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VVAADDĪĪBBAASS  ZZIIŅŅOOJJUUMMSS  
 

Mālpils novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats sniedz vispusīgu informāciju par 

pašvaldības sociālekonomisko attīstību, kā arī par norisēm pašvaldības darbā, īstenojot budžeta 

līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei un finanšu politikas pasākumiem.  

Mālpils ir viena no pašvaldībām, kas pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likumu, beigs pastāvēt līdz ar 2021.gada pašvaldību vēlēšanām, kas paredzētas 5.jūnijā.  

Mālpils novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas tendencēm, turpina samazināties, 

būtiskākais iemesls tam ir dzīvojamā fonda trūkums. Mālpils novadā 2020.gada sākumā bija 3525 

iedzīvotāji, 2021.gada sākumā, saskaņā ar pašvaldības datiem, 3480 iedzīvotāji.  

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Mālpils novadā 64% iedzīvotāju ir 

darbspējīgā vecuma grupā no 15 līdz 63 gadiem.    

Bezdarba līmenis Mālpils novadā 2020.gada beigās ir 4,7%, reģistrēto bezdarbnieku skaits ir 96 

personas. 

 Būtisku ieguldījumu novada ekonomiskajā attīstībā nodrošina eksportējošās nozares 

uzņēmumi ar vērā ņemamu darbinieku skaitu un nodokļu samaksu valsts budžetā. 

 Līdz ar izmaiņām pašvaldību budžeta iedalījumā, kas noteica, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, 

pašvaldību speciālais budžets, kas ietvēra dabas resursu nodokļa ieņēmumus un mērķdotācijas 

pašvaldību autoceļu (ielu) fondā,  tiek integrēts pašvaldību pamatbudžetos, Mālpils novada 

pašvaldības budžets 2020.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko 

veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.  

Saskaņā ar budžeta likumu, mainot dabas resursu nodokļa ieņēmumu sadali starp budžetiem, 

palielinot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo daļu, kā arī ņemot vērā citas tendences, dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi pašvaldībai samazinājās  par 40 procentiem.  

Lai arī saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes veikto iekšzemes kopprodukta (IKP) 

novērtējumu, ekonomikas kritums 2020.gadā Covid -19 ietekmē sasniedza 3,5 procentus, 

pašvaldības budžets netika būtiski ietekmēts. 

 Pateicoties savlaicīgai un atbildīgai domes darbinieku, pašvaldību iestāžu un struktūrvienību 

vadītāju un darbinieku spējai pielāgoties darbam ārkārtējā situācijā, kā arī visu iedzīvotāju sapratnei 

un atbildīgai rīcībai, Mālpils novadā nebija būtisku sarežģījumu. 

Pamatbudžeta ieņēmumu galvenā sastāvdaļa ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un nekustamā 

īpašuma nodoklis (NĪN).  

  Mālpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020.gadam kopsummā ar finansēšanu  ir  7 

129 095 euro apjomā, tas ir par  44% vairāk kā iepriekšējā gadā un tos veido nodokļu ieņēmumi 

(t.sk. dabas resursu nodoklis), nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti ( mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no 

atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un 

pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem). 

  Mālpils pamatbudžeta galvenais ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (39,5%).  

Mālpils novada IIN ieņēmumi ir 2 332 372 euro, kas ir par 0,5 % mazāk kā 2019.gadā saņemts,  

valsts budžeta dotācija PFI  ir 509 862 euro, tas ir ar 34 % pieaugumu pret iepriekšējo budžeta 

gadu. 

Ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognozējam nedaudz lielākus kā pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļauto vērtēto ieņēmumu novērtējumu, bet, ņemot vērā faktisko 

situāciju, nedaudz zemākus par 2019.gadu, tas ir, 231 925 euro. 



Mālpils novada pašvaldības 
 2020.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

4 

 

Nodokļu ieņēmumi (IIN, NĪN un DRN) sastāda 2 574 297 euro vai 43,6% īpatsvaru no  

pamatbudžeta ieņēmumiem.  

  2020.gadā valsts dotācija brīvpusdienām 1-4.klasēm tika samazināta par 50%, pārējo 

finansējumu nodrošina pašvaldība.  

Pamatbudžeta kopējie izdevumi ir paredzēti  738 900 euro apmērā, ieskaitot aizdevumu 

pamatsummas atmaksu 249 679 euro un ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrības pašu kapitālā 

19 566 euro.  

Atlīdzības sistēmā netika veiktas būtiskas izmaiņas, plānojot turpināt palielināt darbinieku 

atlīdzību, ņemot vērā un izvērtējot darbinieku profesionālo kvalifikāciju, atbildību, noslogotību un 

amata kompetences. 

Mālpils pašvaldība par prioritāti ir noteikusi tādas infrastruktūras izveidošanu, kas veicinās 

izglītības un kultūras, sociālo pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstību. 

Uzsākta divu ES struktūrfondu atbalstītu pašvaldības projektu realizācija – “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Mālpils novadā”, lai nodrošinātu 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Mālpils novadā, izveidojot un 

labiekārtojot Dienas aprūpes centru Pils ielā 7 un Grupu dzīvokļus Pils ielā 12 un “Grants ceļu 

atjaunošana Mālpils novadā”, pabeidzot  pārbūvi  ceļu  posmiem  Ozolāji-Mieriņi (2,67 km) un 

Sidgunda-Ezeri-Karde  1.posms (3,78 km).  

ERAF un valsts finansējums deinstitucionalizācijas projektu realizācijai un ESF finansējums DI 

pakalpojumiem 426 991 euro, ELFLA finansējums grants ceļu atjaunošanai 436 546 euro. 

2020.gadā tika uzsākti divi pašvaldības investīciju projekti – Jaunās un Krasta ielas pārbūve 

un grants ceļa Sidgunda-Ezeri-Karde 2.,3.posma pārbūve, kuru realizācijai izdevās piesaistīt valsts 

aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, 

kopumā piesaistot  2020.gadā 261 678 EUR  un  2021.gadā paredzot saņemt aizdevumu 229 277 

EUR apmērā. 

 Ņemot vērā noteiktās prioritātes un izmantojot pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus, tika 

izstrādāts tehniskais projekts Enerģētikas ielas pārbūvei, paredzot inženiertīklu nomaiņu zem tās un 

apgaismojuma izbūvi, nodrošinot drošu kurināmā piegādi Mālpils katlu mājai, kā arī uzlabojot 

infrastruktūru uzņēmējdarbības ilgtspējīgai attīstībai. 

Kā katru gadu, tika turpināti remontdarbi Mālpils novada vidusskolā, kā arī remontdarbi un 

labiekārtošanas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē. Mācību vides tālāka uzlabošana un 

kvalitatīvam mācību procesam atbilstošas vides nodrošināšana arī turpmāk ir uzskatāma par vienu 

no galvenajām pašvaldības prioritātēm. 

Mālpils kultūras centrā 2020.gadā pabeigta sanitāro mezglu pārbūve un noslēgta iepirkuma 

procedūra jaunu garderobes iekārtu uzstādīšanai. Plānots skatītāju zālē uzstādīt jaunus krēslus un 

veikt grīdas seguma atjaunošanu, kā arī uzsākt remontdarbus kultūras centra ieejas mezglam no 

Nākotnes ielas.  

Mālpils novada pašvaldības turpina saistību izpildi par ilgtermiņa aizņēmumiem projektu 

īstenošanai un trīs galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībai NORMA K SIA. Valsts kases 

aizdevumu saistību apmērs 2020.gadā ir 249 678 EUR, par galvojumu kapitālsabiedrībai 28 996 

EUR, kopējais saistību apmērs ir 278 675 EUR, procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem tas ir 

8,59%, turpmākajos trijos gados saistību apmērs nedaudz pieaugs, sasniedzot 10% apjomu.  

Pašvaldība 2020.gadā un līdz Administratīvi teritoriālās reformas noslēgumam, turpinās plānošanas 

dokumentos noteikto mērķu un prioritāšu ieviešanu, plānojot mērķtiecīgas darbības noteikto 

rezultātu sasniegšanai.  

 

                                                       Domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 



Mālpils novada pašvaldības 
 2020.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

5 

 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
 

Mālpils novada domes deputāti 
 

2017. gada 3. jūnija Pašvaldību vēlēšanās, Mālpils novada domē tika ievēlēti 9 deputāti: 
 
Solvita Strausa – novada domes priekšsēdētāja 
Valts Mihelsons – novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aleksandrs Lielmežs – deputāts  
Leontina Amerika – deputāte 
Elīna Junga- Ķēniņa - deputāte 
Pēteris Ozoliņš – deputāts 
Jānis Paulovičs – deputāts 
Mārtiņš Pudelis – deputāts 
Toms Stašāns - 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 
Solvita Strausa – komitejas priekšsēdētāja 
Valts Mihelsons  
Aleksandrs Lielmežs  
Leontina Amerika  
Elīna Junga- Ķēniņa 
Pēteris Ozoliņš 
Jānis Paulovičs 
Mārtiņš Pudelis 
Toms Stašāns 

 
 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
Leontina Amerika - komitejas priekšsēdētāja 
Valts Mihelsons 
Pēteris Ozoliņš 
Mārtiņš Pudelis 
 
 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja 
Aleksandrs Lielmežs – komitejas priekšsēdētājs 
Jānis Paulovičs  
Toms Stašāns 
Elīna Junga - Ķēniņa



Mālpils novada pašvaldības 
 2020.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

7 

 

 

Mālpils novada domes komisijas 

 
Vēlēšanu komisija 
Sandra Lielmeža - priekšsēdētāja 
Jolanta Dinka – sekretāre 
Anna Višķere 
Ģirts Lielmežs  
Ingrīda Kajaka 
Ilva Nagle 
Indra Asne 
Ausma Čīma 
Agrita Višķere 
Māra Ārente 
 
Privatizācijas komisija 

 Aleksandrs Lielmežs – priekšsēdētājs 
 Mārīte Nīgrande - sekretāre 
 Daina Sila 

Dace Jakubovska 
 

Iepirkumu komisija 
Agris Bukovskis - priekšsēdētājs 
Valts Mihelsons – priekšsēdētāja vietnieks 
Daiga Melcere – sekretāre, iepirkumu speciāliste 
Iveta Krieviņa 
Anna Višķere 
 
Administratīvo lietu komisija 
Dainis Pudelis – priekšsēdētājs  
Valts Mihelsons – priekšsēdētāja vietnieks 
Ineta Broka – sekretāre 
Anna Višķere 

            Pēteris Ozoliņš 
Mārtiņš Pudelis 
 
Licencēšanas komisija 
Aleksandrs Lielmežs - priekšsēdētājs 
Anna Višķere 
Daiga Melcere 
Leontina Amerika 
Līvija Mukāne 
 

           Objektu apsekošanas komisija 
  Agris Bukovskis - priekšsēdētājs 
  Ineta Broka 
  Rudīte Bete 
  Indra Asne 
  Dace Jakubovska 
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Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija 
Jānis Paulovičs - priekšsēdētājs 
Dace Jakubovska - sekretāre 
Mārīte Nīgrande 
Ineta Broka 
Anna Višķere 
 
 
Medību koordinācijas komisija 
Komisijas vadītājs: izpilddirektors Agris Bukovskis 
Komisijas locekļi: 
Valsts mežu dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežzinis Sandris Graudiņš 
Lauku atbalsta dienesta Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Mārtiņš 
Upmanis 
Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis Pēteris Ozoliņš 
Pierīgas lauku uzņēmēju biedrības valdes loceklis Linards Ligeris 
Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāve Ilze Silamiķele 
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Mālpils novada domes struktūrvienības 

 

PĀRVALDE 
Izpilddirektors – Agris Bukovskis 
 
Finanšu un ekonomikas daļa 
Daļas vadītāja – Sandra Eriņa 
Finansiste – Daina Sila 
Nodokļu administratore, iedzīvotāju reģistratore – Mārīte Nīgrande 
Materiālo līdzekļu uzskaites grāmatvede – Lija Preisa 
Kasiere - Indra Asne 
 
Juriste – Anna Višķere 
Jurista palīgs – Viktorija Kalniņa 
 
Personāldaļas vadītāja – Iveta Krieviņa  
 
Autobusa šoferis – Gints Zunde 
 
Speciāliste izglītības jomā pašvaldībā, Iepirkumu speciāliste – Daiga Melcere 
 
KANCELEJA 
Kancelejas vadītāja – Jolanta Dinka, Santa Ozola (bērna kopš.atv.) 
Lietvede – Liene Graudiņa 
Autobusa un mikroautobusa vadītājs – Aivars Melcers 
Mikroautobusa vadītājs – Ēriks Bemberis 
Apkopēja – Ingrīda Kazinika 
Apkopēja – Regīna Zagorska 
 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
Policijas priekšnieks – Juris Stankēvičs 
Policijas inspektors –   Aleksandrs Moisejenkovs 
                                     Dzintars Tešs 
 
SPORTA KOMPLEKSS 
Sporta kompleksa vadītājs – Valts Mihelsons  
Sporta darba organizators – Ģirts Lielmežs 
Sporta kompleksa administratores – Agrita Višķere 
               Sintija Mihelsone 
     Svetlana Petrenko 
Palīgstrādnieks – Juris Strazds 
Medmāsas – Jolanta Epalte 
Baseina uzraugs – Baiba Kriviša, Andris Kaņepējs, Einārs Rubenis 
Apkopēja – Raita Punga, Ingrīda Pauloviča, Raina Ozoliņa 
 
ATTĪSTĪBAS UN ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻA 
Daļas vadītāja – Ineta Broka 
Nekustamā īpašuma speciāliste – Dace Jakubovska 
Projektu vadītāja, pieaugušo izglītības koordinatore - Līvija Mukāne 
Projektu vadītāja – Elita Kārkliņa 
Veselības veicināšanas koordinators – Jolanta Epalte 
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BĀRIŅTIESA 
Priekšsēdētāja – Anna Višķere 
Priekšsēdētājas vietniece – Daina Reizenberga 
Sekretāre – Viktorija Kalniņa 
Psiholoģe – Lāsma Lapiņa 
Bāriņtiesas locekļi – Anita Vīksne 
                                 Malda Čelnova 
                                 Ērika Caune 
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
Nodaļas vadītāja – Viktorija Kalniņa 
Nodaļas vadītājas vietniece – Anna Višķere 
 
BŪVVALDE 
Vadītāja – Rudīte Bete 
Arhitekte – Indra Reitere 
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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, kā arī citus 
reģionālos un nacionālos masu medijus. 

2020.gadā tika izdoti 11 „Mālpils Vēstis” numuri 1300 eksemplāros. Izdevuma veidošanai, 
maketēšanai un iespiešanai novada dome atvēlēja 3003,78EUR. 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. 
Drošas un vienotas elektroniskās saziņas nodrošināšanai ar valsts un pašvaldību iestādēm tiek 
izmantota oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese. 

2020.gadā Mālpils novada domes kancelejā saņemti un reģistrēti 1960 dokumenti. 
Noformētas atbildes uz saņemtajiem dokumentiem un iesniegumiem, reģistrēti un nosūtīti  1123 
dokumenti. Izsniegtas 199 izziņas.  

Veikta dokumentu sagatavošana, noformēšana, arhivēšana.  
Nodrošināta 16 domes sēžu, tās patstāvīgo komiteju un komisiju sēžu organizatoriskā un 

tehniskā sagatavošana un apkalpošana.  
Nodrošināta 18 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. Apmeklētājiem sniegti 
informatīvi pakalpojumi un konsultācijas par pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību kompetenci, 
domes darbinieku pieņemšanas laikiem, tālruņiem, dokumentu lietu kārtošanas procedūrām 
fiziskām un juridiskām personām. Nodrošināta apmeklētāju pieņemšana pie domes amatpersonām. 

Veikta kancelejas preču, saimniecības preču sagāde. Koordinēti pašvaldības mikroautobusu 
un skolēnu autobusu braucieni. 
 
 
Pašvaldības administrācijas personāls 
 

Mālpils novada pašvaldībā 2020.gadā personāla lietvedība tika veikta decentralizēti. 
Mālpils novada pašvaldība ievēro Valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības likumā, 

Darba likumā, Pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikumos noteiktās sociālās garantijas un 
atlīdzības noteikšanas regulējumu, kā arī spēkā esošos iestāžu darba koplīgumus. Mālpils novada 
domes deputātu, pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (apstiprināts 
ar Mālpils novada domes 30.01.2019. lēmumu Nr. 1/14) nosaka domes deputātu un administrācijas, 
kā arī iestāžu kompetenču robežas darbinieku sociālo garantiju un atlīdzības jautājumos. 

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
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Novada domes darbību nodrošina Mālpils novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētājas 
vietnieks, izpilddirektors, kā arī domes administrācijas darbinieki.  

Mālpils novada domes administrācijā 2020.gadā tika apstiprinātas 40 amata vietas, no tām 
16 amata vietām noteikts nepilns darba laiks. Domes administrācijā faktiski nodarbināti 40 
darbinieki.  

Lielākā daļa, t.i. 80% no 2020.gadā pašvaldības administrācijā nodarbinātajiem bija 
sievietes, vīrieši – 20%. 
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IZGLĪTĪBA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” 
 

2020.gadā PII “Māllēpīte” darbojās 9   bērnu grupas, tai skaitā 4 grupas bērniem no piecu gadu 
vecuma sagatavošanās pamatizglītības apguvei. Kopējais bērnu skaits pēc pārskata uz 2020.gada 
1. septembri pēc saraksta 174, t.sk., 78  bērni no piecu gadu vecuma. Rudenī uz skolu aizgāja  28 
bērni. Bērniem no piecu gadu vecuma nokļūšanai uz un no pirmsskolas iestādes bija nodrošināts 
skolēnu autobuss ar pavadoni līdz 2021.gada 22.martam . Iestādē strādāja 22 pedagogi, t.sk. 
izglītības iestādes vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā,  logopēde.  

 Saimniecisko darbību nodrošināja 15 tehniskie darbinieki, tai skaitā 9 skolotāju palīdzes. Trīs 
no viņām rudenī sekmīgi uzsāka mācības augstskolā par pirmsskolas skolotājām. 

Turpinājām kompetencēs balstīta mācību modeļa īstenošanu, pedagogi intensīvi izmantoja 
tālākizglītības kursus tiešsaistēs.  

Tika uzsākta sekmīga mācību procesa plānošana e-klasē, vecākajās un sagatavošanas 
grupās. 

No 2020.gada 23.marta līdz 12.jūnijam 5-6 gadus veciem bērniem tika nodrošinātas attālinātās 
mācības, saziņa ar bērnu vecākiem notika caur mobilo lietotni watssap, e-pastu. 

Sakarā ar Covid-19 valstī noteikto epidemioloģisko situāciju un ierobežojumiem,  apmācības 
interešu izglītības pulciņos rudenī tika pārtrauktas.  

Pastiprināti aktivizējām nodarbības un pastaigas svaigā gaisā.  
Sadarbībā ar SPKC iestādē veikti šādi veselības drošības pasākumi: 

• Pedagogiem, sadarbībā ar iestādes medmāsu,  izstrādāti ieteikumi darbam ar bērniem 
higiēnas jautājumos, informācija un ieteikumi darbam ar mācību filmu “Par Janča punci 
un tīrām rokām”, mācību filma “Jampadracis”, “Bērnu laukuma detektīvs”, “Lielais 
noslēpums” – par traumatisma profilaksi pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņiem(pieejams elektroniskā formātā). 

• Drošības nedēļas ietvaros grupās bērniem tika izdalīti materiāli:  
- Krāsojamā grāmata “Higiēnas ABC”, krāsojamā grāmata “Šerloka stāsti tavai 

drošībai” 
- Ziepiņa krāsojamā grāmata par roku mazgāšanu 
- Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa (pieejama elektroniski). 

• Organizēts pasākums “Latvijas veselības sporta nedēļa” sadarbībā ar Tautas sporta 
asociāciju “Vingro mazi – vingro lieli”. 

Iespēju robežās visi pasākumi tiek organizēti svaigā gaisā. 

 
Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestādes“Māllēpīte”2020./2021. mācību gada galvenie 

uzdevumi: 
1. Nodrošināt mācību jomu apguvi un bērnu aktīvas darbības āra vidē, 
2. Sekmēt skolotāju un izglītības iestādes speciālistu sadarbību plānojot mācību procesu 

ikdienā. 
3. Pilnveidot digitālo prasmju apguvi izmantojot IT mācību procesa dažādošanai 

• pakāpeniski pāriet uz iestādes darba plānošanu e-klasē. 

 
Realizētie pasākumi 2020.gadā 

Janvāris  

20.01. -24.01. Teātru nedēļa 

Februāris  

18.02.20. Sagatavošanas grupas “Bitīte” dalība Pierīgas pedagogu 
profesionālās meistarības konkursā “Iedvesmojies! Uzdrīksties!  
Dari!” , atklātās nodarbības tēma: “Reiz Visumā” 
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Marts  

02.03.20. Pedagoģiskās padomes sēde 

no 16.03. 
 līdz 12.06. 

5-6 g. bērniem mācības notiek attālināti 

Jūnijs  

12.06. Sagatavošanas grupu izlaidumi 

18.06.  Jāņu ielīgošana 

Septembris  

 Ar septembra mēnesi pasākumi notiek katrai grupai individuāli, nepulcējoties. 

1.09. Zinību diena vecākajās grupās, 
Atkalredzēšanās svētki jaunākā vecuma grupās. 
 

21.09. Sagatavošanas grupas bērni piedalās izlietoto bateriju vākšanas 
 konkursā 

25.09.  Ābolu ballīte 

29.09. Izstāde no dabas materiāliem grupā “Rūķītis” 

30.09. Bērnu darbu izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs.” 

30.09.-03.10. Sporta aktivitātes ārā. 

Oktobris  

02.10. Sagatavošanas grupas “Pūcīte” pārgājiens pa dabas takām. 

30.10. Rudens ķirbīša svētki grupā “Māllēpīte”; “Cālēns” 

Novembris  

17.11. Dzimtenes svētki 
Viktorīna sagatavošanas grupām “Es mīlu Tevi Latvija” 

Decembris  

7.12.-18.12. Ziemassvētku darbnīcas 

14. -18.12. Ziemassvētku pasākumi grupās. 

 
Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli obligātās sagatavošanas skolai grupām – 1264.00 eiro 

Saimnieciskā darbība 2020.gadā:  

Iegādes: 
Metāla plaukti 5.gab. – 299,84 EUR 
Ugunsdrošības krānu kaste 1 gab. – 145,19 EUR 
Košumkrūmu stādi – 152,47 EUR 
Bērnu dvielīši – 55,89 EUR 
Mēbeles grupām “Cālēns” un “Mākonītis” – 3 120,78 EUR 
Mēbeles pārējām grupām – 2 541,19 EUR 
Žalūzijas gr.”Cālēns” – 105,71 EUR 
Portatīvie datori 3 gab. – 1 422,81 EUR 
Projektors grupai “Pūcīte” – 1 294,70 EUR 
 
Remontdarbi: 
Grupas “Cālēns” remonts – 30 934,86(bez PVN) 
Ventilācijas skursteņu remonts – 3 200,00 EUR(bez PVN) 
Uzsākts grupas “Mākonītis” remonts – plānotās remonta izmaksas 18 310,93 EUR 
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Mālpils novada vidusskola 
 

2020. gada sākumā apkopojām rezultātus par 2019./2020.m.g. 1.semestri. Pabeidzot 

1.semestri, visu klašu vidējais vērtējums bija 6,93 balles. 40,9 % izglītojamo uzrādīja optimālu 

mācību sasniegumu līmeni, šis rādītājs ir par 2% augstāks nekā pirms gada, savukārt 1,96 % 

izglītojamo mācību sasniegumi bija augstā līmenī. Ņemot vērā mācību sasniegumus, 2019./2020. 

m. g. 2.semestrī stipendiju par ļoti labiem un teicamiem sasniegumiem saņēma divdesmit viens 8.-

12.klases izglītojamie. Šiem skolēniem mācību sasniegumu vidējais rādītājs ir virs 7,5 ballēm. 

2019./2020. m. g. tika pabeigts ar labiem un augstiem sasniegumiem - klašu vidējais 

vērtējums, mācību gadu pabeidzot, bija 6,98 balles, 47,5% skolēnu gada vērtējumos uzrādīja 

augstus un optimālus rezultātus. 179 skolēni saņēma atzinības rakstus par teicamiem un ļoti labiem 

sasniegumiem mācību darbā. Mācību gada beigās 44 skolēni, kuru gada vērtējumi bija augstāki par 

septiņām ballēm visos mācību priekšmetos, saņēma zelta vai Sudraba liecību. 

Noslēdzot 2019./2020., astoņi 9. klases un pieci 12.klases skolēni saņēma atzinību par ļoti 

labiem un teicamiem sasniegumiem un novada domes naudas balvu. Divi skolēni saņēma skolas 

augstāko novērtējumu skolas Lielo “Pūces balvu” un astoņi skolēni saņēma skolas balvu Mazo 

“Pūces balvu”. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, 9. klases izglītojamie 2020.gadā valsts pārbaudes 

darbus nekārtoja.  

2019./20.m.g. noslēgumā eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kārtoja 24 

skolēni. CE latviešu valodā vidējais kopvērtējums mūsu skolas absolventiem bija 54 % (valstī 52,90 

%), angļu valodā skolā 72,2% (valstī 70%), savukārt matemātikā mūsu skolēnu uzrādītais 

kopvērtējums bija 31,9 % (valstī 35,40 %), krievu valodā vidējais kopvērtējums mūsu skolas 

absolventiem bija 68,3 % (valstī 73,3 %). Pieci skolēni kā izvēles eksāmenu kārtoja arī fizikas 

eksāmenu, vidējais vērtējums skolā 39,9 % (valstī 41,9%). Viens skolēns kārtoja centralizēto 

eksāmenu vēsturē, kurā iegūtais kopprocents bija 52,8 % (valstī 39,6 %).   

