Deņisova /no 02.09.2014./ 
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Mālpils novada domes komunikācija ar sabiedrību 

 
Mālpils novada dome komunikācijā ar sabiedrību izmanto šādus informācijas kanālus: 

informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”, pašvaldības interneta portālu www.malpils.lv, reģionālos 
un nacionālos masu medijus, tiek organizētas tikšanās ar dažādām mērķa grupām utml. 

2014.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros, kā arī viens 
speciālizlaidums Mālpils novada svētkiem. Izdevuma veidošanai, maketēšanai un iespiešanai 
novada dome atvēlēja 7669,88EUR. Informatīvajā izdevumā novada iedzīvotāji var uzzināt par 
pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu, par pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem 
noteikumiem, novadā īstenotajiem projektiem un kultūras un sporta pasākumiem, nevalstisko 
organizāciju darbību. 

Ātrākas informācijas apmaiņas nodrošināšanai kalpo portāls www.malpils.lv. Mājas lapā 
pirms katras novada domes sēdes tiek publicēta gaidāmās domes sēdes darba kārtība, kā arī 
pieejama pilna informācija par pieņemtajiem lēmumiem, ir iespējams iepazīties ar publiskajiem 
pārskatiem, pašvaldības budžetu, saistošajiem noteikumiem. Portālā iespējams izslasīt arī 
informatīvo izdevumu „Mālpils Vēstis”. 

 

Novada domes Kancelejas darbs 
 

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

2014.gadā Mālpils novada domes kancelejā saņemti un reģistrēti 660 iesniegumi un 997 
dokumenti. Noformētas atbildes uz saņemtajiem dokumentiem un iesniegumiem, reģistrēti un 
nosūtīti 1998 dokumenti. Izsniegtas 133 izziņas.  

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

Nodrošināta 14 domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju sēžu organizatoriskā 
un tehniskā sagatavošana un apkalpošana. 

Nodrošināta 21 saistošo noteikumu stāšanās spēkā, dokumentu publicēšana domes 
mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.  

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

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

dokumentu aprites kārtības jautājumos. 
Veikta kancelejas preču, saimniecības preču sagāde.  
Koordinēti pašvaldības mikroautobusa un skolnieku autobusi. 

 

Pašvaldības administrācijas personāls. 
 

Mālpils novada pašvaldībā 2014.gadā personāla lietvedība tika veikta decentralizēti. 
Mālpils novada pašvaldība ievēro Valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumā, 

Darba likumā, Pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikumos noteiktās sociālās 

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
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garantijas un atlīdzības noteikšanas regulējumu, kā arī spēkā esošos iestāžu darba koplīgumus. 
Mālpils novada domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
nolikums (apstiprināts ar Mālpils novada domes 29.01.2014. lēmumu Nr. 2/13) nosaka domes 
deputātu un administrācijas, kā arī iestāžu kompetenču robežas darbinieku sociālo garantiju un 
atlīdzības jautājumos. 

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

Mālpils novada domes administrācijā 2014.gadā tika apstiprināta 41 amata vieta, no tām 
24 amata vietām noteikts nepilns darba laiks. Domes administrācijā faktiski nodarbināti 34 
darbinieki.  

Administrācijas personāla vispārējo izglītības līmeni raksturo sekojoši rādītāji: doktora 
grāds – 1 darbiniekam, maģistra grāds – 4 darbiniekiem, augstākā izglītība – 20 darbiniekiem, 
pirmā līmeņa augstākā izglītība – 2 darbiniekiem, vidējā speciālā izglītība – 4 darbiniekiem, 
vispārējā vidējā izglītība – 2 darbiniekiem, pamatizglītība – 1 darbiniekam. 

Lielākā daļa, t.i. 74% no 2014.gadā pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem bija 
sievietes, vīrieši – 26%. 

Vecuma struktūru 2014.gadā raksturo šādi rādītāji: 17,65% strādājošo bija vecumā no 
30-39 gadiem, 20,59% - no 40 – 49 gadiem, 44,12% - vecumā no 50 – 59 gadiem, 17,65% - 
vecumā no 60 -69 gadiem. 
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IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 

 
2014.gadā PII „Māllēpīte” darbojās 8 grupas, tai skaitā 4 obligātās bērnu no piecu gadu 

vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Kopējais bērnu skaits pēc saraksta uz 
01.09.2014. - 153, t.sk. 65 bērni no piecu gadu vecuma. Rudenī uz skolu devās 44 bērni.  

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

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

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

Par bērnu audzināšanu, izglītošanu atbild 18 pedagogi. Viņiem palīdz 14 tehniskie 
darbinieki. Kadru izmaiņu dēļ tika pieņemtas darbā divas pirmsskolas skolotājas un viena 
skolotājas palīdze. Bērna kopšanas atvaļinājumā atrodas divi pedagogi un viena skolotājas 
palīdze. 

Pedagogi un pārējie darbinieki aktīvi turpināja iesaistīties savu zināšanu un pedagoģisko 
meistarību pilnveidošanā. Viens pedagogs sadarbībā ar ESF projektu „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ieguva 4.kvalitātes 
pakāpi. 

Mūsu bērni pēcpusdienās darbojas deju aerobikas un angļu valodas maksas pulciņos. 
Mazie dejotāji piedalījās Pierīgas PII un dažādu novadu rīkotajos deju pasākumos .  
 
 
Pedagoģiskā darbība: 
 

GADA GALVENIE UZDEVUMI: 
 

1. Turpināt uzlabot sadarbību ar bērnu vecākiem izmantojot jaunākās psiholoģiski pedagoģiskās 
audzināšanas un mācību metodes: 

1.1. Organizēt aktivitātes kopā ar vecākiem dažādu profesiju iepazīšanai projektu 
nedēļas ietvaros. 

1.2. Pedagogu un bērnu vecāku saskarsmes uzlabošana organizējot psiholoģiska 
rakstura lekciju ciklu „Pieaugušo un bērnu veiksmīga sadarbība”. 

2. Aktivizēt bērnu drošības pasākumus izglītības iestādē: 
2.1. Organizēt sadarbību ar speciālajiem dienestiem. 
2.2. Ieviest apstiprinātus mērķtiecīgu pastaigu maršrutus ārpus iestādes teritorijas. 
2.3. Turpināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar bērnu vecākiem. 

3. Veidot bērniem pozitīvu un gudru attieksmi pret savu apkārtējo vidi: 
3.1. Organizēt uz pētījumiem un projektu metodēm balstītu apkārtējās vides 

izzināšanu. 
3.2. Nodrošināt bērniem pieredzes gūšanu vides aizsardzībā. 

Uzdevumi apstiprināti pedagoģiskajā sēdē 05.09.2014. 

  
REALIZĒTAIS PASĀKUMU PLĀNS 2014./2015.mācību gadā: 

 

Laiks Pasākums Atbildīgie/dalībnieki 

1-30.septembris Projekts „Mēs gribam vingrot jautrāk!” Grupu pedagogi 
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5.septembris Pedagoģiskās padomes sēde M.Čelnova, A.Kantiševa 

9.septembris 
 

Atkalredzēšanās svētki I.Barkēviča, grupu pedagogi 

15.-
19.septembris 

Projekts „No grauda līdz klaipam” A.Kantiševa, D.Jansone 

25.septembris Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Siguldas iecirkņa organizētais pasākums 
„Drošība uz ceļa” (vecākajām un 
sagatavošanas grupām) 

Grupu pedagogi 

10.oktobris Rudens svētki I.Barkēviča, grupu pedagogi 

10.-31.oktobris Grupu bērnu vecāku sapulces. Grupu pedagogi 

24.oktobris PII „Māllēpīte” bērnu vecāku kopsapulce. 
Lektore I.Aunīte 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

3.novembris PII „Māllēpīte” pedagoģiskā darba 
prezentācija seminārā-praktikumā 
„Integrētā apmācība pirmsskolā” Rīgā 

L.Bērziņa, A.Kantiševa 

10.novembris Mārtiņdiena I.Barkēviča, grupu pedagogi 

14.novembris Latvijas 96.dzimšanas dienai veltīts 
svinīgs pasākums 

I.Barkēviča, grupu pedagogi 

5.decembris „Sienāzīšu” grupa piedalās CSDD 
radošajā konkursā „Gaismas bērni” 

V.Melgaile, D.Jansone, 
A.Kantiševa 

9.-20.decembris „Sienāzīšu” grupas projekts „Kad Rūķi 
ciemos nāk...” 

V.Melgaile 

18.decembris Ziemassvētki  (Mālpils kultūras centrā) I.Barkēviča, S.Enģele, grupu 
pedagogi 

23.februāris  Mālpils vidusskolas 1.klašu atklāto stundu 
apmeklējums 

L.Bērziņa, I.Žugre, 
I.Voroņuka, I.Ivanovska, 
D.jansone, A.Kantiševa 

25.februāris Pieredzes apmaiņas brauciens uz 
Jāņmuižas PII 

M.Čelnova, A.Kantiševa, 
O.Veica, I.Barkēviča 

25.februāris Pedagoģiskās padomes sēde M.Čelnova, A.Kantiševa 

26.februāris Pierīgas novadu izglītības iestāžu, kuras 
īsteno pirmsskolas izglītības programmas, 
pedagogu radošo darbu skate. 

V.Melgaile 

03.-24.marts Jautrie starti sporta zālē I.Grīnberga 

16.-20.marts Krāsainā nedēļa grupā „Mazputniņš” L.Bērziņa 

26.marts Vecāku diena Grupu pedagogi 

27.marts Atklātā nodarbība dabā  Pierīgas 
pirmsskolas pedagogiem 
„Pavasara veselības taciņa” jaukta 
vecuma grupā „Bitīte” 

I.Ivanovska, A.Kantiševa 

30.marts „Krāsaino lietussargu šovs” grupā 
„Taurenītis” 

I.Fjodorova, L.Teša 

1.,2.aprīlis 
 

Lieldienas  I.Barkēviča, grupu pedagogi 

7.-10.aprīlis Pasaku pēcpusdiena „Ābelītes” grupā G.Rende, I.Deņisova 

11.,25.aprīlis 
29.maijs 
 

 
Bērnu tiesību aizsardzības kursi 

M.Čelnova 

15.aprīlis „Mazputniņa” un „Pūcītes” grupu 
ekskursija uz Mālpils biblioteku  

L.Bērziņa, I.Žugre 
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23.aprīlis Sagatavošanas grupu atklātās nodarbības 
sadarbībā ar skolu 

L.Bērziņa, I.Žugre 

28.aprīlis Sagatavošanas grupu ekskursija uz skolu L.Bērziņa, I.Žugre, 
A.Kantiševa 

29. aprīlis Sagatavošanas grupas piedalās 
Starptautiskajā deju dienā Ropažos 

S.Enģele, L.Bērziņa, I.Žugre 

7.,8.maijs Mātes dienas koncerti I.Barkēviča, grupu pedagogi 

13.maijs Psiholoģes I.Aunītes Lekcija PII 
„Māllēpīte” bērnu vecākiem „Psiholoģiskā 
un emocionālā gatavība skolai. Mācīšanās 
motivācija” 
Angļu valodas apmācības centra „Little 
More” prezentācija 

M.Čelnova, A.Kantiševa 

18.-22.maijs Sporta spēles  dabā I.Grīnberga 

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

29.maijs Sagatavošanas grupu izlaidumi L.Bērziņa, I.Žugre, 
I.Barkēviča 

22.jūnijs Jāņu ielīgošana I.Barkēviča, grupu pedagogi 

 
Saimnieciskā darbība 2014.gadā:  
 
Iegādes:  

1. Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli. Par kopējo summu – 892,18 EUR. 
2. Iegādāta magnetola mūzikas nodarbībām – 75,99 EUR. 
3. Iegādāts audums aizkariem 9.grupai „Bitīte” – 43,74 EUR. 
4. Grupai “Pūcīte” iegādātas jaunas gultiņas – 1679,96 EUR. 
5. Iegādāti jauni spilveni (50 gab.), frotē dvielīši (140 gab.) un matrači (16 gab.) bērniem – 

731,79 EUR. 
6. Iegādāti apmeklētāju krēsli (30 gab.) – 389,70 EUR. 
7. Iegādāts sāls un smilts kaisītājs sētniecei – 139,15 EUR 
8. Uzstādītas kāpņu margas pie 2.grupas „Rūķītis” ieejas – 467,34 EUR. 
9. Iegādāta interaktīvā tāfele – 1471,20 EUR. 
10. Iegādātas jaunas ugunsdzēsības kastes ( 4 komplekti) – 761,50 EUR 

Remontdarbi:  
1. Renovētas 12.grupas „Pūcīte” telpas (gaitenis, garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, 

tualetes telpa). 
2. Renovēta sporta zāle. 

 

 

Mālpils internātpamatskola 
 
1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 
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1.1.Skolas uzdevumi: 

Paaugstināt izglītības iestādes kvalitatīvos rādītājus atbilstoši Valsts programmai  
“Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana”; Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai (2000.-
2020.g.); Mālpils novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2033.gadam; Latvijas attīstības 
stratēģijai „Latvija 2030”  un Izglītības attīstības pamatnostādnēm (2014.-2020. )  paradigmu 
maiņu kontekstā, atbilstoši darba tirgus  un Rīgas reģiona pieprasījumam šādās pamatjomās: 1) 
Mācību saturs;2) Mācīšana un mācīšanās; 3)Izglītojamo sasniegumi; 4)Atbalsts izglītojamiem. 
5)Skolas vide; 6)Resursi; 7) Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Skola īsteno šādas izglītības programmas:1) Pamatizglītības programma (kods 
210111111),Licence V-596, Rīgā, 06.11.2009; 2) Vispārējās pirmsskolas izglītības programma” 
(kods 01011111), Licence Nr. V-6539, Rīga, 01.07.2013; 3)Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods21015611) Licence V-597, Rīgā, 
06.11.2009; 4) Profesionālā pamatizglītība „Ēdināšanas pakalpojumi”(kods2281102), Licence P- 
462, Rīga, 15.10.2009. 

Ekonomikas un izglītības sistēmas paradigmu maiņu kontekstā, lai starpdisciplinārā līmenī 
nodrošinātu skolēniem (maznodrošināto ģimeņu bērniem, bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem  un bērniem bāreņiem)  attīstību veicinošu vidi un iespēju veiksmīgāk integrēties 
sabiedrībā Mālpils internātpamatskola papildus aktīvi iesaistās: 

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

programmā tā  sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt 
lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. 2014.gadā skola ieguva “Zaļo 
karogu”; 

3) Biznesa izglītības biedrības “Yunior – Achievement” (“YA-YE”) Latvijā praktiskās 
uzņēmējdarbības programmā tā nodrošina radošās domāšanas attīstību, 
starppriekšmetu un reālās dzīves kopsakarības; 

4) Skola īsteno “Veselības veicināšanas programmu” , ikvienam ir dota iespēja iemācīties 
veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Skola piedalās Eiropas Komisijas finansētā 
programmā “Skolas piens” un Eiropas Komisijas programmā „Augļi skolai”.  Izglītības 
iestāde bija veselību veicinošo skolu sastāvā un atsāk iesaistīšanos Nacionālā Veselību 
veicinošo skolu tīklā (NVVST).  

5) Ar Mālpils novada domes finansiālu atbalstu ārpusstundām tiek īstenotas četras 
“Interešu izglītības programmas”, tās  ietvaros darbojas šādi  interešu izglītības 
pulciņi: 1)Kultūrizglītības programma:  Tautiskās dejas,  teātra pulciņš,  vizuālā māksla,  
vizuāli  lietišķā  māksla, netradicionālie rokdarbi,  ēdienu gatavošana. 2)Sporta izglītības 
programma: sporta spēles, basketbols,  peldēšana;, aerobika. 3) Tehniskās jaunrades 
programma: Tehniskā modelēšana; datoru  pulciņš. Vides izglītības programma: Eko 
pulciņš. 
 

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

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

Izglītības iestādē strādā  pedagoģiskais personāls - komanda  ar augstu atbildības 
sajūtu,  radoši, labestīgi. Skolotāji aktīvi pilnveido savu meistarību: mācāmies kopā  skolā 
organizētajos kursos; ārpusskolas kursos gan individuāli, gan komandās; ļoti daudz  mācāmies 
viens no otra, īpaši darbā ar informāciju tehnoloģijām. Skolā ir ļoti labs  nodrošinājums ar 
tehniskajiem mācību līdzekļiem:   Daudzi mācību kabineti ir aprīkoti ar   interaktīvajām 
tāfelēm un projektoriem, mācību procesā izmantojam jau pieejamos digitālos mācību līdzekļus. 

Skolotāji mācību priekšmetu stundās pielieto  daudzveidīgas izglītošanas - izglītošanās 
metodes, informāciju tehnoloģijas un metodiskos materiālus pielieto    efektīvi un jēgpilni. Tas 
dod iespēju  katram skolēnam veiksmīgāk apgūt gan mācību priekšmetus – mācību stundu 
laikā, vakara mācību – mājas darbu sagatavošanas -laikā gan informāciju tehnoloģijas.  

Pedagogi sadarbojoties mācību procesā nodrošināja pirmskolas un sākumskolas 
pēctecību. Pirmsskolas grupu absolvēja četri skolēni, no tiem trīs turpina izglītību Mālpils 
internātpamatskola 

Mālpils internātpamatskolā sasniegtie mācību rezultāti ir augsti - 2013./2014. mācību 
gada  noslēgumā  visi  skolēni  tika  pārcelti  nākamajā  klasē.   

 
Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība. 2014.gadā mācību procesa galvenās prioritātes bija 
informācijas tehnoloģiju ieviešana mācīšanās procesā un individuāla atbalsta sniegšana 
skolēniem ar mācīšanās grūtībām.  

Skolas pedagogu komanda 213 skolu atlasē ieguva tiesības piedalīties skolotāju digitālajā 
apmācības projektā „Samsung skola nākotnei”. Projekta laikā visi skolas pedagogi apguva 
jaunas zināšanas kā inovatīvi mācību procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas. Jauniegūtās 
idejas un prasmes tika aprobētas mācību procesā dažādās klasēs un jūnijā tika organizēti 
pedagogu metodiskie lasījumi, kuros skolotāji dalījās ar labāko pieredzi. Savā pieredzē 
dalījāmies arī ar Mālpils profesionālo vidusskolu un Ozolmuižas pamatskolu. Projekta rezultātā 
skolai ir izveidota jauna mājas lapa, gandrīz visiem pedagogiem ir izveidoti blogi, kuros tiek 
apkopota pedagogu pieredze. Pedagogi un skolotāji ir apguvuši jaunus prezentāciju rīkus, video 
veidošanas pamatus, sociālo tīklu izmantošanas iespējas mācību stundās. Skolas darba 
plānošanā tiek izmantoti koplietojamie datori.    

Lai pedagogi pilnveidotu zināšanas kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās 
traucējumi vai grūtības, skolā tika organizēti kursi „Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, 
kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām”. Pedagogi apguva Montesori mācību 
metodes, Widgit valodu un individuālo izglītības plānu sastādīšanu. 

Lai motivētu skolēnus pilnveidot savas zināšanas, par skolas tradīciju ir kļuvušas 
mācību priekšmetu nedēļas. Novembrī tiek organizēta Patriotiskā  nedēļa, atzīmējot Lāčplēša 
dienu un Latvijas dzimšanas dienu. Janvārī notiek matemātikas nedēļa, februāris veltīts 
dažādām valodām. Martā – mākslu nedēļa. Aprīlī dabaszinību nedēļas ietvaros notiek putnu 
erudīts. Mācību priekšmetu  
nedēļās skolēniem ir iespēja parādīt savas zināšanas dažādos pasākumos - viktorīnās, 
olimpiādēs, konkursos. 

Pedagogi šajā mācību gadā lielāku uzmanību pievērsa skolēnu mācību sasniegumu 
vērtēšanai. Tika papildināti skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi. Pedagoģiskajā 
sēdēs pedagogi dalījās pieredzē par summatīvo un formatīvo vērtēšanu. Lai paaugstinātu 
skolēnu vidējo vērtējumu līmeni, mācību sasniegumi tiek izvērtēti katru mēnesi informatīvajās 
sanāksmēs. 
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Skolēnu dalība ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos. 
Skolēni piedalās Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajās mācību 

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

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

PIKS un Latvijas mēroga rīkotajās olimpiādēs; Krievu valodā; Vizuālās mākslas 
alternatīvajā olimpiādē; Sākumskolas kombinētājā olimpiādē; Cietvielu fizikas institūtas 
sacensībās “Saules kauss- 2014”;  

Ārpusskolas skolēnu konferencēs: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
konference; ZAAO konference; “Kartupeļu brālības atklāšanas svētki”; Rīgas reģiona EKO 
skolas pasākums; LU “EKO”skola.  

Skolēni piedalījās šādās PIKSP rīkotajās sporta sacensībās : Stafetēs “Drošie un 
veiklie”, Rudens krossā, “Tautas bumba” zēniem  un meitenēm.  

Apmeklēja kultūras pasākumus Mālpils KC un citās pilsētās: muzikālo vakaru “Starp kino 
un koncertu”,pasākumu “Mālpils dziesma,  Mālpils KC teātra izrādi “Kas par traku, tas par 
traku”; mākslinieku izstādes, pasākumu “Ziemasspēles Siguldā” – Siguldas bobslejtrasē,  Cēsu 
pili, Siguldas boulingu un noskatījās filmu  kinoteātrī   “Lora”,  trīs reizes apmeklēja  hokeja spēli 
arēnā “Rīga”, vairākas  mākslinieku  viesizrādes  ir notikušas skolā.  

Skolēni ir devās  dažādās mācību ekskursijās  uz:   SIA “Mālpils Piensaimnieks”; uz 
Cēsu pili un atpūtas kompleksu “Rakši”- zoodārzu,  Rīgas kinostudiju - kino pilsētu “Cinevilla” 2 
reizes un Jaunpili,  GNP Līgatnes dabas takām,  Amatu cetru “Mazā kāpa”,  “Likteņdārzu” un 
Andreja Pumpura muzeju Koknesē,  Tērvetes dabas parku un Tērvetes senvēstures muzeju 2 
reizes,  Siguldas dabas takām,  “Gūtmaņalu” un Zino centrs – Cēsīs divas reizes ,  LU 
“Botānisko dārzu;; z/s ‘Lielgrodes”,  Vecpiebalgas “Porcelāna darbnīcu” un Amatas dabas takas;  
“Namdaru darbnīcu” Garkanē; Zinātnes centru AHHA- Igaunijā, Tartu; SIA “KVIST”; “Ķoņu 
dzirnavām”, “Šinšilas audzētavu”, Skaņākalna dabas parku, SIA “Rūjienas saldējums”. 

Skola jau otro gadu darbojas starptautiskajā Ekoskolu programmā un pirmo reizi ir 
saņēmusi programmas augstāko apbalvojumu - Zaļo karogu. Programmas pamatā ir 
vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide visā skolas dzīvē. Tā ir 
programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido 
personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību. 

Lai pilnveidotu skolēnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, sadarbībā ar skolas medicīnas 
personālu, skolēniem tiek organizētas izglītojošas lekcijas.   

Skolas gada tēmas „Veselīgs dzīvesveids” mērķis ir  pievērst uzmanību skolēnu 
veselībai, skolas un tās apkārtnes estētiskajai kvalitātei, veidot izpratni par dzīvesveida un 
patēriņa ietekmi uz vidi, veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties 
atbildību par to, radīt veselīgu un tīru vidi, kas nekaitē skolēnu veselībai, bet palīdz to uzlabot. 

