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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 SASTĀVDAĻAS 

Attīstības programmas Rīcības plāns nosaka noteiktus pasākumus, aktivitātes, kurus realizējot tiek izpildīti 

Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada teritorijas attīstības ilgtermiņa un vidēja 

termiņa uzstādījumi. 

Rīcības plānā tiek norādīti pasākumi un aktivitātes uzdevumu izpildei, atbildīgie par pasākumu izpildi, izpildes 

termiņš vai periods, finanšu resursu avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji. 

Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu, 

ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto pašvaldības budžetu. 

 

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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1. Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi1 

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 pirmskolas 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 

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 

                                                           
1 Pilno versiju skatīt Mālpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam II sējumā “Stratēģiskā daļa” 
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2. Rīcības plāns 

 

Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

VTP1 Aktīva un zinoša sabiedrība 

RV1 Sabiedrība 

U.1.1. Veicināt kopienu attīstību un sabiedrisko aktivitāti 

R.1.1.1. Kopienu iniciatīvu grupu izveide un 

attīstība 

- Pieejams konsultatīvais un informatīvais atbalsts 

nevalstiskā sektora darbības nodrošinājumam 

- Veicināta nevalstiskā sektora organizāciju sadarbība 

un aktivitāte 

- Pilnveidota biedrību infrastruktūra un materiāli 

tehniskā bāze 

- Brīvprātīgā darba veicināšana 

Pastāvīgi Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.1.1.2. Sabiedrības iesaistes veicināšana savas 

dzīves telpas un aktivitāšu uzlabošanā  

- Organizētas iedzīvotāju sapulces un forumi 

sabiedriskās domas izzināšanai un aktivitāšu 

plānošanai 

- Iesaistītas jauniešu biedrības novada bērnu un 

jauniešu sabiedriskās dzīves nodrošināšanā  

- Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu 

attīstība (ieviesti vairāki sabiedrisko aktivitāšu, 

iedzīvotāju iniciatīvas attīstības projekti, u.c.)  

- Organizētas apmācības, nometnes, neformālā 

izglītība  

Pastāvīgi Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U.1.2. Īstenot jaunatnes politiku 

R.1.2.1. Atbalsts bērnu un jauniešu izaugsmei - Atbalstīti un īstenoti jauniešu iniciatīvas projekti 

- Izglītības iestāžu dalība starptautiskos projektos 

- Pilnveidota jaunatnes jomai nepieciešamā 

infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, Mālpils 

Tautskola 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Izveidots bērnu un jauniešu centrs 

- Izveidota un nodrošināta Dienas centra izveide brīvā 

laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem 

U.1.3. Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus 

R.1.3.1. Ģimeņu piesaistīšanas dzīvei novadā 

veicināšana  

- Izveidoti atbalsta instrumenti jauno ģimeņu dzīvei 

Mālpils novadā (dzīvojamais fonds, brīvā laika 

pavadīšana ar bērniem) 

2022 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.1.3.2. Pakalpojumu ģimenēm ieviešana - Veicināta pakalpojumu ģimenēm ieviešana (māmiņu 

klubiņš/ “bēbīšu skoliņa”, aktivitātes grūtniecēm, 

auklīšu pakalpojumi, nodrošināt pašvaldības iestādēs 

mazuļu pārtīšanas galdiņš pašvaldības iestādēs) 

- Izglītojoši pasākumi jaunajām ģimenēm 

- Attīstīt ģimenēm ar bērniem draudzīgu vidi (atbalsts 

ģimenes pieaugumam, ēdināšana izglītības iestādēs, 

interešu izglītība un cits atbalsts, ieguldījumi 

infrastruktūrā, u.c.) 

2022 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

RV2 Izglītība un prasmes 

U.2.1. Nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pirmskolas un vispārējo izglītību 

R. 2.1.1 Kvalitatīva pirmsskolas un vispārējās 

izglītības piedāvājuma nodrošināšana 

- Nodrošināti pedagogu kapacitātes celšanas 

pasākumi (regulāras izglītības darbinieku apmācības, 

kursi un semināri, pieredzes apmaiņa, motivācijas 

celšanas pasākumi, u.c.)  