2020. gada vasarā apliecību par iegūto vispārējo pamatizglītību saņēma 26 skolēni, 22 

vidusskolas skolēni, no kuriem 5 neklātienes nodaļas audzēkņi. 12.klases absolvents saņēma 

Latvijas Simtgades stipendiju EUR 500.00 apmērā.  

Esam piedalījušies arī Pierīgas novadu apvienības skolu un valsts olimpiādēs, skatēs un 

konkursos: vairāk kā 35 skolēni saņēma Mālpils novada domes atzinību un naudas balvu par 

godalgotām vietām. Augstus sasniegumus skolēni uzrādīja gan dabaszinību priekšmetu olimpiādēs, 

gan konkursos, gan sporta sacensībās. 

2020./2021.m.g. mācības pirmajā klasē uzsāka 32 pirmklasnieki, 12 skolēni uzsāka mācības 

10. klasē vidusskolas posmā klātienē un 5 skolēni vidusskolas 10.klasē neklātienes programmā. 

Skolēnu kopējais skaits uz 2020. gada 1.septembri bija 349 skolēni. 

Skola realizē 9 izglītības programmas, trīs no tām ir paredzētas skolēniem ar speciālajām 

vajadzībām.  

• Pamatizglītības programma (kods 21011111) 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

21015611) 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 

21015811) 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911) 
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• Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) neklātienes programma (kods 23011113|) 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma  (kods 31011011) 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena neklātienes programma (kods 

31011013) 

• Vispārējās vidējās izglītības programma  (kods 31016011) 

• Vispārējās vidējās izglītības programma  (kods 31016013) 

Speciālās izglītības programmās 2019./2020.m.g. 1.semestrī prasmes un zināšanas apguva 14 

skolēni. 

2020.gada septembrī skolas kolektīvs izvirzīja metodiskā darba tēmu “Mūsdienīgas un 

efektīvas mācību stundas organizēšana” un metodiskā darba apakšvirzienus:  

1. Efektīvas mācību stundas organizēšana (SR, AS, stundas struktūra) 

• IT jēgpilna izmantošana mācību procesā, pilnveidojot mūsdienīgu mācību stundu 

klātienē un attālināti.  

• Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas procesa pilnveidošana un vienotu 

prasību izpildes nodrošināšana jaunā izglītības satura kontekstā  

• Lasītprasme un darbs ar tekstu visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās  

• Vienotu kritēriju izstrāde skolēnu patstāvīgajiem darbiem (eseja, prezentācija, grupu 

darbs, utt.)  

• Pašvadīta mācīšanās (caurviju prasme)  

2. Labvēlīga mikroklimata un drošas vides nodrošināšana (sociāli emocionālā audzināšana) 

Visu klašu vidējais vērtējums 1. semestra beigās bija 7,1 balles.  1. semestra vērtējumos 49 

% jeb 137 skolēni  uzrādīja augstus un optimālus rezultātus. 30% no kopējā skolēnu skaita saņēma 

atzinības rakstus par teicamiem un ļoti labiem sasniegumiem mācību darbā. 2020./21.m.g. 

1.semestri noslēdzot, 2 skolēni, uzrādīja ļoti labus un teicamus sasniegumus, kas deva iespēju 2. 

semestrī saņemt mācību stipendiju.  

Ar lepnumu varam teikt, ka 2020. gada rudenī vienpadsmito reizi Mālpils novada vidusskola 

saņēma Zaļā karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides 

aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.  

Katru gadu Ekoskolas izvēlas vienu no 10 tēmām kā Gada tēmu, kurai pievērš vairāk 

uzmanības mācību procesā, rīko izglītojošus un praktiskus pasākumus skolēniem un vecākiem. 

Mālpils novada vidusskolas 2020.gada izvēlētā tēma bija “Vides bioloģiskās daudzveidības 

apzināšana”. Šīs tēmas ietvaros skolēni šī mācību gada laikā apguva dažādas tēmas, veica 

patstāvīgos un projekta darbus. Attālinātās mācības gan apturēja aktīvās Ekoskolas aktivitātes.  

Skolas bibliotēkas prioritāte joprojām ir nodrošināt skolēnus ar mācību grāmatām, kā arī 

iesaistīt lasītprasmes un informācijpratības pilnveidošanas pasākumos. Pedagogi tika  nodrošināti 

ar jaunākajiem mācību līdzekļiem. 2020. gadā skolā tika abonēta datubāze Letonika.lv, kura bija 

skolēniem palīgs literatūras stundās, mācoties attālināti. Piedalījāmies LNB projektā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” un “Skaļā lasīšana”. Septembrī bijām uz pusfinālu “Skaļā lasīšana” 

Salaspilī. Pirmajā semestrī b-kā bija divas Mākslas skolas skolēnu darbu izstādes. Notika Krišjānim 

Baronam 185 gadu jubilejā veltīts pasākums, kurā piedalījās skolotājas Guntas 2.a klases skolēni. 

Skolotājas Māras 2.b klases skolēniem notika vizuālās māksla stunda. Ļoti aktīvi skolotāja Dace 1.a 

klases skolēnus iesaistīja “Bērnu žūrijā”, piedalījās visa klase. Skolēnus apbalvojām par centīgu 

lasīšanu, kamēr vēl mācības notika klātienē. Bibliotēkas fonds tiek nokomplektēts tā, lai skolā 

notiktu uz kompetencēm balstīts izglītības process. 

Mūsu skolā ir izveidota atbalsta komanda, kura sniedz atbalstu izglītojamajiem ar dažādām 

vajadzībām. Katrs speciālists strādā pēc sava darba plāna un specifiskajām darba formām. 

Skolēnam tiek sastādīts optimālākais problēmas risināšanas ceļš un konkrēts rīcības plāns.  
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Logopēda nodarbības tiek nodrošinātas 1.-3. klases skolēniem. Veiksmīgi tika uzsākts darbs rudenī, 

bet pandēmija šo logopēdisko darbu ir ietekmējusi. Jācer, ka nākamajā mācību gadā darbs notiks 

klātienē un būs lielāka iespēja sniegt atbalstu izglītojamajiem. 

2020.gadā skola, sadarbībā ar citām novada iestādēm, darbojās starptautiskajos projektos. 

Septembrī tika uzsākts projekta “Katra lāse skaitās” otrais gads, kā arī divi jauni projekti: “Uz skolas 

skatuves” un “Cienot mani un tevi”. Covid situācijas dēļ bija iespējams īstenot tikai vietējās 

aktivitātes šajos projektos, tomēr skolēnu un skolotāju kopīgā darbā ir izdevies izstrādāt vairākus 

praktiskus rezultātus katrā no tiem.  

Turpinājām darbību projektos:  

• “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā”,  

• “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  

• “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.  

2019./2020.m.g. skolā tika īstenoti individuālā atbalsta pasākumi 45 skolēniem. Projektā 

PuMPuRS iesaistīto pedagogu skaits pieaug un tas rāda to, ka skolotāji saskata  iespēju skolēniem 

palīdzēt uzlabot mācību sasniegumus, saņemt nepieciešamo atbalstu. Šajā mācību gadā projektā 

strādās psihologs, speciālais pedagogs, 4 pedagoga palīgi un 3 mācību priekšmetu skolotāji. 

2020./2021.m.g. 1.semestrī atbalstu projekta ietvaros saņēma 41 izglītojamais. Tika īstenoti 

individuālie atbalsts plāni, kuru realizēšanu nodrošināja skolas psihologs, sociālais pedagogs, 

pedagoga palīgi, matemātikas un fizikas skolotāji. Individuālā atbalsta nodrošināšana turpinājās arī 

attālināto mācību laikā. 

2020./2021.m.g. otrajā semestrī tiek plānota supervīziju organizēšana pedagogiem, kas 

strādā ar riska grupas izglītojamiem. 

PMP Mālpils Mazpulku projektā “Es arī varu tā!”, Nr.8.3.4.0/16/I/001 

Vienas nedēļas garumā jaunieši mentoru vadībā ieguva: 1. jaunas prasmes fiziskās sagatavotības 

treniņu nodarbībās 2. atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem likuma pratības jomā, 3.pieredzi 

siltumnīcas būvniecībā, 4. praktisku darbošanos pie atpūtas stūra izveides un iekārtošanas no koka 

paletēm, 5.jaunus paņēmienus ēdienu gatavošanā, pašu pagatavotu ēdienu katras dienas 

pusdienās un launagā, 6. pieredzi sporta spēļu organizēšanā. 

Mazpulku aktivitātes  mācību gadā tika ierobežotas pandēmijas dēļ. Rudenī paspējām 

iekārtot jauno PMP projekta aktivitāšu rezultātā uzbūvēto siltumnīcu, iestādījām 150 sīpolpuķes, 

kuras agri un krāšņi uzziedēja pavasarī. Turpināsim darbu pie siltumnīcu iekārtošanas, stādu 

audzēšanas, “Āra klases” izveides maija pēdējo nedēļu laikā. 

Tiek turpināts darbs arī mazākos projektos: Ekoskolu kustība; Ēdam atbildīgi; Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija; Zaļā josta; Draudzīgais aicinājums; Draudzīgās skolas pasākumi; LaSpad 

pētījums; OECD pētījums. 

Mālpils novada vidusskola iesaistījusies arī starptautiskā projektā “Garīgās veselības 

veicināšana skolās”, kuru īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un 

tajā esošajām izglītības iestādēm. Projekta mērķis ir veicināt un stiprināt skolēnu garīgo labklājību 

izglītības iestādē, veicot preventīvu pasākumu kopumu. Garīgās veselības veicināšanas programma 

ir paredzēta bērnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai, dzīvesspēka stiprināšanai un sociālo, 

emocionālo un uzvedības problēmu riska mazināšanai visās vecuma grupās. Pedagogi vada 

nodarbības par šīm tēmām, lai pievērstos ne tikai kvalitatīvu zināšanu sniegšanai, bet arī sekmētu 

bērnu personības attīstību. 

Arī 2020.gadā skola turpina darbību programmā “Latvijas skolas soma”, tās ietvaros 

ikvienam mūsu skolēnam tika nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un 

dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes 

stāstus. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” programmas ietvaros šajā mācību gadā, kaut 
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attālināti, bet daudz redzēts, skatīts, klausīts. Skolēni vēstures, literatūras, mūzikas, vizuālās 

mācības, sociālo zinību, ķīmijas, ģeogrāfijas un citās mācību stundās skatījās izrādes, 

koncertlekcijas, filmas, piedalījās nodarbībās, piedalījās eksperimentos, pildīja darba lapas, testus, 

krustvārdu mīklas.  

 11. – 12.klašu skolēni turpina piedalīties uzņēmējdarbības programmā “Esi Līderis!”, 

savukārt, 7. – 9. klašu skolēni piedalās uzņēmējdarbības programmā „Starts”. 

2020.gadā Mālpils novada vidusskola  turpina darboties Junior Achievement Latvia 

praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā. 

Skola turpina veiksmīgu sadarbību ar nodibinājumu ZINĀTNES UN MĀCĪBU CENTRS 

"CILVĒKS UN VISUMS". Šīs sadarbības rezultātā vairākām klasēm tika organizētas nodarbības 

cieņpilnas komunikācijas kultūras veidošanai klasē "Izzini sevi - saproti citus" (vadītāja sociāli 

emocionālo prasmju trenere Maira Dzene un klīniskais psihologs Ilze Ābelniece). 

Lai paaugstinātu skolotāju profesionālo kompetenci, tika organizētas vairākas apmācības un 

nodarbības skolotājiem. Divi skolotāji apmeklēja Kursus "Atbalsts skolas vadībai skolēnu vērtību un 

tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā". Skolotāji piedalījās nodarbībās ”Atbalsts skolēnu 

uzvedībai mācību procesā”, oktobrī tika organizētas nodarbības pedagogu iekšējo resursu 

atjaunošanai un veicinātu sociāli emocionālo mācīšanos skolas vidē (ESF projekta 

Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros 

profesionālās kompetences pilnveides programma “Sociāli emocionālās audzināšanas loma 

priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas mazināšanā izglītības iestādē”). 

Skolas telpas turpina piedzīvot vizuālas pārmaiņas. 2020.gadā izremontētas klašu telpas – 

matemātikas kabinets, sešas sākumskolas klašu telpas, bioloģijas un ģeogrāfijas kabinets un 

atsevišķu kabinetu sagataves.  

Lai uzlabotu mācību process kvalitāti, regulāri tiek iegādāti  jauni tehnoloģiskie risinājumi, 

papildināts skolas bibliotēkas un metodisko materiālu fonds. Dokumentu uzglabāšanai iegādāts 

metāla dokumentu skapis, dokumentu smalcinātājs,  plaukti un skapji klašu telpām,  26 vienvietīgie 

skolēnu galdi un krēsli, mācību līdzekļi fizikas kabinetam un inženierzību nodarbībām, trīs 

interaktīvie ekrāni, divdesmit (20) datori, lādēšanas skapis planšetēm,  mazpulka nodarbībām 

UNIMAT ML figūrzāģis un aizsargbrilles, trīs roku dezinfekcijas stendi, divi infrasarkanie 

bezkontakta termometri, 1.-6.kl. skolēniem tautas tērpi 5557.53 EUR vērtībā un rekvizīti (koka 

grābekļi), tika papildināts mājturības un tehnoloģiju kabinetu aprīkojums.  
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Mūzikas un mākslas skola 
 
 

2020. gadā Mālpils Mūzikas un mākslas skolā bija akreditētas sekojošas programmas: 

• Vizuāli plastiskā māksla, 

• Klavierspēle, 

• Vijoles spēle, 

• Čella spēle, 

• Ģitāras spēle, 

• Flautas spēle, 
Kā arī 29. septembrī tika akreditētas: 

• Klarnetes spēle, 

• Saksofona spēle, 

• Sitaminstrumentu spēle, 

• Akordeona spēle. 
Tika veikta arī skolas direktores akreditācija. 

AUDZĒKŅU SKAITS 
        Uz 2020. gada 1. oktobri Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās:  
 

Programmas Mūzikas nodaļa Mākslas nodaļa 

Profesionālās ievirzes 59 41 

Interešu izglītības 13 12 

Kopā abās programmās 72 53 

Kopā skolā 125 

 
Uz 2020. gada 31. decembri Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās:  
 

Programmas Mūzikas nodaļa Mākslas nodaļa 

Profesionālās ievirzes 57 38 

Interešu izglītības 13 12 

Kopā abās programmās 70 50 

Kopā skolā 120 

  
2020./2021. mācību gadu noslēdzot, Mālpils Mūzikas un mākslas skolā mācījās:  
 

Programmas Mūzikas nodaļā Mākslas nodaļā 

Profesionālās ievirzes 57 35 

Interešu izglītības 13 12 

Kopā abās programmās 70 47 

Kopā skolā 117 

 
         2021. gada 29. maijā apliecības par mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes 
izglītības apguvi saņems:  

Programmas Mūzikas nodaļa Mākslas nodaļa 

Profesionālās ievirzes 5 3 

Kopā skolā 8 

 
PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI  
2020. gada noslēgumā skolā strādā 16 pedagogi:  
Mākslas nodaļā strādā 6 pedagogi: 

6 ar augstāko izglītību:  
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5 ar maģistra grādu mākslā, 
1 ar profesionālā bakalaura grādu,  

Mūzikas nodaļā strādā 11 pedagogi:  
10 ar augstāko izglītību:  

3 ar maģistra grādu, 
6 ar profesionālā bakalaura grādu, 
1 ar augstāko Kordiriģēšanas izglītību, 

1 ar vidējo profesionālo izglītību. 
2020. gada septembrī darbu skolā uzsāka 4 jauni pedagogi sekojošās programmās:  

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle, 
Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, 
Sitaminstrumentu spēle, 
Vizuāli plastiskā māksla.   

Paralēli mācību darbam skolas pedagogi patstāvīgi un pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un 
iemaņas pedagoģiskajā un audzināšanas darbā attālināti piedaloties dažādos semināros un 
meistarklasēs. Mūzikas nodaļas pedagogi lielisku pieredzi iegūst kopā ar saviem audzēkņiem 
piedaloties dažāda mēroga attālinātajos starptautiskajos konkursos un festivālos. Pedagogi jauni un 
radoši, kas, cerams, veicinās izglītojamo pieaugumu atbilstošās programmās. 
 

MŪZIKAS NODAĻAS PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 2020. GADĀ 

 

MĀKSLAS NODAĻAS PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBA 2020. GADĀ 

Dalībnieki         Kursu nosaukums Stundu 
skaits 

Datums Norises vieta 

Diana Dzelvīte Profesionalitātes pilnveidošana Klavierspēles meistarkursos 12 17.-
18.08.2020. 

Jūrmalas MV 

Svetlana Luceviča Profesionalitātes pilnveidošana Klavierspēles meistarkursos 12 17.-
18.08.2020. 

Jūrmalas MV 

Evija Belicka Profesionalitātes pilnveidošana Klavierspēles meistarkursos 12 17.-
18.08.2020. 

Jūrmalas MV 

Svetlana Luceviča  Pedagogu profesionālās pilnveides A programma “Metodika, 
māksla un aktualitātes klavierspēles pedagoģijā ” – 
Meistarklase - Ilze Treija 

6 25.11.2020. Ventspils MV 
(attālināti) 

Svetlana Luceviča Pedagogu profesionālās pilnveides kursu A programma “Stresa 
un konfliktu vadība. Personības un profesionālās izdegšanas 
profilakse ” – lekcijas vadītāja – Iveta Aunīte 

4 04.12.2020. Ventspils MV 
(attālināti) 

Diāna Ulase Pedagogu kompetences A programma “Labvēlīgas 
psiholoģiskās vides veidošana attālināto mācību laikā” 

6 28.12.2020. Pedagoģiskās 
meistarības skola 
(attālināti) 

Dalībnieki Kursu nosaukums Stundu 
skaits 

Datums Norises vieta 

Māra Ārente Datorgrafikas pamati un tās pielietojums mācību procesā. 6 04.02.2020. Ādaži  

Māra Ārente Pedagogu darba samaksas tiesiskie aspekti, problemātika un 
risinājumi 

12 07.05.2020. Rīga 

Māra Ārente Kultūras dzīves restarts pēc krīzes. personīgs pieskāriens. K Anitens 20 08.06.2020. Mālpils  

Māra Ārente Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma 
“Izstāžu kuratora darba prakse un pieejas” 

12 20.10.2020. Rīga  

Ērika Zutere Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS. Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides A līmeņa programma “Pētniecības metožu 
izmantošana dizaina apguvē”.  

6  02.11.2020. Rīga  
(attālināti) 

Jānis Sausnītis Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS. Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides A līmeņa programma “Pētniecības metožu 
izmantošana dizaina apguvē”.  

6  02.11.2020. Rīga  
(attālināti) 

Māra Ārente Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma 
“Pozitīvās audzināšanas principi digitālajā laikmetā”. 

6 11.11.2020. Rīga  
(attālināti) 

Ērika Zuterte Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programma 
“Pozitīvās audzināšanas principi digitālajā laikmetā”. 

6 20.11.2020. Rīga  
(attālināti) 
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Mākslas nodaļas pedagogi ir radošas personības, kuras pastāvīgi pilnveidojas, organizē savu darbu 

izstādes Latvijā un pasaulē un piedalās starptautiskos mākslas simpozijos, projektos un mākslinieku 

rezidencēs (sk. tabulu).  

 

MĀKSLAS NODAĻAS PEDAGOGU DARBU IZSTĀDES UN RADOŠĀS 
AKTIVITĀTES 

Jānis Sausnītis Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma (A) 
“Mācību priekšmeta inženierzinības saturs, uzdevumi un praktiskie 
darbi”. 

8 21.12.2020. Ogre 

Datums                           Pasākums Norises vieta Dalībnieki 

28.02.2020.-
30.08.2020. 

Izstāde “Līdzības” kopā ar Ēriku Mālderi RTU zinātniskās bibliotēkas 
lasītava 

Ērika Zutere 

27.05.2020.-
15.08.2020. 

Grupas izstāde “Aizsargmaskas” Galerija “Istaba” 
Ērika Zutere 

27.05.2020.-
12.07.2020. 

Tekstilmākslas asociācijas miniatūrtekstila izstāde 
“Zīmīte draugam” 

Ģ. Elisa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejs 

Ērika Zutere 

20.07.2020.-
24.07.2020. 

II Starptautiskais IAPMA Papīra liešanas simpozijs 
Ritē 20.-24.jūlijs  

Rites tautskola 
Ērika Zutere 

14.08.2020.- 
31.12. 2020. 

III International Mini Print Cantabria 
The Sea and the Lighthouses 

Cantabria, Spānija 
Ērika Zutere 

01.09.2020.-
21.12.2020. 

II Starptautiskā IAPMA Papīra liešanas simpozija 
dalībnieku darbu izstāde 

LU Botāniskais dārzs, Rīga 
Ērika Zutere 

18.12.2020.-
15.04.2021. 

Tekstilmākslas asociācijas izstāde “Atjaunotās vērtības” Talsu muzejs 
Ērika Zutere 

01.08.2020.-
15.12.2020. 

Projekts “Vidzemes ainava tuvplānā. Pieskāriens” Mālpils 
Ērika Zutere 

15.06.2020.-
15.10.2020. 

Projekts “Daba Rada” Dzērbene 
Ērika Zutere 

01.01.2020. 
30.02.2020. 

Spēles “Nospēlē muzeju” veidošana un izmēģinājuma 
process 

Muzejs Rīgas Birža Liene Mackus 

01.01.2020. 
12.03.2020. 

Gatavošanās valsts konkursam, darbs pie scenogrāfijas 
maketiem 

Mālpils kultūras centrs Liene Mackus 

15.04.2020. 
01.05.2020. 

Ilustrāciju gatavošana žurnālam “PICOLO” 
 Liene Mackus 

20.06.2020. 
20.08.2020. 

Dalība grupas izstādē “Sieviete bez īpašībām” Raiņa un Aspazijas 
vasarnīca, Jūrmala 

Liene Mackus 

13.11.2020. 
01.04.2021. 
 

Izstādes “Atceros tātad esmu” scenogrāfijas koncepcijas 
izstrāde 

Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, Rīga 

Liene Mackus, 
Artūrs Arnis 

28.11.2020. 
15.12.2020. 

Animācijas veidošana izstādei “Bēthovens” Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Rīga 

Liene Mackus 

10.06.2020. Jāņu ielīgošana ar folkloras kopu „Mālis”  Mālpils kultūras centrs Jānis Sausnītis 

05.08.2020. Festivāls „Vides deja” Līgatnes pilsēta Jānis Sausnītis 

20.08.2020. 
31.12.2020. 

Starptautiskā pilsētvides plakātu izstāde "35+0" 
Jēkabpils pilsēta Jānis Sausnītis 

24.05.2020 Rīgas fotomēnesis, dalība un noformējums pilsētvidē Rīga Artūrs Arnis 

24.07.2020 Wunderkammer, Rīgas fotogrāfijas bienāles izstāde  Rīga, Fotogrāfijas muzejs Artūrs Arnis 

19.06.2020 Melnā kaste, mākslas skolas scenogrāfijas maketu 
izstāde  

Rīga, Teātra muzejs Artūrs Arnis 

17.07.2020 Vitad Kurlandia, senās mūzikas festivāla uzvedumu un 
koncertu noformējums 

Bauska Artūrs Arnis 

14.11.2020 Es atceros – tātad esmu, izstādes iekārtojums  Rīga, LNMM Artūrs Arnis 

15.12.2019. 
17.01.2020. 

Agates Apkalnes un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu kopizstāde SATIKSME  

Mālpils kc 
izstāžu zāle  

Izstādes kuratore 
Māra Ārente 

19.01.2020. 
26.02.2020. 

Rituma Ivanova gleznu izstāde  Mālpils kc 
izstāžu zāle  

Izstādes kuratore 
Māra Ārente 
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MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBS 

2020.gads bijis bagāts izaicinājumiem un jaunām pieredzēm. Mācību process, atbilstoši 
katra brīža epidemioloģiskajai situācijai valstī, pārmaiņus ir noritējis gan tradicionāli, gan dalot 
grupas atbilstoši skolu klasēm vispārizglītojošā skolā, gan individuāli, gan pilnībā attālināti. Tiek 
meklētas jaunas darbības formas un saziņas iespējas. 

2019./20.mācību gadā mākslas nodaļas audzēkņi kā vienmēr piedalījās Valsts konkursā, 
diemžēl konkursa fināls klātienē tika atcelts, bet vairāku audzēkņu (J.A.Cērpa, A.Riekstiņš, 
A.Fiļipova) darbi tika eksponēti konkursa darbu izstādē E.Smiļģa muzejā. 
Epidemioloģiskā situācija negatīvi ietekmējusi arī izstāžu norisi, to apmeklēšanu un citus 
pasākumus. 

Ar labākajiem mākslas nodaļas audzēkņu darbiem skola veiksmīgi piedalījusies Latvijas un 
pasaules mēroga konkursos un izstādēs, kuros darbi guvuši atzinīgu novērtējumu.  
Epidemioloģiskā situācija pasaulē uzlabojusi mūzikas nodaļas audzēkņu iespējas piedalīties 
dažādos konkursos, jo tie tiek organizēti attālināti – iesūtot video. 

