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BAUDI VIETU SKAISTIEM MIRKĻIEM – MĀLPILS MUIŽU!
Te ir iespēja baudīt skaistus mirkļus vienā no Latvijas muižu arhi-
tektūras pērlēm – Mālpils muižā! Tās gleznainajā ainavu parkā ir 
jauki pastaigāties visos gadalaikos, bet jo īpaši skaists te ir Latvijas 
"zelta rudens".

IZJŪTI MAKŠĶERĒŠANAS PRIEKU UN DABAS SKAISTUMU!
Ja tevi interesē makšķerēšana un pastaigas dabā, tad nesteidzīgi 
vari atklāt novada dažādās ūdenstilpnes un dabas taku gar Merg
upi. Te varēsi tikt pie lielā loma – līdakas, asara, foreles vai karpas! 

UZZINI, KO GARŠĪGU PIEDĀVĀ MĀLPILS NOVADS!
Pie mālpiliešiem varēsi degustēt izslavēto Mālpils sieru, bioloģis-
kajās saimniecībās uzzināt, kā dzīvot veselīgāk, nobaudīt augļus, 
tējas, kazas piena un gaļas produktus!

NĀC SPORTOT UN AKTĪVI ATPŪSTIES!
Vasarās – pludmales volejbola laukumi, velomaršruti un moto
trase! Ziemās – sporta komplekss ar baseinu, slidotava un hoke-
ja laukums! Esi aktīvs, iepriecini sevi un savu ģimeni ar dažādām 
sportiskām aktivitātēm!

ČETRI IEMESLI, KĀPĒC IR VĒRTS 
APMEKLĒT MĀLPILS NOVADU

MĀLPILS NOVADA ĢERBONI 2010. gadā apstiprināja Valsts pre
zidents. Ģerboņa apraksts: "Sarkanā laukā savrups sudraba šķērs
krusts, tā stūros zelta šķērskrustiņi; sudraba pavedienapmale."
Mālpils novada ģerbonī attēlots etnogrāfisks motīvs, kas veidojies, 
saplūstot elementiem no Mālpils novada jostām, tāpat kā Mālpils 
novadā, saplūstot divām upēm, rodas jauna. Josta ir arī sievie-
tes tautastērpa būtiska sastāvdaļa, un Mālpils vārds kopš seniem 
laikiem saistīts ar jaunavas vārdu. Upes nosaukums Mergupe no 
apvidvārda merga nozīmē – ‘jaunava’, ‘līgava’. Kāda jaunava, vār-
dā Māra, esot peldējusies upē un noslīkusi... Viduslaikos Mālpils 
saukta arī par Mārpili. Pazīstamākā versija par tautā ieviestā no-
saukuma Mārpils rašanos saistīta ar teiku par meiteni Māru, kuru 
dzīvu iemūrēja Mālpils baznīcas sienā. Visticamāk, šī teika radusies 
Livonijas ordeņa Svētās Marijas kulta iespaidā. Vēsturiskos doku-
mentos arī minēts, ka viduslaiku mūra pils būvēta Mergupes jeb 
Marijas upes krastā (Mergup oder Marienbach).
Mālpils ģerbonī sarkanā krāsa simbolizē mālu. Otrs Mālpils nosau-
kums viduslaikos vācu valodā bija Lemburg. Interesanta ir versija, 
ka šis vāciskais nosaukums ir saistīts ar lībiešu vārdiem lembit – 
‘virsaitis’, urga – ‘upīte’, kas pārgājis vācu valodā kā lehm – ‘māls’, 
burg – ‘pils’, tātad māla pils.

MĀLPILS NOVADS

ATTĀLUMI

IEDZĪVOTĀJI

Izveidots 2009. gadā
Mālpils pagasta teritorijā

Platība 220,91 km2

Iedzīvotāju skaits – 3815

Iedzīvotāji pēc nacionālā sastāva
(01.07.2013.)

83,1% latvieši

10,4% krievi

2,1% baltkrievi

1,4% ukraiņi

3% citas 
tautības

Mergupe

Lielā Jugla

MĀLPILS

Suda

SIDGUNDA

Rīga 60 km

Ogre 40 km

Cēsis 59 km
Sigulda 19 km
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"Māllēpīte" savu darbību uzsāka 
1968. gadā. Pašlaik iestādē darbo-
jas 9 grupiņas, ko apmeklē vidēji 
no 160 līdz 180 bērniem. Iestādē 
strādā 34 darbinieki, no tiem 19 
pedagogi. Bērnu apmācību veido 
integrētās rotaļnodarbības – lat-
viešu valoda, matemātika, fiziskā 
izglītība un veselība, dabaszinības, mūzika, vizuālā māksla, mājturība un  
tehnoloģijas, sociālās zinības un ētika. Piecus līdz sešus gadus veciem bēr-
niem papildus ir lasīšanas un rakstīšanas pamatu apguve. Bērniem ir dota  
iespēja arī apmeklēt logopēda nodarbības, deju nodarbības, nodarbības fizis-
ko aktivitāšu centrā, maksas pulciņus angļu valodā un deju aerobikā.