- Paplašināts skolas piedāvājums skolēnu piesaistei un 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā 

- Cilvēkresursu attīstību veicinošu projektu izstrādē un 

ieviešanā izglītības iestādēs 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 

R. 2.1.2. Starpiestāžu sadarbības veicināšana 

kvalitatīvas izglītības īstenošanā 

- Regulāri kopīgas izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās 

un pieredzes apmaiņas pasākumi 

- Izglītības iestāžu vadošo darbinieku un atbildīgās 

komitejas tikšanos organizēšana 

Pastāvīgi Mālpils novada 

dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Veicināta sadarbība starp skolām pārejai no 

pirmsskolas uz sākumskolas izglītību, no sākumskolas 

uz pamatizglītību, no pamatizglītības uz vidējo 

izglītību 

- Veicināta iekļaujošās izglītības pilnveide 

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

R.2.2.1. Izglītības iestāžu un pieguļošās teritorijas 

infrastruktūras pilnveide 

- Uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra 

- Renovētas ūdens, siltumapgādes un kanalizācijas 

sistēmas 

- Labiekārtota izglītības iestāžu ārējā vide 

- Modernizētas rotaļu zonas atbilstoši vecumu grupām 

- Pietiekamā skaitā pieejamas velonovietnes pie 

izglītības iestādēm 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 

R.2.2.2. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana un 

uzlabošana atbilstoši īstenojamām 

izglītības programmām 

- Iestādes aprīkotas ar mācību procesam nepieciešamo 

materiāltehnisko bāzi (mēbelēm, u.c.) 

- Modernizēti, renovēti mācību priekšmetu kabineti 

- Mācību klases aprīkotas ar projektoriem/ 

interaktīvām tāfelēm un citām mācību procesā 

nepieciešamām tehnoloģijām 

- Nodrošināts sporta inventāra un koriģējošās 

vingrošanas nodarbību inventārs 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, Mālpils 

novada 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 

R.2.2.3. Ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas 

nodrošināšana atbilstoši prasībām 

- Nodrošinātas ugunsdrošības un signalizācijas 

sistēmas Mālpils novada vidusskolā 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, Mālpils 

novada 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 

U.2.3. Nodrošināt daudzveidīgas interešu un mūžizglītības iespējas 

R.2.3.1. Interešu izglītības programmu 

pilnveidošana izglītības iestādēs 

- Nodrošinātas vajadzībām atbilstošas interešu 

izglītības iespējas  

- Nodrošināti tehniskās ievirzes pulciņi  

2019-2025 Mālpils novada 

dome,  Mālpils 

novada 

izglītības 

iestādes, 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Nodrošināta esošo interešu izglītības programmu 

pilnveide 

- Pieejama svešvalodas apguve PII audzēkņiem  

- Aktīvi popularizēts un plaši izmantots sporta 

kompleksa piedāvājums brīvā laika pavadīšanai 

biedrība 

“Mālpils 

Tautskola” 

R.2.3.2. Daudzveidīgu un kvalitatīvu mūžizglītības 

iespēju nodrošināšana 

- Sabiedrības vajadzībām un iespējām atbilstošs 

mūžizglītības piedāvājums 

- Ieviestas jaunas, sabiedrībā pieprasītas neformālās 

izglītības programmas un pilnveidotas esošās 

iespējas 

- Bibliotēku, muzeju, kultūras, sporta, medicīnas un 

sociālās aprūpes iestāžu, nodibinājumu, biedrību un 

citu institūciju dalība neformālās izglītības 

piedāvāšanā dzīves vietās 

- Organizēti regulāri tālākizglītības pasākumi   

- Izstrādāta un ieviesta ģimenes izglītības programma 

- Nodrošinātas  konsultācijas karjeras un izglītības 

izvēlēs 

- Īstenoti starptautiski sadarbības projekti 

- Izstrādāta un realizēta rehabilitācijas un motivācijas 

programma sociālās atstumtības un darba tirgus riska 

grupām 

- Pieejama informācija un aktualitātes par 

mūžizglītības piedāvājumu novadā mājas lapā, 

„Mālpils Vēstis”, u.c.  

- Nodrošinātas atbalsta iespējas mūžizglītības apguves 

finansēšanā 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, biedrība 

“Mālpils 

Tautskola” 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 

R.2.3.3. Interešu izglītības un mūžizglītības 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

- Nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā bāze Pastāvīgi Mālpils novada 

dome, Mālpils 

novada 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

vidusskola, 

biedrība 

“Mālpils 

Tautskola” 

R.2.3.4. Mūzikas un Mākslas skolas 

materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras 

uzlabošana 

- Nodrošināta mācību programmu apguvei atbilstoša 

infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze 
Pastāvīgi Mālpils novada 

dome, Mūzikas 

un Mākslas 

skola 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžeta līdzekļi, 

fondu līdzekļi 

RV3 Kultūrvide 

U.3.1. Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras pakalpojumu un pasākumu piedāvājumu 

