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Ievads 

Mālpils novada Attīstības programma 2019.–2025. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības 

virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām pusēm ir apņēmusies 

īstenot novada un tā iedzīvotāju labā. 

Attīstības programmas loma ir: 

 apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, 

cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai; 

 mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai); 

 sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai ārvalstu un vietējo 

privāto investīciju piesaistei); 

 sekmēt teritorijas atpazīstamību. 

 

 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS 

Mālpils novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam Stratēģiskās daļas vidēja termiņa stratēģiskie 

uzstādījumi, rīcības virzieni un uzdevumi izstrādāti, balstoties uz pašreizējās situācijas raksturojumu, 

Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033. gadam, un Mālpils novada attīstības 

programmu 2012.-2018. gadam. Vidējā termiņā paredzētās aktivitātes vērstas uz ilgtermiņa stratēģisko 

uzstādījumos noteikto ilgtermiņa prioritāšu sekmēšanu un virzību uz novada vīziju – 2033. gadā Mālpils 

novads ir izglītības, kultūras un sporta centrs ar pilnvērtīgu dzīves telpu un daudzveidīgiem 

pakalpojumiem un iespējām. 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika organizētas trīs tematiskās darba grupas, kuru mērķis bija 

izvērtēt pašreizējo situāciju dažādās jomās, kas ticis īstenots pēdējo septiņu gadu laikā, kā arī, kas un 

kā būtu jāmaina tuvākajā nākotnē, un tiešsaistē tika organizēta iedzīvotāju aptauja. Sabiedrības iesaistes 

pasākumos apkopotais jomu vērtējums iekļauts pašreizējās situācijas raksturojumā. Tematiskajās darba 

grupās izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā, izstrādājot Mālpils novada vidēja termiņa prioritātes un 

plānojot veicamās rīcības.  

Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mālpils novada domes 2018. gada 28. marta 

sēdes Nr.3. lēmumu Nr.3/1. “Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes 

uzsākšanu” un tā pielikumu “Darba uzdevums Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. 

gadam izstrādei”. Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 

likumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, u.c. spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 

ņemot vērā valsts līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona, kaimiņu pašvaldību un Mālpils novada  plānošanas 

dokumentus.  

 

Dokumentā izmantotas SIA “Tekstilfabrika” sociālā tīkla Facebook lapas “Latvijas Tekstils” ievietotās fotogrāfijas, kas uzņemtas 

Mālpils novadā, autori - E. Voljčoks, K. Balodis. 

  

Pašreizējā 

situācija 

Stratēģiskā 

daļa 

Rīcības 

plāns 

Investīciju 

plāns 

Īstenošana 

un 

uzraudzība 
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Metodoloģija 

 

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam izstrādāta vadoties pēc: 

 Mālpils novada domes apstiprinātā darba uzdevuma (pielikums Mālpils novada domes 2018. 

gada 28. marta sēdes Nr.3. lēmumam Nr.3/1. “Par Mālpils novada attīstības programmas 2019.-

2025. gadam izstrādes uzsākšanu”); 

 Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kuri nosaka attīstības programmas izstrādes 

procedūru un saturu; 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi 

attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2014. gada 3. decembra redakcija) 

ieteikumiem, ievērojot integrēto pieeju un tematisko pieeju pašreizējās situācijas raksturojuma 

un analīzes veikšanā; 

 Rīgas plānošanas reģiona metodoloģiskā materiāla vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un attīstības programmu izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībās” (2013. gads). 

Saturiski un strukturāli Attīstības programmā sastāv no sekojošām sadaļām: 

 Pašreizējās situācijas raksturojums, kuru var izmantot par pamatu visiem Mālpils novada 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Sējums ir kā informatīvs materiāls, kuru pastāvīgi 

var aktualizēt (redakcija sagatavota 2018. gadā); 

 Stratēģiskā daļa; 

 Rīcības plāns (7 gadiem); 

 Investīciju plāns (sagatavots MS Excel formātā 3 gadiem); 

 Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 

 Pārskats par attīstības programmas izstrādi. 

Lai sasniegtu Attīstības programmas izstrādes mērķi un racionāli izvērtētu Mālpils novada attīstības 

perspektīvu, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes: 

 saistīto nacionālā līmeņa, plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību – Siguldas, Amatas, 

Ogres, Ropažu novadi - vidēja termiņa plānošanas dokumentu izvērtēšana; 

 pašvaldības plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Teritorijas plānojums) un 

nozaru politiku (Mālpils novada pašvaldības mārketinga stratēģija 2016.-2019.gadam; Mālpils 

novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025.gadam, u.c.) plānošanas 

dokumentu izvērtēšana; 

 iedzīvotāju aptaujas organizēšana, tās rezultātu apkopošana un analīze (rezultāti iekļauti 

pašreizējās situācijas raksturojumā). Kopumā anketēšanā piedalījās 137 respondenti jeb 4,8% 

no novada kopējā iedzīvotāju skaita virs 15 gadiem. Tika noskaidrots sabiedrības redzējums par 

novada attīstību nākotnē, un novērtēts novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras 

pieejamība un kvalitāte; 

 statistikas datu un ikgadējo pašvaldības publisko pārskatu apkopošana un analīze (galvenokārt 

izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 3-7 gadiem); 

 tematiskās darba grupas (izglītība, kultūra, sports, jaunatne, veselība, sociālā joma, sabiedriskā 