Skolā notiek regulāra un operatīva saziņa ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Tiek izmantota 
saziņa e-klasē, whats-app, kā arī tiek organizētas tiešsaistes stundas Zoom un Teams platformās.  

Ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu skola 2020. gadā veiksmīgi realizējusi projektu 
“Vidzemes ainava tuvplānā. Pieskāriens”. Projekta gaitā par pamatu tika ņemts Mākslinieku 
biedrības Sidegunde” realizētais un Mālpils novada domes atbalstītais projekts “Vizuālais stāsts. 
Saskare”. Sadarbībā ar PII “Māllēpīte”, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupām un Mālpils novada 
vidusskolu tika organizētas radošas darbnīcas bērniem un vairākas bērnu darbu izstādes. 

 

MĀKSLAS NODAĻA 
KONKURSI, IZSTĀDES 
Laiks                        Pasākums Atbildīgais 

14.09.2020.-
13.10.2020 

Audzēkņu dalība konkursa izstādē Esplanādē Rīgā Jureta Dobenberga 

01.09.2020.-
04.09.2020 

Mākslas nodaļas audzēkņu komiksu POP-Up izstāde Mālpils KC Ērika Zutere 

16.09.2020.-
01.11.2020. 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Latvijas dabas vērtības 2020” 
Mālpils vsk. bibliotēkā 

Ērika Zutere 

19.06.2020.-
15.08.2020. 

Audzēkņu dalība Valsts konkursa scenogrāfijas darbu izstādē “Melnā kaste” 
Ed. Smiļģa muzejā Rīgā 

Artūrs Arnis 

01.11.2020-
01.02.2021. 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Vidzemes ainava tuvplānā. 
Pieskāriens” Mālpils vsk. bibliotēkā 

Ērika Zutere 

 

 

 

 

01.03.2020. 
01.09.2020. 

Vijas Zariņas gleznas UZGLEZNOTĀ DABA Mālpils kc 
izstāžu zāle  

Izstādes kuratore 
Māra Ārente 

10.06.2020. 
18.09.2020. 

Keramikas studijas MĀL-PILS un TLM studijas URGA 
izstāde NO ABĀM PUSĒM 

Mālpils kc 2.stāva foajē logos  Izstādes kuratore 
Māra Ārente 

20.09.2020. 
17.10.2020. 

Džemmai Skulmei 95.  Piemiņas izstāde TAUTUMEITA Mālpils kc 
izstāžu zāle  

Izstādes kuratore 
Māra Ārente 

20.09.2020. 
20.11.2020. 

Simpozija izstāde VIZUĀLAIS STĀSTS. SASKARE. Mālpils kc  
2.stāva foajē 

Izstādes kuratore 
Māra Ārente 

15.11.2020. 
20.11.2020. 

MMMS projekta VIDZEMES AINAVA TUVPLĀNĀ. 
PIESKĀRIENS pop-up izstāde 

Mālpils kc  
2.stāva foajē 

Izstādes kuratores 
Māra Ārente 
Ērika Zutere 

18.10.2020. 
15.01.2021. 

Dinas Dubiņas darbu personālizstāde EMALJAS STĀSTI Mālpils kc 
izstāžu zāle  

Izstādes kuratore 
Māra Ārente 

20.12.2020. Performance “Melna puķe” Veltai Sniķerei- 100 ietvaros, 
mūzika un tērpu dizains 

Rīga, Riseba H2O “Aistera” 
zāle, Youtube 

Arvis Kantiševs 



Mālpils novada pašvaldības 
 2020.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

23 

 

AUDZĒKŅU SASNIEGUMI KONKURSOS 2020. GADĀ 

Nr. nominācija dalībnieka vārds, 
uzvārds 

klase, 
kurss 

Skolotājs Konkursa nosaukums Konkursa 
vieta, laiks 

1. atzinība Ērika Rupeika 
4. 

Jureta 
Dobenberga 

 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija  

2. atzinība Anastasija Pavliv 
4. 

Jureta 
Dobenberga 

10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

3. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Ketlīna Cīrule 
6. 

Ērika Zutere 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

4. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Miķelis Zuters 
6. 

Ērika Zutere 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

5. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Maija Kalniņa  
6. 

Ērika Zutere 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

6. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Artūrs Riekstiņš 
6. 

Ērika Zutere 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

7. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Iveta Grolle 
6. 

Ērika Zutere 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

8. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Jete Alvīne Cērpa 
5. 

Ērika Zutere 10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

9. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Sindija Raupa  
5. 

Jureta 
Dobenberga 

10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

10. Starptautiskās 
izstādes 
dalībnieks 

Daniela Šrēdere 
4. 

Jureta 
Dobenberga 

10.starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Vērtību sakta” 

Latvija 

11. 3. vieta Maija Kalniņa 
6. 

Ērika Zutere 3..Starptautiskais Vizuālās mākslas 
konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa 
mīklu minot" 

Latvija 

12. atzinība Ketlīna Cīrule 
6. 

Ērika Zutere 3. Starptautiskais Vizuālās mākslas 
konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa 
mīklu minot" 

Latvija 

13. 1. vieta Miķelis Zuters 
6. 

Ērika Zutere II Starptautiskais mākslu konkurss 
«Зимняя Волна» 1. заход 

Baltkrievij
a 

MŪZIKAS NODAĻA 
PASĀKUMI (KONCERTI, KONKURSI, FESTIVĀLI)  

 

Laiks Pasākums Dalībnieks  Sasnie- 
gums 

Norises 
vieta 

Pedagogs 

30.01.2020. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
izglītības iestāžu izglītības programmas 
stīgu instrumentu spēle - ģitāras spēle 
valsts konkursa II kārta. 

Gustavs Steķis, 
Aleksandrs Miķelis 
Nīmanis, 
Anrijs Leikarts. 

 Rīga, 
JMRMV 

K. Petrenko 

12.02.2020. Pūšaminstrumentu ansambļu festivāls 
“Latgales svilpaunieki” 

Kate Basaraba,  
Gunta Hildebrante, 
Eva Ance Pauloviča 

Simpātiju 
balva 

Daugavpils 
 

D. Stašāne 

11.03.2020. VI Jauno pianistu festivāls “Debija 
2020” 

Enriko Mārtiņš Lazdiņš, 
Lāsma Pauloviča, 
Jūlija Faļiļejeva 

Atzinība Rīga, JMS D. Dzelvīte, 
 
S. Luceviča 

04.05.2020. IV starptautiskais mākslas interneta 
konkurss  “TALANTED KIDS” 

Miķelis Zuters 3. vieta 
Baltkrievija, 
Minska 

Diāna 
Dzelvīte 
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12.-15.11. 
2020. 

VII Festivāls – Konkurss Pianissimo  Miķelis Zuters  Spānija Diāna 
Dzelvīte 

21.11.2020. 24 Premio infantil de piano SANTA 
CECILIA 

Miķelis Zuters Diploms Spānija Diāna 
Dzelvīte 

7.12.2020. Starptautiskais mākslu konkurss “World 
art games” 

Miķelis Zuters 2.vieta Spānija Diāna 
Dzelvīte 

16.12.2020 VII Ziemeļu Starptautiskais mūzikas 
konkurss 

Miķelis Zuters Diploms Zviedrija, 
Stokholma 

Diāna 
Dzelvīte 

23.-28.12. 
2020. 

II Starptautiskais mākslu konkurss 
«Зимняя Волна» 1. kārta 

Miķelis Zuters 1.vieta Baltkrievija Diāna 
Dzelvīte 

29.12.2020. Super Cup Fiestalonia 2020 Miķelis Zuters 3.vieta Spānija Diāna 
Dzelvīte 

 
Koncerti, konkursi, festivāli 

 Konkurss  Valsts  Organizators, Saite uz konkursu Piedalās  Pedagogs Vieta  

1. II Starptautiskais mākslu 
konkurss «Зимняя Волна» 
1. заход 

Baltkrievija Индивидуальный предприниматель 
Яновская Надежда Брониславовна 
Учреждениям Образования и Культуры 

Matīss 
Zuters 

Diāna 
Dzelvīte 

1. 

2. Super Cup Fiestalonia 2020 Spānija  Fiestalonia milenio SLU Matīss 
Zuters 

Diāna 
Dzelvīte 

3. 

3. Starptautiskais mākslu 
konkurss “World art games” 

Spānija Fiestalonia milenio SLU 
 

Matīss 
Zuters 

Diāna 
Dzelvīte 

2. 

 

Gandrīz visa gada garumā lielākā mācību procesa daļa noritēja attālināti.  Tam ir liels mīnus – 
pasākumu trūkums, kas veicina izglītojamo radošumu un ieinteresētību. Šajā periodā nenotika 
nekādi koncerti, toties aktīvi notika piedalīšanās attālināti organizētajos starptautiskajos konkursos. 
Protams, tā ir jauna pieredze veidot video ierakstus, bet tas nespēj aizstāt reālo uzstāšanos uz 
skatuves, kas mūziķim ir ļoti svarīga.  
Plusi attālinātam mācību procesam – IT apgūšana un patstāvības trenēšana, bet ne visiem tas labi 
padodas, kas rada problēmas ar atgriezenisko saiti un sekmju lejupslīdi. 

 

SKOLAS VIDE 
2020. gads bijis mazāk aktīvs skolas vides sakārtošanā. Novērsta daļa no 2020. gada 

septembra  akreditācijas laikā atzīmētajiem trūkumiem. Sitaminstrumentu klasē strādāts pie 
akustiskas problēmu novēšanas – izgatavoti 2 bungu komplekta paaugstināšanas un skaņu 
absorbēšanas podesti, izgatavoti 3 akustiskie paneļi.  

Lai saglabātu audzēkņu drošību, disciplīnu, uzvedību un savstarpējās saskarsmes kultūru, 
turpinām nodrošināt dežuranta uzraudzību aktīvāko mācību stundu laikā četru stundu garumā gan 
pirmajā, gan trešajā stāvā. Kultūras centra 1. stāvā ir realizēts garderobes un tualešu 
rekonstrukcijas projekts, izveidojot arī speciāli aprīkotu tualetes telpu apmeklētājiem ar kustību 
traucējumiem. 

Skolotājiem un audzēkņiem radīta mūsdienu estētiskajām prasībām atbilstošāka un darbam 
patīkamāka vide vairākās no skolas telpām: 

• Ņemot vērā valstī esošo epidemioloģisko situāciju, skolai iegādāts roku dezinfekcijas stends. Katrā 
telpā izvietoti dezinfekcijas līdzekļi roku un cieto virsmu dezinfekcijai. 

• Sitaminstrumentu spēles nodarbību kvalitātes paaugstināšanai veikti telpas akustikas uzlabojumi, 
izgatavojot 3 grīdas podestus un 5 akustiskos paneļus.  

• Sitaminstrumentu spēles nodarbībām iegādātas 2  Adam Hall SMS 17 nošu pultis, bērnu bungu 
komplekts Gewa PS8000200, bungu trenažieris Evans RF, bungu krēsls, šķīvja statīvs, mazās 
bungas statīvs Gewa PS803100. 

• Mākslas nodaļas 324. kabinetam mācību priekšmetu Datorgrafika un Animācija iegādāti 2 jauni 
datori. 

• Iegādāts 1 jauns dators skolotāju ikdienas lietošanai, kas uzstādīts skolotāju istabā.  
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Biedrība „Mālpils tautskola” 
 

2020.gada darbu ļoti ietekmēja COVID krīze, tādēļ tika organizēts mazāk izglītojošo 
pasākumu kā plānots.  Tomēr līdz aizliegumu ieviešanai 2020.g.marta vidū ir organizēti daži 
izglītojoši pasākumi projekta “Daudzfunkcionāla mācību telpa” (Nr. 17-04-AL32-A019.2202-000005) 
ietvaros izveidotajā mācību telpā projekta PACETRAINING mācību nodarbībām ēdienu gatavošanā. 
Šī projekta mērķis ir izstrādāt un izmēģināt apmācību modeli un saturu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, lai radītu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām. 

Veiksmīgi noslēgts PACETRAINING projekts: īstenoti visi plānotie pasākumi, sagatavoti un 
iesniegti visi nepieciešamie dokumenti projekta koordinatoram AFP Colline Astigiani (Itālija) gala 
atskaites iesniegšanai. 

Janvārī- martā vienreiz nedēļā organizējām ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas 
apmācību jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem.  Turpmākie šī  projekta pasākumi pārsvarā 
notika online režīmā, sagatavojot projekta noslēguma dokumentus un atskaites. Jūnijā Mālpilī 
organizējām projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu atļauto pulcēšanās nosacījumu ietvaros. 
Novembrī gatavojām materiālus un piedalījāmies projekta noslēguma virtuālajā konferencē kopā ar 
visiem projekta partneriem.                                                                         

Tika organizēti vācu un angļu valodu kursi (janvārī-martā). Septembrī izveidojām divas 
mācību grupas angļu valodas apguvei un vienu vācu valodas apguvei. Oktobrī notika divas 
nodarbības katrā grupā līdz aizliegumu ieviešanai. 

Attīstības perspektīvas: ja tiks atcelti COVID ierobežojumi, īstenosim jauno apstiprināto 
Erasmus+ programmas projektu. Otrs darbības virziens: izglītojošie pasākumi novada iedzīvotājiem, 
t.sk. intensīvi izmantojot daudzfunkcionālo mācību telpu. 

2020.gadā tika izstrādāts un apstiprināts Erasmus+ programmas projekts "Zināšanas un 
pieredze inovatīvai un iekļaujošai pieaugušo izglītībai", Līgums ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru Nr. 2020-1-LV01-KA104-077183. Projekts tiks īstenots kopā ar Kandavas PIC, Lizuma 
(Gulbenes novads) un Izvaltas (Krāslavas novads) NVO. Tā ietvaros paredzēta pieaugušo izglītības 
skolotāju kvalifikācijas celšana daudzveidīgos kursos. 
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KULTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 
 

Kultūras centrs 
 

Mālpils kultūras centra dzīve 2020. gadā iesākās ar daudziem radošiem plāniem un iecerēm, 
taču COVID-19 pandēmijas dēļ nevarēja noritēt ierastajā ritmā, iepriecinot kultūras centra 
apmeklētājus. 

 Gads iesākās ar Jaungada Masku balli, ierasto pirmo gada izstādes atklāšanu, Valda Atāla 
koncertu un ģimeņu pasākumu “Augstāk par zemi”, amatierteātra “Vēji” pirmizrādi Harijs Anners 
“Skapī” un vērienīgu kultūras centra pašdarbnieku vakaru. Februārī vēl paguvām mālpiliešus 
iepriecināt ar Viestura Kairiša spēlfilmas “Pilsēta pie upes” kino seansu, mazos apmēklētājus 
pārsteidzām  ar baleta izrādi “Riekstkodis”, bijām klātesoši  izdevniecības “Jumava” iznākušās 
Lindas Šmites grāmatas par novadnieku Valentīnu Skulmi “Raibs taurenis uz dadža lapas” 
atvēršanas svētkos un visus Mālpils novada uzņēmējus pulcinājām vienkopus uz “Sveču balli”. 

Martā iestājās neierasta situācija, kas liedza kultūras iestādei darboties, bija jāatceļ vai jāpārceļ 
ieplānotie pasākumi, koncerti un izrādes un jāsāk pielāgoties jaunajai situācijai. 

Vasaras sākumā situācija uzlabojās un brīvā dabā varējām realizēt Līgas Reiteres vainagu 
pīšanas meistarklasi saksafonistu kvarteta koncertu “Mālpils zemenes un kino mūzika” Mālpils 
muižas parkā un pie  kultūras centra Jura Kaukuļa koncertu. 

Neskatoties uz esošo situāciju valstī un esošajiem remontdarbiem mūsu kultūras centra telpas 
trīs dienas, pirmo reizi tika atvēlētas Latvijas Pasākumu foruma dalībniekiem. 

Ņemot vērā esošo situāciju, pirmo reizi mūsu TLM studijas “Urga” un keramikas studijas “Māl-
pils” darbu izstādi eksponējām starp 2. stāva vestibila logiem. To varēja aplūkot visu vasaru. 

Stāvoklim uzlabojoties pamazām rudenī varējām atsākt darbību ar apmeklētāju 
ierobežojumiem. Kultūras centra komandai pievienojās jauns, radošs darbinieks Adrians Rakuzovs. 

Septembrī paguvām skatītājiem piedāvāt pārcelto izrādi “Sieviete kā konfekte”,  spējām 
noorganizēt Rudens gadatirgu. Džemmai Skulmei atklājām piemiņas izstādi “Tautumeita”, kultūras 
centra 2. stāva vestibilā pulcinājām Mālpils plenēra māksliniekus uz izstādes “Vizuālais stāsts” 
atklāšanu un jauno kultūras centra sezonu atklājām ar Radio bigbenda un Raimonda Paula 
koncertprogrammu “Dienvidu Akvareļi”, bet septembra izskaņā pulcinājām dzejas mīļotājus uz 
Dzejas dienām neierastā norises vietā Mālpils dārzniecības siltumnīcas tornī. 

Gada nogali noslēdzām ar āra pasākumiem, novembrī veidojot “Gaismas ceļu”, bet 
ziemassvētkos “Gaismas mežu”, iesaistot arī kultūras centra amatiermākslas kolektīvu dalībniekus 
un iedzīvotājus. 

Par saturu neierastos apstākļos rūpējās gan viesmākslinieki, gan iedzīvotāju iniciatīvas grupas, 
gan arī amatierkolektīvu dalībnieki. 

Kultūras centrs veidoja saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu 
klāstu. 
 

2020. gadā kultūras centrā  

 
Norišu skaits pavisam: 48 Norišu 

apmeklējumu skaits pavisam: 
 

NO tām,   4916 

Maksas norišu skaits pavisam: 11 Apmeklētāju skaits 2136 

Bezmaksas norišu skaits pavisam 37 Apmeklējumu skaits 2780 
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Kultūras centrā, neierastos apstākļos un pielāgojoties esošajai situācijai attālināti, turpināja 
darboties esošie kultūras centra amatiermākslas kolektīvi 

 
Nr.p.k. Kolektīvs Kolektīva vadītājs Dalībnieku 

skaits 

1. Mālpils jauktais koris diriģente Solveiga Vītoliņa, 
kormeistare – Evija Belicka 

22 

2. Jauniešu deju kopa “Māra” Maija Orlova 20 

3. Vidējās paaudzes deju 
kopa“Sidgunda” 

Māra Gaile – Dišereite 20 

4. Vidējās paaudzes deju kopa 
“Kniediņš” 

Jana Baranovska 18 

5. Amatierteātris “Vēji” 
 

Liene Cimža 12 

6. TLMS “URGA” 
 

Inguna Sīmansone 34 

7. Keramikas studija “Māl-pils” Guna Petrevica 46 

8. Folkloras kopa “Mālis” Andris Kapusts 10 

9. Vokālais ansamblis “Vokālā 
bilance” 

Sanita Vītuma 6 

10. Senioru vokālais  ansamblis 
“Sidgundietes 

Vija Ādamsone 9 

11. Senioru vokālais ansamblis 
“Rezēdas un Dadži” 

Evija Belicka 11 

12. Bērnu pirmsskolas vokālais 
ansamblis 

Evija Belicka 12 

 
 

  220 

Tika papildināts amatiermākslas kolektīvu tērpu krājums par kopējo summu 5429,- EUR 
 

• Korim koncerttērpi 2200.00 EUR vērtībā  

• Nīgrandes vainagi “Mārai”1440.00 

• Tautiskie brunči “Mārai” un “Sidgundai”  1789.00 
 
 
Šī gada laikā veikti lieli saimnieciskie darbi uzlabojot kultūras centra vidi: 
 

• pilnībā rekonstruēts kultūras centra sanmezgls,  ierīkojot arī atsevišķu ģimenes un 
invalīdu tualetes telpu; 

• izremontēts 1.stāva vestibils  

• atjaunota 1.stāva grīda; 

• izremontēts gaitenis līdz nodarbību telpai; 
 

Kopā šajos rekonstrukcijas darbos pašvaldība ieguldījusi 102 000 eiro.  
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Mālpils novada bibliotēka 
 

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

informācijas darbu. Novadā atrodas divas pašvaldības bibliotēkas, kā arī Mālpils novada 
vidusskolas bibliotēka. Mālpils novada bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir 3510 iedzīvotāju, kas 
dzīvo ciemata centrā un lauku teritorijā (PMLP dati uz 01.07.2020). 

Galvenā vērība 2020 gadā tika pievērsta jaunu pakalpojumu ieviešanai Covid19 pandēmijas 
laikā:  lasītāju individuālai, attālinātai  apkalpošanai un apmācībai, 3td grāmatu pieejas 
nodrošināšanai, kā arī bibliotēkas remontam, jauna inventāra iegādei. 

Mālpils novada bibliotēkai ir piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Akreditācijas 
apliecības Nr. 833A, izsniegta 2017.g. 14. novembrī. 

 
2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 

Ieņēmumi Kopā (EUR) 46500 

Pašvaldības finansējums 46288 

Citi ieņēmumi: 212 

t. sk. maksas pakalpojumi  

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - 

t. sk. VKKF finansējums - 

t. sk. citi piešķīrumi - 

 
Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 46500 

Darbinieku atalgojums (bruto) 19825 

Krājuma komplektēšana 5185 

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

 
 
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
2020 g. jūlijā-augustā tika veikts bibliotēkas krātuves kosmētiskais remonts: nomainīts 

griestu segums un jaunas apgaismojuma lampas, izlīdzinātas un nokrāsotas sienas, izlīdzinātas 
grīdas un ielikts jauns grīdas klājums. Darbu kopējās izmaksas 8987 eiro. 

Septembrī-oktobrī tika atjaunotas ieejas kāpnes: pārlikts deformējies bruģis, atjaunots 
bojātais sienas apmetums, nostiprināti trepju pakāpieni. Darbu kopējās izmaksas 3578 eiro. 

Par ROCHIL projekta līdzekļiem iegādāti 3 grāmatu plaukti. 

“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 
Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 
apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 2 6 apmierinošs  

Multifunkcionālās 
iekārtas 

1  labs  

Kopēšanas 
iekārtas 

1  apmierinošs  

Čeku printeris 1  labs  
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4. Personāls 

Bibliotēkā strādā 2 darbinieki – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi un bibliotekāre uz pilnu 
slodzi. Abām darbiniecēm ir augstākā bibliotekārā izglītība. Darbinieces regulāri apmeklē Reģiona 
galvenās bibliotēkas organizētos mācību seminārus un pieredzes apmaiņas braucienus, kā arī 
profesionālās pilnveides kursus. Pašreizējais darbinieku skaits ir optimāls esošajam bibliotēkas 
lietotāju skaitam. Pašvaldības finansējums personāla attīstībai labs. 
Pašvaldība atbalsta darbinieču profesionālo pilnveidi.  
 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

“Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2019 
 

2020 
% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 500 544 0% 

t. sk. bērni 332 212 +7% 

Fiziskais apmeklējums 10324 5657 +7% 

t. sk. bērni 3126 1269 +7% 

Virtuālais apmeklējums 76 285 +36% 

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

67 126 +50% 

Izsniegums kopā 11125 10075 +9% 

t. sk. grāmatas 6724 7631 -12% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4401 2444 +5% 

t. sk. bērniem 589 860 -5% 

Lietotāji % no iedz. skaita 
apkalpes zonā 

667 19% 0% 

Iedzīvotāju skaits 3536 3510 0% 

 
Novada iedzīvotāju skaits atskaites gadā praktiski ir palicis nemaināms.  Lietotāju skaits ir nedaudz 
pieaudzis. Ne visi novadā deklarētie un statistikas datos atspoguļotie iedzīvotāji dzīvo uz vietas.    

2020.g. visi dati ir ņemti no BIS ALISE. Diemžēl darba procesā ne vienmēr iespējams visus 
izsniegumus lasītavā un lasītavas apmeklētājus piefiksēt BIS ALISE.  Izsniegums nedaudz 
samazinājies. Covid 19 pandēmija īpaši ietekmējusi izsniegumu lasītavā, jo tur nedrīkstēja 
uzturēties un periodiku lasīt uz vietas. Līdz ar to mazāks ir periodisko izdevumu izsniegums, bet 
proporcionāli liels ir grāmatu izsniegums. Tas izskaidrojams ar neziņu par turpmāko bibliotēkas 
atvērto laiku lasītājiem un piesardzības pasākumiem no iedzīvotāju puses. Līdz ar to lasītāji vienā 
apmeklējuma reizē ņēma vairāk grāmatu eksemplārus. Arī bērnu un jauniešu apmeklējums daudz 
mazāks, bet grāmatas viņu vietā biežāk atnāca izņemt vecāki.   

Bibliotēka saviem lietotājiem nodrošina brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas 
saņemšanu, kā arī interneta pakalpojumus bez maksas. Atbilstoši novada domes apstiprinātiem 
noteikumiem, par maksu iespējams izmantot kopētāju, printeri, skeneri un laminētāju. Covid !9 
pandēmijas laikā šis pakalpojums bija pieejams ierobežotu laika posmu.  
Piekļuvi bibliotēkai atvieglo uzbrauktuve, kuru izmanto vecāka gadagājuma apmeklētāji, jaunās 
ģimenes, cilvēki ar ratiņkrēsliem.  

