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TEKSTĀ LIETOTI SAĪSINĀJUMI  
 

A/S Akciju sabiedrība 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSB  Centrālais statistikas birojs  

ES Eiropas Savienība 

HES Hidroelektrostacija 

LAD Latvijas Autoceļu direkcija 

LVM Latvijas valsts meži  

LR Latvijas Republika 

RVP Reģionālā vides pārvalde 

MK Ministru Kabinets 

NVVC Nacionālais vides veselības centrs 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SVA Sabiedrības veselības aģentūra 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

LVĢMA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VZD Valsts zemes dienests 
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1. IEVADS  
Mālpils pagasta teritorijas plānojums ir Mālpils pagasta administratīvās teritorijas plānojums, kurā 
attēlota pagasta teritorijas pašreizējā izmantošana un noteikta teritorijas plānotā un atļautā 
izmantošana, kā arī noteikti aprobežojumi zemes izmantošanā un noteikumi teritorijas apbūvei.  

Mālpils pagasta teritorijas plānojums 2008 - 2020. gadam ir izstrādāts saskaņā ar Mālpils pagasta 
padomes 25.04.2007. lēmumu Nr. 6/3 „Par teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu” 
un 12.09.2007. lēmumu Nr. 12/15 „Par grozījumiem Mālpils pagasta padomes 25.04.2007. lēmumā Nr. 
6/3 „Par teritorijas plānojuma jaunas redakcijas izstrādes uzsākšanu””, ievērojot LR Ministru Kabineta 
19.10.2004. noteikumus Nr. 883 „ Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Rīgas 
plānošanas reģiona telpiska (teritorijas) plānojuma perspektīvu, un Rīgas rajona teritorijas plānojumu 
(2007.-2019.), kuros noteikti reģiona telpas attīstīšanās virzieni, vadlīnijas, pamatnostādnes un 
risinājumi, ka arī ņemti vēra valsts institūciju sniegtie nosacījumi un sabiedriskās apspriešanas laikā 
saņemtie priekšlikumi, ierosinājumi un papildinājumi. 
Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 1.redakciju izstrādāja Mālpils pagasta padomes darba grupa. 
Izstrādes vadītājs – Vladislavs Komarovs Mālpils pagasta padomes izpilddirektors. Kartogrāfiskā 
materiāla izstrādātājs SIA „Preime”. 
 
Mālpils pagasta teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas: 

1. sējums – Paskaidrojuma raksts 

2. sējums - Mālpils pagasta saistošie noteikumi Mālpils pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi, kas ir ārējais normatīvais akts un kā tāds nosaka prasības zemes izmantošanā un apbūvē 
visiem zemes īpašniekiem vai valdījumiem Mālpils pagasta administratīvajā teritorijā, kuras ir obligātas 
un saistošas visiem nekustamo īpašumu (zemes, ēkas, būves) īpašniekiem vai valdītājiem. 

3.sējums. Grafiskā daļa, kas sastāv no:  

 Rīgas rajona Mālpils pagasta Mālpils ciema esošā teritorijas izmantošana M 1:2 000 un  

 M 1: 10 000, Rīgas rajona Mālpils pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana  

 M 1: 2 000 un M 1: 10 000. 

4. sējums. Pārskats par Mālpils pagasta teritorijas plānojuma izstrādi. 
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2. MĀLPILS PAGASTA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS  
 

Mālpils pagasts atrodas Vidzemes dienviddaļā, Latvijas Republikas Rīgas rajona galējā austrumu daļā. 
Attālums no Rīgas - 60 km, no Siguldas - 20 km, no Cēsīm - 45 km, no Ogres - 40 km.  

Rietumos Mālpils pagasts robežojas ar Rīgas rajona Allažu, Ropažu pagastiem, ziemeļos - ar Siguldas 
novadu, austrumos - ar Cēsu rajona Nītaures un Zaubes pagastiem, dienvidos - ar Ogres rajona 
Ķeipenes un Suntažu pagastiem.  

 

 
1. attēls. Mālpils pagasta ģeogrāfiskais novietojums Latvijā.  

 

Pagasta kopējā platība ir 22090,8 ha jeb 220,9 km2 (VZD dati), iedzīvotāju skaits uz 2007. gada 1. 
janvāri ir 4341 cilvēki (CSB dati) un vidējais iedzīvotāju blīvums - 19,7 cilvēki / km2.  

Mālpils pagasta administratīvais centrs ir Mālpils ciems (2293 iedzīvotāji), kurā atrodas pagasta 
padome, vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, internātpamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde, 
arodvidusskola, pasta nodaļa, sociālās aprūpes centrs, ambulance ar ģimenes ārstu prakses vietām, 
bibliotēka, sabiedriskie interneta pieejas punkti, Informācijas centrs, kultūras nams, pašvaldības 
policijas un valsts policijas iecirkņi, bankas filiāle. Mālpils ciemā ir pieejami dažāda veida citi 
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pakalpojumi, piemēram, veikali, aptiekas un sadzīves pakalpojumi. Otra lielākā apdzīvotā vieta ir 
Sidgunda (472 iedzīvotāji). Pārējās apdzīvotās vietas - Upmalas (Niči), Bukas un Vite.  

No 4341 Mālpils pagasta iedzīvotājiem 2689 iedzīvotāji ir darbaspējīgā vecumā, 872 ir līdz darbaspējas 
vecumam un 780 ir virs darbaspējas vecuma (CSB 2006. g. Tautskaites dati). 

Mālpiliešu vidējais vecums ir 34,7 gadi. 1326 mājsaimniecībās (ģimenēs) vidējais dzīvojošo iedzīvotāju 
skaits ir 3,3 cilvēki (CSB 2005. g. Tautskaites dati).  

 

 

2. attēls. Mālpils pagasta centrs  
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3. DABAS TERITORIJAS, DABAS RESURSI, AIZSARGĀJAMĀS 
DABAS TERITORIJAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE PIEMINEKĻI  

Mālpils pagasta fiziski ģeogrāfiskie dabas pamatnes raksturlielumi – augšņu resursi, reljefs, meži, purvi, 
virszemes ūdeņi, pazemes dabas resursi, augšņu auglība - kopā veidojot zemes kā dabas resursa 
vērtību, paši par sevi arī ir dabas resursi, kuru atražošanas process ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc 
dabas resursu ilgspējīga izmantošanas nodrošināšana ir ne vien ētiska un filozofiska nepieciešamība, 
bet arī ekonomiski pamatota rīcība. 

Vienlaicīgi vides un dabas resursus ietekmē dažāda veida antropogēnās slodzes, kuru ietekmes 
rezultātā veidojas vides piesārņojums.  

Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros tiek izvērtēti dabas pamatnes raksturlielumi, 
kuru: 

1. kapacitāte tiek izmantota Mālpils pagasta tālākai attīstībai saskaņā ar Mālpils pagasta attīstības 
programmu un Rīgas rajona teritorijas plānojumu (2007;2001); 

2. pastāvēšanai ir kādi iekšēji vai ārēji draudi un, lai: 

3. noteiktu aizsargājamās un saglabājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas un objektus; 

4. veiktu dabas pamatnes pastāvēšanu apdraudošo faktoru analīzi; 

5. noteiktu iespējamos pasākumus dabas pamatnes tālākai uzturēšanai. 

 

3.1. Fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

Mālpils pagasts atrodas lēzeni paugurainās Viduslatvijas zemienes dabas apvidū - Viduslatvijas 
nolaidenuma ziemeļu malā, robežojoties ar Vidzemes augstieni. 

Pamatiežus klāj 10 - 20 m bieza kvartāra nogulumu sega, ko veido galvenokārt akmeņaina, 
sarkanbrūna pēdējā apledojuma morēnas mālsmilts vai smilšmāls, vietām ar brūna un tumšbrūna 
morēnas smilšmāla starpslāņiem, lēcveida ieslēgumiem un ievilkumiem.  

Ģeomorfoloģiski pagastā zemes virsmas formu nosaka lēzeni un zemi drumlinu vaļņi, orientēti ZZR - 
DDA virzienā, līdz pat 4 km garumā un 50 - 300 m platumā. To reljefu sarežģī Sudas - Mergupes ledāja 
kušanas ūdeņu noteces leja.  

Klimats ir mēreni vēss, ļoti mitrs. Nokrišņu daudzums gadā sasniedz 700 mm, apmēram 500 mm ir 
siltajā gadalaikā. Gada vidējā temperatūra ir 5,6 - 5,8 o C, janvārī: no - 6,0 līdz - 6,5 o C, jūlijā: 17oC. 
Bezsala periods ir vidēji 130 dienas. Sniega segas biezums līdz 25 cm, tā pastāvīgi izveidojas 
decembra otrajā dekādē, nokūst marta pēdējā dekādē.  

Mālpils pagasta teritorija daļēji robežojas ar Daugavas - Gaujas baseinu robežšķirtni, pagasts atrodas 
Daugavas baseina teritorijā un tajā atrodas Daugavas lielbaseina labā krasta pietekas. Pagasta teritorijā 
atrodas Lielās Juglas baseins. Lielā Jugla sākas Mālpils pagasta 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. Pagasta 
ziemeļdaļā teritoriju šķērso Tumšupe.  
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3.2. Augšņu un reljefa raksturojums 

Pagasta teritorijā pārsvarā ir izplatītas velēnu podzolaugsnes un pseidogleja augsnes, kuras 
pazeminājumos nomaina velēnu gjelaugsnes un velēnpodzolētās glejaugsnes. Vidējā augsnes auglība 
ir 42 balles.  

Reljefa vidējās augstuma atzīmes svārstās no 95 - 105 m vjl. ziemeļu, ziemeļrietumu daļā līdz 75 - 80 m 
vjl. pagasta dienvidaustrumu daļā. Reljefa pazeminājums 64 m vjl. ir pagasta dienvidrietumu daļā no 
Sidgundas uz Ropažu pusi.  

Nogruvuma, karsta pazīmes nav konstatētas. Saskaņā ar LVĢMA informāciju karsta veidošanās varētu 
notikt pagasta ziemeļu daļā, Salaspils svītas ģipšaino nogulumu izplatības zonā.  

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

Saskaņā ar LVĢMA datiem pagastā konstatēti pārpurvošanās procesi. Pārpurvošanās procesu 
izpausmes vērojamas reljefa pazeminājumos, kur zemes virspusē atsedzas ūdens vāji caurlaidīgi 
nogulumi, līdz ar to ūdens notece ir apgrūtināta. Procesa iedarbībai pakļautas pārsvarā starppauguru, 
nevienmērīgas akumulācijas ieplakas un reljefa pazeminājumi upju palienēs. Dažviet neapdomīgi veiktu 
būvdarbu rezultātā veidojas pārmitri apstākļi un sākas minerālgrunts pārpurvošanās.  

Ūdens vai vēja erozijas pazīmes konstatētas atsevišķās vietās. 

Procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību, norisinās upju ielejās. To darbība galvenokārt izpaužas 
krastu noārdīšanā, mainot upes šķērsprofilu. Erozijas procesi saistīti ar gultnes izskalošanu, izskalotā 
materiāla akumulēšanu upes ielejā lejpus straumei, kā rezultātā izlīdzinās upes garenprofils.  

Kopumā pagasta inženierģeoloģiskos apstākļus var raksturot kā labvēlīgus jebkura veida 
saimnieciskajai darbībai, izņemot teritorijas, kur vērojami pārpurvošanās procesi.  

 

3.3. Zemes dzīļu izmantojamie resursi 

Mālpils pagasta teritorijas zemes dzīļu resursus veido galvenokārt izmantojamie resursi - tādi, kuri ir 
izpētīti un apzināti, un kuru ieguvi var uzsākt salīdzinoši ātri. Tie ir būvmateriāli un to izejvielas, kūdra, 
pazemes dzeramie ūdeņi.  

 

3.3.1. Būvmateriālu un to izejvielu atradnes 

Mālpils pagastā, saskaņā ar LVĢMA datu bāzi, ir konstatētas trīs veidu būvmateriālu un to izejvielu 
atradnes – smilts, grants un ģipšakmens. 

 

Smilts atradne 

Atrodas pie Grīnvaldu viensētas 2 km attālumā no Mālpils ciema un tajā ir konstatēti A kategorijas 
smilts, smilts - grants un aleirīta krājumi 303 tūkst. m3 apjomā, kurus var izmantot būvniecībā un ceļu 
būvē.  
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3.3.1.1. tabula. Smilts atradnes raksturojošie rādītāji (LVĢMA dati).  

Krājumu sadalījums 
kategorijās, t.m3 

At
ra

dn
es

 n
r. 

N
os

au
ku

m
s 

Ve
id

s 

Derīgā izrakteņa 
izmantošana 

A N 

Renulometriskais 
sastāvs: 

Frakcija %/ saturs (no-
līdz-vid.) 

 Smilts  Būvniecībai ceļu 
būvei 

71,67 0,00 >5%/ 0,00-44,90-19,58 

 Smilts-
grants 

 Būvniecībai ceļu 
būvei 

203,44 0,00 Rm %/ 0,35-3,70-2,44 

2168 Grīnvaldi 

Platība 

 Aleirīts  Ceļu būvei  27,60 0,00  

 

Saskaņā ar Latvijas LVĢMA datu bāzi, Mālpils pagastam tuvākajā apkaimē atrodas vairākas smilts-
grants ieguves vietas - Garkalnes pagastā, Allažu pagastā, Ropažu novadā, Suntažu pagastā, kuru 
salīdzinoši netālais novietojums ļauj izmantot smilts - grants krājumus Mālpils pagasta vajadzībām. To 
īpašumtiesības privātas, derīgā izrakteņa izmantošana - būvniecībā un ceļu būvē. 

 

Ģipšakmens 

Ir viens no vērtīgākajiem Latvijas zemes dzīļu resursiem, kuri ir saistīti ar augšdevona Salaspils svītas 
nogulumiem. Ģipšakmens atradnes perspektīvais laukums Jūdaži šķērso Mālpils pagasta ziemeļu daļu 
5 - 1,6 km platā joslā, no Mores pagasta uz Allažu pagasta pusi, un tajā ir konstatēti P kategorijas 
ģipšakmens krājumi. Detāli pētītas ģipšakmens atradnes Liepmeži un Zvejnieki. Zvejnieku atradne 
atrodas Mālpils un Mores pagastu robežzonā, tai ir elipsveida 2,7 km *0,3 - 0,5 km, 120 ha liela kopējā 
platība, no kuras 54 ha atrodas Mālpils pagasta teritorijā. Lielāko atradnes daļu klāj jaukts, pārpurvots 
mežs.  

 

3.3.1.2. tabula. Ģipšakmens atradnes raksturojošie rādītāji (LVĢMA dati).  

Atradnes Nr.  

LVĢMA 

Nosaukums  Derīgā 
izmantošana  

Prognozētais krājumu 
apjoms, milj. m3  

Ca SO4*2 saturs  

302  JŪDAŽI  Saistviela 
ražošanai 
būvģipsim, 
cementa 
ražošanai  

P-37,94 78,59 % 

 LIEPMEŽI  Būvģipsim, 
cementa 
ražošanai 

N-0,77 70,53 - 93,13% 
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 ZVEJNIEKI Būvģipsim, 
cementa 
ražošanai 

N-9,27 64 - 96,02 % 

 

3.3.2. Kūdras atradnes 

Mālpils pagastā saskaņā ar LVĢMA datu bāzi ir konstatētas kūdras atradnes zemā, pārejas un augstā 
tipa purvos. Kūdras izmantošana iespējama gan enerģētikā kā kurināmais, gan mēslojumam un 
pakaišiem lauksaimniecībā.  

 

3.3.2.1. tabula. Kūdras atradnes raksturojošie rādītāji (LVĢMA dati).  

