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Ievads 

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

dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes un pasākumu kopums nākamajiem septiņiem 

gadiem, īstenojot pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzītos ilgtermiņa stratēģiskos uzstādījumus 

novada un tā iedzīvotāju labā. 

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 programma sastāv no vairākām sadaļām (ATTĒLS:1), kopumā izvērtējot pašreizējo situāciju 

novadā, balstoties uz teritorijas attīstības rādītājiem, dažādās datu bāzēs pieejamiem teritoriju 

raksturojošiem rādītājiem, īstenotajiem projektiem un aktivitātēm, iedzīvotāju un pašvaldības 

speciālistu vērtējumu par pakalpojumiem un jomiem, un nosakot:  

 novada attīstības prioritātes; 

 rīcības virzienus, uzdevumus, to īstenotājus; 

 finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai; 

 īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu. 

 

 

 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS 

Pašreizējās situācijas raksturojums ir Attīstības programmas izstrādes pirmais posms, kura mērķis ir pēc 

iespējas precīzāk noskaidrot pašvaldības attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursus. 

Raksturojums sagatavots kā atsevišķs sējums, tas ir papildināms un aktualizējams pēc nepieciešamības, 

kā arī izmantojams citiem Mālpils novada attīstības plānošanas dokumentiem.  

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”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas “Metodiskie ieteikumi attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (03.12.2014. redakcijā), Rīgas plānošanas reģiona 

metodoloģisko materiālu vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 

izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībās” (2013), u.c. spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. Attīstības programma sagatavota, 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. 
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1. Mālpils novada vispārīgs raksturojums 

Mālpils novads atrodas Vidzemē 

(ATTĒLS:2), 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 NOVADA NOVIETOJUMS LATVIJĀ 

 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). 

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. Mālpils novada attīstības rādītāji 

Tabula 1. Teritorijas attīstības rādītāji 

 

Tabula 2. Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji 

 

 

 

 

Gads 

Pastāvīgo 

iedzīvotāju skaits 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis 

Bezdarba līmenis 

( % ) 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokļa apmērs 

uz vienu 

iedzīvotāju (EUR) 

Teritorijas 

attīstības indekss 
(pēc attiecīgā gada 

rādītājiem) 

Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas Rādītājs Izmaiņas 

2011. 3633 -118 562 –  10,3 –  398,7 – – – 

2012. 3579 -54 570 8 6,5 -3,8 401,48 2,78 – – 

2013. 2548 -31 575 5 5,9 -0,6 648,56 247,08 0,508 – 

2014. 3522 -26 595 20 6,5 0,6 518,48 -130,08 0,519 0,011 

2015. 3516 -6 608 13 5 -1,5 594,67 76,19 0,356 -0,163 

2016. 3470 -46 614 6 5,5 0,5 634,01 39,34 0,393 0,037 

2017. 3411 -59 595 -19 4,4 -1,5 647,14 13,13 0,478 0,085 

2018. 
3411 0 609 14 4,5 0,1 

709,18 
(plānotais) 

62,04 – – 

 

Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 

Bāzes gads 

(2012.g.) 

2018.g. Tendence 

salīdzinā-

jumā ar 

bāzes gadu 

IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

1. Dabiskais pieaugums CSP -54 0 ↑ 

2. Migrācijas saldo CSP -25 5 ↑ 

3. Reģistrēto bērnu skaits vecumā līdz 18 gadiem  CSP 735 716 ↓ 

4. Dzimušo bērnu skaits  CSP 40 29 (2018.) ↓ 

5. Noslēgto laulību skaits CSP 12 43 (2018.) ↑ 

6. Šķirto laulību skaits CSP 10  13 (2018.) ↑ 

7. Iedzīvotāju skaits Mālpilī Pašvaldība 1839 (2011.) 1816 ↓ 

8. Iedzīvotāju skaits Sidgundā Pašvaldība 366 (2011.) 354 ↓ 

9. Iedzīvotāju skaits Upmalās Pašvaldība 107 (2011.) 109 ↑ 

PĀRVALDE UN PAKALPOJUMI 

10. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi Valsts kase 1633128 EUR 2419020 

EUR 

↑ 

11 Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 6 3 ↓ 

12. Izglītojamo skaits PII „Māllēpīte” m.g. sākumā Pašvaldība 171 170 ↔ 

13. Izglītojamo skaits Sidgundas pamatskolā m.g. sākumā Pašvaldība 63 - ↓ 

14. Izglītojamo skaits Mālpils novada vidusskolā m.g. 

sākumā 

Pašvaldība 313 355 ↑ 

15. Izglītojamo skaits Mālpils internātpamatskolā m.g. 

sākumā 

Pašvaldība 140 - ↓ 

16. Izglītojamo skaits Mālpils Mūzikas un Mākslas skolā 

m.g. sākumā 

Pašvaldība 102 100 ↔ 
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17. Izglītojamo skaits Mālpils profesionālajā vidusskolā 

m.g. sākumā 

Pašvaldība 188 - ↓ 

18. Pēc materiālās palīdzības griezušos personu skaits Pašvaldība 120 159 ↑ 

19. Sociālo palīdzību saņēmušo personu skaits Pašvaldība 289 101 ↓ 

20. Sociālo pakalpojumu iestāžu skaits Pašvaldība 1 1 ↔ 

21. No ģimenēm izņemto bērnu skaits Pašvaldība 3 2 ↓ 

22. Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība 12 13 ↑ 

23. Dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos Pašvaldība 236 258 ↑ 

24. Pasākumu skaits Kultūras centrā Pašvaldība 106 132 ↑ 

25. Organizēto sacensību skaits Sporta kompleksā Pašvaldība 45 27 ↓ 

26. Sacensību skaits ārpus novada ar mālpiliešu dalību Pašvaldība 10 8 ↓ 

27. Mālpils bibliotēkas lasītāju skaits Pašvaldība 661 647 ↓ 

28. Sidgundas bibliotēkas lasītāju skaits Pašvaldība 121 98 ↓ 

29. Aktīvi darbojošos NVO skaits Pašvaldība 7 7 ↔ 

30. Iedzīvotāju iniciatīvas projektu skaits Pašvaldība 5 4 (2017.) ↓ 

31. Īstenoto mūžizglītības projektu skaits Pašvaldība 4 6 ↑ 

32. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits CSP 48 24 (2017.) ↓ 

VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS 

33. Vides izglītības un informatīvo pasākumu skaits (skola) Pašvaldība 7 8 ↔ 

34. Vides sakopšanas pasākumu skaits Pašvaldība 1 1 ↔ 

35. Zivju resursu papildināšana (apjoms) (zivju mazuļi) Pašvaldība, 

Biedrība 

50000 10000 ↓ 

INFRASTRUKTŪRA 

36. Jaunu/modernizētu bērnu rotaļu vietu skaits Pašvaldība 0 0 ↔ 

37. Īstenoto tehniskās infrastruktūras attīstības projektu 

skaits 

Pašvaldība 2 4 ↑ 

38. Rekonstruēto ceļu (ielas ar melno segumus) skaits (km) Pašvaldība 0 2,89 ↑ 

39. Pašvaldības ceļi un ielas ar asfaltbetona segumu (km) Pašvaldība 6,62km 9,51km ↑ 

40. Apgaismoto ielu īpatsvars (%) Pašvaldība 60 65 ↑ 

41. Atkritumu savākšanas/ šķirošanas punktu skaits Pašvaldība 9 18 ↑ 

42. Nelegālo atkritumu izgāztuvju skaits Pašvaldība 0 0 ↔ 

43. Labiekārtoto teritoriju un objektu skaits Pašvaldība 0 0 ↔ 

44. Pašvaldības dzīvojamais fonds (dzīvokļu skaits un 

platība) 

Pašvaldība 34 38 ↑ 

45. Izsniegto būvatļauju skaits un ekspluatācijā nodoto 

dzīvokļu un dzīvojamo māju skaits  

Pašvaldība 20 28 ↑ 

EKONOMIKA 

46. Reģistrētais kopējais bezdarbnieku skaits NVA 177 96 ↓ 

47. Ekonomiski aktīvo vienību skaits CSP 245 (2013.) 252 (2017.) ↑ 

48. Uzņēmumu skaits ar apgrozījumu lielāku par 1 milj. LVL Lursoft 6 7 (2017.) ↑ 

49. Vidējā bruto darba samaksa (bez privātā sektora komersantiem 

ar nodarbināto skaitu <50) 
CSP 552 965 (2017.) ↑ 
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50. Tūrisma nakšņošanas mītņu skaits CSP 1 2 (2017.) ↑ 

51. Gultasvietu skaits CSP 62 182 (2017.) ↑ 
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3. Iedzīvotāju raksturojums 

3.1. Demogrāfiskie rādītāji 

Patstāvīgo iedzīvotāju skaits1
 Mālpils novadā 2018.gada sākumā bija 3411 iedzīvotāji, ko norāda 

Centrālās statistikas pārvaldes dati, savukārt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija liecina, 

ka 2018.gada 31.janvārī Mālpils novadā ir 3602 iedzīvotāji. Atšķirības skaidrojamas datu ievākšanas 

metodēs. ATTĒLS:4 norādītas iedzīvotāju 

skaita izmaiņas, un laikā no 2011. līdz 

2018. gadam Mālpils novadā iedzīvotāju 

skaits sarucis par 6,11%. Iedzīvotāju 

skaita sarukšanas tendence vērojamā arī 

Latvijā kopumā un Pierīgas reģionā - 

Latvijā iedzīvotāju skaits kopš 2011. 

gada kopumā samazinājies par 6,76%, 

bet Pierīgas statistikas reģionā 

iedzīvotāju skaits samazinājies lēnāk jeb 

par 1,26%. 

 IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS MĀLPILS NOVADĀ (CSP) 

Iedzīvotāju blīvums1 (ATTĒLS:5, 

ATTĒLS:6) Mālpils novadā 2018.gada 

sākumā ir 15 cilvēki uz 

kvadrātkilometru, kas ir trīs reizes 

zemāks par Siguldas novadu un divas 

reizes zemāks par Latviju kopumā. No 

robežojošiem novadiem tikai Amatas 

novadā ir zemāks iedzīvotāju blīvums. 

2017.gadā Saskaņā ar Reģionālas 

attīstības indikatoru moduļa 

aprēķiniem, Mālpils novadā iedzīvotāju 

blīvums 2017.gadā bija 16,42 cilv./km2 
(RAIM aprēķins). 

 IEDZĪVOTĀJU BLĪVUMS 2018.GADĀ (CILVĒKI/KM2) (CSP) 

Pēc dzimuma Mālpils novadā vairāk ir sieviešu – 52,45%, bet vīriešu – 47,55%, (salīdzinājumam Latvijā 

2018.gadā dzimumu proporcija ir – 46% vīrieši un 54% sievietes) 2. 2018.gadā Mālpils novadā dzīvo 

1789 sievietes un 1622 vīrieši.1 

Laikā no 2011. līdz 2017.gadam mirušo3 skaits Mālpils novadā pārsniedz dzimušo4 skaitu, ar izņēmumu 

2014.gadā, līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums jeb starpība starp mirušajiem un dzimušajiem ir 

negatīva – iedzīvotāju skaits turpina samazināties (ATTĒLS:7). 

                                                      
1 Centrālā statistikas pārvalde, ISG01. Platība, iedzīvotāju blīvums un pastāvīgo iedzīvotāju skaits reģionos, republikas pilsētās un 

novados gada sākumā. 
2 Centrālā statistikas pārvalde, ISG182. Iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās pa vecuma grupām un dzimuma gada 

sākumā. 
3 Centrālā statistikas pārvalde, IMG020. Mirušie pēc dzimuma un vecuma grupas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados. 
4 Centrālā statistikas pārvalde, IDG030. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados 

3633
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 IEDZĪVOTĀJU SKAITS CIEMOS UN BLĪVUMS MĀLPILS NOVADĀ 2018.GADĀ  (CSP DATI 1X1 KM REŽĢĪ) 

 IEDZĪVOTĀJU DZIMSTĪBA, MIRSTĪBA UN DABISKAIS PIEAUGUMS NO 2011. -2017.GADAM (CSP) 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas5 (ATTĒLS:8) Mālpils novadā kopš 2011.gada visvairāk ietekmējis migrācijas 

saldo, kas atspoguļo, ka tikai 2017.gadā starpība starp iebraukušajiem un izbraukušajiem bija pozitīva, 

                                                      
5 Centrālā statistikas pārvalde, ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma. 

-57 -46 -47 -33 -41 -54 -48

33 40 45 38 34 36 43

-24
-6 -2 5

-7
-18

-5

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mirušie Dzimušie Dabiskais pieaugums



10 

pārējos gados – negatīva. Iedzīvotāju skaita samazināšanos ik gadu ietekmē arī negatīvs dabiskais 

pieaugums, ar izņēmumu 2014.gadā (ATTĒLS:7,ATTĒLS:8). 

 

 IEDZĪVOTĀJU DABISKAIS PIEAUGUMS UN MIGRĀCIJAS SALDO NO 2011. -2017.GADAM (CSP) 

Mālpils novada iedzīvotāju vecuma struktūra6 

(ATTĒLS:9) 2018.gada sākumā procentuāli 

norāda uz vismazāko vīriešu un sieviešu skaitu 

vecuma grupā 15-24 gadi. 36,37% jeb 

visvairāk sieviešu ir vecuma grupā no 25-49 

gadiem, tāpat arī visvairāk vīriešu jeb 31,19% 

ir šajā vecuma grupā. 

Mālpils novadā 2018.gada sākumā iedzīvotāju 

vidējais vecums bija 42 gadi, savukārt Pierīgas 

reģionā – 41 gads. 

  

 IEDZĪVOTĀJU VECUMA STRUKTŪRA 2018.GADĀ (%) (CSP) 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo iedzīvotāju skaita attiecības 

pret darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaitu, ko aprēķina uz 1000 iedzīvotājiem. ATTĒLS:10 

salīdzināts demogrāfiskās slodzes līmenis un izmaiņas Latvijā, Pierīgas reģionā un Mālpils novadā, 

atsevišķi atzīmējot arī izmaiņas Mālpils novadā astoņu gadu griezumā. Analizējot iedzīvotāju vecuma 

struktūru, jāatzīmē pakāpeniska darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās gan valstī kopumā, 

gan arī Mālpils novadā, kas attiecīgi palielina demogrāfisko slodzi. Mālpils novadā demogrāfiskā slodze 

pēdējos sešos gados bija zemāka nekā Pierīgas reģionā vidēji. Salīdzinot ar Latviju kopumā, no 

2012.gada Mālpils novadā bija zemāks slodzes līmenis nekā valstī. Tomēr kopumā pēdējo astoņu gadu 

laikā novērojama tendence demogrāfiskajai slodzei pieaugt, katram strādājošajam atbalstot arvien 

vairāk pensionāru un bērnu. 

                                                      
6 Centrālā statistikas pārvalde, ISG182. Iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās pa vecuma grupām un dzimuma gada 

sākumā.  
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 DEMOGRĀFISKĀS SLODZES LĪMENIS UN DINAMIKA7 

Mālpils novadā kopš 2011.gada ik gadu samazinās iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (-4,2%) 

un darbspējas vecumā (-8,9%), bet virs darbspējas vecuma palielinās (+2%) (ATTĒLS:11) 8. Tāpat kā valstī 

kopumā, 2018.gadā 62% no Mālpils novada iedzīvotājiem ir darbspējas vecumā jeb no 15-64 gadiem, 

savukārt 16% ir līdz darbspējas vecumam un 22% ir virs darbspējas vecuma. 

 

 IEDZĪVOTĀJU SKAITA SADALĪJUMS PĒC DARBSPĒJAS VECUMA 

Pēc etniskā sastāva9  Mālpils novadā 2018.gada sākumā iezīmējas divas lielākās nacionalitātes - 84% 

latviešu un 10% krievu. Pārējās tautības kopumā sastāda 6 % (ATTĒLS:12). 

 IEDZĪVOTĀJU ETNISKAIS SASTĀVS MĀLPILS NOVADĀ 2018.GADĀ 

 

                                                      
7 Centrālā statistikas pārvalde, ISG19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada 

sākumā. 
8 Centrālā statistikas pārvalde, ISG182. Iedzīvotāju skaits administratīvajās teritorijās pa vecuma grupām un dzimuma gada 

sākumā.  
9
Centrālā statistiskas pārvalde, ISG20. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs novados gada sākumā. 
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3.2. Apdzīvojuma struktūra 

Mālpils novada apdzīvojuma struktūru veido trīs apdzīvotas ar ciema statusu – Mālpils, Sidgunda, 

Upmalas. Apdzīvojuma struktūru papildina viensētu grupas jeb citas apdzīvotas bez ciema statusa 

vietējā teritorijas plānojumā -  Vite un Bukas, un viensētas. (ATTĒLS:14) 

Ciemi veidojušies labi sasniedzamās un ainaviski skaistās vietās – upju ielejās un krastos, kā arī gar 

nozīmīgākajiem transporta koridoriem. Sidgundas un Upmalas atrodas pie valsts reģionālā autoceļa P8 

“Inciems–Sigulda–Ķegums”, kas ved arī gar Mālpili un veido savienojumu ar valsts reģionālo autoceļu 

P3 “Garkalne–Alauksts”. Sidgundas ciema centrā satiekas Mergupe, Lielā Jugla, Suda un Rikteres strauts, 

veidojot skaistu ainavu. Tāpat caur Upmalu ciemu tek Dūņupe un Suda. Mālpils centra dīķis ar Sudas 

upi, dabas takām gar Mergupi veido ciemam raksturīgo ainavu. 

Mālpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Mālpils noteikts kā novada nozīmes centrs.  2018. gada 

sākumā Mālpilī dzīvo 1816 iedzīvotāji. Mālpils centra veidošanās sākums meklējams 18.gs. vidū, kad 

sāka veidoties Mālpils muižas apbūve, kas saglabājusies līdz mūsdienām un ir nozīmīgs vietējās 

identitātes veidotājs. Otru lielāko attīstību Mālpils piedzīvoja 20.gs. 70.-80. gados, kad atstatus no 

vēsturiskās muižas apbūves tika veidots eksperimentāls paraugciemats. 

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi informāciju (eksperimentālā statistika) par iedzīvotāju skaitu 

ciemos, kur redzams, ka 2018. gada sākumā ciemos dzīvo 67% Mālpils novada iedzīvotāju dzīvo ciemos, 

pārējie – lauku teritorijā.  

Sidgunda ir noteikta kā vietējas nozīmes centrs, kas pēc iedzīvotāju skaita ir piecas reizes mazāks nekā 

Mālpils. Upmalās dzīvo nedaudz virs 100 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits Mālpils novada ciemos un lauku 

teritorijās laikā kopš 2000. gada ir ar dilstošu tendenci. (ATTĒLS:13) 

 

Iedzīvotāju aptauja 

Mālpils novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes ietvaros tika organizēta Mālpils novada iedzīvotāju aptauja, kuras 

mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām un aktualitātēm dažādās jomās. 

Aptaujā piedalījās 137 respondenti jeb 4,8% no kopējā iedzīvotāju skaita virs 15 gadiem (2018. gada sākumā Mālpils novadā pēc CSP 

datiem dzīvo 2860 iedzīvotāji vecumā virs 15 gadiem, savukārt kopējais iedzīvotāju skaits - 3411).  

Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama elektroniskā formātā laikā no 2018. gada 18. maija līdz 5. novembrim. Aptauja bija ir anonīma, un 

aptaujas rezultāti izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Iedzīvotāju aptaujā uzdotie jautājumi strukturējami sešās daļās: 

 respondentu raksturojums; 

 nozīmīgākie īstenotie projekti Mālpils novadā; 

 pakalpojumu un jomu pieejamības un kvalitātes 

novērtējums; 

 steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt; 

 pakalpojumi vai iespējas, kas respondentiem visvairāk 

pietrūkst Mālpils novadā 

 ieteikumi Mālpils novada pašvaldības darbības uzlabošanai; 

 ar ko lepojas Mālpils novada iedzīvotāji. 

Respondentu raksturojums  

No 137 respondentiem aptaujā piedalījās 39 vīrieši (28%) un 98 

sievietes jeb 72 %. 

Puse aptaujāto ir vecumā no 26-45 gadiem, trešā daļa – vecumā 

no 46-62 gadiem, 12% vecumā līdz 25 gadiem un 7 % virs 63 

gadiem. 

Lielākā daļa aptaujāto ir ar augstāko izglītību (64%), aptuveni 

piektajai daļai ir vidējā profesionālā izglītība (17%), 10% ieguvuši 

vidējo izglītību, u.c. 

Pēc dzīvesvietas 63% respondentu atzīmējuši, ka dzīvo Mālpilī, 

15% Mālpils novada lauku teritorijā, 9% Rīgā, 6% Sidgundā, 6% 

citur. 

No aptaujas dalībniekiem 78% jeb 107 respondenti Mālpils novadā 

dzīvo jau vairāk nekā 11 gadus, 11% jeb 15 respondenti līdz pieciem 

gadiem, u.c. 

Tuvāko piecu gadu laikā dzīvesvietu neplāno mainīt 74% aptaujas 

dalībnieku, 15% ārpus Mālpils novada robežām Latvijā, u.c. 

Pēc nodarbošanās 67% respondenti atzīmēja ka ir algoti darbinieki, 

11% uzņēmēji vai pašnodarbinātie, u.c. 