Savukārt uzdevumi, kas veicami, ir: apgūt veselīga dzīvesveida pamatus; veikt pētījumu 
par skolas vides veselību;  saskatīt saistību starp savu dzīvesveidu un tā ietekmi uz vidi; 
mācīties pieņemt lēmumus saistībā ar savu veselību;  uzzināt, kur meklēt profesionālu padomu 
ar veselību saistītos jautājumos;  savākt, izskaidrot un darīt zināmus citiem pētījumu rezultātus, 
izmantojot modernās komunikāciju tehnoloģijas. 

Mūsu skola piedalījās akcijā „Veseli ēduši”.  Akcijas mērķis - rast risinājumus, lai vietējā 
un ekoloģiskā pārtika skolu ēdienkartēs būtu pašsaprotama norma, nevis grūtībās izcīnāma 
luksus lieta. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, pārstāvji no Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gatavoja veselīgu maltīti. 
Lielpusdienu gatavošanu vadīja restorāna Monhe Negro šefpavārs Hose Havjers Monsurs 
Garsija, kafejnīcas Tvaiks šefpavārs Kārlis Celms, Eco Catering galvenais šefpavārs  Rihards 
Frīdenbergs Kalniņš. Lielpusdienu akcijas „Veseli ēduši” sagatavoto maltīti bija iespēja 
nobaudīt visiem akcijas dalībniekam, diskutēt par veselīga uztura jautājumiem.  
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Konkursa ietvaros Mūsu mazais pārgājiens skolēni devās pārgājienos, ekskursijās un 
apzināja meža un koka daudzveidīgos izmantošanas veidus un meža nozares devumu savā 
pagastā, kā arī izveidoja radošos darbus – zīmēja, fotografēja, aprakstīja. 

Mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās akcijā Tērvetes dabas parka meža zvēriem 
ozolzīles. Kopā esam savākuši 213,62 kilogramus zīļu. 

Ekoskolu Pasaules rīcības dienas ietvaros  7.novembrī Mālpils 
internātpamatskolā norisinājās pasākumi ar devīzi „Veselīgs dzīvesveids – ieguldījums 
nākotnē!” Skolā tika noorganizēta lekcija „Veselīgs uzturs”, Latvijas Diētas un Uztura 
Speciālistu Asociācija (LDUSA). Lekcijā LDUSA uztura speciālisti stāstīja 7.-9.klašu skolēniem 
par ikdienas uztura un fizisko aktivitāšu līdzsvara nozīmi, sniedzot praktiskus padomus, kā 
padarīt savu ikdienu veselīgāku. Pamatskolas un sākumskolas klasēm bija iespēja bibliotēkā 
iepazīties ar grāmatu un preses izdevumu izstādi, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. 
Veselīgajās stafetēs skolas sporta zālē iesaistījās gan sākumskolas komandas, gan 
pamatskolas skolēnu klašu komandas. Pamatskolas skolēni paši veidoja dažādas stafetes, 
kurās bija gan sporta aktivitāšu elementi, gan veselīga uztura elementi. Sākumskolas skolēniem 
noorganizēja arī dažādu dārzeņu un augļu svaigi spiestu sulu degustācija, tika cienāti visi 
interesenti. 

Piedalījāmies ZAAO rīkotajos konkursos:  2.-6. klases skolēni konkursā ZAAO pastkarte, 
6., 9. klases skolēni konkursā ZAAO komiksi, 9.klases skolnieks Bruno  ZAAO rīkotajā konkursā 
„Galda spēles”. 

Skolas gaiteņos ir uzstādīti konteineri pet pudeļu savākšanai, kas organizē skolēnus 
pievērst uzmanību atkritumu šķirošanai. Piedalāmies  „Zaļā josta” rīkotajās akcijās - konkursos 
„Tīrai Latvijai”. Vācām makulatūru. Makulatūras vākšanā piedalījās visas klases un skolas 
darbinieki, īpašu aktivitāti parādīja sākumskolas klases. Savāktas 4.123 tonnas. Savācām 
izlietotās baterijas 86kg. 

Skolotājas katru gadu piedalās Mammadaba programmā, šogad iesaistot 1./2., 5. un 
7.klasi. Cūkmena T-kreklu dizaina konkursā piedalījās  3.klase audzinātājas : Iveta Kukurāne, 
Ilze Liepa.  2.-6. klašu komandas piedalās projektā „Dārznīca”, audzējot atsūtītos augus, veicot 
novērojumus un fiksējot rezultātus. Projektu nedēļas tēma – „Veselības karuselis” tika 
sasaistīta ar ekoskolas gada tēmu „Veselīgs dzīvesveids”. Projektu nedēļas laikā skolēni pētīja 
dažādus ar veselīgu dzīvesveidu saistītus jautājumus. Projektu tēmas bija izvēlētas saistībā ar 
aktualitātēm mūsu skolā - sports, ārstniecības augi, veselīgs tradicionālais uzturs Eiropas 
valstīs, smēķēšana. 9.klase izveidoja blogu "Sports mūsu skolā", kur tiek atspoguļotas sporta 
aktivitātes skolā:http://www.sportsmalpilsint.blogspot.com 8.klase un 5.klase veidoja plakātus 
par smēķēšanas kaitīgumu. Plakāti tika izvietoti skolas gaitenī, lai visi varētu iepazīties ar tiem. 
6.klase izveidoja prezentāciju par ārstniecības augiem un uzdāvināja skolotāju kolektīvam zāļu 
tēju. 7.klase izpētīja Pasaules valstu tradicionālās virtuves veselīgas ēšanas paradumus. 
Pasākuma noslēgumā katra klase zīmēja plakātu "Veselīgs dzīvesveids." 

Skolēni iesaistījās akcijā Veselīga dzīvesveida kampaņa Latvijas skolēniem „VESELĪGS. 
Uzturs. Dzīvesveids. Tu” un noskatījās izveidotos video sižetus, kas rosina domāt par savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanu. 
Skolēnu Karjeras izglītība un uzņēmējdarbības spēju attīstība. Lai skolēni spētu mērķtiecīgi 
pilnveidot kompetences un veidot savu karjeru, tika aktualizēta Karjeras izglītība.  

Ar audzinātāja atbalstu tiek veidoti Skolēna portfolio, kas ietver sevis izzināšanu, darba 
pasaules iepazīšanu, savu lēmumu pieņemšanu un karjeras plānošanu.S 
Skola ir iesaistījusies Junior Achievement – Young Enterprise Latvija aktivitātēs. 
Sākumskola piedalās biznesa vārdnīcu un  pasaku konkursā. Sākot no 4.klases skolēniem ir 
iespēja veidot skolēnu mācību uzņēmumus, kuru darbībai piemīt izglītojošs raksturs. Skolēnu 
uzņēmumi pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod 
preces vai pakalpojumus. Rudenī tika reģistrēti četri skolēnu mācību uzņēmumi: 4.klase “Svētku 
rota”, 5.klase- “HAPPY DAY”; 6.klase- “PERLIITES”, 7.klase “BEAUTY7”. Skolēni mājturības 
stundās, interešu izglītības pulciņos un brīvajā laikā praktiskajās  nodarbībās pilda īsta 
uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē. Mācību materiālus izmanto preču ražošanai, ko 
pēc tam pārdod  Ziemassvētku, Lieldienu tirdziņos, gūstot SMU  peļņu. Draudzības nedēļā 

http://www.sportsmalpilsint.blogspot.com/
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gatavo mīļas dāvaniņas draugiem, Māmiņu dienā gatavo patīkamus pārsteigumus māmiņām. 
 
1.3. Skolēnu skaita dinamika.   

 2014. gada 1.septembrī  skolā  mācījās 134 skolēni  no 25 Latvijas novadiem  un 
pilsētām t.sk. 18 skolēni (13%)  ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši  bērni.  No  Mālpils  
novada mācās     16 skolēni  jeb  12%.    
2. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā  un  kā tās ietekmēs finanšu rezultātus.   

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

Skolā strādā 32 pedagoģiskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 39.169 un  1.9  interešu 
izglītības likmes   un 27 tehniskie darbinieki ar kopējo likmju skaitu 25,3 , t.sk. ārste  un  
medicīnas māsa.  
  Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas izdevumi vienam skolniekam mēnesī laika 
posmā no 1997. gada ir sekojoši: 1997.g.-Ls 88; 1998.g.-Ls 84; 1999.g.- Ls 90; 2000.g.-Ls 96; 
2001.g.-Ls102; 2002.g.- Ls102; 2003.g.-Ls108; 2004.g.- Ls131; 2005.g.-Ls118; 2006.g.-Ls185; 
2007.g.- Ls171; 2008.g.- Ls186; 2009.g.- Ls185; 2010.g.-Ls197; 2011.g.- Ls167; 2012.g.- 
Ls161; 2013.g. –Ls 174; 2014.g. EUR 247. 
3. Paredzamie notikumi, kas varētu nozīmīgi ietekmēt iestādes darbību nākotnē:  

 Transporta pakalpojumu sadārdzinājums var būtiski apdraudēt skolas darbību. 

 Nepieciešams palielināt interneta jaudu, līdzekļi optiskā kabeļa vai cita veida interneta 
pievada ierīkošanai. 

 Nepieciešami papildus līdzekļi: teritorijas labiekārtošanai pēc A/S “Norma – K” projekta 
īstenošanas; mācību korpusa ugunsaizsardzības sistēmas uzstādīšanai; medicīnas 
kabineta sertificēšanai, konkrēti, uzbrauktuves vai pacēlāja ierīkošanai, internātu pamatu 
hidroizolācijai un  jumtu nomaiņai, skolas iekšējās vides uzlabošanai. 

 Kvalificētu ar augstu atbildības sajūtu par veicamo darbu internāta skolotāju varbūtējais 
trūkums saistībā ar nekonkrēto atalgojuma sistēmu internātskolām; varbūtējo skolēnu 
skaita palielinājumu un skolēnu arvien komplicētāk sastāvu. 

 Esam iesaistījušie “Erasmus+ “projektos, gaidām varbūtēju apstiprinājumu. 
4. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi. 

1) Mālpils internātpamatskola katru gadu analizē skolas attīstības plāna izpildi un saskaņā  ar    
analīzes rezultātiem izstrādā un apstiprina skolas darba plānu nākošajam mācību gadam, 
audzināšanas darbības programmu, izglītojamo adaptācijas darba plānu, ārpusstundu darba 
plānu un  metodisko komisiju darba plānus. Pedagoģiskie darbinieki ir izstrādājuši individuālās 
mācību priekšmetu programmas skolēniem, kuri apgūst „Speciālās pamatizglītības programmu 
ar mācīšanās traucējumiem”.  

Fakultatīvi pirmsskolā tiek mācīta angļu valoda. Sākumskolā no 1.-4.klasei   tiek mācīta 
koriģējošā vingrošana un peldēšana. Visās  klasēs tiek īstenota veselības izglītības programma.  

Pedagoģiskie darbinieki ārpusskolas piedalās semināros. 2)Aktivizējusies IT izmantošana 
mācību procesā. Interaktīvās mācīšanas metodes tiek plaši izmantotas ģeogrāfijas , angļu 
valodas, matemātikas, vides izglītības, fizikas, ķīmijas un valodu apguvē. Skolotāji dalās 
pieredzē par  IT  izmantošanu ar citām skolām un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības 
Satura centru.  Audzināšanas darbības programmas ietvaros skolēni  iesaistās IT apguvē  
PowerPoint  vidē  gatavo   un  prezentē tematiskus  materiālus. 3) Pedagoģiskie darbinieki 
aktīvi iesaistījušies projektos un kustībās „Draudzīgā skola”, „Mamma daba”, Veselību 
veicināšana”, „Brīvprātīgo darbs”. 4)Vecāki un pašvaldību sociālie dienesti  regulāri tika 
informēti par skolēnu sasniegumiem un problēmām  mācību  darbā. 5)grupu audzinātāji, 
medicīnas personāls, skolas vadība veic pētījumus  par skolēnu sastāvu. Skolas vadība  
izstrādā  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai, izstrādāta bērnu un jauniešu veselības 
veicināšanas programma “Veselība ir cilvēka psihiskā, fiziskā un sociālā labklājība” 6)Piedalās  
Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  organizētajos  pētījumos par tematiku” Sociālās atstumtības 
riska mazināšanai ” un „ Kāpēc skolēni agri pamet skolu”.  
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5. Mālpils internātpamatskolas struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, 
pārraudzībā esošās  iestādes: 
Izglītības iestāde darbojas saskaņā 16.09.2009. Nr. 6/2 Mālpils novada domē apstiprināto   
Mālpils internātpamatskolas nolikumu, saskaņotu Mālpils internātpamatskolas organizatorisko 
struktūru un saskaņā ar Mālpils internātpamatskolas  iekšējo  darbību  reglamentējošajiem  
normatīvajiem  dokumentiem. Iekšējie normatīvie dokumenti regulāri tiek pilnveidoti un 
papildināti. 
6. Mālpils internātpamatskolas 2014. gada finansējuma analīze. 
 
Mālpils internātpamatskolas uzturēšanas tāmes kopsumma 2014.gadā sastādīja EUR 751428 
 
t.sk. Pašvaldību budžeta transferti      EUR 629005 
 Pašu ieņēmumi no telpu nomas un no citiem maksas pakalpojumiem EUR  28312 
  
 Kopā ieņēmumi:        EUR 657332 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā     EUR   94096 
  
Budžeta līdzekļu izdevumi: EUR 705237 
Līdzekļi izlietoti sekojoši: 
 Atalgojums pedagoģiskajiem darbiniekiem    EUR 245626 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti   EUR   60888 
 Kopā pedagoģiskajiem darbiniekiem:     EUR 306514 
 
 Atalgojums tehniskajiem darbiniekiem     EUR 131968 
 Darba devēja VSAOIe un sociāla rakstura pabalsti    EUR   35089 
 Kopā tehniskajiem darbiniekiem:      EUR 167067 
 
 Komandējumi un dienesta braucieni     EUR       141 
 Izdevumi par pakalpojumiem      EUR 108924 
 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inventārs EUR 104916 
 Izdevumi periodikas iegādei      EUR       308  
 Kopā preces un pakalpojumi:      EUR 214597 
 
 Kapitālie izdevumi          EUR   17377 
 
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās:    EUR    46191 
 
Lielākie izdevumi par pakalpojumiem un precēm: Skolēnu pārvadāšanas izdevumi – EUR 
21008. Komunālo pakalpojumu izdevumi – EUR 45261, t.sk. apkurei – EUR 19623, aukstā 
ūdens un kanalizācijas izdevumi – EUR 4102, elektroenerģijai – EUR 21536. Iekārtu, inventāra 
un aparatūras remontam – EUR 6081. Veļas mazgāšanai – EUR 5712. Durvju nomaiņai 
internātos –EUR 14740. Skolēnu ēdināšanai – EUR 71132. Krājumu, telpu remontmateriālu, 
energoresursu (degviela), medikamentu, biroja preču, inventāra, mācību līdzekļu iegādei – EUR 
33784. Pamatlīdzekļu (t. sk. datoru, grāmatu) iegādei – EUR 12068.  

 
 

Mālpils novada  vidusskola 
 
2014./2015.m.g. mācības pirmajā klasē uzsāka 44 pirmklasnieki, 12 skolēni vidusskolas 

posmā un 6 skolēni vidusskolas neklātienes programmā. Skolēnu kopējais skaits uz 2014.gada 
1.septembri bija 347 skolēni. 

2015.gada februārī skolā norisinājās izglītības iestādes akreditācijas process, kura 
rezultātā skola un tās realizētās programmas ir akreditētas līdz 2021.gada 8.aprīlim. 
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Skola turpina realizēt 6 izglītības programmas, divas no tām ir paredzētas skolēniem ar 
speciālajām vajadzībām. Speciālās izglītības programmās 2014./2015.m.g. prasmes un 
zināšanas apgūst 16 skolēni.  

Lepojamies ar labiem rādītājiem mācību darbā. Visu klašu vidējais vērtējums mācību 
gadu pabeidzot bija 6,8 balles, 42% skolēnu gada vērtējumos uzrādīja augstus un optimālus 
rezultātus. 75 skolēni saņēma atzinības rakstus par teicamiem un ļoti labiem sasniegumiem 
mācību darbā. 2014./2015.m.g. 1.semestri noslēdzot, 11 skolēni uzrādīja ļoti labus un teicamus 
sasniegumus, kas deva iespēju 2.semestrī saņemt mācību stipendiju. 

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

2014.gada vasarā apliecību par iegūto izglītību saņēma 26 pamatskolas skolēni, 22 
vidusskolas skolēni, no kuriem 6 neklātienes nodaļas audzēkņi. 6 absolventi saņēma atzinības 
rakstus par ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā. Šogad skolas augstāko apbalvojumu 
„Pūces balva” saņēma četri mūsu skolas absolventi.  

Šogad esam piedalījušies arī Pierīgas novadu un valsts olimpiādēs: 13 skolēni saņēma 
atzinību par piedalīšanos un godalgotas vietas par labiem rezultātiem. 

Aktīvi esam darbojušies arī interešu izglītības nodarbībās un uzrādījām labus rezultātus: 
divi deju kolektīvi saņēma pirmās pakāpes diplomus par savu sniegumu Pierīgas novadu skolu 
tautisko deju kolektīvu skatē un ieguva tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. Piedalījāmies sadraudzības koncertos un dažādos skolas organizētajos 
pasākumos.  

Skolā tiek realizētas 19 interešu izglītības programmas, kurās skolēniem ir iespēja 
pilnveidot savas prasmes un attīstīt spējas gan sportojot, gan dejojot, dziedot, piedaloties 
novadpētniecības nodarbībās. Šogad uzsākām jaunas programmas realizēšanu: 
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un popularizēšana, kuras rezultātā skolas gidi jau 
novadīja arī pirmās ekskursijas sākumskolas skolēniem. 
 Pateicoties aktīvai Ekopadomes darbībai, pie skolas augsti mastā jau piekto gadu pēc 
kārtas plīvo Zaļais karogs. Arī šogad bijām aktīvi „ZAAO” konkursos, Ekoskolu forumā. 
Sacentāmies makulatūras, PET pudeļu, bateriju vākšanas, sadzīves elektropreču nodošanas 
akcijās, pētījām transporta ietekmi uz vidi un veselību. 

2014.gadā uzsākām dalību divos projektos: Mālpils novada 
domes Erasmus+ programmas projekts «Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību» un 
Erasmus+ programmas projekts „Skolotāju profesionālo un svešvalodu kompetenču uzlabošana 
kā skolas modernizācijas un internacionalizācijas priekšnoteikums”. 

Jau trešo gadu skolā norisinās konkurss „Labākā klase”, no 1.septembra vidusskolēniem 
par labiem sasniegumiem mācībās ir iespēja saņemt stipendijas. 
 10. – 11.klašu skolēni šogad piedalās uzņēmējdarbības programmā “Esi Līderis!”, kuras 
apgūšanas noslēgumā saņems sertifikātu, kas dos papildu kredītpunktus, stājoties programmas 
sadarbības augstskolās. 

Arī šogad turpinām darbu pie skolas fiziskās un estētiskās vides sakārtošanas. Ar 
mācību līdzekļiem tiek papildināti kabineti, skolēniem tiek nodrošinātas visas mācību grāmatas 
un darba burtnīcas atsevišķos priekšmetos. 2014.gada vasarā tika pilnībā pabeigts sanitāro 
mezglu remonts, veikts remonts vairākos mācību kabinetos, pagarinātās dienas grupas telpā, 
speciālā pedagoga kabinetā. Turpinām iekārtot mācību kabinetus, iegādājoties jaunas mēbeles, 
tiek plānoti un veikti sagatavošanas darbi skolas gaiteņu remontam.   

 

Mālpils Profesionālā vidusskola 
 
1. Mālpils Profesionālās vidusskolas struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes, 
pārraudzībā esošās iestādes: 



Mālpils novada domes 
 2014.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

25 

 

Mālpils Profesionālā vidusskola ir Mālpils novada profesionālās izglītības iestāde. Skola ir 
juridiska persona, kuras dibinātājs ir Mālpils novada dome. Skolai ir pastarpinātās pārvaldes 
iestādes statuss un tā ir Mālpils novada domes tiešā pārziņā. 
Izglītības iestāde darbojas saskaņā 16.09.2009. Nr 6/2 Mālpils novada domē apstiprināto 
Mālpils   Profesionālās vidusskolas  nolikumu un saskaņotu Mālpils  Profesionālās vidusskolas 
organizatorisko struktūru. Izmaiņas tiek apstiprinātas ar Mālpils domes lēmumu.  
Mālpils Profesionālā vidusskola un   Mālpils internātpamatskola   strādā saskaņā ar  vienoto 
vadības un skolu administrēšanas nolikumu. Mālpils  Profesionālās vidusskolas   iekšējo  
darbību  reglamentē   iekšējie normatīvie dokumenti. 
 
2.Galveni notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata periodā: 
2.1. Skolas uzdevumi:  

Paaugstināt izglītības iestādes kvalitatīvos rādītājus atbilstoši Valsts programmai  
“Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana”; Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai (2000.-
2020.g.); Mālpils novada ilgstspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2033.gadam; Latvijas attīstības 
stratēģijai „Latvija 2030”  un Izglītības attīstības pamatnostādnēm (2014.-2020. )  paradigmu 
maiņu kontekstā, atbilstoši darba tirgus  un Rīgas reģiona pieprasījumam šādās pamatjomās: 1) 
Mācību saturs;2) Mācīšana un mācīšanās; 3)Izglītojamo sasniegumi; 4)Atbalsts izglītojamiem. 
5)Skolas vide; 6)Resursi; 7) Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 
        Mālpils Profesionālajā vidusskolā īsteno četras tautsaimniecības prioritāras izglītības 
programmas: 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 3381102, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā kvalifikācija 
- Ēdināšanas pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4594. 2. 
„Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kods 3358203, īstenošanas ilgums 4 gadi, 
piešķiramā kvalifikācija – Inženierkomunikāciju tehniķis – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-8480.  3. „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kods 3354304, īstenošanas ilgums 4 
gadi, piešķiramā kvalifikācija - Mēbeļu galdnieks – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence 
P-4591. 4. „Interjera dizains”, kods 3321403, īstenošanas ilgums 4 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija – Interjera noformētājs – 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, licence P-4590. 
„Ēdināšanas pakalpojumi”, kods 35b81102, īstenošanas ilgums 1.5 gadi, piešķiramā 
kvalifikācija - Ēdināšanas  pakalpojumu speciālists - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 
licence P-4595.  

Ekonomikas un izglītības sistēmas paradigmu maiņu kontekstā, lai starpdisciplinārā 
līmenī nodrošinātu izglītojamiem veicinošu vidi un veicinātu vērtībizglītībā balstītu indivīda 
profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē, ar Mālpils novada 
domes finansiālu  atbalstu tiek īstenotas šādas  interešu izglītības programmas: 1) 
Kultūrizglītības programma: vokālais  ansamblis; 2) Jaunrades darba programma: Izglītojamo 
pašpārvalde,  Jaunatnes iniciatīvas centrs; 3) Tehniskās jaunrades programma: datorgrafika, 
foto;  3) Sporta izglītības programmā: sporta spēles, smagatlētika; 4) Citas programmas: 
projektu darbnīca, aerobika (zumba) 5) meistardarbnīcas: viesu apkalpošana, mājsaimniecības 
(ēdināšanas pakalpojumi), kokapstrādes, dizains, ēku inženieri (metālapstrāde), auto vadīšana 
(teorija) 

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi profesionālo meistarību pilnveidoja 
ārpusskolas pasākumos:  Audzēkņi aktīvi piedalījās ārpusskolas konkursos un aktivitātēs:  
           Jaunieši piedalījās seminārā par programmu „Jaunatne darbībā”; startēja Latvijas 
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu pasākuma 
,,Jaunais profesionālis 2014” aktivitātēs.  