Skaitliski lielākās lasītāju grupas ir iestāžu darbinieki, skolēni un pensionāri. Pakalpojumi 
visām lasītāju grupām tiek sniegti, ņemot vērā viņu intereses un piedāvājot jaunākos izdevumus. 
Bibliotēkas lietotāji saņem individuālu palīdzību tradicionālo un elektronisko informācijas resursu 
izmantošanā. Bibliotēkā pieejamie preses izdevumi, tai skaitā informatīvais izdevums “Mālpils 
Vēstis”, sniedz ziņas par aktualitātēm valsts institūciju, pašvaldības darbībā. Interesējošās ziņas pēc 
izvēles var meklēt arī internetā. Ziņas par grāmatām atrodamas reģiona bibliotēku elektroniskajā 
kopkatalogā. Studentiem un citi interesentiem tiek piedāvāta iespēja izdevumus pasūtīt ar SBA 
starpniecību. Šogad vairākus SBA pasūtījumus bijām spiesti atteikt, jo izdevumi bija jātur karantīnā 
un nebija iespējams saņemt grāmatas. No vecāka gadagājuma iedzīvotājiem grāmatu pasūtījumus 
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pieņemam pa telefonu, un cenšamies nogādāt ar sociālo darbinieku, pastnieku u.c. brīvprātīgo 
palīdzību.  

2020.gadā tika papildināts bibliotēkas profils sociālo tīklu vietnē Facebook. Lasītāji vairāk 
apmeklē Facebook vietni un www.malpils.lv sadaļu bibliotēka, lai iepazītos ar jaunāko grāmatu 
piedāvājumu. Šajās vietnēs regulāri papildinām informāciju par aktualitātēm.  
Jaunākās paaudzes lasītāji apguvuši grāmatu pasūtīšanu bibliotēkas katalogā, bet vecāka 
gadagājuma lasītāji vairāk izmantoja pasūtīšanu pa telefonu, vai lūdza atlasīt pēc darbinieku 
ieskatiem. Tā kā viņi jau ir ilglaicīgi lasītāji, labi zinām viņu intereses un tas nesagādāja grūtības.  
Daudzi izmantoja iespēju reģistrēties 3td bibliotēkā. 3td grāmatas lasa vairāk jaunie cilvēki un cilvēki 
ar augstāko izglītību. Seniori lielākoties izvēlas drukātās grāmatas.  
Turpinājās pagājušajā gadā iesāktais darbs ROCHIL projekta ietvaros senioru datoramācībā un 
svešvalodu apguvē. 2020. g. šo darbu varējām veikt īsu laika posmu, kamēr bibliotēkā ļāva 
uzturēties apmeklētājiem.  

Novada bibliotēkā RSU apmācīta speciālista vadībā septembrī iedzīvotājiem pēc iepriekšēja 
pieraksta bija iespēja veikt datorizētu IQ bezmaksas testu. Mālpils bija viena no 4 vietām Latvijā, kur 
to varēja izdarīt.  

 “SBA rādītāji” 

SBA 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām 
saņemto dokumentu skaits 

5 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 
nosūtīto dokumentu skaits 

3 

 
6. Krājums 

Bibliotēkas lasītājiem: pieaugušajiem, bērniem un skolēniem, pieejama universāla satura literatūra – 
daiļliteratūra un nozaru literatūra, kā arī preses izdevumi. Tā kā šogad bija lielāks finansējums 
grāmatu iegādei, centāmies iegādāties visu nepieciešamo.   
  

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai 

5185 

t. sk. pašvaldības finansējums 5185 

grāmatām 4075 

t. sk. bērnu grāmatām 656 

periodiskajiem izdevumiem 1110 

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

1,3 

 
 
Bibliotēka tiek finansēta no Mālpils pašvaldības budžeta. Finansiālais nodrošinājums grāmatu 

krājuma komplektēšanai pārskata periodā ir audzis un kopumā apmierina pieprasījumu. Grāmatas 

tiek iegādātas vairumtirzniecībā SIA “Latvijas grāmata”, kas bibliotēkām piedāvā atlaides un 

bezmaksas piegādi. Trūkstošos eksemplārus iegādājamies tuvākajās  Siguldas grāmatnīcās. 

 
“Krājuma rādītāji” 

 2020 

Jaunieguvumi kopā 410 

Grāmatas 410 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 123 

t. sk. bērniem 74 

Izslēgtie dokumenti 321 
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Krājuma kopskaits 10522 

Grāmatu krājuma apgrozība 24 

Periodisko izdevumu 
apgrozība 

2 

 
Katru gadu tiek norakstīta nolietotā un mazvērtīgā literatūra. Krājuma analīze rāda, ka audzis 
jaunieguvumu skaits, komplektētās latviešu daiļliteratūras un literatūras bērniem eksemplāru 
daudzums. 

 
“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2020 

Letonika 8skat.,15sesijas 

News 21 

 
Par iegādātajiem jaunieguvumiem bibliotēkas apmeklētāji tiek informēti ar sarakstu un grāmatu 
izstādi, kā arī Mālpils novada mājas lapā. Par bezmaksas datubāzēm - ar informatīvajiem 
materiāliem, individuāli un mājas lapā.  
Vēl joprojām daži lasītāji ilgstoši kavē grāmatu nodošanas termiņus un kļūst par parādniekiem. Viņi 
regulāri telefoniski vai rakstiski saņem atgādinājumus. Ja nepieciešams, par parādu ziņojam ne tikai 
atgūt, jo lasītājs ir mainījis dzīvesvietu un neizdodas nodibināt kontaktus. 
skolēnam, bet arī viņa vecākiem. Grāmatu nozaudēšanas gadījumā lūdzam tās atvietot. Tomēr 

dažas grāmatas neizdodas atgūt. Seviški daudz parādnieku-skolēnu ir 2020-atskaites gadā. 

Covid19 pandēmijas laikā lielākoties skolēni mācījās attālināti un bibliotēku apmeklēja maz, 

izveidojies daudz parādnieku. Parādniekiem tika pagarināti atdošanas termiņi. 

 
7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērnu un vidējā skolas vecuma skolēnu literatūras krājumam, kā arī 8 
darba vietas lasītājiem. Lietotāju skaits 2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir samazinājies. arī 
izsniegums samazinājies.  Tas raksturojams ar to, ka daudzi bibliotēku izmanto kā tikšanās vietu ar 
draugiem, interneta lietošanas vietu. Covid19 pandēmijas laikā, ņemot vērā ierobežojumus 
bibliotēkās, samazinājās apmeklējums. Jaunieguvumu skaits šai lasītāju grupai ir 74 eksemplāri. 
Rūpīgi tiek izvērtētas grāmatas, kas tiek iegādātas.  Pēdējos gados audzis arī finansējuma apjoms.  
Katru gadu, sadarbībā ar Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi, notiek bērnu ekskursijas – 
iepazīšanās ar bibliotēku. Septembrī bērnudārza sagatavošanas grupai “Bitīte” notika iepazīšanās 
ar bibliotēku. Uzsākot skolas gaitas, daudzi no viņiem kļūst par bibliotēkas lasītājiem, jo atceras 
tikšanās brīžus bibliotēkā. Bērni mudina uz bibliotēku nākt arī savus vecākus un vecvecākus.  
2020.gadā iesaistījāmies programmā “Bērnu žūrija 2020”.  Žūrijā iesaistījās 20 dalībnieki. 
Cenšamies iepirkt programmā paredzētās grāmatas, lai skolēniem būtu iespēja izlasīt. Īpaši daudz 
šo literatūru pieprasa vasaras brīvlaikā, kad skolas bibliotēkas darbinieki ir atvaļinājumā.   
2020.g. iegādāti 2 galda spēļu kas domātas mazākajiem, lai viņi var pavadīt laiku, kamēr vecāki 
izmanto bibliotēkas pakalpojumus.  
Ar skolēniem regulāri tiek pārrunāts par uzvedības normām un atbildību internetā, nepieciešamību 
kritiski izvērtēt internetā piedāvāto saturu. Sadarbojoties ar Mālpils novada vidusskolas bibliotēku, 
varam kopkatalogā redzēt, kurā bibliotēkā ir nepieciešamā grāmata un palīdzēt lasītājam.  
 

8. Novadpētniecība 
 

Bibliotēka vāc, uzkrāj un sistematizē novadpētniecības materiālus, veido izstādes, organizē 
tematiskus sarīkojumus. Novadpētniecības krājumu bibliotēkā veido grāmatas, fotoattēli, laikrakstu 
un žurnālu raksti par Mālpils vēsturi, aktuāliem tematiem, ievērojamiem novada cilvēkiem. Nozīmīga 
krājuma sastāvdaļa ir pašvaldības informatīvais izdevums “Mālpils Vēstis”, kā arī publikācijas “Rīgas 
Apriņķa Avīzē” un centrālajos valsts izdevumos. 
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Novadpētniecības materiāli par Mālpili pēc UDK sistēmas tiek kārtoti tematiskajās mapēs. 
2020.gadā no jauna bija fiksēti un apkopoti 16 raksti dažādās jomās par Mālpili un mālpiliešiem.  

Novada domē ir izveidota biedrība “Idoves mantojums”, kas nodarbojas ar kultūrvēsturiskā 
mantojuma vākšanas, saglabāšanas un popularizēšanas jautājumiem. Bibliotēka lielākoties krāj 
publikācijas no preses izdevumiem. 
2020.g turpinās novadpētniecības materiālu datu bāzes veidošana. 
 

9. Projekti 
 

2020. gadā bibliotēka turpina piedalīties  Mālpils novadā īstenotajā  ES finansētā Erasmus+ 
programmas ROCHIL projektā “Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā” 
Projekta ietvaros bibliotēkā turpinājās svešvalodu un datorprasmju apmācība. Iegādātos mācību 
līdzekļus uz vietas var izmantot jebkurš bibliotēkas lietotājs bez maksas.  

2020 gadā projekta ietvaros gatavojāmies izstādei, “Lietu un vietu biogrāfijas”, kas tapusi 
Erasmus+ projekta ROCHIL (Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā) ietvaros 
un kuras apskatāma novada bibliotēkā līdz 20.01.2021  

Izstādē izstādītas mālpiliešu  ģimeņu glabātās dzimtas piemiņas lietas un uzrakstīti šo lietu 
stāsti. Tā kā pašreiz projekta plānotās vizītes nenotiek, arī pārējie projekta dalībnieki no Austrijas, 
Polijas un Francijas ir atsūtījuši savus prezentāciju materiālus, kuri ir pārtulkoti un sagrupēti mapēs. 
2020.g. diemžēl tika atcelti plānotie darbinieču braucieni uz Poliju un Franciju. Tie paredzēti 2021. 
gadā, kad vēl turpināsies projekta aktivitātes. 
 

10. Publicitāte 
 

Bibliotēka regulāri ar pašvaldības avīzes “Mālpils Vēstis” un pašvaldības mājas lapas  
www.malpils.lv starpniecību novada iedzīvotājus informē par aktualitātēm bibliotēkā. 2020. gadā 
turpina darboties  bibliotēkas profils sociālajā vietnē facebook. Skat. 
https://www.facebook.com/malpilsnovada.biblioteka.3 
  

2020.g. oktobrī tikāmies ar grāmatas “Ivande Kaija. Sievietes dzelme” autoru Jāni Ūdri.  
Diemžēl vairāki plānotoe pasākumi Covid19 ierobežojumu dēļ tika atcelti vai pārcelti.  Ikgadējā 
bibliotēkas lasītāju ekskursijā pabijām Jelgavas novadā: J.Čakstes muzejā “Auči”, ražotnē “Pupuči” 
un Vircavas muižas kungu mājā. 
 
 

11. Sadarbības ar citām pašvaldības iestādēm raksturojums 
 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar pašvaldības institūcijām darba plānošanas, informācijas, 
sarīkojumu organizēšanas jomā. Notiek informācijas apmaiņa ar novadā esošajām bibliotēkām –
Sidgundas un  Mālpils novada vidusskolas bibliotēku, konsultācijas ar reģiona galvenās bibliotēkas 
speciālistiem. Ciešāka sadarbība izveidojusies ar Mālpils kultūras centru, kultūrvēsturiskā 
mantojuma speciālistiem, bērnudārza darbiniekiem, Mālpils mākslas skolu, kas regulāri bibliotēkā 
eksponē jauno mākslinieku darbus. Tikšanos ar Jāni Ūdri rīkojām kultūras centra apaļajā zālē, lai 
ievērotu pulcēšanās ierobežojumus. Pasākumu kuplināja Mālpils pašdarbības teātra aktieri.  

Kopā ar Mālpils pirmskolas izglītības iestādes “Māllepīte” sagatavošanas grupas bērniem 
piedalāmies “Bērnu žūrija 2020”. Gada noslēgumā kopā ar novada domes priekšsēdētāju izrunājam 
bibliotēkas vajadzības, kas iespēju robežās tiek iekļautas nākošā gada budžetā.   

Kopā ar vidusskolas bibliotekārēm aktīvi cīnāmies ar lasītājiem-parādniekiem. 
 
 

Sidgundas bibliotēka 

 
 Mālpils novada Sidgundas bibliotēka  ir novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, 
kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus – krājumā esošo iespieddarbu izsniegšanu, 

http://www.malpils.lv/
https://www.facebook.com/malpilsnovada.biblioteka.3
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kopēšanas, printēšanas pakalpojumus, uzziņu un  informāciju sniegšana novada iedzīvotājiem. 
Bibliotēkā ir pieejams bezvadu internets, WI-FI pieslēgums. Bibliotēkā tiek piedāvāts izmantot 2 
bezmaksas datu bāzes LETONIKA un Lursoft un E-grāmatu bibliotēku. Jaunieguvumi tiek izlikti 
grāmatu izstādēs un iesniegti saraksti Mālpils novada mājas lapā www.malpils.lv kultūras sadaļā. 

Darbs Covid-19 ārkārtas situācijas laikā tika veikts ievērojot pašvaldības izpilddirektora 
rīkojumu, strādāt saīsinātu darba laiku, ievērojot distancēšanos un lietojot sejas maskas. Bibliotēkas 
apmeklētāji tika aicināti pieteikt apmeklējumu piezvanot, vai rakstot ziņu e-pastā.    
 

Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku raksturojums 
  Mālpils novada Sidgundas bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība un patreiz vienīgā 
pašvaldības iestāde Sidgundā. Bibliotēkas telpas ir izvietotas ciemata daudzdzīvokļu mājas otrajā 
stāvā(nav pielāgota iekļūšana bibliotēkā personām ar invaliditāti). Siltumu ziemas periodā nodrošina 
eļļas radiatori.  

Nozīmīgākie uzņēmumi ir a/s “Sidgunda “, kokapstrādes uzņēmums “ALA-LIGNEA”, SIA 
“Mālpils zemenes”. 
Bibliotēkā strādā viena darbiniece ar slodzi 0,6. 
Bibliotēka nodrošina lasītājus ar kvalitatīvu daiļliteratūru, tiek abonēti 15 nosaukumu preses 
izdevumi. Apmeklētājiem tiek piedāvāti maksas kopēšanas un printēšanas pakalpojumi. 
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
 
Finansiālais nodrošinājums 

Finanses bibliotēkas sekmīgam darbam tiek iedalītas no Mālpils pašvaldības budžeta. Budžetā  
paredzētie līdzekļi nodrošina bibliotēkas galveno funkciju- iegādāties kvalitatīvu, lasītāju pieprasītu 
literatūru, abonēt preses izdevumus, uzturēt darba kārtībā datorus.  
 

“Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 12791 11922 11811 

Pašvaldības finansējums 12747 11902 11811 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 44 20  

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 
“Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 12791 11922 11811 

Darbinieku atalgojums (bruto)  7485   6569   6502 

Krājuma komplektēšana  2254   2235    2241 

 
Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir atbilstošs bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām. 
Bibliotēkas apmeklētājiem lietošanā ir 3 datori, krāsu printers un kopētājs. Datori tika atjaunoti 2020. 
gadā un ir aprīkoti ar jaunākajām programmām un apmierinošu interneta ātrumu. 

Telpu remonts vai bibliotēkas pārvietošana uz citām telpām nav plānota, tomēr Bibliotēkai 
joprojām ir atklāts jautājums par piemērotām telpām, kuras atrastos ēkas pirmajā stāvā. Bibliotēka 
Sidgundā ir vienīgā pašvaldības iestāde un pozitīvi būtu, ja telpas būtu lielākas un varētu domāt par 
Dienas centra izveidi, kur varētu pulcēties apkārtnes iedzīvotāji. 
 

Personāls 
  Bibliotēkā strādā viena darbiniece ar slodzi 0,6. Izglītība –vidējā speciālā (ne bibliotekārā). 
Mālpils novada pašvaldība garantētē finansējumu profesionālai pilnveidei –semināru 
apmeklējumiem Reģiona galvenajā bibliotēkā un pieredzes apmaiņu braucieniem. 

http://www.malpils.lv/
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Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
 “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 83 78 63 -6%;  -19% 

t. sk. bērni 25 19 14 -24% ; 26% 

Bibliotēkas apmeklējums 887 814 280 -8% ; -65 % 

t. sk. bērni 340 277   35 -18% ; -87% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 978 924  424 -5% ; -54% 

t. sk. grāmatas 209 214   97 +2% ; -54% 

t. sk. periodiskie izdevumi 769 710   327 -8% ; -54% 

t. sk. bērniem 79 53    18 -33% ; -66% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā* 

 
22% 

 
20% 

 
   16% 

 
 

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits   380     382     382  

 
 

Pārskata periodā ir redzams pamatrādītāju krass samazinājums. Izskaidrot to varētu aplūkojot 
bibliotēkas darbu visa gada garumā: 

• Bibliotēkas darbu apstādināja neierastā situācija visā valstī, 
• Analizējot bibliotēkas lietotāju grupas – pārākums ir pensionāri, skolēni, un pandēmijas 

regulējumi liedza brīvu bibliotēkas apmeklējumu, piesardzību kontaktējoties ar apkārtējiem,  
• Vērojot ciemata iedzīvotājus, jādomā, kā uzlabot iedzīvotāju pakalpojumu kvalitāti- un tā ir 

nepieciešamība meklēt bibliotēkai plašākas telpas, kurās būtu iespējams Sidgundas 
iedzīvotājiem saņemt Mālpils pašvaldības piedāvātos pakalpojums(zemes nodokļu nomaksa, 
konsultācijas…)  

• 2020.gadā ļoti izteikti bibliotēkas darbā  bija redzams skolēnu apmeklējuma samazinājums, gan 
tāpēc, ka tika aizvērta Sidgundas pamatskola, gan attālinātās mācības skolēniem, slēgta 
lasītava bibliotēkā, kaut grāmatas tika izsniegtas, bet atsaucības nebija. Ciematā dzīvo 
apmēram 20 skolēni, kuri mācās Suntažu vidusskolā un Mālpils vidusskolā. 

• Lasītāju viedoklis tiek aptaujāts sarunā ar apmeklētājiem. Apmeklētāju atsauksmes ir pozitīvas 
un gaidot novadu reformu cerīgas, ka bibliotēka Sidgundā tiks saglabāta. 

• Bibliotēkā tiek veikts informatīvais un uzziņu darbs – iespēja saņemt informāciju no Mālpils 
pašvaldības, uzziņām literāros jautājumos tiek izmantota datu bāze LETONIKA. 

• Bibliotēkā bez maksas  ik mēnesi var saņemt Mālpils novada avīzi “Mālpils Vēstis “. 
 

Covid-19 apstākļos un ārkārtas situācijas laikā  bibliotēka strādāja saīsinātu darba laiku(pašvaldības 
izpilddirektora rīkojums) un centās palīdzēt apmeklētājiem saņemt pakalpojumus, piesakoties 
zvanot telefoniski vai ziņā uz e-pasta adresi. Kopēšanas pakalpojumi tika sniegti piesakoties zvanot, 
vai e-pastā, noprecizējot laiku. Ciemata pensionāriem jaunākie preses izdevumi tika ielikti 
pastkastītēs. Tas ir iemesls, kāpēc izsniegums un apmeklējums ir zems. Pensionāri un vispār 
ciemata iedzīvotāji  aizlieguma periodu pavada savās mājās. 
 
E-grāmatu bibliotēka  
Interese par E-grāmatu bibliotēku ir no pedagogiem. Skolēni vēl nav īpaši  interesējušies par šo 
projektu. 
 
Bibliotēkas telpas atrodas daudzīvokļu mājas otrajā stāvā un nav izbūvēta uzbrauktuve 
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.  
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Iekšzemes un starptautiskais SBA: 
Pārskata periodā nav SBA pakalpojuma pieprasījuma. 
 

Krājums 
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

Bibliotēkas krājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, bērnu grāmatas un preses izdevumi. 
Komplektējot grāmatas tiek ievērots, lai būtu daiļliteratūra 50%, bērnu, jauniešu grāmatas 30% 
un 20% nozaru literatūra. Bibliotēkā grāmatas tiek iegādātas latviešu valodā, vienā eksemplārā. 
Krājums tiek veidots pēc kritērijiem – lasītāju pieprasītās, autoru popularitāte, oriģinālliteratūra. 
Bērnu, jauniešu grāmatas tiek atlasītas, izvērtējot  saturu, izaugsmi veicinošas, krāsainas. 
Pārskata periodā no LNB saņemts dāvinājums – projekts “Vērtīgo grāmatu iepirkums 
publiskajām bibliotēkām” sastāda 41 eksemplāru – nozaru, bērnu un pieaugušo literatūru. 

 

“Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai      2254 
    

  2235   2241 

t. sk. grāmatām     1380    1486    1568 

t. sk. bērnu grāmatām       153      287     203 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem      874     749      673 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā    

     6     6     6 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā     2254    2235     2241 
 

Finansiālais nodrošinājums ir atbilstošs, lai bibliotēkā tiktu iegādāta lasītāju pieprasīta literatūra, 
aptverot dažādu nozaru literatūru un jauniešus interesējošas grāmatas. 
Pārskata periodā par 0,27% palielinājies budžets krājuma komplektēšanai un par 5% palielinājušies 
izdevumi par jaunieguvumiem. 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta. 
Krājuma rādītāji: 

Pārskata periodā  tika iegādātas 186 jaunas grāmatas (par 33 grāmatām vairāk salīdzinot ar 
2019. gadu) un 33 bērnu un jauniešu grāmatas. 
No bibliotēkas fonda 2020. gadā izslēgti 504 eksemplāri- 119 grāmatas un 385 seriālizdevumi. 
Noslēdzot 2020. gadu bibliotēkas fondā ir 4622 vienības. 

 

“Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā  622   549   551 

t. sk. grāmatas 172   153   186 

t. sk. latviešu daiļliteratūra    

t. sk. bērniem   47    32  33 

Izslēgtie dokumenti    607    533  504 

Krājuma kopskaits  4559   4575  4622 

Grāmatu krājuma apgrozība   0,26   0,20   0,01 

Periodisko izdevumu 
apgrozība 

    2    2    1 

 
Datubāzes: 

“Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika  -   10   2 

News    

    

 
Pārskata periodā Bibliotēkā piedāvātās datu bāzes tika maz izmantotas.  
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Darbs ar parādniekiem – pārskata periodā tika apjautāti grāmatu parādnieki un atgūtas 
grāmatas, bet tas neveicināja lasītāju skaita pieaugumu. 

Bibliotēkas fonds tiek papildināts ar populāru autoru grāmatām, jaunāko nozaru literatūru un 
interesantām, krāsainām bērnu un jauniešu grāmatām. Problēma ir mazā fonda apgrozība – 
samazinoties lasītāju skaitam arī zems ir grāmatu izsniegums. Tomēr ir prieks, ka tiek apmierinātas 
lasītāju intereses iegādājoties dažāda satura grāmatas un abonējot preses izdevumus. Šis 2020. 
gads ir īpašs ar aizliegumiem, kuri cilvēkus nomāc un uztrauc ar neziņu par tālāko. 
 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 
Bibliotēka pārskata periodā iepirka jaunas grāmatas - daiļliteratūru, ekciklopēdijas un abonēja 
žurnālu Junior. 
       Analizējot rādītājus, ir liels samazinājums gan apmeklējumos, gan izsniegumā un tam kādreiz 
bija jānotiek. Tās ir sekas Sidgundas pamatskolas likvidācijai. Skolēni izmanto skolu bibliotēkas – 
Mālpils vidusskolas un Suntažu vidusskolas, kuras piedalās Bērnu žūrijā un iepērk kvalitatīvas 
grāmatas. Sidgundas bibliotēka tiek apmeklēta, ja  nepieciešamā grāmata nav  skolas bibliotēkā. 
Bibliotēkā tiek iegādātas grāmatas, kuras ir Bērnu žūrijas sarakstos. 
2020. gada pirmajā pusgadā bērni apmeklēja bibliotēku, kaut nedaudz, tad rudenī, sākoties skolai 
un attālinātām mācībām, apmeklējums ir 0. Covid-19 aizliegumi ļoti iespaidoja bibliotēkas darbu, 
lasītāju apmeklējumus. 
 

Novadpētniecība 
Bibliotēkā tiek saglabāti kultūrvēsturikie un novadpētniecības materiāli: 

Grāmata “Mālpils” (saturā no 1206. g. līdz 2004.g.) 
Trīs sidraba avotiņi (Mālpils novada folklora) 
Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads. 
Atmiņu albūms par kolhozu “Sidgunda” un materiāli par Sidgundas 800-gadi. 
Bibiotēkā tiek saglabāta avīze “Mālpils vēstis”. 
2020.gadā aizliegumu dēļ nevarēja apmeklēt vecākos sidgundiešus, lai sarunā aptaujātu par 
dzīvi un darbu kolhozu laikos. 

 
Publicitāte 

Bibliotēkas pamata funkcija ir nodrošināt bibliotēkas lasītājus ar kvalitatīvām grāmatām, 
informēt par jaunumiem Mālpils novadā, sniegt konsultācijas vadoties pēc apmeklētāju 
pieprasījuma. 