Kā savu darba/mācību vietu 55% respondentu atzīmējuši Mālpils 

novadu, 25% Rīgu, 7% - nestrādā un nemācās, u.c. 
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 IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS MĀLPILS NOVADA CIEMOS (CSP)10  

Apdzīvojuma struktūru raksturo arī apdzīvotajās vietās pieejamie pakalpojumi – 2018. gadā Sidgundas 

ciemā vienīgais pašvaldības nodrošinātais publiskais pakalpojums ir Sidgundas bibliotēka. Ņemot vērā 

Mālpils ciema blīvo apdzīvojumu un to, ka Mālpils kā novada centrs ir ērti sasniedzams no visa novada 

teritorijas, arī turpmāk iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi būs pieejami Mālpils ciemā. 

 

 MĀLPILS NOVADA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

  

                                                      
10 Centrālā statistikas pārvalde, RIG010. Skat.: http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG010.px/?rxid=d8919492-06f0-

4d91-86c7-72286caaa641     
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4. Pašvaldības pārvaldība 

4.1. Administratīvā struktūra 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem 

lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu īstenošanu un par 

kartību, kādā nodrošina 

pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, 

izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Pašvaldības dome 

atbilstoši kompetencei ir 

atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Mālpils novada pašvaldība ir 

vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas 

pārstāvniecības - novada 

domes - un tās izveidoto 

institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina 

likumos noteikto funkciju un 

savas teritorijas iedzīvotāju 

intereses. Mālpils novada 

domē ievēlēti deviņi deputāti, 

pēdējās pašvaldību vēlēšanas 

notika 2017.gada 3.jūnijā. Lai 

nodrošinātu nepārtrauktu 

pašvaldības darbu un 

sagatavotu domes sēdes, 

darbojas trīs patstāvīgās 

komitejas, kuru dalībnieki ir 

domes deputāti: 

 MĀLPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI 

 Finanšu komiteja; 

 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja; 

 Tautsaimniecības un attīstības komiteja. 

Komitejās sagatavotie un izskatītie jautājumi tiek virzīti lēmuma pieņemšanai domes sēdēs, kuru 

materiāli un audioieraksti ir publiski pieejami pašvaldības mājaslapā. Mālpils novada dome ir izveidojusi 

šādas komisijas: 

 Vēlēšanu komisija; 

 Privatizācijas komisija; 

 Iepirkumu komisija; 

 Administratīvo lietu komisija; 

 Mantas vērtēšanas komisija; 

 Licencēšanas komisija; 

 Civilās aizsardzības komisija; 
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 Objektu apsekošanas komisija; 

 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

 Medību koordinācijas komisija. 

Komisijās darbojas domes deputāti, pašvaldības speciālisti, nozaru, iedzīvotāju pārstāvji. Mālpils novada 

dome, komitejas un komisijas ir pašvaldības lēmējorgāns. Mālpils novada pašvaldības administrāciju 

jeb izpildorgānu vada Izpilddirektors, kura pakļautībā ir struktūrvienības, iestādes, pašvaldības 

uzņēmumi. Novada dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

 Mālpils novada vidusskola; 

 Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte”; 

 Mālpils novada Kultūras centrs; 

 Mālpils novada bibliotēka; 

 Mālpils novada Sidgundas bibliotēka; 

 Mālpils novada Bāriņtiesa; 

 Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

 Mālpils novada Būvvalde; 

 Mālpils novada domes administrācija. 

Mālpils novada domes padotībā ir pašvaldības aģentūra “Mālpils Sociālais dienests” un pašvaldības 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Norma K” (100% pieder pašvaldībai). 

Mālpils novada domes administrācijas struktūrvienības ir: 

 Kanceleja; 

 Finanšu un ekonomikas daļa; 

 Pašvaldības policija; 

 Sporta komplekss; 

 Attīstības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs šādās kapitālsabiedrībās: 

 SIA “Mālpils minerāls” (3137,43 EUR jeb 0,7% apmērā); 

 Krājaizdevumu sabiedrība “Allažu Saime” (718,11 EUR apmērā). 

Mālpils novadā kopš 2015.gada darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, 

kura darbību koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

4.2. Pašvaldības budžets 

Pašvaldības budžets ir līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm. Svarīgākais, kas 

jānodrošina pašvaldībai, ir ilgtspējīga administratīvās teritorijas attīstība, efektīvi izmantojot 

konkurētspējīgo priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar 

sociālajām interesēm.  

Pašvaldības budžets ir plānošanas un kontroles instruments, kas ļauj:  

 novērtēt naudas ieņēmumu veidošanos;  

 racionāli sadalīt un izmantot pieejamos finanšu resursus atbilstoši pašvaldības prioritātēm;  

 uzraudzīt pakļauto iestāžu un uzņēmumu finanšu un saimniecisko darbību.  

IEŅĒMUMI 

Nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi - Mālpils novada 

pašvaldības budžetā laikā no 2012. gada pakāpeniski aug, 2017. gadā tiem sasniedzot 2 491 509 euro, 

jeb esot par 73% procentiem lielākam nekā 2012. gadā. Nodokļu ieņēmumu dinamika atspoguļo 

kopējās ekonomiskās izaugsmes tendences. (ATTĒLS:16) 
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89% no pamatbudžeta nodokļu ieņēmumiem 2017.gadā sastāda ienākuma nodokļi, 11% sastāda 

nekustamā īpašuma nodokļi. 

Mālpils novada pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi ik 

gadu pārsniedz 

pamatbudžeta izdevumus, ar 

izņēmumu 2011. gadā, kad 

neto deficīts sasniedza 55 324 

euro. (ATTĒLS:17) 

No Pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 2017. 

gadā Mālpils novads saņēmis 

253 282 euro. 11 

 PAMATBUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMI MĀLPILS NOVADĀ 

 

 PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI, IZDEVUMI UN NETO PĀRSNIEGUMS VAI DEFICĪTS 

Mālpils novada domes budžeta ieņēmumi 

2017. gadā atspoguļo, ka 50% no ieņēmumiem 

sastāda nodokļi, 41% sastāda valsts un 

pašvaldību transferti. Transfertos ietilpst 

mērķdotācijas skolotāju algām, piešķirtās valsts 

investīcijas, valsts budžeta transferti ES 

struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai. 

u.c. 7% no ieņēmumiem sastāda pašvaldības 

maksas pakalpojumiem un citi ieņēmumi, 2% 

sastāda nenodokļu ieņēmumi (valsts un 

pašvaldību nodevas, ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas, un naudas sodi un sankcijas) un 

ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi mērāmi 

kā 0,02% no kopējiem jeb 1220 euro. 

 

 PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA 2017. GADĀ 

 

                                                      
11 BLIS, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2017.gadam rezultāti 
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IZDEVUMI 

Mālpils novada domes budžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 2017. gadā parāda, ka 57% no 

kopējiem izdevumiem tiek tērēti izglītībai, aiz tā sekojot atpūtas, kultūras un reliģijas jomai ar 14%, 

vispārējiem valdības dienestiem ar 12% no kopējiem izdevumiem, u.c. Vispārējie valdības dienesti ietver 

Mālpils novada domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošinājumu. 9% izdevumu tiek tērēti 

sociālai aizsardzībai, un 4% sabiedriskai kārtībai un drošībai. Vismazāk jeb  2% no izdevumiem tiek tērēti 

ekonomiskai darbībai, tāpat 2% tiek tērēti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Ekonomiskā darbība 

ietver autoceļu uzturēšanu, tīrīšanu, greiderēšanu utt., izdevumus autotransportam (skolēnu 

pārvadājumiem, autobusu remontiem, atalgojumam, u.c.). (ATTĒLS:19) 

Pēdējo trīs gadu periodā redzams, ka izdevumu struktūrā nav notikušas būtiskas izmaiņas – izdevumu 

proporcija izglītībai ir samazinājusies, taču faktiski tās finansējums ir pieaudzis. Būtisks izdevumu 

samazinājums vērojams ekonomiskās darbības pozīcijā – samazinājums kopējā struktūrā ir par 3% 

salīdzinot 2017. un 2015. gadu, bet faktiski finansējuma apmērs krities par 65%. Atpūtai, kultūrai un 

reliģijai 2017.gadā tērēts par 20% vairāk nekā 2016.gadā. (ATTĒLS:19) 

Kopumā redzams, ka Mālpils novada pašvaldības izdevumu pozīcijas ir sabalansētas. 

 

 PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2015.-2017. GADĀ 

Saņemto aizņēmumu atmaksa 2017. gadā ir 251 057 euro apmērā, līdzīgi kā iepriekšējos gados. 

Aizdevuma atmaksa pamatā tiek veikta par 2009.gadā atklātā Sporta kompleksa būvniecību. 

 

4.3. Komunikācija un sadarbība 

Mālpils novada pašvaldība par savu darbu sabiedrību informē publicējot informāciju mājaslapā 

www.malpils.lv, kā arī regulāri izdodot Mālpils novada domes informatīvo izdevumu “Mālpils Vēstis”, 

kas pieejams bez maksas. Mālpils novada pašvaldībai nav izveidoti oficiālie sociālo tīklu konti, tomēr 

atsevišķas iestādes, kā piemēram, Mālpils novada vidusskola, Kultūras centrs u.c. informē par savām 

aktivitātēm sociālā tīklā Facebook. 

2017.gadā pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Latgales reģionālā televīzija” par viena 

videostāsta mēnesī filmēšanu, montēšanu un pārraidīšanu, kurus iedzīvotāji var noskatīties tīmeklī – 

Youtube, Facebook un www.lrt.lv  

“Latvijas e-indekss” analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā, raksturojot situāciju 

pēc četriem faktoriem – e-vides infrastruktūras attīstības līmenis, interneta resursu popularitāte un 
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cilvēku prasmes, e-pārvaldes līmenis un informācijas sistēmu un datu drošība, balstoties uz VARAM, 

VRAA, NVA, CERT datiem un pašvaldību aptaujas rezultātiem. Mālpils novada pašvaldība 2017. gada 

kopējā vērtējumā ierindojas 47. vietā starp novadiem ar iedzīvotāju skaitu zem 7000 (kopā 61 

pašvaldība), ar rezultātu 35,61 punkti no maksimāli iespējamiem 100 punktiem. Pašvaldības mājaslapā 

pieejamo ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem saistītu veidlapu sagatavju skaits 2017. gadā 

sasniedz 15. Pašvaldības mājaslapā pieejamo pašvaldības sniegto pakalpojumu aprakstu skaits 2017. 

gadā ir 28. Kā ļoti labs rādītājs uzskatāms, ka 84,9% no nekustamā īpašuma nodokļa rēķiniem tiek izsūtīti 

elektroniski. 67,9% no ienākošās korespondences Mālpils novada domē ir saņemts elektroniski.12 

Ar Mālpils novada un kaimiņu pašvaldību kopīgo interešu teritorijām jeb funkcionālām saitēm tiek 

saprastas ar novadu funkcionāli saistītas teritorijas, kas administratīvi atrodas ārpus novada robežas. 

Sadarbība veidojas galvenokārt, pateicoties jomām, kas vērstas uz kopīgu pakalpojumu un resursu 

nodrošināšanas procesu. Lai gan Mālpils novads robežojas ar Amatas, Ogres, Ropažu un Siguldas 

novadiem (ATTĒLS:20), ciešāka sadarbība izveidojusies ar Siguldas novadu, pateicoties kopīgajām 

interesēm un tuvajai atrašanās vietai, plašajai pakalpojumu pieejamībai Siguldas pilsētā. Tagadējie 

Ropažu, Siguldas un Mālpils novadi, iepriekš kā pagasti atradās Rīgas rajona teritorijā līdz 2009. gadā 

veiktajai administratīvi teritoriālajai reformai. 

 

 MĀLPILS NOVADS UN AR TO ROBEŽOJOŠIE NOVADI 

Amatas un Ropažu novadu pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

identificējušas funkcionālās saites ar Mālpils novadu tūrisma jomas veicināšanā. Ropažu novads 

atzīmējis intereses kultūras, sporta, darba tirgus, izglītības jomu stiprināšanā sadarbībā ar Mālpils 

novadu. 

Mālpils novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

 Biedrība “Latvijas pašvaldību savienība”; 

 Biedrība “Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība”; 

 Biedrība “Mālpils Tautskola”; 

 Biedrība “Rīgas rajona lauku attīstības biedrība”; 

                                                      
12

 “Latvijas e-indekss” pašvaldību mērījuma rezultāti. Skat. https://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati 

https://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati
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 Biedrība “Mālpils zivīm”; 

 Latvijas pašvaldības izpilddirektoru asociācija; 

 Vidzemes tūrisma asociācija. 

Mālpils novada pašvaldība īsteno daudzus starptautiskās sadarbības projektus izglītības jomā ar 

izglītības iestādēm tādās valstīs kā Grieķija, Itālija, Lielbritānija, Malta, Somija, Spānija, Vācija, u.c. 

4.4. Projektu īstenošana 

Mālpils novada pašvaldība aktīvi izmanto ārējā finansējuma piesaistes iespējas, lai īstenotu projektus 

vietējās teritorijas un sabiedrības attīstībai dažādās jomās - infrastruktūras pilnveides, teritorijas 

labiekārtošanas un plānošanas, veselības veicināšanas, mūžizglītības, profesionālās pilnveides, 

starptautiskās sadarbības, u.c. jomu projektus. Projektu finansēšana notiek gan no pašvaldības budžeta, 

gan piesaistot publiskos līdzekļus noteiktā apjomā, gan aizņemoties daļu līdzekļu Valsts kasē. 

Laikā no 2012.-2017. gadam īstenoti vairāki projekti ar dažādu fondu un projektu līdzfinansējumu:

Erasmus+ programma: 

 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana skolas modernizācijai 

un internacionalizācijai;  

 Darba vidē balstīta profesionālā 

apmācība;  

 Skola, kurā mums patīk mācīties; 

 Uz Eiropas spārniem;  

 GO_VET (Vadība un orientācija ceļā uz 

profesionālo izglītību);  

 Jauna profesionālā pieredze 

audzēkņiem un skolotājiem;  

 SINDI Sociālā iekļaušana digitālās 

iemaņas starppaaudžu mācīšanās;  

 We AllArt.Art and health. Māksla un 

veselība; 

 COLENT (Kooperatīvās mācību 

metodes uzņēmējdarbības apmācībā); 

 BEHAS - ES vienoto svētku dienu 

pasākumi;  

 PACETRAINING - Izglītības personāla 

apmācība darbam ar cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām;  

 Mālpils novada skolotāju un skolu 

vadības profesionālā pilnveide.  

Nordplus programma: 

 Jaunatne un veselība digitālajā 

laikmetā.  

Valsts Kultūrkapitāla fonds: 

 Mālpils mūzikas un mākslas skolas 

Mākslas nodaļas materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana. 

Eiropas Sociālais fonds: 

 Proti un dari! 

 Jauniešu līdzdalība Mālpilī.  

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 

attīstībai (ELFLA) – LEADER programma: 

 Skeitparka izveide Mālpilī; 

 Gaismas iekārtu un apskaņošanas 

aparatūras nomaiņa Mālpils Kultūras 

centra skatītāju zālē; 

 Mālpils folkloras kopas “Mālis” 

aktivitāšu veicināšana; 

 Mālpils novada bibliotēkas 

labiekārtošana; 

 Mālpils Kultūras centra 

amatierkolektīvu apskaņošanas 

tehniskais nodrošinājums; 

 Aktīvās atpūtas un sporta laukuma 

izbūve Sidgundā; 

 Tautas tērpu iegāde deju kopai 

“Sidgunda”; 

 Mālpils kultūras centra skatuves 

renovācija un lifta ierīkošana; 

 Sabiedrisko aktivitāšu paplašināšana 

un pieejamības nodrošināšana Mālpils 

Kultūras centra mazajā zālē. 

Eiropas reģionālās attīstības fonds: 

 Uzņēmējdarbības veicināšanai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Sidgundas ciemā, Mālpils novadā (3 

projekti - Rikteres, Rūpniecības, Piena 

ielas rekonstrukcija). 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija: 

 Valsts un pašvaldību vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveide Mālpils 

novadā. 
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Vislielākie publiskā finansējuma novadā ieguldījumi 2017.gadā veikti, īstenojot projektus no Eiropas 

Lauksaimniecības garantijas fonda (ELGF) par kopējo summu 930 306,33 euro. ELFLA projekti un 

atbalsta saņēmēji 2017. gadā saņēmuši kopā 770 707,44 euro. (Reģionālās attīstības indikatora moduļa 

(RAIM) aprēķins pēc Lauku atbalsta dienesta informācijas)  

4.5. Novada identitāte 

Mālpils un citu Latvijas iedzīvotāju spilgtākā vizuālā asociācija saistībā ar Mālpili ir Mālpils muiža, otra 

spilgtākā ir Mālpils siers. Mālpils identitātes kodols balstās uz dabas, kultūrvēstures un pārtikas 

ražošanas kategorijām, kas nosaka novada raksturu. Mālpils novadā vērtīgākais atribūts ir muiža jeb 

pils, kas ir iekļauts arī pašā Mālpils nosaukumā – gan latviskajā, gan arī vēsturiskajā “Lemburg”.13 

Mālpils novada zīmola uztvere vērtēta arī Aināra Brenča veiktajā pētījums par pašvaldību teritoriju 

zīmoliem - “Mārketinga vadības metožu Latvijas pašvaldībās”. Mālpils novads ierindots mazo novadu 

līdz 5000 iedzīvotājiem kategorijā. Vērtējot dzīvesvietas/investīciju aspektu, Mālpils novads ierindots 4. 

vietā, (1.vietā Tērvetes novads, 2. vietā Līgatnes un 3.vietā Pāvilostas novads), bet pēc tūrisma aspekta 

uztveres novads ir 18.vietā, kopumā ierindojoties 9.vietā vērtīgāko mazo novadu konkurencē.  Atšķirībā 

no Pierīgas novadiem, kur to zīmolu attīstībai jābūt integrētai Rīgas zīmola attīstībā, Mālpils novada 

zīmola attīstībai ir reģionāls līmenis.  Tāpēc Mālpils novadam ieteicams iesaistīties vai veidot 

mārketinga alianses ar kaimiņu novadiem vai pilsētām, kļūstot par to sastāvdaļu, tādējādi, izmantojot 

hierarhijas principu,  iegūt lielāku zīmola vērtību.14 

Mālpils novada iedzīvotāji visvairāk lepojas ar vietējiem iedzīvotājiem – mālpiliešiem, aiz tā sekojot 

Mālpils pilij un kultūras piedāvājumam. Kopumā 2018. gada rudenī veiktajā iedzīvotāju aptaujā 79 

respondenti snieguši atbildes uz jautājumu, ar ko lepojas, dzīvojot Mālpils novadā. 28 respondenti 

minējuši, ka lepojas ar izglītības iestādēm, 23 – ar sakoptu vidi, 20 – ar vietējiem iedzīvotājiem jeb 

mālpiliešiem. 18 – ar daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, 17 – ar Mālpils muižu. (ATTĒLS:21) 

Mālpils novada pašvaldības simboliku veido novada ģerbonis. 

                                                      
13 Mālpils novada pašvaldības mārketinga stratēģija 2016.-2019.gadam 
14 Brencis, A., “Mārketinga vadības metožu izmantošana Latvijas pašvaldībās“, 2015. Latvijas Universitāte 

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 

Nozīmīgākie īstenotie projekti 

 Izglītības iestāžu ēku renovācija, siltināšana (57 atbildes); 

 Sporta kompleksa izveide (46 atbildes); 

 Ceļu rekonstrukcija (t.sk., gājēju celiņi, apgaismojums) (40 atbildes); 

 Mālpils dabas taka (14 atbildes); 

 Mālpils kultūras centra renovācija  (fasāde, skatuve, lifts, u.c.) (14 atbildes); 

 Mālpils centra labiekārtošana (8 atbildes); 

 Mālpils muižas atjaunošana (7 atbildes); 

 VPVKAC izveide (5 atbildes); 

 Hokeja, volejbola, trenažieru laukumu izveide (5 atbildes); 

 Siltumtrašu rekonstrukcija (5 atbildes); 

 Projekti Mālpils novada vidusskolā (starptautiskie, Eko skola, u.c.) (5 atbildes). 
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 AR KO LEPOJAS MĀLPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

Darba grupas 

Mālpils novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādes ietvaros tika organizētas trīs tematiskās darba grupas, kopā 

pulcējot 39 dalībniekus. To mērķis bija izvērtēt pašreizējo situāciju dažādās jomās, kas ticis īstenots pēdējo septiņu gadu laikā, kā 

arī, kas un kā būtu jāmaina tuvākajā nākotnē:: 

 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes darba grupa; 

 Veselības, sociālo jomu, sabiedriskās kārtības, nevalstiskās organizācijas darba grupa; 

 Uzņēmējdarbības un ekonomikas, infrastruktūras un pārvaldes darba grupa. 

Darba grupās piedalījās gan pašvaldības speciālisti, domes deputāti, gan sabiedrības un uzņēmēju pārstāvji. 

 

PĀRVALDE 

Darba grupā kā laba vērtēta pašvaldības sadarbība ar biedrībām, iedzīvotājiem – pieejamas telpas pasākumiem, infrastruktūra, kā 

arī atzīmēta valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un pašvaldības speciālistu pieejamība attiecībā uz 

konsultāciju sniegšanu kompetences ietvaros. 

Kā slikta vai nepietiekoša vērtēta izpildvaras reaģēšana uz ierosinājumiem, pašvaldības mājaslapas novecojušais veidols un 

informācija tajā. Atzīmēta arī atalgojuma publiskajā sektorā nozīme konkurētspējas radīšanā, un pašvaldības darbinieku 

nodrošinājums ar darba izpildei nepieciešamo programmatūru. 