R.3.1.1. Kvalitatīva un daudzpusīga kultūras 

piedāvājuma nodrošināšana 

- Sadarbības veicināšana kultūras piedāvājuma 

nodrošināšanā 

- Organizēti reģionāli un starptautiski pasākumi 

- Ieviesti jaunievedumi kultūras jomā 

- Veicināta kultūras pasākumu apmeklētība 

- Organizēti kultūras darbinieku profesionālās pilnveides 

un pieredzes apmaiņas pasākumi  

- Pilnveidots bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts un 

kvalitāte 

Pastāvīgi Mālpils kultūras 

centrs 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.3.1.2. Iedibināto aktivitāšu un tradīciju 

saglabāšana un attīstība 

- Organizēta amatierkolektīvu darbība 

- Organizēti Mālpils novada svētki 

- Līdzdalība ārpus novada pasākumos un valsts un 

reģionālajos svētkos 

Pastāvīgi Mālpils kultūras 

centrs, Mālpils 

novada dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

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

R.3.2.1. Mālpils kultūras centra infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

- Pilnveidotas un modernizētas, izremontētas telpas un 

aprīkojums 

- Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām 

2019-2025 Mālpils kultūras 

centrs, Mālpils 

novada dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  

sistēmas projektēšana un izbūve  

R.3.2.2. Bibliotēku infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide 

- Pilnveidotas un modernizētas, izremontētas  telpas un 

aprīkojums 

- Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana atbilstoši 

mūsdienu prasībām 

2019-2025 Mālpils kultūras 

centrs, Mālpils 

novada dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U.3.3. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas 

R.3.3.1. Nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšana 

- Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana 

- Novadpētniecības darbības pilnveide 

- Atbilstošas telpas Mālpils Kultūras centra vēsturiskā 

mantojuma krājuma materiālu pastāvīgo ekspozīciju 

izvietošanai 

- Skulmju dzimtas mākslinieku mājas saglabāšana 

2019-2025 Mālpils kultūras 

centrs, Mālpils 

novada dome, 

Mālpils novada 

bibliotēkas 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.3.3.2. Parku infrastruktūras atjaunošana un 

sakārtošana Mālpilī  

- Labiekārtots parks Mālpilī 2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K” 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.3.3.3. Kultūrvēsturisko un dabas objektu 

sakopšana, izveidojot tos par tūrisma 

objektiem (avoti, pilskalni, ēkas) 

- Sakopti un interesi piesaistoši tūrisma objekti 

- Objekti iekļauti tūrisma piedāvājumā un attiecīgi 

popularizēti 

- Esošo dabas taku un dabas, kultūrvēsturisko objektu 

pilnvērtīga apsaimniekošana un uzturēšana 

Pastāvīgi Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

biedrības  

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

RV4 Sports un veselīgs dzīvesveids 

U.4.1. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un brīvā laika aktivitātes 

R.4.1.1. Kvalitatīvu un daudzveidīgu aktivitāšu 

pieejamības nodrošināšana 

- Izvērtēta sporta pasākumu organizācija un kvalitāte, 

veikti procesa pilnveides pasākumi 

- Pilnveidots un dažādots Sporta kompleksa 

pakalpojumu piedāvājums  un kvalitāte 

- Pilnveidots sporta pulciņu piedāvājums un īstenota to 

popularizēšana bērniem un jauniešiem 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, Sporta 

komplekss 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Gada sporta pasākuma rīkošana novada iedzīvotājiem 

- Organizētas sacensības komandu sporta spēļu veidos 

- Organizētas  nodarbības un sacensības individuālajos 

sporta veidos 

- Veicinātas tautas sporta aktivitātes ciemos 

- Nodrošinātas sporta aktivitātes dažādām interešu 

grupām visu gadu  

U.4.2. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

R.4.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras 

nodrošinājuma pilnveide un attīstība 

- Pilnveidots Sporta kompleksa zāļu, stadiona, u.c. telpu 

nodrošinājums un kvalitāte 

- Pilnveidota publiskā sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūra 

- Izveidota atpūtas vieta pie ūdeņiem  

- Pilnveidota bērnu rotaļlaukumu infrastruktūra ciemos 

- Pilnveidots āra volejbola laukums, ledus laukums, 

BMX trase, mototrase u. c. laukumi, kurus var  

labiekārtot sporta un brīvā laika pavadīšanas 

vajadzībām 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, Sporta 

komplekss, 

NVO, 

komersanti  

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi, privātie 

līdzekļi 

R.4.2.2. Sporta nozares attīstībai nepieciešamā 

inventāra un ekipējuma iegāde 

- Nodrošināts mūsdienīgs un atbilstošs sporta inventārs 

 

2019-2025 Mālpils novada 

dome,  Sporta 

komplekss 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U.4.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

R.4.3.1. Veselības veicināšanas un veselīga 

dzīvesveida paradumu ieviešanas 

pasākumi 

- Īstenoti veselīga dzīvesveida un sportisko aktivitāšu 

popularizēšanas pasākumi: 

 Ģimeņu sporta diena 

 Orientēšanas sacensības 

 Tūrisma pārgājieni 

- Organizēti veselības veicināšanas pasākumi un fiziskās 

aktivitātes, izveidotas kopīgas interešu grupas 

Pastāvīgi Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests, Sporta 

komplekss, 

Mālpils novada 

vidusskola 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Notiek sadarbība starp novada izglītības iestādēm, 