Jaunieši piedalījās Latvijas Celtnieku arodbiedrības jauniešu padomes Pilons sadarbībā 
ar Jaunatnes starptautisko lietu aģentūru un Eiropas Savienības programmu „Jaunatne darbībā 
īstenotajā projektā „Jauno būvnieku tīkls”; devās uz Jaunatnes Starptautisko programmu 
aģentūras un Eurodesk reģionālā sadarbības partnera nodibinājuma „Pievienotā vērtība” 
organizēto ES programmas Erasmus+ Jaunatnes jomas projektu un e-formu aizpildīšanas 
semināru; piedalījās Amatu prezentācijā Karjeru dienā Siguldas pilsētas vidusskolā; Amatu 
prezentācijā Karjeru dienā Siguldas 1.pamatskolā;  startēja Latvijas profesionālās izglītības 
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iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā Viesmīlības pakalpojumi; izglītības 
programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” pārstāvis piedalījās Latvijas profesionālās 
izglītības iestāžu izglītojamo Kokapstrādes nozares profesiju profesionālās meistarības 
konkursā „Krēsls 2014”  nominācijā „Galdnieks”; piedalījās Projekta CEPH ATLV, EST Mācību 
seminārā / radošajā nometnē profesionālajām mācību iestādēm; apmeklēja „JA-YE Latvija” 
rīkoto mārketinga  un iedvesmas semināru; piedalījāmies  Latvijas profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „Ēdināšanas pakalpojumi”;  

Kustību teātra dalībnieki piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Vidzemes novada 
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošajā pasākumā „Dabas ritums” Latvija gadalaiku 
krāsās.; Izglītības un zinātnes ministrijas Vidzemes novada Profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu radošajā pasākumā „Dabas ritums” Latvija gadalaiku krāsās – meistardarbnīcas;   

Audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījās AMI rīkotās Vidzemes sporta spēlēs šādos 
sporta veidos: roku cīņā, svaru stieņa spiešanā guļus, volejbolā, minifutbolā, vieglatlētikā, 
florbolā, tautas bumba jaunietēm, šautriņu, mešanā mērķī. 

Mālpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi apmeklēja šādās mācību ekskursijas: 
Izglītības programmas „Interjera dizains” izglītojamie devās uz būvmateriālu veikalu „K-Rauta”, 
mēbeļu salonu MC2, Latvijas fotogrāfa G. Bindes jubilejas fotogrāfiju izstādi Latvijas fotogrāfijas; 
apmeklēja izstādi „Uz lielās dzīves trases. Sešdesmito gadu grafiskā valoda” Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejā;  izstādi „1914” izstāžu zālē Arsenāls; apmeklēja muzikālo vakaru 
„Starp kino un koncertu”; uz SIA „Mālpils piensaimnieks” pienotavu; apmeklēja uzņēmumu 
„Imanta” SIA „Rīgas Siltums” siltuma centrāli; uz ēdināšanas uzņēmumu – atpūtas centru „Lido”, 
viesnīcu „Tallink”, augļu bāzi SIA „Augļu serviss”; darba aizsardzība un elektrodrošības mācību 
stundas ietvaros devās uz SIA „Cits Serviss”; devās uz hokeja spēli „Dinamo Rīga” – „Dinamo 
Minska” (divas reizes); uz izstādi „Riga FOOD 2014”; devās ar vilcienu Rīga – Daugavpils – 
piedalīties Rīga 2014 mākslas pasākumā ROTKO vilciens, apmeklēja Rotko mākslas centru 
Daugavpilī; uz Bīriņu pili – objekta darba vides apskate; uz Latgales kultūrvēsturiskajiem 
centriem Aglonā un Preiļos; uz viesu namu „Rakši” – mācību priekšmeta Vides kultūra un 
saskarsme;  apmeklēja speciāli organizēto Latvijas profesionālo skolu programmas ”Interjera 
dizains”   kvalifikācijas darbu izstādi. 

Mālpils Profesionālajā vidusskolā tika organizēti konkursi profesionālajos mācību 
priekšmetos.  Par skolas darbu tika  ievietotas  reklāmas  masu saziņas līdzekļos:  reklāma 
,,Skola 2015”, „Izglītības ceļvedis 2015”, avīze „Mālpils Vēstis”,  izdevumā ,,Augstākā un 
profesionālās izglītība Latvijā un ārzemēs 2015”, izdevniecība „SMAILS”, laikrakstā izstāde , 
izplatīšana „Izglītība 2014”, Siguldas avīzē, informācija žurnālā „Vērīgs”, Siguldas radio 
„Radio7”, Skolas prezentācija Suntažu vidusskolā, reklāmas bukletiņi  ,,Atvērto durvju dienām”, 
profesionālās orientācijas braucieni pa novadiem: Ieriķi, Līgatne, Siguldas pagasta bibliotēka, 
Jūdaži, Inciems, Ragana, Sēja, Loja, Murjāņi, SIA „Rāmkalnu serviss”, Inčukalns, SIA „ČILLI 
PICA”, Ķeipene, Madliena, Taurupe, uz skolām: Siguldas pilsētas 1. pamatskola, Siguldas 
pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola, Mores pamatskola, Zaubes pamatskola, Līgatnes 
novada vidusskola, Turaidas pamatskola, Lēdurgas pamatskola, Vidrižu pamatskola, Vangažu 
pamatskola, Madlienas pamatskola, Lauberes pamatskola, Ķeipenes  pamatskola. Radošās 
darbnīcas: Inčukalna pamatskola, Mālpils vidusskola, Mālpils internātpamatskola.   

Mālpils Profesionālajā vidusskolā atvērto durvju dienās  viesojās  tuvākās  Pierīgas 
reģiona pamatskolas un vidusskolas skolēni.  

2.2. Izglītības programmas un audzēkņu skaita analīze.  
Izglītības programmās un apmācību  kursos uz 2014. gada 1. oktobri - audzēkņu skaits 
samazinās. 
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2014. gada vasarā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvēja 43 kvalificēti speciālisti. 2014/ 
2015. mācību gadā uz 1. oktobri Mālpils Profesionālajā vidusskolā  mācās   155 audzēkņi no 34 
novadiem, t.sk no Mālpils novada 23, Siguldas novada 29.  
2.3. Mālpils Profesionālās vidusskolas darbinieki: Mālpils Profesionālajā vidusskolā strādā 
30 pedagoģiskie darbinieki un 19 tehniskie darbinieki. 
3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem  
1) Izglītojamo skaita samazinājums izglītības programmās pēc 9. klases būtiski samazina valsts 
piešķirto mērķdotāciju  uzturēšanas izdevumu segšanai.  
2) Plānotais un iespējamais audzēkņu skaita palielinājums izglītības programmās pēc 12.klases 
var palielināt ESF piešķirtos līdzekļus izglītības programmu nodrošināšanai un izglītojamo 
uzturēšanas izdevumiem.  
4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē:  
1) Samazinājušies maksājumi par apkuri, īstenotājā KPFI projektā „Kompleksi risinājumi gāzu 
emisiju samazināšanai Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītības iestāžu ēkās” paredzētie 
parametri ir sasniegti; 
2) Būtiski paaugstināsies mācību vides kvalitāte, jo skolotāji 2014. gadā piedalījās ESF 
projektos;  
3) Uzlabojas vides drošība, mācību telpās un dienesta viesnīcā pēc Mālpils novada domes 
2013.gadā iegādātajiem ugunsdzēšamajiem aparātus;  
4) Izglītības programmu piedāvājuma daudzveidība un atbilstība Latvijas tautsaimniecības 
attīstībai. 
Ekonomikas un izglītības paradigmu maiņu kontekstā un starpdisciplinārā līmenī, attīstot 
“Jauniešu izglītības centra” aktivitātes, piesaistot interešu izglītība pulciņu piedāvātās iespējas, 
izglītojamiem vairāk  kā līdz šim tiek attīstītas radošās spējas un uzņēmējdarbības spējas. 
5) Izglītības iestādei ir nepieciešami papildus līdzekļi:  1) skolas ārējās  vides labiekārtošanai un 
skolas iekšējās vides modernizēšanai: interjera noformējumam, materiāli tehniskajai bāzei t.sk. 
informācijas tehnoloģiju atjaunošanai, interneta jaudas palielināšanai t.sk.optiskā kabeļa vai cita 
veida interneta pievada ierīkošanai; 2) ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas ierīkošanai 
mācību korpusā. 
6) Es  struktūrfondu  piesaiste pedagoģisko darbinieku tālākizglītībai un vides labiekārtošana - 
esam iesaistījušies Mālpils novada domes, Vides,  “Erasmus+ “projektos, gaidām varbūtēju 
apstiprinājumu. 
5.Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 
saskaras 
1) Izglītojamo skaita samazinājums var ļoti būtiski samazināt uzturēšanas izdevumus. 
2) Satiksmes autotransporta maršrutu nepietiekams tīkls un biļešu cenas sadārdzinājums  līdz 
Mālpilij būtiski samazināja izglītojamo skaita plūsmu līdz izglītības iestādei. 
3) Skolotāju varbūtējais trūkums saistībā ar  nekonkrēto atalgojuma sistēmu,  zemo atalgojumu 

Nr.   Apmācību  kurss    Kopā 

p.k. Izglītības programmas nosaukums I II III IV 155 

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

16 24 16 26 82 

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

15 8 - 18 41 

3 ”Kokizstrādājumu izgatavošana”           
(kvalifikācija -Mēbeļu izgatavošana) 

 - - - 4 4 

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

- 4 7 8 19 

5. “Ēdināšanas pakalpojumi” (kods 35b81102) 
(kvalifikācija – Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists) 

- 9 - - 9 
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un  komplicēto izglītojamo  sastāvu;  
6. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi: 
 1) Mālpils Profesonālajā vidusskolā  katru gadu analizē skolas attīstības plāna izpildi un 
saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm un skolas analīzes rezultātiem izstrādā 
un apstiprina skolas darba plānu nākošajam mācību gadam, audzināšanas darbības 
programmu, izglītojamo adaptācijas darba plānu, ārpusstundu darba plānu un  metodisko 
komisiju darba plānus.  
2) Pedagogi piedalās  ESF projektā un dažādos IZM rīkotajos pedagogu profesionālās 
pilnveides semināros  vispārējās izglītības un  profesionālās izglītības skolotājiem  Leonardo da 
Vinci  un Erasmus+ projekta ietvaros pedagoģiskie darbinieki pilveidoja kompetences Vācijā 
divas reizes un Spānijā.  
3) Mālpils Profesionālā vidusskola ir atvērta iestāde sadarbībai, labām idejām,  aktivitātēm, 
projektiem.  Turpinās  2012. gadā   iesniegtais   un apstiprinātais Leonardo da Vinci 
programmas   projekts „Jauna pieredze Eiropas uzņēmumos”, kura ietvaros ārzemju praksēs 
piedalīsies 20 skolas audzēkņi  līdz 2014.gadam. Izglītības iestādē tika organizēti atvērti 
pasākumi: Mākslas dienu pasākums “Putnu dienas” un “Uzņēmēju diena”.  
4) 2014. gadā   Mālpils domes projekta „Mēs savam novadam’ īstenota ideja  un uzstādīts  āra 
trenažieris „Ceturtais solis”. 
5) Ir uzsākta sadarbība ar  biznesa izglītības biedrību  “Yunior Achievement – Young 

EnterpriceLatvija” (saīsinājumā YA-YE) praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā.  
Mūsu skolas jaunieši piedalās gandrīz visās biznesa izglītības biedrību YU-JE piedāvātajās  
aktivitātēs. Īpaši aktīvi tiek  veidoti “SMU” - skolēnu mācību uzņēmumi, kur caur praktisko 
darbību tiek attīstītas spējas patstāvīgi, kritiski un radoši domāt, improvizēt,  sadarboties, 
pielāgoties, priecāties par paveikto.  Tas izglītojamiem  nākotnē palīdzēs turpināt attīstīt 
radošo domāšanu mūžizglītības kontekstā,  būt  konkurētspējīgam  darba tirgū un veiksmīgi 
integrēties ātri mainīgajā pasaulē. YA – JE, noslēgtā līguma ietvaros, skolotājiem un 
izglītojamiem, atbilstoši vecumam, piedāvā šādas aktivitātes un sniedz atbalstu to 
īstenošanai izglītības iestādē. 

6) Skolotāji aktīvi iesaistījušies IT programmu apguvē  / darbs PowerPoint vidē/ un IT 
izmantošanā  interaktīvās tāfeles darbībā, mācību procesa sagatavošanā un vadīšanā. Skolotāji 
dalās pieredzē par  IT  izmantošanu ar citām skolām. Audzināšanas darbības programmas 
ietvaros  audzēkņi  iesaistās IT apguvē  Power Point  vidē  gatavot  un  prezentēt  tematiskus  
materiālus. Saturiski pilnveidotas mācību priekšmetu programmas visos mācību priekšmetos.  
7) Skolas  vadība  izstrādāja  ieteikumus pedagoģiskā  darba  pilnveidošanai, izstrādāta bērnu 
un jauniešu veselības veicināšanas programma “Veselība ir cilvēka psihiskā, fiziskā un sociālā 
labklājība” un skolas ārsts īsteno ‘Veselības veicināšanas programmu” gan izglītojamajiem, gan 
skolas darbiniekiem.   
8) Sadarbībā ar IZM audzēkņi piedalījās Valsts Profesiju konkursos, “Amatu dienās”- profesiju 
prezentācijas pasākumā. Piedalījās s AMI sporta sacensībās.  Piedījās Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociācijas, Būvniecības asociācija un Kokrūpniecības asociācijas rīkotajos 
pasākumos. 
9) Mālpils Profesionālajā vidusskolā veikti labiekārtošanas darbi: Prakšu ietvaros izveidota viesu 
apkalpošanas klase,. Finasu iespēju robežās veikti kosmētiskie remonti mācību korpusā, 
dienesta viesnīcā.  
10) 2014. gadā Mālpils Profesionālā vidusskola organizēja 65.gadu jubilejas pasākumu, kurā 
piedalījās vairāk kā 500 dalībnieki.   
 7.  Mālpils Profesionālās vidusskolas 2014. gada finansējuma analīze:   
       Mālpils Profesionālā vidusskolā  2014.gadā kopējie naudas līdzekļi bija 615589 EUR, 
 no tiem uzturēšanas izdevumiem                        501630 EUR jeb 81.49 % 
          -    izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pedagogiem191284 EUR jeb 31.07% 
          -    Mālpils novada domes līdzekļi. IZM-242864               248686 EUR jeb 40.40 % 
          -    NVA                                                                                    617  EUR jeb 0.10%  
          -     pašu ieņēmumi                      55001 EUR jeb 8.94 % 
          -     atlikums uz gada sākuma          6042   EUR  jeb 0,98% 
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  ES projektu nauda līdzekļi                              113959 EUR jeb 18.51% 
 
          - IZM dotācija   mērķstipendijām    46861  EUR jeb 7.61 % 
          - Leonardo da Vinci, Erasmus+ projektiem  49860  EUR jeb 8.10 %    
         - VIAA dotācija ESF projektam                                     13505  EUR jeb  2.19% 
          - atlikums uz gada sākuma                                             3733  EUR jeb 0.61% 
 
ES līdzekļi 2014.gadā tika saņemti  kopā  110226 EUR  šādiem projektiem: 
-  Leonardo Da Vinci projekts „Jaunu profesionālo iemaņu iegūšana Eiropas uzņēmumiem” 
16258 EUR 
-  Erasmus+ programmas projekts “Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un 
audzēkņiem” 33602 EUR  
-  ESF projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”                 46861 
EUR 
- ESF projekts „Profesionālās izglītības, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un 
profesionālās karjeras turpināšanai”   13505 EUR  
          Saņemtie līdzekļi tika izlietoti saskaņā ar Mālpils novada domes apstiprināto 
pamatbudžeta tāmi 2014.gadam  597265 EUR:   
- atalgojums darbiniekiem                                                265426 EUR jeb 44.44%  
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,                  
          pabalsti un kompensācijas           68430 EUR  jeb 11.46%    
                                       t.sk.VSAOI- 62904 EUR  
         - komandējumu izdevumi                                                      35690 EUR jeb 5.98 % 
t.sk.ārvalstu komandējumi ES projektu ietvaros - 35313 
          - pakalpojumu apmaksa                                                  115943 EUR jeb 19.41 % 
            t.sk. sakaru pakalpojumi- 3567 EUR, apkure-33206, ūdens un kanalizācija-5199, 
elektroenerģija- 31927, telpu remonts-5562, kanaliz. sist. remonts- 3860, reklāma-871,, 
normatīvie dokumenti-393, čehu delegācijas apkalpošanas izdevumi-3975, transporta 
pakalpojumi-1792, apsardzes pakalpojumi-930, siltuma sistēmas apkope-279, ventilācijas 
sistēmas TA-237, ugunsdzēsības sist. TA-1260, remonts-458 un aparātu apkope -737,  iekārtu 
un inventāra remonts-730, dezinfekcijas pak.-413, informācijas tehnoloģiju pakalpojumi - 3639, 
biedru nauda un dalības maksa-1162,  veļas mazgāšana- 2231, atkritumu izvešana-2409, 
balonu un uzkopš.inventāra noma-2129,veselības izdevumi DŅ-303,bankas pakalpoj.-129 EUR 
            - materiālu iegāde                                                    36723 EUR jeb  6.15% 
      t.sk. biroja preces-2652 EUR,   medikamenti-152,  dīzeļdegviela-6375, ēdināšanas izdevumi 
sacensībās un pašvaldību audzēkņiem- 4845, audz.nelaimes gad. apdroš.-635, mācību līdzekļi- 
10171 EUR (t.sk. inženiertīklu spec.-1949, mēbeļu izgat.-607, ēdienu gat.- 5238, dizaina spec.-
1498),  saimnieciskie materiāli-2909, remontmateriāli skolai-4708, rem.mat. dien.viesn.-912), 
inventārs- 1570  un darba apģērbi-733 EUR. 
            - žurnālu iegādei                                                                    433 EUR jeb 0.07 % 
            - nodokļu maksājumiem  - PVN                                            3237 EUR jeb 0.54% 
            - stipendijām                                                                   67963 EUR  jeb 11.38% 
         t.sk.ESF mērķstipendijas  41241 EUR 
            - kapitāliem izdevumiem                                                       3420 EUR jeb 0.57% 
         t.sk. mācību grāmatas- 265, 2gb datori -1717, 2gb televizori dien.viesn.-500, trenažieris-
151 metālgriešanas darbgalds-787. 
Faktiskie 2014. gada ieņēmumi sastādīja 636248 EUR, t.sk.: 
          -   izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pedagogiem 191284 EUR jeb 30.06% 
          -   Mālpils novada domes IZM uzturēšanas izdevumi       242864 EUR jeb 38.17% 
          -   Mālpils novada domes līdzekļi                                         5822 EUR jeb 0.91% 
          -  ieņēmumi no NVA                                                                  394 EUR jeb 0.06% 
          -  ieņēmumi no ES mērķstipendijām                                   46172 EUR  jeb 7.26 % 
          -  ieņēmumi no  Leonardo da Vinci projekta                        81292  EUR  jeb 12.78 
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           - ieņēmumi  no VIAA                                                            19148 EUR jeb 3.01% 
           - pašu ieņēmumi                                                                 48451 EUR  jeb 7.62 % 
           - ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanās                  99 EUR jeb 0.02% 
           - bezatlīdzības ceļā saņemtās mat. vērtības                           722 EUR jeb 0.11% 
Faktiskie izdevumi 2014.gadā pamatbudžetā sastāda 619153 EUR, t.sk. 
- atalgojumi                                                                             264244 EUR jeb 42.68% 
- Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas                            68387 EUR jeb  11.05% 
- Komandējumu izdevumi                                                            26652 EUR jeb 4.30% 
- Pakalpojumu izdevumi                                                        111104 EUR jeb 17.94% 
- Materiālu iegāde                                                                       36219 EUR jeb 5.85% 
- Žurnāli                                                                                         288  EUR  jeb 0,05% 
- Stipendijas                                                                               67968 EUR jeb 10.98% 
- Kapitālie izdevumi                                                                      43970 EUR jeb 7.10% 
- Izdevumi uzkrājumu veidošanai                                                    321 EUR jeb 0.05 % 
Naudas atlikums pamatbudžetā gada beigās 18324 EUR, t.sk. AS Swedbank  1149 EUR, 
Valsts kasē 17175 EUR.   

 

Mūzikas un mākslas skola 
 

Audzēkņu skaits 
         
         2013./2014. mācību gadu noslēdzot Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās 101 
audzēknis: mūzikā 57 audzēkņi  ( 2 no tiem sagatavošanā), mākslā – 44 audzēkņi ( no kuriem 6 
sagatavošanā). 
 
         2014. gada 23. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas profesionālās 
ievirzes izglītības apguvi saņēma 5 audzēkņi. Mūzikas nodaļā apliecības saņēma 2 audzēkņi:  
D. Beņķe – Flautas spēlē un R. Kaupužs – Sitaminstrumentu spēlē. Programmā Vizuāli plastiskā 
māksla apliecības saņēma 3 audzēkņi: M. Biča, E. Niedra un B. Radziņa. 
 
          2014. gada septembrī mūzikas nodaļā mācības uzsāka 14 audzēkņi 1. klasē un 8 –  
sagatavošanas klasē. Mākslas nodaļā mācības uzsāka 8 audzēkņi 1. klasē un 7 – sagatavošanas 
klasē. Mākslas nodaļā notika dažādu vecuma posmu audzēkņu pieplūdums, līdz pat IV kursam 
ieskaitot, ievērojami palielinot audzēkņu skaitu skolā.  
          2014. gada septembrī audzēkņu skaits skolā sasniedza 129 audzēkņus, 15 no tiem apmācību 
iegūst sagatavošanas klasēs: 
mūzikā 68 ( 8 no tiem sagatavošanā),  
mākslā 61 ( 7 no tiem sagatavošanā). 
          
Pedagoģiskie darbinieki               
         
         Skolā strādā 16 pedagogi, no kuriem 12 ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 3 pedagogi ar 
vidējo speciālo izglītību no kuriem 1 studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 
un 1 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 
7 pedagogiem ir maģistra grāds. 
         Diviem pedagogiem ir piešķirta 3. kvalitātes pakāpe, trim – 2. kvalitātes pakāpe, diviem – 
1. kvalitātes pakāpe. 
         2014. gada oktobrī Mākslas nodaļā darbu sāk mākslas maģistre Liene Mackus – 
kompozīcija, zīmēšana.  

Pedagogu tālākizglītība 
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          Paralēli mācību darbam skolas pedagogi pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas 
pedagoģiskajā darbā apmeklējot dažādus seminārus, meistarklases un metodiskās sanāksmes. 
Mūzikas nodaļas pedagogi iegūst pieredzes apmaiņas zināšanas, piedaloties ar saviem 
audzēkņiem dažādos konkursos. 
 