Kā ierosinājumi pārmaiņām minēts, ka nepieciešams regulāri (reizi mēnesī, u.c.) organizēt sapulci iestāžu un struktūrvienību 

vadītājiem, kā arī uzlabot pašvaldības administrācijas iekšējo sadarbību (piemēram, ieviešot mūsdienīgus komunikācijas rīkus, 

iekšējo tīklu u.c.). 
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Iedzīvotāju aptauja 

Mālpils novada domes pakalpojumu kvalitātes 

novērtējums 

Informācijas ieguves avoti par Mālpils novada pašvaldības 

darbību 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst Mālpils 

novadā: 

 mērķtiecīgs pašvaldības darbs un atbalsts 

iedzīvotāju idejām, pārvaldes un iedzīvotāju 

mijiedarbība (5 atbildes); 

 laba pašvaldības mājaslapa (4 atbildes). 

Pakalpojumi/jomas, kuru pieejamība un kvalitāte 

neapmierina iedzīvotājus: 

 pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem – 

mājaslapa, sociālie tīkli; 

 pašvaldības darbs. 

Steidzamākie darbi saistībā ar pašvaldības darbu un  pārvaldību, 

kas pašvaldībai jāīsteno pirmkārt: 

 Mājas lapas pilnveidošana (10 atbildes); 

 Uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem (informācijas 

pieejamība mājas lapā un sociālos tīklos, izdevuma 

pieejamība un kvalitātes uzlabošana) (8 atbildes); 

 Pilnveidot pašvaldības un iestāžu darbu (4 atbildes); 

 Vienoties par novada attīstības vīziju un to sasniedzošu 

stratēģiju (2 atbildes); 

 Neliela novada svētku svinēšana katru gadu (1 atbilde); 

 Mālpils novada tēla uzlabošana (1 atbilde). 

Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai: 

 vairāk ieklausīties iedzīvotājos; 

 rīkoties saimnieciskāk ar finanšu un laika 

resursiem; 

 biežāk rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem un veikt 

aptaujas; 

 uzlabot darbinieku attieksmi pret apmeklētājiem,  

 plānot un piesaistīt fondu līdzekļus; 

 pildīt darba pienākumus un ievērot darba laiku; 

 strādāt ar atdevi un redzējumu nākotnē. 

 skaidrot pieņemtos lēmumus; 

 uzlabot informācijas apriti starp pašvaldību un sabiedrību; 

 veikt pašvaldības darbinieku pienākumu pārskatīšanu un 

atbilstības vērtējumu. 

Konkrēti ieteikumi vērsti uz mājaslapas uzlabošanas nepieciešamību, 

pašvaldības lapas izveidi sociālā tīklā Facebook, Sociālā dienesta 

darba uzlabošanu, SIA “Norma K” maksājumu kases izvietošanu 

klientu apkalpošanas centrā. 
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5. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 

5.1. Izglītība 

Bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem skaita izmaiņām Mālpils novadā ir mainīga tendence, tomēr 

kopumā tas samazinās. Bērnu skaits vecumā līdz sešiem gadiem 2018. gadā ir par 6% jeb 17 mazāks 

nekā 2011. gadā, savukārt bērnu un jauniešu vecumā no 6-18 gadiem ir par 7 % jeb 35 cilvēkiem mazāks 

nekā 2011.gadā. (ATTĒLS:22) 

 BĒRNU UN JAUNIEŠU LĪDZ 18 GADU VECUMAM SKAITA IZMAIŅAS MĀLPILS NOVADĀ15 

Mālpils novadā pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumus nodrošina divas izglītības iestādes: 

 Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” (turpmāk arī – PII “Māllēpīte”); 

 Mālpils novada vidusskola. 

PII “MĀLLĒPĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Māllēpīte” Mālpils novadā darbojas kopš 1968. gada un vienīgā, kas 

nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumus. 2018./2019. mācību gada sākumā iestādē mācās 170 

bērni, un pēdējo gadu laikā audzēkņu skaits pakāpeniski pieaug (ATTĒLS:23).  

 AUDZĒKŅU SKAITA DINAMIKA PII “MĀLLĒPĪTE” 

Iestāde regulāri organizē dažādus pasākumus bērniem un viņu ģimenēm, piemēram, Eiropas sporta 

nedēļa, Veselības nedēļa, Ziemassvētku, Māmiņdienas, Līgo pasākumi, ekskursijas, talkas, u.c. 

Pirmsskolas audzēkņiem ir iespējas par maksu piedalīties angļu valodas un futbola pulciņos, kā arī 

vecāku pavadībā apmeklēt peldēšanas nodarbības. Erasmus+ programmas īstenoto projektu ietvaros 

                                                      
15 Centrālā statistikas pārvalde, ISG181. Iedzīvotāju skaits vecuma grupā 0-18 statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados gada sākumā pēc dzimuma. 
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iestādē tiek uzņemti projektu dalībnieki un kopā ar bērniem organizētas radošās darbnīcas, sporta 

aktivitātes un koncerti. 

PII “Māllēpīte” pašnovērtējuma ziņojumā par 2017./2018. mācību gadu ietvertā informācija liecina, ka 

vairāk nekā puse pedagogu ir vecumā virs 50 gadiem. Pedagogi vecumā virs 60 gadiem ir aptuveni 

trešā daļa, kas aktualizē jaunu mācībspēku piesaistes vajadzību tuvākajā laikā. 

2017. gadā veikti remontdarbi un iekārtotas grupas “Bitīte” telpas, veikti bruģēšanas darbi iestādes 

teritorijā, iegādātas rotaļlietas, mācību materiāli un līdzekļi, u.c. 

Iestāde savu turpmāko attīstību saskata vairākās jomās: 

 uzlabot iestādes materiāltehnisko bāzi; 

 uzsākt speciālās izglītības programmas īstenošanu; 

 veicināt pedagogu kvalifikācijas celšanu; 

 veicināt izglītības iestāžu sadarbību; 

 pilnveidot interešu izglītības piedāvājumu; 

 pilnveidot mūžizglītības piedāvājumu; 

 turpināt dalību starptautiskos projektos; 

 piedalīties vietējā mēroga aktivitātēs; 

 iesaistīt darbiniekus, tai skaitā, pedagogus, jaunos tehnoloģiju apguvē un pielietošanā; 

 nodrošināt 5-6 gadu vecuma grupas ar datoriem un interneta pieslēgumu; 

 veidot un īstenot bērnu aktīvu attieksmi pret apkārtējās vides saudzēšanu un uzlabošanu; 

 turpināt sadarbību ar Ekoskolu un apgūt pieredzi.16 

MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA 

Līdz 2013. gadam Mālpils novadā darbojās divas vispārējās izglītības iestādes – Mālpils vidusskola un 

Sidgundas pamatskola, taču 2013. gada 1. augustā tās tika apvienotas vienā iestādē, izveidojot Mālpils 

novada vidusskolu ar filiāli Sidgundā, saistībā ar skolēnu skaita samazināšanos un finansējuma trūkumu. 

Pārmaiņām turpinoties, kopš 2015.gada 1.septembra mācības vispārējā izglītība tiek uzsāktas tikai 

Mālpils novada vidusskolā. Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietekmē skolēnu skaits Mālpils novada 

vidusskolā pēdējo gadu laikā pakāpeniski pieaug. (ATTĒLS:24) 

 AUDZĒKŅU SKAITA DINAMIKA MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLĀ 

Mālpils novada vidusskolā tiek realizētas sešas izglītības programmas, no kurām divas ir paredzētas 

skolēniem ar speciālām vajadzībām un 2017./2018. mācību gadā tajās mācās 12 skolēni. Iestāde 

audzēkņiem piedāvā iespējas papildus bez maksas izmantot sporta zāli un peldbaseinu, piedalīties 

izglītojošās karjeras plānošanas nodarbībās, saņemt atbalsta personāla konsultācijas, iegūt autovadītāja 

apliecību, skola nodrošina bezmaksas mācību grāmatas un darba burtnīcas visos priekšmetos, un 

skolēniem no citiem novadiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. Skolā pieejama bibliotēka, tāpat 

                                                      
16 Mālpils PII “Māllēpīte” pašnovērtējuma ziņojums 2017./2018. m.g. Skat.: 

http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Iestades/PII_Mallepite/pasnoveertejums_pii_lab.pdf  
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skolēniem pieejamas daudzveidīgas interešu izglītības iespējas.  Izglītības iestāde darbojas Ekoskolu 

programmā. Skolā ik gadu tiek rīkoti vairāki tradicionālie pasākumi, notiek dalība dažādās akcijās, 

organizētas ekskursijas, u.c. Skolā rīko lekcijas vecākiem un organizē pedagogu kapacitātes celšanas 

pasākumus. Audzēkņi pastāvīgi piedalās mācību priekšmetu Pierīgas novadu un valsts olimpiādēs. 

Lielākā daļa vidusskolas telpu ir renovētas, kā arī uzlabota materiāli tehniskā bāze. 

Mālpils novada vidusskolai ir izveidota lapa sociālajā tīklā Facebook, kurai 2018. gada novembrī ir 45 

sekotāji. 

MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA UN MĀLPILS INTERNĀTPAMATSKOLA 

Pašvaldības izglītības iestāde Mālpils profesionālā vidusskola slēgta sākot ar 2017./2018. mācību gadu, 

pamatojoties uz valsts finansēšanas politikas pārmaiņām un sarūkošo audzēkņu skaitu. Savukārt 

lēmums  par Mālpils internātpamatskolas slēgšanu pieņemts 2018. gada februārī, pamatojoties uz valsts 

politikas pārmaiņām internātskolu finansēšanas modelī. Līdz ar to kopš 2018. gada vasaras atjaunotās 

un siltinātās bijušās Mālpils internātpamatskolas un Mālpils profesionālās vidusskolas telpas ir tukšas, 

un par to uzturēšanu jārūpējas pašvaldībai. 

Mālpils profesionālajā vidusskolā audzēkņu skaits laikā no 2012./2013. līdz 2016./2017. mācību gadam, 

kas bija tās pēdējais darbības gads, saruka kopumā par 43%. Savukārt audzēkņu skaits Mālpils 

internātpamatskolā laikā no 2012./2013. līdz 2017./2018. mācību gadam, kas bija tās pēdējais darbības 

gads, saruka kopumā par 38%. (ATTĒLS:25) 

Mālpils profesionālajā vidusskolā 2016./2017. mācību gadā tika realizētas vairākas izglītības 

programmas, sniedzot iespēju audzēkņiem iegūt šādas kvalifikācijas: ēdināšanas pakalpojumu 

speciālists, inženierkomunikāciju tehniķis, interjera noformētājs, mēbeļu galdnieks. Audzēkņiem tika 

piedāvātas vairākas interešu izglītības apguves programmas. 2016. gadā iestādes darbinieki un 

izglītojamie piedalījās trīs Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos. 

Mālpils internātpamatskolā 2017.gadā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu sadarbībā 

ar Lielbritāniju, Portugāli, Itāliju un Maltu tiek realizēts projekts “Skolotāju profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšana skolas modernizācijai un internacionalizācijai”. Audzēkņiem tika piedāvātas vairākas 

interešu izglītības apguves programmas. 

Iedzīvotāju aptauja   
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu 

pieejamība 

 

Pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestāžu pakalpojumu kvalitāte 

 

Steidzamākie darbi saistībā ar izglītības 

jomu, kas pašvaldībai jāīsteno pirmkārt: 

 Nodrošināt kvalitatīvu izglītību 

(t.sk., labu skolotāju piesaiste, 

skolas tehniskās bāzes 

atjaunošana) (13 atbildes); 

 Skolēnu atbalsts (t.sk., 

brīvpusdienas) (7 atbildes); 

 Nepieciešama skaidra vīzija par 

novadā esošo izglītības iestāžu 

pastāvēšanu un starpiestāžu 

sadarbību (6 atbildes); 

 Pirmsskolas pieejamība (tai skaitā, 

darba laiks, auto stāvlaukums) (4 

atbildes). 

Atvērtajā jautājumā par 

pakalpojumiem / jomām, kuru 

pieejamība un kvalitāte neapmierina 

iedzīvotājus, minētas arī  brīvā laika 

pavadīšanas iespējas jauniešiem 

Mālpils novadā. 

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu 

pieejamība 

 

Pašvaldības vispārējās izglītības 

iestāžu pakalpojumu kvalitāte 
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 AUDZĒKŅU SKAITA DINAMIKA MĀLPILS INTERNĀTPAMATSKOLĀ UN MĀLPILS PROFESIONĀLAJĀ 

VIDUSSKOLĀ 

MĀLPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Mālpils Mūzikas un mākslas skola darbojas kopš 1990.gada, un nodrošina iespējas apgūt astoņas 

profesionālās ievirzes programmas – sitaminstrumentu spēli, flautas, klarnetes, ģitāras, čello spēli, 

vijoļspēli, klavierspēli un vizuāli plastisko mākslu. 

Regulāra sadarbība ir izveidojusies ar iestādes pārraugu – Mālpils novada domi, kā arī ar citām 

pašvaldības iestādēm un organizācijām Mālpils novada vidusskolu, bibliotēku, kultūras centru, PII 

„Māllēpīte”,  sociālās aprūpes centru, invalīdu biedrību „Notici sev”,  arī ar Babītes, Stopiņu, Ķekavas un 

Siguldas novada mūzikas un mākslas skolām un citām apkārtējo novadu iestādēm.  

Mālpils Mūzikas un mākslas skolā audzēkņu skaits 2018./2019. mācību gada sākumā ir līdzvērtīgā līmenī 

kā 2012./2013. mācību gadā. Pēdējo septiņu gadu laikā pārmaiņas redzamas laikā no 2015./2016. – 

2017./2018. m.g., kad iestādē mācījās 123-129 audzēkņi. (ATTĒLS:26) 

Skola ir aktīvs kultūrvides veidotājs Mālpils novadā, regulāri tiek rīkotas izstādes, organizētas 

ārpusstundu aktivitātes - koncertu sniegšana, dalība konkursos, projektos u.c. Mākslas nodaļas 

pedagogi piedalās izstādēs un radošajās aktivitātēs, jaunieši piedalās vietēja, valsts un starptautiska 

mēroga konkursos un izstādes. 2018. gada rudenī iestādē atklāta Mākslas nodaļas absolventu darbu 

izstāde "325" pulcējot vairāk nekā 15 mālpiliešu veikumu (ATTĒLS:27). 

2017. gadā 47% no iestādes budžeta ieņēmumiem veido valsts dotācija, 45% pašvaldības finansējums, 

un 8 % vecāku līdzfinansējums, mūzikas instrumentu noma un projekti. Skolai ir izstrādāts attīstības 

plāns 2018.-2021. gadam, savukārt Pašnovērtējuma ziņojumā par 2015.-2017. gadu iestāde savu 

turpmāko attīstību redz vairākās jomās: 

 mācību saturs (īstenot dažādas interešu izglītības programmas, tai skaitā, pieaugušajiem, 

akcentēt starppriekšmetu saikni, izmantot radošas metodes, u.c.); 
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 mācīšana un mācīšanās (audzēkņu motivēšana, atbildības un pozitīvas attieksmes veicināšana, 

e-vides, tehnoloģiju izmantošana, pieredzes apmaiņa, u.c.); 

 MĀLPILS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS ABSOLVENTU IZSTĀDES ATKLĀŠANA (AUTORS: M.ĀRENTE) 

 izglītojamo sasniegumi (veicināt dalību konkursos, koncertos, u.c., motivēt audzēkņus, mazināt 

kavējumus, u.c.); 

 atbalsts audzēkņiem (apzināt intereses un vajadzības, sniegt atbalstu mācībās, veicināt vecāku 

atbalstu, u.c.); 

 skolas vide (sadarbības attīstība, iestādes tēla veidošana, pasākumu organizēšana, telpu un 

vides pilnveide, u.c.); 

 skolas resursi (papildināt materiāli tehnisko bāzi, pilnveidot nošu un mūzikas ierakstu krātuvi); 

 iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana (turpināt pašvērtējuma 

veikšanu, attīstības plānošanas procesu, aktualizēt iekšējos normatīvus, u.c.).17 

Mālpils mūzikas un mākslas skola par savām aktivitātēm informē sociālā tīklā Facebook, 2018.gada 

novembrī pulcējot 270 sekotājus. 

                                                      
17 Mālpils mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums, 2018. Skat.: 

http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Iestades/MMskola/MMMS_pasvertejuma%20zinojums_2018_atj.pdf  

https://www.facebook.com/pg/M%C4%81lpils-m%C5%ABzikas-un-m%C4%81kslas-skola-216402728463689/about/?ref=page_internal
http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Iestades/MMskola/MMMS_pasvertejuma%20zinojums_2018_atj.pdf
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 MĀLPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS  UN SPORTA IESTĀDES 
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MĀLPILS TAUTSKOLA 

 Mālpils novadā kopš 2006. gada mūžizglītības pakalpojumus pieaugušajiem nodrošina biedrība 

“Mālpils Tautskola”, pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu ar pašvaldību. Biedrība rīko dažādus 

izglītojošos pasākumus, kā piemēram vācu un angļu valodas sarunu klubu nodarbības, angļu valodas 

kursi, zīda apgleznošanas nodarbības, datorkursi, u.c. lekcijas un semināri. 2013. gadā novada domes 

telpās atvērta Mūžizglītības klase, kurā vismaz 20 cilvēkiem iespējams rīkot kursus un seminārus. 

 

 

Skolēnu pārvadājumu transporta un maršrutu 

pieejamība 

 

Skolēnu pārvadājumu kvalitāte 

 

Izglītības pieejamība izglītības 

iestādēs bērniem ar īpašām 

vajadzībām 

 

Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība  bērniem un 

jauniešiem 

 

Interešu izglītības pakalpojumu 

kvalitāte 

 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk 

pietrūkst Mālpils novadā: 

 Jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

iespējas (tai skaitā, uz jauniešu 

auditoriju orientēti tematiskie 

pasākumi Kultūras centrā (8 atbildes); 

 Interešu izglītības iespējas 

(dziedāšanas klase MMMS, pulciņi) (3 

atbildes). 

Kopumā vispārējās un interešu izglītības pieejamības un kvalitātes vērtējums iedzīvotāju aptaujā ir pozitīvs. Par skolēnu pārvadājumiem un 

izglītības pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām vairāk nekā pusei aptaujāto nav viedokļa, vai to neizmanto. Par pašvaldības pirmsskolas 

izglītības pakalpojumiem viedoklis ir pozitīvs – vairāk nekā puse ir apmierināta vai drīzāk apmierināta. Situācija atšķiras attiecībā uz vispārējo 

izglītību – apmierināto īpatsvars ir puse un vairāk, savukārt neapmierināto vai drīzāk neapmierināto īpatsvars sastāda 22%-25%, kas ir gandrīz 

trīs reizes vairāk nekā pirmsskolas izglītības jomā. Interešu izglītības pakalpojumu bērniem un jauniešiem vērtējums ir pozitīvs. 

Darba grupa -  vispārējā un interešu izglītība 

Kas labs? 

 Daudzveidīgs piedāvājums; 

 Izglītības pieejamība, sociālie pakalpojumi skolā (logopēds, sociālais 

pedagogs); 

 Pašvaldības finansiālais atbalsts (kvalitāte, stipendijas, interešu izglītība, 

teicamnieku stimulēšana); 

 Pirmsskolas izglītības pieejamība – nav rindu; 

 Profesionāli pirmsskolas pedagogi.  

Kas slikts? 

 Trūkst modernu tehnoloģiju piedāvājums interešu izglītībā (droni, 

robotika, u.c.); 

 Finansējuma trūkums interešu izglītībai attiecībā uz speciālistu piesaisti 

specifiskās jomās; 

 Trūkst dzīvojamā fonda pedagogiem; 

 Nepietiekoši motivēti pedagogi, lai būtu orientēti uz rezultātu; 

 Nepietiekamas algas pirmsskolas izglītības pedagogiem un pedagogu 

nepietiekamība; 

 Daudzi novada bērni dodas mācīties uz citu pašvaldības izglītības 

iestādēm. 

Kas jāmaina, kā? 

 Vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošana, lai 

celtu Mālpils vidusskolas konkurētspēju 

apkārtējo novadu starpā; 

 Bērnu un jauniešu specifisko interešu 

apzināšana pēc iespējas agrāk izglītības iespēju 

dažādošanai; 

 Specifiska atbalsta ieviešana trūkstošiem 

pedagogiem – mājoklis, transporta izdevumu 

kompensācijas, u.c.; 

 Rūpēties par motivētu, kvalificētu pedagogu 

kolektīva pilnveidi (dzīvokļa piedāvājums, 

transporta izdevumu kompensācijas, u.c.); 

 Specializācijas iespēju izvērtēšana un ieviešana 

Mālpils vidusskolā – speciālās klases, piemēram, 

sporta; 

 Meklēt iespējas specializētas izglītības iestādes 

izveidei slēgto izglītības iestāžu telpās 

(piemēram, militārām vajadzībām). 
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5.2. Nevalstiskais sektors 

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS 

Saskaņā ar Lursoft statistikas datiem par biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju reģistrāciju, 

2018. gada novembrī Mālpils novadā ir reģistrētas 24 biedrības, viens nodibinājums un divas 

draudzes.18 

Mālpils novadā izceļamas vairākas nevalstiskās organizācijas – iepriekš minētā biedrība “Mālpils 

Tautskola”, kas rūpējas par mūžizglītības nodrošinājumu pieaugušiem, kā arī organizācija aktīvi 

iesaistās starptautisko projektu īstenošanā sadarbībā ar ārvalstu partneriem, un iesaistot biedrus gan 

projektu pieteikumu rakstīšanā, gan pasākumu organizēšanā. Kā piemēram, Erasmus+ programmas 

līdzfinansētie projekti, kuros tika īstenota izglītības personāla apmācība darbam ar cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, kas ietver mācību moduļa satura izstrādi, testēšanu. Ar LEADER programmas finansējumu 

izveidota daudzfunkcionāla mācību telpa, kā rezultātā “Mālpils Tautskola” varēs realizēt dažādas 

praktiskas nodarbības pieaugušo izglītošanai. Biedrības struktūrvienības ir Mālpils jauniešu apvienība 

un Mālpils novada politiski represēto nodaļa. 