Mālpils internātpamatskolu atvēra 1996. gadā. Skolā bērni no maznodro-
šinātām vai trūcīgām ģimenēm un bērni bāreņi var apgūt pamatizglītības 
pro grammu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mā-
cīšanās traucējumiem, pēc 7. klases arī profesionālās pamatizglītības prog-
rammas "Ēdināšanas pakalpojumi" un "Kokizstrādājumu izgatavošana" un 
interešu izglītības programmas. +371 67925131, www.malpilsskola.lv

Mālpils Profesionālajā vidusskolā jaunieši pēc pamatizglītības ieguves var 
apgūt profesiju piecās izglītības programmās: "Siltuma, gāzes un ūdens  
tehnoloģija", kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis; "Ēdināšanas pakal-
pojumi", kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, konditors; 
"Kok izstrādājumu izgatavošana", kvalifikācija – mēbeļu galdnieks; "Interje-
ra dizains", kvalifikācija – interjera noformētājs; no 2013. gada "Būvdarbi",  

kvalifikācija – ēku celtnieks. Skolā ir dienesta viesnīca, laba sporta bāze,  
ēdnīca, kafejnīca, modernas darbnīcas un laboratorijas. Audzēkņi saņem 
stipendiju pēc ikmēneša sa sniegumiem. Mācību prakšu ietvaros ir izveido-
ta sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem un sadarbības partneriem Eiropas  
Savienības valstīs – Vācijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē, Turcijā, Francijā, Anglijā, 
Austrijā, Bulgārijā, Polijā, Igaunijā un Čehijā. 
+371 67925267, www.malpilsskola.lv

Mālpils novada vidusskolā realizē sešas izglītības programmas: pamatizglī-
tības un vispārējās vidējās izglītības programma, divas speciālās un divas 
neklātienes programmas. 2011./2012. mācību gadā skola ieguva otro vietu 
starp Pierīgas novadiem nominācijā "Izcilākie rezultāti mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos" un pirmo vietu nominācijā "Izcilākie sasniegumi 
interešu izglītības skatēs", pateicoties skolēnu iespējai piedalīties tādās inte-
rešu izglītības programmās kā keramika, vides izglītība, sporta un mūsdienu 
dejas, sporta pulciņš, ansamblis, tautiskās dejas, jaunsargu kustība. 
Sidgundas pamatskolas ēka celta ap 1876. gadu un ir visvecākā skolas ēka 
Mālpils novadā. Skolā tiek realizēta vispārējās pamatizglītības programma  

un piedāvāts daudzveidīgs interešu izglītības programmu klāsts. Skolēni dar-
bojas sporta, tūrisma, tautisko deju, floristikas un teātra pulciņos. 
Kopš 2013. gada Sidgundas pamatskola ir Mālpils vidusskolas filiāle.

Mūzikas skolā bērni apgūst dažādu instrumentu spēles: klavieres, vijoli, čellu, 
ģitāru, flautu, saksofonu, akordeonu un sitamos instrumentus, mācās mūzi-
kas teoriju un literatūru, kā arī dzied korī un vokālajā ansamblī. Skolā strādā 
ļoti aktīvi un radoši pedagogi, kuri paši muzicē un organizē audzēkņu koncer-
tus gan skolā, gan novadā. Spējīgākie audzēkņi tiek virzīti piedalīties dažādos 
konkursos, kā arī turpināt mācīties profesionālajās mūzikas vidusskolās un 
augstskolās.
Kopš 1995. gada Mālpilī darbojas Mākslas skola, kurā bērniem no 1. līdz  
3. klasei interešu izglītības programmā ir iespēja apgūt iemaņas zīmēšanā, 
gleznošanā un keramikā. Mācoties tālāk profesionālās ievirzes programmā 
"Vizuāli plastiskā māksla", audzēkņi piecu gadu laikā bez minētajiem priekš-
metiem mācās mākslas valodas pamatus, kompozīciju, veidošanu, animā
ciju un video, kā arī iepazīstas ar stikla un tekstila mākslas pamatiem.
Notikumiem Mākslas skolā varat sekot portālā draugiem.lv – Mālpils mūzi-
kas un mākslas skola un Facebook.com – Malpils School of Music And Art.

PIrMSSKOLAS 
IZgLīTīBAS 
IESTādE 
"MāLLĒPīTE"

MāLPILS 
INTErNāT
PAMATSKOLA

MāLPILS  
PrOFESIONāLā 
VIdUSSKOLA

MāLPILS 
NOVAdA 

VIdUSSKOLA 
Ar FILIāLI 
SIdgUNdā

MāLPILS 
MūZIKAS UN 

MāKSLAS
SKOLA

IZGLĪTĪBA
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Sporta komplekss atklāts 2009. gadā. Tajā ikviens mālpilietis un viesis var 
apmeklēt peldbaseinu, ir pieejams arī mazais peldbaseins bērniem un pie-
augušajiem ar ūdens kaskādi, burbuļvanna un sauna. Iespējams arī apgūt 
peldēšanas prasmi instruktora vadībā. Lielajā sporta zālē var spēlēt volejbo-
lu, basketbolu, futbolu, ir skrejceliņš. Pieejams dažāds sporta inventārs. Citās 
zālēs var apmeklēt aerobiku un pilates sievietēm un jaunietēm. Ir trenažieru 
zāle vīriešiem un sievietēm.

Biedrība "Mālpils sporta klubs" organizē sacensības volejbolā, riteņbraukša-
nā, arī riteņbraukšanā bērniem. Par tradīciju kļūst maija un septembra ve-
lobraucieni. Vasarās notiek pludmales volejbola turnīri. Sporta kompleksā 
notiek turnīri arī galda tenisā, novusā, šautriņu mešanā, zolītē un šahā.

Apkārt Mālpils sporta kompleksam izveidots aktīvās atpūtas parks, kurā ir 
slidotava / hokeja laukums ziemā un pludmales volejbola laukumi vasarā, 
BMX trase treniņiem un iesācējiem, kā arī skeitparks. Aktīvās atpūtas parks 
visiem pieejams bez maksas.