At
ra

dn
es

 n
r./

 

Pa
se

s 
N

r. Nosaukums Derīgā izrakteņa 
Izmantošana 

Iegulas tips Sadalīšanās pakāpe 

Pelnainība/ dabiskais mitrums 

Vidējais % 

16752 Kazāku (daļa)  Mēslojums Zemais 29/6/89 

16750 Ķeviešu (Lielais) Mēslojums 

Pakaiši 

Enerģētika  

Augstais 

mazsadalījusies 

28/2/91 

12/2/93 

16749 Salas  Mēslojums 

Pakaiši 

Augstais 38/3/88 

16748 Bērnaukles Enerģētika Kopējais 48-21/ 9-2/91-84 

16746 Noriņu Enerģētika  

Pakaiši 

Kopējais 46-7/8-3/95-87 

16745 Satakas  Mēslojums 

Pakaiši 

Augstais  39/2/90 

16744 Sidraburgas Mēslojums 

Pakaiši 

Kopējais 30-20/3-2/90-89 

16742 Kārdes Mēslojums 

Pakaiši 

Kopējais 42-7/6-1/93-84 

16740 Vēžu Mēslojums Augstais 40/2/91 

16739 Ērmaņu Pakaiši Pārejas  17/3/91 

16731 Lielkangaru  Pakaiši  

Enerģētika  

Augstais  16/1/93 
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At
ra

dn
es

 n
r./

 

Pa
se

s 
N

r. Nosaukums Derīgā izrakteņa 
Izmantošana 

Iegulas tips Sadalīšanās pakāpe 

Pelnainība/ dabiskais mitrums 

Vidējais % 

16693 Strautnieku  Mēslojums Augstais 32/2/89 

16691 Kociņu Pakaiši Augstais 20/1/92 

16689 Salasanīšu, Gravas Mēslojums Kopējais  32/7/88 

16688 Klūgu  Pakaiši  

Enerģētika  

Kopējais  22/4/88 

16687 Torfa (Kaltēnu)  Pakaiši enerģētika  Augstais  17/2/92 

16686 Būņas  Mēslojums Augstais  38/2/89 

16682 Eiņu Enerģētika  Augstais  37/3/91 

16679 Sēravotu  Enerģētika  Augstais  44/3/90 

16677 Nr. 16677  Mēslojums  Kopējais  36/7/85 

16676 Senmāču, Airīšu  Mēslojums 

Pakaiši; 

Enerģētika  

Kopējais  19/2/91 

 

Kopējie pagasta kūdras resursi ir 24254 tūkst. m3 jeb 3739,7 tūkst. t. pie nosacītā mitruma 40%. 
Lielākās kūdras krājumu atradnes ir Torfa, Klūgu, Bērnaukles, Noriņu un Ķeviešu purvi. Pēc LVĢMA 
informācijas perspektīvākie tālākai izpētei ir Klūgu un Torfa purvi, kuros ir piemērota kūdra pakaišiem un 
augsnes mēslošanai.  

 

3.3.3. Dzeramie pazemes ūdeņi 

Mālpils pagasta teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Šeit hidroģeoloģisko 
griezumu veido ūdeni saturošu un vāji caurlaidīgu slāņu mija, to kopējais biezums 900 – 1000 m. 

Pazemes saldūdeņi ir galvenais dzeramā ūdens apgādes avots Mālpils pagastā. Mālpils pagasta 
pazemes ūdeņi tiek izmantoti no Daugavas- Pļaviņu, Gaujas, Burtnieku un Arukilas ūdens kompleksa. 
Ūdens resursi tiek izmantoti dzeramā ūdens un saimnieciskā ūdens vajadzībām. Pagasta teritorijā 
atrodas 51 pazemes ūdensgūtnes, kuras izurbtas galvenokārt laika periodā no 1953. – 1985. gadam un 
to dziļums svārstās no 20 līdz 190 m.  

Sāļūdeņi sastopami Ķemeru - Pērnavas ūdens horizonta kompleksā (430-610 m dziļumā), pēc ķīmiskā 
sastāva šie ir hlorīdu- nātrija vai sulfāta – hlorīdu – kalcija - nātrija tipa sāļūdeņi ar paaugstinātu līdz 
34,6 mg/l broma saturu un temperatūru no +12 līdz +16,5 O C.  

Stagnanto ūdens zonu pārstāv kembrija - ordovika ūdens komplekss, kas satur hlorīdu - nātrija tipa 
sālsūdeņus ar mineralizācijas pakāpi 110 g/l, līdz 200 mg/l broma saturs, ar augstu - līdz 30 O C 
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temperatūru, tie atrodas vidēji 93 - 980 m dziļumā. Pašlaik sāļūdeņi netiek izmantoti, bet nākotnē tie 
varētu tikt izmantoti balneoloģijā.  

 

3.3.4. Perspektīvie resursi un mazizplatītie, problemātiskie resursi 

Perspektīvo resursu grupā iekļauti derīgie izrakteņi, kuri konstatēti vai tiek prognozēti zemes dzīlēs, bet 
to rūpnieciskai izmantošanai nav pietiekošu priekšnosacījumu: nafta, zemes siltums, bromu saturošie 
rūpnieciskie minerālūdeņi un magnetīta dzelzsrūdas, pazemes ģeoloģiskās struktūras. Mazizplatīto un 
problemātisko resursu grupā ir brūnogles, limonītu dzelzsrūdas, dzelzs – mangāna konkrēcijas.  

Mālpils pagasta teritorijā prognozējama bromu saturošo sāļūdeņu resursu ieguves balneoloģiskām 
vajadzībām iespēja. Mālpils pagasta teritorijā nav prognozējama citu, perspektīvo, mazizplatīto un 
problemātisko resursu ieguves atradņu atrašanās iespēja. (Latvijas zemes dzīļu resursi, Valsts 
ģeoloģijas dienests, Rīga, 2001).  

 

3.4. Virszemes ūdeņu sistēmas raksturojums 

 

3.4.1. Virszemes ūdeņu sateces baseini un ūdenstilpju izvietojums.  

Mālpils pagasta virszemes ūdeņu sistēma ir daļa no Baltijas jūras Daugavas lielbaseina (kods 41). 
Mālpils pagastā virszemes ūdeņu sistēmu veido Daugavas labā krasta pietekas Lielās Juglas baseins. 
Lielā Jugla sākas Sidgundā, satekot Sudai un Mergupei un šķērso pagasta dienvidrietumu daļu. 

Mālpils pagasta ziemeļdaļā atrodas Suda, kura iztek no Sudas – Zviedru purva. Tās pietekas Teiļupīte, 
Gaiļurga un Dūņupe ir lielākās ūdensteces.  

Pagasta dienvidaustrumu daļā Mergupe ar tās pietekām Zaubi, Vanagupīti un Jāņupīti ir lielākās 
ūdensteces. Lielās Juglas pietekas ir Irbupīte un Tumšupes augštece pagasta ziemeļu daļā. Lai gan 
dabiskās ūdensteces ir tikai piecas, tomēr Mālpils pagasta virszemes ūdensteču sistēma ir samērā 
sarežģīta, jo teritorijā atrodas strauti un meliorācijas sistēmas novadgrāvji, kuru tīkls ir ļoti blīvs. Mālpils 
pagasta teritorijā esošie virszemes ūdeņi – ūdensteces un ūdenstilpes kopā aizņem 24,7 ha 
(ūdensvirsma). Virszemes ūdenstilpes ir galvenokārt mākslīgi veidotas – dīķi un dzirnavu 
ūdenskrātuves. Lielākie no tiem ir Centra ūdenskrātuve Mālpils ciemā (36 ha), Žiburtu dīķi (17 ha), 
Bīriņu dīķis (11 ha), Brūnu ūdenskrātuve (10 ha), Vites dīķis (8,9 ha) un citas – mazākas ūdenskrātuves 
ar platību 0,7 līdz 8 ha. Dabiskās ūdenstilpes atrodas purvos un aizņem ļoti nelielas platības – līdz 1 ha.  

 

3.4.1.1. tabula. Virszemes ūdensteces un ūdenstilpes. 

 Ūdensteces vai ūdenstilpes nosaukums  Raksturojošie rādītāji  

Lielā Jugla  62 km  

Suda  38 km  

Tumšupe  49 km  

Dūņupe 13 km  

Mergupe 53 km  
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 Ūdensteces vai ūdenstilpes nosaukums  Raksturojošie rādītāji  

Zaube  29 km  

Teiļupīte 6 km 

Jāņupīte  Līdz 10 km 

Vanagupīte  Līdz 10 km  

Centra ūdenskrātuve (Sudas uzpludinājums)  36 ha 

Vites dīķis  8,9 ha 

Bīriņu dīķis  11 ha 

Žīburtu dīķi 17 ha 

Brūnu HES ūdenskrātuve  10 ha 

 

3.4.2. Ūdeņu piesārņojums 

Visu virszemes ūdeņu piesārņojuma stāvoklis vērtējams kā vāji piesārņots (LVĢMA dati). Saskaņā ar 
MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” Lielā Jugla, 
Suda, Mergupe un Zaube ir noteiktas par lašveidīgo zivju resursu prioritārajiem ūdeņiem, Dūņupe – par 
karpveidīgo zivju resursu prioritārajiem ūdeņiem.  

 

Publiskie ūdeņi 

Lielās Juglas ūdeņi saskaņā ar LR „Civillikumu” ir publiskie ūdeņi.  

 

Hidroresursi 

Mergupe, Suda un Lielā Jugla ir nozīmīgi hidroresursi – uz tām atrodas 3 mazās hidroelektrostacijas – 
Mālpils, Brūnu, Rikteres HES.  

 

3.5. Meži un purvi 

Mālpils pagasta teritorija un līdz ar to meža zemju veģetācija ietilpst Viduslatvijas ģeobotāniskajā rajonā.  

10942,8 ha (VZD dati uz 01.01.2006.) Mālpils pagasta teritorijas aizņem mežu zemes, kuras atrodas 
gan lauksaimnieciskās izmantošanas, gan mežsaimnieciskās, gan apbūves teritorijās.  

Pagasta ziemeļdaļā iekultivētas zemes mijas ar nelielām mežaudzēm, ko veido egļu vēris un priežu – 
egļu damaksnis. Dienviddaļā mežu masīvi ir lielāki, tiem raksturīgi slapjaiņi – slapjais mētrājs un 
damaksnis. Purvaiņu meži sastopami Mergupes pazeminājumā. Meliorētās mežu zemes aizņem āreņi 
un kūdreņi. Ir sastopami arī priežu sili, vietām ar virsājiem vai priežu mētrāja puduriem. 

Visi pagasta mežu masīvi veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu kā telpiskās struktūras vertikālais 
elements, pastiprinot viegli viļņoto pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību. Dominē tuvi un tāli skati, 
kurus norobežo mežs.  
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Pagasta ziemeļdaļā mežos atrodas Klūgu un Kaltēnu purvi, vidusdaļā – Noriņu, Ērmaņa purvi, 
dienviddaļā – Bērnaukles, Kazāku, Ķeviešu (Lielais), Noriņu, Kārdes, Torfa purvi. Purvu tipi: zemie, 
pārejas un augstie purvi. Mazāki purvi izkaisīti visā pagasta teritorijā un tie aizņem nelielas platības: no 
9 -100 ha.  

Pašreiz viens no purviem tiek rūpnieciski izmantots – Ķeviešu (Lielajā) purvā atrodas SIA „Baltic Bogs” 
kūdras izstrādnes karjers, kura daļu plānots rekultivēt kā lauksaimnieciski izmantojamu teritoriju.  

 

3.5.1. Purvi un to platības. 

Purva nosaukums Tips Platība 

Airīšu  Augstais  385 ha  

Bērnaukles  Pārejas 

Zemais  

Augstais  

55 ha 

55 ha 

92 ha 

202 ha  

Lielkangaru *  Augstais  986 ha 

Noriņu  Augstais  165 ha  

Ērmaņa  Augstais  83 ha  

Eiņu  Zemais  54 ha 

Kapurgu  Zemais  135 ha 

Klūgu  Zemais  

Augstais  

82 ha 

108 ha 

190 ha  

Kazāku  Zemais 52 ha  

Ezeru  Zemais  54 ha  

Kārdes*  Augstais  

Zemais  

149 ha 

78 ha 

227 ha  

Sidraburgas  Augstais  40 ha  

Elmu  Zemais  14 ha 

Ķības  Zemais  31 ha  

Būņas  Zemais  34 ha  
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Purva nosaukums Tips Platība 

Siksnas  Zemais  32ha  

Anīšu  Pārejas  28 ha  

Jauntiļas  Zemais  26 ha  

Salasanīšu  Zemais  26 ha  

Gobas  Zemais  23 ha  

*- robežojas vai daļēji atrodas pagasta teritorijā. 

 
 
 

3.6. Aizsargājamās dabas teritorijas 

Saskaņā ar LR likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” Mālpils pagastā atrodas atsevišķas 
aizsargājamas dabas teritorijas un dabas pieminekļi.  

 Dižkoki. Mālpils pagastā atrodas viens dižkoks – ID 2044, parastais ozols, Quercus 
robur L. Mālpilī, Mālpils muižas parkā. 

  Mikroliegumi. Mālpils pagastā kā mikroliegumu teritorijas ar VMD rīkojumu ir noteikta 
melnā stārķa ligzdošanas vieta, kura atrodas atsevišķā mežu kvartālā. Mikroliegumi ir 
teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu) 
aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir 
aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. 
Mikroliegumi parasti platības ziņā ir mazāki kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
(0,1 – 20 ha, putniem līdz 200 ha). Mikroliegumu veidošanu nosaka LR „Sugu un 
biotopu aizsardzības likums”, LR „Meža likums” un tiem pakārtotie normatīvie akti. 
Nozīmīgākie no tiem ir 09.09.2001. MK noteikumi Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”. 

 Pagastā atrodas arī aizsargājamo augu atradnes Mergupe un Lodziņi Lielās Juglas 
sākumposmā pirms Rikteres HES un gar Mergupes krastiem, kurai nav noteikts 
aizsargājamas teritorijas statuss. Atradnēs konstatētās augu sugas: mīkstā cietpiene 
Crepis mollis Jacq. Aschers;daudzgadīgā mēnesene Lunaria redviva L., bezdelīgactiņa 
Primula farinosa L., kuru aizsardzības statuss ir noteikts ar 14.11.2004. MK 
noteikumiem Nr.396 „Noteikumi pa īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo 
īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.  

 Bioloģiski vērtīgie zālāji. Atbilstoši Lauku attīstības plānam, un saskaņā ar Rīgas rajona 
teritorijas plānojumu, Mālpils pagasta teritorijā ir noteiktas 51 bioloģiski vērtīgās zālāju pļavas ar 
kopējo platību 79,9 ha. 
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3.7. Kultūras mantojums 

Mālpils pagasta teritorijā atrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar 
rīkojumu Nr. 128. Saskaņā ar 29.10.2004. LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, 26.08.2003. 
MK noteikumiem nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” Mālpils pagastā atrodas sekojoši 
valsts un vietējās nozīmes pieminekļi: 

3.7.1. tabula. Kultūras mantojums (VKPAI dati). 

Valsts 
aizsardz. nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Nosaukums Atrašanās vieta Datējums 

8488 Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Mālpils 
luterāņu 
baznīca  

Mālpils ciems  1766. g., 
būvperiodi: 
1850. g.;190
2. g.;1923-
35. g. 

2120 Vietējās 
nozīmes 

Arheoloģija Mālpils 
pilskalns 
(Vīnakalns)  

Mālpils ciems, 
Sudas upes 
kreisajā krastā 
uz Z no Klabažu 
mājām  

 

6702 Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra Mālpils 
muižas 
apbūve  

Mālpils ciems, 
Sudas upes 
kreisajā krastā  

18. gs. Otrā 
puse 

6703 Valsts 
nozīmes 

Arhitektūra  Kungu māja  Mālpils ciems 18. gs. Otrā 
puse  

6704 Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  Parks  Mālpils ciems  19. gs. 