kārtība, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbība, ekonomika, infrastruktūra un pārvalde), 

piedaloties dažādu nozaru speciālistiem, viedokļu līderiem un citiem interesentiem, kurās tika 

veikta jomu / nozaru esošais novērtējums un sniegti priekšlikumi to attīstībai jeb uzlabojumiem; 

 vadības darba grupa, kuras uzdevums bija izskatīt Rīcības plānu un Investīciju plānu, nosakot 

attīstības rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī noteikt pašvaldības attīstības prioritātes 

tuvākajiem 3 gadiem, kas atspoguļojas plānotajās rīcībās un investīciju projektos; 

 nozaru speciālistu, pašvaldības vadības iesaiste dokumenta izstrādes procesā. 
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1. Mālpils novada īss raksturojums 

Mālpils novads atrodas Vidzemē (0), 

Rīgas plānošanas reģionā, tas 

robežojas ar Amatas, Ogres, Ropažu 

un Siguldas novadiem. Attālums no 

Mālpils novada administratīvā centra 

Mālpils ciema līdz tuvākajai pilsētai 

Siguldai ir 20 km, līdz galvaspilsētai 

Rīgai aptuveni 60 km, līdz Ogres 

pilsētai – 40 km.  

Ciešākā sadarbība izveidojusies ar 

Siguldas novadu, pateicoties tur 

pieejamam plašam pakalpojumu 

piedāvājumam. Sabiedriskais 

transports darba dienās kursē ~20 

reizes uz un no Siguldas. 

Novads izveidots 2009.gadā, tā 

teritorija sastāv no bijušā Mālpils 

pagasta, kas bija iekļauts Rīgas 

rajonā. 

Mālpils novadā 2018.gada sākumā ir 

3411 iedzīvotāji. Novada 

apdzīvojuma struktūru veido Mālpils, 

Sidgundas un Upmalu ciemi, 

viensētu grupas – Vite un Bukas, 

lauku un mežu teritorijas. Mālpils 

novada teritorijas kopējā platība ir  

220,69 km2, 51% no kopējās 

teritorijas aizņem meži. (ATTĒLS:3) 

Novada izglītības iestāžu struktūru 

veido pirmsskolas izglītības iestāde 

“Māllēpīte”, Mālpils novada 

vidusskola un Mālpils mūzikas un 

mākslas skola. Nozīmīgu lomu 

Pierīgas sportda dzīvē nodrošina 

Mālpils Sporta komplekss, kas 

organizē daudzveidīgas aktivitātes 

un sacensības. 

Bezdarba līmenis Mālpils novadā 

2018. gada sākumā ir 4,5%. 

 

 MĀLPILS NOVADS UN AR TO ROBEŽOJOŠĀS TERITORIJAS 

 MĀLPILS NOVADA TERITORIJA  

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Mālpils novadā 2017.gadā darbojas kokapstrādes nozarē: SIA “KVIST” 

(mēbeļu ražošana), SIA “WOODPRO” (galdniecība, plastmasas būvelementu ražošana), SIA “EMU SKULTE” 

(kokapstrāde un kokmateriāli). Lielākais darba devējs novadā – SIA “KVIST” ar vairāk nekā 670 darba vietām. 

Nozīmīgākie apskates objekti Mālpils novadā ir Mālpils muiža, Mālpils luterāņu baznīca un Vīnkalns, 

daudzveidīgas izklaides un atpūtas iespējas nodrošina Mālpils kultūras centrs ar skatītāju zāli līdz 500 vietām, 

Mālpils sporta komplekss ar peldbaseinu un sporta zālēm. 
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2. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi 

Mālpils novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2014.-2033. gadam (turpmāk arī – Mālpils IAS 2014-2033), kas ir hierarhiski augstākais 

ilgtermiņa vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments Mālpils novadā. Stratēģijā definēta 

teritorijas attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, kā arī telpiskās attīstības 

perspektīva, funkcionālās saites novada iekšienē un sadarbības ar citām teritorijām līdz 2033. gadam.  

Vietējās pašvaldības misija pēc būtības ir ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu 

institūciju starpniecību īstenot novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses un valsts 

noteiktos uzdevumus, ar ko arī sasaucas Mālpils novada vīzija, tās 

izpildes procesā balstītie stratēģiskie mērķi un aktualitātes – 

ilgtermiņa prioritātes. (ATTĒLS:4) 

Mālpils IAS 2014-2033 ilgtermiņa uzstādījumi ir saskaņā ar 

nacionālā līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentu - Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030), 

un reģiona līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentiem: Rīgas 

plānošanas reģiona attīstības stratēģiju 2000. – 2020.gadam un 

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2005. – 

2025.gadam. Secīgi Mālpils novada attīstības programma 2019.-

2025. gadam veidota saskaņā ar Mālpils IAS 2014-2033, un 

saskaņojot ar nacionālā, reģionālā, un vietējā līmeņa vidēja termiņa 

plānošanas dokumentiem. 