Iegādātā jaunākā literatūra tiek izlikta izstādēs. Atzīmējot ievērojamu kultūras darbinieku 
jubilejas un gadskārtu svētkus, tiek izveidotas izstādes. Bibliotēkā tiek izmantota datu bāze 
www.letonika.lv . 
Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Informācija par bibliotēku tiek ievietota Mālpils pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, 
kultūras sadaļā. Tiek ievietoti jaunāko grāmatu saraksti, izmaiņas darba laikā. 

 
 

Sadarbības tīkla raksturojums 
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām – lai sekmīgi noritētu darbs bibliotēkā 

tiek uzturēti kontakti ar pašvaldības grāmatvedības darbiniecēm un izpilddirektoru.  
Informācijas jaunumi, darba jautājumi tiek apspriesti ar Mālpils novada bibliotekārēm un 

Sējas novada bibliotēkām. 
Jaunu grāmatu iegādei atsaucīgas ir Siguldas grāmatnīcas – Jāņa Rozes izdevniecība un 

Zvaigzne ABC.  
2020.gads ar bargajiem aizliegumiem nevarēja apturēt cilvēku interesi par grāmatām. Tā ir 

vērtība, kura ir bijusi un būs, neskatoties, ka datori iespiežas cilvēku dzīvē. Kamēr būs lasīt griboši 
cilvēki arī bibliotēkas pastāvēs.  
 
 

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

Sporta pasākumi 
 

 

 Sacensības, kuras notika Mālpilī 
Datums Notikums Piezīmes 

06.01.2020. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 5.posms 

5.posms 

19.01.2020. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ, 1.posms 

1.posms. 52 dalībnieki 

25.01.2020. Pierīgas novadu sporta spēles ŠAHĀ Piedalījās 5 komandas. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma ar apdomas laiku 15 
minūtes katram dalībniekam +5 sekundes 
par gājienu. Mālpils novada komandu 
pārstāvēja Anatolijs Seļivanovs, Ģirts 
Lielmežs, Matīss Preiss un Esmeralda 
Balode-Buraka. Izcīnot 2 uzvaras pret 
Salaspils novada komandu (3:1) un 
Ķekavas novada komandu (3:1) un 
piedzīvojot 2 zaudējumus pret Baldones 
novada komandu (1,5:2,5) un Siguldas 
novada 
komandu (1,5:2,5), Mālpils komanda 
ieguva 3. vietu. Individuāli Mālpils novada 
komandā Anatolijs Seļivanovs pie 1. 
gadiņa ieguva 3. vietu (1 no 4), pie 2. 
galdiņa Ģirts Lielmežs ieguva 2. vietu (3 
no 4), pie 3. galdiņa Matīss Preiss ieguva 
3. vietu (2,5 no 4) un pie sieviešu galdiņa 
Esmeralda Balode-Buraka ieguva 3. vietu 
(2.5 no 4). Sacensībās triumfēja Siguldas 
novada komanda, bet 2. vietu ieguva 
Baldones novada komanda. 

03.02.2020. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 6.posms 

6.posms 

23.02.2020. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ, 2.posms 

2.posms. 67 dalībnieki 

01.03.2020. Mālpils novada dubultspēļu čempionāts 
NOVUSĀ 

Piedalījās 27 pāri no visas Latvijas. 
Sacensības notika 2 grupās – vīriešu pāri 
un jauktie pāri. Jauktajos pāros uzvarēja 
Ilze Lāce un Silvija Lemkina (abas no 
Rīgas), 2. vietā – Raimonds Putāns 
(Daugavpils) un Tatjana Rakojeda (Rīga), 
bet 3. vietā – Viktors Liepiņš un Ingrīda 
Ozola (abi no Vaidavas). Vīriešu pāru 
konkurencē 1. vietu izcīnīja Jānis Dūmiņš 
un Ainis Bilinskis (abi no Baldones), 2. 
vietā – Antons Elmārs (Cēsis) un 
mālpilietis Edgars Komarovs, bet 3. vietu 
ieguva Igors Bondars un Edgars Podziņš 
(abi no Rīgas). Augsto 5. vietu izcīnīja 
mālpilieši Mārtiņš Dišereits ar dēlu 
Mareku. 

02.03.2020. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 7.posms 

7.posms 
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25.07.2020. Orientēšanās spēle pa Mālpili. Spēle ļāva izstaigāt gan pazīstamas, gan 
mazāk pazīstamas Mālpils vietas un 
pārbaudīt savas zināšanas, atbildot uz 
dažādiem jautājumiem par multenēm, 
ģeogrāfiju, sportu, Mālpili un mūsdienu 
aktualitātēm. Pasākumā piedalījās 10 
komandas, kopumā gandrīz 60 dalībnieki. 
Paldies atbalstītājiem: Mālpils muiža, 
Mālpils ZemeNes, ALA Lignea, EMU 
Skulte un Brīvdienu māja "Lielmeži". 

06.08.2020. Pludmales volejbola sacensības King 
formātā 

Sacensības notika Mālpils Wake parkā. 
Sacensībās piedalījās 16 dalībnieki, no 
kuriem 3 mālpilieši. Katram dalībniekam 
bija jāspēlē 9 seti. Par sacensību 
uzvarētāju kļuva mālpilietis Māris Čīma. 

28.09.2020. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 1.posms 

1.posms. 

04.10.2020. Mālpils novada atklātais čempionāts 
NOVUSĀ, 3.posms 

3.posms. 59 dalībnieki 

10.10.2020. Pierīgas novadu sporta spēles 
VOLEJBOLĀ - priekšsacīkstes 

Mālpils komanda savā grupā nospēlēja 
pārliecinoši. Ar rezultātu 3:0 tika 
pieveiktas gan Krimuldas, gan Ropažu 
novadu komandas un iegūta 1.vieta 
grupā, un ceļazīme uz pusfināliem. 
Paredzētās finālsacensībās, saistībā ar 
situāciju valstī, gan tika pārceltas uz 
nenoteiktu laiku. 

12.10.2020. Mālpils novada čempionāts ŠAUTRIŅU 
MEŠANĀ, 2.posms 

2.posms.  

 
Sacensības, kurās piedalījās mālpilieši 

Datums Notikums Piezīmes 

09.02.2020. Pierīgas novadu sporta spēles 
DAMBRETĒ 

Salaspils sporta namā, notika Pierīgas 
novadu sporta spēles dambretē, kurā 
piedalījās 7 komandas. Pēc ilgāka 
pārtraukuma, sacensībās piedalījās arī 
Mālpils novada komanda. Tika izspēlēta 
riņķa sistēma. Ļoti spēcīgā konkurencē, 
piedaloties vairākiem lielmeistariem un 
meistariem (5 no Latvijas TOP 10, tajā 
skaitā Latvijas TOP līderis un 1994.gada 
Pasaules čempions Guntis Valneris), 
Mālpils komanda ieguva 6.vietu. 

22.02.2020. Pierīgas novadu sporta spēles TELPU 
FUTBOLĀ - priekšacīkstes 

Sacensības Zaķumuižas sporta zālē. 
Mālpils komanda spēlēja vienā grupā ar 
Ropažu, Babītes un Salaspils novadu 
komandām. Piekāpāmies Ropažu 
komandai (3:6) un Babītes komandai 
(1:9), kā arī tika izcīnīta pirmā uzvara 
daudzu pēdējo gadu laikā pret Salaspils 
komandu (5:4) un iegūta 3.vieta grupā. 

23.08.2020. Pierīgas novadu sporta spēles 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

Sacensībās piedalījās 4 sieviešu un 7 
vīriešu komandas. Mālpils vīriešu 
komanda (Māris Čīma un Rūdolfs 
Šadrins) grupā piedzīvoja vienu 
zaudējumu pret Krimuldas novada 
komandu, uzvarēja Babītes un Salaspils 
novada komandas un grupā ierindojās 
2.vietā. Par iekļūšanu pusfinālā tika 
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pieveikta Stopiņu novada komanda. 
Pusfinālā sīvā cīņā tika atzīts Mārupes 
novada komandas pārākums, bet cīņā par 
3.vietu diezgan pārliecinoši tika pieveikta 
Inčukalna novada komanda. 

29.08.2020. Pierīgas novadu sporta spēles 
NOVUSĀ 

Sacensības notika Babītes novadā. 
Mālpils novada komanda (Mārtiņš 
Dišereits, Edgars Komarovs, Alfons Suķis 
un Tatjana Rakojeda) nodemonstrēja 
spīdošu spēli un 10 komandu konkurencē 
pārliecinoši uzvarēja. Mālpilieši deviņos 
mačos nepiedzīvoja nevienu zaudējumu – 
divas uzvaras 8:0, četras 6:2, divas 5:3 un 
vienīgais neizšķirts 4:4 cīņā ar 
sāncenšiem no Olaines. Kopā iegūti 34 
punkti no 36 iespējamiem un par 5 
punktiem apsteigti 2.vietas ieguvēji 
Babītes novusa meistari, kas Pierīgas 
čempionu titulu bija ieguvuši pēdējos 
piecus gadus. Individuāli pie pirmā galda 
labākais bija M.Dišereits (Mālpils; 16 
punkti no 18 iespējamiem), pie trešā – 
E.Komarovs (Mālpils, 16) un pie ceturtā – 
2.vieta T.Rakojeda (Mālpils, 13). 

15.09.2020. Pierīgas novadu sporta spēles 
VIEGLATLĒTIKAS KROSĀ 

Sacensības notika Baldones novadā, 
Riekstu kalna apkārtnē. Mālpils novada 
komandu pārstāvēja Ainārs un Dana 
Bērziņi. Abi nostartēja ļoti atzīstami, 
Ainārs savā vecuma grupā ieguva 3.vietu, 
bet Dana 4.vietu 

26.09.2020. Pierīgas novadu sporta spēles MTB 
riteņbraukšanā 

Mālpils novada komanda (Aivars Strauss, 
Valts Mihelsons, Mikus Sarma un Jānis 
Purviņš), startējot nepilnā sastāvā, ieguva 
9.vietu. Individuāli Aivaram Strausam 
mazliet pietrūka līdz godalgoto trijniekam 
un savā vecuma grupā izcīnīta 4.vieta. 

 
KOPSAVILKUMS 

No 12.marta līdz 10.jūnijam - ārkārtas stāvoklis, sakarā ar pandēmiju, kura laikā nevarēja notikt 
sacensības. 

No 9.novembra līdz 7 aprīlim (2021.g.) - ārkārtas stāvoklis, sakarā ar pandēmiju, kura laikā nevarēja 
notikt sacensības. 

 
Noteiktais ārkārtas stāvoklis ieviesa korekcijas komplekso  sporta sēļu īstenošanas plānos. 2020. gada 

sezona tika apstādināta bez 5 plānoto sacensību realizēšanas, 2021.gada 6. aprīlī tika lemts par 2020. gada 
sezonas noslēgšanu. Diemžēl netika izspēlēts finālturnīrs vīriešu volejbolā, sieviešu volejbols, peldēšana, 
šautriņu mešana un zolītes spēle. Ja visu iepriekšējo gadu tika vērtētas 11 labākās ieskaites no 18 veiktajām 
sporta spēlēm, tad 2020.gada  kopvērtējuma rezultātu veidoja 7 labāko posmu vietas no 12 notikušajām 
sporta spēlēm. 

 
Pierīgas sporta spēļu 2020.gada kopvērtējumā Mālpils novads ieguva 8.vietu starp 16 Pierīgas 

novadiem, kā arī 1.vietu starp mazajiem (zem 5000 iedzīvotāji) Pierīgas novadiem. Kopumā no notikušajām 
12 sacensībām, mālpilieši piedalījās septiņās. 3 sporta veidos mālpilieši ieguva medaļas (1. vieta – novusā, 
3.vieta – šahā un pludmales volejbolā).  

Šajā sporta ziņā saraustītajā gadā Mālpilī tika sarīkotas 13 sacensības un vēl Mālpils tika pārstāvēta 7 
sacensībās Pierīgas novadu sporta spēļu ietvaros. 
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA MĀLPILS 
NOVADĀ 

 

Aģentūras struktūra 

Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) ir 
Mālpils novada pašvaldības iestāde, kas atbilstoši Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta 
saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Mālpils novada pašvaldības aģentūra “Mālpils sociālais dienests” 
nolikums”, nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu 
Mālpils novada iedzīvotājiem.  

Aģentūras darbs tiek organizēts sociālā darba, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
jomās.  

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Aģentūras darbību pārskata gadā 

Aģentūras darbu 2020.gadā ietekmēja Ārkārtējā situācija Covid 19 pandēmijas laikā. Daļa no 
pakalpojumiem tika sniegti ierobežotā apjomā - asistenta pakalpojumi pašvaldībā, atbalsta grupas 
personām ar garīga rakstura traucējumiem, klātienes konsultācijas pie sociālajiem darbiniekiem. 
Sociālā palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām personām tika sniegta, klientu iesniegumus 
pieņemot arī attālināti. 2020.gadā trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss tika piešķirts 
apmēram 1,5% no kopējā iedzīvotāju skaita (katrā grupā).  

Sociālās palīdzības pabalstos izmaksāti EUR 24 522, kas ir gandrīz tikpat cik iepriekšējā 
gadā. 2020.gadā palielinājās to personu skaits, kuriem izmaksāt pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kā arī palielinājās izmaksas periods.  

Pabalstos, ko izmaksā realizējot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, izmaksāti EUR 25 000, 
salīdzinot ar 2019.gadu par 27% mazāk. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izmaksa 
samazinājās, jo ēdināšanu Ārkārtējās situācijas laikā neapmaksāja no Aģentūras budžeta. 
Samazinājās izmaksas daudzbērnu ģimenēm par bērnu interešu programmu apmeklēšanu. 

No pašvaldības budžeta 2020.gadā tika apmaksāta 12 vientuļo pensijas vecuma personu un 2 
personu ar invaliditāti uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.  2020.gadā šo klientu 
uzturēšana izmaksāja EUR 35 536 apmērā. 

Aprūpes pakalpojumu apjoms gan personām dzīvesvietā (Aprūpe mājās), gan Mālpils sociālās 
aprūpes centrā palika iepriekšējā līmenī. Neskatoties uz iepriekšējā gadā plānoto risku, ka 
pieprasījums pēc ilgstošas sociālās aprūpes var samazināties klientu apgādnieku ierobežoto  
finanšu līdzekļu dēļ, tā nenotika. 2020.gadā aizpildīto gultas dienu skaits samazinājās par 180.  
Samazinājums saistīts ar epidemioloģisko prasību ievērošanu, uzņemot klientus.  Ārkārtējās 
situācijas dēļ netika veikti remontdarbi Mālpils sociālās aprūpes centra iekštelpās, kam budžetā bija 
paredzēti līdzekļi. Tika veikts iepirkums par Mālpils sociālās aprūpes centra dzīvojamās ēkas 
tehniskā atzinuma sniegšanu. Pamatojoties uz šo atzinumu, 2021.gadā plānots veikt ēkas pamatu 
stiprināšanu, fasādes siltināšanu un jumta remontu. 

Aģentūra administrē Valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā. 2020.gadā valsts 
finansēto asistentu pakalpojuma personām ar invaliditāti pašvaldībā saņēma 36 personas. No valsts 
šī pakalpojumam finansēšanai tika saņemti EUR 41 517. 

Aģentūra pašvaldībā realizēja ESF projektu "Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 
personām" (Līguma Nr. 2017 FEAD/PO 03/23/16), izsniedzot trūcīgām un krīzē nonākušām 
ģimenēm pārtikas pakas, kā arī trūcīgām ģimenēm ar bērniem higiēnas un saimniecības preču 
pakas un mācību piederumus. 2021.gadā tika izsniegtas 352 pārtikas pakas un 161 higiēnas un 
saimniecības preču pakas. Projekta ietvaros tika noorganizēti 4 semināri ilgstošajiem 
bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem.  

Labklājības ministrijas ESF projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā" 
(id.Nr.9.2.1.1/15/I/001) ietvaros sociālā darba speciālisti saņēma konsultatīvo atbalstu, kas daļēji 
tika finansēts no pašvaldības budžeta, daļēji no Eiropas Sociālā fonda. Projekta ietvaros 
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sociālais darbinieks piedalījās metodikas izstrādē “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ģimenēm 
ar bērniem”. 

Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un ietekme uz finanšu rezultātiem 

Būtiskas pārmaiņas Aģentūrā netika plānotas un īstenotas. Tika realizēta stingra finanšu 
disciplīna, kā rezultātā naudas līdzekļu atlikums uz 2020.gada 31.decembri bija EUR 71 282. 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Aģentūras darbību nākotnē 

Palielinoties pieprasījumam pēc ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem pensijas vecuma 
personām un personām ar invaliditāti, ir jāsakārto Mālpils sociālās aprūpes centra infrastruktūra un 
materiāli tehniskā bāze. Tā kā Eiropas struktūrfondu finansējums nav pieejams šādu pakalpojumu 
attīstībai, tad būtu jāplāno pašvaldības finansējums.  

Atbilstoši Aģentūras Stratēģiskajam plānam pašvaldībā būtu jāattīsta sociālie pakalpojumi. 
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros 2021.gadā plānots uzsākt sniegt sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem - dienas aprūpes centra pakalpojums un 
pakalpojums Grupu dzīvokļi.  

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā notiks izmaiņas, kas saistītas ar Aģentūras 
reorganizāciju. Turpmākā struktūra nav skaidra. 

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Aģentūra saskaras 

Var būtiski samazināties Mālpils sociālās aprūpes centra ieņēmumi gan sakarā ar Covid 19 
infekcijas izplatīšanos sociālās aprūpes centrā, gan ar epidemioloģisko prasību ievērošanu uzņemot 
klientus. Tai pašā laikā epidēmijas dēļ būtiski palielināsies izdevumi darba samaksai, nosakot 
piemaksas par darbu ārkārtējos apstākļos atbilstoši Covid 19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likumam.  

Būtiski nav samazinājies šaubīgo debitoru parāds. Samazinājušās ir īstermiņa saistības. 

Pētniecības darbi 

Nav veikti un pašreiz netiek plānoti. 

Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika 

Aģentūra piekopj piesardzīgu finanšu risku politiku.  
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MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBA 
 

Būvniecība 
 

 
1. Izskatīti un akceptēti 17 būvprojekti, tai skaitā 5 dzīvojamo māju un to palīgēku jaunbūvēm un 3 meža 

autoceļu pārbūvei, 1 ielas pārbūvei, 2 ražošanas un noliktavu objektu jaunbūvēm un pārbūvēm, 2 sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras objektu izveidei;  

2. Sagatavoti 13 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā un pieņemtas ekspluatācijā 16 ēkas un būves,  
3. Izdotas 16 būvatļaujas, un pārreģistrētas 7 vēsturiskās būvatļaujas. 
4.  Izskatītas un akceptētas 11 vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas  
     ieceres un atzīmēta to pabeigšana Būvniecības informācijas sistēmā.  
5. Izskatīti un saskaņoti 22 Paskaidrojuma raksti 1 grupas būvēm, un pieņemtas ekspluatācijā pirmās grupas 

būves ar atzīmi Būvniecības informācijas sistēmā. 
6. Sagatavotas un izsniegtas izziņas, atzinumi par 38 būvēm un ēkām; 
7. Sagatavoti 73 dažādi būvvaldes lēmumi. 
 

Būvvaldes speciālisti piedalījušies Būvniecības Valsts kontroles biroja organizētajos, kā arī citos attālinātos 
semināros par būvniecības tiesisko regulējumu, teritorijas plānošanas jautājumiem. 

Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem būvniecības jautājumos, tai skaitā par būvniecības ieceru iesniegšanu 
Būvniecības informācijas sistēmā tikai elektroniski no 2020. gada 1. janvāra, kā arī par pirmās grupas būvju 
būvniecības un iesniegšanas kārtību Būvniecības informācijas sistēmā. 

Attālināti piedalījās apmācības par BIS funkcionalitātēm un jauninājumiem. Visa jauno būvniecības ieceru 
informācija tiek ievadīta būvniecības informācijas sistēmā, tai skaitā vēsturiskās būvatļaujas, kas izdotas 
iepriekšējos gados. 
 

Teritorijas plānošana un vides aizsardzība 
 

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam tika apstiprināta 2019. gada 27. marta 
domes sēdē (protokols Nr.3, 13.p.)  

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to 
īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. Attīstības programma ir sagatavota 
saskaņā ar Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2033.gadiem noteiktajām 
ilgtermiņa prioritātēm un vīziju. 

Ar apstiprināto Mālpils novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam var iepazīties Mālpils 
novada pašvaldībā (Nākotnes ielā 1, Mālpilī), pašvaldības darba laikā, pašvaldības mājaslapā 
www.malpils.lv sadaļā Novada domes dokumenti/Attīstības programmas  un valsts vienotā 
Ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12696.  

 
Nekustamā īpašuma speciālista darbs 

• Sagatavoti lēmumu projekti izskatīšanai domes sēdē par: par 11 zemes ierīcība projektu 
apstiprināšanu.  

• Sagatavoti lēmumi par 10 jaunu īpašuma nosaukumu piešķiršanu, veidojot īpašumus bez zemes 
gabalu sadales. Mālpils novada pašvaldības 2020.gada publiskais pārskats 10  

• Izskatīti 18 personu iesniegumi par zemesgabalu sadali un sagatavoti un izsniegti nosacījumi 
zemes ierīcības projektu izstrādei.  

• Kadastra datu aktualizācija un salīdzināšana ar Valsts zemes dienesta datiem.  

http://www.malpils.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12696
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• Dabā izbraukts uz 16 objektiem, lai piedalītos kadastrālās uzmērīšanas darbos, kuri robežoja ar 
pašvaldībai īpašumā esošajām zemēm.  

• Iesniegti dokumenti zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai par pašvaldības tiesiskajā 
valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī saņemtas Zemesgrāmatu apliecības par 
19 īpašumiem.  

• Sagatavotas 49 izziņas par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

 • Pašvaldības nomas zemju žurnālā reģistrēti 51 ieraksts par zemes nomas līgumiem, tai skaitā 16 
ieraksti par pašvaldības zemes nomu.  

• Atsavināšanai sagatavoti un nodoti 22. pašvaldībai piederošie īpašumi.  

• Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu turpinās adresācijas jautājumu sakārtošanā, piešķirot, 
mainot, dzēšot adreses saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 Adresācijas sistēmas 
noteikumi.  

• Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā izskatīti 10 iesniegumi par 
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.  

• Pēc iedzīvotāju iesniegumu saņemšanas apsekoti objekti un sagatavotas izziņas par koku 
ciršanas atļauju ārpus meža, un izziņas par atļauju vai atteikumu apmežot lauksaimniecības 
zemes.  

• Sniegtas atbildes uz citu valsts pārvaldes iestāžu pieprasījumiem. 
 

 Par objektu un dzīvojamo māju privatizāciju 
 

2020.gadā ir notikušas 8 Mālpils novada domes privatizācijas komisijas sēdes, kurās 
apspriestas ar privatizācijas procesu saistītas darbības  un pieņemti atbilstoši lēmumi. Sagatavoti 
dažādi privatizācijas procesā nepieciešamie dokumenti, nodrošinot ar Mālpils novada pašvaldībai 
piederošā dzīvojamā fonda privatizāciju saistītās darbības, kas tika uzsāktas 1996.gadā saskaņā ar 
LR likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Sadarbībā ar dzīvokļu 
īpašniekiem, kuri dzīvokļus privatizējuši saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un 
zvejnieku kolhozu privatizāciju”, veiktas darbības dzīvojamās mājas “Ainavas” privatizācijas 
pabeigšanā, ar dzīvokļu īpaš niekiem noslēgtas Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības. Personām sniegtas konsultācijas par dokumentu kārtošanas procesu, lai veiktu 
privatizēto dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatā, un pēc pieprasījuma sagatavoti un 
izsniegti nepieciešamie dokumenti. 
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Komunālie pakalpojumi 
 

• Nepārtraukti nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi Mālpils novada 

iedzīvotājiem. 

• Veikta plānveida ūdensskaitītāju nomaiņa ~ 80 klientiem, 

• Apkures sezonā nodrošināta siltuma padeve Mālpils ciema iedzīvotājiem un juridiskajām 

personām. 

• Centrālajā katlu mājā realizēts projekts “Katlu mājas efektivitātes pauaugstnāšana Mālpilī” 

kura ietvaros tika uzstādīts jauns biomasas apkures katls ar jaudu 3 MW. Kopējais investīciju 

apjoms 850 tk Euro. Projekts tika realizēts ar Eiropas fondu naudas līdzekļu līdzfinansējumu, 

ko uzraudzīja CFLA.  

• Veikti plānveida kapitālie remonti ciemata katlu mājā. Remontos un pamatlīdzekļu iegādei 

ieguldīti ~ 15 000 Euro, 

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

robežās, 

• Ar pašvaldības finansējuma atbalstu atjaunoti ~ 4,0 km grants ceļu virskārtas Mālpils novada 

teritorijā, 

• Veikts pastāvīgs darbs ar komunālo maksājumu parādniekiem piesaistot gan tiesas 

instances, gan parādu piedzinēju institūcijas. 