ģimenes ārstu praksēm, Sociālo dienestu, NVO, u.c., 

par veselīga dzīvesveida aktualizēšanu novadā 

VTP2 Sakopta dzīves vide 

RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un mobilitāte 

U.5.1. Uzlabot un attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru un pakalpojumus 

R.5.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

pilnveide, uzturēšana un paplašināšana 

- Ciemos nodrošināta kvalitatīva ūdensapgāde 

- Rekonstruēta ūdenssaimniecības infrastruktūra ciemos  

- Rekonstruētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 

- Modernizēta kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu 

sistēma Sidgundas ciemā 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.5.1.2. Siltumapgādes sistēmu pilnveidošana - Pilnveidota daudzdzīvokļu māju apkures infrastruktūra 

- Pilnveidota siltumapgādes sistēma Mālpilī 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.5.1.3. Lietus ūdens kanalizāciju sistēmu izpēte, 

atjaunošana un attīstīšana 

- Apsaimniekotas esošās lietus ūdens kanalizācijas 

sistēmas un izbūvētas jaunas 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.5.1.4. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija - Rekonstruētas meliorācijas sistēmas pašvaldības 

zemēs 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

nekustamo 

īpašumu 

īpašnieki, 

lietotāji 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

fiansējums 

R.5.1.5. PSIA “Norma K” tehniskās bāzes 

uzlabošana un kapacitātes palielināšana 

- Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību 

- Augsta komunālā uzņēmuma kapacitāte un 

modernizēta tehniskā bāze 

2019-2025 PSIA “Norma K”, Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

U.5.2. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību 

R.5.2.1. Transporta infrastruktūras uzturēšana un 

attīstība 

- Nodrošināta transporta infrastruktūras uzturēšana un 

pilnveide 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Īstenota sadarbība ar valsts pārvaldes atbildīgajām 

institūcijām valsts autoceļu uzturēšanas un pilnveides 

jautājumos 

- Uzlaboti ielu segumi ciemos  

- Rekonstruēta Jaunā – Krasta iela Mālpils ciemā, auto 

stāvlaukuma izbūve pie PII  

- Rekonstruētas  ielas Mālpils , Sidgundas un Upmalu 

ciemos, sakāŗtoti un izbūvēti gājēju celiņi 

- Uzlabots pašvaldības autoceļu stāvoklis 

R.5.2.2. Satiksmes drošības uzlabošana - Uzlabota satiksmes drošība, ierīkojot gājēju pārejas un 

ieviešot ātruma samazināšanas pasākumus 

- Aktualizētas ceļa zīmes, brīdinājuma zīmes 

- Ierīkots un pilnveidots ielu apgaismojums 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, VAS 

“LVC” 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.5.2.3. Apdzīvoto vietu labiekārtošana un 

iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana 

- Ciemos uzlaboti gājēju celiņu segumi 

- Ciemos ierīkoti jauni gājēju pastaigu celiņi, veloceļi 

- Izveidota LVS atbilstoša veloinfrastruktūra, 

velonovietnes 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, VAS “LVC 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.5.2.4. Valsts autoceļu rekonstrukcijas veicināšana 

un interešu pārstāvēšana valstiskā līmenī 

- Rekonstruēti valsts reģionālie autoceļi P3 Garkalne – 

Alauksts un P8  Inciems – Sigulda – Ķegums 

- Rekonstruēti valsts vietējie autoceļi 

- Gājēju / veloceļa izbūve Strēlnieku ielā līdz Mālpils 

kapiem un Mergupes ielā izbūve un rekonstrukcija 

2019-2025 VAS “LVC” Valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

U.5.3. Pilnveidot pasažieru pārvadājumu pieejamību un mobilitāti 

R.5.3.1. Pasažieru pārvadājumu kvalitātes un 

pieejamības pilnveidošana 

- Pilnveidoti skolēnu pārvadājumu maršruti, 

pārvadāšanas laiki un tehniskais nodrošinājums 

- Veicināta pasažieru pārvadājumu kvalitāte un 

pieejamība 

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

RV6 Mājokļi un nekustamais īpašums 

U.6.1. Veicināt ēku energoefektivitātes paaugstināšanu 

R.6.1.1. Energoefektivitātes projektu izstrādes 

veicināšana un attīstība 

- Veicināta daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu 

realizācija 

- Realizēti pašvaldībai piederošo ēku  

energoefektivitātes  projekti 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

privātie investori 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

U.6.2. Veicināt daudzdzīvokļu ēku un apsaimniekošanu 

R.6.2.1. Daudzdzīvokļu māju pagalmu 

sakārtošanas veicināšana 

- Atbalstīt daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas 

projektu izstrādi 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

privātie investori 

 Valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.6.2.2. Esošo mājokļu apsaimniekošanas 