Kopš 2006. gada aktīvi darbojas arī invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev”, kura cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām sniedz atbalstu un 

palīdz integŗēties sabiedrībā. Tas tiek darīts, īstenojot apmācības, veselības uzlabošanas un 

rehabilitācijas programmas un attīstot sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Biedrība 

par savām aktivitātēm informē mājas lapā un sociālā tīkla Facebook profilā “Notici sev”. 

                                                      
18 Lursoft statistika. Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros sadalījumā pa to tiesiskajām formām. Skat.: 

https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100016011&id=77  

Iedzīvotāju aptauja   
Pieaugušo izglītības pieejamība 

 

Pieaugušo izglītības pakalpojumu 

kvalitāte 

 

Interešu izglītības pakalpojumu 

pieaugušajiem kvalitāte 

 

Pieaugušo izglītības pakalpojumu vērtējumā gandrīz pusei aptaujāto nav viedokļa, vai to neizmanto, ar pakalpojumiem neapmierināta ir piektā 

daļa aptaujāto, savukārt apmierināti aptuveni 35% aptaujāto. Interešu izglītības pakalpojumu pieaugušajiem kvalitāte vērtējama pozitīvi – 

vairāk nekā puse ir apmierināti, viedokļa šajā jautājumā nav trešajai daļai un neapmierināto ir mazāk nekā piektdaļa. 

Darba grupa - mūžizglītība Kas jāmaina, kā? 

 Nepieciešama daudzveidība piedāvājumos, piemēram, mākslas 

nodarbības (zīmēšana, gleznošana) un citas; 

 Izveidot aptauju par iedzīvotāju interesēm un vēlmēm; 

 Īstenot lekciju ciklus par dažādām tēmām; 

 Mūžizglītības finansējuma palielināšana; 

 Daudzveidīga, paplašināta informācija, lai ieinteresētu pievērsties 

mūžizglītībai; 

 Paredzēt nelielu līdzmaksājumu iedzīvotājiem, lai vecinātu 

atbildību par regulāru dalību un nodrošinātu daudzveidīgāku 

piedāvājumu. 

Kas labs? 

 Aktivitāte un vadība - ir pietiekoša pieaugušo 

aktivitāte un ir novadīts mācību process; 

 Iedzīvotāju informētība par iespējām mācīties; 

 Kultūras centra virtuve un tās sniegtās iespējas; 

 Starppaaudžu sadarbība; 

 Mūžizglītības pieejamība; 

 Starptautiskie projekti. 

Kas slikts? 

 Iedzīvotāju pasivitāte, piedāvāto iespēju 

neizmantošana; 

 Nepietiekams finansējums pietiekami 

daudzveidīga piedāvājuma nodrošināšanā. 
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http://www.noticisev.lv/
https://www.facebook.com/noticisev.5
https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100016011&id=77
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Atzīmējama arī Mālpils makšķernieku biedrības “Mālpils zivīm” aktīvā darbība vairāk nekā 100 biedru 

sastāvā, īstenojot aktivitātes šādās jomās: 

 Dabas un zivju resursu aizsardzība, saglabāšana un pavairošana 

 Licencētās makšķerēšanas organizēšana un sporta popularizēšana; 

 Bērnu un jauniešu izglītošana vides jautājumos – vasaras nometnes bērniem; 

 Makšķerēšanas tūrisma veicināšana Mālpils novadā; 

 Vides objektu labiekārtošana – dabas takas izveide gar Mergupi, talkas upju sakopšanai, u.c. 

Biedrība par savām aktivitātēm informē savā mājaslapā un sociālā tīkla Facebook lapā “Mālpils zivīm”. 

Kopš 2007. gada novadā darbojas arī kultūras, vēstures un dabas mantojuma aizsardzības un 

saglabāšanas veicināšanas biedrība “Idoves mantojums”.  Biedrībai izveidojusies laba sadarbība 

novadpētniecības jomā ar Mālpils novada bibliotēku. 

Kopš 2013. gada novadā darbojas biedrība “KrastGroup”, ar mērķi popularizēt un attīstīt dabas un 

aktīvo tūrismu Mālpils novadā, dažādot jauniešu brīvā laika aktivitātes. Biedrība piedāvā praktisko 

iemaņu sniegšanu nometnēs dabā, gida pakalpojumus un ekskursijas Mālpils novadā. 

JAUNATNES POLITIKA 

Jaunatnes jomas attīstība, pateicoties Mālpils jauniešu apvienībai, kas kopš 2006. gada darbojas kā 

biedrības “Mālpils Tautskola” struktūrvienība, ir veicinājusi jaunatnes politikas sakārtošanu arī no 

pašvaldības puses – kopš 2017. gadā izveidota štata vieta jaunatnes lietu speciālists. 2017. gada 

decembrī organizēts Mālpils novada jauniešu forums un 2018. gada sākumā – pasākums/diskusija 

“Kafija ar politiķiem”. Lai noteiktu nākošā periodā paveicamo jaunatnes attīstības jomā, Mālpils novadā 

izstrādāts pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2019.-2025. gadam. Dokuments kalpos 

par pamatu sistēmiska un plānveidīga darba ar jaunatni organizēšanai, veicinot noteikto prioritāšu 

attīstību – lietderīga brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātību, veselību un līdzdalību. Mālpils novada 

jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025. gadam19 izstrādes laikā 2018. gada ziemā tika 

veikta jauniešu aptauja un īstenoti arī citi iesaistes pasākumi. 

Mālpils jauniešu apvienības mērķis ir uzlabot Mālpils novada jauniešu sociālās dzīves kvalitāti, izglītojot, 

iesaistot un piedāvājot viņiem alternatīvas lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, veicinot veselīgā dzīves 

veida, personas kultūras un pašvērtējuma līmeņa celšanos, solidaritāti un iecietību, savstarpējo sapratni 

lokālā, nacionālā un globālā mērogā. Apvienība rīko sporta un orientēšanās, karjeras izglītības - tikšanās 

vakarus ar dažādu profesiju pārstāvjiem, u.c. veida pasākumus, tās biedri piedalās starptautiskos 

projektos un iniciatīvās. Apvienība par aktualitātēm informē sociālā tīkla Facebook lapā “MJA.U (Malpils 

youth association)” ar 163 sekotājiem 2018. gada novembrī. 

Jaunatnes jomas vērtējumā darba grupās parādās, ka nepieciešama jauniešu centra izveide,  

komunikācijas starp iesaistītajām pusēm pilnveide, pēctecības nodrošināšana, u.c. 

Nevalstisko organizāciju jomas vērtējumā darba grupās parādās, ka nepieciešami infrastruktūras 

uzlabojumi biedrību telpām – vides pieejamība,  tāpat uzsverot pašvaldības finansējuma un projektu 

piesaistes lomu biedrību darba nodrošināšanā. 

VIETĒJĀ RĪCĪBAS GRUPA 

Vietējās rīcības grupas īsteno sabiedrības virzītas attīstības stratēģijas ieviešanu lauku teritorijās, kuras 

izveidē iesaistās lauku iedzīvotāju, organizācijas, uzņēmēji un pašvaldību apvienības, nosakot aktuālās 

teritorijas attīstība vajadzības. Sabiedrības virzītas aktivitātes tiek ieviestas ar LEADER pieeju, kuras viens 

no galvenajiem pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu” — iniciatīva nāk no vietējiem 

iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. 

                                                      
19 Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programma 2019.-2025. gadam. Skat.: 

http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Jaunieshu_aktivitates/programma.pdf  

http://www.malpilszivim.lv/
https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-M%C4%81lpils-ziv%C4%ABm-267594850381917/
https://www.facebook.com/MJAU-Malpils-youth-association-214555238568711/
https://www.facebook.com/MJAU-Malpils-youth-association-214555238568711/
http://www.malpils.lv/uploads/filedir/File/Jaunieshu_aktivitates/programma.pdf
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Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Sējas novados darbojas vienota vietējā rīcības grupa jeb 

publiskā-privātā partnerība “Rīgas rajona lauku attīstības biedrība”, ieviešot vietējās attīstības stratēģiju 

2015.-2020. gadam. Mālpils novada teritoriju pārstāvošie biedri ir Mālpils novada dome, un aktīvākās 

nevalstiskā sektora pārstāves - biedrība “Mālpils Tautskola”, makšķernieku biedrība “Mālpils zivīm”, 

Mālpils Jauniešu apvienība, un uzņēmēju pārstāvis - z/s “Agatnieki”.  

 

Laikā no 2016.-2018. gadam vietējā rīcības grupa izsludinājusi četras projektu pieteikumu kārtas, kurās 

tiek vērtēti un atbalstīti vietējās sabiedrības un uzņēmēju iesniegtie projekti saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijā noteiktajām rīcībām –  

 Rīcība 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, 

labiekārtošana; 

 Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana; 

 Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai; 

 Rīcība 2.2. Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība. 

 

Darba grupa – nevalstiskās organizācijas 
Kas labs? 

 Ir aktīvas un iesaistījušas 

daudz biedru; 

 Realizē projektus, piesaistot 

investīcijas, aktīva biedrību 

dalība mazo projektu 

konkursā; 

 Organizē dažādus pasākumus 

regulāri, arī nometnes; 

 Pašvaldības atbalsts NVO; 

 Iedzīvotāju labvēlīga 

attieksme pret biedrībām; 

 Dažādība, katrs var atrast sev 

tīkamāko; 

 Iespēja integrēties sabiedrībā. 

Kas slikts? 

 Nepietiekošas finansējuma iespējas 

biedrību projektu realizāciju; 

 Nav pietiekošas informācijas par 

biedrībām, to aktivitātēm; 

 Nav vienādu noteikumu pret visām 

biedrībām – par finansējuma 

piesaisti nepieciešama noteikumu 

izstrāde; 

 Grūti nošķirama vairāku biedrību un 

pašvaldības darbība; 

 Vides pieejamība biedrību telpām 

(invalīdu biedrībai, tehnikumā, 

“Idoves mantojums”, “Asakas”). 

Kas jāmaina, kā? 

 Vairāk sevi jāreklamē, vairāk informācijas 

par nevalstisko organizāciju iespējām un 

piedāvājumiem; 

 Vienādu pašvaldības attieksmi pret visām 

biedrībām; 

 Transporta pakalpojums invalīdiem 

nokļūšanai uz un no biedrības ikdienā; 

 Aktivizēt iedzīvotājus, kuri dzīvo tālāk no 

centra; 

 Piesaistīt brīvprātīgos projektu pieteikumu 

rakstīšanā, aktivitāšu vadīšanā, iedzīvotāju 

aktivizēšanā. 

Darba grupa – jaunieši 

Kas labs? 

 Laba infrastruktūra, kur 

darboties; 

 Pašvaldības finansiālais un 

materiālais atbalsts dažādu 

interešu realizēšanai; 

 Jaunieši aktīvi apmeklē sporta 

kompleksu, piedalās sporta 

aktivitātēs; 

 Ir bijuši vairāki lieliski jauniešu 

organizēti pasākumi; 

 Ir speciālisti, kas darbojas 

jaunatnes jomā; 

 Starpinstitūciju sadarbība; 

 Iestāžu atbalsts jauniešiem 

(skola, kultūras centrs, 

pašvaldība). 

Kas slikts? 

 Vairāk runā, nekā piedalās paši; 

 Nevar nodrošināt aktīvu darbības 

pēctecību (jaunieši dodas studēt); 

 Jauniešu iniciatīvas trūkums; 

 Darbs ar jauniešiem nav veikts 

ilgstoši un regulāri; 

 Informācijas trūkums; 

 Dialoga trūkums starp jauniešiem un 

darbā ar jaunatni iesaistītajiem, 

pašvaldības darbiniekiem, 

deputātiem; 

 Nav jauniešu centra. 

Kas jāmaina, kā? 

 Veicināt jauniešu izpratni par līdzdalību un 

pašvaldības procesiem; 

 Veicināt strukturētu dialogu starp 

jauniešiem un pašvaldības deputātiem; 

 Rūpēties par jauniešu pēctecības 

sagatavošanu; 

 Brīvprātīgā darba sistēmas izveide; 

 Dažādot informāciju (pilnveidot 

informācijas plūsmu par pasākumu 

pieejamību); 

 Organizēt pasākumus atbilstoši vecuma 

grupām (teātris, atpūtas pasākumi); 

 Aktīvāk uzrunāt jauniešus par brīvā laika 

pavadīšanas iespējām, tai skaitā, organizēt 

pasākumus atbilstoši jauniešu interesēm 

bezmaksas sporta un citas aktivitātes; 

 Mazpulku kustības atbalsts. 
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 MĀLPILS JAUNIEŠU APVIENĪBAS AKTIVITĀTES (MJA.U FOTO) 

5.3. Kultūrvide 

Mālpils novadā kultūras dzīvi veido trīs pašvaldības iestādes - Mālpils Kultūras centrs, Mālpils 

bibliotēka, Sidgundas bibliotēka. 

Mālpils Kultūras centrs 2018. gadā svin pastāvēšanas 30. gadadienu, un joprojām ir viens no lielākajiem 

lauku novadu kultūras centriem Latvijā – skatītāju zālē iespējams pulcēt 550 skatītājus, plašajās telpās 

rīkot izstādes, organizēt nodarbības u.c.  Kultūras centrs darbību īsteno kā Mālpils novada pašvaldības 

iestāde, un tajā darbojas vairāki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 

 Amatierteātris “Vēji”; 

 Bērnu un jauniešu teātra studija 

“Pilnmēness”; 

 Mālpils jauktais koris “Mergupe”; 

 Bērnu pirmsskolas vokālais ansamblis; 

 Jauktais vokālais ansamblis “Buona parte”; 

 Sieviešu vokālais ansamblis “Vokālā 

bilance”; 

 Senioru vokālais ansamblis “Sidgundietes”; 

 Senioru vokālais ansamblis “Rezēdas un 

Dadži”; 

 Tautas lietišķās mākslas studija “Urga”; 

 Keramikas studija “Māl-pils”; 

 Folkloras kopa “Mālis”; 

 Jauniešu deju kolektīvs “Māra”; 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Sidgunda”; 

 Vidējās paaudzes deju kopa “Kniediņš”; 

 Vecmāmiņu interešu klubiņš “Rezēdas”. 

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Mālpils novadu pārstāvēja deviņi kolektīvi ar 204 

dalībniekiem - deju kolektīvi "Dunda", "Dundiņa", "Māra", "Sidgunda" un "Kniediņš", koris "Mergupe", 

tautas lietišķās mākslas studija "Urga", keramikas studija "Māl-pils" un folkloras kopa "Mālis". 

2018. gadā Mālpils Kultūras centrā par iestādes budžeta un projektu līdzekļiem veikti remontdarbi, 

piesaistot arī brīvprātīgā darba veicējus no Mālpils: 

https://www.facebook.com/maalpilsmaalis/?ref=br_rs
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 izremontēts gaitenis uz aktieru istabām, gaitenī nomainītas 10 durvis, tajā skaitā arī durvis uz 

skatuvi, atbilstoši ugunsdrošības prasībām;  

 otrā un trešā stāva vestibilos nomainīti griesti un apgaismojums; 

 Mazā zāle papildināta ar jauniem prožektoriem un iegādāta apskaņošanas aparatūra, t.sk., 

jauni mikrofoni; 

 nomainīts Lielās zāles skatuves grīdas klājums, izlīdzināts tās slīpums un izbūvēti stacionāri 

podesti korim; 

 uz zāli gar ēkas ārpusi izbūvēta uzbrauktuve, nodrošinot vides pieejamību; 

 pieejams lifts-pacēlājs nokļūšanai no pirmā stāva uz Lielo zāli otrajā stāvā, nodrošinot vides 

pieejamību. 

Mālpils Kultūras centrā sabiedrību informē arī ar sociālā tīkla Facebook starpniecību lapā “Mālpils 

Kultūras centrs”, kurai 2018. gada novembrī ir 287 sekotāji. 

MĀLPILS NOVADA BIBLIOTĒKA 

Bibliotēka piedāvā gan bezmaksas pakalpojumus – grāmatu fonds, preses izdevumi, jaunākā 

daiļliteratūra, internets, gan arī maksas pakalpojumus – printēšana, dokumentu kopēšana un 

laminēšana. Studentiem un citi interesentiem tiek piedāvāta iespēja izdevumus pasūtīt ar 

starpbibliotēku abonementa starpniecību. 2017. gadā bibliotēka aptver 20% no iedzīvotājiem tās 

apkalpes teritorijā – Mālpils ciems un lauku teritorija. 

Mālpils novada bibliotēkas redzamību novadā veicina organizētie literārie sarīkojumi – tikšanās ar 

rakstniekiem un novadniekiem, bibliotēkas lasītāju ekskursijas pa Latvijas kultūrvēsturiskām vietām. 

Katru gadu, sadarbībā ar Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi, notiek bērnu ekskursijas – iepazīšanās 

ar bibliotēku. Popularizējot literatūru, rakstniekus, dzejniekus, latviskās tradīcijas, bērniem tiek veidotas 

literatūras izstādes. Bibliotēka vāc, uzkrāj un sistematizē novadpētniecības materiālus, veido izstādes, 

organizē tematiskus sarīkojumus. 2017. gadā bibliotēka iekļāvās Mālpils novada īstenotajā ES finansētā 

“Erasmus+” programmas projektā “Sociālā iekļaušanās caur digitālo prasmju apguvi un starppaaudžu 

mācīšanos”. 

Mālpils novada bibliotēkas apmeklējuma skaits pēdējo gadu laikā pakāpeniski samazinās – 2017. gadā 

tas ir par 27% zemāks nekā 2012. gadā. Savukārt izsniegto vienību skaitā nav vērojamas krasas izmaiņas 

– 2017. gadā tas pat nedaudz pārsniedz 2012. gada līmeni. Bibliotēkas lietotāju skaits ik gadu mainās, 

bet 2017. gadā tas ir līdzvērtīgs lietotāju skaitam 2012. gadā. Ņemot vērā, ka mūsdienu tehnoloģiju un 

paradumu maiņas ietekmē Latvijā un pasaulē kopumā vērojams bibliotēku apmeklējuma un lietotāju 

skaita pakāpeniska krišanās, Mālpils novada bibliotēka stabili saglabā izsnieguma un lietotāju skaita 

apjomu. 

 

 MĀLPILS NOVADA BIBLIOTĒKAS APMEKLĒJUMA, IZSNIEGUMA UN LIETOTĀJU SKAITA DINAMIKA 

Patstāvīgi notiek informācijas apmaiņa ar novadā esošajām bibliotēkām – Sidgundas un Mālpils novada 

vidusskolas bibliotēku, konsultācijas ar reģiona galvenās bibliotēkas speciālistiem. Mālpils novada 
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bibliotēkai sociālajā tīklā Facebook ir izveidots profils, kuram 2018. gada novembrī seko 148 lietotāji un 

sabiedrības informēšanai šajā sociālajā tīklā tiek izmantota arī publiskā grupa – Mālpils novada 

bibliotēka.  Mālpils bibliotēka ir akreditēta 2017.gadā uz nākamajiem sešiem gadiem. 

SIDGUNDAS BIBLIOTĒKA 

Sidgundas bibliotēka piedāvā gan bezmaksas pakalpojumus – grāmatu fonds, preses izdevumi, jaunākā 

daiļliteratūra, internets, datu bāzes Letonika un News, iespēja izdevumus pasūtīt ar starpbibliotēku 

abonementa starpniecību, gan arī maksas pakalpojumus – printēšana, dokumentu kopēšana. Kopš 

Sidgundas pamatskola ir slēgta, ciemā dzīvojošie bērni un jaunieši bibliotēkas pakalpojumus izmanto 

galvenokārt, lai veiktu mājas darbus un pavadītu brīvo laiku. Bibliotēka ik gadu piedalās lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Viens no Sidgundas bibliotēkas 

uzdevumiem ir novadpētniecības materiālu vākšana un glabāšana. 2017. gadā bibliotēka aptver 2% no 

iedzīvotājiem tās apkalpes teritorijā – Sidgundas ciems. 

Iestādes telpās veikts remonts 2013. gadā. Ņemot vērā, ka Sidgundas bibliotēka ir vienīgā pašvaldības 

iestāde šajā ciemā, tās telpās tiek rīkotas sanāksmes ar iedzīvotājiem, u.c. pasākumi. Galvenie 

bibliotēkas sadarbības partneri ir Mālpils bibliotēka, Mālpils vidusskolas bibliotēka, Mālpils kultūras 

centrs, pašvaldības administrācija, kā arī reģiona galvenā bibliotēka. Bibliotēka par savu darbu 

sabiedrību informē pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis” un mājaslapā www.malpils.lv. Sidgundas 

bibliotēka ir akreditēta 2017.gadā uz nākamajiem sešiem gadiem. 