 

 

 

Mākslas nodaļas pedagogu darbu izstādes un radošās aktivitātes 

 

Datums         Kursu nosaukums Norises vieta Dalībnieki 

21.10.14. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides programma „Starpdisciplinārie 
projekti laikmetīgajās mākslās, to iespējas 
izglītības jomā”. (8 st.) 

Siguldas 
Mākslu skola 
„Baltais flīģelis” 

D. Galakro- 
dzeniece 

4., 13.11.14.  
26.11.14 
2.12.14. 

Inovatīvas mācību metodes profesionālās 
ievirzes izglītības programmā “Klavierspēle” 

Rīgas 3. 
Mūzikas skola 

S. Luceviča, 
D. Dzelvīte – 
Lubarte 

21.-22.11.14. 
27.-28.11.14. 

Mācību teorija un nozaru psiholoģija 
mūzikas, mākslas, dizaina un dejas 
vispārējās un profesionālās izglītības 
programmu pedagogiem. 

Rīga, 
P.Jurjāna 
Mūzikas skola  

D. Ulase 

Datums                           Pasākums Norises vieta Dalībnieki 

12.-03.14. Personālizstāde ,,Svētku Laiks'' Rīga, aktīvās 
atpūtas 
centrs,,Jocker, 

  E. Titāne 

01.-03.14. Personālizstāde ,,Baltās Pēdas’’ Rīgas 
Porcelāna muzejs 

Rīga, 
Porcelāna 
muzejs 

  E. Titāne 

16.01.-
16.02.14. 

Keramikas un grafikas simpozija izstāde 
„Trauslā arhitektūra” 

Daugavpils 
DMMC 

E. Titāne 

17.01.14. 
17.30 

Cikls MĀKSLINIEKS RUNĀ. ELĪNA TITĀNE. 
Prezentācia. 3. Starptautiskais keramikas 
simpozijs Tunisijā. 

Rīga, 
Porcelāna 
muzejs 

E. Titāne 

31.01.14. Darbnīcas vadība par tēmu „Māksla un 
zinātne”Starptautiskajai laikmetīgās mākslas 
triennālei jauniešiem EKSPERIMENTA.  

J. Rozentāla 
Rīgas mākslas 
skola 

A.Arnis 

03.02.- 
24.02.14. 

Izstāde ”Smalkās Radības” Ķekavas 
Mākslas skolas 
izstāžu zāle 

E. Titāne 

10.02.- 
24.02.14. 

14. Starptautiskais keramikas simpozijs Ēģipte 
Dahaba 

E. Titāne 

13.02.- 
1.03.14. 

VMA Keramikas nodaļas absolventu darbu 
izstāde „Savējie” 

Rīga, RDMV E. Titāne 

24.02.- 
24.03.14. 

14. Starptautiskā keramikas impozija 
izstāde Alazeera Art Center 

Ēģipte 
Kaira 

 

28.02. 
15.00- 
18.00 

Darbnīcas vadība par tēmu „Māksla un 
zinātne” Starptautiskajai laikmetīgās mākslas 
triennālei jauniešiem EKSPERIMENTA.  

J. Rozentāla 
Rīgas mākslas 
skola 

A.Arnis 

03.2014. "13th Altin Testi (Golden Pitcher) Ceramics 
Contest" 

Izmira, 
Turcija 

E. Titāne 

03.-06.14. Personālizstāde „Ziedēšana” Rīga, aktīvās 
atpūtas 

E. Titāne 
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Mācību un audzināšanas darbs 

 

         2014. gadā Mālpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās dažādās 

radošās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Muzicēja koncertos un konkursos. Sūtīja 

savus mākslas darbus uz konkursiem Latvijā un citās valstīs. Audzēkņu darbi tika 

atzinīgi novērtēti, saņemti dažādu kategoriju apbalvojumi. Savas zināšanas audzēkņi 

papildināja, apmeklējot dažādu mākslinieku darbu personālizstādes Mālpils izstāžu 

zālē, kā arī Rīgas mākslas galerijās un iepazīstot Latvijas Mākslas muzeju patstāvīgās 

un mainīgās ekspozīcijas. 

  

Mūzikas nodaļa 
 
Koncerti  

Laiks                             Pasākums Atbildīgais 

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

02.04.14. Konkursa „Talants Latvijai” dalībnieku koncerts D. Ulase 

21.04.14. Lieldienu koncerts Mālpils Luterāņu baznīcā D. Ulase 

22.05.14. Pavasara koncerts Mālpils kultūras centrā D. Ulase 

14.12.14. Trešās Adventes koncerts Mālpils kultūras centrā. D. Ulase 

17.12.14. S. Lucevičas un D. Dzelvītes-Lubartes klavierspēles jaunāko 
klašu audzēkņu  atklātais koncerts. 

D.Dzelvīte- 
Lubarte 

centrs,,Jocker, 

10.-14.03. 
2014. 

Izstāde „Smalkās Radības” Ogres Mākslas 
skolas izstāžu 
zāle 

E. Titāne 

04.2014. Grupas izstāde „Asni” Rīga, galerija 
„Pop-up” 

E. Titāne 

20.06.12. Starptautiskā tējkannu izstāde ,,Horse 
Teapot” 

Šanhaja, 
Ķīna 

E. Titāne 

07.-08.06. 
2014. 

Gadskārtējā izstāde- gadatirgus Brīvdabas 
muzejā 

Rīga D. Galakro- 
dzeniece 

06.2014. Personālizstāde „Ziedēšana” Rīga, galerija 
„Apsīda” 

E. Titāne 

08.2014. Grupas izstāde „Rīga” Rīga, galerija 
„Pop-up” 

E. Titāne 

20.-23.10. 
2014. 

Jauniešu laikmetīgās mākslas Triennāles 
„Eksperimenta!” Nacionālās ekspozīcijas 
mākslinieciskā vadība un iekārtojums. 

Tallina 
Igaunija 

A. Arnis 

09.-11. 
2014. 

Lekciju kurss „Izrādes vizuālā noformēšana” Rīga, Kultūras 
koledža 

A. Arnis 

14.09. 
2014. 

A.Freiberga asistents izrādei „Veļas 
mazgātava Trešās un Ozolu ielas 
krustojumā” 

Rīga A. Arnis 

11.2014. Grupas izstāde „Daudz laimes” Rīga, galerija 
„Istaba” 

E. Titāne 

11.2014. Personālizstāde „Ceļā” Preiļi 
t/c „Oga” 

E. Titāne 

11.2014. Grupas izstāde „Daudz laimes” Rīga, galerija 
„Istaba” 

E. Titāne 
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18.12.14. Koncerti Mālpils aprūpes centrā un Stīveru aprūpes centrā 
„Gaismiņas”. 

D. Ulase 

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

D. Ulase 

 
Konkursi 
 

Laiks                        Pasākums Norises 
vieta 

Atbildīgais 

29.01.14. XIX Starptautiskais pianistu konkurss. 
(I. Ošeniece)                                                                                                                                                                                                                                  

Valmiera D. Dzelvīte- 
Lubarte 

06.04.14. Konkurss – Koncertcikls „Talants Latvijai” Rīgā. 

 ( I kārta ) 

Uz finālu izvirzīti: I. Ošeniece, I. Ozola, D. Beņķe 

Rīga, RLB D. Ulase 

10.04.14. VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

2. – 4. klavieru klašu audzēkņiem. 

 (I. Ošeniece III vieta ) 

Dobeles 
Mūzikas 
skola 

D. Dzelvīte- 
Lubarte 

05.05.14. Konkurss – Koncertcikls „Talants Latvijai” Rīgā.  
( Fināls) 

Rīga, RLB D. Ulase 

09.05.14. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. 
(piedalījās I. Ozola un S. Broka) 

Ozolnieku 
Mūzikas 
skola 

O.Oškukova, 
D. Garūts 

04.12.14. V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

5. – 8. klavieru klašu audzēkņiem. 

 (I. Ošeniece III vieta) 

Dobeles 
Mūzikas 
skolas 

D. Dzelvīte – 
Lubarte 

11.12.14. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu 
spēle Valsts konkursa I kārta.  
Uz II kārtu izvirzīta E. Ģērmane ( Flautas spēle) 

MMMS D. Garūts, 
O. Oškukova 

12.12.14. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
iestāžu izglītības programmas Sitaminstrumentu 
Valsts konkursa  
I kārta.  

MMMS A. Pļeskačs 

Mākslas nodaļa (konkursi, izstādes) 

Datums Pasākums Norises vieta Atbildīgais 

8.01.2014. Darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana XIII 
Starptautiskajam vizuālās mākslas 
konkursam „Es dzīvoju pie jūras”, tēma 
„Osta” 

Jūrmalas 
Mākslas 
skola 

D. Galakro- 
dzeniece 

31.01.2014. Gatavošanās Starptautiskajai laikmetīgās 
mākslas triennālei jauniešiem EKSPERIMENTA. 
Darbnīcas par tēmu „Māksla un zinātne” 

Rīga 
J. Rozentāla 
Rīgas mākslas 
skola 

A. Arnis un 
IV kurss 

14.02.2014. Laureātu apbalvošana un izstādes atklāšana XIII 
Starptautiskajam vizuālās mākslas 
konkursam „Es dzīvoju pie jūras”, tēma 
„Osta” (Dāvis Zigmārs Donis I kurss-zelta 
medaļa, Iveta Grolle sagatavošanas klase-
bronzas medaļa) 

Jūrmala 
Līvu 

akvaparks 

D. Galakro- 
dzeniece 
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20.02.2014. Ingas Jurovas darbu izstādes apmeklējums. 
1.-3. kl., I-V kursi 

Mālpils D. Galakro- 
dzeniece 

27.02.2014. Valsts konkursa „Es, telpa, vide” I kārtas 
noslēgums, dalībnieku izvirzīšana un pieteikšana 
II kārtai 

Mālpils 
mākslas 
skola 

D. Galakro- 
dzeniece, 
A.Klintsone 

28.02.2014. Gatavošanās Starptautiskajai laikmetīgās 
mākslas triennālei jauniešiem EKSPERIMENTA. 
Darbnīcas par tēmu „Māksla un zinātne” 

Rīga 
J.Rozentāla 
Rīgas 
mākslas 
skola 

A. Arnis un 
IV kurss 

06.03.2014. Arta Butes gleznu izstādes apmeklējums.  
1.-3. kl., I-V kursi 

Mālpils 
izstāžu zāle 

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

21.03.2014. Valsts konkursa „Es, telpa, vide” II kārta Rīga 
Amatniecības 
vidusskola 

D. Galakro- 
dzeniece 

04.04.2014. Bērnu un jauniešu 
mākslas, mūzikas, dejas un zinātnisko darbu 
konkurss 
„LIDOJUMS IV - SPĀRNI” 

Rīga 
Praktiskās 
estētikas 
skola 

D. Galakro- 
dzeniece, 
A.Klintsone 
E. Tāle 

09.04.2014. Mākslas dienas – Putnu dienas (I –IV kurss) Mālpils 
Tehnikums 

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

15.04.2014. Darbu atlase, noformēšana un nosūtīšana 
 45. Pasaules bērnu zīmējumu konkursam 
Taivānā  

Ķīna 
Taipeija 

D. Galakro- 
dzeniece,  
M. Mackus 

16.04.2014. Mācību ekskursija uz Rīgu (I,II,III kurss): Rīgas 
Birža, Vija Celmiņa, Latvijas Dzelzceļa muzejs 
„Sveika galva” 

Rīga D. Galakro- 
dzeniece,  
M. Mackus 

08.05.2014. LMA Grafikas nodaļas studentu darbu izstādes 
apmeklējums. 1.-3. kl., I-V kursi 

Mālpils 
izstāžu zāle 

Visi skolot. 

9.-13.06. 
2014. 

Plenērs mākslas skolas audzēkņiem I – V k. Mālpils, 
Suntaži, 
Sidgunda 

Visi skolot. 

12.09.2014. Ievas Iltneres izstādes „IK DIENA „ 
apmeklējums. 1.-3. kl., I-V kursi 

Mālpils 
izstāžu zāle 

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

04.-30.10. 
2014. 

9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas 
izstāde „Šodienas stāsti”. (Laima Niedra, Elīza 
Dombrovska – diplomdarbi) 
 

Rīga, Latvijas 
Nacionālā 
bibliotēka 

D. Galakro- 
dzeniece, 
Esmeralda 
Tāle 

16.10.2014. Mācību ekskursija uz Rīgu (I-V kurss): DMM, 
LNB, KIM 

Rīga D. Galakro- 
dzeniece 
A.Klintsone 
M. Mackus 

23.10.2014. Ata Ieviņa izstādes „FOTOSTĀSTI“ 
apmeklējums. 1.-3. kl., I-V kursi 

Mālpils 
izstāžu zāle 

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

12.11.2014. TLM studijas „Urga“ izstādes apmeklējums. Mālpils D. Galakro- 
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Biedrība „Mālpils tautskola” 
 

2014.gadā tika turpināts darbs, kā galveno metodi izmantojot dažādu izglītojošo 
pasākumu rīkošanu un biedrības biedru iesaistīšanu vairāku ES izglītības programmu projektu 
pieteikumu sagatavošanā jau pastāvīgu projekta pieteicēju lomā, jo arvien vairāk pieaug 
pārliecība par kvalitatīvu projektu sagatavošanu un realizāciju, balstoties uz jaunu, t.sk. 
starptautisku pieredzi, svešvalodu zināšanām u.c.  
 

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

 
Janvārī-martā, oktobrī-decembrī turpinājās vācu valodas sarunu kluba nodarbības.  

Oktobrī- decembrī tika organizēti svešvalodu kursi trijās grupās ar Mālpils novada domes 
finansiālo atbalstu: angļu valodas sarunu klubs, angļu valodas kursi  dalībniekiem ar 
priekšzināšanām un vācu valodas sarunu klubs.  
 

Tika sagatavots un iesniegts viens projekts Erasmus+ programmā, taču tas diemžēl 
netika apstiprināts.  
Novembrī tika uzsākta partneru apzināšana un jaunu projektu pieteikumu gatavošana 
Erasmus+ 2015.gada  konkursam. 

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

 
 

KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

Mālpils kultūras centra organizēto pasākumu klāsts 2014 gadā tika plānots, vadoties pēc 
iedzīvotāju pieprasījuma un interesēm. Kultūras centrs organizē pasākumus pēc sava plāna, 
iekļaujot tajā dažādus koncertus, izrādes, izstādes, izklaides, tradīciju, valsts svētku un 
atzīmējamo notikumu pasākumus. Visi kultūras centra kolektīvi gatavojās gada lielākajam 
notikumam -  „Mālpils novada svētkiem”, kuri notika 9. augustā.  

 
Mālpils jauktais koris (diriģente Sanita Vītuma, kormeistars – Juris Vītums. Viens 

no centrālajiem un gaidītākajiem gada notikumiem – piedalīšanās Pasaules koru olimpiādē. 
Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies koru skatē Siguldā. Viesojies Pierīgas novadu koru 
sadziedāšanās svētkos Inčukalnā un vairākkārt uzstājies pašmājās – Mālpils novada svētkos, 
kā arī “Sadzied draugi rudenī” un Ziemassvētku ieskaņu koncertos 

 
Jauniešu deju kolektīvs “Māra” (vadītāja Maija Orlova) Pierīgas pašvaldību kultūras 

iestāžu tautas deju kolektīvu koncertā – skatē – I pakāpes ieguvējs. Uzstājies Mālpils kultūras 
centra pasākumos – “Sidgundas” 30 gadu jubilejas, Mālpils novada svētku un Ziemassvēku 

1.-3. kl., I kurss izstāžu zāle dzeniece 
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ieskaņu danču koncertos. “Māra” uzstājusies Garkalnē, Lielvārdē, Jumpravā, Saulkrastos un 
Ādažos.  

 
Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sidgunda” (vadītāja Māra Gaile – Dišereite) šī 

bija 30 gadu jubilejas sezona. Ir pabūts Dobelē konkursā "Abolu maiss", Salaspilī "Ciemos pie 
Sprīdīša", Salaspils kausā Limbažos. Piedalījušies skatē Lēdurgā, Salaspilī "Danči pilĪ", 
draudzības koncertos Suntažos un Ulbrokā u.c. Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu tautas deju 
kolektīvu koncertā – skatē kolektīvs izcīnījis augstāko pakāpi. “Sidgunda” kuplinājusi arī 
pašmāju pasākumus – Mālpils novada svētkus un Ziemassvētku ieskaņu danču koncertus. 

 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kniediņš” (vadītāja Julijana Butkeviča) ir 

gandarīts par izcīnīto I pakāpes diplomu Pierīgas pašvaldības kultūras iestāžu tautas deju 
kolektīvu koncertā – skatē. Kolektīvs uzstājies kultūras centra pasākumos - Ziemassvētku 
ieskaņu danču koncertā, Latgaļu vakarā un Mālpils novada svētkos. “Kniediņš” viesojies 
sadraudzības koncertos Ādažos un Siguldā. Vasarā kolektīvs pabijis ekskursijā uz Raunu. 

 
TLMS “URGA” (vadītāja Inguna Sīmansone). Pats galvenais notikums – 50 gadu 

jubilejas izstādes “Rokas darba nebijās...” atklāšanas sarīkojums 9. novembrī. Studijas vadītāja 
Inguna “Tradicionālo prasmju skolas” darbnīcas  “Satiec savu meistaru!" ietvaros vadīja savu 
prasmju darbnīcu “No aprēķina līdz audumam”.  Studija ņēmusi dalību Latviešu tautas lietišķās 
mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā un ar saviem 
galdautiem piedalījusies TLM darbu izstādē Krimuldā. Vēl darbi pabijuši Rīgas VEF kultūras pilī 
izstādē "Jostas un pinumi". Ņemta dalība Mālpils novada svētkos un Maizes dienā Āraišos un 
izstādē “Raibie taureņi rokdarbos Līgatnē”.   

 
Keramikas studija “Māl-pils” (vadītāja Guna Petrēvica). Studijas vadītāja Guna 

“Tradicionālo prasmju skolas” darbnīcas  “Satiec savu meistaru!" ietvaros noorganizāja savu 
atvērto darbnīcu “Mitra māla priekšmeta dekorēšana”. 6. un 7. jūnijā studija piedalījusies 
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā Rīgā. Studijas bērni ar lieliem sasniegumiem piedalījušies 42. Starptautiskā bērnu un 
mākslas konkursā LIDICE 2014 "Lauku un dārza darbi manā ģimenē" Latvijas kārtā, bērnu un 
jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā - izstāde "DABA MUMS APKĀRT. PĻAVA - 9", kā 
arī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Trejdeviņas saules lec" Pierīgas novados. 
Studijas dalībnieki aktīvi iesaistījās arī Mālpils novada dienas ietvaros. 

 
Amatierteātris “Vēji” (vadītāja Liene Cimža) iestudējis divus darbus Ā. Elksne 

"Vēstules tālajai zvaigznei" un A. Lindgrēna "Karlsons". Ar viesizrādi “Vēstules tālajai zvaigznei” 
Dzejas dienu ietvaros  pabūts Iļģuciema kultūras centrā. Izrāde "Karlsons"' ir spēlēta 6 reizes 
mūsu pašu mājās un šī izrāde Pierīgas amatierteātru iestudējumu 1. kārtas atlases skatē 
ieguvusi I pakāpes diplomu. Kolektīvs vasarā pabijis Latvijas amatierteātru XII salidojumā 
Ventspilī.  

 
Jauktais vokālais ansamblis – sekstets “Buona parte” (vadītāja Sanita Vītuma) ar 

krāšņu koncertu nosvinēja savas pastāvēšanas 18 gadu jubileju un ar lieliem panākumiem 
piedalās visās skatēs un konkursos. Sekstets uzstājies Ādažos, Ķeipenē, kā arī Mālpils novada 
svētkos mākslinieces Ievas Iltneres izstādes atklāšanā. 

 
Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Rezēdas” (vadītāja Ināra Daukste) aktīvi 

piedalījies koncertos kultūras centrā, kā arī ikgadējos senioru dziedāšanas svētkos „Kopā būt” 
Salaspilī. “Rezēdas” tradicionāli uzstājās Ziemassvētku ieskaņu koncertā, kā arī Mālpils novada 
svētkos. Jau kuro gadu pēc kārtas, lielākais pārsteigums pārējiem – Pašdarbnieku balles šovi, 
kuros “Rezēdas” vienmēr izceļas ar visatraktīvāko sniegumu. 

 
Senioru vokālais sieviešu ansamblis “Sidgundietes” (vadītāja Evija Belicka) šajā 
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gadā ar savu dziedājumu pabijis daudzās vietās - Vidrižos, Jelgavā, Jaunpilī, Zaubē, 
Jaunjelgavā, Mārupē, kā arī Vidzemes un Zemgales senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās 
svētkos “Daugav’s abas malas” Salaspilī un, protams, kuplinājis vietējos pasākumus – Mālpils 
novada svētkus, Ziemassvētku ieskaņu koncertu u.c.  

 
Folkloras kopa “Mālis” (vadītājs Andris Kapusts) janvāra mēnesī svinēja savu  5 

gadu jubileju. Kopa folkloras festivālā “Baltica 2015” Vidzemes novada folkloras kopu skatē – 
koncertā “Mantojums” un ieguva II pakāpi. Februāra mēnesī kopa piedalījusies XV 
Starptautiskajā masku tradīciju festivālā Rīgā un jūnijā Jāņu ielīgošanā pašmājās, kā arī ar  
savu dalību kuplinājis pasākumu “Novadu dienas Rīgā 2014“. Svarīgs un pieredzes bagāts 
notikums jūlija mēnesī “Mālim” bija viesošanās Beļģijā Starptautiskajā folkloras un amatniecības 
festivālā. Kopai nozīmīgs notikums bija jaundzimušo mālpiliešu sveikšana Mālpils novada 
svētkos. 

 
 
Bērnu pirmsskolas bērnu vokālais ansamblim (vadītāja Ināra Daukste) lielākie 

notikumi - dalība Ziemassvētku adventes koncertā Mālpils kultūras centrā, Lieldienu koncertā 
Mālpils baznīcā un dalība ikgadējā bērnu un jauniešu dziedāšanas svētkos - konkursā 
"LIELDIENU BRĪNUMS 2014". 

 
Bērnu un jauniešu teātra studijas “Pilnmēness”(vadītāja Antra Austriņa – 

Seņkāne) jaunākajam sastāvam paveikts liels darbs – Ē. Kestners “Punktiņa un Antons” un 
jauniešu sastāvs 25. maijā piedzīvoja pirmizrādi savam darbam "Kabarē” pēc Žana Anuja lugas 
motīviem, ar ko kolektīvs Pierīgas amatierteātru iestudējumu 1. kārtas atlases skatē izcīnīja II 
pakāpes diplomu. 

 
Vecmāmiņu interešu klubiņā “Rezēdas” noris tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un 

izbraukumi, piemēram, ekskursija uz Rīgu, apmeklējot “Laimas” šokolādes muzeju, Lielāko 
Baltijā Orhideju dārzu un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā pasaulslavenā modes 
vēsturnieka A. Vasiļjeva kolekcijas izstādi. 