• Pēc iedzīvotāju vēlmēm veikti dažādi darbi daudzdzīvokļu māju sakārtošanā namu 

apsaimniekošanas līgumu ietvaros, 

• Ar Mālpils novada domes atbalstu atjaunots tehniskais nodrošinājums iegādājoties jaunu 

riteņtraktoru. 
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PROJEKTU VADĪBA 
 

Mālpils novada dome aktīvi sekojusi līdzi savām iespējām pretendēt uz ES fondu 
finansējumu, lai uzlabotu un attīstītu mūsu novada publisko infrastruktūru, radītu jaunas darbavietas, 
attīstītu ekonomiku, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un iespējas izglītoties. Tāpat tiek izmantota 
iespēja piesaistīt arī valsts budžeta finansējumu dažādu ieceru īstenošanai. 
Līdz 2020. gada 31. decembrim Mālpils novada dome iesniegusi un saņēmusi finansiālu atbalstu no 
ES fondiem un valsts budžeta sekojošiem projektu pieteikumiem: 

Nr. Projekta nosaukums un 
identifikācijas numurs 

Finansējuma 
avots 

Īstenošanas 
laiks 

Attiecināmā 
finansējuma 
kopsumma 

EUR 

Fonda 
finansējums 

EUR 

Pašvaldības 
finansējums 

EUR 

Komentāri 

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

Erasmus+ 2017.gada 
1.septembris-
2020.gada 
1.decembris* 

32 693,00 32 693,00 0,00 Biedrība “Mālpils 
tautskola” 
*COVID-19 dēļ 
pagarināts līdz 
1.decembrim 

2. ROCHIL_Kultūras 
mantojuma loma un 
iespējas starppaaudžu 
izglītībā 

Erasmus+ 2019.gada 
1.septembris- 
2021.gada 
31.augusts 

106 104,00 106 104,00 0,00 25 726 
EUR Mālpils 
novada domei 
(projekta vadošais 
partneris), pārējais 
-Austrijas, 
Francijas, Polijas, 
Čehijas 
partneriem. 

3. EDC_Katra lāse skaitās Erasmus+ 2019.gada 
1.septembris- 
2021.gada 
31.augusts 

28 550,00 28 550,00 0,00 Mālpils novada 
vidusskola, 
partneri Čehijā, 
Itālijā, Lietuvā, 
Spānijā,Polijā 

4. Zināšanas un pieredze 
inovatīvai un iekļaujošai 
pieaugušo izglītībai 

Erasmus+ 2020.gada 
1.jūnijs- 
2022.gada 
31.maijs 

46 000,00 46 000,00 0,00 Biedrība “Mālpils 
tautskola”  kopā ar 
3 citām pieaugušo 
izglītības 
organizācijām 

5. Cienot mani un tevi Erasmus+ 2020.gada 
1.septembris- 
2022.gada 
31.augusts 

25820,00 25820,00 0,00 Mālpils novada 
vidusskola, 
partneri Spānijā un 
Francijā 

6. Uz skolas skatuves – vēl 
viena izglītības versija 

Erasmus+ 2020.gada 
1.septembris- 
2022.gada 
31.augusts 

28892,00 28892,00 0,00 Mālpils novada 
vidusskola, 
partneri, Itālijā, 

7. Primārās veselības 
aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana J.Sprūdes 
ģimenes ārsta praksē  

Eiropas 
reģionālās 
attīstības fonds 
(ERAF) 

2019. gada 
5.augusts-
2020.gada 
4.novembris 

8000,00 7520,00 EUR 
t.sk. 6800,00 
EUR no ERAF 
un 720,00 EUR 
no valsts 
budžeta 
dotācijas 

480,00 EUR Mālpils novada 
dome. 
Projektā plānotas 
arī neattiecināmas 
izmaksas 



Mālpils novada pašvaldības 
 2020.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

46 

 

8. Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Mālpils 
novadā 
(Dienas aprūpes centra, 
grupu dzīvokļu un atelpas 
brīža pakalpojuma 
infrastruktūras izveide) 

Eiropas 
reģionālās 
attīstības fonds 
(ERAF) 

2019.gada 
1.oktobris-
2021.gada 
30.septembris 

531 460,00 471670,75 
EUR, t.sk. 
451 741,00 
EUR no ERAF 
un  
19 929,75 
EUR no valsts 
budžeta 
dotācijas 
 

59 789,25 EUR Mālpils novada  
dome.  
Pils iela 12- grupu 
dzīvokļu un atelpas 
brīža pakalpojuma 
infrastruktūras 
izbūve 
Pils iela 7- dienas 
aprūpes centra 
infrastruktūras 
izbūve. 
 
Projektā plānotas 
arī neattiecināmas 
izmaksas 

12.  Grants ceļu atjaunošana 
Mālpils novadā 
Grants ceļu posmu 
Sidgunda-Ezeri Kārde un 
Ozolāji- Mieriņi pārbūve 

Eiropas 
lauksaimniecības 
fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) 

01.aprīlis 
2020.gads-
31.marts 
2021.gads 

490 988,45 440,000 EUR 
ELFLA 
līdzfinansējums  

50 988,45 EUR Mālpils novada 
dome. 
Projekta pieteikums 
iesniegts 
2019.gadā, 
īstenošana plānota 
2020.-2021.gadā 

 
 

Mālpils novada domes finansiālais atbalsts: 

Mālpils novada nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju interešu kopām 

2020. gadā no maija līdz septembrim tika īstenoti divi iedzīvotāju iniciatīvu projekti 
pašvaldības organizētā projektu konkursa „Mēs savam novadam” ietvaros.  

Kopumā 2020.gadā tika saņemti četri projektu iesniegumi, kas ir krietni mazāk, kā 
iepriekšējos gadus. Nedrošība par epidemioloģisko situāciju un cilvēku neskaidrība, ko drīkstēs darīt 
vasarā, kas ir aktīvākais plānoto darbu mēnesis projektos, noveda pie situācijas, kad daudzas labas 
idejas palika tikai ideju līmenī vai arī projekta pieteikums tika iesniegts un apstiprināts, bet Covid-19 
noteikto ierobežojumu dēļ projektā plānoto aktivitāšu īstenošana izpalika. Tika apstiprināti trīs 
projektu pieteikumi, taču plānotos darbus pilnībā pabeigt izdevās tikai divos.  

Šo projektu īstenošanai tika izlietoti 1744,00 EUR, projektu iesniedzēji nodrošināja 
līdzfinansējumu EUR 700 apmērā, projektos paredzēto aktivitāšu nodrošināšanā piedalījušies 53 
iedzīvotāji. 

Tāpat Mālpils novada pašvaldība ir sniegusi finansiālu atbalstu novadā reģistrētām 
biedrībām un aktīvākajām iedzīvotāju interešu kopām labākas dzīves kvalitātes uzlabošanai, 
apkārtējās vides sakārtošanai un labiekārtošanai, dažādām kultūras un sporta aktivitātēm. Mālpils 
novada pašvaldībā ir saņemti arī citu biedrību un nodibinājumu lūgumi finansiāli atbalstīt to 
aktivitātes, finansiāls atbalsts ir piešķirts to biedrību un nodibinājumu aktivitātēm, kuras skar Latvijas 
vēsturē nozīmīgus posmus un kuros bijuši iesaistīti Mālpils novada iedzīvotāji.  
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Projekta 
nosaukums 

Finansējum
a avots 

Laika periods 

Kopējais 
finansēju

ms 
EUR 

Pašu 
ieguldījum

s 
EUR 

Mālpils 
novada 
domes 

finansēju
ms 

EUR 

Projekta 
īstenotājs 

Partneri 

Pašvaldības projektu konkurss “Mēs savam novadam” 

Iedzīvotāju 
iniciatīvu projekti 
(īstenotie 
projekti) 

Mālpils 
novada 
dome 

2020. gada 
maijs – 
2020.gada 
oktobris 

2440 EUR 4700,00 
1744,00  

EUR 

Mālpils 
novada 
iedzīvotāju 
interešu 
kopas  

Mālpils 
novada 
dome 

Biedrība "Mālpils Zivīm" 

Dabas taku 
uzturēšanas 
izmaksas  

Valsts 
vides 
aizsardzīb
asfonds 

2020.gads 
2000,00 

 
0  2000,00  

Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 

Bērnu un 
jauniešu vasaras 
nometne 
“Asarītis”  

Valsts 
vides 
aizsardzīb
asfonds 

2020.gada 
jūlijs 

8200,00 
 

6200,00  2000,00  
Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpils 
novada 
dome 
nodrošina 
līdzfinansē-
jumu 

Zivju resursu 
palielināšanai 
Mālpils novada 
ūdenskrātuvēs 

Mālpils 
novada 
dome 

2020.gads 2000,00 0 2000,00 
Biedrība 
“Mālpils 
zivīm” 

Mālpoils 
novada 
dome 

Biedrība "Notici sev" 

Atbalsts 
biedrības biedru- 
personu ar 
invaliditāti un 
viņu asistentu 
pieredzes 
apmaiņas 
braucienam uz 
Jēkabpili 
 

Mālpils 
novada 
dome 

2020.gada 
jūlijā 

Transporta 
izmaksas 
500 EUR  

 
Transporta 

izmaksas 
500 EUR 

Biedrība 
“Notici sev” 

Mālpils 
novada 
pašvaldība 
nodrošina 
apmaksātu 
transportu  

Mālpils pensionāru apvienība 

Atbalsts novada 
iedzīvotāju 
saliedēšanas 
braucienam uz 
Latgali 

Mālpils 
novada 
dome 

2020.gads  
Nav 

norādīts  
0,00  700,00 

Mālpils 
pensionāru 
apvienība 

Mālpils 
novada 
dome 

Mākslinieku biedrība "Sidegunde" 

Atbalsts 
simpozijam 
“Vizuālais 
stāsts.Saskare” 

Vidzemes 
plānošana
s reģions, 
Mālpils 
novada 
dome, 
biedrības 
pašu 
finansējum
s 

2020.gada 
jūlijs 

2,000* 
(Biedrības 
saņemtais 

atbalsts no 
Vidzemes 

reģiona 
kultūras 
projektu 

konkursa) 

Nav 
norādīts 

1000,00 
Mākslinieku 
biedrība 
“Sidegunde” 

Mālpils 
novada 
dome 
nodrošina 
līdzfinansē-
jumu 
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Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” 

Atbalsts 
konferencei un 
koncertam 
„Aizvestajiem” 
par godu 
1941.gada 
izsūtīto piemiņai, 
bērnu zīmējumu 
– sacerējumu 
konkursu 
organizēšanai, 
filmas “Tālā 
zeme Sibīrija –
Tālie Ziemeļi” 
montāžai, 
ekspedīcijas uz 
Krasnojarskas 
apgabalu un 
Magadanu 
organizēšanai 

Mālpils 
novada 
dome 

2020.gads 150,00 00 150,00 

Komunisti
skā terora 
upuru 
atbalsta 
un 
palīdzības 
fonds 
“Sibīrijas 
bērni” 

. 

 
Starptautiskie izglītības projekti un pieaugušo izglītība 

 

2020.gadā notika jauno apstiprināto un iepriekš uzsākto Erasmus+ starptautisko izglītības projektu 
intensīva īstenošana. Gandrīz visu šo projektu finansējums 100% apmērā nāk no Erasmus+ 
programmas līdzekļiem bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības. 
 
Gada nogalē noslēdzās PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROJEKTS: PACETRAINING- Izglītības 
personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, biedrības “Mālpils tautskola” 
projekts Nr. 2017-1-IT01-KA202-006052, īstenošanas laiks: 01/09/2017-31/08/2020  
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 32 693 EUR LĪDZFINANSĒJUMS: 834 EUR  
PROJEKTA MĒRĶIS: Izstrādāt un izmēģināt apmācību modeli un saturu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, lai radītu labvēlīgu vidi viņu nodarbinātības iespējām.  
PARTNERI: Biedrība “Mālpils tautskola”  
Itālija (vadošais partneris): AFP COLLINE ASTIGIANE  
Vācija: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.  
Somija: Keskuspuisto vocational college  
Spānija: Confederation of Education and Training Centers 
 Projekts tika īstenots sadarbībā ar biedrību “Notici sev”  
STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES: Cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītotāju apmācība Itālijā – 2 
sesijas. Projekta plānošanas un vadības sanāksmes pie katra partnera. VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 
Mācību moduļu satura izstrāde un testēšana. Sadarbība ar uzņēmējiem, labvēlīgas vides veidošana 
cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai profesionālajā darbībā. Tā kā visiem partneriem bija  
iepriekšējā pieredze, sadarbojoties ar ēdināšanas servisa un viesnīcu jomas uzņēmumiem, pirmie 
mācību moduļi tika izstrādāti tieši šai jomai. Mācību saturu izstrādāja un savas valsts iestādēs un 
uzņēmumos testēja visi partneri. Koordinators (Itālija), kam jau ir pieredze šajā darbā, organizēja 
mācības pārējiem partneriem.  
PROJEKTA MĀJAS LAPA: www.pacetraining.eu  
Informācija Mālpils novada domes mājas lapā: http://malpils.lv/pub/?id=445 7)  
 
Mālpils novada vidusskolas projekts EDC_ EVERY DROP COUNTS (KATRA LĀSE SKAITĀS), 
2019-1-CZ01-KA229-061189_6, 01.09.2019- 31.08.2021.  
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 28 550 EUR  
PROJEKTA PARTNERI: Latvija: Mālpils novada vidusskola  

http://www.pacetraining.eu/
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Čehija: Stredni prumyslova skola chemicka, Pardubice  
Itālija: I.I.S. VIA EMERY 97, Roma  
Lietuva: Ignalinos r. Duksto mokykla Lithuania  
Polija: Zespol Szkol Spolecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10" , Bialystok  
Spānija: IES Virgen de Guadalupe, Caceres  
STARPTAUTISKĀS SANĀKSMES KATRĀ PARTNERSKOLĀ  
VIETĒJĀS AKTIVITĀTES:  
1. Iemācies un ilustrē tautasdziesmas par ūdeni. Zīmējumu izstādes - 1. -4. kl.  
2. Leģendu apkopošana par reģiona upēm un ezeriem, tulkošana, ilustrācija, brošūras izveide - 5. - 
9. kl.  
3. Ar ūdenssaimniecību saistītās profesijas – mācību ekskursijas uzņēmumos, intervijas, pētījumi, 
apkopotās informācijas prezentēšana – 9. -12. klase.  
4. Ūdens dienas skolā: radošās darbnīcas, konkursi un viktorīnas, kas saistītas ar dažādiem mācību 
priekšmetiem - visām klasēm.  
5. Radošas skolēnu sagatavotas un vadītas aktivitātes PII “Māllēpīte” – 10.-12.kl.  
Projekta diensagrāmata skolas mājas lapā: 
https://trello.com/b/Z96g7cOX/edcprojektadienasgr%C4%81mata  
 
Mālpils novada domes PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROJEKTS “Kultūras mantojuma loma un 
iespējas starppaaudžu izglītībā” (ROCHIL). Īstenošanas laiks: no 2019.gada 1.septembra līdz 
2021.gada 31.augustam.  
PROJEKTA FINANSĒJUMS: 25 726 EUR  
PARTNERI: Mālpils novada dome (vadošais partneris)  
Austrija: Stadtgemeinde Poysdorf  
Čehija: “Meži mami” NVO  
Francija: M3Mcube  
Polija: Fundacja “Badz Actyvny”  
PROJEKTA MĒRĶIS: Iepazīt visu partnervalstu kultūras mantojuma sabiedriskās un izglītojošās 
vērtības un tā saglabāšanas un turpmākas izmantošanas iespējas senioru izglītībā. Līdztekus 
starptautiskajām sanāksmēm katrā valstī visi projekta partneri savās organizācijās darbojas ar 
tādām tēmām kā dabas mantojums, kulinārais mantojums, amatniecības mantojums, 
lauksaimnieciskais mantojums, veicot nelielus pētījumus, materiālu apkopošanu un prezentēšanu 
izstādēs (t.sk., izmantojot SINDI projektā iegūtās datoru lietošanas iemaņas), piedaloties radošās 
praktiskajās darbnīcās par šīm tēmām, mācību ekskursijās un citos pasākumos. Projekta ietvaros 
turpinājās 2019.gada oktobrī uzsāktā jaunā mūžizglītības aktivitāte- Senioru universitātes 
nodarbības vienreiz nedēļā, kurās iesaistījušies 22 seniori. Oktobrī-decembrī notika 11 nodarbības, 
un mācības turpinās arī 2021.gadā. COVID situācijas dēļ kopš 2020.gada rudens mācības notiek 
attālināti, ZOOM platformā. 
Informācija par projektu Mālpils novada domes mājas lapā: http://malpils.lv/pub/?id=479  
Projekta dienasgrāmata: https://trello.com/b/zGOIEh4D/rochil-projekta-dienasgr%C4%81mata  
 
2020.gada septembrī tika uzsākti Mālpils novada vidusskolas projekti  
1) “Cienot mani un tevi” 
2020-1-ES01-KA229-081894_2.                      01.09.2020- 31.08.2022. 

PROJEKTA PARTNERI:  

Spānija: Menesiano skola, Madride (koordinators) 

Francija: Saint Joseph skola, Derval 

Austrija: NNÖMS Mistelbach 2  

PROJEKTA MĒRĶIS ir  veidot harmonisku un iekļaujošu, mācību sasniegumus veicinošu vidi.   

STARPTAUTISKĀS SKOLĒNU SANĀKSMES notiks katrā partnerskolā. 

https://trello.com/b/Z96g7cOX/edcprojektadienasgr%C4%81mata
https://trello.com/b/zGOIEh4D/rochil-projekta-dienasgr%C4%81mata
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VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 

Projekta logo un moto izveide.  

Kahoot spēles  izveide pirms starptautiskās sanāksmes Latvijā.  

Pasākumi klasēs savstarpējās cieņas veicināšanai.  

Pētījumi un prezentācijas  par  cilvēkiem, kas strādāja, lai veicinātu mieru un saprašanos. 

Eiropas dienas pasākumi saistībā ar projekta tēmu. 

Virtuālā sadarbība eTwinning vidē.  

PROJEKTA GAITĀ TIKS IZVEIDOTI foto un video materiāli, kolāžas, kalendārs, apkopoti veikto 

pasākumu apraksti.  

Plašāk par projektu “Cienot mani un tevi”: http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/cienot-

mani-un-tevi/viet%C4%93j%C4%81s-aktivit%C4%81tes-respect 

 

2) “Uz skolas skatuves – vēl viena izglītības versija” 

2020-1-PL01-KA229-082236_2                       01.09.2020- 31.08.2022. 

PROJEKTA PARTNERI: 

Polija: Szkola Podstawowa nr 10 im.Janusza Korczaka (koordinators) 

Itālija: Istituto Comprensivo Statale Sandro Penna Italy 

Portugāle: Agrupamento de Escolas de Amareleja Portugal 

PROJEKTA MĒRĶIS ir uzlabot uz vispusīgu izpratni balstītas  mācīšanas efektivitāti un attīstīt 

kultūras un estētisko vērtību nozīmes apziņu  ikdienas dzīvē. Iesaistītie mācību priekšmeti:  

dzimtā valoda,  māksla, mūzika, vēsture, IT, angļu valoda.  

STARPTAUTISKO TIKŠANOS LAIKĀ  KATRĀ PARTNERSKOLĀ skolēni kopīgi veidos dažādus 

uzvedumus (leļļu teātris, mūzikls utt.) 

VIETĒJĀS AKTIVITĀTES: 

Aptauja par teātri un tā vēsturi. Ilustrētas teātra vārdnīcas izveide. Teātra etīdes/improvizācijas. 

Tikšanās ar aktieriem/režisoriem. Plakātu izveide par projekta tēmu. Audio lugas izveide. 

Kultūrvēstures materiālos balstītas lugas izveide. Dzejas izrādes sagatavošana un prezentācija.           

Plašāk par projektu “Uz skolas skatuves”: http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/uz-

skolas-skatuves---v%C4%93l-viena-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-versija/viet%C4%93j%C4%81s-

aktivit%C4%81tes-(drama) 

 

http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/cienot-mani-un-tevi/viet%C4%93j%C4%81s-aktivit%C4%81tes-respect
http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/cienot-mani-un-tevi/viet%C4%93j%C4%81s-aktivit%C4%81tes-respect
http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/uz-skolas-skatuves---v%C4%93l-viena-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-versija/viet%C4%93j%C4%81s-aktivit%C4%81tes-(drama)
http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/uz-skolas-skatuves---v%C4%93l-viena-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-versija/viet%C4%93j%C4%81s-aktivit%C4%81tes-(drama)
http://www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/uz-skolas-skatuves---v%C4%93l-viena-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-versija/viet%C4%93j%C4%81s-aktivit%C4%81tes-(drama)
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NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA 
 

 Mālpils novada domē nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā tiek ievērotas LR likumu 
“Par nodokļiem un nodevām”, “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citu normatīvo aktu prasības. 

   Sākot ar 1998. gadu 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 2200   zemes un būvju īpašumi un vairāk kā 800 dzīvokļu 
īpašumi), gan kopējo situāciju nodokļa iekasēšanā un katra nodokļu maksātāja (ap 3000 nodokļa 
maksātāju, t.sk., vairāk kā 200 juridisku personu) personīgā konta stāvokli. NINO nodrošina datu 
apmaiņu tiešsaistes režīmā ar Valsts zemes dienestu (VZD), programmai pieslēgta Zemesgrāmatas 
datu bāze, nodrošināta personas datu pārņemšana no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
Iedzīvotāju reģistra  un nodokļa maksājumu pārņemšana no A.s. SWEDBANK  un A.s.SEB BANKA.  
NINO tiek veikta nekustamo īpašumu un personu datu labošana, nodokļa aprēķins un pārrēķins, 
dažādu atskaišu sagatavošana, t.sk., gada kopsavilkuma atskaite, nodokļa prognozes datu apstrāde, 
sagatavošana un fiksēšana, maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli  sagatavošana 
un izsūtīšana, t.sk., elektronisk, i u.c. darbības. Ikvienam nodokļa maksātājam ir nodrošināta iespēja 
saņemt pilnīgu informāciju par veiktajiem maksājumiem laikā no 1998.gada un aktuālo personīgā 
konta stāvokli (tekošie maksājumi, parādi, pārmaksas).   

2020.gadā  veiktas dažādas darbības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā, tai skaitā: 
1. Aktualizēta pašvaldības datu bāzē esošā informācija atbilstoši NĪVKIS (nekustamo īpašumu 

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

2.  Veikts nodokļa aprēķins un nepieciešamības gadījumā pārrēķins taksācijas gada laikā 
(2020.gads) kopumā 4573 personu kontos, nodrošināta maksāšanas paziņojumu par nekustamā 
īpašuma nodokli izsūtīšana, t.sk., par neapstrādātu lauksaimniecībā  izmantojamo zemi, kurai 
piemērota nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.   

3.   Sagatavota un iesniegta LR Finanšu ministrijā izziņa par aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumu prognozi  2021. gadam.  

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

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

6. Sagatavoti nodokļu administrācijas lēmumi-izpildrīkojumi par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, 
iesniegti tiesu izpildītājiem un savstarpējā sadarbībā kontrolēta  pieņemto lēmumu izpilde. 

7. Sagatavoti un iesniegti kreditoru prasījumi, t.sk., par mirušu nodokļa maksātāju nekustamā 
īpašuma nodokļa parādiem.  

8. Nodokļu maksātājiem pēc pieprasījuma skaidroti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina 
u.c.jautājumi. Sagatavotas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un vēstulēm. 
 
Bez tam, SIA “ZZ Dats” izstrādātā datorprogrammā NOMA ievadītas un aktuālizētas ziņas par 
iznomāto pašvaldības zemi un zemes nomniekiem veikts nomas maksas aprēķins (286 ieraksti), 
sagatavoti un nosūtīti sākotnējie vai korekcijas rēķini  (303 ieraksti).  
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IEDZĪVOTĀJU KUSTĪBA 
 

Pēc stāvokļa uz 2021.gada 1.janvāri saskaņā ar  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
statistikas datiem Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētais iedzīvotāju skaits 
ir 3466, tai skaitā, 1716 vīrieši, kas ir 49.51  % no kopējā iedzīvotāju skaita,  un 1750 sievietes, kas  ir 
50.49 % no kopējā iedzīvotāju skaita.  Personu skaits darbspējas vecumā  (no (=)15 g.v.)  ir 2248    
vai 64.85 % no kopējā iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma  700, līdz darbspējas 
vecumam 518. 

 Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem pēc stāvokļa uz 2020.gada 
1.janvāri Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētais iedzīvotāju skaits bija  
3525. 

Ziņas par personas dzīvesvietu Mālpils novadā tiek aktualizētas SIA “ZZ Dats” izstrādātajā 
iedzīvotāju reģistrācijas programmā “Personas”, kas nodrošina tiešsaistes režīmu ar Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru. Darbs tiek veikts, ievērojot fiziskās personas 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, atbilstoši LR likuma  “Par dzīvesvietas deklarēšanu” 
u.c. normatīvo aktu prasībām, pstāvīgi sekojot LR likumdošanas aktu izmaiņām. 