Sidgundas bibliotēkas apmeklējuma skaits pēdējo gadu laikā samazinās – 2017. gadā tas ir trīs reizes 

zemāks nekā 2012. gadā. Savukārt izsniegto vienību skaitā nav vērojamas krasas izmaiņas – 2017. gadā 

tas ir nedaudz zemāks nekā 2012. gadā. Bibliotēkas lietotāju skaits ir ar mainīgu tendenci, bet kopumā 

tas samazinās. Ņemot vērā kopējās bibliotēku apmeklējuma tendences, Sidgundas bibliotēkā, līdzīgi kā 

Mālpils novada bibliotēkā un citviet, pēdējos gados vērojams apmeklējuma un lietotāju skaita kritums. 

 SIDGUNDAS BIBLIOTĒKAS APMEKLĒJUMA, IZSNIEGUMA UN LIETOTĀJU SKAITA DINAMIKA 
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5.4. Sports un aktīvā atpūta 

Par sporta aktivitāšu plānošanu un norisi Mālpils novadā atbild sporta darba organizators un 

daudzveidīgas aktivitātes piedāvā 2009. gadā atklātais Sporta komplekss, kurā pieejami divi peldbaseini, 

pirtis, sporta zāle, trenažieru zāle, aerobikas un cīņu zāles, u.c. pakalpojumi. Mālpils Sporta komplekss 

atrodas līdzās Mālpils novada vidusskolai, kas atvieglo skolēnu iesaisti sporta dzīvē. Mālpils sporta 

kompleksā pieejami dažādi pakalpojumi – trenažieru zāles, sporta zāles, aerobikas zāles, peldbaseina, 

saunas, hidromasāžas vannas apmeklējums,  galda tenisa un novusa inventāra noma.  Peldbaseinu 2017. 

gadā apmeklēja – apmēram 18000 klientu, 2018. gadā - 16500 klientu. 

Mālpils sporta komplekss ieņem nozīmīgu lomu reģiona sporta aktivitāšu nodrošināšanā – kopš tā 

atklāšanas regulāri tiek organizētas dažāda veida sacensības galvenokārt Pierīgas novadu starpā un arī 

Latvijas līgā (konkrēti, novusā). Sporta kompleksu var izmantot sporta komandas, novada un apkārtējo 

novadu iedzīvotāji, tajā tiek rīkotas arī sporta veidu nometnes. Iedzīvotājiem tiek piedāvātas iespējas 2x 

nedēļā apmeklēt vingrošanas nodarbības, 2x nedēļā zumbas nodarbības. Skolēniem tiek piedāvātas 

iespējas apmeklēt  volejbola treniņus (2x nedēļā) un futbola treniņus (3x nedēlā). 

Papildus sporta infrastruktūrai telpās, Mālpilī iedzīvotājiem labā stāvoklī pieejama arī pludmales 

volejbola laukums, skeitparks, BMX trase, mototrase, bet stadionam nepieciešami uzlabojumi. Ziemas 

sezonā ir iespējas slidot, spēlēt hokeju, kā arī slēpot. Ziemā notiek hokeja nodarbības bērniem un 

jauniešiem, un sadraudzības spēles.  Vasarā notiek ikgadēji  pludmales volejbola turnīri, t. sk. pludmales 

nakts turnīrs. Nūjošanai un pastaigām iespējams izmantot labiekārtotās dabas takas gar Mergupi. 

Iedzīvotāju aptauja   

Kultūras pasākumu pieejamība

 

Kultūras pasākumu kvalitāte 

 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst 

Mālpils novadā - vairāk un daudzveidīgāki kultūras 

pasākumi (kino, pasākumi vasaras sezonā) (7 atbildes). 

Atvērtajā jautājumā par pakalpojumiem / jomām, kuru 

pieejamība un kvalitāte neapmierina iedzīvotājus, 

minēta arī kultūras dzīve Mālpils novadā. 

 

Darba grupa – kultūra 

Bibliotēku pakalpojumu pieejamība 

 

 

Bibliotēkas pakalpojumu 

kvalitāte 

 

Kas labs? 

 Lielas, plašas telpas; 

 Izstāžu zāles darbība, tikšanās ar 

māksliniekiem; 

 Pašdarbības kolektīvu daudzveidība; 

 Projektu finansējuma piesaiste; 

 Laba sadarbība ar citām pašvaldībām 

(amatierteātris, “Rezēda”, koris, u.c.); 

 Ekonomiskā stratēģija – Pierīgas stratēģija 

(valsts līmeņa pasākumi); 

 Labas attiecības ar citām pašvaldības 

iestādēm, īpaši izglītības; 

 Tikšanās bibliotēkā un citi pasākumi. 

Kas slikts? 

 Daudzās telpās nepieciešams remonts 

– novecojuši krēsli Lielajā zālē; 

 Trūkst iedzīvotāju intereses par 

izstādēm, tikšanos ar māksliniekiem; 

 Nav kafejnīcas; 

 Mazs pulciņu piedāvājums ārpus 

mūzikas jomā ārpus Mūzikas un 

mākslas skolā izglītības programmām; 

 Pasākumu bērniem, jauniešiem 

trūkums. 

Kas jāmaina, kā? 

 Informācijas nodošanas veidu uzlabošana, dažādošana; 

 Nepieciešams spilgts, spēcīgs kultūras dzīves organizators; 

 Pilnveidot pasākumu popularizēšanas vietas – internetā, afišu novietojums, u.c.; 

 Lielās zāles labiekārtošana (krēsli); 

 Jaunu tehnoloģiju izmantošanas iespējas pasākumu norisē (piemēram, 3D); 

 Regulāri, tematiski pasākumi vecumā grupām (piemēram, jaunā virtuve). 
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Sidgundas ciemā ar LEADER programmas atbalstu, atklāts aktīvās atpūtas un sporta laukums. Kopš 

2018. gada vasaras Mālpilī, viesu namā “Jaunlīdumnieki” iespējams izīrēt SUP (stand-up-paddle) 

airēšanas dēļus, ar kuriem var doties maršrutā no Bukām uz Mālpili. 

2017. gadā Mālpils novadā notika 27 dažāda veida - šahs, novuss, volejbols, pludmales volejbols, 

šautriņu mešana, telpu futbols - sporta sacensības, savukārt mālpilieši citviet piedalījās astoņās 

sacensībās basketbolā, zolītē, MTB riteņbraukšanā, zemledus makšķerēšanā, u.c.  

Mālpils Sporta komplekss par aktualitātēm informē arī sociālajos tīklos – Facebook lapā “Mālpils 

sports”, kurai 2018. gada novembrī ir 137 sekotāji. Tāpat arī hokeja klubs “Mālpils” informē par 

aktivitātēm sociālā tīklā Facebook. 

Iedzīvotāju aptauja   

Sporta pasākumu bērniem un jauniešiem 

pieejamība 

 

Sporta aktivitāšu pieejamība 

pieaugušajiem

 

Sporta pasākumu kvalitāte 

 

Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumu kvalitāte

 

Aktīvās atpūtas iespēju 

pieejamība 

 

Steidzamākie darbi saistībā ar sporta 

un aktīvās atpūtas jomu, kas pašvaldībai 

jāīsteno pirmkārt: 

 Bērnu un jauniešu brīvā laika 

aktivitāšu pilnveide (sporta un citas 

nodarbības, atpūtas vietas, u.c.) (6 

atbildes); 

 Sporta un aktīvās atpūtas iespēju 

pilnveide (vairāk sporta pasākumu, 

peldvietas ierīkošana tālāk no 

autoceļa, stadiona infrastruktūras 

uzlabošana) (4 atbildes). 

 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk 

pietrūkst Mālpils novadā: 

 Bērnu rotaļu laukumi (10 atbildes); 

 Peldvietas, atpūtas vietas pie 

ūdeņiem (4 atbildes); 

 Sporta un aktīvās atpūtas iespējas 

(tai skaitā, velosipēdu noma) (7 

atbildes). 

Atvērtajā jautājumā par pakalpojumiem / 

jomām, kuru pieejamība un kvalitāte 

neapmierina iedzīvotājus, minēta arī 

sporta dzīve Mālpils novadā. 

Darba grupa – sports un aktīvā atpūta 

Kas labs? 

 Sporta komplekss; 

 Dabas takas; 

 Āra trenažieri Mālpilī un Sidgundā; 

 Iedzīvotāju pašaktivitāte, piemēram, nūjotāji, 

vingrotāji; 

 Sporta iespēju daudzveidība – mototrase, BMX 

trase, hokejs, volejbols, futbols; 

 Peldētprasmes apmācības pirmsskolas vecuma 

bērniem; 

 Futbola klubs “Rakari”; 

 Sporta svētki 2017; 

 Iespēja organizēt liela mēroga sporta 

pasākumus;  

 Vasaras (arī brīvdienu) nometņu organizēšanas 

iespējas. 

Kas slikts? 

 Trūkst pasākumi ar masveida 

iedzīvotāju līdzdalību; 

 Aktīvu speciālistu trūkums; 

 Novecojusi stadiona 

infrastruktūra; 

 Nav individuālu sporta 

nodarbību piedāvājums; 

 Nepietiekoša informācija par 

iespējām piedalīties sporta 

aktivitātēs; 

 Nav sporta aktivitāšu starp 

pašvaldības iestādēm. 

Kas jāmaina, kā? 

 Organizēt kopīgus kultūras un sporta 

pasākumus 

 Iniciatīva un sadarbība aktīvās atpūtas un 

sporta pasākumu organizēšanā starp 

speciālistiem; 

o Projektu līdzekļu piesaiste; 

o Speciālistu piesaiste; 

o Veselības pasākumu organizēšana; 

 Izveidot centralizētu bērnu laukumu Mālpilī; 

 Vairāk organizēt aktivitātes starp pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām kolektīva saliedēšanai; 

 Publisku atpūtas vietu (ar iespējām peldēt) iekārtošana (Biedrība “Mālpils 

zivīm”); 

 Atrast pielietojumu profesionālās vidusskolas sporta bāzei; 

 Veselības diena sporta kompleksā (organizēt Eiropas sporta nedēļas 

ietvaros septembrī - sacensības starp komandām + citās telpās, lektori par 

uzturu, veselību u.c.); 
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5.5. Veselības aprūpe un veselīgs dzīvesveids 

Veselības aprūpes pakalpojumus Mālpils novadā sniedz: 

 J. Sprūdes ģimenes ārsta prakse, Mālpils (1650 reģistrētie pacienti); 

 B. Zīriņas ģimenes ārsta prakse, Mālpils (1753 reģistrētie pacienti); 

 I. Bicānes ārsta prakse zobārstniecībā, Mālpils. 

Tāpat Mālpilī pieejama aptieka, bet plašāki veselības aprūpes pakalpojumi vistuvāk novadam pieejami 

Siguldas pilsētā. 

Ar sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem pašvaldībā nodarbojas veselības veicināšanas 

koordinators, koordinējot Eiropas Savienības fondu atbalstītu projektu “Slimību profilakses un kontroles 

centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei 

pašvaldībās”. Projekta ietvaros novadā tiek rīkotas bezmaksas lekcijas par dažādām veselības tēmām, 

vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem, u.c.   

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā kopumā iesaistījušās 112 pašvaldības, tai skaitā arī Mālpils novada 

pašvaldība. Tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp 

pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības 

un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku 

kapacitāti. 

Arī izglītības iestādes iesaistās veselības veicināšanas aktivitātēs - Mālpils novada vidusskola 2017.gadā 

organizēja veselības nedēļu “Soļo pretī Mālpils 810 gadiem – pārvētīsim gadus kilometros”. Nordplus 

programmas ietvaros Mālpils novada vidusskolā 2017./2018. mācību gadā īstenots projekts “Jaunatne 

un veselība digitālajā laikmetā” sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Norvēģijas , savukārt Erasmus+ 

programmas ietvaros 2017./2018. – 2018./2019. mācību gados ieviests veselības un mākslas projekts 

“We AllArt.Art and health”. 

 

 Nepieciešami velo maršruti, to marķēšana 

Mālpilī; 

 Sporta aktivitātes jaunajām māmiņām kopā ar 

bērniem; 

 Sporta laukumam nepieciešama rekonstrukcija; 

 Turpināt mazo projektu “Mēs savam novadam” atbalstu visās jomās. 

https://weallart.blogspot.com/
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5.6. Sociālie pakalpojumi un palīdzība 

Mālpils novada pašvaldības pakļautībā darbojas pašvaldības aģentūra “Mālpils Sociālais dienests”, kas 

organizē iedzīvotāju sociālās palīdzības un sociālos pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem.  Par 

sociālo atbalstu atbildīgā lēmējvaras institūcija ir Mālpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja četru deputātu sastāvā. Ar sociālo palīdzību saprot naudas vai mantisko pabalstu, 

kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu, savukārt ar sociāliem pakalpojumiem saprot 

pasākumu kopumu, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas 

grūtības aprūpēt sevi.  

P/a “Mālpils Sociālais dienests” sastāvā ir divas nodaļas: 

 Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa; 

 Sociālās aprūpes nodaļa. 

Sociālās aprūpes nodaļa darbojas kā sociālās aprūpes centrs Mālpils novadā, nodrošinot ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām.  

P/a “Mālpils Sociālais dienests” ikgadējais budžets ir pieaugošu tendenci. 2017. gadā ir par 50% lielāks 

salīdzinot ar 2013. gadu. (ATTĒLS:32) 2017.gadā 205 834 euro tērēti Mālpils Sociālās aprūpes centra un 

klientu uzturēšanai, no kuriem 55114 euro kā uzturēšanās finansējums 18 Mālpils novada iedzīvotājiem. 

27213 euro pašvaldībā izlietoja Asistenta pakalpojumus saņēma 35 personas ar invaliditāti,  aprūpi 

mājās saņēma 13 personas. Tāpat 2017. gadā Mālpils novadā reģistrētas 47 daudzbērnu ģimenes, kurās 

kopā ir 151 bērns. 

Iedzīvotāju aptauja  Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst 

Mālpils novadā - kvalitatīvi veselības aprūpes 

pakalpojumi (jaunākie ģimenes ārsti, ginekologa 

prakse, u.c. (14 atbildes); 

Atvērtajā jautājumā par pakalpojumiem / 

jomām, kuru pieejamība un kvalitāte 

neapmierina iedzīvotājus, minēta arī  ģimenes 

ārstu pieejamība Mālpils novadā. 

Steidzamākie darbi veselības aprūpes jomā, kas 

pašvaldībai jāīsteno pirmkārt - kvalificētu 

ģimenes ārstu piesaistīšana (6 atbildes). 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība  

 

Veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitāte 

 

Darba grupa – veselības aprūpe un veselīgs 
dzīvesveids 
Kas labs? 

 Divas ģimenes ārstu prakses; 

 Zobārstu pieejamība divās vietās; 

 Dažādu fizisko aktivitāšu pieejamība; 

 Divas aptiekas; 

 Veselības veicināšanas speciālists; 

 Sporta komplekss; 

 Futbola pulciņš bērniem; 

 Izbraukumu veselības pārbaudes; 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana 

PII un skolā. 

Kas slikts? 

 Pietrūkst mūsdienīgas attieksmes un jauninājumi no ģimenes ārstiem 

 Slikta vides pieejamība pie Dr. Sprūdes; 

 Iedzīvotāju kūtrums visās jomās un veselīga dzīvesveida piekopšanā. 

Kas jāmaina, kā? 

 Personāls izšķir visu – nepieciešami profesionāļi; 

 Diemžēl paši ģimenes ārsti; 

 Jāmaina skolas attieksme pret sporta aktivitāšu popularizēšanu un 

dažādošanu skolēnu ikdienā (piemēram, orientēšanās pulciņi, velo braukšana, 

u.c.); 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana, izglītošana. 
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Mālpils Sociālās aprūpes centrs sniedz 

vairākus maksas pakalpojumus: 

 aprūpes pakalpojumi ilgstošās 

sociālās aprūpes institūcijā 

(pansionāts); 

 aprūpe personas dzīvesvietā; 

 veļas mazgāšanas, dušas 

pakalpojumi 

 transporta pakalpojumi; 

 miruša cilvēka apmazgāšana 

un saģērbšana. 

 MĀLPILS SOCIĀLĀ 

DIENESTA BUDŽETA IZMAIŅAS PA GADIEM (EUR) 

Sociālais darbs tiek veikts ar vairākām mērķa grupām – ģimenēm ar bērniem, kurās netiek nodrošinātas 

bērnu pamatvajadzības, ilgstošiem bezdarbniekiem un personām ar invaliditāti vai vientuļajiem 

pensionāriem. Papildus p/a “Mālpils Sociālais dienests” piedāvā psihologa un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus. 

Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2021. gadam ietvaros Mālpils novadā ar 

ERAF finansējuma atbalstu plānots attīstīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, konkrēti dienas 

aprūpes centra, grupu dzīvokļa un atelpas brīža pakalpojumu infrastruktūras izveide personām ar garīga 

rakstura traucējumiem ar kopējo iezīmēto finansējumu 579 650,45 euro.20 

Pašvaldības palīdzības reģistrā 2016. gadā pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas 

izīrēšanai reģistrētas 35 personas. 2016. gadā 13 sociālajos dzīvokļos Mālpils novadā dzīvo 40 cilvēki. 

Vidējā īres maksa sociālajā dzīvojamā fondā ir 0,15 EUR/m2. 2016. gadā piešķirts pabalsts 89 personām, 

lai segtu dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu, kopumā 8793 euro apmērā. 7 maznodrošinātām personām sniegta palīdzība gadījumos, kad 

tās ir izliktas no īrētās dzīvojamās telpas. 21 

Mālpils novadā 2017. gada februārī nav nevienas audžuģimenes, kas kā aktualitāte atspoguļojās arī 

tematiskajās darba grupās, kur viedokļu līderi norādīja uz nepieciešamību ieviest motivācijas pasākumus 

vietējām ģimenēm uzņemties audžuģimeņu pienākumus. Nacionālā līmenī audžuģimeņu jautājumi ir 

aktuāli un jomā paredzama pieejamā atbalsta pilnveide.22 

 

                                                      
20 Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam. Skat.: http://rpr.gov.lv/di-plans/  
21 Ekonomikas ministrija. Skat.: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/petijumi__statistika/    
22 BLIS, Audžuģimeņu skaits pašvaldībās uz 2017. gada februāri 
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5.7. Drošība 

Drošība vietējās pašvaldības teritorijā nozīmē ne tikai sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, bet arī 

iedzīvotāju kopējo drošības sajūtu par dzīvi novadā, par mazaizsargāto sabiedrības daļu interešu 

aizstāvību. Mālpils novadā par drošību rūpējas divas iestādes – Pašvaldības Policija un Bāriņtiesa. 

Bāriņtiesa gādā par Mālpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu un pieaugušu personu ar rīcībspējas 

ierobežojumu tiesību un interešu aizsardzību, kā arī sava novada teritorijā veic notariālās darbības, t.i., 

apliecina fizisku personu parakstus, sagatavo pilnvaras u.c. 2017. gadā Bāriņtiesa pieņēmusi 16 

lēmumus, izskatījusi 47 iesniegumus un sūdzības, u.c. 2017. gadā audžuģimenēs atradās 4 Mālpils 

novada bērni, kuri dzīvo audžuģimenēs citos novados. 

Pašvaldības policija rūpējas par sabiedrisko kārtību un drošību novada teritorijā. Iestāde īsteno 

sadarbību ar Bāriņtiesu, Sociālo dienestu un citām Domes struktūrvienībām, lai veiktu ģimeņu 

apsekošanu, kopīgus reidus un pārbaudes. 

Iedzīvotāju aptauja   

Sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamība  

 

Sociālās palīdzības un 

pakalpojumu kvalitāte  

 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk 

pietrūkst Mālpils novadā: 

 Pakalpojumi ģimenēm (māmiņu 

klubiņš/ bēbīšu skoliņa, aktivitātes 

grūtniecēm, auklīšu pakalpojumi, 

bērnu slimošanas reizēs, mazuļu 

pārtīšanas galdiņš DUS) (8 atbildes). 

Darba grupa -  sociālie pakalpojumi un sociālā 
palīdzība 

Kas labs? 

 Sociālās aprūpes centra pakalpojumu 

kvalitāte; 

 Sociālais dienests kā pakalpojumu 

sniedzējs; 

 Dušas, veļas mazgātava (trūcīgām 

personām bezmaksas); 

 Ir pieejams sociālais dzīvojamais fonds 

(mājas, dzīvokļi, atsevišķas telpas); 

 Sociālā dienesta pakalpojums senioriem - 

aprūpe mājās; 

 Nevalstiskās organizācijas palīdz organizēt 

sociālos pakalpojumus; 

 Biedrības “Rezēda” atbalsts. 

Kas slikts? 

 Nav dienas centri, kur būtu 

iespēja darboties cilvēkiem ar 

garīga rakstura un 

funkcionāliem traucējumiem, 

kā arī būtu iespēja pulcēties 

māmiņu klubam dalībniecēm, 

bēbīšu skolai, u.c.; 

 Nav ģimenes asistenta 

pamata prasmju apguvē; 

 Trūkst profesionāļu sociālajā 

aprūpē, zems atalgojums. 

Kas jāmaina, kā? 