2121 Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Idiņu senkapi Mālpils pagasts, 
pie Idiņu mājām  

 

2122 Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Jaunaudriņu 
senkapi  

Mālpils pagasts, 
pie 
Jaunaudriņiem  
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Valsts 
aizsardz. nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļu 
veids 

Nosaukums Atrašanās vieta Datējums 

2123 Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Mālpils 
baznīcas 
viduslaiku 
kapsēta  

Mālpils ciemā pie 
baznīcas 

 

2124 Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Mālpils 
viduslaiku pils 

Mālpils ciemā pie 
Sprīdīšiem  

 

2125 Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Sidgundas 
pilskalns 
(Veckalns)  

Sidgundas ciemā   

2126 Vietējas 
nozīmes  

Arheoloģija  Vecrubenīšu 
senkapi  

Mālpils pagastā 
pie Vecrube-
nīšiem  

 

 
 
Senos laikos Mālpils pagasta teritorijā dzīvoja lībieši, par to liecina trīs senkapu vietas un divi pilskalni, 
kurus šodien pazīstam kā Vīnkalniņu Sudas upes krastā un Veckalnu Sidgundā. Ir dokumenti, kas 
stāsta par notikumiem jau 12. gadsimtā – Livonijas Indriķa hronikā minēta Sidgunda (Sidegunde), bet 
vecākais lēnis Vidzemē 1207.-1209. gadā tika izdots lībju kungam Maneģintam, kam tagadējā Mālpils 
pagasta teritorijā piederējusi Idoves pils. 
 13. gadsimtā Mālpils teritorija tika iekļauta Livonijas ordeņvalstī. Pagasta vārds “Mālpils” radies 
no agrākā nosaukuma “Lemburga”, kas ir lībiešu izcelsmes vārds: lembit – lvirsaitis, urga - strauts, upe, 
bet tā kā šāds saliktenis ir iespējams arī vācu valodā: lehm – māls, burg – pils, cietoksnis, tad radās no 
vācu valodas tulkotais nosaukums – Mālu pils, Mālpils.  
 16.-17. gadsimtā pagasta teritorijā bija 7 muižas. Mālpils centra veidošanās sākumi meklējami 
ap 1760. gadu, kad tika uzcelta Mālpils muižas kungu māja un uzsākta muižas apbūve (18.-20.gs.), 
kurā ietilpa 38 dažādas nozīmes ēkas. Senā Mālpils centra daļu no jaunās, kura radās 20. gadsimta 
70.-80. gados pateicoties eksperimentālā paraugciemata projektam, atdala 24,5 ha liels 19. gadsimta 
pirmajā pusē ierīkotais brīvā plānojuma parks. 
 Mālpilieši visos laikos rūpējušies par savu garīgo attīstību. Jau 1693. gadā Mālpilī bija uzcelta 
pirmā skolas ēka. 20. gadsimta sākumā pagastā darbojās 7 skolas. 1872. gadā dibināts Mālpils koris, 
kurš piedalījās Pirmajos Vislatvijas dziesmu svētkos. 1766. gadā uzceltā baznīca ir saglabājusies līdz 
mūsu dienām. 
  
 

Mālpils luterāņu baznīca būvēta 1766. gadā, vēlākajos būvperiodos vairākkārt pārbūvēta – 1850. gadā 
restaurēta, 1902. gadā pārbūvēta, no 1923. līdz 1925. gadam atjaunota pēc nopostīšanas 1917. gadā. 
1935. gadā pēc arh. Paula Kundziņa projekta veikts remonts. Baznīcas zvans izliets 1874. gadā. Patreiz 
baznīcas zvans atrodas Turaidas muzejrezervāta krājumā. Blakus baznīcai atrodas viduslaiku kapsēta. 
Īpašumtiesības pašlaik privātas. 
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3. attēls. Mālpils luterāņu baznīca.  

Mālpils pilskalns (Vīnakalns) atrodas Sudas upes (Centra ūdenskrātuves) krastā starp Pils ielu un 
Sudas upi (Centra ūdenskrātuvi), reljefa pozitīvā formā. Laiks, kad Vīnakalns bijis apdzīvots datējams ar 
m.ē. 5. – 9. gs. Pašlaik Vīnakalns apaudzis ar kokiem, uz tā neatrodas apbūve un nekādiem citiem 
mērķiem tas netiek izmantots. Īpašumtiesības – privātas.  

 

4. attēls. Mālpils pilskalns (Vīnkalns)  
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Mālpils muižas komplekss un parks izbūvēts barona Vilhelma fon Taubes laikā, 18. gs. Otrajā pusē 
un kopā ar Mālpils muižas parku veido vienotu kompleksu. Muižas apbūves galvenās ēkas orientētas uz 
ziemeļaustrumu – dienvidrietumu virzienā orientētas garenass aptuveni 500 m attālumā no Sudas upes. 
Saglabājusies muižas apbūves centrālā daļa samērā kompakta, izvietota aptuveni 250 x120 m lielā 
teritorijā. Kompleksa centrālajā daļā atrodas kungu māja ar parādes pagalmu, ap kuru izvietotas 
saimniecības ēkas. Kungu māja būvēta 1760. gadā, klasicisma stilā, pēc 1905. gada postījumiem laikā 
no 1907. – 1911. gadam atjaunota pēc Vilhelma Bokslafa projekta. Kopumā muižas kompleksā 
ietilpušas 38 ēkas, no kurām pašlaik saglabājušās 18. Vissliktākajā tehniskajā stāvoklī ir bijusī 
oranžērija, kas atrodas uz austrumiem no kungu mājas.  

Muižas kompleksa sastāvdaļa ir arī Mālpils parks 21,7 ha platībā, izveidots barona Morica fon Grotes 
(1836. – 1884. g.) laikā. Koku vecums ir vidēji 150 gadi. Bez vietējām koku sugām – ozoliem, kļavām, 
ošiem, liepām, gobām, eglēm un bērziem stādījumos ir arī eksoti – sudraba kļava, kalnu kļava, Kolorado 
egle, Eiropas lapegle, Pelēkais riekstkoks, Holandes liepa u.c. Parkā ir dīķu sistēma, kas sastāv no 4 
dīķiem 0.64 ha kopplatībā. Parkā atrodas barona fon Taubes obeliska piemiņas vieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. attēls. Mālpils muižas kompleksa kungu māja  
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6. attēls. Mālpils parks 

 

Mālpils viduslaiku pils (1386. g.) rakstu avotos minēts ap 1413. gadu un ir bijusi regulāra plānojuma 
saimniecības pils ar baznīcu tās ziemeļaustrumu daļā. Pēc 1626. gada Polijas karaspēks atkāpjoties 
nodedzina pili, un tā vairs netiek atjaunota. Pašlaik no pils saglabājušās drupas. Īpašumtiesības – 
pašvaldības.  

7. attēls. Mālpils viduslaiku pilskalns 
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Sidgundas pilskalns – Veckalns atrodas divu upju – Sudas un Mergupes satekā. Pašlaik pilskalns ir 
apaudzis ar kokiem, uz tā neatrodas apbūve. Īpašumtiesības – privātās. 

 

3.7.1. Mālpils pagasta nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti 

 

Mālpils pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam izstrādes laikā tika noteikti Mālpils pagasta 
kultūrvēsturiskās un dabas vērtības. Tie ir objekti, kas nav iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, un kuriem nav piešķirta valsts nozīme apstiprinot tos ar likumdošanas 
aktiem, bet ir svarīga nozīme Mālpils pagasta mērogā. 

 

3.7.2. tabula. Mālpils pagasta nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti 

Nr. Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta Pieminekļu datējums 

1. Buku muiža un Buku muižas apbūve 

 

Mālpils pagasts, Bukas Arhitektūra, 16.gs., 
vēsture 

2. Bij. Vibrokas muižas klēts ar parku 

 

Mālpils pagasts, Vibroka Arhitektūra, vēsture 

 

3. Bij. Vites muižas apbūve 

 

 

Mālpils pagasts, Vite Arhitektūra, vēsture 
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4. Mācītājmuiža 

 

 

Mālpils pagasts Arhitektūra, 17.gs., 
vēsture 

 

5. Eļmi (mazā muiža) muižas apbūve 

 

 

Mālpils pagasts Arhitektūra 

6. Mālpils vecā kapliča 

 

Mālpils kapsēta, Mālpils ciems Arhitektūra 

7. Ādmiņi vecā pagastmāja un tēlnieces 
Martas Liepiņas – Skulmes dzimtās 
mājas 

 

Mālpils pagasts Vēsture, arhitektūra, 
1877.g. 

8. Sidgundas vecā pagastmāja 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda Vēsture, arhitektūra, 
19.gs. 
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9. Sidgundas nabagmāja 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda 

 

 

 

 

 

 

Vēsture, arhitektūra, 
19.gs. 

10. 

 

Aptiekas māja Viesturi Mālpils ciems Vēsture, arhitektūra 

11. 

 

Pareizticīgo baznīca – skola Krievkalni  

 

Mālpils ciems Vēsture, arhitektūra 

12. Skulmes Memoriālā māja Martai, Oto, 
Valentīnam Skulmēm 

 

Mālpils pagasts Vēsture, arhitektūra 

13. Sidgundas pamatskola 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda Vēsture, arhitektūra, 
19.gs. 

14. Rikteres muižas apbūve ar parku 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda 

 

 

 

 

Arhitektūra, 16.gs., 
vēsture 

15. Rikteres vecās dzirnavas (drupas) Mālpils pagasts, Sidgunda - uz 
Rikteres strauta  

Vēsture, arhitektūra, 
17.gs 
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16. Rikteres muižas bij. Jaunās dzirnavas, 
Rikteres HES 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda Vēsture, arhitektūra 

17. Briežu dzirnavas 

 

Mālpils pagasts Vēsture, arhitektūra 

18. Vites dzirnavas 

 

Mālpils pagasts Vēsture, arhitektūra 

19. Šopu krogs Mālpils ciems Vēsture, arhitektūra 

20. Mālkrogs (Mālupes) 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda Vēsture, arhitektūra 

 



MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 
I sējums. Paskaidrojuma raksts. 

 

MĀLPILS PAGASTA PADOME 
 

 

26

21. Liepas krogs 

 

Mālpils pagasts Vēsture, arhitektūra 

22. Draudzes skolas vieta (tagad pamati) 

 

 

Mālpils pagasts, „Kūlīši” Vēsture, 1910.g. 

23. I Pasaules kara karavīru kapi 
(Strēlnieku kapi) 

 

Mālpils kapsēta, Mālpils ciems Vēsture, 1933.g. 

24. II Pasaules kara karavīru kapi 
(Sarkanās armijas karavīru kapi) 

 

 

Mālpils ciems pretī Mālpils 
kapsētai 

Vēsture, 1944.g. 

25. II Pasaules kara vācu karavīru kapi 

 

 

Mālpils pagasts pie Sidgundas 
vecās pagastmājas 

Vēsture 
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26. Piemiņas plāksne I Pasaules karā 
kritušajiem 22 karavīriem (Eduards 
Kuravs)  

 

 

Mālpils ciems Mālpils luterāņu 
baznīca 

Māksla, vēsture, ap 
1920.g. 

27. Piemiņas plāksne kritušajiem 
strēlniekiem  

 

Mālpils kapsēta Vēsture, 1933.gada 
11.jūnijs 

28. Piemiņas akmens 1941.gada 4.jūlijā 
kritušajiem mālpiliešiem: Lāčplēša kara 
ordeņa kavalierim J. Runikam, 
aizsargiem P. Purviņam un E. Ploriņam 

 

Mālpils kapsēta Vēsture Atkārtoti 
uzstādīts 1996.gadā 

29. Skulptūra Sērojošā sieviete 

 

Mālpils ciems pie Mālpils kapu 
jaunās kapličas 

Māksla 

30. Piemiņas akmens Sidgundas – 800 
gades jubilejai 

 

 

Mālpils pagasts, Sidgundas 
pilskalns 

Māksla, vēsture, 2006.g. 
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31. Piemiņas akmens 1949.g.25.marta 
represētajiem Mālpils pagasta 
iedzīvotājiem 

 

 

Mālpils pagasts, Sidgunda pie 
Saulriešu mājām 

Māksla, vēsture, 1989.g. 

32. Piemiņas akmens 1949.g. 25.marta 
represētajiem Mālpils pagasta 
iedzīvotājiem 

 

 

Mālpils ciems pie Šopu mājām Māksla, vēsture, 1989.g. 

33. Piemiņas akmens Martai Skulmei 

 

 

Mālpils pagasts, pie Ādmiņu 
mājām 

Māksla, tēlniecība 

34. Piemiņas akmens Panfilova divīzijai 

 

Mālpils ciems Māksla, vēsture, 1974.g. 
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35. Piemineklis mežkopim Rūdolfam 
Gackim  

 

 

 

Mālpils pagasts Māksla, tēlniecība 1997.g. 

36. Skulptūra Ūdensgariņš Burbulis  

Autors Indulis Ranka 

 

 

 

Mālpils ciems pie Mālpils 
profesionālās vidusskolas 

Māksla, tēlniecība 1977.g. 

37. Vilkači – nostāstu vieta 

 

Mālpils pagasts Vēsture 

38. Mergupsalas, bijušais Dinamo atpūtas 
komplekss, dīķu sistēma, skaisti 
Mergupes krasti ar iežu atsegumiem, 
blakus uz Mergupes kanāla Briežkalni – 
bijušās Briežu dzirnavas 

 

Mālpils pagasts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēsture, 20.gs. 

 



MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 
I sējums. Paskaidrojuma raksts. 

 

MĀLPILS PAGASTA PADOME 
 

 

30

39. Vilku grava Mālpils pagasts Vēsture, dabas objekts 

40. Kannenieki – kulta vieta Mālpils pagasts, Vite Vēsture 

41. Medņu dižakmens 

 

Mālpils pagasts Dabas objekts, vēsture 

42. Oto Skulmes dižozols 

 

 

Mālpils pagasts Dabas objekts, vēsture 

43. Priede 

 

Mālpils pagasts Dabas objekts, nostāstu 
vieta 

44. Urdzēnu kalns 

 

Mālpils pagasts Dabas objekts 
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45. Vīnkalna avots 

 

 

Mālpils pagasts Dabas objekts 

46. Avots pie Alfas Vecsliseri 

 

 

Mālpils pagasts Dabas objekts 

47. Sauleskalns – vēsturiska skatu vieta 

 

Mālpils pagasts Vēsture, 1987.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 
I sējums. Paskaidrojuma raksts. 

 

MĀLPILS PAGASTA PADOME 
 

 

32

4. APDZĪVOJUMS  
 

 

Mālpils pagasta 220 km2 lielajā teritorijā atrodas 5 ciemi un 344 viensētas, kurās kopumā dzīvo 4341 
iedzīvotājs, 1326 mājsaimniecībās jeb 3 % no Rīgas rajona iedzīvotājiem (pašvaldības dati).  

 Iedzīvotāju vidējais blīvums ir 19,7 cilvēki uz 1 km2 (CSB 2006. gada Tautskaites dati).  

Esošā Mālpils pagasta apdzīvojuma struktūras raksturojumam šī darba ietvaros klasificēti šādi 
apdzīvoto vietu tipi: 

1. tips. Mālpils ciems. (20. gs. Otrajā pusē – perspektīvais ciemats). Apdzīvotās vietas raksturo 
darījumu, sabiedriskās un dzīvojamās apbūves koncentrācija ar augstu blīvumu, kā arī 
ražošanas uzņēmumu klātbūtne. Dzīvojamā apbūve veidojusies galvenokārt padomju 
periodā un sastāv no 2 – 4 stāvu daudzdzīvokļu un 1 – 2 stāvu vienģimenes ēkām. 
Dzīvojamās ēkas papildina padomju laikā spēkā esošā būvnormatīva sanitārām 
normām atbilstošā attālumā izvietoto palīgsaimniecību apkalpojošo ēku (kolektīvo 
garāžu un kūtiņu) apbūve. Sabiedrisko apbūvi veido ikdienas apkalpes iestādes un 
pakalpojumu uzņēmumi. Ražošanas uzņēmumi parasti atrodas bijušo ciematu t.s. 
ražošanas zonā. Šī tipa apdzīvotās vietas raksturo spēja darboties kā vietējas nozīmes 
centriem, piedāvājot samērā plašu ikdienā nepieciešamo pakalpojumu klāstu. 

2. tips. Bukas, Sidgunda, Upmalas, Vite ciemi. Apdzīvotās vietas raksturo dzīvojamās apbūves 
koncentrācija ar mazu blīvumu, atsevišķām darījumu un sabiedriskās apbūves ēkām un 
būvēm. Ražošana pārstāvēta, galvenokārt, ar lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumiem. Dzīvojamā apbūve, galvenokārt, sastāv no 1 – 2 stāvu vienģimenes 
ēkām, ar atsevišķām daudzdzīvokļu 2 – 3 stāvu ēkām un atsevišķām viensētām.  