 

 MĀLPILS NOVADA VĪZIJA, STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

Mālpils novada ekonomiskā specializācija noteikta kā pašvaldības ekonomiskās attīstības iespējas un 

virzieni, tai pat laikā kalpojot par pamatu novada zīmola veidošanas un popularizēšanas procesā: 

• Eiropas un NVS valstu mērogā Mālpils novada ekonomiskā specializācija ir kokapstrāde,  mazā 

aviācija un ģipša produkcija; 

• Latvijas mērogā Mālpils novada ekonomiskā specializācija ir profesionālā izglītība, kokapstrāde, 

piensaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība; 

• Rīgas reģiona mērogā Mālpils novada ekonomiskā specializācija ir izglītība, kultūra un sports. 

  

Mālpils novads 2033. 

gadā ir izglītības, kultūras 

un sporta centrs ar 

pilnvērtīgu dzīves telpu 

un daudzveidīgiem 

pakalpojumiem un 

iespējām. 

 

SM1 

Pieejama un 

kvalitatīva izglītība 

visām vecuma 

grupām  

 

SM2 

Sakārtota, droša un 

pievilcīga dzīves 

vide 

SM3 

Efektīva pārvalde un 

ekonomisko 

attīstību veicinoša 

vide 

SM4 

Daudzpusīgs 

kvalitatīvu 

pakalpojumu klāsts 

IP1 

Konkurētspējīga 

un pieprasīta 

izglītība Latvijā  

 

IP2 

Ilgtspējīga un 

pievilcīga dzīves 

vide 

IP3 

Attīstīta un 

konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība 

IP4 

Pilnvērtīgai dzīvei 

nodrošināti 

augstas kvalitātes 

pakalpojumi 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1402
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1402
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3. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi 

Vidēja termiņa prioritātes (ATTĒLS:5) veido stratēģisko ietvaru arī turpmāk nosakāmiem mērķiem, 

rīcības virzieniem, no tiem izrietošiem uzdevumiem un rīcībām. Mālpils novada attīstības programmā 

2019.-2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni ir saskaņā ar Mālpils novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2033. gadam noteikto, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. 

gadam prioritātēm, Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritātēm, 

izvērtējot Mālpils novada resursus, attīstības tendences un iespējas, tematisko darba grupu 

priekšlikumus un iedzīvotāju aptaujas anketas kopsavilkumu. 

Definētās prioritātes (ATTĒLS:5) ir vienlīdz līdzvērtīgas, tās aptver visu vietējās pašvaldības darba lauku, 

veicamās funkcijas, un tikai kompleksa, racionāla un pārdomāta rīcības virzienu īstenošana var veicināt 

novada attīstību, uzlabojot darba un dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem. Starpnozaru 

sadarbības, komunikācijas veicināšana un sabiedrības iesaiste kā horizontāla aktivitāte skar visas vidēja 

termiņa prioritātes un tām pakārtotos virzienus un uzdevumus.  

 MĀLPILS NOVADA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP) UN RĪCĪBAS VIRZIENI (RV) 2019.-

2025. GADAM  

Novada iedzīvotāji ir galvenais vietējās pašvaldības attīstības resurss, tādēļ kvalitatīvu izglītības iespēju 

nodrošināšana vietējās sabiedrības - bērnu, jauniešu, ģimeņu, senioru - attīstībai un kopienas aktivitāšu 

veicināšana ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem novada līdzsvarotai attīstībai nākamajā 

periodā. Vietējās kopienas un nevalstisko organizāciju darbība ir viens no galvenajiem pilsoniskas 

sabiedrības attīstības mehānismiem, to darbība dažādo vietējās aktivitātes, rūpējas par dažādu grupu 

interešu aizstāvību un vietējās teritorijas attīstību. Jāuzsver šo aktivitāšu būtiskums sabiedrības 

saliedēšanā, kā arī atbildības par vietu, piederības, un patriotisma veicināšanā. 

Cilvēkresursu attīstības veicināšanā pievēršama uzmanība arī fiziskajai attīstībai, ko nodrošina 

nodarbošanās ar sportiskajām aktivitātēm un veselīga dzīvesveida piekopšana. Sabiedrības veselības 

veicināšanas pasākumi pateicoties tendencēm Eiropā un valstī kopumā, ieņem arvien nozīmīgāku lomu 

pašvaldības dienas kārtībā –  izglītots, sabiedrībā aktīvs, sportisks un veselīgs cilvēks nozīmē 

konkurētspēju vietējā un valsts mēroga darba tirgū. 

Ņemot vērā pārmaiņas valsts izglītības politikas uzstādījumos, turpmākajā periodā Mālpils novadā 

uzsvars jāliek uz kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības apguvi, vienlaicīgi meklējot 

iespējas slēgto izglītības iestāžu telpu un materiāli tehniskās bāzes ilgtspējīgai izmantošanai. 

VTP1 Aktīva un 

zinoša sabiedrība
RV1 Sabiedrība

RV2 Izglītība un 

prasmes
RV3 Kultūrvide

RV4 Sports un 

veselīgs 

dzīvesveids

VTP2 Sakopta 

dzīves vide

RV5 

Inženiertehniskā 

infrastruktūra 

un mobilitāte

RV6 Mājokļi un 

nekustamais 

īpašums

RV7 Vide un 

publiskā ārtelpa

VTP3 Ekonomiski 

aktīva pašvaldība 

un teicama 

pārvaldība

RV8 Uzņēmējdarbības 

vide

RV9 Pārvaldība 

un sadarbība

VTP4 Sociāli 

nodrošināta vide

RV10 Sociālie  

pakalpojumi un 

veselības 

aprūpe

RV11 Drošība
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Kā otrā vidēja termiņa prioritāte izvirzīta sakoptas dzīves vides attīstība, ietverot sakārtotu transporta 

infrastruktūru un inženiertīklus, apkārtējo teritoriju un publisko ārtelpu, mājokļu pieejamības 

veicināšanu, daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu, ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, u.c. jomas. 