veicināšana 

- Veicināt apsaimniekošanas biedrību izveidi 

daudzdzīvokļu mājās ciemos 

- Uzlabota namu apsaimniekošana ciemos 

- Piesaistīti privātie apsaimniekotāji 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

privātie investori 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

U.6.3. Veicināt neapsaimniekoto ēku un teritoriju sakārtošanu 

R.6.3.1. Privāto teritoriju un īpašumu sakārtošanas 

veicināšana 

- Sakoptas privātās teritorijas 

- Apzinātas degradētās teritorijas un grausti novadā 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, privātie 

investori 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, privātais 

finansējums 

U.6.4. Veicināt mājokļu pieejamību 

R.6.4.1. Dzīvojamā fonda uzlabošana - Veicināta jauna dzīvojamā fonda izveide 

- Izveidots īres dzīvokļu fonds 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, privātie 

investori 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

RV7 Vide un publiskā ārtelpa 

U.7.1. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un labiekārtojumu 

R.7.1.1. Publiski pieejamo teritoriju labiekārtošana 

un uzturēšana 

- Publiskās ārtelpas teritoriju  labiekārtošana ciemos 

- Domes administrācijas ēkas rekonstrukcija, telpu 

remonts 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K”, 

biedrības  

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Mālpils estrādes infrastruktūras atjaunošana vai jaunas 

izbūve 

- Publiskās atpūtas vietu pie ūdeņiem ierīkošana, 

labiekārtošana 

- Bērnu rotaļlaukumu izbūve un aprīkojuma 

atjaunošana, un laukumu segumu uzlabošana ciemos 

R.7.1.2. Vides pieejamības nodrošināšana pie 

pašvaldības ēkām un publiskām teritorijām 

- Nodrošināta vides pieejamība pie pašvaldības ēkām  

- Nodrošināta vides pieejamība publiskām teritorijām 

(ūdeņi, parki, vides objekti u.c.) 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K” 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.7.1.3. Mālpils novada kapsētu teritoriju 

sakārtošana  

- Izveidota atkritumu šķirošanas sistēma Mālpils kapos 

- Sakārtotas Mālpils, Rūķīšu un Torņkalna kapsētu 

teritorijas 

- Paplašināta Mālpils kapsētas teritorija, kapliču ēku 

labiekārtošana un atjaunošana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, PSIA 

“Norma K” 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

U.7.2. Nodrošināt vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu 

R.7.2.1. Vides izglītības un informatīvu pasākumu 

organizēšana  

- Sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par vides 

aizsardzību (Eko skola) 
2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.7.2.2. Zemes, ūdens un meža resursu 

apsaimniekošanas uzraudzības 

organizēšana 

- Pilnveidota pašvaldībai piekritīgo un privāto 

nekustamo īpašumu un resursu izmantošanas 

uzraudzība 

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets 

R.7.2.3. Zivju resursu ikgadēja atjaunošana - Zivju resursu papildināšana   2019-2025 Mālpils novada 

dome, biedrība 

“Mālpils zivīm” 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.7.2.4. Mazo HES darbības uzraudzības veikšana - Vidi un dabas resursu saudzējošu tehnoloģiju 

izmantošanā HES darbībā 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.7.2.5. Derīgo izrakteņu racionāla un ilgtspējīga 

ieguve un izmantošana 

- Ilgtspējīga un attīstīta derīgo izrakteņu nozarē (t.sk. 

ģipša produktu ražošana) 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

R.7.2.6. Attīstīt un veicināt atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu 

- Atjaunojamo energoresursu projektu attīstība un 

realizācija 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U.7.3. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu 

R.7.3.1. Atkritumu šķirošanas un savākšanas 

pakalpojumu nodrošināšana 

- Izveidoti un uzturēti atkritumu šķirošanas punkti 

ciemos ; 

- Izveidots šķiroto atkritumu savākšanas laukums 

novadā 

- Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju organizēta 

regulāra lielgabarīta un bīstamo atkritumu un sadzīves 

iekārtu savākšana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome; PSIA 

Norma K, 

komersants 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.7.3.2. Ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas 

nodrošināšana 

- Ieviestas inovatīvas atkritumu apsaimniekošanas 

metodes 

- Ieviestas ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas 

metodes 

- Veicināta iedzīvotāju izglītošana atkritumu 

apsaimniekošanas jautājumos 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersants 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

VTP3 Ekonomiski aktīva pašvaldība un teicama pārvaldība 

RV8 Uzņēmējdarbības vide 

U.8.1. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentus un infrastruktūru 