3. tips. Viensētas. . Viensētas ir raksturīga Latvijas lauku apvidus apbūve – dzīvojamā ēka ar 
saimniecības ēkām. Raksturīga ap pagalmu grupētu pusotrstāva vai divstāvu 
dzīvojamo un dažādas izmantošanas saimniecības ēku apbūve, kuru papildina 
piemājas teritorijas ar sakņu un augļu dārziem.  

4. tips. Viensētu grupas. Viensētu grupas veidojas, ja vairākas viensētas izvietojas relatīvi tuvu 
viena otrai. Viensētu grupu apbūvē var būt iekļautas arī ražošanas ēkas.  

Pēc Rīgas rajona apdzīvojuma struktūras iedalījuma Mālpils pagastā ir viena lauku apdzīvotā vieta – 
Mālpils lielciems.  

Mālpils pagasta apdzīvojuma struktūru veido hierarhiska centru struktūra ar Mālpils ciemu kā galveno 
centru, kurā ir pieejams ļoti plašs piedāvāto pakalpojumu skaits un Sidgundu, Upmalām, Viti un Bukām 
kā Mālpilij pakārtotiem centriem, kuros pieejamo pakalpojumu klāsts ir ierobežotā skaitā, un blīva 
viensētu apbūve. 
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8. attēls. Mālpils pagasta apdzīvojuma struktūra. 

Augsta iedzīvotāju koncentrācija ir visās apdzīvotajās vietās, kā arī gar galvenajiem autoceļiem 
pieguļošajās teritorijās pagasta dienvidu un centrālajā daļā. Salīdzinoši retāka ir iedzīvotāju 
koncentrācija pagasta ziemeļu un austrumu daļā.  

Pastāvošā apdzīvojuma struktūra pagasta teritorijā izveidojusies 20. gs. Otrajā pusē, kad 1972. gadā 
Mālpils ciems tika izveidots kā lauku eksperimentālais paraugciemats un tajā tika koncentrēti gan 
mājokļi, gan plaša spektra pakalpojumu sniegšanas iespējas.  

Apdzīvojuma asis veidojušās radiāli no Mālpils ciema uz Buku, Vites un Sidgundas pusi ar viensētām 
abpus autoceļiem Sigulda – Inciems – Ķegums; Mālpils – Vite; Sidgunda – Ropaži aptuveni 1-2 km 
platā joslā.  
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Mālpils ciems ir pašvaldības teritorijas administratīvais centrs. Tajā dzīvo 2293 iedzīvotāji (2005. gada 
pašvaldības dati). Mālpils ir pagasta administratīvais centrs un šeit tiek sniegti pakalpojumi sekojošās 
institūcijās: 

1. Pašvaldības pakalpojumi: pagasta padome (t.sk., būvvalde, pagasttiesa, dzimtsarakstu 
nodaļa), Informācijas centrs, pamatskola un vidusskola, Mākslas un mūzikas skola, 
pirmskolas izglītības iestāde, Sociālais dienests, pašvaldības policija, kultūras iestādes 
(kultūras nams, novadpētniecības muzejs, bibliotēka, internets). Šī plānojuma izstrādes 
brīdī tiek celts sporta komplekss ar peldbaseinu pie Mālpils vidusskolas. 

2. Rajona pašvaldības pārziņā esošās iestādes: Mālpils arodvidusskola, Mālpils 
internātpamatskola. 

3. Valsts pakalpojumi: pasta nodaļa, policijas iecirkņa inspektors, Valsts mežu dienesta 
Mālpils mežniecība. 

4. Privāti un cita veida pakalpojumi: veikali, 3 ģimenes ārsta prakses vietas, 2 aptiekas, 
Evaņģēliski luteriskā baznīca, Romas katoļu draudze, Baptistu draudze.  

5. Invalīdu, pensionāru, mednieku un makšķernieku biedrības. 

Mālpils ciems kalpo kā vietējā līmeņa centrs – šeit tiek sniegti ikdienā nepieciešamie pakalpojumi 
izglītībā, veselības un sociālā aprūpē un kultūras jomā, kā arī sakaru, apdrošināšanas, tirdzniecības un 
banku pakalpojumi.  

Mālpils ciema apbūves struktūra ir kompakta, to telpiski divās daļās sadala Mālpils muižas parks (21 
ha). Uz ziemeļiem no parka atrodas darījumu un pārvaldes teritorijas, daudzstāvu un mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas un ražošanas teritorijas. Uz dienvidiem no parka atrodas Mālpils muižas 
apbūve, pienotava, daudzstāvu dzīvojamā apbūve, t.sk. kopmītnes, izglītības iestāžu (vidusskola, 
profesionālā vidusskola un internātpamatskola) apbūve un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. 
Samērā lielu teritoriju aizņem Centra dīķi (Sudas upes uzpludinājums), kas telpiski papildina apbūves 
teritorijas, padarot ciema ainavu gleznainu.  

Zeme Mālpils ciema perifērijā netiek intensīvi izmantota apbūvei. 

Sidgundas ciemā dzīvo 472 cilvēki. Tajā atrodas pamatskola, bibliotēka, kultūras nams, estrāde. 

Ciema apbūve veidojusies gar valsts 1. šķiras autoceļu Sigulda – Ķegums, tai ir lineāra struktūra. 
Apbūve ir dispersa, atsevišķās teritorijās zeme apbūvei netiek izmantota intensīvi. Ziemeļdaļā atrodas 
ražošanas zona, no tās uz dienvidiem – jauktas mazstāvu un daudzstāvu apbūves teritorijas. Pāri Sudai 
uz Vites pusi atrodas lauksaimnieciskās ražošanas teritorija (vistu ferma) un noliktavas.  

Sidgundas apbūves telpiskajā struktūrā nozīmīga ir Sudas upes un Mergupes sateka, kur sākas Lielā 
Jugla un tai pieguļošās zaļās teritorijas. Starp Mergupi un Lielo Juglu atrodas parks un estrāde.  

Upmalās (Niči) dzīvo 78 iedzīvotāji, šeit nav pieejami pakalpojumi un tā, galvenokārt, iedzīvotājiem 
kalpo kā dzīvesvieta. Upmalu apbūves telpiskā struktūra ir samērā reta un izvietota lineāri gar valsts 
1. šķiras autoceļu Sigulda – Ķegums. Dzīvojamās apbūves teritorijas ir galvenokārt mazstāvu.  

Vitē dzīvo 51 iedzīvotājs, šeit nav pieejami publiskie pakalpojumi, tikai mazumtirdzniecība un tā, 
galvenokārt, iedzīvotājiem kalpo kā dzīvesvieta. Vites apbūves telpiskā struktūra ir lineāra, izvietota gar 
autoceļu V73 Vite – Kniediņi. Lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas no dzīvojamās apbūves atdala 
Mergupe. Dzīvojamās apbūves teritorijas ir galvenokārt viensētu grupas.  

Bukās dzīvo 30 iedzīvotāji, šeit nav pieejami pakalpojumi un tā galvenokārt iedzīvotājiem kalpo kā 
dzīvesvieta. Buku apbūves struktūra ir kompakta, tā veidojusies ap Buku muižas veco apbūvi, un bez 
tās sastāv no divām 3 stāvu daudzdzīvokļu mājām.  
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5. IEDZĪVOTĀJI 
5.1. Iedzīvotāju skaits un ciemu platība 
        5.1.1. tabula 

 
Vietas nosaukums 

 
Iedzīvotāju skaits Platība ha 

Mālpils ciems 
 

2285 402.5 

Niči (Upmalas) 
 

162 63.0 

Bukas 
 

42 29.0 

Sidgunda 
 

470 215.0 

Vite 
 

53 32.5 

Pārējā pagasta teritorija 
 

~1169 21309.2 

KOPĀ: 
 

~4181 22093.18 ha 

*Piez . Iedzīvotāju skaits norādīts uz 01.01.2008.gadu 
 

Iedzīvotāju blīvums – Mālpils pagastā ir vidēji – 19 cilvēki./ km². 
 

5.2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa gadiem un sadalījums pa vecuma grupām 

 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas laika posmā no 2000. gada līdz 2008. gada 1. janvārim ir bijušas diezgan 
nebūtiskas, bet tomēr ar tendenci iedzīvotāju skaitam samazināties.  
 Šīs izmaiņas apskatāmas attēlā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka iedzīvotāju skaits visus šos gados ir bijis 
stabils.  

Mālpils pagasta iedz īvotāju skaita izmaiņas pa gadiem
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9.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa gadiem 



MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 
I sējums. Paskaidrojuma raksts. 

 

MĀLPILS PAGASTA PADOME 
 

 

36

Iedzīvotāju vecumsastāvs ir būtisks radītājs, kas raksturo ne tikai valsts vai atsevišķa reģiona 
demogrāfisko situāciju, bet arī liecina par sociālekonomiskās attīstības potenciālu un iespējām. No 
reģionālās attīstības viedokļa īpaši svarīgi ir raksturot iedzīvotāju sadalījumu pēc darbspējas vecuma, 
kas liecina par nodarbinātības attīstības perspektīvām. Savukārt proporcijas starp iedzīvotāju skaitu līdz 
darbspējas vecumam un pensijas vecuma cilvēku skaitu raksturo paaudžu nomaiņas tendences. 

 
Apskatot iedzīvotāju sadalījumu pa vecuma grupām redzam, kā Mālpils pagastā demogrāfiskā 

slodze ir tikai 548. Salīdzinot visā valstī tā ir ~ 725.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mālpils pagasta iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām

Bērni līdz 6 gadu 
vecumam - 230

Bērni un jaunieši no 
7-18.gadu vecumam 

- 618

Iedzīvotāji virs darba 
spējas vecuma - 

655

Iedzīvotāji darba 
spējas vecumā - 

2792

Bērni līdz 6 gadu vecumam - 230 Bērni un jaunieši no 7-18.gadu vecumam - 618

Iedzīvotāji darba spējas vecumā - 2792 Iedzīvotāji virs darba spējas vecuma - 655

 
10.att. Mālpils pagasta iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām 

 
 
2007.gada 1.janvārī Mālpils iedzīvotāju skaits bija 4231 cilvēki, no kuriem : 
 

 bērni līdz 6 gadu vecumam   230 vai  7,74 %; 
 bērni un jaunieši no 7-18 g. vecumam  618 vai  17,93 %; 
 iedzīvotāji virs darbspējas vecumā  655  vai  17,07 %; 
 iedzīvotāji darbspējas vecumā   2792  vai  57,26 %. 
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11. attēls. Mālpils iedzīvotāju darbaspējīgā vecuma struktūra.  

(CSB 2005. g. Tautskaites dati) 
 
 

Mālpils pagasta iedz īvotāju sadalījums pēc tautības

3418

488
84 64 35 38 54

LATVIEŠI KRIEVI BALTKTIEVI UKRAIŅI LIETUVIEŠI POĻI CITAS TAUTĪBAS
 

12.att. Mālpils pagasta iedzīvotāju sadalījums pēc tautības 
 

Izvērtējot Mālpils pagasta iedzīvotāju sadalījumu pēc tautības, vairākumā ir latviešu tautības iedzīvotāji. 
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Uz 01.01.2008.gadu Mālpils pagasta iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma ir sekojošs: 

 

                 

Mālpils pagasta iedz īvotāju sadalījums pēc dzimuma %

Sievietes 52,9%
Vīrieši 47,1 % Sievietes 52,9%

Vīrieši 47,1 %

 
 

13.att. Mālpils pagasta iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma % 
 

    

5.3. Noslēgtās laulības un iedzīvotāju dabiskā kustība 

 
Mālpiliešu attieksme pret ģimenes dibināšanu un laulības juridisku noslēgšanu līdzīga kā valstī kopumā. 
20. gadsimta astoņdesmitajos gados Mālpilī vidēji gadā tika noslēgtas 30 laulības, 21.gadsimta sākumā 
noslēgto laulību skaits samazinājās gandrīz uz pusi. Šobrīd vērojama atkal tendence laulību skaitam 
palielināties. Jāpiezīmē, ka kopš 2005. gada laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā. Līdz ar to daļa mālpiliešu izvēlas laulību slēgt Siguldā vai Rīgā, savukārt atsevišķi 
kaimiņu pašvaldību un Rīgas iedzīvotāji laulājas Mālpils dzimtsarakstu nodaļā vai Mālpils baznīcā. 

 
 

5.3.1. tabula Noslēgtās laulības pa gadiem 
 

Gads 
 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 01.02.2008. 

Laulību 
skaits 

19 20 16 16 15 16 24 1 

  
 
Lai arī iedzīvotāju dabiskā kustība ir ar mīnus zīmi, demogrāfiskā situācija pagastā tomēr ir labāka nekā 
valstī kopumā. Ja Latvijā, ņemot 2005.,2006. gada statistiku, vidēji uz 1000 iedzīvotājiem bija 9,54 
jaundzimušie un 14,36 mirušie, tad Mālpilī ņemot pēdējo sešu gadu vidējo ir 9,7 jaundzimušie un 11,4 
mirušie.  
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5.4.1. tabula Iedzīvotāju dabiskā kustība pa gadiem 

 
Gads 
 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 01.02.2008. 

Dzimuši 
 

50 43 45 42 39 30 48 3 

Miruši 
 

69 37 56 50 31 51 58 3 

 -19 +6 -11 -8 +8 -21 -10  
 
 

 

5.4. Prognozes 
 
Prognozējams, ka jau tuvākajā laikā iedzīvotāju skaits Mālpils pagastā palielināsies. Šo pieaugumu 

veicinās sekojoši faktori, kas atspoguļoti arī teritorijas plānojuma materiālos: 
1. Tiks radītas papildus darba vietas jaunajā ģipša ieguves un pārstrādes uzņēmumā SIA „Saint – 

Gobain” (līdz 120) un šīs ražotnes apkalpojošam uzņēmumiem (autopārvadājumi, transports, 
apzaļumošana, sabiedriskā ēdināšana, pasažieru pārvadājumi, u.c.), kā arī topošajā sporta 
kompleksā, u.c. 

2. Pašvaldība ar savu lēmumu uzņēmās brīvprātīgo funkciju (mājokļu programmas izstrādē un tās 
realizāciju perspektīvā). 

3. Ap Mālpils pagasta administratīvajiem ciemiem (Mālpils, Sidgunda, Upmalas, Vite) ir plānotas 
ievērojamas mazstāvu, daudzdzīvokļu, rekreācijas, rūpnieciskās apbūves teritorijas. 

4. Ir uzsākta vērienīga sporta kompleksa būvniecība, kas novērsīs jauno ģimeņu aizplūšanu uz 
pilsētām, un piesaistīs citas ģimenes ar bērniem pārcelties uz dzīvi Mālpilī. 

5. Pašvaldības ikgada budžeta pieaugums ir būtisks, ka tā var plānot ievērojamu līdzekļu 
izmantošanu pagasta infrastruktūras sakārtošanā un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā. 

6. Tiks izveidoti atpūtas kompleksi. 
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6. EKONOMISKĀ VIDE 
 
Viens no faktoriem, kas raksturo valsts vai reģiona ekonomiskās attīstības līmeni, ir privātā sektora 
attīstība. Mālpils pagastā reģistrēti vairāk nekā 260 uzņēmumi. Pēdējos gados reģistrēto uzņēmumu skaits 
ir strauji audzis, kas liecina par pievilcīgu vidi investīcijām. 
 