MāLPILS
SPOrTA 

KOMPLEKSS

PASāKUMI

AKTīVāS
ATPūTAS 

PArKS 

KULTūrAS
CENTrS

IZSTāŽU ZāLE

BIBLIOTĒKAS

Mālpiliešu un viesu iecīnīts un labi apmek-
lēts ir Mālpils kultūras centrs, kas durvis vēra  
1988. gadā, piedāvājot plašas nodarbību tel-
pas, skatītāju zāli 500 vietām, kā arī deju zāli ar  
lielisku akustiku, kas sevišķi iepriecina korus. 
gan ziemas, gan vasaras sezonā šeit rit sarī-
kojumiem, koncertiem, izrādēm un izstādēm 
bagāta kultūras dzīve. Kultūras centrā mājvietu 
raduši 15 mākslinieciskās pašdarbības kolek-
tīvi – dažādu paaudžu deju kopas "Māra", "Sidgunda" un "Kniediņš", jauktais 
koris, Mālpils evaņģēliski luteriskās draudzes koris, TLM studija "Urga" un 
keramikas studija "Mālpils", amatierteātris "Vēji", folkloras kopa "Mālis", da-
žādu paaudžu vokālie ansambļi – sekstets "Buona Parte", senioru vokālais  
ansamblis "rezēdas" un "Sidgundietes", pirmsskolas vecuma dziedātāji,  
bērnu mūsdienu deju grupa "Nakcītis", kā arī sporta deju klubs "Zīle" un vec-
māmiņu klubiņš "rezēdas".
Mergupes ielokā, viduslaiku pilskalna pakājē, veidojas rituālais "Saules vārtu" 
kalns, kas kļūst par tradicionālo gadskārtu svētku svinēšanas vietu.

Kopš 2005. gada novada kultūras dzīvi bagātina mūsdienīgā izstāžu zālē ska-
tāmās profesionālo mākslinieku darbu izstādes. Savus darbus te izstādījuši 
tādi mākslinieki kā džemma Skulme, Juris dimiters, Atis Ieviņš, Vilis Ozols, 
Pēteris Postažs, Jāzeps Pīgoznis, Jānis Streičs un daudzi citi.

Novadā darbojas divas bibliotēkas – Mālpilī un Sidgundā ar pieejamu publis-
ko bezmaksas internetu. Mālpils bibliotēkas darbība neaprobežojas tikai ar 
grāmatu apriti. Tā veic nozīmīgu izglītošanas darbu, organizējot lasītāju tik 
iecienītās tikšanās ar grāmatu autoriem un ekskursijas pa Latvijas kultūr-
vēsturiskajām vietām.

SPORTSKULTŪRA
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Mālpils novada domē, izglītības iestādēs un nevalstiskajās organizācijās 
kopš 1998. gada ir īstenoti 66 projekti Eiropas Savienības izglītības 
programmās kopā ar 62 sadarbības partneriem 25 valstīs:
• pa vienam partnerim Beļģijā, dānijā, grieķijā, Luksemburgā, Nīderlandē, 
 Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Ungārijā un Zviedrijā;
• pa diviem partneriem Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Lietuvā, 
 Norvēģijā un rumānijā; 
• pa trijiem partneriem Francijā un Lielbritānijā; 
• četri partneri Turcijā;
• pa pieciem partneriem Portugālē un Spānijā; 
• pa sešiem partneriem Itālijā, Polijā un Vācijā.
Visu paaudžu novada iedzīvotāju izglītības iespēju paplašināšanā ieguldīts 
vairāk nekā 652 tūkstoši eiro ES finansējuma. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

MŪŽIZGLĪTĪBA
PrOgrAMMAS:

LEONArdO
dA VINCI, 
COMENIUS, 
YOUTh, 
grUNdTVIg, 
TOwN
TwINNINg 

SAdArBīBAS 
PArTNErI EIrOPā

LATVIJA

Nozīmīgākie uzņēmumi Mālpils novadā saistīti ar kokmateriālu apstrādi, 
transportēšanu un produkcijas – ekoloģisku namu un mēbeļu – ražošanu. 
Lielākais uzņēmums Mālpils novadā, kas saistīts ar kokapstrādes sfēru, ir  
SIA "KVIST", kas darbojas kopš 2012. gada janvāra Mālpils novada Upma-
lās. Tas ir dānijas kokapstrādes uzņēmums, kas specializējas liekti līmētu 

mēbeļu un mēbeļu detaļu ražošanā. SIA "KVIST" izgatavo liekti līmēta finiera 
mēbeles un mēbeļu detaļas – plauktus, galdus, krēslus, krēslu sēdītes un 
atzveltnes. Uzņēmums pārsvarā ražo patentēta dizaina jeb zīmolu mēbeles, 
ko radījuši dāņu dizaineri. Šīs kvalitatīvās mēbeles nonāk pie pasūtītājiem 
daudzās pasaules valstīs – gan ASV, gan Japānā, bet galvenokārt Eiropas tir-
gū. Uzņēmumā nodarbināts ap 250 cilvēku. 
Pārējie lielākie uzņēmumi gan apgrozījuma, gan darbavietu skaita ziņā ir  
SIA "EMU SKULTE", SIA "EMU", IK "SB TrANSPOrTS", SIA "EMU PrIM", SIA 
"JM TrANSPOrT", SIA "wOOdPrO", SIA "ALA LIgNEA" un KS "KABATIŅAS".
divas saimniecības Mālpils novadā – SIA "Sidgunda Bio" un z/s "Bērzi" –  
nodarbojas ar elektrības ražošanu no biogāzes, darbojas arī trīs mazās 
hidroelektrostacijas – rihteres hES, Mālpils hES un Brūnu hES. Mālpils 
novada uzņēmēji darbojas arī netradicionālās sfērās, piemēram, SIA 
"wOrMErA" ražo dabisko mēslojumu – slieku biohumusu.