R.8.1.1. Uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšana - Turpināt nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu 

piemērošanu 

- Veicināta uzņēmēju dalība sabiedriskās apspriešanās 

un novada attīstības plānošanā 

- Ieviestas apmācību programmas un konsultācijas 

dažādu nozaru uzņēmējiem sadarbībā ar tuvējām 

pašvaldībām 

- Organizēti uzņēmēju dienu pasākumi 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti  

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Pašvaldības mājaslapā uzlabota informācija par 

vietējiem uzņēmējiem 

R.8.1.2. Informatīva atbalsta sniegšana novada 

uzņēmējiem 

 

- Nodrošināta informācijas pieejamība par 

uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem un 

iespējām  

- Sniegts informatīvais atbalsts par ES struktūrfondu 

līdzfinansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībā 

un konkurētspējas paaugstināšanā nodrošināšana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.8.1.3. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide un uzturēšana 

- Uzturēta un aktualizēta uzņēmējdarbībai piemērotu 

pieejamo telpu, potenciālo industriālo zonu datu 

bāze 

- Informācijas datu bāzes uzturēšana un pilnveide par 

dažādiem ekonomiskai darbībai izmantojamiem 

objektiem novadā (ēkas, būves, zeme) 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi 

R.8.1.4. Publiskās-privātās partnerības attīstības 

veicināšana 

- Dzīvojamā fonda attīstība 

- Uzlabota infrastruktūra 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

 Valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

U.8.2. Veicināt uzņēmēju sadarbību ekonomiskās vides attīstībā 

R.8.2.1. Sadarbības starp uzņēmējiem veicināšana - Veikta mērķtiecīgas, regulāras sadarbības veidošana: 

uzņēmēji-uzņēmēji; uzņēmēji-pašvaldība 

- Veicināta jaunu sadarbības iespēju veidošana un 

uzturēšana ar novada uzņēmējiem 

Visu periodu Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.8.2.2. Darba devēju dalības veicināšana 

nodarbinātības un mūžizglītības 

pasākumos 

- Nodrošināts prakses vietu piedāvājums 

- Bezdarbnieku apmācības 

- Darbinieku kvalifikācijas kursi 

- Darba devēju iesaistīšana skolēnu nodarbinātībā 

vasaras brīvlaikā 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, biedrība 

“Mālpils 

Tautskola”, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.8.2.3. Sadarbības potenciālo uzņēmēju, 

speciālistu, piesaistei sekmēšana 

- Veicināta jauno speciālistu atgriešanās Mālpils 

novadā  
2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

komersanti 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Veicināts uzņēmēju atbalsts jauno studentu 

atbalstīšanai nepieciešamajā specialitātē 

U.8.3. Veicināt lauksaimniecības nozares izaugsmi 

R.8.3.1. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes 

un mājražotāju uzņēmumu attīstības 

veicināšana 

- Alternatīvās, bioloģiskās lauksaimniecības attīstības 

veicināšana 

- Tradicionālās un ilgtspējīgās lauksaimniecības 

atbalstīšana 

- Sadarbības, pieredzes apmaiņas veicināšana 

lauksaimnieku starpā, aktuālās informācijas 

nodrošināšana 

- Atbalsts saimniecībām darbības dažādošanai un 

paplašināšanai 

- Veicināta lauksaimniecības nozares uzņēmēju dalība 

izstādēs 

- Iesaistīti vietējie ražotāji novada gadatirgos 

- Organizēts mājražotāju atbalsts un savstarpējā 

sadarbība 

Visu periodu Mālpils novada 

dome, privātais  

sektors, 

nekustamo 

īpašumu 

īpašnieki , 

lietotāji 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.8.3.2. Lauksaimniecības teritoriju uzturēšanas un 

meliorācijas sistēmu pilnveides sekmēšana 

- Noskaidrotas meliorācijas un apūdeņošanas sistēmu 

vajadzības un sniegts atbalsts uzlabošanā un 

ieviešanā (lauksaimniekiem, apdzīvotās vietās, ceļu 

malās) 

- Veicināta invazīvo sugu ierobežošana teritorijās un to 

plānveidīga apkarošana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

nekustamo 

īpašumu 

īpašnieki , 

lietotāji 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

U.8.4. Veicināt tūrisma nozares izaugsmi 

R.8.4.1. Veicināta tūrisma pakalpojumu attīstība  - Veicināta konkurētspējīgu tūrisma pakalpojumu 

izveide  
Visu periodu Mālpils novada 

dome, privātais 

sektors 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.8.4.2. Veicināt tūrisma informācijas pieejamības 

attīstību  

- Pilnveidota tūrisma informācijas kvalitāte un 

pieejamība 
Visu periodu Mālpils novada 

dome, privātais 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Izveidots un uzturēts vietējo gidu tīkls 