Infrastruktūras un vides pilnveides nozīme akcentējama gan uzņēmējdarbības vides attīstības 

veicināšanā, gan vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā. 

Atsaucoties uz iedzīvotāju aptaujā iegūtajiem rezultātiem, Mālpils novada iedzīvotāji jau pašlaik lepojas 

ar tuvajām un pieejamām dabas teritorijām, dabas takām un sakopto vidi, tai pašā laikā uzsverot 

nepieciešamību sakārtot ceļus, ielas, velosatiksmes infrastruktūru un gājēju celiņus, apgaismojumu, 

vides sakopšanu un labiekārtošanu ciemos, kas iezīmē arī turpmākos darbības laukus kvalitatīvas dzīves 

vides nodrošināšanā. 

Kā trešā vidēja termiņa prioritāte izvirzīta ekonomiski aktīvas vides attīstības veicināšana un efektīvas 

pašvaldības pārvaldības īstenošana, liekot uzsvaru uz uzņēmējdarbības atbalstu un sadarbības 

veicināšanu, attīstīt kompleksu tūrisma piedāvājuma iespēju attīstību, līdzsvarotu un ilgtspējīgu 

pašvaldības resursu izlietojumu, kā arī sadarbības un komunikācijas uzlabošanu ar visām iesaistītajām 

pusēm. Pašvaldība darbojas kā informācijas kanāls un saikne efektīvai sadarbībai starp visām interešu 

grupām. 

Darbības lauku iezīmē arī iedzīvotāju aptaujā un darba grupās iegūtie rezultāti, akcentējot pašvaldības 

izmantoto informācijas kanālu uzlabošanas nepieciešamību, tās rīcībā esošo resursu – finanšu līdzekļu, 

telpu, materiāli tehniskās bāzes – efektīvu izmantošanu, kā arī turpinot starptautisko sadarbības 

projektu īstenošanu. Tāpat jāuzsver pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes nozīme drošas un 

kvalitatīvas dzīves vides radīšanā. 

Kā ceturtā vidēja termiņa prioritāte iezīmēta sociāli nodrošinātas vides pieejamības, kas ietver veselības 

aprūpes, sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšanu, kultūras vides attīstību un sociāli un fiziski 

drošas vides veicināšanu. Paveicamo nākamajos septiņos gados iezīmē kvalificētu ģimenes ārstu 

pieejamības nodrošinājums, sociālās palīdzības un  aprūpes pakalpojumu uzlabošanā, ieviešot 

deinstitucionalizācijas pasākumus Mālpils novadā. Tāpat darbs arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

un iedzīvotāju interešu aizstāvības pilnveidē. 

Mālpils novada pašvaldības veicamo darbu lauks ir plašs, iezīmējot nākamajā periodā paveicamo 

vienlaikus ar virzību ilgtermiņa attīstības redzējuma virzienā. 

1.tabula Mālpils novada vidēja termiņa prioritātes ar rīcības virzieniem un uzdevumiem 2019.-2025. 

gadam 

VTP1 AKTĪVA UN ZINOŠA SABIEDRĪBA 

RV1 SABIEDRĪBA U.1.1. Veicināt kopienu attīstību un sabiedrisko aktivitāti 

U.1.2. Īstenot jaunatnes politiku 

U.1.3. Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus 

RV2 IZGLĪTĪBA UN 

PRASMES 
U.2.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas un vispārējo 

izglītību 

U.2.2. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi  

U.2.3. Nodrošināt daudzveidīgas interešu un mūžizglītības iespējas 

RV3 KULTŪRVIDE U.3.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras pakalpojumu un 

pasākumu piedāvājumu 

U.3.2. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru kultūras vides 

attīstībai  

U.3.3. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas 

RV4 SPORTS UN 

VESELĪGS DZĪVESVEIDS 
U.4.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika aktivitātes 
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U.4.2. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi 

U.4.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

VTP2 SAKOPTA DZĪVES VIDE 

RV5 

INŽENIERTEHNISKĀ 

INFRASTRUKTŪRA UN 

MOBILITĀTE 

U.5.1. Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru un pakalpojumus 

U.5.2. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību 

U.5.3. Pilnveidot pasažieru pārvadājumu pieejamību un mobilitāti 

RV6 MĀJOKĻI UN 

NEKUSTAMAIS 

ĪPAŠUMS 

U.6.1. Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu 

U.6.2. Veicināt daudzdzīvokļu ēku un apsaimniekošanu 

U.6.3. Veicināt neapsaimniekoto ēku un teritoriju sakārtošanu 

U.6.4. Veicināt mājokļu pieejamību 

RV7 VIDE UN PUBLISKĀ 

ĀRTELPA 
U.7.1. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un labiekārtojumu 

U.7.2. Nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu  

U.7.3. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu 

VTP3 EKONOMISKI AKTĪVA PAŠVALDĪBA UN TEICAMA PĀRVALDĪBA 

RV8 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

VIDE 

U.8.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentus  un 

infrastruktūru 

U.8.2. Veicināt uzņēmēju sadarbību ekonomiskās vides attīstībā 

U.8.3. Veicināt lauksaimniecības nozares izaugsmi 

U.8.4. Veicināt tūrisma nozares izaugsmi  

RV9 PĀRVALDĪBA UN 

SADARBĪBA 

U.9.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un pakalpojumus 

U.9.2. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un informēšanas procesus 