Interesanta saimniecība Mālpilī ir vācu aitu suņu audzētava “Lehmburg”, 
kuras nosaukums aizgūts no Mālpils senā vārda. īpašnieks to izveidojis 
ne tikai kā suņu audzētavu un skolu, kur tiek gatavots saprātīgs un 
prognozējams draugs, bet arī kā suņu viesnīcu, kur uz laiku var uzticēt savu 
suni profesionāļiem.
dārza iela 7, Mālpils, +371 29735810, lehmburg@inbox.lv, www.lehmburg.lv, 
Jānis Zilberts
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"MāLPILS 
TAUTSKOLA"

INVALīdU 
UN VIŅU 
ATBALSTīTāJU 
BIEdrīBA 
"NOTICI SEV!"

MAKŠĶErNIEKU 
BIEdrīBA 
"MāLPILS
ZIVīM"

Tautskola dibināta 2001. gadā, un tā ir sabiedriskā labuma organizācija, kas 
strādā mūžizglītības jomā. Biedrības biedri ir Mālpils pašvaldības izglītības 
un kultūras iestādes. Organizācijas mērķis ir demokrātiskas, pilsoniskas un 
izglītotas sabiedrības un reģionālās attīstības veicināšana un kultūras un 
izglītības iestāžu, NVO un pašvaldības radošās iniciatīvas, mūžizglītības un 
pieredzes apmaiņas attīstība.
+371 67970893, 26114137, karte1@inbox.lv

"Notici sev!" ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies cilvēki ar dažā-
da veida invaliditāti, prognozējamo invaliditāti, viņu ģimenes locekļi, draugi 
un atbalstītāji ar kopīgu mērķi: sabiedrības un invalīdu sociālās integrācijas, 
saskaņas un labklājības veicināšana; invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana 
sociālajā, garīgajā, izglītības un finansiālajā jomā.
Biedrība dibināta 2006. gadā, un tās darbības uzdevumi ir: sniegt atbalstu un 
palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cil-
vēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. rosināt sabiedrības pozitīvas 
attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselī-
bai un spējām atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām 
organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. 
realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.
+371 67185873, noticisev@inbox.lv

Biedrība apvieno vairāk nekā simt biedru no visas Latvijas, kuri darbojas vi-
des aizsardzības un labiekārtošanas, makšķerēšanas tūrisma un ar to sais-
tīto bērnu vasaras nometņu organizēšanā. Visi iegūtie līdzekļi tiek izmantoti 
zivju resursu atjaunošanai un sabiedriskā labuma statusa nodrošināšanai.
+371 29250880, www.malpilszivim.lv, v.komarovs@inbox.lv

Biedrība "Sidegunde" izveidota 2005. gadā, reorganizējot "radošo senioru 
namu". Biedrībā darbojas ap 35 māksliniekiem. Biedrības mērķi ir: sniegt 
atbalstu radošo profesiju vecāko paaudžu pārstāvjiem un jaunajiem māks-
liniekiem, veicinot viņu līdzdalību aktīvajā kultūras apritē, sekmēt paaudžu 
sadarbību Latvijas kultūrā, lai nodrošinātu tās labāko tradīciju pārmantoja-
mību, augstas profesionalitātes uzturēšanu, veicināt profesionālās mākslas 
pieejamību plašākam skatītāju lokam. Kopš 2003. gada katru vasaru Mālpils 
novadā biedrība organizē plenērus. Biedrība uzsākusi arī keramikas vasaras 
darbnīcu organizēšanu, un sadarbība ar Mālpils pašvaldību turpinās.
+371 29735367, www.sidegunde.com, helena.medne@sidegunde.com

Biedrība darbojas kopš 2009. gada, un tās mērķis ir apmācīt jauniešus ve-
selīgam dzīvesveidam un sasniegumiem sportā. Biedrība organizē dažādus 
sporta pasākumus jauniešiem, ģimenēm un veterāniem, apmāca jauniešus 
organizēt un tiesāt sporta pasākumus. Biedrība ir realizējusi projektu "Tūris-
ma un aktīvās atpūtas parka izveide Mālpils novadā" ar Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu, tā sadarbojas ar Mālpils novada domi, un tajā ir aptuveni 45 
aktīvie biedri. Sponsori: SIA "EMU" un SIA "ALA LIgNEA".
+371 29432774, mikkus@tvnet.lv

Biedrības medību teritorija ir vairāk nekā 4000 ha Mālpils novada Vites galā 
un Kniediņos. Biedrība var lepoties ar daudzām trofejām – lūšiem, briežu un 
aļņu ragiem. Savu nosaukumu biedrība ieguvusi no Mergupes, kas tek cauri 
medību teritorijai. Biedrībā ir 38 cilvēki, un tā sadarbojas ar apkārtējo novadu 
biedrībām.
jakten1982@inbox.lv