 Sociālā aprūpes centrā pilnveidot 

vides pieejamību; 

 Sociālam dienestam pilnveidot 

vides pieejamību; 

 Motivēt iedzīvotājus iesaistīties 

brīvprātīgajā darbā, palīdzot citiem 

iedzīvotājiem; 

 Motivēt veidot audžuģimenes; 

 Labus, pozitīvus, pieredzes bagātus 

cilvēkus motivēt brīvprātīgi 

uzņemties ģimenes asistentu 

pienākumus; 

 Paplašināt un pilnveidot Sociālās 

aprūpes centru; 

 Izveidot dienas centru Sidgundā; 

 Attīstīt dažādus pakalpojumus 

(piemēram, bēbīšu skola) dažādām 

mērķa grupām (jaunajām 

ģimenēm, jauniešiem). 
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Mālpils novada domes Administratīvo lietu 

komisijā 2017. gadā apkopoti dokumenti un 

izskatītas 47 administratīvo pārkāpumu lietas 

par fizisko personu un juridisko personu 

izdarītajiem administratīvajiem. Kopumā 

2017. gadā administratīvo pārkāpumu lietu 

skaits ir pieaudzis divas reizes, salīdzinot ar 

2011. gadu. (ATTĒLS:33) 

 

 ADMINISTRATĪVO LIETU 

KOMISIJĀ IZSKATĪTO ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETU SKAITS 

Ceļu satiksmes un drošības direkcijas 

apkopotā informācija norāda, ka 

Mālpils novadā 2017. gadā ir bijuši 

16 ceļu satiksmes negadījumi, 

savukārt pēdējo septiņu gadu laikā 

zemākais CSN skaits bijis 2012. gadā 

– 7. (ATTĒLS:34) 

Tuvākā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta nodaļa atrodas 

Siguldā, 20 km attālumā no Mālpils 

ciema. 

 CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMU SKAITS MĀLPILS NOVADĀ (CSDD) 

Mālpils novadā ir ievērojami zemāks nodarīto noziegumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem, salīdzinot 

noziedzīgo nodarījumu skaitu Latvijā, Pierīgas reģionā un Mālpils novadā. Noziedzīgo nodarījumu skaits 

pēdējos trīs gados pakāpeniski samazinās. 2016. gadā Latvijā uz 10 000 iedzīvotājiem nodarīti 233 

noziegumi, Pierīgas reģionā 169, savukārt Mālpils novadā – 93. (ATTĒLS:35) 

2017. gadā Mālpils novadā nodarīti 24 noziedzīgi nodarījumi. Laikā kopš 2012. gada visvairāk 

noziedzīgo nodarījumu Mālpils novadā tika veikti 2015. gadā – 53. 2017. gadā Mālpils novadā 

noziedzīgie nodarījumu skaits ir divas reizes mazāks nekā 2012. gadā. (ATTĒLS:35) 

23

13
7

30 28 30

47

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8
7

9

16

11 11

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
eg

ad
īju

m
u

 s
ka

it
s



43 

 NOZIEDZĪGIE NODARĪJUMI UZ 10 000 IEDZĪVOTĀJIEM UN KOPSKAITS MĀLPILS NOVADĀ (CSP)23 

 

                                                      
23 Centrālā statistikas pārvalde, SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits reģionos, republikas pilsētās un novados. 

Iedzīvotāju aptauja Darba grupa - drošība  

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas 

kvalitāte (pašvaldības policija) 

 

 

Kas labs? 

 Sakārtota sabiedriskās 

kārtības joma  

 Ielu apgaismojums; 

 Mierīga vide; 

 Bērnu un jauniešu 

izglītošana drošības 

jautājumos izglītības 

iestādēs; 

 Ir pašvaldības policija; 

 Starpprofesionāļu komandas 

sadarbība bērnu interešu 

aizstāvībā; 

 Mazā novadā praktiski visi ir 

pazīstami. 

Kas slikts? 

 Nepietiekama informācijas 

apmaiņa starp pašvaldības 

iestādēm (trūkst informatīvās 

sapulces); 

 Nepietiekams preventīvais 

darbs; 

 Klaiņojoši suņi, kaķi; 

 Ielu apgaismojums tikai centrā 

(Dārza ielā nav, parkā – nedeg); 

 Gājēju celiņi (nav un sliktā 

stāvoklī); 

 Sliktā stāvoklī esošo 

daudzdzīvokļu māju ārējās 

fasādes. 

Kas jāmaina, kā? 

 Jaunu, kvalitatīvu speciālistu piesaiste veselības jomā; 

 Izvērtēt pašvaldības policijas pienākumus, darba laiku, efektivitāti (bieži nav sasniedzami); 

 Regulāra sadarbība starp iestādēm; 

 Izveidot preventīvā darba sistēmu; 

 Jāuzlabo trotuāri, celiņi parkā, lai var pārvietoties ar bērnu ratiņiem, velosipēdu, ratiņkrēslu; 

 Pašvaldības policistiem jāapgūst iemaņas izmantot iegādātā inventāra izmantošanu klaiņojošo dzīvnieku ķeršanā. 

 

Steidzamākie darbi drošības jomā, kas pašvaldībai jāīsteno pirmkārt - sabiedriskās kārtības nodrošināšana. 
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 VESELĪBAS, DROŠĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
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6. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 

Mālpils novads atrodas Vidzemē - pārejā starp Viduslatvijas zemieni un Vidzemes augstieni – 

Viduslatvijas nolaidenumā. Novada Dienvidrietumu gala teritorija ir 60 m virs jūras līmeņa, savukārt 

Austrumu daļā zemes virsas augstums sasniedz 105 m v.j.l. Mālpils novada teritorijas kopējā platība ir  

220,69 km2. 

Mālpils novads Ziemeļos robežojas ar Siguldas novada Allažu pagastu un Austrumos ar Siguldas 

novada Mores pagastu. Dienvidos novadam ir robeža ar Amatas novada Nītaures un Zaubes 

pagastiem, savukārt Dienvidrietumu robežu iezīmē Ogres novada Ķeipenes un Suntažu pagasti, un 

Rietumos – Ropažu novads. 

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. Mālpils novads iekļauts Rīgas 

plānošanas reģionā. 

ZEMES UN MEŽU RESURSI 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) informāciju par 2017. gadu, Mālpils novadā ir 2646 

zemes vienības, kuru kopējā platība ir 220 450 857 m2. Mālpils novada teritoriju veido trīs ciemi – 

Mālpils, Upmalas, Sidgunda, un teritorijas ārpus ciemiem. Mālpils novadā reģistrētas 2935 ēkas, kuru  

kadastrālo vērtību kopsumma ir 17,3 milj. EUR, kā arī 100 inženierbūves ar kadastrālo vērtību 

kopsummu 1,5 milj. EUR. 

Valsts zemes dienests sniedz datus uz 01.01.2018. par zemes sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem 

hektāros Mālpils novadā (tabula 3). Mālpils novadā galvenais zemes izmantošanas veids ir mežu zeme, 

kas aizņem 11 315 ha jeb 51% no kopējās platības. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 8439 

ha jeb 38 % no kopējās zemes platības novadā. Citas zemes jeb zeme zem ēkām un pagalmiem, ceļiem 

un pārējās zemes aizņem 6% novada teritorijas. 

Tabula 3. Zemes lietošanas veidi Mālpils novadā 

(ha) (VZD) 

 

 ZEMES LIETOŠANAS VEIDI MĀLPILS NOVADĀ 

Lietošanas veids Platība (ha) 

Kopplatība 22048 

lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme 

8439 

t.sk. aramzeme  6375 

augļu dārzs  100 

pļava  1075 

ganības 889 

mežs 11315 

krūmājs 201 

purvs 180 

ūdens objektu zeme 518 

t.sk. zeme zem zivju dīķiem 449 

zeme zem ūdeņiem 69 

zeme zem ēkām un pagalmiem 364 

zeme zem ceļiem 414 

pārējās zemes 617 

 

51%
38%

1%
1% 3%

6%

Meži LIZ Krūmāji Purvi Ūdeņi Citas
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2017. gada Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka Mālpils novadā ir 6539 ha vienotiem platību 

maksājumiem pieteiktā zeme, bet vienotiem platību maksājumiem nepieteiktā zeme sastāda 275 ha. 

Neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes sastāda 870 ha. (ATTĒLS:38) 

 

 PLATĪBU MAKSĀJUMIEM PIETEIKTĀS, NEAPSTRĀDĀTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES MĀLPILS NOVADĀ 

(LAD) 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” dati liecina, ka 2018. gadā Mālpils novadā 7090 ha 

zemes ir meliorētas.24 

Mālpils novada pašvaldībai 2017. gadā pieder 205,12 ha meža zemes, no kuriem 202,5 ha ir meži. Pēc 

pašvaldībai piederošās meža zemju platības starp visām Latvijas pašvaldībām Mālpils novads ierindojas 

65. vietā.25 

Valsts meža dienesta dati liecina, ka 2017. gadā Mālpils novadā ir atmežots 0,77 ha meža, ieaudzēti 

13,33 ha mežu, savukārt kopējā inventarizētās meža zemes platība ir 11406,34 ha.26 

Mālpils novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā noteiktām darbībām paredzētie zemes 

gabali ir ap 813 ha (t. sk. zemes ar apbūvi un zem ēkām), tai skaitā 259 ha mežu teritorijas, 359 ha 

lauksaimniecībai paredzamie zemesgabali, bet rūpnieciskajai ražošanai atvēlēti 24 ha zemes. Daļa šo 

īpašumu tiek iznomāti, tādējādi tiek nodrošināta novada ainaviskās vides sakoptība, kā arī vietējo 

iedzīvotāju iespējas apstrādāt savām vajadzībām mazdārziņiem paredzētās teritorijas. 27 

22% no novada platības (4851 ha) atrodas AS “Latvijas Valsts meži” īpašumā, kas nodrošina mežu un to 

teritorijā esošo dabas resursu (piem., derīgo izrakteņu) ilgtspējīgu izmantošanu. Novadā ir pieejami 

kūdras, ģipšakmens un smilts būvmateriālu un to izejvielu resursi. 28 

ŪDENS RESURSI 

Mālpils novada teritorija daļēji robežojas ar Daugavas - Gaujas baseinu robežšķirtni, novads atrodas 

Daugavas baseina teritorijā un tajā atrodas Daugavas lielbaseina labā krasta pietekas. Novada teritorijā 

atrodas Lielās Juglas baseins. Lielā Jugla sākas Mālpils novada Sidgundā, satekot Sudai un Mergupei. 

Zaubes upīte un Jāņupīte ir Mergupes kreisā krasta pietekas, Vanagupīte - labā krasta pieteka, Dūņupe, 

Teiļupīte ir Sudas labā krasta pietekas. Upju relatīvais kritums ir 1,9 - 3,5 m/km. Novada ziemeļdaļā 

teritoriju šķērso Tumšupe.29 

                                                      
24 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi“, Skat.: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/melioretas-platibas   
25 BLIS, Pašvaldībām piederošo meža zemju un mežu platības 2017. gadā. Skat.: https://blis.lps.lv/lv/struktureti-

dati?view=data&file_id=120&sheet_id=136&start=0  
26 Valsts Meža dienests, Meža zemju platības pa pagastiem. Skat.: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/meza-zemju-platibas-pa-

pagastiem  
27 Mālpils novada pašvaldības mārketinga stratēģija 2016.-2019.gadam 
28 Mālpils novada pašvaldības mārketinga stratēģija 2016.-2019.gadam 
29 Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam, Paskaidrojuma raksts (Mālpils TP 2013-2024) 
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Novada teritorijā atrodas vairāki nelieli ezeri un mākslīgās ūdenskrātuves: Bukas dzirnavezers, Centra 

dīķis, Lejasjaunzemju dzirnavezers, Mālpils dzirnavezers, Mālpils parka dīķis, Rāmavu dīķis, Veckalnu 

dzirnavezers, Vites dīķis, Žiburtu dīķis, Ādmiņu, dīķis, Paegļu dīķis un citi. (Mālpils AP 2012-2018) 

Pazemes saldūdeņi ir galvenais dzeramā ūdens apgādes avots Mālpils novadā. Novada teritorijā atrodas 

51 pazemes ūdensgūtnes, kuras izurbtas galvenokārt laika periodā no 1953. – 1985. gadam un to 

dziļums svārstās no 20 līdz 190 m. (Mālpils TP 2013-2024) 

Mergupe, Suda un Lielā Jugla ir nozīmīgi hidroresursi – uz tām atrodas 3 mazās hidroelektrostacijas – 

Mālpils, Brūnu, Rikteres HES. (Mālpils TP 2013-2024) 

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Saskaņā ar Dabas datu 

pārvaldības sistēmas 

“OZOLS” pieejamo 

informāciju, Mālpils 

novada teritorijā atrodas 

atsevišķas īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijas, dabas 

pieminekļi: 

 aizsargājami 

dižkoki - parastie 

ozoli, nokarenais 

bērzs; 

 palieņu zālāji; 

 sausi zālāji 

kaļķainās 

augsnēs; 

 sugām bagātas 

ganības un 

ganītas pļavas; 

 mēreni mitras 

pļavas. 

Mālpils novada teritorijā 

nav Natura 2000 

teritorijas vai citas īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijas. Kopējā 

mikroliegumu platība 

Mālpils novadā ir 2,64 ha 

jeb 0,01 % no novada 

kopējās teritorijas.30 

 MĀLPILS NOVADA DABAS VĒRTĪBAS 

ZEMES DZĪĻU KRĀJUMI UN ĢEOLOĢISKIE PROCESI 

Applūstošas teritorijas – Lielās Juglas, Mergupes un Sudas palienu pļavas, kur daļēji vērojami arī 

pārpurvošanās procesi.  Pārpurvošanās procesu izpausmes vērojamas reljefa pazeminājumos, kur 

zemes virspusē atsedzas ūdens vāji caurlaidīgi nogulumi, līdz ar to ūdens notece ir apgrūtināta. Kopumā 

                                                      
30 BLIS, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platības un to īpatsvars administratīvo teritoriju vienībās 2017. gadā. 

Skat.: https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=126&sheet_id=142&start=0     

https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=126&sheet_id=142&start=0
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novada inženierģeoloģiskos apstākļus var raksturot kā labvēlīgus jebkura veida saimnieciskajai darbībai, 

izņemot teritorijas, kur vērojami pārpurvošanās procesi. (Mālpils TP 2013-2024) 

Mālpils novadā, saskaņā VSIA “Latvijas Valsts Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs” (turpmāk arī 

LVĢMC) datu bāzi, ir konstatētas trīs veidu būvmateriālu un to izejvielu rezerves un izpētes teritorijas – 

smilts, grants un ģipšakmens. Mālpils novadā atrodas 14 purvi un 20 kūdras atradnes (daļa no tām 

atrodas arī apkārtējo novadu teritorijās), kurās iegūtais izraktenis lielākoties izmantojams mēslojumam, 

pakaišiem un enerģētikas vajadzībām. (Mālpils TP 2013-2024) 

LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra 2018. gada dati liecina, ka Mālpils novadā 

atrodas septiņas potenciāli piesārņotas vietas un divas piesārņotas vietas. 

Potenciāli piesārņotās vietas: 

 Sidgundas mehāniskā darbnīca un degvielas glabātuve (naftas produkti un to ražošanas 

blakusprodukti); 

 SIA “Laiko”, kokapstrādes rūpnīca; 

 DUS "Upmalas" (naftas produkti un to ražošanas blakusprodukti); 

 Lidlauks, minerālmēslu noliktava (minerālmēslu un pesticīdu glabātavas); 

 Minerālmēslu noliktava Upmalas (minerālmēslu un pesticīdu glabātavas); 

 Mālpils pagasta katlu māja (naftas produkti un to ražošanas blakusprodukti); 

 Bijušās mehāniskās darbnīcas un degvielas glabātuve Vibroka (naftas produkti un to ražošanas 

blakusprodukti). 

Piesārņotās vietas: 

 DUS "Virši", Mālpils (naftas produkti un to ražošanas blakusprodukti); 

 Mālpils pagasta vecā izgāztuve "Vilkači" (jaukta veida piesārņojums – piesārņojuma savstarpējā 

mijiedarbība). 

KULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI 

Saskaņā ar Nacionālās 

kultūras mantojuma 

pārvaldes informāciju 

Mālpils novadā atrodas 

trīs valsts arhitektūras 

pieminekļi – Mālpils 

muižas apbūve 

(ATTĒLS:40), Mālpils 

luterāņu baznīca un 

Bukas muižas apbūve. 

Novadā atrodas septiņi 

valsts arheoloģijas 

pieminekļi – Sidgundas 

un Mālpils pilskalni, kā arī 

senkapi u.c. (ATTĒLS:41) 

 VIENA NO MĀLPILS MUIŽAS APBŪVES ĒKĀM (FIKSĒTS 2018. GADA SEPTEMBRĪ) 
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 VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻI MĀLPILS NOVADĀ 
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7. Infrastruktūra 

TRANSPORTA 

INFRASTRUKTŪRA 

Mālpils novada transporta 

infrastruktūru veido valsts, 

pašvaldības un privāto 

īpašnieku ceļu un ielu tīkls, 

kas nodrošina novada 

administratīvā centra un 

ciemu sasniedzamību, kā arī 

saites ar apkārtējo novadu 

un pilsētu pakalpojumu 

centriem. 

 VALSTS REĢIONĀLO AUTOCEĻU P3 UN P8 APĻVEIDA KRUSTOJUMA 

AEROFOTO (AUTORS: K.BALODIS, AVOTS: “LATVIJAS TEKSTILS” FACEBOOK LAPA) 

Novada teritoriju šķērso divi valsts reģionālie autoceļi un 11 valsts vietējie autoceļi:  

 P3 Garkalne – Alauksts; 

 P8 Inciems – Sigulda – Ķegums; 

 V59 Mālpils – Peļņi; 

 V60 Mālpils – Zaube – Kliģene; 

 V61 Mālpils – Vite; 

 V62 Glāznieki – Vatrāne; 

 V63 Vite – Viršukalns; 

 V65 Pādes – Tūžas; 

 V66 Sidgunda – Ropaži; 

 V71 Bukas – Mālpils; 

 V72 Mālpils – Slieķi; 

 V73 Sidgunda - Vite – Kniediņi; 

 V84 Inčukalns – Kalējbūņas. 

 

 VALSTS UN PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU GARUMS UN PAŠVALDĪBAS IELU GARUMS UN SEGUMS MĀLPILS 

NOVADĀ31 

 

                                                      
31 Centrālā statistikas pārvalde, TRG011. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, 

republikas pilsētās un novados gada beigās 
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Kopējais valsts autoceļu garums Mālpils novadā ir 89 km, savukārt kopējais pašvaldības ielu un ceļu 

garums ir 139 km. No valsts autoceļiem 36% ir ar asfalta segumu, savukārt no pašvaldības autoceļiem 

tikai 5% ir ar asfalta segumu. 

Kopējais pašvaldībai piederošo ielu garums ir 24 km, savukārt autoceļu – 114 km. Lielāko daļu 

pašvaldības izdevumus ceļu un ielu finansēšanai pēdējos gados sastāda uzturēšanas izdevumi, savukārt 

izdevumi investīcijām novirzīti 2014. un 2016. gadā, kopā sasniedzot 75057 euro. Uzturēšanas 

izdevumiem ir tendence ik gadu pakāpeniski pieaugt, ar izņēmumu 2015.gadā, kad tie bija par 36% 

zemāki nekā 2014. gadā. Uzturēšanas izdevumi pašvaldības ceļiem un ielām uz vienu kilometru ik gadu 

pieaug, 2016. gadā sasniedzot 890 euro/km. (ATTĒLS:44) 

 PAŠVALDĪBU CEĻU UN IELU FINANSĒŠANAS UZTURĒŠANAS IZDEVUMI MĀLPILS NOVADĀ (EURO)32 33 

Laika posmā no 2012.-2018. gadam rekonstruētas vairākas ielas – Rikteres, Rūpniecības un Piena ielas 

Mālpilī, un Tīnes iela Upmalās. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks veikta Jaunās un Krasta ielas 

rekonstrukcija. Pašvaldība ik gadu no budžeta līdzekļiem veic ielu apgaismojuma rekonstrukciju un 

izbūvi.  Tāpat 2019. gadā turpinās pašvaldības ielu, ceļu un tiltu rekonstrukcija ar Lauku atbalsta dienesta 

atbalstu.  

2018. gada 1. janvārī Mālpils novadā uzskaitē esošais transportlīdzekļu skaits ir 1855, no kuriem 74% ir 

vieglie auto, 9% piekabes un puspiekabes un 9% kravas auto, pārējos transportlīdzekļus sastāda 

mopēdi, motocikli, autobusi un kvadricikli. Laikā kopš 2011. gada vērojams pakāpenisks uzskaitē esošo 

transportlīdzekļu skaita pieaugums, kas arī norāda par vispārējām ekonomikas attīstības tendencēm. 

 UZSKAITĒ ESOŠIE TRANSPORTLĪDZEKĻI GADA SĀKUMĀ MĀLPILS NOVADĀ (CSDD) 

 

 

                                                      
32 Centrālā statistikas pārvalde, TRG041. Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošana (euro) 
33

 BLIS, Pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2013.-2016. gadā. Skat.: 

https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?limit=50&limitstart=0    
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 TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Sabiedriskā transporta pakalpojumus Mālpils novadā nodrošina autobusu pārvadājumi. (ATTĒLS:47) 

Maršrutā Mālpils-Rīga, Rīga-Mālpils darba dienās autobusi kursē 9 reizes, savukārt brīvdienās un svētku 

dienās – 8 reizes. Darbadienās 3 reizes dienā maršrutā Mālpils-Rīga un 2 reizes dienā maršrutā Rīga-

Mālpils tiek nodrošināta iespēja nokļūt Sidgundā un Upmalās. Maršrutā Rīga-Mālpils-Rīga ir sabiedriskā 

transporta pieturvieta “Sidgundas pagrieziens”, kas atrodas 5 km attālumā no Sidgundas ciema. 