6.1.1.tabula Mālpils pagastā reģistrētie uzņēmumi 
 

 
Mālpils pagastā reģistrētie uzņēmumi 

un iestādes 

 
skaits 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 90 
Zemnieku saimniecības 116 
Individuālie komersanti 13 
Individuālie uzņēmumi 16 
Kooperatīvās sabiedrības 6 
Biedrības 12 
Draudzes 3 
Pašvaldības iestādes 12 
Valsts iestādes 2 

 
 
Mālpils pagastā visvairāk attīstīti ir šādi ekonomiskas darbības veidi (nozares): 

 lauksaimniecība un mežsaimniecība; 
 pārtikas produktu un dzērienu ražošana; 
 koksnes pārstrāde un koka izstrādājumu ražošana; 
 būvmateriālu ražošana; 
 elektroenerģijas ražošana; 
 būvniecība; 
 tirdzniecība un maksas pakalpojumi; 
 tūrisms; 
 transporta pakalpojumi; 
 sabiedriskie pakalpojumi 

 

6.1. Lielākie darba devēji Mālpils pagastā 
 

 6.1.1. tabula Lielākie darba devēji Mālpils pagastā 
 

 
Uzņēmuma  
nosaukums 

 
Nodarbināto 

skaits 

 
Darbības veids 

SIA “LAIKO” 500 Koksnes pārstrāde un koka 
izstrādājumu ražošana 
 

SIA “SIDGUNDA2” 52 Lauksaimniecība 
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SIA “MĀLPILS PIENSAIMNIEKS” 87 Pārtikas produktu ražošana 
SIA “IMANTAS” 7 Pārtikas produktu ražošana 
Z.S. VEIKALS – CEPTUVE “MĀLPILS 
MAIZE” 

16 Pārtikas produktu ražošana 

SIA Baltic Clothing Company 20 Tirdzniecība 
SIA “EMU” 15 Tirdzniecība 
SIA “EMU PRIM” 22 Tirdzniecība 
SIA “EMU SKULTE” 17 Tirdzniecība 
SIA EKO MAMS 40 Koksnes pārstrāde un koka 

izstrādājumu ražošana 
 

K.S. “KABATIŅAS” 32 Mežsaimniecība, maksas 
pakalpojumi 

 
 

42 

136 

26 

25 

Mālpils pagasta padome 
 

Administratīvā pārvalde 
 

Izglītība 
 

Kultūra 
 

Sociālā svēra 
 

                                                 KOPĀ: 
 

229 

Sabiedriskie pakalpojumi 

Mālpils SIA “Norma K” 43 Sabiedriskie pakalpojumi 
Mālpils internātskola 57 Izglītība 
Mālpils profesionālā vidusskola 40 Izglītība 

 
 

6.2. Lielākās zemnieku saimniecības Mālpils pagastā 
    

6.2.1. tabula Lielākās zemnieku saimniecības Mālpils pagastā 
 

 

Nr. Nosaukums Platība ha 
Galvenā 
specializācija 

1 
"Agatnieki" 
 1010 Graudkopība 

2 "Sidgunda -2" 800 
Piena 
lopkopība 

3 
"Veģi" 
 547 Graudkopība 

4 
"Atvases" 
 156 Graudkopība 

5 "Ruķi" 132 
Piena 
lopkopība 

6 

"Jaunceplīši" 
 
 118 

Piena 
lopkopība 
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7 "Vanagi" 116 
Piena 
lopkopība 

 
    

9 "Ģerķēni" 79 
Piena 
lopkopība 

10 "Plakupi" 78 
Piena 
lopkopība 

11 
"Lazdukalns" 
 67 Zemenes 

 
Pagastā daudzi iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

sastāda 8724 ha. Saskaņā ar zemes ierīcības projekta datiem, zemnieku saimniecības statuss 
piešķirts ~ 580 saimniecībām, piemājas saimniecības ~ 470 saimniecībām. 

 
 

Mālpils pagasta saimniecību skaits, kuru galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība ha

11 64
112

280

558

169

Saimniecību skaits virs 100 ha - 11 Saimniecību skaits starp 50 ha un 100 ha - 64

Saimniecību skaits starp 25 ha un 50 ha - 112 Saimniecību skaits starp 10 ha un 25 ha - 280

Saimniecību skaits starp 1 ha un 10 ha - 558 Saimniecību skaits zem 1 ha - 169
 

 
14.att. Mālpils pagasta saimniecību skaits un sadalījums pa platībām ha, kuru galvenā saimnieciskā  

darbība ir lauksaimniecība. 
 

Pagastā saimnieciski izmantojamo zemi izmanto graudaugu audzēšanai, piena lopkopības, 
cūkkopības attīstībai, dārzeņu audzēšanai. Dīķu ūdenskrātuves tiek izmantotas zivsaimniecībai. 

Attīstās bioloģiskā lauksaimniecība, kas ražo ekoloģiski tīru produkciju. 
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Zemnieki savu saražoto produkciju cenšas tirgot paši ar vietējo un Rīgas tirgu palīdzību. Pagastā 
attīstās gaļas lopu audzēšana, šo faktoru veicina Mālpils pagastā izdevīgā situācija, ka Mālpils 
pagastā ir Eiropas Savienības standartiem atbilstoša lopu kautuve. 

Prognozējams, ka pagastā zemnieku saimniecību skaits samazināsies, tomēr paliks zemnieku 
saimniecības, kas jau sekmīgi darbojas. Saimniecību skaita samazināšanās ir izskaidrojama ar to, 
ka spējīgākās saimniecības nomā zemi no vidējām un mazajām zemnieku saimniecībām. 

Piena lopkopībā pastāvēs saimniecības ar 20 – 50 govīm, kā arī kompleksi ar 300 slaucamām 
govīm. Izslaukums no vienas govs pacelsies aptuveni līdz 7000 kg gadā. 

      Prognozējams, ka attīstīsies arī cūkkopība, aitkopība, kazkopība un zirgkopība. 
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7. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA  
 

Ievērojot teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma attīstības procesu savstarpējo saistību, NĪLM 
koda pielietošanas lietderību teritorijas plānošanā, Mālpils Teritorijas plānojuma rakstveida un grafiskajā 
daļā katra zemes izmantošanas veida identifikācijai tiek piemērots LR MK 20/06/2006. noteikumu Nr. 
496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupu klasifikators, 
kas tiek papildināts atbilstoši šī darba specifikai: teritorijas izmantošana tiek klasificēta 1 grupās un 
katrai grupai ir savs teritorijas izmantošanas zemes lietošanas mērķu grupas koda apzīmējums: NĪLM 
KODS.  

 

7.1. tabula. Teritoriju kodi un apzīmējums saskaņā ar NĪLM kodu klasifikatoru.  

KODS APZĪMĒJUMS 

 

TERITORIJAS 

01 LS Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

02 M Mežsaimniecība un īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas 

03 Ū Ūdenssaimniecības teritorijas  

04 IR 

 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

05 

 

D 

 
Dabas pamatnes teritorijas 

 

06 DzM Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

07 DzD Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 

08 DR Darījumu un rekreācijas apbūves teritorijas 

09 S Sabiedriskas apbūves teritorijas 

10 RR Rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijas 

11 SI 

 

Satiksmes infrastruktūras apbūves teritorijas 
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12 IT Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves 
teritorijas 

 

13 RE Rekultivējamās teritorijas 

14 KM Kultūras mantojuma teritorijas 

 

Pēc „Mālpils pagasta Zemes ierīcības projekta” (1997.g.) pašvaldības kopējā teritorija ir 22093 ha, no 
tiem: 11404 ha – meži; 8868 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 1831 ha – nelauksaimnieciskā 
zeme.  

 

No kopējās Mālpils pagasta teritorijas pēc galvenā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 15944,6 ha 
jeb 73% aizņem lauksaimniecības, 5627,3 ha jeb 25% aizņem mežsaimniecības, 494,2 ha jeb 2% 
aizņem dažādu tipu apbūves zemes un 24,7 ha jeb 0,1 % aizņem ūdenssaimniecības zemes (VZD dati 
uz 1.01.2006).  

 

Zemes lietojuma struktūra

2%0,1%

73%

25%

lauksaimniecība

mežsaimniecība

ūdenssaimniecība

apbūves teritorijas

 
15.attēls. Mālpils pagasta zemju sadalījums pa nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu grupām 

                                                                                                                          (VZD dati uz 01.01.2006.). 
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7.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (KODS 01)      LS 

Lielākā daļa 15944,6 ha jeb 73 % no Mālpils pagasta teritorijas pēc nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa grupas tiek klasificēta kā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (pēc VZD datiem uz 1.01.2006.). 

Mālpils pagasta teritorijā ir sekojošas teritorijas, kuru statuss iepriekš noteikts ar augstāka līmeņa 
plānošanas dokumentiem:  

 Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas.  

Mālpils pagastā ir divas lauksaimniecības teritorijas, kurās zemi raksturojošie lielumi atbilst LR MK 
noteikumos nr.142 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” noteiktajiem 
kritērijiem, tie ir: Kalnagaiļu un Idiņu – Jaunzemju zemju nogabali. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem ir: 8650,8 ha jeb 54% 
tiek izmantoti tieši lauksaimniecībā, 6059,9 ha jeb 38 % ir meži un krūmāji, zem ūdeņiem ir 351,7 ha jeb 
2 %, pagalmi un ceļi ir 340,6 ha jeb 2 %, purvi – 66,7 ha (1%), pārējās zemes ir 474,9 ha jeb 3 %.  

Bez tam arī pārējās nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupās 139,4 ha tiek klasificēti kā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Līdz ar to kopumā visā Mālpils pagastā 8790,2 ha jeb 40% no 
pagasta kopplatības ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kurām 7122,4 ha jeb 81% zemju ir 
meliorētas. Zeme tiek izmantota kā ganības, pļavas, tīrumi un lauksaimniecisko ražotņu vajadzībām. 

Ar lauksaimniecisko ražošanu saistītie uzņēmumi – zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā 
darbība ir lauksaimniecība, kopumā lauksaimniecībā izmanto 7021,7 ha zemes, piemājas saimniecības 
– 1446,3 ha zemes. Teritorijas izmantošanā, bet ne tirgum ražotās produkcijas ražošanā, ievērojams 
īpatsvars ir piemājas saimniecībām, kuras galvenokārt izmanto zemi lauksaimnieciskajai ražošanai 
(ganībām, pļavām, tīrumiem), lai papildinātu ģimenes iztikas avotus. 

 

7.1.1. tabula. Lauksaimniecības uzņēmumu teritorijas (pašvaldības dati) 

Apzīmējums plānā Darbības veids, nosaukums, vieta 

Darbojošies lauksaimniecības uzņēmumi 

Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir 
lauksaimniecība visā pagasta teritorijā 

  

 

Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir 
lauksaimniecība 

Cūku, liellopu, aitu, kazu un zirgu fermas pagasta teritorijā  

Lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumi 

 

 

Nedarbojošās lauksaimnieciskās ražotnes 

Fermas 
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Apzīmējums plānā Darbības veids, nosaukums, vieta 

 Viensētas   

Viensētas 
nosaukums  

 
 

7.1.1. Meliorētās zemes  

Mālpils pagastā meliorāciju sistēmas veido sekojošas būves – atklātie novadgrāvji, drenāžas sistēmas, 
akas. Kopumā pagastā ir 7122,4 ha meliorētas zemes, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā 
zemju mērķu grupā – 7097,9 ha ir meliorētās zemes. Pēc LAD sniegtajiem datiem, 2005.g., 
Mālpils pagasta teritorijā 7420 ha nosusināts ar drenāžu un 239 ha nosusināts ar vaļējiem 
grāvjiem. Pamatojoties uz LR Zemkopības ministrijā apstiprināto valsts nozīmes meliorācijas būvju 
sarakstu un LR 2003. gada 20. novembra likumu «Meliorācijas likums” 1. pantu, pagasta teritorijā ir 
27904 m valsts nozīmes meliorācijas sistēmu novadgrāvji. 

Virszemes atklātās meliorācijas būves – novadgrāvji Mālpils pagastā veido sarežģītu ūdens 
novadīšanas sistēmu, nosusinot mitrās platības gan lauksaimniecības zemēs, gan mežu zemēs.  

Dabiskās ūdensteces (Suda, Mergupe un Lielā Jugla un to pietekas) ir daļa no meliorācijas sistēmas 
apakšbaseina.  

 

7.2. Mežsaimnieciskās teritorijas (KODS 02)       M 

Ar mežsaimniecību saistītās teritorijas aizņem 5627,3 ha (pēc VZD datiem uz 1.01.2006.) un izvietojas 
vienmērīgi visā pagasta teritorijā. Galvenais īpatsvars mežu izmantošanā ir saimnieciskie meži.  

Mežu kā dabas pamatnes raksturlieluma apskats dots sadaļā Dabas pamatne. 

Viena no meža zemju lielākajām apsaimniekotājām ir VAS Latvijas valsts meži, Rietumvidzemes 
mežsaimniecība. Tuvāka informācija par LVM īpašumos esošo meža zemju apsaimniekošanu nav 
pieejama. LVM Rietumvidzemes mežsaimniecībā atrodas esošs mistrotu skuju – lapu koku meža 
biotops –mikroliegums (Kadastra vienības Nr. 80740030469, Meža kvart. 115.-7.nog. 2,4 ha (no LVM 
datu bāzes). Aizliegtā darbība –aizliegta mežsaimnieciskā darbība.  

 

7.3. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (KODS 04)      IR 

Karjeru izstrādes teritorijas statuss pašlaik ir kūdras rūpnieciskās izstrādes karjeram, kas atrodas 
Ķeviešu (Lielajā) purvā. Apsaimniekotājs – SIA „Baltic Bogs”.  

Grants karjers – „Grīnvaldi”, apsaimniekotājs SIA „ŪDRS”. 

 

7.4.  Ūdenssaimniecības teritorijas (KODS 03)      Ū 

Mālpils pagastā nav rūpnieciskai zivsaimniecību darbībai izmantotas teritorijas. Pašlaik atrodas 
vairāki dīķi, kuri tiek izmantoti tūrismam, makšķerēšanai un zivju resursu atjaunošanai.  
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7.5. Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (KODS 06 un 07)  DzM un 
                 DzD 

Dzīvojamās apbūves – savrupmāju – ģimenes dzīvojamo ēku un daudzstāvu dzīvojamo ēku 
apbūves teritorijas koncentrētas Mālpils pagasta lielākajās apdzīvotajās vietās Mālpilī, Sidgundā, 
Upmalās, Vitē un Bukās.  

Vislielākās daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir Mālpilī, kur 3 – 5 stāvu ēkas veido 
kompaktu apbūves kvartālu. Sidgundā, Upmalās, Bukās ir atsevišķas daudzstāvu apbūves 
teritorijas, kur atrodas 2 – 3 stāvu ēkas.  

Savrupmāju – ģimenes dzīvojamo ēku stāvu skaits ir 1 – 2 stāvi un to apbūves teritorijas aizņem 
samērā lielu daļu Mālpilī, Sidgundā, Upmalās un Vitē.  

Pārējā pagasta lauku teritorijā esošās dzīvojamās apbūves veids klasificējamas kā viensētu un 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas. 

 

7.6. Darījumu un rekreācijas apbūves teritorijas (KODS 08)       DR 

Darījumu apbūves teritorijas atrodas galvenokārt Mālpilī un nodrošina dažāda veida pakalpojumu – 
veikalu, sadzīves pakalpojumu, kafejnīcu, degvielas uzpildes u.c. pakalpojumu sniegšanu pagasta 
iedzīvotājiem un viesiem. Sidgundā atrodas veikali.  

Ārpus ciemu teritorijās ir izvietojušās viesu mājas, kuras sniedz naktsmītnes pakalpojumus, kā arī ar 
atpūtu, tūrismu un rekreāciju saistītus pakalpojumus.  

 

7.6.1. tabula. Darījumu objekti (pašvaldības dati.)  

NACE KODS Darbības veids, vieta Profils 

Degvielas uzpildes stacija Mālpilī  

Degvielas uzpildes stacija Upmalās  

degvielas tirdzniecība 

 

Viesu nams Sprīdīšos  

Atpūtas iespējas Podiņos  

Rekreācija  

 

13 veikali Mālpilī (pārtika, rūpniecības preces) 

Tirgus „Vite” 

Mazumtirdzniecība  

4 kafejnīcas Mālpilī  Ēdināšana  

3 veikali Sidgundā 

1 veikals Vitē 

Mazumtirdzniecība  

 2 aptiekas Mālpilī  Mazumtirdzniecība  

 

Sadzīves pakalpojumi (4 frizētavas, apavu remonts, 
sadzīves tehnikas remonts) Mālpilī 

Sadzīves pakalpojumi  
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NACE KODS Darbības veids, vieta Profils 

Frizētava Sidgundā 

Baltic Trust banka un Hansabankas filiāles  Finanšu pakalpojumi 

Apdrošināšana (aģenti), Ergo filiāle  Finanšu pakalpojumi  

 

7.7.  Sabiedriskās apbūves teritorijas (KODS 09)        S 

Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un sociālās infrastruktūras teritorijas un 
objekti  

Sabiedriskās nozīmes – izglītības, zinātnes, sporta, sociālās un veselības aprūpes, pasta, bibliotēku, 
pašvaldības pārvaldes objektu – apbūves teritorijas koncentrētas galvenokārt Mālpilī un Sidgundā.  