Mednieku biedrība "Mālpils" ir sabiedriska organizācija, kurā ir 24 biedri.  
Biedrības medību teritorijas ir valsts, pašvaldības un privātajos mežos Māl-
pils novada teritorijā. Tās robežojas ar Allažu, Siguldas un Mores mednieku 
kolektīvu medību teritorijām. Biedrība organizē arī mednieku apmācības.
+371 29264779

Biedrībā ir 25 biedri. Biedrības medību teritorija atrodas Mālpils novadā  
3500 ha platībā, no kuriem 1900 ha ir meži. Biedrībai ir sava medību māja, 
visbiežāk tiek medīti aļņi, brieži, mežacūkas, lapsas, vilki un bebri. Biedrība 
realizē projektus LEAdEr programmas ietvaros un savā medību teritorijā 
veido medību biatlona trasi.
+371 29121366, ivars.zuravlevs@inbox.lv

Biedrība "Idoves mantojums" dibināta 2007. gada 1. oktobrī, tā ir sabiedriskā 
labuma nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizsargāt, saglabāt un popu-
larizēt Mālpils novada kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, kā arī veicināt 
zinātnes un pētniecības attīstību.
idove@inbox.lv

BIEDRĪBAS

"SIdEgUNdE"

"MāLPILS 
SPOrTA 
KLUBS" 

MEdNIEKU 
BIEdrīBA

"MErgUPE"

MEdNIEKU 
BIEdrīBA 

"MāLPILS"

MEdNIEKU 
BIEdrīBA 

"SIdgUNdA"

"IdOVES 
MANTOJUMS" 
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Mālpils novads ir draudzīgs aktīvās atpūtas cienītājiem. Velobraucējiem 
Mālpils novadā iespējams uzsākt braucienu pa velomaršrutu "Tour de LatEst", 
ir arī vietējais novada velomaršruts 36 km garumā, kurā iespējams apskatīt 
novada skaistākās un nozīmīgākās vietas (sk. 20.–22. lpp.).

Makšķerniekiem Mālpils novadā ir vairākas licencētās makšķerēšanas vietas: 
"dzirnezers" – licences var iegādāties uz vietas jebkurā sezonā un diennakts 
laikā, Vladislavs Paurs, +371 29212411; Brūnu hES, Sudas upe, Sudas upes 
centra dīķi, Mergupe – licences var iegādāties biedrībā "Mālpils zivīm", 
+371 29250880, 29250813. Vairāk informācijas mājaslapā www.malpilszivim.lv

2013. gada rudenī biedrība "Mālpils zivīm" atklāja dabas taku gar Mergupi 
no Mālpils viduslaiku pils līdz atpūtas vietai pie Oto Skulmes ozola pretī  
"Skulmju" muzejam. Takas garums ir 6,5 km, un tā vijas gar Mergupes 
kreiso krastu. Visā takas garumā var atrast ne tikai labas strauta foreļu 
makšķerēšanas vietas, bet arī baudīt skaistus dabas skatus un izstaigāt 
Mālpils vēsturi no 14. līdz 20. gadsimtam. Taka labiekārtota ar kāpnēm, 
tiltiņiem, skatu laukumiem un atpūtas vietām. Takas informācijas stends 
atrodas pie tilta pār Mergupi pie Mālpils kapiem (sk. 20.–22. lpp.).

Mālpils muiža piedāvā romantisku izbraucienu pa parka dīķi koka laivās, 
iespēju ar "Elektra bike" velosipēdiem doties izbraukumā pa parku vai uz 
Mālpils pienotavu un nobaudīt izslavēto Mālpils sieru.

Mālpils pašvaldības SIA "Norma K" darbojas kopš 1996. gada un sniedz iedzī
votājiem siltumapgādes pakalpojumus, nodrošina ar ūdeni, kanalizācijas 
novadīšanu, teritorijas sakopšanu, uztur kārtībā pašvaldības ceļus. Uzņē-
mums pakalpojumus nodrošina apmēram 1280 mājsaimniecībām Mālpils 
un Sidgundas ciemā. SIA "Norma K" nodrošina mašīnas sanitāro apstākļu 
uzlabošanai, ceļu greiderēšanu un sniega tīrīšanu. Pēc pieprasījuma veic arī 
atsevišķu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.

Pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests" ir Mālpils novada 
pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību 
profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanu. 
Sociālā dienesta funkcijas:
sniegt sociālo palīdzību trūkumā nonākušām personām; nodrošināt sociālo 
darbu ar sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām; nodrošināt psihologa 
konsultācijas sociālā dienesta klientiem un citiem pašvaldības iedzīvotājiem; 
sniegt aprūpi mājās pensijas vecuma personām; sniegt institucionālu sociālo 
aprūpi Mālpils sociālās aprūpes centrā; nodrošināt veļas mazgāšanas un 
dušas pakalpojumus trūcīgām un maznodrošinātām personām.

Mālpils novadā galvenās lauksaimniecības nozares ir piena lopkopība un 
graudkopība. Lielākās saimniecības, kas nodarbojas ar piena lopkopību, ir 
SIA "Sidgunda 2" – ap 500 liellopu, 1650 t piena gadā; z/s "Bērzi" – ap 350 
liellopu, 785 t piena gadā; z/s "Plakupi" – ap 100 liellopu, 300 t piena gadā;  
z/s "ruķi" – ap 70 liellopu, 245 t piena gadā.
Lielākās saimniecības, kas nodarbojas ar graudu un lopbarības audzēšanu, 
ir z/s "Pamales" – ap 1200 ha, SIA "Sidgunda 2" – ap 1000 ha, z/s "Veģi" –  
ap 600 ha, z/s "Atvases" – ap 240 ha, z/s "Upesjaunzemi" – ap 200 ha,  
z/s "Atvases" audzē ap 130 nobarojamu cūku.