 
Saimnieciskā ziņā kultūras centrā III stāva vestibilā tika nomainīti logi un  atjaunota 

parketa grīda. Iegādāti jauni saliekamie krēsli 
2014. gadā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku atttīstībai 

atklāta projekta konkursa atbalstu un Mālpils novada domes līdzfinansējumu kultūras centrs ir 
uzlabojis savu materiāli tehnisko bāzi -  gaismu iekārtu un apskaņošanas aparatūras nomaiņu 
kultūras centra Lielajā zālē, kā arī iegādājies  apskaņošanas tehniku. Folkloras kopai  „Mālis” ir 
iegādājti sievu un vīru arheoloģiskie tautas tērpi. Apstiprināti un realizēti trīs projekti par kopējo 
summu 28 000 Eur.  
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Mālpils novada bibliotēka 
 
I Bibliotēkas darba vispārējais raksturojums 

Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir aptuveni 3350 iedzīvotāju, kas 
dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā. 2014.gadā bija reģistrēti 637 bibliotēkas lietotāji, (no 
kuriem 465 lasītāji). Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa –40% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 
otra lielākā grupa ir iestāžu darbinieki – 25%. Tālāk seko pensionāri - 18%, strādnieki –6%, 
studenti –3%, mājsaimnieces - 5%, bezdarbnieki – 3%. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 42 
apmeklētājiem palielinājies bibliotēkas lietotāju skaits ( gan lasītāji, gan interneta lietotāji).  

2014.gadā kopējais bibliotēkas apmeklējumu skaits ir 9723, bet izsniegums 11110 
vienības, no kurām 6486 grāmatas un 4624 žurnāli. Internetu 1841 reizes izmantojuši 
pieaugušie, bet 2149 reizes bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.  
II Krājuma komplektēšana un organizācija 

2014.gadā grāmatu krājums papildināts par 323 eksemplāriem, preses izdevumi – 35 
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.). Jaunieguvumu skaits 2014. gadā ir mazāks nekā iepriekšējā gadā, jo 
samazinājušies dāvinājumi. Toties palielinājies  bērniem un jauniešiem iegādātās literatūras 
daudzums. 

2014.gadā tika turpināta grāmatu krājuma attīrīšana no nolietotas un mazvērtīgas 
literatūras. Kopā norakstīti 602 eksemplāri grāmatu. 
III Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas 
saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Lietotāju rīcībā ir 7 datori. Bibliotēkas 
lietotājiem ir iespēja izmantot bezmaksas datu bāzes Letonika.lv, Lursoft un Pierīgas novadu 
bibliotēku elektronisko kopkatalogu. Atbilstoši novada domes apstiprinātiem noteikumiem, par 
maksu iespējams izmantot kopētāju, printeri un skeneri. 

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

Bibliotēkas lietotāji (galvenokārt klātienes un neklātienes studenti) bez pakalpojumiem 
uz vietas izmanto arī SBA (starpbibliotēku abonementa) pakalpojumus. 2014. gadā 2 lasītāji no 
Nacionālās bibliotēkas  un Ropažu novada bibliotēkas saņēma 3 grāmatas. 
IV Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērnu un vidējā skolas vecuma skolēnu literatūras 
krājumam, kā arī 8 darba vietas lasīšanai. Jaunieguvumu skaits gadā šai lasītāju grupai ir 76 
grāmatas.  

Katru gadu sadarbībā ar Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi, notiek bērnu ekskursijas – 
iepazīšanās ar bibliotēku. Aprīļa mēnesī bērnudārza sagatavošanas grupas „Mazputniņš” un 
„Cālēni” bibliotēkā piedalījās tematiskā nodarbībā par Lieldienām. Atzīmējot populāru bērnu 
rakstnieku un mākslinieku jubilejas, bibliotēkā skolēni varēja aplūkot izstādes – rakstniecei 
Margaritai Stārastei, dzejniekam Vilim Plūdonim,  rakstniekam Vikam, dzejniekam Jānim 
Baltvilkam, zviedru rakstniecei Tūvei Jansonei,  rakstniekam Kārlim Skalbem.  

40% no bibliotēkas lasītājiem ir skolēni līdz 18 gadiem, bet lasīšanas aktivitāte bērnu un 
jauniešu vidū joprojām nav liela. Vidējais izsniegums vienam lasītājam gadā ir 10 eksemplāri, 
(pieaugušajiem lasītājiem – 33 eksemplāri).   

Pārsvaru skolēnu vidū joprojām gūst interneta lietošana. 2014.gada martā E- prasmju 
nedēļas laikā bibliotēkā tika organizētas individuālas un grupu pārrunas, konsultācijas par 
drošību internetā. Tajās tika vērsta bērnu un jauniešu uzmanība uz nepieciešamību kritiski 
izvērtēt internetā piedāvāto saturu.  
V Novadpētniecības darbs 
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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”. Iespējama pieeja arī 
Salaspils novada bibliotēkas elektroniskajai novadpētniecības datu bāzei. 

Novadpētniecības materiāli par Mālpili pēc UDK sistēmas tiek kārtoti tematiskajās 
mapēs. 2014.gadā no jauna bija fiksēts un apkopots 31 raksts dažādās jomās par Mālpili un 
mālpiliešiem. Bibliotēkā, izmantojot novadpētniecības fonda materiālus, janvārī bija veidota 
izstāde 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai, augustā scenogrāfam, gleznotājam, 
pedagogam Oto Skulmem.  
VI Projektizstrāde 

2014. gadā noslēdzās projekts „Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošana”, izmantojot 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtos līdzekļus. Projekta mērķis - 
labiekārtot Mālpils novada bibliotēkas telpas: veikt grīdas renovāciju un iegādāties mēbeļu 
komplektu bērnu literatūras fonda krātuvei, kā arī jaunus žurnālu stendus. Projekta īstenošanas 
laiks: 2013.gada 16.maijs – līdz 2014.gada 28.februāris. 
VII Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Mālpils novada bibliotēka tiek finansēta no Mālpils pašvaldības budžeta. Krājuma 
komplektēšanai 2014.gadā bija piešķirti 4114 EUR. Grāmatu iegādei izlietoti 2675 EUR, bet 
periodiskajiem izdevumiem 1439 EUR. Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 300 grāmatas. 
Dāvinājumā no LNB Bibliotēku Attīstības institūta, Lauku bibliotēku atbalsta biedrības un 
lasītājiem saņemtas 19 grāmatas 139 EUR vērtībā.  

Bibliotēkas iekštelpu stāvoklis ir apmierinošs. Kosmētiskais remonts nepieciešams 
grāmatu krātuvei. Noslēdzoties projektam „Mālpils novada bibliotēkas labiekārtošana”, 
2014.gadā tika nomainīts grīdas segums bērnu grāmatu krātuvei un  pieaugušo lasītavas telpai. 
Lai bibliotēkai nodrošinātu pievilcīgu un laikmetīgu vidi, turpmākajos gados nepieciešama 
pakāpeniska mēbeļu nomaiņa. 
VIII Personāls 

Kopš 2012.gada marta bibliotēkā strādā 2 darbinieki – bibliotēkas vadītāja (pilnu slodzi) 
un bibliotekāre ( 0,6 slodzi). Bibliotekāre strādā ar BIS Alise i, veicot grāmatu fonda 
kataloģizāciju un rekataloģizāciju. Abām darbiniecēm ir vidējā un augstākā profesionālā 
izglītība. Darbinieces regulāri apmeklē Reģiona galvenās bibliotēkas organizētos mācību 
seminārus. 2014.gadā iepazītas tēmas: „Jaunākās tendences latviešu dramaturģijā un teātrī”, 
„Jaunākās tendences bērnu – jauniešu literatūrā”, Darbs ar bērniem un pusaudžiem”, 
„Elektroniskā vide un e-pakalpojumi”, „Jaunumi BIS Alise-i”un citi jautājumi. 
IX Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

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

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

2014.gadā bibliotēkā bija veidotas 36 tematiskas literatūras izstādes.  
24 martā tikšanās ar aktieri, grāmatas „Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā” 

autoru Kasparu Pūci. Sarīkojums bija veltīts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. Uz 
to īpaši tika aicināti mālpilieši, kuru jaunība vai bērnība pavadīta izsūtījumā Krievijā. Ar 
dziesmām vakara norisi kuplināja Mālpils kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Sidgunda” 
dziedātājas. (72 apmeklētāji) 

No 24. – 28. martam e – prasmju nedēļas laikā notika individuālas un grupu pārrunas, 
konsultācijas par drošību internetā. Vidējā skolas vecuma bērni piedalījās nodarbībā „Spēlē 
spēles un mācies”. (15 dalībnieki) 

23. aprīlī bibliotēku nedēļas ietvaros bērnudārza grupiņu”Mazputniņš” un „Cālēni’” 
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iepazīšanās ar bibliotēku un nodarbība. Pārrunas par Lieldienām un Lūcijas Strautas grāmatas 
„Ola, kura negribēja krāsoties” pārstāsts. Iesaistot bērnus aktvitātēs : skaitāmpanti, vārdu 
spēles, vingrojumi, zīmēšana. (39 bērni) 

7. augustā bibliotēkas lasītāju ekskursija uz Piebalgu. Rakstnieku Reiņa un Matīsa 
Kaudzīšu muzejs „Kaibēni”. Piebalgas porcelāna fabrika Inešos. Vecpiebalgas atjaunotā 
luterāņu baznīca un atkalredzēšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri. Rakstnieka Kārļa Skalbes 
vasaras māja „Saulrieti”. Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzejs „Jāņaskola”. Jaunpiebalgā 
Vēsmas Johansones pavadībā iepazīts novadpētniecības muzejs ar stāstiem par slavenajiem 
piebaldzēniem un majestātiskā, atjaunotā Jaunpiebalgas baznīca. (38 dalībnieki) 

22. septembrī internetbankas lietošanas apmācība „Swedbank e – prasmju skola”. ( 5 
dalībnieki) 

22. oktobrī tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Sarunas ar rakstnieci ievadīja Mālpils 
jauniešu amatierteātra „Pilnmēness” dalībnieku priekšnesums no krājuma „Ulubeles pasakas”. 
Turpinājumā sekoja pārrunas par Noras Ikstenas daiļradi, vairāk pievēršot uzmanību 
jaunākajiem darbiem : veltījumam Gruzijai „Dievmātes draudzene”, saistošajiem ēdienu un viņu 
gatavotāju aprakstiem grāmatā „Dzīvespriecīgais vakarēdiens”, jau pieminētajām „Ulubeles 
pasakām”. ( 57 apmeklētāji) 

 

 

Sidgundas bibliotēka 

 
1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

Sidgundas bibliotēkas teritoriālais aptvērums ir novada terotorijā ietilpstošais Sidgundas 

ciemats ar daudzdzīvokļu mājām, Sidgundas pamatskolu un  A/S Sidgunda. Bibliotēka izvietota 

mājas „Dainas” otrajā stāvā. 2013. gadā veikts kosmētiskais remonts.  

Sidgundas bibliotēka pamatojoties uz „Bibliotēku likumu” veic informācijas, izglītības un kultūras 

funkcijas sava novada teritorijā. 

Bibliotēkas misija –  piedāvāt un nodrošināt informāciju bibliotēkas lietotājiem, veicināt uz 

zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, nodrošināt izglītības iespējas  un saturīgu laika 

pavadīšanu bibliotēkas apmeklētājiem. 

Bibliotēka veic iespieddarbu uzkrāšanu, jaunieguvumu apstrādi, iespieddarbu uzskaiti un 

saglabāšanu.  

Nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem: 

 pieejams bezvadu intrenets 

 kopēšanas un printēšanas maksas pakalpojumi. 

Sidgundas bibliotēka akreditēta 16.janvārī 2012. gadā, saņemot vietējās nozīmes bibliotēkas 

statusu. 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

 

Krājuma komplektēšana  tiek veikta atbilstoši Bibliotēkas funkcijai: 

 daiļliteratūra- latviešu oriģinālliteratūra, dzeja, aktieru biogrāfijas, tulkotā ārzemju literatūra; 

 uzziņu literatūra- informācijas ieguvei(enciklopēdijas, gadagrāmatas, rokasgrāmatas, vārdnīcas 

un citu nozaru literatūra). 

 bērnu grāmatas- enciklopēdijas, pasakas, dzejoļu grāmatas, piedzīvojumi gan latviešu autoru, 

gan tulkotā ārzemju literatūra. 

Komplektējot jaunāko literatūru tiek iegādāta oriģinālliteratūra un tulkotā  literatūra, un 

nozaru literatūra , ņemot vērā arī izdošanas gadu. 
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Jaunāko literatūru atlasa lasot jaunumu recenzijas presē, izdevniecību mājaslapās un dažkārt 
uzklausot lasītāju pieprasījumu. 

Veiksmīga sadarbībam jau vairāku gadu garumā  jaunākas literatūras iegādē ir 
izveidojusies ar IK Avots PR  grāmatu izplatītāju. Pozitīvi ir tas, ka ir iespēja sastādīt savu 
vēlamo grāmatu sarakstu. 
Krājuma komplektēšanas pamatprincipi: 
aktualitāte, kvalitāte, daudzveidīgums. 
Bibliotēkā liels pieprasījums pec preses izdevumiem un abonējot tiek ņemtas vērā lasītāju 
intereses. 
 

 2012. 2013. 2014. Dinamika 

Jaunieguvumi 125 175 110 - 

Norakstītās 300 - 418 + 

Izsniegums 1262 846 1231 + 

Krājuma apgrozījums 0,19 0,13 0,22 - 

 
 
3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 
 Bibliotēkas apmeklētājiem  tiek piedāvāti šādi pakalpojumi: 

 Brīvas pieejas grāmatu fonds, 
 Jaunieguvumu izstādes, 
 Preses izdevumu izsniegšana lasīšanai mājās, 
 Informācijas ieguve datu bāzēs Letonika un Laikrakstu bibliotēka, 
 Bezmaksas internets, 
 Bibliotekārie un informācijas pakalpojumi, 
 Palīdzība ka izmantot pieejamās datu bāzes, 
 Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi. 

 

 2012. 2013. 2014. dinamika 

lasītāji 121 105 98 - 

apmeklējumi 3003 1699 2130 + 

izsniegums 1262 846 1231 + 

 
2014. gadā ir samazinājums lasītāju skaitam. Izvērtējot iemeslus , pamatots  mīnuss ir 

Sidgundas pamatskolas skolēnu ļoti krass samazinājums- patlaban skolā mācās 28 bērni un 
skumjākā prognoze varētu būt, ka nākošaja mācību gadā skolas nebūs. Jaunieši pabeidzot 
skolu dodas prom uz Rīgu un tā samazinās iedzīvotāju skaits ciematā .  
Preses izdevumi tiek pieprasīti. Bibliotēka abonē 3 nosaukumu avīzes un 15 nosaukumu 
žurnālus. 
Personām ar īpašam vajadzībām  nav izveidota uzbrauktuve, jo tas būtu apgrūtinoši talab, ka 
Bibliotēka atrodas mājas otrajā stāvā. 
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem 4 dienas nedēļā no plkst. 10.00-18.00. 

 
4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 
Bibliotēkā  skolēni ir viena no lielākajām lietotāju grupām. 2014. gadā Bibliotēku apmeklē 

Sidgundas pamatskolas skolēni, Mālpils vidusskolas skolēni un Suntažu vidusskolas skolēni. 
Komplektējot jaunieguvumus tiek iegādātas grāmatas , kas būtu interesantas arī bērniem- 

 Uzziņu literatūra- enciklopēdijas, dažādu nozaru jaunākās grāmatas, 
 Daiļliteratūra- latviešu autoru darbi, gan tulkotā ārzemju literatūra, 
 

 

 2012. 2013. 2014. dinamika 

Lasītāju skaits 121 105 98 - 
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Bērni un jaunieši 44 28 28 - 

jaunieguvumi 125 175 110 - 

Jaunieg.bērniem 24 36 23 - 

 
Izvērtējot  tabulu rezultāti neiepriecina , bet pārskatot jauniegūtās grāmatas Bibliotēkā 
tiek nodrošinātas  bērnu intereses- ir gan pasakas, gan tagad aktuālā lasāviela 
pusaudžiem (fantastika, skolas romāni). 
 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 
 
Bibliotēkā ir alfabētiskais kartīšu katalogs. 
Bibliotēkai nav savas mājas lapas. Dati par Bibliotēkas gada atskaiti  tiek ievietoti Mālpils 
novada mājas lapā www.malpils.lv 
Bibliotēka savam darbam izmanto Salaspils bibliotēkas elektronisko katalogu. 
 

6. Novadpētniecības darbs. 
  Materiālus novadpētniecībai Bibliotēka meklē novada avīzē” Mālpils Vēstis” un „Rīgas 
Apriņķa Avīzē”. 
 

7. Projektizstrāde. 
 
2014. gadā nav veikta. 
 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. 
 

Metodiskā darba jaunumus un konsultācijas Bibliotēkai sniedz Pierīgas reģiona galvenās 
bibliotēkas metodiķe un citi speciālisti. 
Jaunumus Bibliotēka lasa LNB mājas lapā, kas paredzēta bibliotekāriem. Tiek  apmeklēti 
Salaspils bibliotēkas rīkotie semināri. Sadarbība notiek ar Mālpils novada bibliotēku un Mālpils 
novada domi. 

 
9. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Bibliotēkas kopplatība ir 53m2, t.sk. lasītāju apkalpošanas telpas 47m2.  2013. gadā  tika veikts 
kosmētiskais remonts un 2014.gadā telpu stāvoklis ir labs. 
Bibliotēkā ir 5 datori: 

 4 datori apmeklētājiem,  
 1 dators bibliotēkas vadītājai. 

               Bibliotēkā ir iespējams veikt kopēšanas un printēšanas maksas pakalpojumus. 
               Mālpils novada dome ir plānojusi izveidot Sidgundas ciematā Dienas centru un 
iespējamais variants, ka Bibliotēka tiks pārvietota uz šīm telpām. 
 

10. Bibliotēkas personāls. 
Bibliotēkā strādā viena darbiniece . Profesinālo pilnveidošanos gūst apmeklējot Salaspils 
bibliotēkas rīkotos darba seminārus, kvalifikācijas kursus. 

 
11. Finansiālais nodrošinājums. 

 
Bibliotēka ir Mālpils novada iestāde, kurai budžetu piešķir un apstiprina Mālpils novada dome. 
Bibliotēkas fonda komplektēšanai  tiek piešķirts finansējums, kurš atbilst  LR MK noteikumiem 
Nr. 415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamie finanšu normatīvi”. 
Bibliotēkas krājuma komplektēšana tiek veikta iegādājoties kvalitatīva satura grāmatas un 
dažkārt ņemot vērā lasītāju pieprasījumu. 
Bibliotēkas pamatpakalpojumi apmeklētājiem ir bezmaksas, kā teikts Bibliotēku likumā.  
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Mālpils novada domes piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un ir 
attīstību veicinošs. 

 

 2012. 2013. 2014. dinamika 

Pašvaldības budžets 7625 11603 12644EUR - 

Krājuma 
komplektēšanai 

757 882 1222EUR - 

Līdzekļi krāj. Kompl. uz 
1 lietot. 

65 110 129EUR - 

 
 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 
Bibliotēka atrodas Sidgundas ciematā un kopā ar Sidgundas pamatskolu ir vienīgās 

pašvaldības iestādes Sidgundā. Bibliotēku apmeklē skolēni, skolas pedagogi un tehniskie 
darbinieki, SIA Sidgunda un SIA Kvist strādājošie, un ciemata pensionāri.  Kultūras pasākumu 
apmeklēšanai novada Kultūras centrā tiek piedāvāts transports. 
Informācija par Bibliotēku atrodama Mālpils  novada mājas lapā www.malpils.lv Bibliotēka ik gadu 
iesniedz teksta atskaiti, kura tiek ievietota Mālpils novada gada pārskatā.  
Sarunā ar Bibliotēkas apmeklētājiem tiek aptaujātas lasītāju vēlmes grāmatu izvēlē un sastādot 
sarakstus preses izdevumu abonēšanai. Katra mēneša beidzamajos  datumos ir iespēja saņemt 
bezmaksas novada avīzi „Mālpils Vēstis”. 

 

 

SPORTS MĀLPILS NOVADĀ 

 

Sporta pasākumi 

 
Sacensības, kuras notika Mālpilī 

Datums Notikums Piezīmes 

05.01.2014. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 3.posms 

3.posms. 16 dalībnieki 

18.01.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 5.posms 

5.posms. 5 dalībnieki 

19.01.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
1.posms 

1.posms. 22 dalībnieki 

02.02.2014. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 4.posms 

4.posms. 14 dalībnieki 

15.02.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAHĀ 

Mālpils novada komanda (Anatolijs 
Seļivanovs, Ģirts Lielmežs, Aldis Viļums 
un Krista Kanniņa), izcīnot 3 uzvaras (3:1 
pret Salaspili; 2,5:1,5 pret Baldoni; 3:1 
pret Siguldu) un 3 reizes nospēlējot 
neizšķirti (2:2 pret Inčukalna, Ādažu un 
Saulkrastu komandām) ieguva 2.vietu. 

16.02.2014. Mālpils novada čempionāts GALDA 
TENISĀ 

6 dalībnieki. 

16.02.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
2.posms 

2.posms. 22 dalībnieki 

22.02.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 6.posms 

6.posms.  

02.03.2014. Mālpils novada čempionāts 5.posms. 16 dalībnieki 

http://www.malpils.lv/
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NOVUSĀ, 5.posms 

15.03.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksā, notika Pierīgas 
novadu sporta spēlēs telpu futbolā – 
priekšsacīkstes. Mālpils apakšgrupā 
spēlēja 3 komandas (Mālpils, Sigulda un 
Babīte). Mālpils komanda ierindojās 
3.vietā grupā. 

15.03.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 7.posms 

7.posms. 5 dalībnieki 

16.03.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
3.posms 

3.posms. 18 dalībnieki 

22.03.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
TELPU FUTBOLĀ 

Mālpils sporta kompleksā, turpinājās 
finālspēles telpu futbolā. Mālpils komanda 
cīnījās par 9. līdz 11.vietai. Nospēlējot 
neizšķirti pret Sējas novada komandu 
(3:3) un zaudējot Salaspils novada 
komandai (4:7), Mālpils telpu futbolisti 
ierindojās 10.vietā. 

29.03.2014. Mālpils novada dubultspēļu 
čempionāts NOVUSĀ 

Piedalījās 7 pāri. 

13.04.2014. Pavasara turnīrs NOVUSĀ 12 dalībnieki 

19.04.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 8.posms 

8.posms. 

20.04.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
4.posms 

4.posms.  

11.05.2014. Ievziedu turnīrs NOVUSĀ 6 dalībnieki 

17.05.2014. Mālpils novada VELOBRAUCIENS Kopumā sacensībās piedalījās 46 
dalībnieki.  

17.05.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 9.posms 

9.posms. 6 dalībnieki 

18.05.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
5.posms 

5.posms. 16 dalībnieki 

07.06.2014. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
1.posms 

30 dalībnieki 

15.06.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
6.posms 

6.posms. 

26.06.2014. Pierīgas pašvaldību darbinieku 
2014.gada sporta spēles 

Babītē notika kārtējās Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās 
arī Mālpils pašvaldības darbinieki. 14 
komandu konkurencē – 10.vieta.  

28.06.2014. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
2.posms 

38 dalībnieki 

25.07.2014. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
3.posms – nakts posms. 