Veiktas sekojošas darbības: 
1. 2020.gadā reģistrētas 15 personu Deklarācijas par dzīvesvietas adresi Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā. Vērojams, ka arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas iespēju deklarēt ziņas par 
dzīvesvietu elektroniski portālā www.Latvija .lv, kur 2020.gada laikā reģistrētas 176 Deklarācijas. 
2. Reizi mēnesī pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas  aktualizētas ziņas 
datu bāzē par Mālpils  novada iedzīvotājiem, kuri miruši vai mainījuši deklarētās dzīvesvietas adresi 
no Mālpils pašvaldības uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju. 
4. Sagatavotas pieprasītās ziņas dažādām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām: skolām, 
pirmsskolas izglītības iestādei „Māllēpīte”,  Mālpils  novada bāriņtiesai, pašvaldības aģentūrai “Mālpils 
sociālais  dienests”,  pašvaldības SIA „Norma K” u.c.   
5. Pēc personu pieprasījuma tām izsniegtas izziņas par deklarēto dzīvesvietu (28 gab.), sniegtas 
konsultācijas dzīvesvetas deklarēšanas jautājumos, sagatavotas atbildes uz saņemtajiem 
iesniegumiem un vēstulēm.   
6. Sagatavoti lēmuma projekti Mālpils novada domei iesniegumu izskatīšanai par ziņu anulēšanu par 
personu deklarēto dzīvesvietu. 
7. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”  nodrošināta 
skolas vecuma bērnu uzskaite pēc Mālpils novada izglītības iestāžu un   citu pašvaldību sniegtajām 
ziņām, kā arī, izmantojot valsts izglītības informācijas sistēmas programmatūru. 2020.gadā   Līgumi 
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (arī –
Līgumi) par  audzēkņiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Mālpils  novada administratīvajā teritorijā, 
bet kuri apmeklēja Mālpils  novada pirmsskolas izglītības iestādi „Māllēpīte”  vai mācījās Mālpils  
novada vidusskolā,   noslēgti ar 21 pašvaldību. Līgumi par audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
Mālpils novadā, bet kuri nemācās Mālpilī, noslēgti ar 22 pašvaldībām. 
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ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBS 
 

Mālpils novada domes administratīvo lietu komisijas darbs norit saskaņā ar Administratīvās komisijas 
nolikumu.  
 
2020. gadā administratīvo lietu komisija ir veikusi sekojošas darbības:  
1. Administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas 12 administratīvo lietu komisijas sēdēs.  
    Apkopoti dokumenti un izskatītas 46 administratīvo pārkāpumu lietas par fizisko personu un 

juridisko personu  izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.  
2. Sagatavoti administratīvo lietu komisijas sēžu protokoli un lēmumi. Izraksti par pieņemtajiem 

lēmumiem izsūtīti personām, kuru administratīvo pārkāpumu lietas izskatītas.  
3. 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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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 
 
 

Nr.p.k. Paveiktie darba pienākumi. Skaits 

1. Izsaukumi dežūru laikā. 375 

1.1. Konflikts atrisināts uz vietas (veicot pārrunas, izskaidrojot likumdošanu)   56 

1.2. Personas sauktas pie atbildības pēc pašvaldības policijas kompetences (LAPK 
vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem, protokoli) 

88 

1.3. Personas nogādātas Valsts policijā lietvedības nodrošināšanai pēc piekritības. 
(t.sk.administratīvie pārk. – nelegālais alkohols, cigaretes) 

17 

1.4. Likums par policiju 12. pants 10.punkts – persona nogādāta Valsts policijai, lai 
nenodarītu kaitējumu sev un citiem (atskurbšana) 

0 

1.5. Pieņemti policijas lēmumi par nošķiršanu. Likums par policiju 10. pants 
21.punkts. 

1 

1.6. Atklāti noziedzīgi nodarījumi, iegūta nozīmīga informācija par tiem, sniegta 
palīdzība Valsts policijai noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, t.sk administratīvā 
kārtā. 

7 

1.7. Pielietots dienesta suns - prevencija 1 

1.8. Sniegta informācija izsaucējam par veiktajiem pasākumiem 63 

2. Patrulēšanas laikā. (Patrulējot, veicot apsekošanu vai pildot vadības 
rīkojumus) 

 

2.1. Konstatēti pārkāpumi par ko personas sauktas pie atbildības pēc pašvaldības 
policijas kompetences (LAPK vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 
protokoli) 

119 

2.2. Personas nogādātas Valsts policijā lietvedības nodrošināšanai pēc      LAPK 
46.panta – narkotisko vielu lietošana. (ANPREN) 

4 

2.3. Personas nogādātas Valsts policijā lietvedības nodrošināšanai pēc      LAPK 
175. panta – ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbiniekam 

4 

2.4. KIM ziņojumi – riska informācija, kas sniegta kriminālpolicijai 1 

2.5. Personas nogādātas dzīvesvietā (alkohola reibums, nepieciešama palīdzība 
personai, atrasta pazudusi persona) 

22 

2.6. Aizturētas policijas meklēšanā esošas personas. 2 

2.7. Aizturēti transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā vai bez tr/l.vad. apl. 14 

3. Sadarbība: ( izsaukumu, patrulēšanas, pasākumu laikā, pieņemšanas laikā)  

3.1. Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības vai pārsūtīti izskatīšanai pēc 
piekritības, kā arī konstatētie notikumi novada teritorijā – noteikta virzība. 

8 

3.2. Pasākumu laikā sabiedriskās kārtības nodrošināšana (pašvaldības, skolas vai 
citu organizāciju plānotie pasākumi novada teritorijā) 

2 

3.3. Pašvaldības institūcijas (sociālais dienests, bāriņtiesa, Norma-K utt). 6 

3.4. NMPD mediķiem – (personu nodošana, palīdzības sniegšana) 15 

3.5. NBS (sapieri)/ VUGD 7 

3.6. Dzīvnieku patversmēm (suņu, kaķu – nodošana) 10 

3.7. Valsts mežu dienestu, Valsts vides dienestu, Valsts darba inspekciju, tiesu 
izpildītājiem, Latvijas Valsts ceļu uzturētājiem. 

5 
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3.8. Piedalīšanās Valsts policijas organizētajos profilaktiskajos reidos 0 

4. Prevencija  

4.1. Pašvaldības policijas plānotie profilaktiskie reidi novada teritorijā, lai novērstu 
iespējamos likumpārkāpumus, fiksētu pārkāpumus un personas, kas tos 
izdarījušas, kā arī nodrošināt sabiedrisko kārtību teritorijā.  

4 

4.2. Preventīvie pasākumi izglītības iestādēs. 3 

5. Sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli un pašvaldības saistošo 
noteikumu pārkāpumu protokoli 

119 

 LAPK 421.panta 1.daļa – smēķēšanas noteikumu pārkāpšana. 2 

 LAPK 421.panta 4.daļa – smēķēšanas noteikumu pārkāpšana, nepilngadīgie. 0 

 LAPK 171.pants 1.daļa – alkohola lietošana sabiedriskā vietā. 8 

 LAPK 171.pants 2.daļa – alkohola lietošana sabiedriskā vietā, atkārtoti. 10 

 LAPK 1711.pants 1.daļa/2.daļa – alkohola lietošana – nepilngadīgais. 4 

 LAPK 51. pants 2.daļa-īpašuma nekopšana, kā rezultātā veidojas kūla. 12 

 LAPK 58. pants – vides piesārņošana. 0 

 LAPK 75. pants 2.daļa – atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumi. 2 

 LAPK 106.pants 1.daļa-dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana. 4 

 LAPK 106.pants 2.daļa-dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana. 0 

 LAPK 140.pants 2.daļa / 3.daļa – par materiālu novietošanu uz ceļa nodalījuma 
joslas bez saskaņošanas. 

2 

 LAPK 14910.pants 2.daļa 8.punkts-transporta apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšana. 

1 

 LAPK 14923.pants 2.daļa – gājējiem uzlikto noteikumu pārkāpšana. 0 

 LAPK 167.pants – sīkais huligānisms. 3 

 LAPK 172.pants 3.daļa / 4.daļa – alkohola nodošana nepilngadīgiem. 2 

 LAPK 173.pants 1.daļa – vecāku pienākumu nepildīšana. 1 

 LAPK 175.pants – nepakļaušanās policijas darbinieka prasībām.. 2 

 LAPK 1762.pants – ārkārtas situācijas ierobežojumu nepildīšana.. 17 

 AAL 10. pants-alkohola lietošana sabiedriskā vietā 26 

 AAL 11. pants 1. daļa-sabiedriskās kārtības traucēšana 2 

 Dzīvnieku aizsardzības likums 57. pants 2 

 Bērnu tiesību aizsardzības likums 77. pants 2. daļa 2 

 Enerģētikas likums 118. pants 3. daļa 1 

 AAL 7. pants 1. daļa-pārkāpumi pārvaldes jomā 1 

 AAL 4. pants-sīkais huligānisms 2 

 Ceļu satiksmes noteikumi 57. pants 2. daļa 8. punkts 1 

 Ceļu satiksmes likums 82. pants 2. daļa un 6. daļa 1 

 Ceļu satiksmes noteikumi 70. pants 2. daļa 2 

 Ceļu satiksmes noteikumi 82. pants 3. daļa 3 
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 Mālpils saistošie noteikumi Nr.7 – 1.p.2.apakšp – nesankcionēta izgāztuvju 
veidošana. 

0 

 Mālpils saistošie noteikumi Nr.7 – 1.p.5.apakšp – iekšējo kārtības noteikumu 
neievērošana. 

4 

 Mālpils saistošie noteikumi Nr.7 – 1.p.6.apakšp – alkohola lietošana dzīvojamās 
mājas kāpņu telpā. 

0 

 Mālpils saistošie noteikumi Nr.7 – 1.p.7.apakšp – sabiedriskā vietā ar atvērtu 
alkohola iepakojumu. 

4 
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MĀLPILS NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBS 
 

Pārskats sagatavots, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumus un 
Bāriņtiesu likuma 17.panta 6.punktā un 78.pantā minēto aizliegumu izpaust uzticētās ziņas. 

 

Mālpils novada bāriņtiesa (iepriekš – Mālpils pagasttiesa, arī Mālpils pagasta bāriņtiesa) 
izveidota saskaņā ar Mālpils pagasta padomes 1996.gada 28.februāra lēmumu Nr. 25 un savu 
darbību sāka ar 1996.gada 1.martu. 

Mālpils novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir pašvaldības izveidota aizbildnības un 
aizgādnības iestāde, kas saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta otrajā daļā noteikto prioritāri nodrošina 
bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesības un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa savā 
darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem, publisko tiesību principiem un Mālpils novada domes 
apstiprinātu nolikumu. 

Bāriņtiesas sastāvs: bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Višķere, bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Daina Reizenberga, bāriņtiesas locekļi – Ērika Caune, Malda Čelnova un Anita Vīksne. 
Bāriņtiesas sekretāres pienākumus veic Viktorija Kalniņa, bāriņtiesā strādā psiholoģe Lāsma Lapiņa. 

2020.gadā bāriņtiesa pieņēmusi 11 koleģiālus lēmumus. Vienpersoniski lēmumi 2020.gadā 
nav pieņemti, kas liecina, ka bāriņtiesā netika saņemtas ziņas par būtisku apdraudējumu bērna 
veselībai un dzīvībai vai attīstībai. Bāriņtiesas lēmumi vai faktiskā rīcība administratīvajā tiesā nav 
pārsūdzēta. 

 
Pārskata gadā pieņemtie lēmumi: 

Pieņemto lēmumu skaits kopā 11 

par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasības sniegšanu 
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

 
3 

par atzinuma sniegšanu tiesai  1 

audžuģimeņu lietās 2 

aizgādības lietās 1 

aizbildnības lietās 3 

adopcijas lietās 1 

 
Pārskata gadā tika ierosinātas 3 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu 3 tēviem un 1 

mātei. Ar bāriņtiesas koleģiālu lēmumu aizgādības tiesības tika pārtrauktas 1 tēvam uz 1 bērnu. Par 1 
tēvu tika nolemts sniegt prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu uz 1 bērnu. 

Ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības 2 mātēm un 2 tēviem, kopā uz 5 bērniem. 
Uz 2021.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē atrodas 10 bērni, no tiem: aizbildņu ģimenēs – 

7 un audžuģimenēs – 3 bērni. 
Bāriņtiesas pārraudzībā ir arī 3 citu bāriņtiesu aizbildnības un audžuģimeņu lietas, ņemot 

vērā, ka audžuģimenes un aizbildņu ģimenes faktiski dzīvo Mālpils novadā. Aizbildņa pienākumus 
Mālpils novadā veic 4 aizbildņi. Vienai ģimenei ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes 
statuss. 

Viens no bāriņtiesas pienākumiem ir aizgādnībā esošas personas personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizstāvība. Bāriņtiesas lietvedībā šobrīd ir 2 aizgādnības lietas pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurām ar tiesas spriedumu 
ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība. Bāriņtiesas lietvedībā ir 1 aizgādnības lieta 
mantojumam un promesošas personas mantai, kam aizgādnība nodibināta ar tiesas spriedumu. 

Bāriņtiesu likuma 17.panta 5.punkts nosaka, ka bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo 
dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība 
un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. Pārskata gadā par 5 bāriņtiesas redzeslokā 
nonākušām ģimenēm, kurās nepietiekami nodrošināta bērnu audzināšana vai netiek ievērotas bērnu 
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intereses un tiesības, bāriņtiesa informējusi sociālo dienestu ar lūgumu nodrošināt šīm ģimenēm 
atbalstu problēmu risināšanā.  

Pārskata gada beigās bāriņtiesas lietvedībā ir 41 aktīva lieta un 14 no tām ierosinātas 
2020.gadā. 

 
Dokumentu aprite: 

Izskatīto iesniegumu un sūdzību skaits 40 

Saņemto dokumentu skaits 146 

Nosūtīto iniciatīvas un atbildes vēstuļu skaits 191 

 
Bāriņtiesa izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos 

uzdevumus, sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā. 2020.gadā 
izdarīti 245 apliecinājumi (t.sk., darījuma akta projektu sastādīšana un apliecināšana, pilnvaru 
sastādīšana un apliecināšana, parakstu īstuma apliecināšana, nostiprinājuma lūgumu sastādīšana un 
apliecināšana, testamentu sastādīšana un apliecināšana), iekasējot pašvaldības budžetā valsts 
nodevu 2880 EUR apmērā. 

Pārskata gadā bāriņtiesa pēc tiesas uzaicinājuma piedalījusies vairākās tiesas sēdēs Rīgas 
rajona tiesā Rīgā un Siguldā, tiesas procesos bijusi gan prasītājs (lietās par aizgādības tiesību 
atņemšanu vecākiem), gan atbildētājs, gan tiesas pieaicināta iestāde - viedokļa un atzinuma 
sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību 
atņemšanu, adopcijas lietās, lietās par rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu, kā arī krimināllietās 
par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu. 

Bāriņtiesa veic datu ievadi Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) un 
Audžuģimeņu informācijas sistēmā (AGIS). 

Bāriņtiesa veido un uztur arhīvu atbilstoši Arhīvu likumam. 
Bāriņtiesas darbinieki sniedz bezmaksas juridisku palīdzību bāriņtiesas kompetences 

jautājumos. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad aizskartas bērnu intereses un tiesības, 
sadarbībā ar sociālo dienestu, izglītības iestādēm, pašvaldības policiju, Valsts policiju un citiem 
speciālistiem veic pasākumus, lai novērstu bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un sniegtu ģimenei 
nepieciešamo atbalstu. 

2020.gadā bāriņtiesas darbinieki pilnveidojuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesu vadība 
un organizācija” 192 stundu apjomā. 

Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā, kuras mērķis ir sekmēt bāriņtiesu 
darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus 
normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un 
citus bāriņtiesu kompetencē esošus jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā. 
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MĀLPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS 
 

Dzimšana: 
Dzimtsarakstu nodaļa ir sastādījusi 25 dzimšanas reģistra ierakstus par 14 zēniem un 11 

meitenēm, kopumā par 4 ierakstiem mazāk  kā iepriekšējā gadā. 
Lielākais vairākums bērnu (16) dzimuši vecākiem, kuri ir savstarpējā laulībā, 7 reģistra 

ierakstos ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku paternitātes atzīšanas iesniegumu, un 2 
bērniem tēvs netika noteikts. 

Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad visvairāk dzimuši otrie bērni ģimenēs (11). Sagaidot  
3.bērnu, septiņas ģimenes ieguvušas goda  ģimenes statusu, savukārt divās ģimenēs piedzimis 
ceturtais bērniņš un vienā – piektais. Pirmoreiz par vecākiem kļuvušas 4 ģimenes, sagaidot savu 
pirmdzimto bērniņu. 

Jaunākā māmiņa bija 20 gadus veca, bet vecākā – 39.  Savukārt, jaunākais tētis bija – 19 
gadus vecs, bet vecākais – 40. Visvairāk bērnu dzimis augustā (6), jūnijā  (4), martā, maijā, oktobrī 
(katrā – 3), bet janvārī, februārī un septembrī  nav dzimis neviens bērniņš.  

Tikai viena ģimene savam  bērniņam  izvēlējās dubultvārdu un meitiņu nosauca par Emīliju 
Emmu. Par populārāko varētu minēt zēnu vārdu Olivers, kurā sauc 2 jaundzimušos.   Pārējie zēni 
ieguva tādus vārdus kā Everts, Renārs, Viljams, Ernests, Leo, Austris, Emīls, Reinis, Dominiks, 
Rainers, Miķelis, Klāvs. Bet meitenes – Dārta, Enija, Karlīne, Sofija, Adele, Elizabete, Luīze, Jasmīna, 
Liāna, Adelīna,  

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

Tradicionālais jaundzimušo pasākums šoreiz notika Tēvu dienā Mālpils kultūras centra pagalmā. 
Uz svētkiem tika aicināti 42 jaundzimušie, kuri dzimuši no 2019.gada 25.maija līdz 2020.gada 
10.septembrim un savu dzīves vietu deklarējuši Mālpils novadā. Pašvaldība katram jaundzimušajam 
dāvināja īpašu piemiņas velti – Sidgundas  pilskalnā atrastās rotas kopiju sudraba  krustiņu–saktu  un  
jauna ozoliņa vai liepiņas stādu. 

 

Laulības:  
Dzimtsarakstu nodaļa ir sastādījusi 30 laulības noslēgšanas reģistra ierakstus, kas ir par 5 vairāk 

kā iepriekšējā gadā.  Pieci pāri, tāpat kā iepriekšējā gadā, laulājās evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
savukārt  14 –  par savas laulības reģistrācijas vietu izvēlējas Mālpils muižu, divi  pāri –  Saules vārtu 
kalnu, viens – privātmājas dārzu, bet viena līgava un līgavainis  „Jā„  vārdu teica  zem  Oto Skulmes 
varenā ozola zariem.   

Mālpils dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja ne tikai Mālpils novada iedzīvotāji, bet arī pāri no 
Rīgas, Saldus, Sējas, Inčukalna, Rundāles, Ogres, Carnikavas, Amatas, Balvu, Salaspils un citiem  
novadiem. 

Lielākajai daļai (21 pārim) tās abiem bija pirmās laulības. Jaunākajai līgavai bija 21 gads, 
līgavainim - 22. Vecākā  līgava bija sasniegusi 45 gadus, līgavainis – 54. 

Dzimtsarakstu nodaļa sagatavoja un izsniedza 8 izziņas tiem pāriem, kuri laulību reģistrēja 
baznīcā vai citā dzimtsarakstu nodaļā, par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 

Sadarbībā ar Mālpils novada domi un Mālpils muižu tāpat kā iepriekšējā gadā arī 2020.gadā  tika 
rīkots Kāzu jubileju pasākums, kas notika Mālpils muižas parkā. Aicinājumam piedalīties Svētkos un 
tā popularizēt stipras ģimenes vērtības atsaucās 7 Mālpils novadā dzīvojoši pāri. Pāri, starp tiem  
viens pāris, kas atzīmēja Zelta kāzas (50), viens – Safīra (45) un viens – Rubīna kāzas (40), divi pāri 
atzīmēja Pērļu kāzas (30) un divi –  Sudrabkāzas (25).  Svētku rīkotāji kāzu jubilāriem bija sarūpējuši 
gan oriģinālas dāvanas un svētku koncertu. Neizpalika arī kāzu torte. 
Miršana: 

Nodaļā tika sastādīti 33 miršanas reģistra ieraksti, tas ir par 23 mazāk kā iepriekšējā gadā.  18 
reģistra ieraksti sastādīti par vīriešiem un 15 – par sievietēm. Visizplatītākais nāves cēlonis 
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joprojām ir sirds-asinsvadu slimības (14) un onkoloģiskās saslimšanas (7). Diemžēl, arī šajā gadā bija 
1 pašnāvības gadījums. 

Mirušo vīriešu vidējais vecums – 72,33 gadi (jaunākajam – 28, vecākajam – 97), mirušo 
sieviešu vidējais vecums – 77,8 gads (jaunākajai – 41, vecākajai – 96).  
Citas darbības: 

Astoņos laulības reģistru ierakstos, kas glabājas Mālpils dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, 
pamatojoties uz tiesas spriedumu vai notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību, izdarīta atzīme par 
laulības šķiršanu. Ir sagatavotas divas Uzvārda maiņas lietas, viena Vārda un uzvārda maiņas lieta. 
Izdarīti 8 papildinājumi civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos, izsniegtas 27 atkārtotas civilstāvokļa 
apliecības un 7 izziņas par civilstāvokļa akta ierakstu.  

Ir veikta sarakste ar juridiskām un fiziskām personām: tie ir fizisku personu iesniegumi par ziņu 
pieprasīšanu no dzimtsarakstu nodaļas arhīva, tiesu, zvērinātu notāru, dzimtsarakstu departamenta, 
dzimtsarakstu nodaļu vēstules, dokumenti un izziņu pieprasījumi, kā arī Dzimtsarakstu departamenta 
informatīva satura vēstules civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos. 

Divreiz gadā noteiktajos termiņos LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam ir 
iesniegtas atskaites par Dzimtsarakstu nodaļā veikto darbu. Atbilstoši prasībām ir sakārtoti 
Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhīva fondi. Iekasēta valsts nodeva 881.56 EUR apmērā. 
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MĀLPILS NOVADA DOMES BUDŽETS 
 
Mālpils novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu. Visi 

Mālpils novada pašvaldības 2020. gada ieņēmumi un izdevumi ir apstiprināti pamatbudžetā,  un 
ziedojumu un dāvinājumu budžetā.  Mālpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas un izpildes kārtību nosaka ar Mālpils novada domes 2020. gada 29. janvāra sēdes 
lēmumu Nr. 1/12 apstiprinātā Mālpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtība. 2020. gada budžeta tāmes ir izstrādātas saskaņā ar Mālpils novada 
domes 13.01.2020. Rīkojumu Nr. 3-14/20/3-R “Par Mālpils novada pašvaldības 2020. gada budžeta 
sastādīšanu”. Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi un izdevumi apstiprināti Mālpils novada 
domes 29.01.2020. gada saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 
2020. gadam”, 27.05.2020. saistošajos noteikumos Nr.13 “Grozījumi Mālpils novada domes 2020. 
gada 29. janvāra noteikumos Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””, 
30.09.2020. saistošajos noteikumos Nr.14 “Grozījumi Mālpils novada domes 2020. gada 29. janvāra 
noteikumos Nr.1 “Par Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””, 29.12.2020. saistošajos 
noteikumos Nr.18 “Grozījumi Mālpils novada domes 2020. gada 29. janvāra noteikumos Nr.1 “Par 
Mālpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””. Saskaņā ar likuma “Grozījumi likumā par 
budžetu un finanšu vadību” 3. pantu, pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem 
un dāvinājumiem.  Mālpils novada domes 2019. gada speciālā budžeta atlikums 132333 EUR vērtībā 
iekļauts pamatbudžetā. 