- Izveidota un uzturēta datu bāze par tūrismā iesaistīto 

pakalpojumu sniedzējiem 

- Aktualizētas prezentācijas, mārketinga un citi 

materiāli par novada objektiem 

sektors, 

biedrības 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.8.4.3. Pašvaldības un tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju sadarbības veicināšana 

- Sekmēta tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju 

savstarpējā sadarbībā 

- Veicināt tūrisma nozares attīstību sadarbības 

teritorijās, vietējā un starpnovadu līmenī 

- Īstenota sekmīga sadarbība ar novada tūrisma 

uzņēmējiem 

- Veicināta lauku saimniecību iesaistīšana tūrisma 

pakalpojumu sniegšanā 

Visu periodu Mālpils novada 

dome, privātais 

sektors, 

biedrības 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

R.8.4.4. Tūrisma infrastruktūras, objektu un 

maršrutu pilnveide 

- Attīstīta tūrisma infrastruktūra, mazā tūrisma objekti 

(takas, velomaršruti, norādes zīmes, tūrisma 

informācijas stendi, kempingi, kempera novietnes, 

u.c.) 

Visu periodu Mālpils novada 

dome, privātais 

sektors, 

biedrības 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi, privātais 

finansējums 

RV9 Pārvaldība un sadarbība 

U.9.1. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un pakalpojumus 

R.9.1.1. Sniegto pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana 

- Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un 

profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi  

- Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un 

dažādība 

- Pilnveidota VPVKAC  darbība  

- Īstenota e-pakalpojumu ieviešana un pilnveide 

- Īstenota labās prakses pārņemšana un pieredzes 

apmaiņa  

- Ieviesti labas pārvaldības principi iedzīvotāju 

apkalpošanā 

Visu periodu Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Pašvaldības uzņēmuma (PSIA „Norma K”) 

efektivitātes paaugstināšana un atbildības 

deleģēšanas pilnveidošana 

R.9.1.2. Novada iestāžu un struktūrvienību 

savstarpējās komunikācijas pilnveidošana 

- Regulāru pašvaldības darbinieku un vadības 

sanāksmju organizēšana 

- Analīzes un atgriezeniskās saites par komunikāciju 

un sadarbības efektivitāti nodrošināšana 

- Attīstīti pašvaldības iekšējie informācijas kanāli 

- Uzlabota starpnozaru un iestāžu komunikācija un 

sadarbība 

Visu periodu Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.9.1.3. Efektīvas pašvaldības pārvaldes 

plānošanas īstenošana 

- Īstenota pašvaldības budžeta plānošanas sasaiste ar 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

noteiktajām prioritātēm 

- Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES projektu 

izstrādē un realizēšanā 

- Veikta attiecīgo nozaru profesionāļu iesaistīšana 

attīstības projektu veidošanas procesos  

- Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei, 

projektu īstenošana 

- Veikta pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde 

un ieviešana 

- Īstenota pašvaldības speciālistu informēšana par 

attiecīgās nozares attīstības prioritātēm un virzības 

mērķiem 

Visu periodu Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.9.1.4. Pašvaldības infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide 

- Nodrošināta pašvaldībai nepieciešamās 

infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

- Veikta pašvaldībai piederošo ēku kapacitātes un 

tehniskā stāvokļa uzlabošana (t.sk., vides pieejamība) 

- Īstenota pašvaldībai piederošo ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

U.9.2. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un informēšanas procesus 

R.9.2.1. Sabiedrisko attiecību un sabiedrības 

iesaistes attīstība 

- Pašvaldības mājas lapas www.malpils.lv  pilnveide un 

modernizācija  

- Sociālo tīklu un jaunāko tehnoloģiju izmantošana 

iedzīvotāju informēšanā par novada aktualitātēm 

- Kvalitatīva pašvaldības izdevuma „Mālpils Vēstis” 

izdošana 

- Regulāru deputātu un iestāžu vadītāju tikšanos ar 

iedzīvotājiem organizēšana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

  U.9.3. Īstenot novada mārketingu    

R.9.3.1. Aktualizēt  novada mārketiga stratēģiju - Īstenot novada mārketinga stratēģijā noteiktas 

jomas  
2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U.9.4. Nodrošināt ārējo sadarbību un komunikāciju 

R.9.4.1. Sadarbības ar citām pašvaldībām 

uzlabošana 

- Pieredzes apmaiņas braucieni 

- Reģionālo kultūras, sporta un izglītības pasākumu 

uzņemšana un dalība 

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.9.4.2. Sadarbības ar ārvalstu partneriem 

attīstīšana mūžizglītības piedāvājumā 

- Realizēti formālās un neformālās izglītības 

starptautiskie projekti  
2019-2025 Mālpils novada 

dome, biedrība 

“Mālpils 

Tautskola” 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.9.4.3. Sadraudzības attīstība ar pašvaldībām 