36 dalībnieki 

20.07.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
7.posms 

 

09.08.2014. Mālpils novada čempionāts 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ, 
4.posms 

24 dalībnieki 

16.08.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

Sacensībās piedalījās 7 komandas, kuras 
tika sadalītas 2 grupās. Mālpils novada 
komandu pārstāvēja Māris Čīma, Kristaps 
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Butkevičs un Anete Veica. Pusfinālā, ļoti 
sīvā 3 setu cīņā, malpilieši piekāpās 
Ropažu novadu komandai un cīņā par 
3.vietu zaudēja arī Babītes novada 
komandai un ierindojās 4.vietā. 

17.08.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
8.posms 

8.posms. 16 dalībnieki 

06.09.2014. Pludmales volejbola sacensības 
„Mālpils pludmales karalis 2014” 

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

13.09.2014. Mālpils novada VELOBRAUCIENS Sacensībās piedalījās 50 dalībnieki. 

20.09.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 1.posms 

1.posms. 3 dalībnieki 

21.09.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
9.posms 

9.posms. 17 dalībnieki 

12.10.2014. Vīnkalna kausa izcīņa NOVUSĀ - 
finālsacensības 

8 dalībnieki. 

18.10.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 2.posms 

7 dalībnieki. 

19.10.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
10.posms 

10.posms. 17 dalībnieki 

01.11.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - priekšsacīkstes 

Mālpils komanda spēlēja vienā grupā ar 
Stopiņu un Ķekavas novada komandām. 
Mālpils komanda piedzīvoja 2 
zaudējumus (1:3 pret Stopiņiem un 0:3 
pret Ķekavu), grupā ieņēma 3.vietu un 
līdz ar to mūsējiem bija jāspēlē par 7. līdz 
9.vietai. 

09.11.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - finālsacensības 

Mālpils komandai spēlēja pret Salaspils 
un Baldones novada komandām. Abās 
spēlēs tika gūtas uzvaras (ar rezultātu 3:1 
pieveikta Baldones novada komanda un 
ar rezultātu 3:0 Salaspils novada 
komanda) un iegūta 7.vieta 

09.11.2014. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 1.posms 

1.posms. 14 dalībnieki 

15.11.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 3.posms 

8 dalībnieki 

16.11.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
11.posms 

11.posms. 20 dalībnieki 

07.12.2014. Mālpils novada čempionāts 
NOVUSĀ, 2.posms 

2.posms. 16 dalībnieki. 

14. 12.2014. Mālpils novada domes kausa izcīņa 
ātrajā ŠAHĀ 

45 dalībnieki. Dalībnieku sastāvs bija ļoti 
spēcīgs – 1 lielmeistars, 1 sieviešu 
lielmeistare, 2 starptautiskie meistari, 1 
FIDE meistars, 4 nacionālie meistari, 12 
meistarkandidāti, 21 1.sporta klases 
šahists un 3 2.sporta klases šahisti. Pirmo 
vietu turnīra tabulā ar 8 punktiem no 9 
izcīnīja GM Aleksejs Širovs, otro vietu pēc 
papildus koeficienta ieguva IM Vladimirs 
Svešņikovs (7 punkti), trešajā vietā 
ierindojās IM Rolands Bērziņš (arī 7 
punkti), 4.vietā – Deniss Nikolajevs (6.5 
punkti), 5.vietu ieguva FM Ingemārs 
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Jesse (Daugavpils, 6 punkti). No 
mālpiliešiem sacensībās piedalījās Ģirts 
Lielmežs (5 punkti; 17.vieta) un Anatolijs 
Seļivanovs (4 punkti; 29.vieta). 

20.12.2014. Mālpils novada čempionāts 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ, 4.posms 

7 dalībnieki 

21.12.2014. Mālpils novada čempionāts ZOLĪTĒ, 
12.posms 

12.posms. 17 dalībnieki 

27.12.2014. Sacensības ZOLĪTES divcīņā  

 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

janvāris-
marts 2014. 

LR komandu čempionāts NOVUSĀ, 
2.līga 

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

01.02.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
DAMBRETĒ 

Sacensībās piedalījās 7 komandas un tika 
izspēlēta riņķa sistēma. Mālpils novada 
komanda (Guntis Krivenoks, Alvis Buraks, 
Artis Čonka un Kristīne Kaņepēja) šajā 
spēcīgajā konkurencē nospēlēja ļoti 
cienīgi, iegūstot 6.vietu. 

23.02.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ 

Ogres novada, Ķeipenes pagastā esošajā 
Plaužu ezerā, notika Pierīgas sporta 
spēles zemledus makšķerēšanā, kurā 
piedalījās arī Mālpils novada zemledus 
makšķernieki. Sacensībās piedalījās 9 
komandas. Mālpils novada zemledus 
makšķernieki (Gints Zunde, Aldis 
Iesalnieks, Andris Upenieks, Ritvars 
Mitrofanovs), par 1 punktu atpaliekot no 
Ropažu novada komandas (18 punkti), 
ierindojās 4.vietā. 

08.03.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
GALDA TENISĀ 

Piedalījās 8 komandas. Mālpils komanda, 
spēlējot nepilnā sastāvā, piekāpās visās 
trīs grupu spēlēs. „Mazajā pusfinālā” 
piekāpjoties Ropažu no vada komandai 
un spēlē par 7.vietu, zaudējot Mārupes 
komandai, Mālpils novada komanda 
ierindojās pēdējā, 8.vietā. 

23.03.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

Sacensībās piedalījās 11 novadu 
komandas un Mālpils novada komanda 
(Jānis Jansons, Jānis Dišereits, Tālivaldis 
Zagorskis un Kristīne Kaņepēja) izcīnīja 
7.vietu. Individuāli pie saviem galdiņiem 
visaugstākā vieta bija Tālivaldim 
Zagorskim – 4.vieta, Jānim Dišereitam – 
5.vieta, Jānism Jansonam – 9.vieta, bet 
Kristīnei Kaņepējai – 6.vieta. 

05.2014. Entuziastu hokeja līga Divīzijā, kurā piedalījās Mālpils komanda, 
bija 12 komandas, kas sadalītas 
konferencēs pa 6 komandām. Regulārajā 
sezonā tika izcīnītas sudraba medaļas un 
pārliecinoši iekļūts Play-off jeb 
izslēgšanas spēlēs. Pirmajā kārtā ļoti sīvā 
cīņā sērijā ar 3:1 tika pieveikta komanda 
Rupuči. Otrajā kārtā ar 3:2 komanda 
Hokejam.lv. Un Lielajā finālā Mālpils 



Mālpils novada domes 
 2014.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

47 

 

komanda spēkojās ar HK Jaunais Vilnis. 
Sērija ritēja līdz vienas komandas 4 
uzvarām, un jāsaka, ka tikai vienā spēlē 
Mālpils komanda nekontrolēja spēles 
gaitu, kā rezultātā tika izcīnīta uzvara ar 
rezultātu 4:1 (pa spēlēm 4:1, 4:3, 0:2, 3:1 
un 4:2. 

31.05.2014. Pierīgas novadu sporta spēles MTB 
riteņbraukšanā 

Mālpils komanda 7 komandu konkurencē 
ieguva 5.vietu.  

26.06.2014. Pierīgas pašvaldību darbinieku 
2014.gada sporta spēles 

Babītē notika kārtējās Pierīgas pašvaldību 
darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās 
arī Mālpils pašvaldības darbinieki. 14 
komandu konkurencē – 10.vieta.  

septembris 
2014. 

Tartu starptautiskais 
VELOMARATONS 

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

27.09.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ 

Mālpils komanda 7 komandu konkurencē 
ieguva 2.vietu. 

12.10.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ – priekšsacīkstes 

Mālpils komanda spēlēja vienā grupā ar 
Krimuldas un Saulkrastu komandām. 
Mālpils komanda izcīnīja 2 uzvaras (47:42 
pret Krimuldu un 49:46 pret 
Saulkrastiem), grupā ieņēma 1.vietu un 
līdz ar to izcīnīja tiesības spēlēt par 1. līdz 
3.vietai. 

18.10.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
BASKETBOLĀ – finālsacensības 

Mālpils komandai pretī stājās iepriekšējo 
pāris gadu uzvarētāji – Mārupes komanda 
un spēcīgā Salaspils komanda. Abās 
spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi (52:62 
pret Mārupi un 49:71 pret Salaspili) un 
iegūta 3.vieta. Mālpils novada komandu 
pārstāvēja M.Mihelsons, J.Viska, 
J.Tomaševskis, E.Kuka, A.Kravčuns, 
S.Grezmanis, K.Jēkabsons, M.Čīma, 
K.Jomerts, A.Krūklis, A.Sirmais. 

01.11.2014. Pierīgas novadu sporta spēles 
ZOLĪTĒ 

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

06.12.2014. Latvijas čempionāts ZOLĪTĒ Turnīrā piedalījās tādas sabiedrībā 
zināmas personas kā Saeimas deputāts 
Imants Parādnieks, pazīstamais 
neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Egils 
Valeinis, Jūrmalas domes priekšsēdētājs 
Gatis Truksnis u.c. Šajā raibajā kompānijā 
startēja arī 2 Mālpils „zolmaņi” – 
Normunds Ozoliņš (33.vieta) un Grigorijs 
Kozļakovskis (53.vieta). 

 

 
KOPSAVILKUMS 

 
Pierīgas novadu 2014.gada sporta spēļu kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 7.vietu 

starp 16 Pierīgas novadiem, kā arī 1.vietu starp mazajiem (zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas 
novadiem. Kopumā sacensības notika 18 sporta veidos, no kuriem 13 sporta veidos piedalījās 
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arī mālpilieši. 4 sporta veidos tika iegūtas medaļas (2.vieta – šahā; 2.vieta – šautriņu mešanā; 
2.vieta – zolītē; 3.vieta – basketbolā;). 3 sporta veidos līdz medaļām mazliet pietrūka (4.vieta – 
zemledus makšķerēšanā; 4.vieta – pludmales volejbolā; 5.vieta – MTB riteņbraukšanā). 
Papildus Mālpils novads saņēma atzinību par visvairāk notikušajām Pierīgas novadu 
sacensībām – 4 sporta veidu sacensības notika Mālpilī. 

2014.gadā Mālpilī tika sarīkotas 47 !!! sacensības un vēl mālpilieši piedalījās dažādās 
sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros, kā arī LR komandu čempionātā novusā un 
dažādos velomaratonos. 

 
 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS 
NOVADĀ 

 

DARBĪBAS VEIDS 

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

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

DARBĪBA PĀRSKATA GADĀ 

2014.gadā gada kopējais budžets bija EUR 271 763. No tiem EUR 170 624 – Mālpils sociālās 
aprūpes centra un tā klientu uzturēšanai, EUR 3 251 - aprūpei mājās pakalpojuma 
nodrošināšanai, EUR 27 796 – sociālās palīdzības pabalstiem, EUR 17 063 - dažādu sociālo 
atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldības iedzīvotājiem. 

Sociālais dienests  ir nodrošināts ar nepieciešamo darbinieku skaitu gan sociālā darba un 
sociālās palīdzības nodaļā, gan aprūpes nodaļā. Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļā 
strādā trīs sociālie darbinieki. Viens sociālais darbinieks nodrošina sociālo darbu darbam ar 
ģimenēm ar bērniem, viens - ar pensijas vecuma personām, viens ar ilgstošiem bezdarbniekiem 
un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tā kā pašvaldībā Eiropas sociālā fonda darbības 
programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes 1.5.3.1 „Speciālistu 
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros realizēja projektu „Sociālā 
darbinieka piesaiste Mālpils novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai”, 
pašvaldība tika saglabāta darba vieta sociālajam darbiniekam, kas strādā ar personām ar 
funkcionāliem traucējumiem.  

Sociālās aprūpes nodaļā ir nodrošināts pietiekošs skaits aprūpes darbinieku, bet nepietiekošs ir 
augstāka līmeņa atbalsta personāls – sociālais aprūpētājs, fizioterapeits. 

Sociālais dienests nodrošina psihologa pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pašvaldības 
iedzīvotājiem. Psihologs 2014.gadā ir konsultējis 12 ģimenes, sniedzis 4 atzinumus Mālpils 
novada bāriņtiesai. 

Sociālais dienests administrē pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus – materiālās 
palīdzības pabalstus daudzbērnu ģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsts politiski 
represētajām personām, pabalstu aizbildņiem un audžuģimenēm.  

Sociālajam dienestam ir 4 līgumi par bērnu ārpusģimenes aprūpi audžuģimenē, pašvaldībai 
gadā tas izmaksā EUR 6 457. Bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas sociālo garantiju nodrošināšanai izlietoti EUR 1210.  

Sociālais dienests nodrošina asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti. Asistenta 
pakalpojuma sniegšana pašvaldībā tika nodrošināta 28 personām ar invaliditāti, noslēdzot 27 
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uzņēmuma līgumus ar asistenta pakalpojuma sniedzējiem. 

Sociālais dienests pieņem atzinumus par valsts apmaksātu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību. 2014.gadā tika pieņemti 6 atzinumi par sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, 2 atzinumi par valsts apmaksātu sociālās aprūpes 
pakalpojumu nepieciešamību un 1 atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību no 
narkotiskām un psihotropām vielām atkarīgai personai. 

Pēc materiālās palīdzības 2014.gadā griezušies 82 ģimenes, kopā 204 personas, kas pēc 
sociālā statusa iedalās sekojoši: 25 personas ar invaliditāti, 47 pensionāri, 82 bērni, 50 
darbspējīgas personas (15 – strādājoši, 29 – bezdarbnieki, 6 – bērna kopšanas atvaļinājumā). 
2014.gadā sociālajā dienestā pieņemti 415 iesniegumi sociālajai palīdzībai un sociālajiem 
pakalpojumiem.  

Sociālajā dienestā gada laikā aktīvas bija 62 klientu lietas.  

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

Mālpils sociālās aprūpes centrā 2014.gadā bija plānotas 11 500 gultas dienas, tika aizpildītas 
11 840. No tām 5202 (plānoto 3800) gultas dienas aizpildīja Mālpils novada pašvaldības 
iedzīvotāji, kuriem pakalpojumu daļēji apmaksāja no pašvaldības budžeta, gadā tas izmaksāja 
EUR 39 656.  

Sociālais dienests ir noslēdzis vienu līgumu ar citu pašvaldību par aprūpes pakalpojuma 
nodrošināšanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

Sociālais dienests nodrošina Aprūpe mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām. 
2014.gadā pakalpojums tika nodrošinātas 10 pensijas vecuma personām.  

Sociāla dienesta risks ir parādu pieaugums par sociālās aprūpes maksas pakalpojumiem, kā arī 
nespēja atgūt maksu par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem no vecākiem, kuriem ir 
pārtrauktas aizgādības tiesības. Parāds par sociālās aprūpes pakalpojumiem uz 2014.gada 
31.decembri ir EUR 14 520. Mērķis ir nepieļaut parāda palielināšanos, kā arī  esošo parādu 
samazināt par 50%. 

Pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieku parāds uz 2014.gada 1.janvāri bija EUR 4118.94. 
2014.gadā tika atgūti EUR 1444,42, kas ir vairāk nekā plānotie 30%. 

 
 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

2014. gadā Mālpils novada pašvaldības policija turpināja iesākto darbu sabiedriskās 
kārtības un drošības nodrošināšanā Mālpils novadā. Saskaņā ar štatu sarakstu pašvaldības 
policijā no jūnija līdz septembrim novada teritoriju apkalpoja viens pašvaldības policijas 
darbinieks. No septembra darbā tika pieņemts darbā vēl viens darbinieks, līdz ar to novada 
teritoriju apkalpo divi pašvaldības policijas darbinieki. 

2014. gads salīdzinoši ar situāciju apkārtējos novados pagājis mierīgi.  
Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju 2014. gadā Mālpils novadā konstatētas 

zādzības, tīša svešas mantas bojāšana, miesas bojājumu nodarīšana, kā arī citas prettiesiskas 
darbības. Dažādu izmeklēšanas darbību veikšanai Valsts policijas Siguldas iecirknī nogādātas 
23 personas, gan meklēšanā esošās, gan arī tās, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. 

2014.gadā administratīvās prakses jomā uzsvars tika likts uz preventīvo pasākumu 
veikšanu. Analizējot administratīvo pārkāpumu praksi, tika konstatēts, ka galvenie darbības 
virzieni jāizvērš dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanas virzienā, jārisina jautājums par 
personu, kuras pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus ierobežošanu, kā arī jāturpina 
smēķēšanas ierobežojumu kontrole it īpaši mācību iestādēs un tiešā to tuvumā. 

Ļoti laba sadarbība turpinās ar Valsts policijas Siguldas iecirkni un uzņēmumu 
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„Mustangs apsardze”. Kopīgu pasākumu ietvaros 2014.gadā atklāti vairāki noziedzīgi 
nodarījumi.  

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

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

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

 

 

 

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 

 
2014.  gadā darbu būvvaldē raksturo sekojoši slaitļi:  
 
1. Saņemti un izskatīti 36 būvniecības iesniegumi.  
2. Sagatavots 36 plānošanas arhitektūras uzdevums;  
3. Akceptēti 23 tehniskie projekti;  
4. Sagatavoti 13 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 13 ēkas 

un būves;  
5. Izdotas 19 būvatļaujas, tai skaitā 3 dzīvojamās mājas un 2 ražošanas ēkas; 
6.  Izskatītas un akceptētas 2 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas  
     ieceres;  
7. Saskaņots 1 reklāmas objekts;  
8. Saskaņoti 2 Paskaidrojuma raksti 1 grupas būvēm.  
9. Saskaņoti projekti un projektu izmaiņas – 13.  
10.   Sagatavotas un iesniegtas 21 izziņas, atzinumi un  apsekošanas akti par būvēm un ēkām; 
11. 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; 

12. Būvvaldes speciālisti piedalījās Ekonomikas Ministrijas organizētajos, kā arī citos 
semināros ceļot kvalifikāciju. 
Regulāri tika apsekoti būvobjekti novada teritorijā un risināti ar būvniecību saistīti jautājumi. 
Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem būvniecības jautājumos. 

13. Ar 2014. gada 1. oktobri būvvalde strādā pamatojoties uz jauno būvniecības regulējumu. 
 

  Par objektu un dzīvojamo māju privatizāciju. 
 

 2014.gadā saskaņā ar grafiku reizi mēnesī ir notikušas privatizācijas komisijas sēdes, 
kurās apspriestas ar privatizācijas procesu saistītas darbības  un pieņemti atbilstoši lēmumi. 
Mālpils novada pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda privatizācija saskaņā ar LR likumu “Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”  tika uzsākta 1996.gadā un sadarbībā ar 
Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (vēlāk- Mājokļu aģentūru,   Būvniecības, 
enerģētikas un mājokļu valsts  aģentūru, Privatizācijas aģentūru) nodrošināta  privatizācijas 
veikšanai nepieciešamo dokumentu izstrāde.  2014. gadā veiktas darbības dzīvokļa adresē: 
NĀKOTNES  IELA 13-4, Mālpils, Mālpils novads,   privatizācijas organizēšanā (izsole) un 
dzīvokļa adresē:  JAUNĀ IELA 5-5, Mālpils, Mālpils novads, privatizācijas pabeigšanā.Turpināts 
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process sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvokļus privatizējuši saskaņā ar likumu  “Par 
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” par pajām, un noslēgtas 
Vienošanās par  zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības   atbilstoši dzīvokļa   domājamai daļai  
mājīpašumā. 

 

Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 

 
1.Teritorijas attīstības plānošana 

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

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

 
 2. Vides aizsardzība. 
 

 2013. gada beigās tika izsludināts atklāts konkurss par sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja izvēli Mālpils novada teritorijā. Konkursa rezultātā turpmākos piecus 
gadus sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā novada teritorijā veiks SIA “Ragn –
Sells” juridiskā adrese “Gurnicas” Ķekavas novads. Ar 2014. gada 1. augustu  visām 
fiziskām un juridiskām personām  bija jāpārslēdz sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi.   

 2013. gada 25. aprīlī notika jau ikgadējā Latvijas Lielā talka, kurā piedalījies arī 
Mālpils novada  iedzīvotāji. Kopā tika  savākti  apmēram 35 m3 atkritumi  

 Saņemti un izskatīti dažādi iedzīvotāju iesniegumi par vides aizsardzības un 
īpašumu apsaimniekošanas jautājumiem.  

 
Nekustamā īpašuma speciālista darbs 

Sagatavoti lēmumu projekti izskatīšanai domes sēdē par 15 nekustamo īpašuma sadali.   
Saskaņoti un apstiprināti domes sēdēs 8 zemes ierīcība projekti. 
Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta 2 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem.  
Iesniegti dokumenti zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī saņemtas Zemesgrāmatu 
apliecības par 2 īpašumiem. 

Sagatavotas 38 izziņas par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 
Pašvaldības nomas zemju žurnālā reģistrēti 29  zemes nomas līgumi, tai skaitā, 14 par 

pašvaldības zemēm. 
Veikta nekustamā īpašuma kadastra datu salīdzināšana ar Valsts Zemes dienesta 

sniegto informāciju par zemes vienībām, kuras nav ierakstītas zemesgrāmata, precizēts to 
statuss. Precizētas zemes vienību platības, kurām grafiski aprēķinātās platības atšķīrās no 
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām platībām, kas nepieciešama, lai varētu pabeigt 
Zemes reformu Mālpils novadā.  

Atbilstoši likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos izveidota Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, kuras uzdevums izvērtēt darījumu ar 
lauksaimniecības zemi tiesiskumu atbilstoši augstāk minētajam likumam. 

Veikta lēmumu sagatavošana par adrešu noteikšanu vai precizēšanu, tai skaitā 
likvidētajos ciemos. 

Uzsākta adrešu sakārtošana ciemu teritorijās atbilstoši Ministru kabineta noteikumi 
Nr.1269 Adresācijas sistēmas noteikumi. 

 

http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
http://www.malpils.lv/novada%20domes%20dokumenti/
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Pašvaldības nekustamie īpašumi uz pārskata perioda beigām samazinājušās par  262498 EUR. 

 

AKTĪVS 
Uz pārskata perioda 

beigām 
Uz pārskata 

gada sākumu 
Izmaiņas  

(+,-) 

A 1 2 3 

Dzīvojamās ēkas 18888 1337 17551 

Nedzīvojamās ēkas 7952704 8115462 -162758 

Transportbūves 936036 996969 -60933 

Zeme zem ēkām un būvēm 452588 432500 20088 

Pārējā zeme 439825 440753 -928 

Inženierbūves 1255512 1330650 -75138 

Pārējais nekustamais īpašums 568 948 -380 

Zeme, ēkas un būves kopā: 11056121 11318619 -262498 

 Pārskata periodā notikušas sekojošas izmaiņas: 

Dzīvojamās ēkas palielinājušās , jo Mālpils novada dome iegādājusies īpašumā divus dzīvokļus, 
par kopējo summu 17700 EUR. Nedzīvojamām ēkām konsolidācijā iesaistītajām iestādēm 
(Mālpils Profesionālajai vidusskolai un Mālpils internātpamatskolai) ir tikai aprēķināts 
nolietojums. Pārvietotas uz krājumiem atsavināšanai paredzētās nedzīvojamās ēkas,  
inženierbūves , zeme zem ēkām un būvēm un pārējā zeme. Ieguldīta pašvaldības SIA Norma K 
kapitālā zeme par 25013 EUR, inženierbūves par 3407 EUR, nedzīvojamās ēkas par 17580 
EUR (protokols Nr. 18/10 pts.3.1., 3.2. no 30.04.2014 , UR izraksts), izslēgta atsavināta pārējā 
zeme par 12016 EUR.   Mālpils internātpamatskolai pārējais nekustamais īpašums 
samazinājies tikai par aprēķināto nolietojumu. 

Pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes platības ir salīdzinātas ar VZD datiem. 
Mālpils pašvaldības teritorijā pēc VZD datiem ir 780.85 ha, pēc Mālpils pašvaldības datiem 
751.16 ha .Starpība 29.69 ha. Mālpils internātpamatskolas bilancē ir 0.9308 ha,  Mālpils 
Profesionālajai vidusskolai 5.14 ha , Mālpils novada domei 745.09 ha. 

Atbilstoši VZD vēstulei Nr.2-04/282, Nr.2-04/215, Mālpils novada domes lēmumam 
Nr.12/2, 12/3 no 29.10.2014 un rīkojumam Nr.47-v no 23.12.2014, tika precizētas zemes 
platības atbilstoši kadastra kartē noteiktajai platībai, kā arī uzņemtas bilancē Mālpils novada 
pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastrālo vērtību – zeme zem ēkām un būvēm par 19427 
EUR un pārējā zeme par 10612 EUR. 

Atšķirības skaidrojamas ar to, ka: Mālpils novada dome ir izslēgusi no savas bilances 
zemes, kuras nodotas īpašumā citai personai, un kuras jaunie īpašnieki nav reģistrējuši 
Zemesgrāmatā.  Diemžēl pašvaldība nespēj ietekmēt  jauno īpašnieku darbības, kā rezultātā, 
kamēr domājamā daļa-zeme nav ierakstīta zemesgrāmatā uz dzīvokļa vai mājas īpašnieka 
vārda, kadastra informācijas sistēmā šīs zemes domājamās daļas parādās kā pašvaldības 
īpašums 

Salīdzināšana ar VZD datiem veikta par pašvaldības īpašumā un piekritībā esošajām 
ēkām un būvēm Mālpils novada teritorijā pēc VZD datiem ir 88177.70 m 2, pēc Mālpils novada 
datiem 41732.80 m 2. , Tai skaitā Mālpils internātpamatskolai 2266.4 m 2, Mālpils 
profesionālajai vidusskolai 18743.8 m 2 

Atšķirības skaidrojamas ar to, ka:  

Mālpils novada  domei VZD datos ir ēkas un būves, kas ir īpašumā citai personai, 
privatizētas un nav reģistrētas zemesgrāmatā, kas sastāda 46444.9 m2, šeit arī situācija tāda 
pati kā ar zemes īpašumiem 
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Komunālie pakalpojumi 

 
2014.gadā SIA „Norma K’  ir turpinājusi  aizsāktos darbus un projektus, kā arī pabeigts 

Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “ Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcija Mālpils novada Mālpils ciemā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mālpilī “ietvaros”, kura laikā ir nomainīti 912 m ūdens un 623 m kanalizācijas tīkli, uzcelta jauna 
ūdens atdzelžošanas stacija un rekonstruētas iekārtas Mālpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 
Ar 2014.gada septembri SIA “Norma K” norēķinu sistēmā ir ieviesta soda naudu sistēma, kas ir 
mobilizējusi klientus precīzāk norēķināties par  saņemtajiem pakalpojumiem.  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 2015.gadu. Lai pēc iespējas ātrāk piedzītu parādus, tika noslēgta vienošanās ar 
parādu piedzinēju firmu. Noslēdzot līgumu tika  solīts strādāt ar tādiem klientiem, kuri atrodas 
ārzemēs un savus īpašumus ir atstājuši novārtā, taču pašlaik darbs rit tikai ar tādiem, kas 
atrodas tepat un ir viegli sasniedzami. Ir noslēgtas 30 vienošanās par parādu nomaksu, no 
kurām vismaz 10 netiek pildītas. 

Siltumdienests 2014.gadā ir saražojis   un nodevis patērētājiem  aptuveni 11 000 Mwh 
siltumenerģijas par apmēram 520 000 EUR. 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. Ir izstrādāts projekts, lai 
2015.gadā varētu veikt katla nomaiņu. 2014.gada nogalē sadarbībā ar LIAA  ir uzsākta atlikušo 
siltumtrašu posmu nomaiņa projekta “Mālpils siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes 
paaugstināšana” ietvaros , kuram jābeidzas 2015.gada maijā. 

Ūdens un kanalizācijas dienests 2014.gadā ir piegādātājiem nodevis 64 000 m3  ūdens 
par apmēram 80 000 EUR. Pabeigts KF līdzfinansētais projekts. Iesniegta visa nepieciešamā 
informācija par ūdenssaimniecības prioritātēm, lai varētu startēt jaunajā 2014. -2020.gada 
plānošanas periodā.  
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PROJEKTU VADĪBA 
 

2014.gadā noslēdzās  Mālpils novada vidusskolas  struktūrvienības Sidgundas 
pamatskolas Comenius programmas projekts ”Leģendas mūs vieno”. Partneri Vācijā, 
Horvātijā, Nīderlandē, Portugālē, Lietuvā, Čehijā, Latvijā kopīgi strādāja pie katras valsts vai 
pilsētas leģendu popularizēšanas, veicinot arī teātra un kultūras aktivitātes. Projekta mērķis bija 
līdzību un atšķirību meklēšana, tradicionālo ieradumu apzināšana no pagātnes līdz tagadnei 
saistībā ar partnervalstu leģendām. Projekta gala produkti ir starptautisks teātra festivāls un 
ilustrēta leģendu grāmata, kas ir prezentēta visās partnerpilsētās - angļu valodā un katras 
partnervalsts valodā. Ar šo projektu ir veicināta lasīšana gan pieaugušo, gan jauniešu vidū, 
veikta pozitīva ietekme uz skolēniem, vecākiem, vietējo sabiedrību un visu iesaistīto 
partnerskolu skolotājiem.  

2014.gadā sāka darboties jaunā ES programma Erasmus+, kas apvienojusi līdzšinējās 
izglītības un jauniešu programmas. Tika sagatavoti un iesniegti pieci projekti šajā programmā.  
Trīs no tiem ir apstiprināti, oktobrī ir uzsākta divu starptautiskās mobilitātes projektu īstenošana 
un decembrī- Mālpils novada domes partnerības projekta īstenošana. Visu šo projektu 
īstenošanas laiks ir līdz 2016.gada 31.jūlijam. 
 

1) “Mācīt un mācīties uzņēmējdarbību” (Mālpils novada domes projekts) 
PARTNERI:   
Vācijā – CHANCENGLEICH in Europa e.V. (nevalstiska organizācija) 
Rumānijā - AMICII COLEGIULUI PETRU PONI (izglītības iestādes atbalsta biedrība) 
Islandē – Símenntunarmidstödin á Vesturlandi (pašvaldību un izglītības iestāžu apvienība) 
Spānijā – PATER (pašvaldību apvienība)  
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 28 220 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez 
papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
MĒRĶI: 
Veicināt jauniešu nodarbinātību. 
Mazināt skolu nepabeigušo jauniešu  skaitu.  
Mazināt emigrāciju no projektā iesaistīto partneru reģioniem. 
UZDEVUMI: 
Izstrādāt un īstenot uzņēmējdarbību veicinošus seminārus un apmācību metodes, ko var 
izmantot vidusskolās, tālākizglītības semināros, profesionālās izglītības iestādēs, pieaugušo 
izglītības centros. 
Organizēt pasākumus jauniešu bezdarba mazināšanai, palīdzot jauniešiem, kam ir  zema 
kvalifikācija un grūtības atrast darbu, iesaistīties tālākizglītībā  un/vai atrast darbu un veidot 
savas darba iespējas, balstoties uz savām interesēm un idejām. 
 

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

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

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

 
PROJEKTA DALĪBNIEKI: 15 pedagoģiskie darbinieki no Mālpils novada vidusskolas ar 
struktūrvienību Sidgundas pamatskola. 
PROJEKTA PARTNERI:  
Anglijā/Īrijā: North West Academy of English, Derry (valodu mācību centrs) 
Maltā: IZI- trading as Easy School of Languages, Valletta (valodu mācību centrs) 
Portugālē: Agrupamento de Escolas de Amareleja (sākumskola) 
Spānijā: CEPA „Maestro Martin Cisneros”, Caceres (pieaugušo izglītības centrs) 
Vācijā: Ferdinand-von-Miller-Realschule, Fuerstenfeldbruck (skola) 
Sprachschule zum Ehrstein, Freiburga (valodu mācību centrs). 
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 32 629 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez 
papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
PROJEKTA MĒRĶI:  
- nodrošināt pedagoģiskajiem darbiniekiem profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, 
apmeklējot kursus,  piedaloties darba   vērošanā partnerskolās un pasniedzot stundas 
partnerskolā;  
- pilnveidot un bagātināt viņu  metodiskās zināšanas un prasmes, kā arī svešvalodu, IKT, 
sociālās un starpkultūru kompetences; 
 - sagatavot skolotājus pilnvērtīgai dalībai eTwinning projektos un Erasmus+ stratēģisko 
partnerību projektos. 
 

2014.gada otrajā pusē tika uzsākta pieteikumu gatavošana trijām Mālpils novada 
izglītības iestādēm  Erasmus+ programmas otrā gada projektu konkursam. Ir veikta 
programmas aktualizēto noteikumu,  iespējamo partneru un projektu ideju/vajadzību 
apzināšana, uzsākta 2015.gadā iesniedzamo projektu pieteikumu izstrāde. 

 
Starptautiskie pasākumi 2014.gadā 

Laiks Projekta nosaukums un veids Iestāde, dalībnieku skaits Norises  vieta 

Janvāris-
Marts 

Jaunas iemaņas ārzemju 
uzņēmumos, Leonardo da 
Vinci programmas ārzemju 
prakšu projekts 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola - 4 

Granada, Spānija 

Februāris Jaunas iemaņas ārzemju 
uzņēmumos, Leonardo da 
Vinci programmas ārzemju 
prakšu projekts 

Mālpils Profesionālā 
vidusskola - 4 

Konstance, Vācija 

Aprīlis Leģendas mūs vieno, 
Comenius programmas 
partnerības projekts 

Sidgundas struktūrvienība 
-6 

Barcelos, Portugāle 

Maijs Leģendas mūs vieno, 
Comenius programmas 
partnerības projekts 

Sidgundas struktūrvienība 
-8 

Furstenfeldbruck, 
Vācija 

Jūlijs Leģendas mūs vieno, 
Comenius programmas 
partnerības projekts 

Sidgundas struktūrvienība Sidgunda, Mālpils, 14 
viesi no 6 valstīm 

Decembris Mācīt un mācīties 
uzņēmējdarbību, Erasmus+ 
programmas partnerības 
projekts 

Mālpils novada dome-2 Dortmunde, Vācija 
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Kopumā 2014.gadā 22 mālpilieši ir piedalījušies starptautisko projektu pasākumos ārzemēs, un 
Mālpilī esam uzņēmuši 14  ārzemju viesus. 

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

 

Mālpils pašvaldības iestāžu un uzņēmumu projekti 

Nr
. 

Projekta 
nosaukums 

Finansējo
šā 

Programm
a/  Fonds 

Līguma 
Nr. 

Kopējais 
projekta 
budžets, 

EUR 

Mālpils 
novada 
domes 

līdzfinan
s. 

Projekta 
īstenoš. 
periods 

Vadošais 
partneris 

Projekta 
partneri 

 
Leģendas mūs 
vieno 

Comenius 

Nr. 2012-1-
PT1-
COM06-
11808 5 

21 000,00 0,00 
08.2012. 

-07.2014. 
Barcelos skola 

Portugālē 

Sidgundas 
pamatskola, 

partneri  
Čehijā, 
Nīderlandē, 
Vācijā, 
Spānijā, 
Lietuvā 

 

Jauna 
profesionālā 
pieredze 
Eiropas 
uzņēmumos 

Leonardo 
da Vinci 

Nr. 2012-1-
LV1-
LEO01-
03457 

57 132,34 0,00 
08.2012. 

-05.2014. 

Mālpils 
Profesionālā 

vidusskola 

Partneri 
Vācijā, Itālijā, 
Spānijā, 
Portugālē 

 

Jauna pieredze 
četru 
specialitāšu 
skolotājiem un 
izglītojamiem  

Erasmus+ 

 Nr. 2014-
1-LV01-
KA102-
000136 

 84 004,00 0,00  
 08.2014. 

- 
06.2016. 

Mālpils 
profesionālā 

vidusskola 

 Partneri 
Vācijā, Itālijā, 
Maltā, Spānijā, 
Portugālē 

 

Skolotāju 
profesionālo un 
svešvalodu 
kompetenču 
uzlabošana kā 
skolas 
modernizācijas 
un 
internacionalizā
cijas 
priekšnoteikums 

Erasmus+ 

Nr. 2014-1-
LV01-
KA101-
000123 

32 629,00 0,00 
08.2014. 

- 
06.2016. 

Mālpils 
novada 

vidusskola 

Partneri 
Vācijā, 
Lielbritānijā, 
Maltā, Spānijā, 
Portugālē 

 
Mācīt un 
mācīties 
uzņēmējdarbību 

Erasmus+ 

Nr. 2014-1-
DE02-
KA200-
001538 

28 220,00 0,00 
08.2014. 

- 
06.2016. 

Mālpils 
novada dome 

Partneri 
Vācijā, 
Rumānijā, 
Spānijā, 
Islandē 

 

Atbalsts 
ugunsdzēsības 
pasākumiem 
pašvaldību 
vispārējās 
izglītības 
iestādēs 

Latvijas - 
Šveices 
sadarbības 
programm
a  

 Nr./SWU/ 
12/20 

35 367,09 3 536,71 
 06.2013. 
-01.2014 

Mālpils 
internāt-

pamatskola 
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Ūdenssaimniecī
bas 
pakalpojumu 
attīstība Mālpils 
novadā 

ES 
Kohēzijas 
fonds 

3DP/3.5.1.
1.0/11/IPIA
/VARAM/0
02 

356 318,26 0,00 
11.2011. 

- 
06.2015. 

PSIA Norma 
K 

Vides 
aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības 
ministrija 

 

Mālpils 
siltumapgādes 
pārvades 
sistēmas 
efektivitātes 
paaugstināšana 

ES 
Kohēzijas 
fonds 

PCS/3.5.2.
1.1/12/ 
04/015 

477 655,00 0,00 
11.2012. 

- 
06.2015.  

PSIA Norma 
K 

Latvijas 
investīciju un 
attīstības 
aģentūra 

 

Lietpratīga 
pārvaldība un 
Latvijas 
pašvaldību 
veiktspējas 
uzlabošana 

Norvēģijas 
finanšu 
instrument
s 

Nr. 4.3-
24/NFI/INP
-004 

10 976,77 0,00 
12.2013. 

- 
04.2016. 

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

Amatas 
novada dome, 
Gulbenes 
novada dome, 
Jaunpils 
novada dome, 
Mālpils 
novada 
dome, Preiļu 

novada dome, 
Skrundas 
novada dome, 
Valmieras 
pilsētas dome, 
Ventspils 
novada dome 
un Ventspils 
pilsētas dome. 

 

Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazināšana 
transporta 
sektorā Mālpils 
novadā 

Klimata 
pārmaiņu 
finanšu 
instrument
s (KPFI) 

Nr. KPFI-
16/13 

53 940,00 
16 940,0

0 
06.2014.-
12.2014. 

Mālpils 
novada dome 

 

 
Mālpils novada 
bibliotēkas 
labiekārtošana 

Eiropas 
lauksaimni
ecības 
fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413202-
000001 

3 437,20 880,61 
05.2013. 

- 
02.2014. 

Mālpils 
novada 
bibliotēka 

 

 

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

Eiropas 
lauksaimni
ecības 
fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-04-
LL01-
L413203-
000005 

6 527,00 963,74 
05.2013. 

- 
05.2014. 

Mālpils 
kultūras 
centrs 

 

 

Mālpils kultūras 
centra 
amatierkolektīvu 
apskaņošanas 
tehniskais 
nodrošinājums 

Eiropas 
lauksaimni
ecības 
fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 14-04-
LL01-
L413201-
000004 

4 814,32 1 233,42 
04.2014. 

– 
08.2014. 

Mālpils 
kultūras 
centrs 

 

 

Aktīvās atpūtas 
un sporta 
laukuma izbūve 
Sidgundā 

Eiropas 
lauksaimni
ecības 
fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 14-04-
LL01-
L413203-
000011 

14 405,66 3 690,70 
04.2014. 

- 
09.2014. 

Mālpils 
novada dome 

 

 



Mālpils novada domes 
 2014.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

58 

 

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

Mālpils novada nevalstisko organizāciju un interešu kopu projekti 

  Projektu konkurss “Mēs savam novadam” 

1 

Iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti 
(noslēgti septiņi 
līgumi) 

Mālpils 
novada dome  

4 782,40 4 782,40 

05.2014
. - 

10.2014
. 

Mālpils 
novada 

iedzīvotāju 
interešu 

kopas  

Mālpils 
novada 
dome 

  Biedrība "Mālpils sporta klubs" 

1 

Inventāra noliktava 
ar ģērbtuvi aktīvās 
atpūtas 
vajadzībām 

Eiropas 
lauksaimniecī
bas fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-
04-LL01-
L413204-
000006 

14 159 

Nekustam
ā 

īpašuma 
iznomāša

na 

05.2013
. - 

08.2014
. 

  
Mālpils 
novada 
dome 

2 
Āra trenažieru 
laukuma izveide 
Mālpilī 

Eiropas 
lauksaimniecī
bas fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

 14 198,90 

Nekustam
ā 

īpašuma 
iznomāša

na 

05.2014
. – 

09.2014
. 

 
Mālpils 
novada 
dome 

 

Biedrība "Mālpils zivīm" 

1 

Bērnu un jauniešu 
vasaras nometnes 
”Asarītis 2014” 
funkcionālā 
nodrošināšana 

VARAM  5 000,00 

Projekta 
administr.

,  
Nekustam

ā 
īpašuma 

iznomāša
na 

10.2013
. – 

09.2014
. 

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

2 

Pieejamības 
nodrošināšana 
tūristiem līdz 
Mālpils novada 
kultūrvēsturiskiem 
un dabas 
objektiem 

Eiropas 
Zivsaimniecīb
as fonds 
(EZF) 

 28 310,46 

4 450,00 
Nekustam

ā 
īpašuma 

iznomāša
na 

03.2014
. – 

06.2015
. 

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

3 

Tūrisma objektu 
informatizācijas 
sistēmas ieviešana 
Mālpils novadā 

Eiropas 
lauksaimniecī
bas fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

 7 394,97 

Nekustam
ā 

īpašuma 
iznomāša

na 

03.2014
. – 

03.2015
. 

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

  
Biedrība "Notici sev!" 



Mālpils novada domes 
 2014.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

59 

 

1 Kopā varam vairāk 

Eiropas 
ekonomikas 
zonas finanšu 
instruments 

Nr. 
2012.EE
Z/DAP/ 
MIC/1/4/
R/056 

47 666,21 telpas  

07.2013
.-

12.2015
. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

2 

Maltīte 
mazaizsargātām 
personām Mālpilī 
2013/2014 

Nodibinājums 
"Borisa un 
Ināras 
Teterevu 
fonds" 

Nr. 
5.2./2013
-139 

2 889,85 telpas 

10.2013
. - 

09.2014
. 

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

3 Atkal kopā 

Borisa un 
Ināras 
Teterevu 
fonds 

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

Biedrība 
"Notici sev" 

Mālpils 
novada 
dome 

 
Biedrība "Idoves mantojums" 

1 

Mālpils novada 
vēsturiskā 
mantojuma 
krājuma 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Eiropas 
lauksaimniecī
bas fonds 
lauku 
attīstībai 
(ELFLA) 

Nr. 13-
04-LL01-
L413203-
00007 

8 196,18 1 420,02 

08.2013
. - 

07.2014
. 

Biedrība 
"Idoves 
mantojums" 

 Mālpils 
novada 
dome 

2 

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

Valsts 
kultūrkapitāla 
fonds 

 
2 115,58 415,58 

12.2014
. - 

06.2015
. 

Biedrība 
"Idoves 
mantojums" 

 Mālpils 
novada 
dome 

 

 

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 
 
1. Gada laikā apmeklēti 22 LLKC, Lauku dienesta MAS rīkotie informatīvie semināri, sniegtas 

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

2. Apsekoti  aizaugušie  lauki un latvāņu platības, organizētas  9 tikšanās  ar zemju  īpašniekiem  
par lauku  sakopšanu  atdošanu  nomā, nomas līgumu slēgšanu. 

3. Sniegta palīdzība zemnieku saimniecībām akcīzes degvielas saņemšanai dokumentu 
noformēšana Lauku atbalsta dienestam. 27.02. organizēta zemnieku sanāksme par 2013 
gada ieņēmumu deklarāciju aizpildīšanu Valsts ieņēmumu dienestam  15 cilv. 
21.05. organizēts seminārs Struktūrfondu apgūšana un aktivitātes 2014.-2020.g  26 cilv. 

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

5.    15.02. Organizēts  uzņēmēju vakars  128 cilvēki. 
6.    16.01.Uzņēmēju tikšanās par atbalstu daudzbērnu ģimenēm.    
7.   31.05. Organizēts projekts Tikšanās zilo ezeru zemē. Vakarā piedalījās 153 dalībnieki. 
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LOPKOPĪBA 
 
1. Valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” reģistrētas 75 lopu turētāju saimniecība. 

Pārraudzībā – 28. 
 Reģistrēti: liellopi – 1868 t.sk. 1026 govis (55 saimniecībās); 
     cūkas – 108(2 saimniecībās); 
     aitas – 503(7 saimniecībās); 
     kazas – 172 ( 11 saimniecībās); 
     zirgi – 44/10 saimniecībās). 

2. Izdarīta šīm saimniecībām jaundzimušo lopu reģistrācija atbilstoši Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumiem. 

3. Regulāra liellopu apzīmēšana abās ausīs, izkritušo numuru atjaunošana.  
4. Regulāra kazu apzīmēšana un reģistrācija. 
5. Regulāra aitu apzīmēšana un reģistrācija. 
6. Govju pārraudzībā aptvertajās saimniecībās veiktas piena ikmēneša kontroles. Laboratorijā 

noteikts pienā esošais tauku %, olbaltumvielu %, somatisko šūnu skaits, cukura daudzums. 
Dati tiek saglabāti valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzē. Visās 
reģistrētajās saimniecībās pielietota govju mākslīgā apsēklošana, piemērotākā vaislinieka 
atlase veikta pēc mērķtiecīgas programmas, saimniecībās  tiek veikta regulāra apsēklošanas 
datu atzīmēšana, dzīvsvara noteikšana govīm, eksterjera vērtēšana 1. un 3. laktācijā. 

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

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

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

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

informatīva  rakstura  palīdzība. 