SIA 
"NOrMA K"

P/A "MāLPILS 
SOCIāLAIS 
dIENESTS"

VELO
BrAUCĒJIEM

MAKŠĶEr
NIEKIEM

dABAS
TAKA

gAr
MErgUPI

MāLPILS
MUIŽA

PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMI
UN AĢENTŪRAS

LAUKSAIMNIECĪBA

AKTĪVĀ ATPŪTA
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MāLPILS
PILSKALNS
VīNKALNS 
UN AVOTS

MāLPILS 
LUTErāŅU 

BAZNīCA UN 
VIdUSLAIKU

PILS

SKULMJU 
dZIMTAS 

MEMOrIāLā 
MāJA

Sudas kreisajā krastā esošais Mālpils pilskalns (Vīnkalns) ir datēts ar 1. g.t. 
beigām – 2. g.t. sākumu. Tas iekļāvās daugavas lībiešu apdzīvotajā teritorijā. 
Populārzinātniskajā literatūrā pilskalnu saista ar laiku starp 1207. un 1209. 
gadu, kas minēts vēstures avotos saistībā ar lībiešiem – Maneģintu dzimtu 
un viņu zemi pie senās Idoves pils (apud antiquum castrum Ydoven). Par šīs 
pils patieso atrašanās vietu nav vienprātības, bet ir viens pieņēmums, ka tā 
atradusies Mālpils pilskalna vietā. Netālu no pilskalna esošā avota garšīgo 
ūdeni mālpilieši lieto arī mūsdienās. Kādreiz avota ūdeni izmantoja Mālpils 
pienotava sviesta skalošanai.

Mūsdienās aplūkojamā baznīca celta 1766. gadā, bet baznīcas vieta šeit 
atradusies jau kopš kristietības sākumiem. Pēc Pirmā pasaules kara baznīca 
atjaunota pēc arhitekta Paula Kundziņa projekta tautiskā romantisma 
stilā. Baznīcas altāra daļā atrodas kripta, kurā apglabāti ne tikai mācītāji, 
bet arī Mālpils un apkārtnes muižu īpašnieki. Baznīcas ērģeles ir nozīmīgs 
Latvijas ērģeļu būvētāja Kaspara Skerstena darinātais pēdējais un lielākais 
instruments. Ap baznīcu atrodas viduslaiku kapsēta, kurā atrastas vairākas 
ar lībiešu kultūru saistītas senlietas.
Mālpils viduslaiku pils Mergupes labajā krastā celta pirms 1413. gada, kad tā 
pirmo reizi minēta rakstītos avotos. Tā bija neliela saimniecības pils bez lielām 
aizsardzības sistēmām. Pilij bija taisnstūrim līdzīgas formas plānojums.
Zviedru kara laikā (1600.–1621. g.) poļu armija atkāpjoties pili uzspridzināja, 
un vēlāk to vairs neatjaunoja. Neskatoties uz to, līdz pat 18. gs. vidum, 
kad muižas centru pārcēla uz tagadējo vietu, šeit atradās Mālpils muižas 
administratīvais centrs ar koka ēku apbūvi. 

"Skulmes" celtas 1902. gadā, kopš 1982. gada tajās var apskatīt tēlnieces 
Martas Skulmes, gleznotāja Oto Skulmes un aktiera Valentīna Skulmes 
piemiņas istabas un mākslas darbus. Mergupes krasts pie mājām ir ļoti 
stāvs, un no tā paveras gleznains skats uz upi. Netālu no "Skulmēm" atrodas 
atpūtas vieta tūristiem. Upes pretējā krastā aug Oto Skulmes ozols, kuram 
vārdu devis dzejnieks Imants Ziedonis. Zem ozola ierīkota atpūtas vieta. No 
šejienes sākas dabas taka gar Mergupi līdz Mālpils viduslaiku pilij.

Caur gleznainu ainavu parku paveras skats uz Mālpils muižas kungu māju, 
kas klasicisma stilā būvēta 18. gs. vidū (1766. g.), kad Mālpils muižas centrs 
no viduslaiku pils pārcēlās uz tagadējo vietu. Šajā laikā Mālpils muižas 
īpašnieks bija barons gustavs Vilhelms fon Taube, kuram muižas parkā bērni 
veltījuši piemiņas obelisku.
1905. gada revolūcijas grautiņos muiža nodedzināta. 1907. gadā muižkungs 
Aleksandrs fon grote pieaicināja slaveno baltvācu arhitektu Vilhelmu Boksla-
fu izveidot muižas atjaunošanas projektu, un 1911. gadā pēc šī arhitekta pro-
jekta bija pabeigta Mālpils muižas kungu mājas rekonstrukcija.
Kopš 2008. gada Mālpils muižas kungu māja ir atguvusi savu agrāko 
krāšņumu, un tajā izveidota dizaina viesnīca ar 22 plašiem, ērtiem un 
izsmalcinātā stilā veidotiem numuriņiem. Te atvērts arī restorāns un bārs. 
Mālpils muiža piedāvā dažāda izmēra telpas konferencēm, semināriem vai 
banketiem, svinībām vai kāzām. 2012. gadā Mālpils muiža ieguva nomināciju 
kā labākā kāzu svinību vieta Latvijā.
Mālpils muižā var izbaudīt romantiskos piedāvājumus, dažādus SPA 
pakalpojumus, ēdienu gatavošanas meistarklasi vai "Pastaigu mākoņos"!
Pils iela 6, Mālpils, +371 26666600, info@malpilsmuiza.lv