 
Klasifikā

cijas 
kods 

Posteņa 
nosaukums 

Budžeta izpilde Izmaiņas 
pret 

iepriekšējo 
pārskata 
periodu 

% pret 
iepriekšējo 
pārskata 
periodu 

Izmaiņas pret 
likumu/plānu 

gadam ar 
izmaiņām 

Pārskata 
periodā 

Likumu/plā
nu gadam 

ar 
izmaiņām 

Iepriekšējā 
pārskata 
periodā 

I. Ieņēmumi  
kopā 

5523721 5907786 5088725 434956 8.55 -384065 

1.0. Nodokļu 
ieņēmumi 

2663379 2574297 2884702 -221323 -8.60 89082 

2.0. Nenodokļu 
ieņēmumi 

411225 406624 99024 312201 415.28 4601 

3.0. Maksas 
pakalpojumi un 
citi pašu 
ieņēmumi 

401605 387201 454941 -53336 -11.72 14404 
 

4.0. Ārvalstu 
finanšu 
palīdzība 

      

5.0. Transferti 2045757 2539664 1639007 406750 24.82 -493907 

6.0. Ziedojumi un 
dāvinājumi 

1755  11051 
 

-9296 -84.11 1755 
 

II. Izdevumi kopā 5212449 7129059 4413511 798938 18.10 -1916610 

1000 Atlīdzība 2530765 2754280 2500193 30572 1.22 -223515 

2000 Preces un 
pakalpojumi 

1407117 1893557 1383631 23486 1.70 -486440 

3000 Subsīdijas un 
dotācijas 

15202 21353 7563 7639 201.00 -6151 

6000 Sociālie 
pabalsti 

81756 109195 71503 10253 14.34 -27439 

7000 Transferti 149116 181789 203118 -54002 -26.59 -32673 

5000 Pamatkapitāla 
veidošana 

1028493 2168885 247503 780990 415.55 -1140392 

 

 Mālpils novada pašvaldības ieņēmumi kopā (ieskaitot ieņēmumus no ziedojumiem un 
dāvinājumiem)  2020.gada 12 mēnešos ir 5523721 EUR, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir 
palielinājušies par 434956 EUR jeb 8.55 %.  Pamatbudžeta ieņēmumi pārskata gadā ir 5521966 
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EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājums par 434996 EUR jeb par 8.88 %.  Ziedojumi 
pārskata gādā ir 1755 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 9296 EUR mazāk. 
Nodokļu ieņēmumi 2020.gadā ir 2663379 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 221323 mazāk 
nekā iepriekšējā pārskata gadā. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2020. gadā ir 2595139 
EUR, kas ir par 227683 EUR jeb 8.77% mazāk nekā 2019.gadā. ieņēmumi no nekustamā īpašuma 
nodokļa pārskata gadā ir 285051 EUR, kas ir par 13332 EUR jeb 4.91% vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2020.gadā ir 10872 EUR, kas ir par 6972 EUR jeb 
39.07% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 
Nenodokļu ieņēmumi 2020.gadā ir 411225 EUR, kas ir par 312201EUR jeb 425.27% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Lielākais palielinājums 310855 EUR jeb 463.36% ir ieņēmumos no pašvaldības 
īpašumu pārdošanas. 
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un pašu ieņēmumi 2020.gadā ir 401605 EUR, kas ir par 53336 
EUR jeb 11.72% mazāk nekā 2019. gadā. Ieņēmumi par telpu nomu 2020. gadā ir 44971 EUR, kas ir  
par 33894 EUR jeb 42.97% mazāk nekā 2019. gadā. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 
pārskata gadā ir par 5781 EUR jeb 21.60 % mazāki nekā iepriekšējā gadā. Mālpils kultūras centra 
ieņēmumi par biļešu realizāciju  pārskata gadā ir par 2307 EUR jeb 14.77 % mazāki nekā iepriekšējā 
gadā. Sporta kompleksa ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2020. gadā ir par 21922 EUR jeb 
46.65% mazāki nekā 2019.gadā pārskata gadā. Ieņēmumi par personu uzturēšanos Mālpils aprūpes 
centrā salīdzinot ar 2019.gadu pieauguši par 3656 EUR jeb 2.71%. Ieņēmumu pieaugumu 
ietekmējusi Mālpils aprūpes centra klientu pensiju indeksācija un 2019.gadā bija vairāk klienti, kuriem 
gultas vieta izmaksāja 18.30 EUR. 
Pārskata gadā nav bijušas projektu aktivitātes, kuras atspoguļo ārvalstu finanšu palīdzībā. 
Ieņēmumi no transfertiem  2020. gadā ir 2045757 EUR, kas ir par 406750 EUR jeb 24.82% vairāk 
nekā 2019. gadā. Ieņēmumi no Izglītības ministrijas transferta Mālpils novada vidusskolas pedagogu 
darba samaksai pārskata gadā ir par 23453 EUR jeb 4.16% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Saņemtie 
transferti Eiropas Savienības līdzfinansēto projektiem pārskata gadā ir par 202622 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Pārskata gadā tika rekonstrurēti grants ceļi. Pārskata gadā saņemts finansējums 
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai deinstucionalizācijas plānu īstnošanai 662456 EUR. Saņemtā 
dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda pārskata gadā ir par 119272 EUR vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Mālpils novada domes saņemtie transferi no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem 
izglītībā 2020. gadā ir par 57712 EUR vairāk nekā 2019. gadā. Pārskata gadā saņemtie transferi no 
citām pašvaldībām par Mālpils aprūpes centrā ievietotajiem citu pašvaldību iedzīvotējiem ir par 3602 
EUR lielāki nekā iepriekšējā gadā. 
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata gadā ir 1755 EUR. Ziedojumi ir paredzēti 
Mālpils kultūras centra dezinfekcijas stendu iegādei, Ziemassvētku ārtelpas noformējumam un lielās 
zāles krēslu iegādei. 
Mālpils novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta atlikuma 132333 EUR iekļaušana  
pamatbudžetā ir saistīta ar likuma Ģrozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3.panta normu 
ievērošanu, kas nosaka, ka pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un 
dāvinājumiem.  
Mālpils novada pašvaldības izdevumi kopā (ieskaitot izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem)  
2020.gada 12 mēnešos ir 5212449 EUR, kas salīdzinot ar 2019.gadu ir palielinājušies par 798938 
EUR jeb 18.10 %. Pamatbudžeta izdevumi pārskata gadā ir 5210768 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu ir palielinājums par 947420 EUR jeb par 22.22 %. Izdevumi no ziedojumiem pārskata gādā ir 
1681 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 9141 EUR mazāk. 

Izdevumi atlīdzībai 2020. gadā ir 2530765 EUR, kas ir par 30572 EUR jeb 1.22% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Apstiprinātā Mālpils novada domes un PA Mālpils sociālais dienests darbinieku 
mēnešalga 2020.gadā ir vidēji 3 % lielāka nekā 2019. gadā.  Atlīdzību pārskata gadā ietekmējusi 
pandēmija, jo darbinieki ir slimojuši un ir bijuši kontaktpersonas. Pirmsskolas izglītības iestādes 
Māllēpīte darbinieku atlīdzība salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 30787 EUR lielāka. Mālpils novada 
vidusskolas darbinieku atlīdzība ir par 18419 EUR lielāka nekā iepriekšējā gadā. Salīdzinot ar 2019. 
gadu Mālpils mūzikas un mākslas skolas darbinieku atlīdzība ir par 19174 EUR lielāka. 

Izdevumi par precēm un pakalpojumiem 2020. gadā ir 1407117 EUR, kas ir par 23486 EUR 
jeb 1.70 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mācību, darba un dienesta komandējumu, darba braucienu 
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izdevumi 2020. gadā  ir 4273 EUR, kas ir par 25721 EUR mazāk nekā 2019. gadā. Pārskata gadā ir 
mazāk projektu braucieni. Izdevumi par pakalpojumiem pārskata gadā ir 1131908 EUR, kas ir par 
99675 EUR jeb 9.66 % lielākii nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā par 29230 EUR jeb 8.56% 
mazāki izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem.  Izdevumi par autoceļu un ielu ikdienas 
uzturēšanu 2020. gadā ir par 23229 EUR lielāki nekā iepriekšējā gadā. Izdevumi par ēku un telpu 
kārtējo remontu ir par 93045 EUR lielāki nekā iepriekšējā gadā. Pirmsskolas izglītības iestādes telpu 
kārtējam remontam izlietoti par 13096 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā,  novada vidusskolas telpu 
kārtējam remontam par 14523 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā. Kultūras centra ēkas kārtējam 
remontam pārskata gadā izlietoti par 76805 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.  Izdevumi par 
krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāram pārskata gadā ir 253932 
EUR, kas ir par 36887 EUR mazāk nekā  iepriekšējā gadā. Pārskata gadā iegādāts inventārs par 
12324 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā kurināmajam un degvielai izlietoti par 
14205 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā. Izdevumi periodikas iegādei pārskata gadā ir 2805 EUR.  

Izdevumi subsīdijām un dotācijām pārskata gadā ir 15202 EUR jeb par 7639 EUR jeb 
201.00% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā nav subsīdiju komersantiem. 

Izdevumi sociālajiem pabalstiem pārskata gadā ir 81756 EUR, kas ir par 10253 EUR jeb 
14.34.% vairāk nekā iepriekšējā gadā.  Projekta aktīvais nodarbinātības pasākums “Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi” izdevumi pārskata gadā ir par 1276 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Izglītojamo 
ēdināšanai ārkārtas situācijas laikā izlietoti 18276 EUR. Izdevumi sociālajiem pabalstiem 2020. gadā 
ir 49521 EUR, kas ir par 10029 EUR jeb 16.84 % mazāk nekā 2019. gadā. Sociālie pabalsti naudā 
pārskata gadā ir 12068 EUR , kas ir par 3992 EUR jeb 49.43% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
Pārskata gadā izmaksāti pabalsti ēdināšanai naudā 1260 EUR. Pabalsti garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanā naudā 2020.gadā ir 2252 EUR, kas ir par 2093 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Sociālie pabalsti natūrā ir 13393 EUR, kas kopā ir par 3606 EUR jeb 21.21% mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā par 912 EUR ir mazāki pabalsti ēdināšanai natūrā. Sociālās 
garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā ir par 2353 EUR mazākas nekā iepriekšējā gadā. 
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu (bērna piedzimšanas, pabalsti, pabalsti interešu izglītībai, pabalsti 
audžuģimenēm) izpildei pārskata gadā ir 24060 EUR, kas ir par 10415 EUR jeb 30.21 % mazāk  
nekā  iepriekšējā gadā. 

Izdevumi transfertiem pārskata gadā ir 149116 EUR, kas ir par 54002 EUR jeb 26.59% mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Transferti pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem izglītībā pārskata gadā ir 
par 1321 EUR mazāki nekā iepriekšējā gadā. Transfertu izdevumi par Mālpils novada iedzīvotāju 
uzturēšanos Siguldas novada un Ozolnieku novada Sociālās aprūpes mājās 2020.gadā ir 5339 EUR, 
kas ir par 2601 EUR vairāk nekā 2019.gadā. 

Izdevumi pamatkapitāla veidošanai pārskata gadā ir 1028493 EUR, kas ir par 780990 EUR 
jeb 415.55% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā grants ceļu Sidgunda-Ezeri-Karde un 
Ozolāji-Mieriņi pārbūvei izlietoti 424391 EUR, Jaunās-Krasta ielas pārbūvei izlietoti 401536 EUR. Bija 
paredzēts uzsākt Mālpils sociā aprūpes centra remontu. Darbus paredzēts veikt 2021.gadā. 
Pārskata gadā Valsts kasē infrastruktūras uzlabošanai saņemti aizdevumi 308467 EUR. Valsts Kasē 
saņemto aizdevumu atmaksai pārskata gadā izlietoti  249679 EUR, kas ir par 49135 EUR mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldības SIA Norma K pamatkapitāla palielināšanai pārskata gadā izlietoti  
19565 EUR. 
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Vispārējās valdības dienestu izdevumi pārskata gadā ir 414591 EUR jeb par 234458 EUR mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. Domes administrācijas izdevumi pārskata gadā ir 361146 EUR, kas ir par 
12604 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Iepriekšējā gadā šajā kategorijā tika iekļauti izglītības 
projektu izdevumi  
Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi pārskata gadā ir 74831 EUR jeb par 7948 EUR jeb 9.60 
% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldības policijas izdevumi pārskata gadā ir 58439 EUR jeb par 
7948 EUR mazāki nekā iepriekšējā gadā. 
Ekonomiskās darbības izdevumi pārskata gadā ir 409863 EUR jeb par 53684 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Pārskata gadā šajā sadaļā ir iekļauta grants ceļu Sidgunda-Ezeri-Karde un Ozolāji-
Mieriņi pārbūves finansējums.  
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi pārskata gadā ir 238145 EUR, kas ir par 54416 
EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ielu apgaismošanai 2020. gadā izlietoti 54390 EUR, kas ir par 
22610 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā. Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai pārskata gadā 
izlietoti  155925 EUR jeb par 23229 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Jaunās – Krasta ielas 
pārbūvei izlietoti 401536 EUR. 
Atpūtas, kultūras izdevumi pārskata gadā ir 1256354 EUR, kas ir par 1018209 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Izdevumi sporta kompleksa uzturēšanai ir par 27395 EUR mazāki nekā iepriekšējā 
gadā. Izdevumi Mālpils kultūras centra uzturēšanai pārskata gadā ir 437862 EUR, kas ir par 53695 
EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārskata gadā par 79856 EUR mazāki izdevumi kultūras centra 
ēkas un telpu remontam. 
Izdevumi izglītībai pārskata gadā ir 1832701 EUR, kas ir par 38747 EUR vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Izdevumi piermsskolas izglītības iestādei Māllēpīte pārskata gadā ir 440022 EUR, kas ir par 
16205 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. Darbinieku atlīdzībai izlietoti par 30788 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Ēku un telpu remontam pārskata gadā izlietoti par 13095 EUR mazāk nekā 
iepriekšējā gadā. Mālpils novada vidusskolas izdevumi pārskata gadā ir 1024226 EUR, kas ir par 
140702 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā. Izdevumi darbinieku atlīdzībai ir par 54609 EUR vairāk 
nekā iepriekšējā gadā.  Izdevumi kārtējam telpu remontam ir par 14523 EUR mazāk nekā iepriekšējā 
gadā. Pārskata gadā par 1229 EUR mazāki izdevumi par transfertiem pašvaldībām par savstarpējiem 
norēķiniem izglītībā. Mālpils mūzikas un mākslas skolas izdevumi pārskata gadā ir 176336 EUR, kas 
ir par 22939 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
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Izdevumi sociālajai aizsardzībai pārskata gadā ir 503497 EUR, kas ir par 34921 EUR vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Izdevumi sociālajiem pabalstiem 2019.gadā ir 55526 EUR, kas ir par 9530 EUR jeb 
14.652% mazāk nekā iepriekšējā gadā.Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei pārskata gadā ir 24060 
EUR. 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 Rīgā  

 

Dokumenta datums ir tā  

elektroniskās parakstīšanas laiks       Nr. 17/2020 

 

MĀLPILS NOVADA DOMEI 
Atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši Mālpils novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā 
2020.gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu 
pārskats ietver: 

• pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 

• pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 
31. decembrī; 

• pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

• naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 

• finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības 
uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu 
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
Mālpils novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās 
darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 
2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

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

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

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

Ziņošana par citu informāciju 

Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

• vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 

• budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu 
pārskatu. Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs 
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas 
ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām”. 



Mālpils novada pašvaldības 
 2020.gada publiskais pārskats   

  
 

 

 

67 

 

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

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par 
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu 
pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā 
būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir 
sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām 
procedūrām, mūsuprāt: 

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

• vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

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

Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, 
lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu 
izraisītas būtiskas neatbilstības. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju 
turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības 
pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu 
pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

SIA „AUDITORFIRMA PADOMS” 
Licence Nr. 68 
____________________________________ 
Vaira Šķibele 
Valdes priekšsēdētāja 
Zvērināta revidente  
Sertifikāts Nr. 24 
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PAŠVALDĪBAS VEIKTIE IEPIRKUMI 2020. GADĀ  
N

r.
p

.k
. 

Iepirkuma priekšmets 

Plānotā 
iepirkuma 
metode 

Identifikācijas 
numurs 

Iepirkuma 
uzvarētājs 

Līguma summas 
EUR bez PVN 

1. 

Mālpils novada 
pašvaldības iestāžu 
darbinieku veselības 
apdrošināšana 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/1 
Ergo Life 

Insurance SE 
Latvijas filiāle 

25982,88 

2. 

Būvdarbu veikšana 
J.Sprūdes ģimenes ārsta 
praksē Ķiršu ielā 2a-5, 
Mālpilī 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/2 Iepirkums pārtraukts 

3. 

Jaunās un Krasta ielas 
pārbūve Mālpils ciemā, 
Mālpilī 

Atklāts 
konkurss 

MND 2020/3 
AS " Ceļu 
pārvalde" 

649409,85 

4. 

„Elektroenerģijas iegāde 
Mālpils novada 
pašvaldības iestāžu 
vajadzībām”  

Atklāts 
konkurss 

MND 2020/4 

1. daļā  - AS 
"Latvenergo";       
2. daļā -  SIA 

"Senergo" 

1. daļā –  
39414,60                
2. daļā-         

1933,49,00  

5. 

Jaunās un Krasta ielas 
pārbūves būvuzraudzība  
Mālpils ciemā, Mālpilī 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/5 SIA "RoadLat" 14864,00 

6 

Mālpils novada 
vidusskolas telpu 
remonts 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/6 SIA "ALMI" 45074.76 

7 

 „ Būvdarbu veikšana 
J.Sprūdes ģimenes ārsta 
praksē Ķiršu ielā 2a-5, 
Mālpilī ” 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/7 SIA "ALMI" 15946,77 

8 

 „ Bibliotēkas telpu 
remonts Nākotnes ielā 5, 
Mālpilī, Mālpils novadā” 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/8 SIA "ALMI" 7428,18 

9 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” 
telpu remonts Mālpilī, 
Mālpils novadā 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/9 SIA "ALMI" 30934,86 

10 

Dienas aprūpes centra 
izbūve Pils ielā 7, Mālpilī iepirkums 9. 

panta kārtībā 
MND 

2020/10/ERAF 
Iepirkums pārtraukts 

11 

Grupu dzīvokļu un telpas 
”Atelpas brīža”  
pakalpojumiem izbūve 
Pils ielā 12, Mālpilī 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 
2020/11/ERAF 

Iepirkums pārtraukts 
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12 

Telpu pārbūve Mālpils 
kultūras centrā  iepirkums 9. 

panta kārtībā 
MND 2020/12 SIA "REIMIKS" 71028,16 

13 

Jumta seguma maiņa 
Pils ielā 10 un Pils ielā 
12, Mālpilī, Mālpils 
novadā 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/13 

 Ražošanas 
komercfirma 

SIA 
"ONDULAT" 

61838,28 

14 

„Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveides 
būvdarbi Mālpils novadā” 

Atklāts 
konkurss 

MND 
2020/14/AK/              

ERAF 

1. daļā - SIA 
"REVOHAUS",        
2. daļā - SIA 
"REA Būve" 

1. daļā -
127912,14;          

2. daļā -        
63951,11                

15 

 „Degvielas iegāde 
Mālpils novada 
pašvaldības iestāžu 
vajadzībām” 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/15 AS "VIRŠI -A" 

1. daļā – 
19945,00;               
2. daļā -          
987,40                     

16 

 Pašvaldības grants ceļa 
”Sidgunda- Ezeri - 
Karde” 
pārbūve Mālpils novadā 
( 2.,3. kārta) 

Atklāts 
konkurss 

MND 2020/16 SIA "KUUM" 118069,67 

17 

Būvuzraudzība 
pašvaldības grants ceļa 
”Sidgunda- Ezeri - 
Karde” pārbūvei Mālpils 
novadā ( 2.,3. kārta) 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/17 
SIA                      

"RS Būvnieks" 
2950,00 

18 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Māllēpīte” 
telpu remonts Mālpilī, 
Mālpils novadā 

iepirkums 9. 
panta kārtībā 

MND 2020/18 SIA "ALMI" 15133,00 

19. 

Mēbeļu izgatavošana, 
piegāde un uzstādīšana 
Mālpils kultūras centrā iepirkums 9. 

panta kārtībā 
MND 2020/19 SIA "NV Stils" 14414,00 

 
Izsoles 2020. gadā 
1. Kustamās mantas - 3 (trīs) meža cirsmu nekustamajā īpašumā ”Saulieši”, Mālpils novadā, kadastra 
Nr. 8074 004 0010,  rakstiska izsole. Kustamās manta - 3 (trīs) meža cirsmas nekustamajā īpašumā 
”Saulieši tiek nosolītas par 27027,27 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divdesmit septiņi EUR divdesmit 
septiņi centi). 
 
2. Nekustamā īpašuma “Brišķi”, kadastra Nr. 8074 003 1047, kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv 
no zemes vienības (kadastra apz. 8074 003 0128) 34,3 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze 
apmēram 6 335 m3 apjomā atsavināšana, to pārdodot, pirmā izsole.  Nekustamais īpašums tiek 
nosolīts par 221 698,00 EUR ( divi simti divdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi) EUR. 
 
3. Nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1 (viens) 29,8 m2 platībā un 2980/20330 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes  kopīpašuma,  kadastra  Nr. 8074 900 4214, 
kas atrodas Lielvārdes šosejā 10 (desmit), Upmalās, Mālpils novadā izsole. Nekustamais īpašums 
tiek nosolīts par 306,00 EUR (trīs simti seši eiro). 
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4. Nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 (divi) 31,6 m2 platībā un 3160/20330  
domājamām  daļām  no  daudzdzīvokļu  mājas  un  zemes  kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 
4215, kas atrodas Lielvārdes šosejā 10 (desmit), Upmalās, Mālpils novadā izsole. Nekustamais 
īpašums tiek nosolīts par 287,00 EUR ( divi simti astoņdesmit septiņi eiro). 
 
5. Nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 5 (pieci) 14,3 m2 platībā un 1430/20330 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes kopīpašuma, kadastra Nr. 8074 900 4216, kas 
atrodas Lielvārdes šosejā 10 (desmit), Upmalās, Mālpils novadā izsole. Nekustamais īpašums tiek 
nosolīts  par 147,00 EUR (viens simts četrdesmit septiņi eiro). 
 
6. Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3’’ atsavināšana, to pārdodot, pirmā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 
7.Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3 A’’ atsavināšana, to pārdodot, pirmā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 
8.Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 5 A’’ atsavināšana, to pārdodot, pirmā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 
9. Nekustamā īpašuma “EGLES”, kadastra Nr. 8074 005 0606, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 0,2904 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0416) izsole. Nekustamais 
īpašums tiek nosolīts  par 980,00 EUR (deviņi simti astoņdesmit  eiro). 
 
10.Nekustamā īpašuma “ZEMĪŠI”, kadastra Nr. 8074 002 0180, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 3,5 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 002 0126), uz kuras atrodas 
mežaudze izsole. Nekustamais īpašums tiek nosolīts  par 8700,00 EUR ( astoņi tūkstoši septiņi simti 
eiro). 
 
11. “Nedzīvojamo telpu 443.7 m2 platībā, Pils ielā  14, Mālpilī, Mālpils novadā” nomas tiesību izsole. 
Nomas tiesības uz Nomas objekta – nedzīvojamu telpu 443.7 m2 platībā, Pils iela 14, Mālpilī, Mālpils 
novadā tiek nosolītas par  2,00    EUR ( divi  eiro ) bez pievienotās vērtības nodokļa par 1m2 ( vienu 
kvadrātmetru) mēnesī. 
 
12. Nekustamā īpašuma “Torņkalna iela 7”, kadastra Nr. 8074 003 1073, kas atrodas Mālpilī, Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 0,5519 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1050) izsole. 
Nekustamais īpašums tiek nosolīts  par 7200,00 EUR ( septiņi tūkstoši divi simti eiro). 
 
13. Nekustamā īpašuma “Torņkalna iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 1072, kas atrodas Mālpilī, Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 0,4762 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 1049)izsole. 
Nekustamais īpašums tiek nosolīts par 9600,00 EUR ( deviņi tūkstoši seši simti eiro).  
 
14. Nekustamā īpašuma “Pilskalna iela 9”, kadastra Nr. 8074 003 0013, kas atrodas Mālpilī, Mālpils 
novadā un sastāv no zemes vienības 0,24 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 003 0344) izsole. 
Nekustamais īpašums tiek nosolīts par 3870,00 EUR ( trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit eiro). 

 
15. Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3’’ atsavināšana, to pārdodot, otrā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 
16. Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 3A’’ atsavināšana, to pārdodot, otrā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 
17. Nekustamā īpašuma “Smilšu iela 5A’’ atsavināšana, to pārdodot, otrā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
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18. Nekustamā īpašuma “Mergupes iela 20’’ atsavināšana, to pārdodot, pirmā izsole. Izsole atzīta par 
nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 

  19. Nekustamā būvju īpašuma “Ceri”, kadastra Nr. 8074 503 0026, kas atrodas Mālpils novadā, un 
sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002 . Būve īpašums atrodas uz nekustamā 
īpašuma “Punduri”, Mālpils novads, kadastra Nr. 8074 003 0148, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8074 003 0149 izsole. Nekustamais būvju īpašums “CERI”, kadastra Nr. 8074 503 0026, 
kas atrodas Mālpils novadā, un sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 8074 003 0149 002 tiek 
nosolīts  par 5130,00 EUR ( pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit eiro). 

 
20. Nekustamā īpašuma “Purmaļi”, kadastra Nr. 8074 004 0283, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 1,04 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 004 0283) izsole. Nekustamais 
īpašums “Purmaļi”, kadastra Nr. 8074 004 0283, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 1,04 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 004 0283)  tiek nosolīts  par 2800,00 EUR ( divi 
tūkstoši astoņi simti eiro). 
 
21.Nekustamā īpašuma  “Salmiņi”, kadastra Nr. 8074 006 0352, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 1,96 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0110) izsole. 
Nekustamais īpašums “SALMIŅI”, kadastra Nr. 8074 006 0352, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv 
no zemes vienības 1,96 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0110) tiek nosolīts  par 2600,00 
EUR ( divi tūkstoši seši simti eiro). 
 
22. Nekustamā īpašuma “Kamčurgas”, kadastra Nr. 8074 005 0343, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 4,5 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0343) izsole. Nekustamais 
īpašums “Kamčurgas”, kadastra Nr. 8074 005 0343, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 4,5 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0343) tiek nosolīts  par 9780,00 EUR ( deviņi 
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit eiro). 
 
 23.Nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, kadastra Nr. 8074 006 0340, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 2,89 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0339) izsole. Nekustamais 
īpašums “Vārpiņas”, kadastra Nr. 8074 006 0340, kas atrodas Mālpils novadā un sastāv no zemes 
vienības 2,89 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0339) tiek nosolīts  par 7000,00 EUR ( 
septiņi tūkstoši eiro). 

  
24. Nekustamā īpašuma “Vites Rubeņi”, kadastra Nr. 8074 006 0244, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 6.0 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 006 0244) izsole. Izsole atzīta 
par nenotikušu, jo nav saņemts neviens pieteikums. 
 
25. Nekustamā īpašuma “Rikteres iela 6”, kadastra Nr. 8074 005 0047, kas atrodas Mālpils novadā 
un sastāv no zemes vienības 0,4291 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0443) izsole. 
Nekustamais īpašums “Rikteres iela 6”, kadastra Nr. 8074 005 0047, kas atrodas Mālpils novadā un 
sastāv no zemes vienības 0,4291 ha platībā (kadastra apzīmējums 8074 005 0443) tiek nosolīts  par 
3100,00 EUR ( trīs tūkstoši viens simts eiro). 
 