ārvalstīs 

- Vismaz viena ilgtermiņa sadraudzības pašvaldība 

ārvalstīs 
2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

VTP4 Sociāli nodrošināta vide 

RV10 Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe 

U.10.1. Pilnveidot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti 

R. 10.1.1. Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 

nodrošināšana un ieviešana 

- Organizēti sociālās jomas darbinieku kapacitātes 

paaugstināšanas pasākumi  
2019-2025 Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests, 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

- Piesaistīti nepieciešamie speciālisti, darbiniekiem 

notiek regulāras apmācības, nodrošinātas sociālās 

garantijas un psiholoģiskais atbalsts 

- Veikta sociālās palīdzības sistēmas pilnveide 

- Ieviesti jauni, vajadzībām atbilstoši sociālie 

pakalpojumi 

- Ieviesti ģimenes asistenta pakalpojumu pamata 

prasmju apguvē 

- Veicināta audžuģimeņu izveide un nodrošināts 

atbalsts 

- Nodrošinātas veselību veicinošas atbalsta grupas  

- Veikts regulārs preventīvais darbs ar dažādām riska 

grupām 

biedrība “Notici 

sev” 

U.10.2. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

R. 10.2.1. Sociālo pakalpojumu sniegšanai atbilstošu 

un piemērotu telpu un aprīkojuma 

nodrošināšana 

- Paplašināta un pilnveidota Sociālās aprūpes centra 

infrastruktūra 

- Nodrošināta vides pieejamība 

- Veikta speciālā transporta līdzekļa iegāde 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R. 10.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstīšana personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un aprīkojuma iegāde 

- Izveidots dienas aprūpes centra pakalpojuma 

infrastruktūras izveide personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

- Izveidota grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūra 

- Izveidota atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūra 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

2019-2022 Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

ERAF fonda līdzekļi 

R. 10.2.3. Sociālo dzīvokļu pilnveide - Veikta sociālu dzīvokļu infrastruktūras pilnveide 2019-2025 Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

U.10.3. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un uzlabot infrastruktūru 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

R.10.3.1. Veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamības un dažādības nodrošināšana 

- Veicināts kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošinājums  

- Nodrošināt pietiekamu un kvalitatīvu ģimenes ārstu 

pieejamību 

- Piesaistīti jauni speciālisti, nodrošinot kvalitatīvus un 

daudzveidīgus veselības aprūpes pakalpojumus 

novadā (ģimenes ārsts, u.c.) 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

R.10.3.2. Veselības aprūpes pakalpojumu 

infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

 

 

- Uzlabota novada veselības aprūpes infrastruktūra, 

pieejamas veselības aprūpei piemērotas telpas 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, P/A 

Sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi 

RV11 Drošība 

U.11.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

R.11.1.1. Sabiedriskās kārtības un drošības 

nodrošināšana 

- Nodrošināta pašvaldības saistošo noteikumu 

īstenošana un ievērošanas uzraudzība  

- Nodrošināta pašvaldības policijas darba attīstība 

- Veicināt brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības izveidi 

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets 

R.11.1.2. Pilnveidot sabiedriskās drošības 

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

- Izveidota vienota novada apziņošanas sistēma 

ciemos  

- Palielināts videonovērošanas iekārtu skaits 

- Izveidota un pilveidota videonovērošanas sistēma,  

2019-2025 Mālpils novada 

dome 

Pašvaldības budžets 

U.11.2 Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā 

R.11.2.1. Sadarbības veicināšana sociāli drošas vides 

nodrošināšanā 

- Īstenota profesionāļu komandas (sociālais dienests, 

Bāriņtiesa, pašvaldības policija) darbība sociāli 

mazaizsargāto iedzīvotāju tiesību un interešu 

aizstāvības nodrošināšanai 

- Veikta sociālo problēmu diagnosticēšana un 

preventīvo pasākumu realizēšana 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, Sociālais 

dienests, 

Bāriņtiesa, 

Pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets 
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Nr. Rīcības Sasniegtie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Atbildīgais Finanšu resursi un 

avoti 

R.11.2.1. Sadarbības veicināšana sabiedriskās 

kārtības un drošības nodrošināšanā 

- Īstenota pašvaldības policijas sadarbība ar kaimiņu 

pašvaldībām un valsts policiju 
2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets 

R.11.2.3. Iedzīvotāju informētības un līdziesaistes 

veicināšana sabiedriskās drošības 

jautājumos 

- Īstenoti regulāri izglītošanas pasākumi drošības 

jautājumos  

- Pašvaldības policijas sadarbība ar izglītības iestādēm 

audzēkņu izglītošanā 

- Veicināta sabiedrības iesaiste drošības jomas 

uzturēšanā 

2019-2025 Mālpils novada 

dome, 

pašvaldības 

policija 

Pašvaldības budžets 
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