MāLPILS
MUIŽA UN 
PArKS

KULTŪRVĒSTURE UN DABA



16     17

"Mālpils piensaimnieks" dibināts 1993. gadā, taču siera un sviesta ražošana 
Mālpilī jau ir gadsimtu sena. 1923. gadā Mālpilī dibināja piensaimnieku sa-
biedrību, un desmit gadu vēlāk Mālpils pienotava ierindojās Latvijas lielāko 
pienotavu skaitā. Mūsdienās populārā svaigā siera šķirne "Mālpils siers" izvei-
dota 1984. gadā. "Mālpils piensaimnieks" ražo daudzas siera šķirnes, sviestu, 
pienu, biezpienu un jogurtu. Ir iespēja apskatīt ražotni un degustēt "Mālpils 
piensaimnieka" gardumus! 
Pirms ekskursijas jāpiesakās, +371 26441575, malpils.siers@inbox.lv

"LiepkalniVēži" ir bioloģiskās lauksaimniecības saimniecība, kas nodarbojas 
ar augļkopību un ārstniecības augu audzēšanu. Iespējams apskatīt saimnie-
cību, noklausīties stāstījumu par bioloģisko lauksaimniecību, kā arī nogaršot 
produkciju – sulas, ābolus, tējas. Kumelīšu ziedēšanas laikā – jūlijā saimnie-
cībā svin Kumelīšu svētkus. Ekoloģiski tīra tēja ir īpaši laba veselībai rudens 
un ziemas periodā!
dangu ģimene izveidojusi arī ekoloģisko produktu veikalu "Latvijas ekopro-
dukts" rīgā (K. Barona iela 45/47), kurā iespējams iegādāties gan saimniecī-
bas "LiepkalniVēži", gan citu saimniecību ekoloģiskos produktus.
Pirms saimniecības apmeklējuma jāpiesakās, +371 29440751, 26567902,  
Irēna danga

MĀLPILS MUIŽAS RESTORĀNS
Pils iela 6, Mālpils, +371 27843843
Mālpils muižas restorāns piedāvā baudīt izsmalcinātus ēdienus un visa veida 
ēdināšanas pakalpojumus pasākumiem – konferencēm, semināriem vai 
banketiem, svinībām vai kāzām un citiem nozīmīgiem svētkiem.

MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒDNĪCA
Pils iela 7, Mālpils, +371 67925145 
Atvērta pusdienlaikā no 12.30 līdz 14.00

MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS KAFEJNĪCA
Pils iela 14, Mālpils, +371 67925355
Jūlijā, augustā kafejnīca ir slēgta

KAFEJNĪCA "ZEMŪDENE"
Centrs 3, Mālpils, +371 67925105, 26465669
Iespēja pasūtīt konditorejas un kulinārijas produkciju,  
kā arī izmantot banketa zāli.

VEIKALS-KAFEJNĪCA "GAISMA SR"
Parka iela 3, Mālpils, +371 26300316

KAFEJNĪCA "AUGUSTS"
Nākotnes iela 5, Mālpils, +371 29117846

ĒDINĀŠANA

IZGARŠO!

SIA "MāLPILS 
PIENSAIMNIEKS"

"LIEPKALNI
VĒŽI"

Z/S "LEJNIEKI"Z/s "Lejnieki" ir bioloģiskā lauksaimniecība, kas specializējusies kazkopībā 
un aitkopībā. Piedāvā dzīvnieku apskati, ekskursiju saimniecībā, produkcijas 
degustāciju (piens, jogurti, biezpiena deserts, dažāda veida siers, gaļa, desa) 
un tās iegādi. Atvērta no aprīļa līdz oktobrim. Ieeja par maksu. 
Pirms saimniecības apmeklējuma jāpiesakās vismaz 3 dienas iepriekš, 
+371 28375302, dace
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NAKTSMĪTNES

1. MĀLPILS MUIŽA
+371 26666600, Pils iela 6, Mālpils,  
info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv 

Papildu piedāvājums – SPA pakalpojumi,  
ēdienu gatavošanas meistarklase,  
pilsētnieku velosipēdi, brauciens ar gaisa balonu.

2. MĀLPILS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS  
UN INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTI
+371 67970906, 67925131, Pils iela 14, Mālpils,  
gevele@malpilsskola.lv

Nakšņošana lielākoties iespējama skolēnu garajos brīvlaikos 
un vasaras sezonā.

3. VIESU NAMS "ALEKS"
+371 29519219, 20035705, "dālderi", Mālpils,  
avseeva@gmail.com, www.aleksdalderi.lv

Tūristus individuāli nakšņošanai pārsvarā uzņem vasaras 
sezonā. Ziemā ir iespēja uzņemt, ja rīko seminārus un cita  
veida pasākumus lielākam cilvēku skaitam. Papildu 
piedāvājums – dārza kamīns, laivas, biljards, novuss, karaoke.

4. VIESU MĀJA "SPRĪDĪŠI"
+371 26789524, "Sprīdīši", Mālpils, krabis6002@apollo.lv

Papildu piedāvājums – meža taka.

5. PIRTS "MERGUPES"
+371 29249422, 29460607, Mergupes iela 21, Mālpils,  
info@diapason.lv, leontina.amerika@inbox.lv 

Viesus uzņem vasaras sezonā.  
Papildu piedāvājums – dārza kamīns, āra muca,  
biljarda zāle, bērnu rotaļu laukums (batuts).