U.9.3. Īstenot novada mārketingu 

U.9.4. Nodrošināt ārējo sadarbību un komunikāciju 

VTP4 SOCIĀLI NODROŠINĀTA VIDE 

RV10 SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI UN 

VESELĪBAS APRŪPE 

U.10.1. Pilnveidot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti 

U.10.2. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi 

U.10.3. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un uzlabot 

infrastruktūru 

RV11 DROŠĪBA U.11.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

U.11.2 Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā 

.. 
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4. Saskaņotība un pēctecība 

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam izstrādāta saskaņā ar Mālpils IAS 2014-2033, 

kas veidota saskaņā ar nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentiem. Līdz ar to  

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam izstrādāta, to saskaņojot ar nacionālā, 

reģionālā, un vietējā līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokumentiem. 

4.1. Atbilstība vidēja termiņa nacionāla līmeņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentam 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam1 (NAP2020) ir valsts galvenais nacionāla līmeņa vidēja 

termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums, prioritātes un būtiskākie 

to rīcību virzieni (RV).  

Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā ir „Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts 

labklājības pieaugumam!”. Lai sasniegtu vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes: tautas saimniecības 

izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības 

virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi 

ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi. 

Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam  darbības laiks pārsniedz NAP2020 termiņu. 

Līdz ar to šis plānošanas dokuments būtu saskaņojams ar nākamā termiņa Nacionālo attīstības plānu. 

2.tabula. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam 

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. 

gadam 

Mālpils novada attīstības programma 2019.-

2025. gadam 

Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme” 

RV Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 

starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi 

RV Izcila uzņēmējdarbības vide 

RV Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā 

izglītība 

RV Energoefektivitāte un enerģijas ražošana 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un 

teicama pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide  

 

VTP2 Sakopta dzīves vide 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un 

mobilitāte 

RV6 Mājokļi un nekustamais īpašums 

Prioritāte „Cilvēka drošumspēja” 

RV Cienīgs darbs 

RV Stabili pamati tautas ataudzei 

RV Kompetenču attīstība 

RV Vesels un darbspējīgs cilvēks 

RV Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības Latvijai pamats 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV1 Sabiedrība 

RV2 Izglītība un prasmes 

RV3 Kultūrvide 

RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 

 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un 

teicama pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide  

RV9 Pārvaldība un sadarbība 

 

VTP4 Sociāli nodrošināta vide 

RV10 Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe 

RV11 Drošība 

                                                      

1 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra 

Latvijas Republikas Saeimas lēmumu. 
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Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. 

gadam 

Mālpils novada attīstības programma 2019.-

2025. gadam 

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

RV Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos 

– teritoriju potenciāla izmantošana 

RV Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves apstākļu radīšanai 

RV Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV3 Kultūrvide 

 

VTP2 Sakopta dzīves vide 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un 

mobilitāte 

RV6 Mājokļi un nekustamais īpašums 

RV7 Vide un publiskā ārtelpa 

 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un 

teicama pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide  

RV9 Pārvaldība un sadarbība 

4.2. Atbilstība vidēja termiņa reģionāla līmeņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentam 

Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstība tiek plānota pēc Rīgas plānošanas reģiona attīstības 

programmā 2014.-2020. gadam izvirzītajiem uzstādījumiem, kuri tiks īstenoti sadarbojoties 

nacionālajām, reģionālajām un vietējām pārvaldes līmeņa institūcijām. Attīstības programmas Rīcību 

plāna aktualizācija veikta 2017. gadā. 

3.tabula. Saskaņotība ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmu 2014.-2020. gadam 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības 

programma 2014.-2020. gadam 

Mālpils novada attīstības programma 2019.-2025. 

gadam 

SM 1 - Sociāli iekļaujoša kopdzīve 

labklājīgās kopienās 

Prioritāte 1: Vitāla dabiskā kustība un 

migrācija 

Prioritāte 2: Kopienas un to 

pašpietiekamība 

Prioritāte 3: Elastīga un izcila izglītība 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV1 Sabiedrība 

RV2 Izglītība un prasmes 

RV3 Kultūrvide 

RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 

 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un teicama 

pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide 

SM 2 - Zināšanās balstīta “zaļa”, 

inovatīva un elastīga ekonomika 

Prioritāte 4: Globāli konkurētspējīgas 

nozares 

Prioritāte 5: Kvalitatīva satiksme un 

loģistika 

Prioritāte 6: Pašvaldības – attīstības 

virzītājas 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV1 Sabiedrība 

RV3 Kultūrvide 

 

VTP2 Sakopta dzīves vide 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un mobilitāte 

 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un teicama 

pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide  

RV9 Pārvaldība un sadarbība 
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SM 3 - Ekoloģiski tolerants dzīves 

veids un vietas 

Prioritāte 7: Ilgtspējīga dzīvesvide 

Prioritāte 8: Vieda attīstība 

 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV1 Sabiedrība  

 

VTP2 Sakopta dzīves vide 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un mobilitāte 

RV6 Mājokļi un nekustamais īpašums 

RV7 Vide un publiskā ārtelpa 

 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un teicama 

pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide  

RV9 Pārvaldība un sadarbība 

 

 

4.3. Atbilstība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem 

Mālpils novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādē ievērota pēctecība, izmantoti līdz 

šim izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie galvenie Mālpils novada pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti: 

• Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033. gadam (noteikti novada teritorijas 

attīstības ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi); 

• Mālpils novada teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam (noteikta un attēlota novada telpiskā 

struktūra);  

• Mālpils novada attīstības programma 2012.–2018. gadam (noteikti novada teritorijas attīstības 

vidēja termiņa uzstādījumi). 

 MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

Mālpils novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību 

virzieni ir saskaņā ar Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2033. gadam noteikto 

ilgtermiņa prioritāti, stratēģiskajiem mērķiem un pēctecīgas Mālpils novada attīstības programmā 

2012.-2018. gadam paredzētajam. 4. tabulā attēlota Mālpils novada teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu savstarpējā atbilstība. (ATTĒLS:6)  

  

 

Pēctecība 

Saskaņotība 
Saskaņotība 

Mālpils novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2014.-

2033. gadam

Mālpils novada Attīstības 

programma 2012.-2018. 

gadam

Mālpils novada attīstības 

programma 2019.-

2025.gadam
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4. tabula Mālpils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā pārnese un atbilstība 

MĀLPILS  NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-

2033. GADAM 

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

2012.-2018. GADAM 

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.-2025. GADAM 

Vīzija 

Mālpils novads 2033. gadā ir izglītības, kultūras un sporta centrs ar pilnvērtīgu dzīves telpu un daudzveidīgiem pakalpojumiem un iespējām 

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (SM) un ilgtermiņa 

prioritātes (IP) 

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) un stratēģiskie mērķi 

(SM) 

Vidēja termiņa prioritātes (VTP) un rīcības virzieni (RV) 

SM1 Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma 

grupām  

IP1 Konkurētspējīga un pieprasīta izglītība Latvijā  

Ilgtermiņā Mālpils novads pievērš pastiprinātu uzmanību 

novadā iegūstamās izglītības konkurētspējai (t.sk. 

profesionālās izglītības sasaistei un atbilstībai tirgus 

pieprasījumam sadarbībā ar uzņēmējiem, 

lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un tml.). 

SM1 Pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma 

grupām 

VTP1 Izglītots, zinošs un aktīvs iedzīvotājs 

RV1 Vispārējā un profesionālā izglītība 

RV2 Mūžizglītība un interešu izglītība 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV1 Sabiedrība 

RV2 Izglītība un prasmes 

RV3 Kultūrvide 

RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 

Ņemot vērā pārmaiņas izglītības iestāžu nodrošinājumā Mālpils 

novadā, mainās arī uzsvari īstenojamos rīcības virzienos – 

papildus iepriekš noteiktajām aktivitātēm izglītībā, nākamajā 

termiņā SM1 īstenošanā nozīmīgas ir sabiedrības, kopienas 

aktivitātes, kultūrvides un sporta nodrošinājums aktīvas un 

zinošas sabiedrības veidošanā. 

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide  

IP2 Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves telpa  

Otra aktualitāte ilgtermiņā ir ilgtspējīgas un pievilcīgas 

dzīves telpas veidošana, kas nozīmē ilgtspējas principu 

nodrošināšanu infrastruktūras attīstībā (investīcijas 

infrastruktūras attīstībai ir ekonomiski pamatotas, videi 

draudzīgas un nodrošina atbalstu sabiedrībai 

nepieciešamo pakalpojumu pieejamībai t.sk. novada 

iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšanai). 

SM2 Sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide 

VTP2 Sakopta daba, moderna tehniskā 

infrastruktūra un pievilcīga publiskā telpa 

RV3 Tehniskā infrastruktūra, ēkas un publiskā ārtelpa  

RV4 Satiksmes infrastruktūra 

RV5 Sabiedriskā drošība 

RV6 Dabas resursi un kultūrvēsturiskais mantojums 

VTP2 Sakopta dzīves vide 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un mobilitāte 

RV6 Mājokļi un nekustamais īpašums 

RV7 Vide un publiskā ārtelpa 

Sakoptas un pievilcīgas dzīves vides veidošana nākamajā 

periodā saglabā aktualitāti, apvienojot transporta, 

inženiertehnisko infrastruktūru un mobilitāti. Ņemot vērā 

energoefektivitātes jautājumu, mājokļu politikas aktualizēšanos 

nacionālā mērogā un trūkstošos resursus Mālpils novadā, 

izdalīts atsevišķs rīcības virziens – RV6 Mājokļi un nekustamais 

īpašums. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana iekļauta RV3 

Kultūrvide, savukārt RV7 Vide un publiskā ārtelpa ietver vides, tai 

skaitā,  dabas resursu, atkritumu apsaimniekošanas, u.c. 

jautājumus. 
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MĀLPILS  NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-

2033. GADAM 

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  

2012.-2018. GADAM 

MĀLPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.-2025. GADAM 

SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstību 

veicinoša vide 

IP3 Attīstīta un konkurētspējīga uzņēmējdarbība  

Trešā ilgtermiņa prioritāte ir attīstīta un konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība novada teritorijā, kas tiek veicināta ar 

daudzveidīgiem uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumentiem un uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstību pašreizējās ražošanas teritorijās. 