Darbadienās 3 reizes dienā maršrutā Mālpils-Rīga un 2 reizes dienā maršrutā Rīga-Mālpils tiek 

nodrošināta iespēja nokļūt Sidgundā. Papildus no Sidgundas uz Rīgu ir iespēja nokļūt 2 reizes dienā 

maršrutā Ērgļi-Suntaži-Rīga (brīvdienās – vienu reizi dienā), taču no Rīgas uz Sidgundu maršrutā Rīga-

Suntaži-Ērgļi – vienu reizi dienā.  

No Mālpils uz Siguldu dienā kursē 21 reiss (sestdienās – 15 reisi, svētdienās 10 reisi dienā), savukārt 

maršrutā Sigulda-Mālpils 20 reisi dienā (sestdienās – 15 reisi, svētdienās 12 reisi dienā).  

No pirmdienas līdz sestdienai reizi dienā iedzīvotājiem iespējams nokļūt no Ogres uz Mālpili un atpakaļ.  

Reizi dienā iespējams nokļūt no Nītaures uz Mālpili, un atpakaļ. 
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 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTA TĪKLOJUMS MĀLPILS NOVADĀ 
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Iedzīvotāju aptauja  
Sabiedriskā transporta maršrutu pieejamība 

 

Sabiedriskā transporta reisu skaita 

pieejamība 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

kvalitāte 

 

Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis 

 

Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas 

u.tml. 

 

Ielu apgaismojums 

 

Kopumā iedzīvotāju aptaujas vērtējums parāda, ka vismaz puse aptaujāto ir pozitīvi novērtējuši sabiedriskā transporta pakalpojumus – 

kvalitāte un maršrutu, reisu skaita pieejamība. Ceturtā daļa aptaujāto neizmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, vai par to nav 

viedoklis. Salīdzinoši vairāk neapmierināto ir attiecībā uz sabiedriskā transporta reisu skaita pieejamību. 

Par transporta infrastruktūras – ielas, ceļi, ielu apgaismojums, gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas, u.c. - %  stāvokli Mālpils novadā 

negatīvi noskaņota ir lielākā daļa iedzīvotāju. Ar ceļu un ietvju stāvokli neapmierināti un drīzāk neapmierināti ir 84% aptaujāto. Ceļus, 

ietves, apgaismojumu neizmanto, vai par to stāvokli nav viedokļa līdz 4% aptaujāto. Par ielu apgaismojuma pieejamību un kvalitāti 40% 

aptaujāto ir pozitīvi noskaņoti. 

Steidzamākie infrastruktūras un vides uzlabošanas darbi, kas pašvaldībai jāīsteno pirmkārt: 

 Ceļu, velo un gājēju celiņu, apgaismojuma sakārtošana (67 atbildes); 

 Vides sakopšana un labiekārtošana ciemos (parki, publiskā ārtelpa, noformējums svētkos, upju malu sakopšana, graustu 

nojaukšana, kārtības nodrošināšana Mālpils kapos (atkritumu savākšana, smilts pieejamība), ceļu norādes ar pareiziem ielu 

nosaukumiem) (23 atbildes); 

 Bērnu rotaļu laukumu sakārtošana (13 atbildes); 

 Veicināt daudzdzīvokļu ēku renovāciju, labiekārtot pagalmus (13 atbildes); 

 Dzīvojamā fonda pieejamības uzlabošana (11 atbildes); 

 Komunālo pakalpojumu pilnveide (siltumapgāde, ūdens un kanalizācija, izmaksu samazināšana, atkritumu apsaimniekošana un 

šķirošana, ūdenssaimniecības pakalpojumu jautājumu sakārtošana Upmalu ciemā) (8 atbildes); 

 Auto stāvlaukuma izveide pie bērnudārza (5 atbildes); 

 Mālpils estrādes rekonstrukcija  (5 atbildes); 

 Pagalmu labiekārtošana (lietus ūdeņu kanalizācija) (4 atbildes). 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst Mālpils novadā: transporta pakalpojumi (taksometrs, sabiedriskais transports uz Ogri 

(valsts iestāžu apmeklēšana), Sidgundu) (3 atbildes). 

Pakalpojumi/jomas, kuru pieejamība un kvalitāte neapmierina iedzīvotājus: 

 Ceļu un ietvju stāvoklis Mālpils novadā un Mālpils centrā; 

 Daudzdzīvokļu māju pagalmu segums un labiekārtojums; 

 Ielu apgaismojums; 

 Komunālie pakalpojumi. 

Darba grupa – transporta infrastruktūra  

Kas labs? 

 Trīs ielas ir rekonstruētas; 

 Uzlabots apgaismojums ciemos; 

 Uzsākta Jaunā un Krasta ielas 

rekonstrukcijas izstrāde. 

 

Kas slikts? 

 Grants segums ciemu teritorijās; 

 Autoostas neatbilstošs stāvoklis 

(pieejamas viens soliņš, 4m2 zem jumta); 

 Daļa trotuāri, ielas, stāvvietas sliktā 

tehniskā stāvoklī. 

Kas jāmaina, kā? 

 Veicināt daudzdzīvokļu māju pagalmu 

labiekārtošanu, seguma uzlabošanu; 

 Turpināt ielu un ceļu pretputekļu apstrādi. 

 Veicināt autoostas infrastruktūras 

pilnveidi; 

 Uzlabot Tīnes ielas apgaismojumu. 
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INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

Mālpils novada iedzīvotājiem Mālpils un Sidgundas ciemos komunālos pakalpojumus nodrošina 

pašvaldības SIA “Norma K“. Galvenokārt uzņēmums nodarbojas ar siltumapgādes, ūdens un 

kanalizācijas, teritorijas labiekārtošanas, elektrodienesta un kapsētu uzturēšanas pakalpojumu un 

pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu. 

 INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA MĀLPILS NOVADĀ 

Centralizētā siltumapgāde ir nodrošināta daudzdzīvokļu mājām Mālpilī. 2017. gadā Mālpils katlu mājā 

uzstādīts biomasas apkures katls, 2018. gada beigās uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. 

Pašvaldības sniegtie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Mālpils un Sidgundas 

ciemos. Notekūdeņu attīrīšana notiek bioloģiskās attīrīšanas ietaisēs. 

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus novadā nodrošina SIA “Ragn-Sells”. Atkritumu šķirošana 

pieejama kopumā 14 vietās Mālpils novadā – 12 Mālpils ciemā un pa vienai vietai Sidgundā un 

Upmalās.34  

                                                      
34 Vides aizsardzības un reģionālās ministrija “Šķiro viegli”, skat.: http://skiroviegli.lv/  

http://skiroviegli.lv/
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Novada teritorija ir nodrošināta ar elektroapgādi, telekomunikāciju infrastruktūru – optiskie sakaru 

kabeļi, mobilie sakaru torņi datu pārraidei.   

 

MĀJOKĻI UN PUBLISKĀ ĀRTELPA 

Par būvniecības procesu likumīgu norisi Mālpils novadā atbild Mālpils novada Būvvalde. 2017. gadā 

akceptēti 14 būvprojekti – 5 dzīvojamās mājas, 2 ražošanas un noliktavu objekti, 3 ielu pārbūves projekti. 

2017. gadā ekspluatācijā pieņemtas 10 ēkas un būves. Sabiedrībai pieejama informācija par būvniecības 

procesa norisi Būvniecības informācijas sistēmā. 

Daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu Mālpilī veic pašvaldības SIA “Norma K”, nodrošinot siltumapgādi, 

ūdensapgādi un kanalizāciju. Uzņēmums plānveidīgi veic ūdensskaitītāju maiņu, veic dažādus darbus 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā, kā arī uztur tīrus un sakārtotus pašvaldības ceļus, ielas, ietves, 

publisko ārtelpu. 

Mālpils novadā iekārtotas dabas takas, ik gadu par budžeta līdzekļiem tiek veikta gājēju ietvju, celiņu 

un ielu apgaismojuma sakārtošana. Nākamajā periodā plānota Mālpils parka saglabāšanas un 

labiekārtošanas projekta īstenošana. Pašvaldības darbu sarakstā aktuāla ir bērnu rotaļu laukumu izveide 

novada ciemos – Mālpilī, Sidgundā un Upmalās, kā arī esošās sporta infrastruktūras rekonstruēšana. 

Sidgundā iedzīvotājiem pieejams āra sporta laukums. 

Iedzīvotāju aptauja 57% no aptaujātajiem dzīvo dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā, savukārt 43% 

privātmājā. 

Namu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte

 

Centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumu pieejamība

 

Centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumu kvalitāte

 

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība 

 

Centralizētās kanalizācijas 

pakalpojumu pieejamība 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu kvalitāte 

 

Kopumā namu apsaimniekošanas kvalitāti negatīvi vērtē 36% aptaujāto, pozitīvi vērtē 20%, savukārt pakalpojumu neizmanto vai nav viedokļa 

44% aptaujāto.  Par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem 40% aptaujāto nav viedoklis, 36% sniedz negatīvu vērtējumu, bet 25% 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vērtē pozitīvi. Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību pozitīvi vērtē 60% aptaujāto, 

centralizēto kanalizāciju – 63% pozitīvs vērtējums, savukārt abu minēto pakalpojumu kvalitāti pozitīvi vērtē 56%.  

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst Mālpils novadā: 

 Sakopta vide, ierīkoti gājēju celiņi un apgaismojums (t.sk., sakārtota brīvdabas estrāde) (7 atbildes); 

 Sakārtota daudzdzīvokļu māju infrastruktūra (sakārtoti pagalmi, zemākas apkures izmaksas, margas Krasta ielas 2 pirmajā kāpņutelpā 

(3 atbildes). 

Darba grupa – inženiertīkli 

Kas labs? 

 Siltumtrases 

pilnīga 

rekonstrukcija 

Mālpils ciemā. 

Kas slikts? 

 Nolietotas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu 

infrastruktūra; 

 Individuāli siltumapgādes risinājumi daudzdzīvokļu namos 

Sidgundā (ciemā nav vairs katlu mājas un siltumtīklu). 

Kas jāmaina, kā? 

 Upmalu ciema inženiertīklu 

sakārtošana; 

 Jāmaina ūdens un kanalizācijas vadi 

Mālpils un Sidgundas ciemā. 
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Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2016. gada pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, Mālpils novada pašvaldības īpašumā esošo un nomātā dzīvokļu skaits ir 37. No tiem 24 ir 

neprivatizētie dzīvokļi (izīrēti), 10 izīrētie dzīvokļi, lai sniegtu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un 

3 neizīrētie dzīvokļi. Laikā no 1995. gada 1. novembra līdz 2015. gada 31. decembrim pieņemti lēmumi 

par 21 pašvaldības dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai. Līdz 2016. gada 31. decembrim privatizācijai 

nodoto pašvaldības dzīvojamo māju skaits sasniedza 100% no kopējā privatizācijai nododamo 

pašvaldības dzīvojamo māju skaita.  Vidējā īres maksa pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamā fondā ir 

0,44 EUR/m2.35 

Saskaņā ar sludinājumu portālā www.ss.com ievietoto informāciju, 2018. gada novembrī Mālpils 

novadā pārdošanā ir vairāki objekti – četri dzīvokļi (trīs Mālpilī un viens Sidgundā), piecas viensētas 

(Mālpilī, Sidgundā, Vitē), viena jauktas izmantošanas (publiskā un dzīvojamā) ēka, u.c. Attiecībā uz 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, portālā izvietoti seši pārdošanas sludinājumi. Tāpat ievietoti arī 

pirkšanas sludinājumi attiecībā uz lauku viensētām ar nomaksas iespējām, kā arī lauksaimniecības un 

meža zemēm. Ņemot vērā esošo nodarbinātības situāciju Mālpils novadā, pakalpojumu un 

infrastruktūras pieejamību, ir pieprasījums pēc dzīvojamā fonda. 

 

                                                      
35 Ekonomikas ministrija. Skat.: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/petijumi__statistika/   

Iedzīvotāju aptauja 
Vides pieejamības nodrošināšana pie publiskām ēkām 

un publiskajā ārtelpā 

 

Atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu kvalitāte 

 

Vides sakoptība 

 

 

Vides pieejamības nodrošinājumu pie publiskajām ēkām un publiskajā ārtelpā cilvēkiem ar kustību traucējumiem pozitīvi vērtē 61% aptaujāto, 

negatīvi – 30%. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti pozitīvi vērtē 57% aptaujāto, negatīvs viedoklis ir 35% iedzīvotāju. Kopumā 

vides sakoptību novadā pozitīvi vērtē 66% iedzīvotāju, negatīvs viedoklis ir 33%. 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk pietrūkst Mālpils novadā: 

 Sakopta vide, ierīkoti gājēju celiņi un apgaismojums (t.sk., sakārtota brīvdabas estrāde) (7 atbildes); 

 Sakārtota daudzdzīvokļu māju infrastruktūra (sakārtoti pagalmi, zemākas apkures izmaksas, margas Krasta ielas 2 pirmajā kāpņutelpā 

(3 atbildes). 

Darba grupa – teritorija un mājokļi, publiskā ārtelpa, labiekārtojums 

Kas labs? 

 Daļēji pievilcīga vide Mālpils centrā; 

 Daļēji renovētas publiskās ēkas; 

 Mālpils muižas teritorijas attīstība. 

 

Kas slikts? 

 Nav siltinātu, renovētu daudzdzīvokļu namu; 

 Grausti, nesakopti īpašumi (Bukas, Upmalas); 

 Nav atkritumu šķirošanas laukuma; 

 Nav normālu sabiedrisko tualešu. 

 Trūkst dzīvojamā fonda, īres dzīvokļi; 

 Daļā privātīpašumu neapzinīga attieksme pret 

teritorijas apsaimniekošanu; 

 Vides pieejamība publiskajās ēkās. 

Kas jāmaina, kā? 

 Veicināt iedzīvotāju informēšanu par daudzdzīvokļu māju siltināšanas 

nozīmīgumu un iespējām; 

 Ēku audits privātīpašumos un pašvaldības īpašumos (nelegāla īpašumu 

izmantošana, būvniecība, u.c.); 

 Labiekārtot Mālpils parku; 

 Izveidot labiekārtotu atpūtas vietu pie ūdeņiem; 

 Rekonstruēt estrādi; 

 Veicināt publisko partnerību pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanā; 

 Veidot īres namus neizmantotajos objektos.  

 Izvietot informāciju par publisko tualešu pieejamību domē un kultūras 

centrā; 

 Izveidot atkritumu šķirošanas laukumu. 

23%

38%

17%
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18%

39%
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8% 16%
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15%
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8.  Ekonomiskā vide 

Mālpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2014.-2033. gadam noteiktas vairākas nozares, 

kurās Mālpils novads jau ir spēcīgs un arī 

perspektīvā ekonomiski specializēsies 

(ATTĒLS:49). Ņemot vērā nesenās izmaiņas 

izglītības iestāžu tīkla optimizācijā, Mālpils 

novada specializācija Rīgas reģionā un Latvijā 

izglītības jomā vairs nav aktuāla, taču tā vietā 

jāuzsver nemainīgā kultūrvides un sporta 

infrastruktūras nozīme reģiona mērogā.  

Arvien lielāka ir kokapstrādes uzņēmumu kā 

ekonomiskās vides veidotāju nozīme novadā un 

tuvējā apkārtnē. 51% no novada teritorijas veido 

mežu zemes, kas arī turpmāk uzskatāms par 

resursu kokrūpniecības nozares attīstībā Mālpils 

novadā. 

Mālpils novada uzņēmējdarbības vidi 

pārliecinoši veido kokapstrādes nozarē 

strādājošie uzņēmumi, nozīmīgu vietu ieņemot 

arī lauksaimniecībai un tirdzniecībai. 

 MĀLPILS NOVADA SPECIALIZĀCIJA (MĀLPILS IAS 2014-2033) 

Teritorijas attīstības indeksu aprēķina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, balstoties uz datiem par 

ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, bezdarba 

līmeni, trūcīgo personu īpatsvaru, dabiskās kustības saldo, ilgtermiņa migrācijas saldo, noziedzīgo 

nodarījumu skaitu, iedzīvotāja ienākuma nodokļu lielumu, demogrāfisko slodzi. 

2017. gadā Mālpils novada teritorijas attīstības indekss ir 0,478, ieņemot 19.vietu starp 110 novadu 

pašvaldībām. Divas kaimiņu pašvaldības apsteidz Mālpils novadu - Siguldas novadā indekss 2017. gadā 

ir 0,988 (9.vieta), Ropažu novadā 0,838 (14.vieta). Ogres un Amatas novadi atpaliek no Mālpils novada 

-  Ogres novadā TAI 2017. gadā 0,364 (22.vieta), bet Amatas novadā: -0,073 (39.vieta). 

Visos novada ciemos saskaņā ar Mālpils novada Teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, ir attīstībai 

paredzētas rūpniecības, publiskās kā arī mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Šādas teritorijas ir 

nozīmīgs resurss potenciālajiem investoriem Mālpils novadā. 

8.1. Iedzīvotāju nodarbinātība un labklājība 

Centrālā statistikas pārvalde uzkrāj datus arī par aizņemtajām darba vietām.36 Kopējais aizņemto darba 

vietu skaits laikā no 2011. līdz 2016.gadam pieaudzis divarpus reizes. Lielākais nodarbināto iedzīvotāju 

skaits 2017.gadā Mālpils novadā tiek nodarbināts privātajā sektorā – 745 cilvēki. Sabiedriskajā sektorā 

2017.gadā nodarbināti 376 cilvēki, un tas ietver vispārējo valdības sektoru, kas savukārt ietver valsts 

struktūrās un pašvaldību struktūrās nodarbinātos. Dati par privātā sektora komersantiem ar 

nodarbināto skaitu zem 50 cilvēkiem netiek uzkrāti (tabula:4). 

 

 

 

                                                      

36Centrālā statistikas pārvalde, JVSG012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā. 
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Tabula 4: Aizņemtās darbvietas Mālpils novadā  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pavisam, bez privātā sektora 

komersantiem ar nodarbināto 

skaitu <50 

256 268 285 312 325 348 345 

Sabiedriskajā sektorā 137 136 142 145 158 155 152 

vispārējās valdības sektorā 109 106 111 112 120 119 117 

..valsts struktūrās - - - - - - - 

..pašvaldību struktūrās 109 106 111 112 120 119 117 

Privātā sektora komersanti ar 

nodarbināto skaitu >=50 

120 132 143 167 167 193 193 

Vidējais darbinieku skaits Mālpils novadā laikā no 2011. gada līdz 2016. gadam pieaudzis gandrīz divas 

reizes jeb par 699 darbiniekiem savukārt pašnodarbināto skaitam ir mērena tendence augt – par 22%37 

(ATTĒLS:50). Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā 2011. gada pārsniedz novadā nodarbināto skaitu 

vidēji par 2,5 reizēm, kas norāda uz plašo iedzīvotāju nodarbinātību ārpus Mālpils novada robežām, 

savukārt 2016.gadā rādītājs nokrities līdz 1,3 reizēm. 

 VIDĒJAIS DARBINIEKU UN PAŠNODARBINĀTO PERSONU SKAITS (CSP) 

Bezdarbnieku skaits 2018. gada 31. janvārī pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem38 Mālpils 

novadā bija 96, bet bezdarba līmenis 4,5%. No tiem 54% bija sievietes un 46% vīrieši. Problēmgrupu 

bezdarbnieki sastādīja 48% no kopējā skaita. Bezdarbnieku skaitam Mālpils novadā ir tendence 

samazināties, un no 2011. gada līdz 2018. gadam tas sarucis par 2,95 reizēm. (ATTĒLS:51) 

 

 BEZDARBNIEKU SKAITA IZMAIŅAS MĀLPILS NOVADĀ 

 

                                                      
37 Centrālā statistikas pārvalde, JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un 

reģionos. 
38 Nodarbinātības valsts aģentūras statistikas dati, bezdarbnieku skaits uz katra gada 31. janvāri.    
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Bezdarba līmenis Mālpils novadā 2011. gadā bija 10,3%, tas līdz 2018. gadam sarucis par vairāk kā divām 

reizēm un sastāda 4,5%. Kopš 2011. gada kopumā arī Pierīgas statistikas reģionā vērojama pakāpeniska 

tendence bezdarba līmenim samazināties, 2018.gadā sasniedzot 3,8%. (ATTĒLS:52) 

 

 BEZDARBA LĪMENIS (%) PIERĪGAS STATISTIKAS REĢIONĀ UN MĀLPILS NOVADĀ 2011.-2018.GADĀ 

Vidējā mēneša bruto alga Mālpils novadā39 2017.gadā bija – 965 EUR pirms nodokļu nomaksas, par 

aptuveni 20% zemāka tā bija sabiedriskajā un vispārējās valdības sektorā – attiecīgi 751 un 780 EUR. 

Salīdzinot ar Latviju kopumā, vidējais atalgojums Mālpils novadā 2017.gadā ir tikai par 3% zemāks. 