6. VIESU MĀJA "TĀLES"
+371 26319973, "Tāles", Mālpils nov., talivaldis.gevele@inbox.lv

Papildu piedāvājums – dīķis, laiva, meža taka, bērnu rotaļu 
laukums.

7. PIRTS "DZĪLES"
+371 26383640, "dzīles", Mālpils nov., maija_pirts@inbox.lv

Atpūta jaunā divstāvu guļbaļķu pirtī.  
Papildu piedāvājums – baseins.

MĀLPILS NAKTSMĪTNES

NAKTSMĪTNES MĀLPILS NOVADA TERITORIJĀ
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VELOMARŠRUTS  
"TOUR DE LATEST"

Velomaršruts "Tour de LatEst" ir izveidots Latvi-
jas–Igaunijas pārrobežu sadarbības pro grammas 
projekta "Ar velo pa Vidzemi un dienvidigauniju" 
ietvaros 2010. gadā. Velomaršrutā apskatāmas 
Vidzemes un dienvidigaunijas skaistākas vietas. 
Kopējais velomaršruta garums ir 1296 km. Māl-
pils novadu velomaršruts šķērso posmā Lielvār-
de–Suntaži–Sidgunda– Allaži–Sigulda. Maršruts 
dabā marķēts ar ceļa norādes zīmēm, un tam 
abās valstīs dots vienots numurs – nr. 6. Sidgun-
das parkā izveidota atpūtas vieta un informācijas 
stends. No galvenā maršruta nr. 6 atzarojas vie-
tējais velo maršruta loks cauri Mālpilij, Morei uz 
Siguldu, kur tas atkal pievienojas "Tour de LatEst" 
nr. 6. Šajā posmā atpūtas vieta Mālpils novadā 
izveidota pie "Skulmju" muzeja. Informācija par 
velo nomu: Siguldas novada TIC, Ausekļa iela 6, 
Sigulda, +371 67971335

VELOMARŠRUTS  
MĀLPILS-MORE-SIGULDA 

VIETĒJAIS VELOMARŠRUTS
Kopējais garums: ~ 36 km

DABAS TAKA GAR MERGUPI
Kopējais garums: 6,5 km (sk. informāciju 13. lpp.)

APSKATES OBJEKTI MĀLPILĪ UN NOVADĀ

1   "Sauleskalns" – 1987. gada tēlniecības 
simpozija skulptūras

2   "Torņkalns" – augtākā vieta Mālpils ciemā 
114,7 m v.j.l., kurā kādreiz atradies apkārtē-
jo muižu medību tornis

3   Jūlīša akmens, bijušais robežakmens

4   Buku muižas komplekss, celts 16. gs.

5   Sēravots pie "Kalnavēnu" mājām

6   Vibrokas muižas vieta ar apbūvi

7   "Skulmes", muzejs (sk.15. lpp.)

8   Oto Skulmes ozols, atpūtas vieta

9   Mālpils kapi
10  "Ādmiņi"– tēlnieces Martas Liepiņas 

Skulmes dzimtās mājas – bijusī pagast-
māja, celta 1877. gadā, pie tās piemiņas 
akmens tēlniecei Martai Skulmei (atklāts  
1990. gadā, tēlnieks Ojārs Feldbergs)

11  Vites muižas vieta ar apbūvi

12  Avots pie "Alfas"

13  Mālpils viduslaiku pilskalns (sk.15. lpp.)

14  Mālpils luterāņu baznīca (sk.15. lpp.)

15  Mālpils muiža (sk.14. lpp.)

16  Mālpils pilskalns – Vīnkalns un avots 
(sk.15. lpp.)

20

MĀLPILS NOVADS
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MĀLPILS NOVADA DOME
Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV2152, +371 67970888, dome@malpils.lv

BANKOMĀTI
Swedbank, Kultūras centrs, Nākotnes iela 5, Mālpils

INTERNETA PIEEJAS PUNKTI
Mālpils bibliotēka, Nākotnes iela 5, Mālpils, +371 67925390
Sidgundas bibliotēka, "dainas", dz. 16, Sidgunda, Mālpils nov., +371 67956892

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA
dr. Jevgenijas Sprūdes ģimenes ārsta prakse, Vecais pasts, Mālpils, +371 67925155
dr. Birutas Zīriņas ģimenes ārsta prakse, Parka iela 3, Mālpils, +371 67925960, 
67925379 (ārpus darba laika)
Siguldas slimnīcas Uzņemšanas nodaļa, Sigulda, +371 67972808
Neatliekamā medicīniskā palīdzība 113, 112, 03

POLICIJA
Mālpils pašvaldības policija, Nākotnes iela 1, Mālpils, +371 28357022, 67970899
Valsts policija, Mālpils iecirknis, Nākotnes iela 1, Mālpils, +371 67925201, 29336608

APSARDZE
"Mustangs", Nākotnes iela 1, Mālpils, +371 67925271, 25488815 (diennakts)
glābšanas dienests 112

UGUNSDZĒSĪBAS DIENESTS
Ugunsdzēsības dienests, Siguldas nodaļa, Sigulda, +371 67971390
Ugunsdzēsības dienests 01, 112
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Foto: Mihails Ignats, Jānis Brencis, Atis Ieviņš, Māra ārente,  
Artūrs Arnis, Esmeralda Tāle, raivis Austriņš, kā arī  
no Mālpils muižas, A. Strausa, r. Strausa, J. Zilberta, L. Amerikas, 
L. Mukānes un M. redeles personiskajiem arhīviem