Izglītības objekti un to apbūves teritorijas atrodas Mālpilī- Mālpils internātpalīgskola, vidusskola un 
Mālpils profesionālā vidusskola, Mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības iestāde, un Sidgundā- 
pamatskola.  

Kultūras objekti un to apbūves teritorijas atrodas Mālpilī- bibliotēka un kultūras nams, estrāde 
novadpētniecības muzejs, un Sidgundā – bibliotēka, kultūras nams, estrāde. „Lazdās” atrodas 
V.Skulmes muzejs. „Podiņos” un „Akmeņkalnos” ir izveidoti skulptūru dārzi.  

2008.gadā ir uzsākta sporta kompleksa ar peldbaseinu būve. 

Zinātnes objekti –nav.  

Sociālās infrastruktūras objekti atrodas Mālpilī- 3ģimenes ārsta prakses vietas, ambulance un sociālais 
dienests, t.sk. sociālās aprūpes centrs cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams.  

Pagastā kapsētu teritorijas atrodas 3 vietās (2 darbojošās un 1 slēgta). 

 

7.7.1. tabula. Sabiedriskas nozīmes objekti (pašvaldības dati). 

KODS  Darbības veids, vieta un profils 

09 Mālpils pagasta padome, Mālpilī 

Mālpils sociālais dienests, Mālpilī 

Mālpils būvvalde, Mālpilī 

Mālpils dzimtsarakstu nodaļa, Mālpilī 

Mālpils bāriņtiesa, Mālpilī 

Informācijas centrs Mālpilī 

3 ģimenes ārsta prakses vietas, Mālpilī 

 

 Evaņģēliski – luteriskās draudzes baznīca, Mālpilī 
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KODS  Darbības veids, vieta un profils 

Mālpils internātpamatskola, Mālpilī 

Vidusskola, Mālpilī 

Mālpils profesionālā vidusskola Mālpilī 

Mūzikas un mākslas skola, Mālpilī 

Pirmsskolas izglītības iestāde, Mālpilī  

Pamatskola Sidgundā  

Bibliotēka, Mālpilī 

Bibliotēka, Sidgundā  

Novadpētniecības muzejs, Mālpilī  

Mālpils vidusskolas novadpētniecības muzejs, Mālpilī  

V.Skulmes muzejs Lazdās  

Skulptūru dārzs Podiņos  

Kultūras nami, Mālpilī un Sidgundā  

Sporta laukums pie arodskolas, Mālpilī un sporta komplekss pie vidusskolas 

Estrāde, Mālpilī  

Pasts, telegrāfs 

Kapsēta Mālpilī 

Kapsēta Torņkalnā (netiek izmantota)  

Kapsēta Rūķīšos  
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7.8.  Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves objektu teritorijas (KODS 10)   RR 

Lielākās rūpnieciskās apbūves teritorijas atrodas Mālpils ciema ziemeļaustrumos, Upmalās un 
Sidgundā.  

Rūpniecības objektu pagasta teritorijā ir salīdzinoši daudz – 3 kokzāģētavas, katlu māja 
(siltumenerģētisko ražotņu apbūves teritorijas), mehāniskās darbnīcas, piena pārstrādes uzņēmums, 
finiera rūpniecība, guļbūves, mēbeļu, lopkopības fermas rūpniecības un citas rūpniecības noliktavas 

 Ir arī neizmantotu bijušo ražotņu un noliktavu ēkas un būves Sidgundā un Vitē.  

 

 

7.9.  Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (KODS 11)        SI 

Satiksmes infrastruktūras objekti – esošie autoceļi, ielas, dzelzceļš, lidlauks un auto garāžas. 

 Garāžas atrodas Mālpilī, Pirts – Nītaures – Enerģētiķu ielu kvartālā, Mālpils profesionālās vidusskolas 
īpašumos, un Sidgundā. 

 

 

7.9.1. Autoceļu infrastruktūra  

Visus jautājumus, kuri ir saistīti ar autoceļu izmantošanu, uzturēšanu u.c. jautājumiem reglamentē LR 
likumi „Par autoceļiem”, „Aizsargjoslu likums”, MK noteikumi satiksmes nozares jomā un Satiksmes 
ministrijas normatīvie akti.  

Mālpils pagasta teritorijā autoceļu struktūru veido: 

 valsts autoceļi; 

 pagasta ceļi, kas sastāv no „A” grupas ceļiem ar grants segumu, „B” grupas ceļiem ar grants 
segumu un „C” grupas ceļiem ar smilts segumu; 

 privātmāju un uzņēmumu ceļi; 

 ielas: ielu segums – asfaltbetons un grants.  
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7.9.1.1.  tabula. Autoceļi (LAD dati). 

Autoceļa 
šķira 

Apzīmējums Nosaukums Posma segums 

 Valsts autoceļi    

1. P 8  

P3 

 Inciems – Sigulda – Ķegums  

Garkalne – Alauksts  

Asfaltbetons  

Asfaltbetons  

2. V59  

V60 

V61 

V62 

V65 

V66 

V68  

V71 

V72 

V73 

V84 

Mālpils – Peļņi  

Mālpils – Zaube – Kliģene 

Mālpils – Vite  

Glāznieki – Vatrāne 

Pādes – Tūžas  

Sidgunda – Ropaži 

Vite – Viršukalns 

Bukas – Mālpils 

Mālpils – Slieķi 

Sidgunda – Vite – Kniediņi  

Inčukalns – Kalējbūņas  

 

Grants 

 

 

 

 

 Pašvaldības autoceļi. A, 
B,C grupa 

  

 N 

 

 
 

 

7.9.2. Autoceļi ar īpašām ainaviskām kvalitātēm 

 
Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma nostādnēm, un Rīgas rajona teritorijas 
plānojumu, Mālpils pagastā tiek paredzēta atsevišķu, ainaviski izteiksmīgu autoceļu un to posmu 
veidošana par autoceļiem ar īpašam ainaviskām kvalitātēm, neatkarīgi no šo ceļu kategorijas. (Rīgas 
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma tie nosaukti par ainavu ceļiem). 
Kā autoceļus ar īpašam ainaviskām kvalitātēm, Rīgas rajona teritorijas plānojums Mālpils pagasta 
teritorijā iesaka veidot šādu autoceļu posmus, kuri ir attēloti arī grafiskās daļas Rīgas rajona Mālpils 
pagasta esošā teritorijas izmantošana M 1: 10 000 sējumā : 
 

 P8 posma no Peltem līdz Mālpilij; 
 P3 posma no Mālpils līdz Garkalnei; 
 V66 Sidgunda – Ropaži. 
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7.9.3. Dzelzceļa infrastruktūra 

Mālpils pagasta teritorijā atrodas valsts nozīmes viensliežu dzelzceļa līnija Rīga – Ērgļi ar pieturvietām – 
Kārde un Sidgunda. Dzelzceļš tiek izmantots pasažieru pārvadājumiem un kravu pārvadājumiem.  

 

7.9.4. Pasažieru pārvadājumi 

Skolēnu pārvadājumus ar autotransportu pagasta teritorijā organizē un finansē Mālpils pašvaldība, kurai 
ir noslēgts līgums ar 3 privātfirmām par pārvadājumiem – mācību gada laikā. Maršruti aptver visu 
pagasta teritoriju. 

Pasažieru pārvadājumi ar autotransportu tiek nodrošināti sekojošos posmos: Mālpils – Rīga; Rīga – 
Mālpils; Mālpils – Sigulda; Sidgunda – Mālpils; Mālpils – Ogre; Ogre – Mālpils; Mālpils – Aizkraukle; 
Aizkraukle – Mālpils; Mālpils – Ērgļi - Madona; Madona – Ērgļi – Mālpils; Mālpils – Nītaure – Zaube; 
Zaube – Nītaure – Mālpils. 

Pārvadātāji: SIA „CATA”, A/s „Nordeka” u.c. 

Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu tiek nodrošināti 2 reisi diennaktī. Pārvadātājs: VAS „Latvijas 
dzelzceļš”. 

Taksometru pakalpojumi – SIA „Vite”, ir izsniegta atļauja individuālajam darba ņēmējam V.Gecko, SIA 
„Aivesta”.  

 

Plānotie pasažieru pārvadājumu maršruti, kas nodrošinātu minimālās pasažieru pārvadājumu prasības 
Mālpils pašvaldības teritorijā: 

1.maršruts: (varētu sākties Siguldā) ar pieturvietām Mālpils pagastā: 

Kalējbūņas – Jaunbūņas – Bukas – Dravantas – Sauleskalns – Mālpils pirmskolas izglītības 
iestāde – Mālpils autoosta – Doktorāts – Tūžas – Upmalas – Sidgundas pamatskola – 
Sidgunda – Ropažu ceļa gals – Sidgundas stacija – Kardes stacija. 

2.maršruts: 

Mālpils autoosta – Bukas – Burtnieki – Bramaņi – Salasrudiņi – Sidrabiņas – Lejaszirņu ceļa 
gals – Pilskalnu ceļa gals – Tuņķi – Eglāju ceļa gals – Vēveru ceļa gals – Vadzeles – Mālpils 
vidusskola – Mālpils pirmskolas izglītības iestāde – Mālpils autoosta 
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17.attēls. Mālpils pagasta sabiedriskā autotransporta struktūra  
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7.9.5. Lidlauks 

Iepretī Ozoliem un Krastkalniem uz ziemeļiem no Bukām atrodas bijušais vietējas nozīmes 
lauksaimniecības lidlauks. Tā izmantošanā noslēgts sadarbības līgums ar privātfirmām, un ir plānota 
lidlauka tālāka attīstītība, piesaistot privāto kapitālu. 

 

7.10.  Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu teritorijas (kods 12)     IT 

Maģistrālās elektropārvades un sakaru līnijas, ar tām saistītās būves, maģistrālie gāzes cauruļvadi, 
maģistrālie siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu cauruļvadi, ūdens ņemšanas iekārtas un 
notekūdeņu attīrīšanas ierīces un būves aizņem salīdzinoši nelielas teritorijas.  

Jebkurā administratīvā struktūrā infrastruktūras uzdevums ir optimāli nodrošināt dažāda veida 
pakalpojumus: sākot no ikdienā lietoto komunālo pakalpojumu – ūdens, elektrības, sakaru u.tml.  

Mālpils pagasta teritorijā ir sekojoši infrastruktūras veidi: 

 komunālās saimniecības infrastruktūra, t.sk. siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija;      

 elektroapgādes sistēma, t.sk. ielu apgaismojums Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemos; 

 sakaru līnijas t.sk. optiskie sakaru kabeļi, mobilo sakaru sistēmas; 

 gāzes transporta vietējie cauruļvadi daudzdzīvokļu māju masīvos; 

 interneta nodrošinājums. 

 

7.10.1. Sakari  

Mālpils pagasta teritorijā telekomunikāciju sakarus nodrošina SIA Lattelekom. 

Mobilos sakarus nodrošina trīs mobilā telefona raidītāji – operatori SIA LMT, SIA BITE un SIA Tele 2, 
kuru raidītāji izvietojas Mālpils un Sidgundas ciemos.  

Pagasta teritorijā atrodas sekojošas telekomunikāciju pakalpojumus nodrošinošas iekārtas un būves: 

 automātiskās telefona centrāles; 

 gaisvadu sakaru līnijas (arī radiolinki); 

  apakšzemes sakaru līnijas, t.sk. optiskie kabeļi. 
Telekomunikāciju pakalpojumi tiek nodrošināti visās apdzīvotajās vietās un viensētās, kuras atrodas 
gaisvadu un apakšzemes telekomunikāciju līnijām pieguļošā teritorijā.  

Katram infrastruktūras veidam ir atšķirīgas valdījuma tiesības – būves pieder gan valstij un pašvaldībai, 
gan privātām struktūrām. Līdz ar to arī atšķirīgas katras nozares apsaimniekošanas principi un 
attīstības iespējas. 

Interneta pakalpojumi izmantojot SIA Lattelekom sakaru (ciparu) līniju un SIA Ogreland ir pieejami visā 
pašvaldības teritorijā, īpaši kvalitatīva un ātra interneta pieejamība tika nodrošināta pēc optisko kabeļu 
izbūves 2003.gadā. 
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7.10.2. Siltumapgāde 

Centralizēta apkure. Mālpils ciemā atrodas centrālā katlu māja, kas nodrošina siltumapgādi visā 
Mālpils ciemata esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, daļēji arī viendzīvokļa dzīvojamās mājas 
Skolas, Ozolu ielu kvartālā un sabiedriskās ēkas ciema centrā. Kurināmais – šķelda. Jauda līdz 4 MW. 
Nākotnē, izmantojot koģenerāciju, jaudu plānots palielināt līdz 8 MW. 

Vietējā apkure (krāsnis/ lokālās apkures sistēmas) atrodas Mālpils ciema mazstāvu apbūves kvartālos, 
pārējos ciemos – Sidgundā, Upmalās, Vitē, Bukās un viensētās.  

 

7.10.3. Ūdensapgāde  

Centralizēta. Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantoti pazemes ūdeņi no Daugavas – Pļaviņu, Gaujas, 
Burtnieku un Arukilas ūdens kompleksiem.  

Mālpils ciemā centralizētā ūdensapgādes sistēma aptver daudzstāvu dzīvojamās mājas, rūpnieciskās 
teritorijas, sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas centrā un Strēlnieku – Mergupes ielu, Skolas – 
Ozolu ielu mazstāvu apbūves kvartālus. Mālpilī atrodas 6 artēziskie urbumi un ūdenstornis, patēriņš 86 
tūkst m3/ gadā (pašvaldības dati).  

Sidgundas centralizētā ūdensapgādes sistēma apgādā daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartālu un 
daļu no mazstāvu apbūves teritorijām. Sidgundā atrodas 2 artēziskie urbumi un ūdenstornis, patēriņš 10 
tūkst m3 /gadā (pašvaldības dati).  

Upmalās, Vitē, Bukās centralizētā ūdensapgāde nodrošina daļu no dzīvojamo ēku kvartāla, 
sabiedriskās ēkas un būves. Par patēriņa uzskaiti no LVĢMA – nav informācijas.  

Vietējā. Grodu akas (pazemes ūdensgūtnes līdz 20 m dziļumam) atrodas pārējās apdzīvotās vietās.  

Artēziskie urbumi. Mālpils pagastā artēziskie urbumi atrodas 51 vietās (LVĢMA dati), galvenokārt pie 
bijušajām lielfermām, no tiem neizmantotie ir daļēji tamponēti.  

Ūdenssaimniecības attīstība šī ziņojuma ietvaros netiek detalizēti pētīta. 

 

7.10.4. Sadzīves notekūdeņu kanalizācija  

 

Centralizēta kanalizācijas sistēma. Centralizēta kanalizācijas sistēma pastāv Mālpilī un Sidgundā.  

Mālpilī kanalizācijas sistēma savāc notekūdeņus no daudzstāvu dzīvojamām ēkām, sabiedriskās un 
darījumu apbūves teritorijas centrā un Strēlnieku – Mergupes ielu, Skolas – Ozolu ielu mazstāvu 
apbūves kvartāliem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO100 atrodas ciema dienvidaustrumu daļā, pēc 
attīrīšanas notekūdeņi tiek izvadīti Mergupē. Attīrīšanas veids – bioloģiskais.  

Arī Sidgundā pastāv centralizēta kanalizācijas sistēma. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas pie 
Rikteres dzirnavām un notekūdeņi tiek izvadīti Lielajā Juglā. Attīrīšanas veids – bioloģiskais. 

Centralizēti savāktais notekūdeņu kopējais daudzums 110 tūkst m3/ gadā. Paliekošā piesārņojuma 
slodze vidē: suspendētās vielas 1,0442 t/g, ķīmiskās suspendētās vielas 5,94 t/g, nitrāti – 0,81 t/g, 
slāpeklis – 3,1 t/g.  