SM3 Efektīva pārvalde un ekonomisko attīstību 

veicinoša vide 

VTP3 Inovatīvi uzņēmēji un teicama pašvaldības 

pārvaldība 

RV7 Pārvaldība un sadarbība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un teicama pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide  

RV9 Pārvaldība un sadarbība 

Vidējā termiņā saglabāti iepriekš noteiktie rīcības virzieni. 

SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts  

IP4 Pilnvērtīgai dzīvei nodrošināti augstas kvalitātes 

pakalpojumi  

Augstas kvalitātes pakalpojumi ir vēl viena novada 

prioritāte ilgtermiņā, kas tiek īstenota, paaugstinot 

pašvaldības iestāžu kapacitāti, uzlabojot pakalpojumiem 

nepieciešamo tehnisko infrastruktūru un modernizējot 

materiāltehnisko bāzi. 

SM4 Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts 

VTP4 Veselīgs, aizsargāts un ar daudzveidīgiem 

pakalpojumiem nodrošināts iedzīvotājs 

RV9 Kultūras, sporta un sabiedriskās aktivitātes  

RV10 Veselības un sociālā aprūpe un pakalpojumi 

VTP4 Sociāli nodrošināta vide 

RV10 Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe 

RV11 Drošība 

Vidējā termiņā saglabāts iepriekš noteiktais rīcības virziens 

attiecībā uz sociāliem pakalpojumiem un veselības aprūpi, 

prioritāti papildinot ar drošības jautājumiem – sabiedriskā 

kārtība un drošība, ietverot arī starpinstitūciju sadarbību 

drošības sajūtas veidošanā.  

Izstrādājot Mālpils novada Attīstības programmu 2019.–2025. gadam, izvērtēti Amatas, Ogres, Ropažu un Siguldas novadu pašvaldību vidēja termiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumenti (skat. 5. tabulu). 

5.tabula Amatas, Ogres, Ropažu un Siguldas novadu pašvaldību vidēja termiņa attīstības uzstādījumi 

Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Vidēja termiņa teritorijas attīstības uzstādījumi Funkcionālās saites, sadarbības jomas 

Amatas novads 

Attīstības 

programma 2012.-

2018. gadam2 

(Vidzemes 

plānošanas reģions) 

Latvijā: 

✓ Eko produkcija; 

✓ Veselību stiprinoša un 

atjaunojoša vide (veselības 

takas); 

✓ Atraktīvs un daudzveidīgs 

tūrisms (Rakši); 

✓ Radošās industrijas. 

VTP1 Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un attīstīta 

lauksaimniecība 

RV1 Uzņēmējdarbības vide  

RV2 Tūrisms  

RV3 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

mājražošana RV4 Alternatīvie energoresursi 

VTP2 Mūsdienīga tehniskā infrastruktūra un pievilcīga 

publiskā ārtelpa 

RV5 Satiksmes infrastruktūra 

Plašas funkcionālās saites Amatas novadam ir ar apkārtējām 

pašvaldībām tūrisma jomā, jo īpaši pateicoties Gaujas 

Nacionālam parkam un kopējiem Vidzemes tūrisma 

maršrutiem. 

 

                                                      
2 Amatas novada attīstības programma 2013.-2019. gadam. Skat.: http://www.amatasnovads.lv/teritorijas-attistiba/citi-planosanas-dokumenti/  

http://www.amatasnovads.lv/teritorijas-attistiba/citi-planosanas-dokumenti/
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Vidzemes reģionā: 

✓ Kokapstrāde ar augstu 

pievienoto vērtību; 

✓ Lauksaimniecība; 

✓ Atraktīvs un daudzveidīgs 

tūrisms (Rakši); 

✓ Derīgie izrakteņi (grants, 

smilts). 

RV6 Mājokļi un infrastruktūra 

RV7 Labiekārtošana un vides aizsardzība 

VTP3 Pieejami un kvalitatīvi pakalpojumi iedzīvotāju 

labklājības nodrošināšanai 

RV8 Izglītība  

RV9 Kultūra un tradīcijas  

RV10 Sports un aktīvā atpūta  

RV11 Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, 

drošība  

RV12 NVO sektors 

RV13 Pārvaldība un sadarbība 

 

Ropažu novads 

Attīstības 

programma 2013.-

2029. gadam3 

 

(Rīgas plānošanas 

reģions) 

✓ Mežsaimniecība; 

✓ Derīgo izrakteņu ieguve; 

✓ Rūpnieciskā ražošana; 

✓ Pārtikas produktu ražošana; 

✓ Mājražošana; 

✓ Loģistika; 

✓ Aktīvās atpūtas tūrisms. 

Vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcību virzieni:  

VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls 

RV1 Izglītība 

RV2 Sports 

RV3 Kultūra 

RV4 Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi 

VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, “zaļā domāšana” 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un komunālā 

saimniecība 

RV6 Satiksmes infrastruktūra 

RV7 Drošība 

RV8 Publiskā ārtelpa 

RV9 Vides aizsardzība 

VTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai 

RV10 Uzņēmējdarbības vide 

RV11 Tūrisms 

VTP4 Pašvaldības kapacitāte, iedzīvotāju iesaiste un 

atgriezeniskā saite 

Funkcionālo saišu stiprināšana ar Mālpils novadu – darba 

iespējas, izglītība, kultūra, sports, tūrisms, derīgie izrakteņi; 

Mālpils novads: Kopīgas intereses ir saistītas ar tūrisma 

infrastruktūru, pakalpojumiem un sportu. Plašas iespējas 

stiprināt darbatirgus funkcionālās saites – Mālpils novada 

ražošanas uzņēmumos trūkst darbaspēka, kuru būtu 

iespējams piesaistīt no Ropažu novada. Ropažu novada 

bērnudārzos nav pietiekami daudz vietas bērniem, savukārt 

Mālpils novadā bērnudārzā uz doto brīdi ir brīvas aptuveni 

30 vietas. Ropažu novads ar Mālpils novadu var sadarboties 

sporta jomā, jo Mālpils novada sporta infrastruktūra ir 

attīstīta (sporta komplekss ar peldbaseinu, BMX trase, 

slidotava u.c.) un novadā regulāri norisinās dažāda līmeņa 

sacensības un sporta pasākumi. Pirms Ropažu novada 

Kultūras centra izbūves, novada iedzīvotāji plaši izmantoja 

Mālpils Kultūras centra piedāvājumu, pašlaik tas ir mazāk 

izteikts. Nākotnē Ropažu novadam iespējams paplašināt 

sadarbību ar Mālpils profesionālo vidusskolu, ar kuru 

atsevišķas Ropažu novada pašvaldības iestādes sadarbojas 

jau pašlaik. Mālpils novadam ir intereses sadarboties ar 

Ropažu novadu derīgo izrakteņu nozarē, jo Mālpils novadā 

                                                      
3 Ropažu novada attīstības programma 2013.-2019. gadam. Skat.: https://ropazi.lv/lv/novads/attistibas-vizija/  

https://ropazi.lv/lv/novads/attistibas-vizija/
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RV12 Pašvaldība 

RV13 Kopiena 

nav pietiekami daudz savu resursu, lai nodrošinātu 

nepieciešamos resursu ceļu būvei. 

Ogres novads 

Attīstības programma 

2014.-2020. gadam4 

(Rīgas plānošanas 

reģions) 

Ogres novada lauku teritorijas 

ekonomiskā specializācija: 

✓ Lauksaimniecība un 

pārstrāde 

✓ Mežsaimniecība un 

mežistrāde 

✓ Apstrādes rūpniecība 

(Ogres novada 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-2037. 

gadam) 

1.VTP Optimāla sociālās aizsardzības un veselības 

veicināšanas pārvaldība  

1.1.RV Sociālā darba organizācijas pilnveidošana 

1.2.RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas 

speciālistiem 

1.3.RV Sadarbība ar citām institūcijām 

2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra 

2.1.RV Infrastruktūras uzlabošana 

3. VTP Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība 

3.1.RV Sociālo pakalpojumu pilnveide 

3.2.RV Jaunu alternatīvo pakalpojumu ieviešana 

3.3.RV Veselības aprūpe 

4. VTP Sabiedrības līdzdalība sociālajā aizsardzībā un 

veselības veicināšanā 

4.1.RV Iedzīvotāju iesaistīšana sociālo un 

veselības veicināšanas problēmu risināšanā 

Attīstības programmā 2014.-2020. gadam nav atrunāta 

sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, tai skaitā, Mālpils novadu. 

Ilgtermiņa prioritātes paredz veicināt starpnovadu sadarbību 

jaunatnes politikas īstenošanā, attīstīt sadarbību ar Latvijas 

un citu valstu pašvaldībām. 

Siguldas novads 

Attīstības programma 

2018.-2024. gadam5 

(Rīgas plānošanas 

reģions) 

Rīgas plānošanas reģionā:  

✓ tūrisma un rekreācijas 

centrs; 

✓ ziemas sporta centrs,; 

✓ kultūras centrs; 

✓ pakalpojumu centrs; 

✓ izglītības centrs.  

Latvijā: 

✓ tūrisma un rekreācijas 

centrs, 

✓ ziemas sporta centrs 

SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un 

pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides 

infrastruktūru 

RV1 Kopienas 

RV2 Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un mobilitāte 

RV3 Mājokļi 

RV4 Vides aizsardzība 

RV5 Izglītība 

RV6 Kultūra 

Siguldas novada kopīgās interešu teritorijas ar apkārtējiem 

novadiem, tai skaitā, Mālpils novadu: 

 perspektīvo veloceļu turpmākās izpētes, 

plānošanas un attīstības teritorijas;  

 sabiedriskā transporta kustības maršrutu plānošana 

u.c. 

Mālpils novadam izteikta funkcionālā saite ar Siguldas 

novadu – saņem pakalpojumus, kas Mālpils novadā pieejami 

                                                      
4 Ogres novada attīstības programma 2014.-2020. gadam. Skat.: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3382  
5 Siguldas novada attīstības programma 2018.-2024. gadam. Skat.: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_7286  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3382
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_7286


17 

 

Pašvaldība Ekonomiskā specializācija Vidēja termiņa teritorijas attīstības uzstādījumi Funkcionālās saites, sadarbības jomas 

✓ kultūras centrs.  RV7 Sports 

RV8 Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi 

RV9 Drošība 

RV10 Pārvalde 

SM2 Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga 

saimnieciskā darbība 

RV11 Ekonomiskā vide 

tikai daļēji vai nav pieejami vispār, kā arī izmanto darba tirgus 

iespējas. 
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