 
VETERINĀRAJOS JAUTĀJUMOS: 
1. Divas reizes nedēļā ir pieņemamās dienas novada telpās. Šajā laikā zemniekiem sniedzu 

konsultācijas, izrakstu receptes, izsniedzu medikamentus ārstēšanas kursa pabeigšanai. 
2. Sniedzu neatliekamo palīdzību slimajiem dzīvniekiem, galējas nepieciešamības gadījumā ir 

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

uzraudzības 2014. gada plānu. 
5.  Vakcinēti 300 suņi un 52 kaķi pret trakumsērgu un citām infekcijas slimībām. 
6. Kopīgi ar pašvaldības policiju mēģinājām risināt aktuālos jautājumus, kas skar klaiņojošo 

dzīvnieku problēmas.                   .  
7. Bijuši divi izbraukumi trakumsērgas aizdomu un cilvēku sakošanas gadījumos. Pozitīvi gadījumi 

nav konstatēti. 
8. Informācija par dzīvnieku vakcinācijas laikiem sniegta arī „Mālpils vēstīs” un Mālpils novada 

mājas lapā. 
9. Organizēta dzīvnieku līķu nogādāšana pārstrādes uzņēmumā. 
10. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzsākts darbs pie suņu apzīmēšanas ar 

mikroshēmām(mikročipiem). Uzsāktais darbs un iedzīvotāju informēšana turpinās. Uz 
01.05.2015 ar mikroshēmām Mālpils novadā apzīmēti 33 dzīvnieki. 

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

12. Zemnieku saimniecībās, kurās audzē cūkas ir veikts izskaidrojošais darbs par biodrošības 
pasākumiem novietnēs. Četras saimniecības pieteikušās kompensācijai, likvidējušas cūkas un 
apņēmušās vienu gadu tās neturēt. 
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 

Mālpils novada domē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā tiek ievērotas LR 
likumu “Par nodokļiem un nodevām” un “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kā arī citu normatīvo 
aktu prasības. 2014.gadā pastāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR 
likumdošanas aktiem un izmaiņām tajos, kā arī ņemta dalība Latvijas Pašvaldību mācību centra 
(LPMC) organizētajās mācībās  dažādos ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu saistītos 
jautājumos 

   No 1998. gada darbs norit un informācija tiek saglabāta  firmas SIA “ZZ Dats” izstrādātā 
datorprogrammā NINO (Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma), kura arvien tiek 
papildināta ar jaunām versijām, kas nodrošina iespēju veikt darbu savlaicīgi un atbilstoši 
normatīviem aktiem, kā arī operatīvi gūt informāciju gan par Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (vairāk kā 2000 gab. zemes un būvju īpašumi un 
vairāk kā 750 gab. dzīvokļu īpašumi), gan kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā un katra nodokļu 
maksātāja (ap 3000 personu) veiktajiem maksājumiem. NINO nodrošina datu apmaiņu tiešsaistes 
režīmā ar Valsts zemes dienestu (VZD), programmai pieslēgta Zemesgrāmatas datu bāze, 
nodrošināta personas datu pārņemšana no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju 
reģistra  un nodokļa maksājumu pārņemšana no A.S. SWEDBANK  un A.S.SEB BANKA.  NINO 
tiek veikta nekustamo īpašumu un personu datu labošana, nodokļa aprēķins un pārrēķins, nodokļa 
prognozes datu apstrāde, sagatavošana un fiksēšana, nodokļu maksāšanas paziņojumu 
izsūtīšana  elektroniski u.c. darbības. Ikvienam nodokļa maksātājam ir nodrošināta iespēja saņemt 
pilnīgu informāciju par veiktajiem maksājumiem no 1998.gada un aktuālo personīgā konta stāvokli 
(tekošie maksājumi, parādi, pārmaksas).   

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

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

2.  Veikts nodokļa aprēķins un nepieciešamības gadījumā pārrēķins taksācijas gada laikā 
(2014.gads), nodrošināta nodokļu maksāšanas paziņojumu izsūtīšana, t.sk., par 
lauksaimniecībā  izmantojamo zeme, kas netiek apstrādāta un, kurai piemērota nekustamā 
īpašuma nodokļa papildlikme 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.   

3.   Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu prognozi 2015. gadam.  

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

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

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

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

Bez tam, veikts nomas maksas aprēķins par iznomāto pašvaldības zemi, sagatavoti un nosūtīti 
rēķini zemes nomniekiem, reģistrēta un kontrolēta maksājumu veikšana.  

  
 



Mālpils novada domes 
 2014.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

63 

 

IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 

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

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

 
 Ziņas par personu un tās dzīvesvietu Mālpils novadā tiek aktualizētas SIA “ZZ Dats” 

izstrādātajā iedzīvotāju reģistrācijas programmā “Personas”, kas dod iespēju veikt darbu 
tiešsaistes režīmā ar LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru. Darbs tiek 
veikts atbilstoši   LR likuma “Par dzīvesvietas deklarēšanu” u.c. normatīvo aktu prasībām. 
2014.gadā patstāvīgi notikusi iepazīšanās ar darbā izmantojamiem LR likumdošanas aktiem un 
izmaiņām tajos. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2014. gadā reģistrētas  130 personu Deklarācijas  par   dzīvesvietas adresi Mālpils  novada 
administratīvajā teritorijā, vienlaicīgi aktualizētas ziņas elektroniskajā datu bāzē par personu. 
2.Reizi mēnesī pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas  veiktas 
izmaiņas datu bāzē par Mālpils  novada iedzīvotājiem, kuri dzīvesvietu deklarējuši citā pašvaldībā 
vai miruši. 
3.Nodrošināta skolas vecuma bērnu uzskaite saskaņā ar Mālpils novada izglītības iestāžu sniegto 
informāciju un atbilstoši citu pašvaldību sniegtajām ziņām: 
3.1.  Sagatavoti un 20 gab. pašvaldībām nosūtīti  Līgumi par pašvaldību savstarpējo norēķinu 
kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem  par  audzēkņiem, kuru dzīvesvieta nav 
deklarēta Mālpils  novada administratīvajā teritorijā, bet kuri apmeklēja Mālpils  novada 
pirmsskolas izglītības iestādi „Māllēpīte”  vai mācījās Mālpils  novada  vispārizglītojošās mācību 
iestādēs 2014.gadā.  
3.2. Nodrošināta no 12 gab. citām pašvaldībām saņemto Līgumu par pašvaldību savstarpējo 
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uzskaite par audzēkņiem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Mālpils novadā.  
4. Sagatavotas pieprasītās ziņas dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: skolām, 
pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”,  Mālpils  novada bāriņtiesai, pašvaldības aģentūrai 
“Mālpils sociālais  dienests”,  pašvaldības SIA „Norma K” u.c.   
5. Pēc fizisko un juridisko personu pieprasījuma izsniegtas izziņas par iedzīvotāju dzīvesvietu, 
deklarētām personām dzīvesvietā u.c. 
6.  Personām sniegtas konsultācijas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, sagatavotas atbildes 
uz saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm.   
7. Sagatavoti lēmuma projekti iesniegumu izskatīšanai  Mālpils novada domes sēdēs    par ziņu 
anulēšanu par personu deklarēto dzīvesvietu. 
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

Mālpils novada domes administratīvās komisijas darbs norit saskaņā ar Administratīvās 
komisijas nolikumu.  

 
2014. gadā administratīvā komisija ir veikusi sekojošas darbības:  
 
1. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 11 administratīvās komisijas sēdēs. Apkopoti 

dokumenti un izskatītas 30 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisko personu un juridisko 
personu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Lielākā daļa - 23 administratīvo pārkāpumu 
protokoli sastādīti nepilngadīgajiem par smēķēšanu un alkohola lietošanu. 

 
2. Sagatavoti administratīvās komisijas sēžu protokoli un lēmumi. Izraksti par pieņemtajiem 

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

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

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

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

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

Uz 2015.gada 1.janvāri bāriņtiesas lietvedībā atrodas 47 aktīvas lietas. 
2014. gadā Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) noturējusi 20 sēdes. 

Īpaši aktuālas šajā gadā bija audžuģimeņu lietas, jo steidzami nācās atrast jaunas audžuģimenes 
diviem pusaudžiem, no kuriem attiecās iepriekšējie audžuvecāki.  

 
Svarīgākās lietas, kuras risināja bāriņtiesa, bija sekojošas: 

1. Aizbildnība. Kopējais aizbildnībā esošo bērnu skaits uz 2015. gada 1.janvāri Mālpils novadā 
ir 6 bērni, kurus aprūpē 6 aizbildņi. Citu pašvaldību teritorijā dzīvo 6 aizbildnībā esoši Mālpils 
novada bērni. 2014. gadā divi aizbildņi tika atlaisti no aizbildņa pienākumu pildīšanas, viens - 
sakarā ar aizbilstamā pilngadību, otrs – pēc aizbildņa lūguma. 

 
2. Aizgādnība. Uz 2015.gada 1.janvāri Mālpils novadā dzīvo un bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 

2 personas ar ierobežotu rīcībspēju.  
 
3. Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana vecākiem. Ar bāriņtiesas lēmumu 

aizgādības tiesības tika pārtrauktas vienam vecākam. Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības 
tika atņemtas vienam vecākam. 

 
4. Bērnu ievietošana audžuģimenēs. Uz 2015.gada 1.janvāri audžuģimenēs atrodas 4 Mālpils 

novada bērni. 2014.gadā bāriņtiesa lēma par audžuģimenes maiņu diviem bērniem, par viena 
audžuģimenē ievietota bērna adopciju uz ārvalstīm, par trīs audžuģimenē ievietotu bērnu 
viesošanos Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī par audžuģimenes statusa pārtraukšanu 
vienai ģimenei. 

 
5. Nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu nodrošināšana un 

aizstāvība.  
2014.gadā tika pieņemti divi lēmumi, kuros vecākiem tika dota atļauja rīkoties ar nepilngadīgo 
bērnu mantu, kā arī pārstāvēt bērnu mantiskās intereses. Tika pieņemts viens lēmums par 
atļauju rīkoties ar aizgādnībā esošai personai piekritīgo mantu. 

 
Mālpils novada bāriņtiesā 2014. gadā izdarīti 249 apliecinājumi, t.sk. tika sastādīti un 

apliecināti darījuma akti, testamenti un nostiprinājuma lūgumi nekustamo īpašumu reģistrēšanai 
zemesgrāmatā, apliecinātas pilnvaras un paraksta īstums, kā arī sniegtas juridiskās konsultācijas 
iedzīvotājiem un risinātas vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos. Par apliecinājumu 
izdarīšanu iekasētas valsts nodevas nepilnu 2000 eiro apmērā. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļas apkopotā statistika par  2014.gadu liecina, ka nodaļā   ir 
reģistrēta 17 zēnu un 16 meiteņu dzimšana, kopā 33 jaundzimušie, kas ir par  4 bērniem  mazāk 
kā 2013.gadā.  

17 bērni ir dzimuši ģimenēs, 13 reģistros ziņas par bērna tēvu ierakstītas,  pamatojoties uz 
vecāku paternitātes atzīšanas iesniegumu,  3  bērniem tēvs nav noteikts.  

 Visiem zēniem vecāki ir vēlējušies dot tikai vienu vārdu, savukārt 2 meitenes nosauktas 
dubultvārdā – Līga Sofija un Signe Džesika.   Populārākais zēnu vārds ir bijis Gustavs (3 zēniem), 
no meiteņu vārdiem popularitāti ieguvuši tādi vārdi kā Eva (2),  un Džesika (2). 

Visvairāk vecākiem dzimuši pirmie bērni - 13, otros bērnus sagaidīja  12 ģimenes, trešos – 5, 
savukārt  ceturtie bērni piedzima  2 māmiņām, bet viena sagaidīja savu  piekto mazuli.  Jaunākajai 
māmiņai bija 19 gadi, vecākajai –  39 gadi, jaunākajam tētim 22 gadi – vecākajam – 55.  

Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļa, veicot jaundzimušā bērna reģistrāciju, dāvina vecākiem 
grāmatu „Mūsu bērns” ar īpašu  Mālpils novada domes priekšsēdētāja vēlējumu mazajam Mālpils 
pašvaldības iedzīvotājam.  Šajā gadā tika atjaunots arī jaundzimušo  pasākums. 9.augustā Mālpils 
novada svētku ietvaros Saules vārtu kalnā  ar Mālpils folkloras kopas „Mālis”  piedalīšanos tika 
sumināti  jaunie mālpilieši un viņu ģimenes. Pašvaldība  jaundzimušajiem dāvināja  īpašu piemiņas 
velti:  sudraba  Sidgundas krustiņu–saktu. 

Dzimtsarakstu nodaļa ir sastādījusi 33 laulības noslēgšanas reģistra ierakstus.  Pieci pāri 
izvēlējas laulību slēgt Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā, savukārt 14 pāri izmantoja iespēju 
laulāties ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām.  Šajā ziņā vispopulārākā vieta ir Mālpils muižas 
dārzs. 

25 pāriem tās bija pirmās laulības.  Vecākajam līgavainim bija 45 gadi, jaunākajam – 24, 
savukārt vecākā līgava bija  sasniegusi jau 46 gadus, savukārt  jaunākā bija  21 gadu veca.  Šajā 
gadā tikai divas laulības tika noslēgtas  ar ārzemniekiem. 

 Ir sastādīts 31 miršanas reģistra ieraksts, tas ir, par 15 mazāk kā iepriekšējā gadā.  Līdz ar to 
saskaņā ar  dzimtsarakstu nodaļas statistiku   šajā gadā ir piedzimuši vairāk nekā nomiruši.  Tas 
gan nav objektīvs rādītājs, jo šobrīd likumdošana  atļauj  civilstāvokļa aktu reģistrāciju veikt jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā. Mirušo vīriešu vidējais vecums  ir 71,6 gadi (jaunākajam – 51, vecākajam – 
88), mirušo sieviešu vidējais vecums  ir 78,4 gadi (jaunākajai – 28, vecākajai – 95). 

Vienā  jau sastādītos dzimšanas reģistra ierakstā, pamatojoties uz vecāku kopīgu paternitātes 
iesniegumu, ir izdarīti papildinājumi ar ziņām par tēvu. 

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

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

Uz personu iesnieguma, tiesas sprieduma vai administratīvā akta pamata ir izdarīti  8  
papildinājumi un labojumi civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos. 

Ir izsniegtas 10 atkārtotas civilstāvokļa apliecības un 9 izziņas par civilstāvokļa akta ierakstu.  
Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi, noformējusi un nosūtījusi Dzimtsarakstu departamentam 

lēmuma pieņemšanai divas uzvārda maiņas lietas. 
Divreiz gadā noteiktajos termiņos LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam un 

katru mēnesi LR Centrālās Statistikas pārvaldei ir iesniegtas atskaites par Dzimtsarakstu nodaļā 
veikto darbu. 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir informēta LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
par Dzimtsarakstu nodaļā aizpildītajiem reģistriem un papildinājumiem civilstāvokļu aktos. 
Atbilstoši prasībām ir sakārtoti Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhīva fondi. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

 

 
*2015.gadā Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 

 

 
2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

2015 
EUR 

 izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcija 

350956 331816 307945 
452546 563000 

Sabiedriskā kārtība un drošība 36998 37536 47092 66878 74900 

Izglītība 2111451 2016556 1785311 2599450 2295312 

Atpūta un kultūra 257652 317485 336962 488735 558427 

Sociālā aizsardzība 236329 202603 217127 386890 423627 

Veselība 0 - - - - 

Pārējie 211859 273831 353316 522186 573427 

Pavisam kopā 320545 3179827 3047753 4516685 4488693 

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

 

  
2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

2015 
EUR 

  izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Darba samaksa un darba devēja 
soc.iemaksas 

1475170 1559546 1702776 
2517236 2390232 

Preces un pakalpojumi 751175 786968 897579 1241318 1452729 

Pamatkapitāla veidošana 613316 466032 60532 239414 114370 

Procentu izdevumi 115920 78991 37047 24025 25000 

Sociālie pabalsti 180237 107359 95838 122440 134494 

Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 

- - - 
- - 

Aizdevumu atmaksa 34491 144767 176444 251356 261321 

Pārējie izdevumi 34936 36164 77537 120896 110547 

Pavisam kopā 3205245 3179827 3047753 4516685 4488693 

*Mērķdotācija izglītībai (pedagogu algas) 8 mēneši 

 

 

Speciālais budžets 

 

  
2011 
LVL 

2012 
LVL 

2013 
LVL 

2014 
EUR 

2015 
EUR 

    izpilde izpilde izpilde izpilde plānots 

Privatizācijas fonds Ieņēmumi 0 - - - - 

  Izdevumi 0 - - - - 

         

Dabas resursu nodoklis Ieņēmumi 2874 4257 8047 14020 12000 

  Izdevumi 3465 1237 727 571 45721 

         

Autoceļu fonds Ieņēmumi 55302 47324 54332 99996 105017 

  Izdevumi 56724 36486 59287 78126 130365 

         

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi Ieņēmumi 84 7 5 17 - 

  Izdevumi 5 2 9 32 1726 

         

Kopā Ieņēmumi 58260 51588 62384 114033 117017 

  Izdevumi 60194 37725 60023 78729 177812 
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Ziedojumi 2014.gadā 

 

N.p.k.  Ieņēmumi EUR Izdevumi EUR 

1. Mūzikas un mākslas skola 0 327,42 

2. Sporta komplekss 0 - 

3. PII „Māllēpīte” 0 9,21 

4. Atbalsta fonds 0 - 

5. Lielvārdes šoseja 0 60,52 

6. Pensionāru padome 0 463,40 

7. Pašvaldības aģentūra 0 2213,93 

8. Kultūras centrs 0 421,41 

 KOPĀ 
0 3495 

 
Mālpils novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo un pārējo biržā nekotēto kapitālsabiedrību 
kapitālā uz 31.12.2014. (EUR)                                                                                                                          

Nosaukums Adrese Reģistrācijas 

Nr. 

Pamatkapitāls  

Uz 

31.12.2014 

Līdzdalība 

Perioda 

beigās 

% 

Līdzdalība 

perioda 

beigās  

Pašvaldības 

SIA Norma K 

Nākotnes iela 

1, Mālpils, 

Mālpils nov. 

40003312216 519952 100 519952 

SIA “Mālpils 

minerāls” 

Daugavgrīvas 

iela 83, Rīga 

40003319252 304102 1.01 3173 

Kooperatīvā 

krājaizdevu 

sabiedrība 

ALLAŽU 

SAIME 

Birzes 4, 

Allaži, 

Siguldas nov. 

40003525960 235289 0.305 718 

 

Mālpils novada dome gada laikā ir atmaksājusi aizņēmumu Valsts Kasei 251057 EUR 
apmērā, samaksājusi aizņēmuma procentus un apkalpošanas maksu 37227 EUR apmērā, kas 
kopā veido 15.63 % no  plānotajiem budžeta ieņēmumiem.   2015.gadā atmaksājamā daļa satāda 
251057 EUR. 

Konta 

Nr. Pasīvs 

Piezīmes 

Nr. 

Uz pārskata 

perioda beigām 

Uz pārskata 

perioda 

sākumu  Izmaiņas (+/-) 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4785946 5037003 -251057 
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5200/ 

5210 

Īstermiņa aizņēmumi 

un ilgtermiņa 

aizņēmumu 

īstermiņa daļa 5.2. 251057 251057 0 

 

 Ir sniegts galvojums Pašvaldības SIA Norma K aizņēmumam (aizņēmums ņemts Valsts Kasē  
siltumtrašu renovācijai) par summu 433674 EUR. 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu pārskats 
ietver: 
 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  
 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  
 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 
 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 
 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 
izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 
pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās 
sabiedrības  nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

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

Revidentu atbildība 

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

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

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

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par 
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. gadā, saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā 
gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 
šajā vadības ziņojumā un 2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu 
informāciju. 
 
 
SIA „Auditorfirma Inspekcija”  
Licence Nr. 13 
Māris Biernis 
Valdes priekšsēdētājs  
Zvērināts revidents                                                                
Sertifikāts Nr. 148 
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Pašvaldības veiktie iepirkumi 2014.gadā 

 
Nr.
p.k
. 

Iepirkuma priekšmets 
Iepirkuma 
metode 

Izvēlētais pretendents 
Iepirkuma 

summa EUR 
(bez PVN) 

1. Sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja izvēle Mālpils 
novadā 

Atklāts 
konkurss 

SIA "Ragn-Sells" 
 

7,50 EUR/m3 
 

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

Atklāts 
konkurss 

AS "Latvenergo" 
 

1.d.-37535,14 
2.d.-2230,20 
3.d.-15133,50 
4.d. - 4460,40 

3. Divu elektromobiļu iegāde 
Mālpils novada pašvaldības 
vajadzībām 

Atklāts 
konkurss 

SIA "Moller Auto 
Latvia" 
 

44925.62 
 

4. Mālpils novada pašvaldības 
iestāžu telpu remonts. (trīs 
daļas) 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

1.d.-AS "SZMA V" 
2.d.- SIA "ALMI"  3.d.-
AS "SZMA V" 

1.d.-56069,31 
2.d.- 37544,02    
3.d.- 8876,70 

5. Mēbeļu izgatavošana, piegāde 
un uzstādīšana Mālpils novada 
vidusskolai 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "RB-11" 
 

6504.00 
 

6. Datortehnikas piegāde Mālpils 
novada pašvaldības iestāžu 
vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "ATEA" 
 

3568.78 
 

7. Degvielas iegāde Mālpils 
novada pašvaldības 
vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 

AS "VIRŠI-A" 
 

27927.00 
 

8. Medījumu dzesētavas piegāde 
Mālpils novada medību 
kolektīvam 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

SIA "ROLVIKS" 
 

1450.00 
 

9. Marķētās kurināmās degvielas 
piegāde Mālpils sporta 
kompleksa vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta kārtībā 
 

AS "VIRŠI - A" 
 

4165.00 
 

10. Juridisko pakalpojumu 
sniegšana Mālpils novada 
pašvaldības vajadzībām 

iepirkums 8.2 
panta 16.daļas 
1.punkta 
kārtībā 

zvērinātu advokātu 
birojs "R.Broka 
zvērinātu advokātu 
birojs" 

6720.00 
 

 
Pašvaldības organizētās izsoles 2014. gadā 

1. Dzīvokļu īpašuma “Lielvārdes šoseja 10” atsavināšana to pārdodot izsolē. Izsole 

noslēgusies bez rezultāta. 

2. Nekustamā īpašuma “Meža Urdzēni”- zemes vienības un uz tās esošās mežaudzes 

atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais īpašums pārdots par 40200.00 EUR. 

3. Nekustamā īpašuma “Lejasrautēni”- zemes vienības un uz tās esošās mežaudzes 

atsavināšana to pārdodot izsolē. Izsole noslēgusies bez rezultāta. 

4. Nekustamā īpašuma “Ozolnieki”- zemes vienības un uz tās esošās mežaudzes 

atsavināšana to pārdodot izsolē. Nekustamais īpašums pārdots par 7600.00 EUR. 

5. Dzīvokļu īpašuma “Lielvārdes šoseja 10” atsavināšana to pārdodot izsolē. Izsole 
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noslēgusies bez rezultāta. 

6. Nomas objekta – zemes vienības daļas, kas atrodas Rūpniecības ielā 9, Mālpilī, Mālpils 

novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsole. Noma ar apbūves tiesībām nosolīta par 495.00 

EUR (bez PVN) gadā. 

7. Nomas objekta – telpas Nākotnes ielā - 1, Mālpilī, Mālpils novadā, nomas tiesību izsole. 

Nomas tiesības nosolītas par 0.88EUR (bez PVN) mēnesī par vienu m2. 

8. Kustamās mantas – vieglās automašīnas Opel Vectra atsavināšana, to pārdodot izsolē. 

Kustamā manta pārdota par 270.00 EUR 

 