 

Vietējās kanalizācijas sistēmas. Nosēdakas – atrodas pārējās apdzīvotās vietās, ar novadi dabiskajās 
vai meliorācijas ūdenstecēs vai izvedamās, rada īslaicīgu punktveida piesārņojumu bez kumulatīvas 
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ietekmes. Informācijas par vietējo kanalizācijas sistēmu radīto paliekošo piesārņojumu LVĢMA nebija 
pieejama.  

 
18. attēls. Mālpils ciema ūdensvadu un kanalizācijas sistēma. 

 

7.10.5. Gāzes apgāde 

Mālpils pagastā sašķidrinātās gāzes apgādi nodrošina SIA „Latvijas propāna gāze”. Mālpils pagasta 
dabas gāzes apgāde ir iespējama no augstā spiediena (P<0.6 MPa) sadales gāzes vada Siguldas 
pilsētā un no renovējamā augstā spiediena (P<0.6 MPa) sadales gāzes vada Jūdažu ciema apkārtnē. 
Perspektīvā augstā spiediena (P<0.6 MPa) gāzes vada Sigulda – Mālpils novietnes iespējama arī 
pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās. 

 

7.10.6. Internets 

Interneta pakalpojumus Mālpils pagasta apdzīvotajās vietās nodrošina firma „Ogreland”, un SIA 
„Lattelekom” sakaru (ciparu) līnijas pašvaldības teritorijas vietās, kurās atrodas SIA „Lattelecom” 
elektronisko sakaru komunikācijas. Publiskie interneta pieejas punkti ir Informācijas centrā, kultūras 
namā, pašvaldības administrācijas ēkā.  



MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 
I sējums. Paskaidrojuma raksts. 

 

MĀLPILS PAGASTA PADOME 
 

 

59

7.10.7. Elektroapgāde  

Mālpils pagasta teritorijā elektroapgādi nodrošina AS Latvenergo „Sadales tīkls” Centrālais reģions (CR) 

Pagastā ir 0,4 – 20 kV un 110 – 330 kV elektropārvades gaisvadu līnijas, kas nodrošina elektroapgādi 
visā pagasta teritorijā.  

Pagasta teritorijā atrodas 63 transformatoru apakšstacijas. 
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19. attēls. Elektrotīklu gaisvadu 0,4- 20 kV un 110 kV līniju izvietojums. 
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7.11.  Rekultivējamās teritorijas         RE 

Mālpils pagastā uz dienvidiem no Sidgundas vēsturiski atradās cieto sadzīves atkritumu izgāztuve 
„Benzemnieki”, un uz austrumiem no Mālpils atradās– izgāztuve „Vilkači”. Patreiz teritorijas ir 
rekultivētas.  

Dzīvnieku kapsētas pagastā nav, kritušos lopus pēc pieprasījuma savāc un utilizē SIA ZAAO Triāls 
(Valmieras rajons) un nav nepieciešamības izveidot atsevišķu dzīvnieku kapsētu. 

Valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijas un posteņi Mālpils pagastā nav. 

Pēc LVĢMA aģentūras datiem Mālpils pagastā reģistrētas 2 potenciāli piesārņotās vietas.  

 

7.11.1. tabula. Potenciāli piesārņotās vietas (pēc LVĢMA datu bāzes datiem) 

Vietas nosaukums  Vietas kategorija  Darbības nozares  

Atkritumu izgāztuve Vilkači  
Rekultivēta potenciāli 
piesārņota vieta  9000 – atkritumu apsaimniekošana. Teritorijas tīrīšana  

DUS Virši  

 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

 

5050 – automobiļu degvielas tirdzniecība  

 

7.12. Valsts aizsardzības teritorijas un objekti, civilās aizsardzības objekti.  

Valsts aizsardzības teritorijas un objekti, civilās aizsardzības objekti Mālpils pagastā neatrodas.  

 

7.13. Riska teritorijas un objekti 

Mālpils pagastā atrodas Rīgas rajona īpaši svarīgo, paaugstināta riska un bīstamo objektu kategorijā 
klasificēts objekts- SIA „Mālpils Piensaimnieks”, kura avārijas varbūtība ir ticama- reizi 10 – 100 gados.  

 

7.14. Būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas un teritorijas, kurām būvniecībai 
nepieciešama īpaša inženiertehniskā sagatavošana.  

Būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas ir teritorijas, kurās iespējami nogruvumi, karsta, erozijas procesi.  

Nogruvuma, karsta pazīmes nav konstatētas. Saskaņā ar LVĢMA informāciju karsta veidošanās 
nākotnē potenciālo varētu notikt pagasta ziemeļu daļā, Salaspils svītas ģipšaino nogulumu izplatības 
zonā.  

Ūdens vai vēja erozijas pazīmes konstatētas atsevišķās vietās. 

Procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību, norisinās upju ielejās. To darbība galvenokārt izpaužas 
krastu noārdīšanā, mainot upes šķērsprofilu. Erozijas procesi saistīti ar gultnes izskalošanu, izskalotā 
materiāla akumulēšanu upes ielejā lejpus straumei, kā rezultātā izlīdzinās upes garenprofils.  
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Teritorijas, kurām būvniecībai nepieciešama īpaša inženiertehniskā sagatavošana, ir īslaicīgi 
applūstošās teritorijas.  

Applūstošas teritorijas – Lielās Juglas, Mergupes un Sudas palienu pļavas, kuras applūst pavasara palu 
laikā un kur daļēji vērojami arī pārpurvošanās procesi.  

Saskaņā ar LVĢMA datiem pagastā konstatēti pārpurvošanās procesi. Pārpurvošanās procesu 
izpausmes vērojamas reljefa pazeminājumos, kur zemes virspusē atsedzas ūdens vāji caurlaidīgi 
nogulumi, līdz ar to ūdens notece ir apgrūtināta. Procesa iedarbībai pakļautas pārsvarā starppauguru, 
nevienmērīgas akumulācijas ieplakas un reljefa pazeminājumi upju palienēs. Dažviet neapdomīgi veiktu 
būvdarbu rezultātā veidojas pārmitri apstākļi un sākas minerālgrunts pārpurvošanās.  

Kopumā pagasta inženierģeoloģiskos apstākļus var raksturot kā labvēlīgus jebkura veida 
saimnieciskajai darbībai, izņemot teritorijas, kur vērojami pārpurvošanās procesi.  

 

7.15. Pārskats par nacionālo un valsts interešu teritorijām un objektiem.  

Mālpils pagastā atrodas sekojoši nacionālas nozīmes teritorijas un objekti:  

 

7.15.1. tabula. Pārskats par nacionālo un valsts interešu teritorijām un objektiem 

Teritoriju un objektu 
kategorija 

Saskaņā ar nozares 
ministrijas sniegto 

informāciju 

Saskaņā ar tiesību 
aktos noteikto 

Citi avoti Piezīmes 

Rekreācijas un 
tūrisma  

Netika sniegta  Nav  -  

Izglītības  Netika sniegta Nav Mālpils profesionālā 
vidusskola  

 

Kultūras  Netika sniegta Nav  -  

Sporta  Netika sniegta Nav  -  

Zinātnes  Netika sniegta  -  

Sociālās un 
veselības aprūpes  

Netika sniegta Nav  - - 

Zemes dzīļu 
nogabalu, derīgo 
izrakteņu un 
atradņu teritorijas  

Netika sniegta Nav  Ģipša atradnes  

Valsts 
aizsargājamie 
nekustamie kultūras 
pieminekļi  

Valsts 
aizsargājamie 
nekutamie 
pieminekļi saskaņā 
ar VKPAI 
informāciju  

Nav -  
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Teritoriju un objektu 
kategorija 

Saskaņā ar nozares 
ministrijas sniegto 

informāciju 

Saskaņā ar tiesību 
aktos noteikto 

Citi avoti Piezīmes 

Īpaši aizsargājamās 
kultūrvēsturiskās 
teritorijas  

- Nav  -  

Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas  

Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas un 
dabas pieminekļi 
saskaņā ar RVP un 
Virsmežniecības 
sniegto informāciju  

Ir noteiktas ĪADT un 
dabas pieminekļi  

-  

Daugavas upes 
lielbaseina 
apsaimniekošanas 
plāns  

 Nav  Tiek noteikti objekti, kas 
rada difūzo piesārņojumu 
virszemes ūdeņu sistēmā,  

Ūdensņemšanas vietas, 
ūdens attīrīšanas būves, 
pazemes ūdeņu 
aizsardzības teritorijas  

 

Valsts aizsardzības 
un civilās 
aizsardzības 
teritorijas un objekti  

Netika sniegta Nav  -  

Paaugstināta riska 
teritorijas  

Netika sniegta Nav objektu, kuri 
atbilstu 19.06.2001 
MK noteikumu Nr. 
259 „Rūpniecisko 
avāriju riska 
novērtēšanas kārtība 
un riska 
samazināšanas 
pasākumi” prasībām  

  

Nacionālas un 
reģionālas nozīmes 
lauksaimniecības 
teritorijas un 
meliorācijas 
sistēmas  

Netika sniegta Noteikti kritēriji 
nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības 
zemju noteikšanai 
MK noteikumi Nr. 
142.  

Ir definēti nogabali, kuri 
atbilstu nacionālas 
nozīmes 
lauksaimniecības zemju 
statusam.  

 

Tiek 
noteiktas 
grafiskajā 
daļā un 
rakstveida 
daļā.  

Maģistrālās 
inženierkomunikācij
as, transporta un 
sakaru 
infrastruktūra  

Valsts 1. un 
2.šķiras autoceļi; 

Dzelzceļš Rīga- 
Ērgļi  

 -  
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8. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN PRINCIPI 
 

8.1. Mālpils pagasta teritorijas attīstības mērķi 

Saistošo noteikumu Mālpils pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi mērķis ir radīt 
pamatu ilgstošai, stabilai pašvaldības teritorijas attīstībai un izveidot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
instrumentu, kas noteiktu pagasta rīcībā esošo fizisko resursu – zemes un dabas pamatnes turpmākās 
izmantošanas un aizsardzības nosacījumus, ierobežojumus, vienlaicīgi līdzsvarojot valsts, sabiedrības 
un indivīda intereses teritorijas izmantošanas jomā un dotu papildus iespējas jebkuram attīstības 
impulsam un iniciatīvai Mālpils pagasta tālākai attīstībai. 

Mālpils pagasta teritorija Latvijā ir atpazīstama ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma dažādību, ar 
salīdzinoši zemu bezdarba līmeni un drošu dzīvesvietu pagasta iedzīvotājiem.  

Mālpils pagastā ir attīstīta uzņēmējdarbība - lauksaimnieciskā un vispārīgā ražošana, augļkopība, 
tradicionālā un netradicionālā lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde un rūpnieciskā 
ražošana.  

Mālpils pagastā ir optimāla un uzturēta inženiertehniskā infrastruktūra. 

Saglabāta tradicionālā Latvijas lauku ainava ar dominējošu viensētu struktūru. 

 

8.2. Mālpils pagasta teritorijas attīstības uzdevumi 

 

 nodrošināt kvalitatīvu sociālo, administratīvo un komunālo pakalpojumu pieejamību; 

 veicināt uzņēmējdarbības nozaru attīstību; 

 veicināt nodrošinājumu ar tehnisko infrastruktūru 

 

 

8.3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanas principi 

 

Ilgtspējīgas attīstības princips 

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, lai veicinātu pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību, veikta 
teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības apzināšana. Teritorijas 
plānojums veidots, lai mazinātu ietekmi uz vides jutīgām teritorijām, vienlaikus veicinot pagasta 
ekonomisko attīstību kopumā. 

Subsidiaritātes princips 

Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu projektā tiek risināti jautājumi atbilstoši savai 
kompetencei, vienlaicīgi ievērojot augstāka līmeņa teritorijas plānošanas dokumentu prasības. 

Atklātuma un sabiedrības līdzdalības princips 

Mālpils pagasta teritorijas plānojums ir publisks dokuments un kā tāds ir pieejams viesiem 
interesentiem.  
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Pagasta iedzīvotāji tika iesaistīti teritorijas plānojuma izstrādes procesā, izmantojot dažādus saziņas 
līdzekļus. Iedzīvotāji savas intereses teritorijas izmantošanā varēja izteikt darba grupu apspriedēs, kā 
arī iesniedzot rakstveida iesniegumus. Rezultātā tika iegūta informācija par situāciju pagastā un pagasta 
iedzīvotāju vēlmēm. Pagasta iedzīvotāji piedalījās teritorijas plānojuma izvērtēšanā, izsakot savus 
priekšlikumus teritorijas izmantošanas mērķa noteikšanā un tālākajā attīstībā. 

                                                                                                                                                                                   

Daudzveidības princips 

Mālpils pagasta teritorijas plānojums nodrošina vides, kultūrvides, resursu un saimnieciskās darbības 
daudzveidību. 

Pēctecības princips 

Pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā jau iepriekš izstrādāto Mālpils pagasta teritorijas 
plānojuma projektu. Esošie materiāli tika izvērtēti, pamatojoties uz izmaiņām, ko radījuši Pierīgas 
reģiona attīstības ekonomiskie, sociālie procesi un zemes izmantošanas politika Latvijā.  

Kopsakarības princips 

Pašvaldības teritorijas plānojums veidots ar mērķi, noteikt prioritātes: 

 pagasta attīstības veicināšanai; 

 optimāla teritorijā esošo resursu izmantošanai; 

 labvēlīgai apstākļu radīšanai pagasta iedzīvotāju uzņēmējdarbības attīstībai un dzīvei; 

 dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai nākamajām paaudzēm.  

Konkurences princips 

Pagasta plānojums balstās uz attīstības programmā atklātajām teritorijas attīstības priekšrocībām un 
attīstības prioritātēm. Plānojums rada vienlīdzīgus priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai visā 
pagasta teritorijā.  
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9. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN IESPĒJAS 
 

9.1. Teritorijas attīstības iespēju priekšnoteikumi 

Apkopojot informāciju par Mālpils pagasta teritorijas pašreizējo izmantošanu, tika secināts, ka bez 
daudzpusīgas teritorijas attīstību ietekmējošo visu nozaru un sektoru analīzes veikšanas būtu grūti 
definēt teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu. Tāpēc, izmantojot SVID analīzes metodi, tika 
izvērtētas pašreizējās situācijas priekšrocības (stiprās puses) un tie aspekti, kuri ir vāji vai nepietiekami 
attīstīti (vājās puses). Pamatojoties uz pašreizējās situācijas izvērtējumu, 2.2. nodaļā tiek analizētas 
teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas iespējas.  

Pašreizējā situācija tiek izvērtēta dabas pamatnes teritorijām un kultūrvēsturiskajam mantojumam, 
detalizētāk izvērtējot ģeomorfoloģiskās uzbūves, reljefa, augsnes, fiziski ģeogrāfiskā raksturojuma, 
pazemes resursu un atradņu, virszemes ūdeņu, mežu, purvu, kultūras pieminekļu priekšrocības un 
trūkumus. Veicot zemes izmantošanas veidu izvērtējumu, tiek vērtētas lauksaimnieciskās zemes, 
mežsaimnieciskās zemes, ūdenssaimniecības, karjeru izstrādes, zivsaimniecības izmantošanas 
teritorijas, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, darījumu, sabiedriskās, 
rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju priekšrocības un trūkumi. Atsevišķi tiek izvērtētas satiksmes 
un inženiertehniskās apgādes apbūves teritorijas un objekti.  