Mālpils novadā pēdējo astoņu gadu laikā vērojams pakāpenisks algu kāpums, kopumā vidējais 

atalgojums kopš 2010.gada ir pieaudzis par 48%. Ņemot vērā, ka Centrālā statistikas pārvalde 

neatspoguļo atsevišķi privātā sektora ar virs 50 darbiniekiem atalgojumu, secināms, ka straujais vidējās 

algas kāpums noticis pateicoties privātā sektora, nevis sabiedriskā un pašvaldību struktūru izaugsmei 

(ATTĒLS:53)  

 

 STRĀDĀJOŠO VIDĒJĀ MĒNEŠA SAMAKSA NO 2010.-2017.GADAM MĀLPILS NOVADĀ UN LATVIJĀ 

2017. gadā darba ņēmēju skaita sadalījumā procentuāli pēc mēneša bruto darba ienākumiem Mālpils 

novadā40 vidēji lielāko daļu sastāda darba ņēmēji, kuru ienākumi ir robežās no 700,01 līdz 1000,00 EUR 

jeb 29%. Darba ņēmēji, kuru ienākumi bija robežās no 1000,01 līdz 1500,00 EUR sastādīja 22%. Septiņu 

gadu griezumā kopumā novērojama tendence procentuāli samazināties darba ņēmēju īpatsvaram, kas 

                                                      
39 Centrālā statistikas pārvalde, DSG070 Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro), skat.: 

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__dsamaksa__ikgad/DSG070.px/?rxid=7911956a-136c-48e5-825a-

b4e72a1f7a5b  
40Centrālā statistikas pārvalde, DSG150  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem republikas 

pilsētās un novados vidēji gadā, skat.: 

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/sociala/sociala__dsamaksa__ikgad/DSG150.px/?rxid=7911956a-136c-48e5-825a-

b4e72a1f7a5b  
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saņem zemāku atalgojumu – piemēram, ja 2011.gadā 30% iedzīvotāju saņēma 300,01-500,00 EUR lielu 

atalgojumu, tad 2017.gadā jau to saņem jau tikai 15% iedzīvotāju. Savukārt darba ņēmēju skaits pēdējos 

septiņos gados ir pieaudzis par 53%. (tabula:5) 

Tabula 5. Darba ņēmēju skaita sadalījums % pēc mēneša bruto darba ienākumiem Mālpils 

novadā vidēji gadā 

Gads Īpatsvars no darba ņēmēju skaita ar darba ienākumiem, % Darba 

ņēmēju 

skaits ..līdz 

70.00 

..70.01 

- 

150.00 

..150.01 

- 300.00 

..300.01 

- 500.00 

..500.01 

- 700.00 

..700.01 

- 

1000.00 

..1000.01 

- 1500.00 

..virs 

1500.00 

2011 4 % 11 % 21 % 30 % 15 % 14 % 4 % 1 % 633 

2012 5 % 8 % 18 % 28 % 19 % 15 % 5 % 2 % 789 

2013 4 % 7 % 14 % 25 % 20 % 19 % 8 % 3 % 896 

2014 2 % 5 % 10 % 23 % 18 % 25 % 3 % 14 % 975 

2015 2 % 5 % 10 % 26 % 15 % 26 % 12 % 5 % 956 

2016 3 % 4 % 7 % 18 % 13 % 31 % 17 % 7 % 1242 

2017 2 % 4 % 7 % 15 % 13 % 29 % 22 % 9 % 1374 

2018. gada novembrī Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā ir informācija par trim aktuāliem 

darba sludinājumiem Mālpils novadā, savukārt informācija NVA Siguldas filiāles mājaslapā liecina, ka 

2018.gada pirmajā ceturksnī šajā filiālē reģistrētas 290 brīvas darba vietas.41 

Latvijas Pašvaldību savienības aprēķinā no Valsts ieņēmumu dienesta un RAIM datiem par 2016. gadu 

attēlota informācija par 10 lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk arī IIN) maksātāju pašvaldībā 

un ārpus tās (tabula 6). 20 lielākie IIN maksātāji nodrošina 50,57% no kopējiem pašvaldības IIN 

ieņēmumiem, un nodarbina 968 novada iedzīvotājus. Tabulā atspoguļoti dati par kopējo atalgojuma 

summu – 20 lielākie IIN maksātāju veikto iemaksu algu summa sastāda 48,28% no kopējās summas. 

Tabula 6. 10 lielāko Iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāju, kas reģistrēti Mālpils novadā 

pašvaldībā un ārpus tās, ekonomiskie rādītāji 2016. gadā42 
Rādītājs Vērtība 2016. gadā 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese Mālpils novadā, ieguldījums kopējos 

pašvaldības IIN ieņēmumos 

23,69 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, ieguldījums kopējos 

pašvaldības IIN ieņēmumos 

26,88 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese pašvaldībā, vidējais atalgojums mēnesī 496 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, vidējais atalgojums mēnesī 677 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese pašvaldībā, pašvaldībā reģistrēto darbinieku 

skaits 

530 cilv. 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, pašvaldībā reģistrēto 

darbinieku skaits 

438 cilv. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās dzīvesvietas 1783 cilv. 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese pašvaldībā, pašvaldībā reģistrēto darbinieku 

skaits pret visiem IIN nodokļu maksātājiem 

29,73 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, pašvaldībā reģistrēto 

darbinieku skaits pret visiem IIN nodokļu maksātājiem 

24,57% 

Veicamo iemaksu algu summa 13 895 064,64 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese pašvaldībā, atalgojuma summa 3 153 922 EUR 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, atalgojuma summa 3 557 001 EUR 

                                                      
41 Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāle. Skat.: 

http://www.nva.gov.lv/sigulda/darba_un_sadzives_apstakli/malpils_novads  
42 BLIS, 10 lielāko Iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātāju, kas reģistrēti Mālpils novadā pašvaldībā un ārpus tās, ekonomiskie 

rādītāji 2016. gadā https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=134&sheet_id=150&start=0  

http://www.nva.gov.lv/sigulda/darba_un_sadzives_apstakli/malpils_novads
https://blis.lps.lv/lv/struktureti-dati?view=data&file_id=134&sheet_id=150&start=0
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Rādītājs Vērtība 2016. gadā 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese pašvaldībā, atalgojuma summa pret veicamo 

iemaksu algu summu, %, 

22,69 % 

10 lielāko IIN maksātāju, kam juridiskā adrese ārpus pašvaldības, atalgojuma summa pret 

veicamo iemaksu algu summu 

25,59 % 

Lielākie nodarbinātāji Mālpils novadā ir Mālpils novada pašvaldība, SIA “KVIST”, SIA “WOODPRO”, SIA 

“Sidgunda 2”, SIA “Sidgunda BIO”, SIA “SP Foods”, u.c. 

Iedzīvotāju aptauja   

Darba vietu pieejamība novada teritorijā  

 

Steidzamākie darbi saistībā ar 

uzņēmējdarbību, kas pašvaldībai 

jāīsteno pirmkārt: 

 Slēgto izglītības iestāžu telpu 

pilnvērtīga izmantošana 

(uzņēmējdarbība, pieaugušo 

izglītība, u.c.) (8 atbildes); 

 Uzņēmējdarbības atbalsts (5 

atbildes); 

 Jaunas darba vietas (2 atbildes). 

Iedzīvotāju aptaujā minēts: “Neizmantota iespēja 

Mālpilī ir bijusī patērētāju biedrības noliktava 

iepretī autobusu pieturai. Tā varētu kļūt par 

amatnieku centru ar  veikaliņu un tūristu 

informācijas centru. Līdzīgi šobrīd ir jau izveidoti 

daudzās pašvaldībās. Tā būtu vieta, kur cilvēki 

mācītos dažādus amatus, kur darbotos roku 

darbu meistari, notiktu izstādes un tirdziņi. 

Mālpils viesi varētu iegādāties darinājumus un 

iegūtu informāciju par Mālpils novadu.” 

 

Pakalpojumi vai iespējas, kas visvairāk 

pietrūkst Mālpils novadā: 

 Kafejnīca, izklaides vietas (22 atbildes);  

 Plašāks preču un pakalpojumu 

piedāvājums (apavu labošanas darbnīca, 

apģērbu un higiēnas preču veikali, banku 

pakalpojumi, t.sk., naudas iemaksas 

bankomāts, šuvējs, apavu labošanas 

darbnīca, skaistumkopšanas pakalpojumi 

sniegšana vienuviet, veļas mazgātuve un 

ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi (14 

atbildes); 

 Darba vietas (5 atbildes). 

Darba grupa – uzņēmējdarbība (infrastruktūra un atbalsts) 

Kas labs? 

 Pieejami nekustamie 

īpašumi uzņēmējdarbības 

attīstībai; 

 Daudz uzņēmēju – gan 

lielie, gan mazie, pilns 

spektrs; 

 Pašvaldība netraucē 

uzņēmējus; 

 Pašvaldība atbalsta iespēju 

robežās; 

 Jāturpina uzņēmēju 

pasākums – dienas; 

 Ir atbalsts jaunajiem 

uzņēmējiem no novada 

pašvaldības. 

Kas slikts? 

 Trūkst darbinieku uzņēmumiem; 

 Trūkst piemērotas telpas 

uzņēmējdarbībai (ražošanai, 

pakalpojumu sniegšanai); 

 Nav publicitātes par uzņēmējiem 

un nozarēm, kurās darbojas; 

 Trūkst modernas, labiekārtotas 

ārtelpas; 

 Trūkst sadarbības ar citiem 

novadiem; 

 Nav publiski pieejamas 

pilnvērtīgas informācijas 

(apkopojums, saraksts) par 

pieejamām telpām, zemēm. 

Kas jāmaina, kā? 

 Ievietot publisku informāciju par telpām, kurās būtu iespējams attīstīt uzņēmējdarbību; 

 Pilnveidot informāciju www.malpils.lv par pieejamām brīvajām zemēm; 

 Turpināt ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības veicināšanai; 

 Izveidot elektronisku darba biržu par aktuālām vakancēm un papīra formātā stendā ciemu centros (aktualizējot katru mēnesi); 

 Apkopot un publicēt informāciju par uzņēmējiem www.malpils.lv; 

 Uzņēmēju iesaiste tūrisma piedāvājuma izveidē (sveču liešana Sidgundā); 

 Veicināt savstarpējo sadarbību, komunikāciju; 

 Organizēt lekcijas, seminārus par iespējām uzņēmējdarbībā; 

 Organizēt apmācības iedzīvotājiem; 

 Vairāk informēt uzņēmējus, darba ņēmējus par iespējām; 

 Skolas un uzņēmumu sadarbība; 

 Ēnu dienas 9. klasei un 12. klasei; 

 Reizi ceturksnī rīkot uzņēmēju tikšanās, problēmu pārrunāšana, aktualitātes, u.c. 
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 SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI MĀLPILS NOVADĀ 

8.2. Uzņēmumi 

Mālpils novadā 2017. gadā reģistrētas 93 pašnodarbinātās personas, 29 zemnieku un zvejnieku 

saimniecības, 120 komercsabiedrības, 10 individuālie komersanti, 14 fondi, nodibinājumi un biedrības 

(ārpus tirgus sektors), un 5 pašvaldību budžeta iestādes.43 

Laikā kopš 2012. gada uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Mālpils novadā norāda uz 

svārstīgām tendencēm - reģistrēto uzņēmumu skaits pārsvarā pārsniedz likvidēto skaitu. Laikā kopš 

2012. gada reģistrēti 94 uzņēmumi, savukārt likvidēti – 64. (ATTĒLS:55)44 

2017. gadā Mālpils novadā reģistrēti 252 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. Pēc nodarbināto skaita dominē 

uzņēmumi, kuri nodrošina darba vietu skaitu līdz 9 darbiniekiem – kopā 238 vienības. Novadā 2017. 

gadā ir pieci uzņēmumi, kuri nodarbina 10-19 darbiniekus – apstrādes rūpniecībā, lauksaimniecībā, 

                                                      
43 Centrālā statistikas pārvalde, SRG010. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados 
44 Lursoft statistika. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Latvijas novados.   
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mežsaimniecībā, izmitināšanā un ēdināšanā, 

būvniecībā (darbības veids pēc NACE 

klasifikatora). 20-49 darbiniekus nodarbina 6 

uzņēmumi - lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, 

elektroenerģijā un siltumapgādē, būvniecībā, 

vairuma un mazumtirdzniecībā, izmitināšanā 

un ēdināšanā. Vairāk par 50 darbiniekiem 

strādā divos uzņēmumos – apstrādes 

rūpniecībā un transporta, uzglabāšanas 

nozarēs. 250 darbinieku skaitu pārsniedz tikai 

viens uzņēmums, kas darbojas apstrādes 

rūpniecībā. 45 

 UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS DINAMIKA MĀLPILS NOVADĀ 

Pēc ekonomiski aktīvo uzņēmu sadalījuma pēc darbības veidiem (NACE), 28% uzņēmumu Mālpils 

novadā nodarbojas ar lauksaimniecību (55 uzņēmumi), mežsaimniecību (12 uzņēmumi) un 

zivsaimniecību (1 uzņēmums). Aiz tā seko 13% vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi, 

9% apstrādes rūpniecības uzņēmumu, u.c. Kā “Citi pakalpojumi” atzīmēti ar sportu, izklaidi, individuālo 

pakalpojumu sniegšanu saistīti uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas. Kā “Cits” atzīmēti mazāk 

pārstāvēto nozaru uzņēmumi -3 finanšu un apdrošināšanas, 2 izglītības, 1 karjeru izstrādes uzņēmums. 

(ATTĒLS:56) 46 

   EKONOMISKI AKTĪVO UZŅĒMUMU SADALĪJUMS PĒC GALVENAJIEM DARBĪBAS VEIDIEM 2017.GADĀ 

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). TOP10 atrodas arī SIA “Simantik Trade” un SIA “HB 

Textiles Latvia” – lietotu apģērbu un apavu tirdzniecība, SIA “Sidgunda 2”- lopkopība, SIA “Sidgunda 

BIO” – elektroenerģijas ražošana, SIA “SP Foods” - piena pārstrāde un siera ražošana. SIA “EMU PRIM” 

nodarbojas ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu, PSIA “Norma K” sniedz komunālos 

pakalpojumus. (Tabula 7) (ATTĒLS:57) 

                                                      
45 Centrālā statistikas pārvalde, SRG0431. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados 

sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.). 
46 Centrālā statistikas pārvalde, SRG0431. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, pilsētās un novados 

sadalījumā pa uzņēmumu lieluma grupām pēc nodarbināto skaita un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2. red.). 
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Tabula 7. Mālpils novada 15 lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma47 

Nr.p.k. Nosaukums 
Apgrozījums 2017. 

gadā (EUR) 
Pret 2016.gadu 

Pret 

2015.gadu 

1. SIA "KVIST"      29 100 445 32% 2.04 reizes 

2. SIA "WOODPRO"       8 297 444 15% 37% 

3. SIA "EMU SKULTE"       6 570 383 -8% 37% 

4. SIA "Simantik Trade"       2 283 646 160.70 reizes nav datu 

5. SIA "HB Textiles Latvia"       1 682 202 7% -11% 

6. SIA "SIDGUNDA 2"       1 083 703 20% 20% 

7. SIA "Sidgunda Bio"       1 003 705 0% 0% 

8. SIA "SP FOODS"         984 736 5.89 reizes nav datu 

9. SIA "EMU PRIM"         913 080 -9% -2% 

10. PSIA "NORMA K"         809 678 -4% 5% 

11. SIA "Bērzi Bio"         774 916 -5% 21% 

12. SIA "Konstrukciju Montāžas Serviss"         740 308 24% 2.44 reizes 

13. Z/s "PAMALES"         612 396 31% -1% 

14. SIA "ML Investīcijas"         559 428 4.94 reizes nav datu 

15. Z/s "KALNA KASTAŅI"         478 422 21% 27% 

 MĀLPILS NOVADA LIELĀKIE UZŅĒMUMI 

 

                                                      
47 LURSOFT Statistika 
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8.3. Tūrisms 

Viens no galvenajiem Mālpils novada atpazīstamības veidotājiem ir Mālpils muižas komplekss, kas 

piedāvā telpas semināriem, konferencēm, SPA pakalpojumus, izbraucienus ar laivu, velosipēdu nomu, 

braucienu ar gaisa balonu, un spēj uzņemt līdz 96 nakšņotājiem. Viena no Mālpils muižas fokusa jomām 

ir kāzu tūrisms. Mālpils muižas lapai sociālā tīklā Facebook 2018. gada novembrī ir 3076 sekotāji, kas 

norāda uz samērā lielu atpazīstamību. 

Kopumā tūrisma nozare Mālpils novadā balstās uz daudzveidīgo aktīvās atpūtas piedāvājumu, kas ir 

tuvu un ērti sasniedzams no galvaspilsētas. Vietējais tūrisma piedāvājums iekļauj: 

 licencētas 

makšķerēšanas vietas – 

biedrība “Mālpils zivīm”; 

 velosipēdu nomu – 

Mālpils muiža; 

 velosipēdu maršrutus -  

“Tour de LatEst”, 

“Mālpils-More-Sigulda”, 

vietējais velomaršruts; 

 izbraucienus ar laivu pa 

Muižas dīķi – Mālpils 

muiža; 

 vietējo produktu 

degustāciju – Mālpils 

pienotava, z/s “Lejnieki”, 

z/s/ “Liepkalni-Vēži”; 

 labiekārtotu dabas taku 

gar Mergupi; 

 mototrasi. 

 MĀLPILS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS STENDS PIE CENTRA DĪĶA MĀLPILĪ 

Par Mālpils novada tūrisma aktivitātēm informē biedrība “KrastGroup”, tāpat piedāvājot gida un 

ekskursiju pakalpojumus. Par aktualitātēm Mālpilī biedrība informē sociālā tīkla Facebook lapā 

“Malpils”, kurai 2018. gada novembrī ir 461 sekotājs. Tūrisma apskates objekti, aktīvas atpūtas iespējas, 

ēdināšanas iespējas un naktsmītnes aplūkojamas ATTĒLS:59, ATTĒLS:60 un ATTĒLS:61. Visvairāk tūrisma 

apskates objektu atrodas Mālpils ciemā un tuvējā apkārtnē. 

Kāzu rīkošanu veic arī viesnīca, atpūtas komplekss “Vidzemes pērle”. Aktīvās atpūtas piedāvājumu 

sniedz arī viesu nams “Jaunlīdumnieki”, piedāvājot SUP dēļu. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Mālpils novadā 2017. gadā atrodas divas tūristu 

mītnes, sniedzot iespējas izmitināt nakšņotājus 63 numuros un 182 gultas vietās. Līdz 2015. gadam 

novadā bija viena tūristu mītne ar 22 numuriem 62 gultasvietām (kopējā skaitā netiek iekļautas 

nesezonas laikā slēgtās mītnes.48 Vasarā viesus uzņem un izmitina viesu nams “Aleks”, pirts “Mergupes” 

u.c. nesezonas mītnes vietas. 

Tūrisms Mālpils novadā uzskatāms par samērā attīstītu, uzsverot tā nozīmi vietējās uzņēmējdarbības 

vides veidošanā. Tomēr tūrisma jomā nav vienotas, centralizētas sistēmas, lai varētu vienmērīgi attīstīt 

tūrismu visā novada teritorijā un reklamētu novadu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs49. 

                                                      
48 Centrālā statistikas pārvalde, TUG04. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados 
49 Mālpils novada pašvaldības mārketinga stratēģija 2016.-2019.gadam 

https://www.facebook.com/MalpilsMuiza/
https://www.facebook.com/Malpils/
https://www.facebook.com/vidzemesperle/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/jaunlidumnieki/?ref=br_rs
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ATTĒLS:59 apkopota informācija par nozīmīgākajiem tūrisma apskates objektiem Mālpils novadā, , 

galvenokārt iekļaujot vēsturiskas vietas – Mālpils muiža, Mālpils pilskalns, Skulmju dzimtās vietas u.c.. 

Tāpat attēlotas vietējās bioloģiskās saimniecības un SIA “Mālpils piensaimnieks”, kur iespējamas 

ekskursijas. 

 

 

 TŪRISMA APSKATES OBJEKTI MĀLPILS NOVADĀ 
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ATTĒLS:60 apkopota informācija par aktīvās atpūtas tūrisma iespējām Mālpils novadā, kas 

galvenokārt ietver vairākas makšķerēšanas iespējas, laivu un SUP airēšanas dēļu nomu, dabas taku 

gar Mergupi, mototrasi. Velobraucējiem pieejami trīs velomaršruti “Pa Mālpili un apkārtni”, tāpat 

cauri novadam ved starptautisks maršruts “Tour de LatEst” un starpnovadu nozīmes maršruts 

“Mālpils-More-Sigulda”. 

Iecienītas ir arī pirtis – kopumā novada teritorijā pieejamas septiņas pirtis – “Mergupes”, “Dzīles”, 

“Jaunaudriņi”, “Mazaudriņi”, “Aleks-Dālderi”, “Tāles”, “Silarozes”. 

 

 

 AKTĪVĀS ATPŪTAS IESPĒJAS MĀLPILS NOVADĀ 

 



70 

ATTĒLS:61 apkopota informācija par naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Mālpils 

novadā. Ēdināšanas pakalpojumi pieejami tikai Mālpils ciemā, līdzīgi kā viesu nami un viesnīcas. Dažas 

no iepriekš minētām pirtīm Mālpils novadā piedāvā arī naktsmītnes – pirts “Mergupes” un “Dzīles”. 

Tāpat papildus pirts un atpūtas kompleksa piedāvājumam, nakšņošana iespējama viesu namā “Aleks-

Dālderi”. 

 

 

 NAKTSMĪTNES UN ĒDINĀŠANA MĀLPILS NOVADĀ  
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