 

 

9.2. Dabas pamatnes teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums. Pašreizējās 
situācijas analīze 

 

Nozares aspekts Stiprās puses Vājās puses 

Ģeomorfoloģiskā 
uzbūve, reljefs, 
augsnes,  

Fiziski ģeogrāfiskais 
raksturojums 

 

 Reljefs veido vizuāli 
izteiksmīgu, pievilcīgu ainavu 

 Pastāv biotopu daudzveidība, 
īpaši mežos 

 Nepastāv slikti vai bīstami 
inženierģeoloģiskie apstākļi  

 Vidēji augsta augšņu auglība 

 Daudz mitru vietu reljefa 
pazeminājumos 

 Ir atsevišķas applūstošas 
teritorijas upju palienēs 

 

Pazemes resursi, 
atradnes 

 Atrodas plaša ģipšakmens 
iegula 

 Atrodas smilts, grants un 
kaļķieža atradnes 

 Ir izmantojami kūdras resursi 
augstā tipa purvos ar lielu 
rūpnieciski izmantojamās 
kūdras īpatsvaru  

 

 Kūdras resursi daļēji ir 
izstrādāti 
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Nozares aspekts Stiprās puses Vājās puses 

 

Virszemes ūdeņi  Ir viens no galvenajiem 
ainavas telpiskās struktūras 
elementiem 

 Veicina dažādas aktīvās 
atpūtas un tūrisma iespējas 

 Dabiskie šķēršļi (stāvkrasts, 
mitrās palienu pļavas) 
apgrūtina piekļūšanu 
dažādiem objektiem 

 Upju palienu pļavas ir katru 
gadu applūstošas teritorijas 

Meži, purvi mežu zemēs  Veido ainavas vertikālās 
dimensijas telpisko struktūru  

 Veicina aktīvās atpūtas 
iespējas 

 Izmantojams kā nozīmīgs 
mežistrādes resurss un 
ekonomiskās attīstības 
pamats 

 Mežos ir ogošanas un 
sēņošanas vietas 

 Purvi ir ekosistēmas nozīmīga 
sastāvdaļa 

 Pagastā atrodas sēravoti  

 Ir biotopu koncentrācijas 
vietas 

 Meži, kā koksnes resurss, ir 
lēni atjaunojams 

 

Kultūrvēsturiskie, 
arhitektūras un dabas 
pieminekļi 

 

 Pagasta teritorijā ir daudz 
tūristiem pievilcīgu apskates 
objektu (Buku, Mālpils muižas, 
parki, baznīcas) 

 Pagastā atrodas apskatāmi 
vairāki kultūras pieminekļi - 
pilskalni 

 Lielākā daļa arhitektūras 
pieminekļu netiek pienācīgi 
neapsaimniekoti  

 Nav izstrādāti objektu 
apsaimniekošanas noteikumi 

 Finansējuma trūkums 
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9.3. Zemes izmantošanas veidi. Pašreizējās situācijas analīze 

 

Nozare Stiprās puses Vājās puses 

Lauksaimniecība un 
lauksaimnieciskās 
ražotnes 

 

 Pastāv bioloģiskās 
lauksaimniecības uzņēmumi 

 Pastāv lauksaimniecības 
zemju tehniskais 
nodrošinājums (meliorācija) 

 Pastāv laba autoceļu 
infrastruktūra 

 Lauksaimniecība ir nozīmīga 
profilējošā nozare 

 Reljefs 

 Vidēji augsta augšņu auglība 

 

 Meliorācija atsevišķās 
teritorijās rada papildus 
grūtības tiem alternatīvajiem 
lauksaimniecības veidiem 
(augļkopībai, u.tml.), kas 
varētu bojāt meliorācijas 
sistēmas 

 Ir neapstrādātas zemes, jo 
saimnieki dzīvo citur 

 Meliorācijas sistēmas 
sadalītas vairākiem 
īpašniekiem 

 Trūkst zināšanu par 
meliorācijas sistēmu 
apsaimniekošanu 

 Meliorācijas sistēmu slikts 
tehniskais stāvoklis; 

 Maz spēcīgu lielražošanas 
uzņēmumu 

Mežsaimniecība  Pastāv kokmateriālu 
pārstrādes ražotnes  

 Liels mežsaimniecisko zemju 
īpatsvars pagasta teritorijā 

 Labs ceļu tīkls 

 Ierobežoti koksnes resursi 

 Pārpurvotas meža zemes 

 Netiek atjaunoti izcirstie 
meži 

 

Ūdenssaimniecība  Lielajai Juglai ir publisko 
ūdeņu statuss 

 Daudz mākslīgo ūdenstilpņu 

 Ļoti plašs un sarežģīts 
virszemes meliorācijas 
sistēmu (grāvju) tīkls 

 Gandrīz visas garākās 
ūdensteces ir noteiktas kā 
lašveidīgo zivju prioritārie 
ūdeņi 

 Nav dabisku ūdenstilpņu 
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Nozare Stiprās puses Vājās puses 

Meliorāciju sistēmas  Pastāv lielas meliorētas 
lauksaimniecisko un 
mežsaimniecisko zemju 
teritorijas 

 

 Vāji apsaimniekotas 
pastāvošās meliorāciju 
sistēmas 

 

Ieguves rūpniecība 
un karjeru izstrāde 

 Pagastā ir esoši grants un 
kūdras karjeri 

 Ir plašas kūdras, grants, 
ģipšakmens atradnes 

 

 Trūkst līdzekļu grants, smilts, 
kūdras atradņu izstrādei 

 Netiek rekultivēti izstrādātie 
karjeri 

Zivsaimniecība   Ir plašas un daudz zivju dīķu 
teritorijas 

 Zivju dīķu teritorijas tiek 
izmantotas nelietderīgi 
makšķernieku un tūristu 
vajadzībām 

Vienģimenes un 
divģimeņu dzīvojamo 
ēku apbūves 
teritorijas  

 Pastāv pieprasījums pēc 
jaunām savrupmāju apbūves 
teritorijā gan Mālpils ciemā, 
gan ārpus tās 

 Ir nodrošinājums ar 
neapbūvētām zemēm 

 Esošās apbūves nolietojums 
un sliktais tehniskais 
stāvoklis 

 Nav izstrādāti detālplānojumi 
plānotajās apbūvējamās 
teritorijās 

 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorijas 

 

 Pastāv liels pieprasījums pēc 
dzīvokļiem daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās 

 Plānojumā ir paredzētas 
teritorijas daudzdzīvokļu 
māju būvniecībai 

 Ēku apsaimniekošanas 
problēmas – nav nodibinātas 
apsaimniekošanas 
sabiedrības, un netiek slēgti 
līgumi par apsaimniekošanas 
pārvaldīšanu. 

 Nepietiekams finansējums no 
valsts puses 

 Esošās apbūves nolietojums 
un sliktais tehniskais 
stāvoklis 

Darījumu apbūves 
teritorijas  

 Visplašākās darījumu 
apbūves teritorijas un 
pakalpojumu klāsts 
koncentrēts administratīvajā 
centrā 

 Izvietotas labi sasniedzamā 
attālumā no pārējām pagasta 

 Ir nepietiekami uz tūrismu 
orientētu pakalpojumu veidi 

 Ir pieprasījums pēc darījumu 
teritoriju attīstības  
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Nozare Stiprās puses Vājās puses 

apdzīvotajām vietām 

 

Sabiedriskās 
apbūves teritorijas 

 Koncentrētas Mālpilī - labi 
sasniedzamā attālumā no 
visām pārējām pagasta 
apdzīvotām vietām 

 Pagastā atrodas daudzi 
kultūrvēsturiski objekti 

 Labs nodrošinājums 
pakalpojumiem izglītības, 
kultūras, sociālajā jomās 

 Pašvaldībai pieder viens no 
lielākajiem kultūras namiem 
valstī 

 Ir darbojoša evaņģēliski 
luteriskā baznīca 

 Ir piešķirta zeme katoļu, 
baptistu draudzēm baznīcu 
celtniecībai 

 Trūkst sporta halles, 
peldbaseina, sporta laukumu 

 Nav baznīcu katoļu un 
baptistu draudzēm 

 Trūkst vietu pirmskolas 
izglītības iestādē 

 Nepieciešama ēku renovācija 
Mālpils vidusskolai, 
pirmskolas izglītības iestādei, 
kultūras namam, pašvaldības 
administrācijas ēkai 

 

Rūpniecības objektu 
apbūves teritorijas 

 Labs satiksmes 
infrastruktūras (autoceļi, 
dzelzceļš) nodrošinājums 

 Darbojas vairāki 
kokapstrādes, 
lauksaimniecības un 
lopkopības produktu 
pārstrādes uzņēmumi 

 Ir pieprasījums pēc jaunām 
rūpniecisko ražotņu 
teritorijām 

 

 Trūkst kvalitatīvas 
lauksaimnieciskās 
produkcijas uzglabāšanas 
iespējas (saldētavas, 
noliktavas) 

 Trūkst kvalitatīvs darbaspēks 
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9.4. Satiksmes un tehniskā infrastruktūras apbūves teritorijas un objekti. 
Pašreizējās situācijas analīze 

 

Nozare Stiprās puses Vājās puses 

Transports un 
pārvadājumi  

 autoceļi 

 dzelzceļš 

 Pastāv labs valsts un 
pašvaldības autoceļu tīkls 

 Pagastu šķērso dzelzceļa līnija 
Rīga ērgļi 

 Darbojas pasažieru stacija 
Sidgundā 

 Ir nodrošināti pasažieru un 
preču pārvadājumi pa dzelzceļu 

 Pašvaldībai ir iespēja atjaunot 
lidlauka darbību 

 

 Ceļu seguma nolietojums 
un slikta ceļu kvalitāte, it 
īpaši Valsts un „B” 
kategorijas ceļiem 

 Mazs skaits pasažieru 
pārvadājumu ar Zaubes 
autotransportu uz Suntažu/ 
Ogres pusi.  

 Vājais valsts atbalsts 
pasažieru pārvadājumiem 
uz reti apdzīvotām vietām 
(Kniediņš – Vite) 

 

Siltumapgāde  Pastāv pašvaldības 
siltumražošanas uzņēmums 

 Pastāv centralizēta 
siltumapgādes sistēma Mālpils 
ciemā 

 Atjaunota centralizēta 
siltumapgādes sistēma Mālpils 
ciemā 

 Precīza siltumapgādes uzskaite 
Mālpils ciemā 

 

 Siltumtrašu 
neapmierinošais tehniskais 
stāvoklis virzienā uz 
vidusskolu, tehnikumu 

 Iedzīvotājiem pastāv 
grūtības finansiālos 
norēķinos par sniegtajiem 
pakalpojumiem 

 Likvidēta centrālapkures 
sistēma Sidgundas ciemā 

Ūdensapgāde  Pastāv centralizēta 
ūdensapgāde sistēma lielākajās 
apdzīvotājās vietās 

 Lieli pazemes dzeramā ūdens 
resursi 

 Daudzi neizmantotie artēziskie 
urbumi ir aiztamponēti 

 

 

 

 

 Pastāv bezsaimnieka 
artēziskie urbumi 

 Sliktā dzeramā ūdens 
kvalitāte (augsts dzelzs 
saturs) apdzīvotajās vietās, 
izņemot Mālpils ciemam, 
Sidgundas pamatskolai 

 40% pazemes 
ūdensapgādes tīklu slikts 
tehniskais stāvoklis 
lielākajā daļā apdzīvoto 
vietu 
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Nozare Stiprās puses Vājās puses 

Kanalizācija  Pastāv centralizēta sadzīves 
notekūdeņu kanalizācijas 
sistēma Mālpilī, Sidgundā, 
Ničos (Upmalās) 

 Punktveida piesārņojums no 
viensētām virszemes 
ūdenstecēs ir izkliedēts 

 Virszemes un pazemes 
ūdeņu piesārņojums no 
fermu mēslu krātuvēm 

 Pazemes kanalizācijas tīklu 
slikts tehniskais stāvoklis, it 
īpaši tehnikuma korpusam  

Elektroapgāde  Pietiekošs pastāvošais 
gaisvadu un daļēji pazemes 
līniju elektrotīkls 

 Slikts atsevišķu gaisvadu 
līniju tehniskais stāvoklis 

Sakari  Pastāvošais elektronisko sakaru 
līniju tīkls 

 Pastāv augstas kvalitātes 
interneta pieslēguma tīkls 
ciemos 

 Optiskā sakaru kabeļa tīkls 

 Iespējams izmanot mobilā 
sakaru operatora pakalpojumus 

 Esošās elektronisko un 
interneta sakaru līnijas 
neaptver visu pagasta 
teritoriju 

 

Gāzes apgāde  Ir propāna gāzes nodrošinājums 
ciemos  

 Vāja propāna gāzes 
piegādes pakalpojumu 
kvalitāte 

 Nepieciešama centralizēta 
gāzes vadu sistēmas 
izbūve līdz Mālpils 
pagastam 

Radio, TV  Laba apraides kvalitāte visā 
Mālpils pagastā 

 Ir sava TV studija un iknedēļas 
raidījumi 

 Ir kabeļtelevīzija Mālpils ciemā 

 Nav valsts atbalsta 
digitālās televīzijas 
apraides nodrošināšanā 
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10. MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBU IETEKMĒJOŠO 
NOZARU UN SEKTORU ATTĪSTĪBAS IESPĒJU ANALĪZE 

 

Esošo situāciju raksturojošo datu un plānošanu ietekmējošo faktoru apkopošana un uz to bāzes veiktā 
nozaru analīze ļauj secināt, ka turpmāko 12 gadu ilgā periodā pārmaiņas Mālpils pagasta teritorijas 
izmantošanā norisināsies dinamiski.  

Plānojamās situācijas prognoze tiek veikta dabas pamatnes teritorijām un kultūrvēsturiskajam 
mantojumam, izvērtējot pagasta ģeomorfoloģiskās uzbūves, reljefa, augsnes, fiziski ģeogrāfisko 
īpatnību, pazemes resursu un atradņu, virszemes ūdeņu, mežu, purvu, kultūras pieminekļu attīstības 
iespēju izdevības, kuras sniedz ārējā vide un definējot iespējamās pārvaramās problēmas un ārējos 
draudus.  

Veicot zemes izmantošanas veidu attīstības prognozi, tika vērtētas lauksaimniecisko zemju, 
mežsaimniecisko zemju, ūdenssaimniecības, karjeru izstrādes, zivsaimniecības izmantošanas teritoriju, 
mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, darījumu, sabiedriskās, rūpnieciskās ražošanas 
apbūves teritoriju attīstības iespējas. Atsevišķi tika izvērtētas satiksmes un inženiertehniskās apgādes 
apbūves teritoriju un objektu turpmākā attīstība.  

Perspektīvā, plānojot Mālpils pagasta teritorijas attīstību, tiek paredzētas ar daudzām nozarēm saistīto 
apbūves teritoriju – gan sabiedriskās, gan darījumu apbūves, gan lauksaimnieciskās un rūpniecības 
ražotņu apbūves, gan satiksmes infrastruktūras objektu apbūves tālākas attīstības iespējas. Vienlaicīgi 
ar attīstības iespējām teritorijas plānojuma grozījumu risinājumos ir ievērtētas daudzu ar vides 
aizsardzību saistītu problēmu līdzsvarošanas iespējas. 

 

10.1. Dabas pamatnes teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums. Attīstības 
iespēju analīze 

 

Nozare Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

Ģeomorfoloģiskā 
uzbūve, reljefs, 
augsnes, fiziski 
ģeogrāfiskais 
raksturojums 

 

 Izveidot un attīstīt tūrisma 
maršrutus (velotūrisms, gājēju, 
kombinētais) 

 Noteikt ierobežotus 
izmantošanas noteikumus 
ainaviski vērtīgākajās teritorijās 

 Sakārtot tūrismam pievilcīgās 
vietas (sakopšana, norādes, 
informatīvais materiāls) 

 Sadarboties ar pieguļošajām 
pašvaldībām kopēju projektu 
uzsākšanā 

 Ierobežots finansējums 

 Zemes īpašnieku interešu 
aizskaršana 
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Nozare Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

 

Virszemes ūdeņi  Rada aktīvās atpūtas (zvejas un 
makšķerēšanas, izbraucieni ar 
laivām) iespējas 

 Ūdenstilpņu pludmaļu 
izmantošana peldvietu 
iekārtošanai 

 Laivu piestātņu izveidošana 

 Ražošanas un sadzīves 
notekūdeņu, 
lauksaimniecības radītais 
piesārņojums virszemes 
ūdeņos 

 Organizatoriskas un 
institucionālas problēmas 

 Īpašnieku interešu 
aizskaršana 

Meži   Rada aktīvās atpūtas iespējas 
(ogošana, sēņošana, slēpošana, 
izjādes ar zirgiem, meža takas) 

 

 Antropogēnās ietekmes 
negatīvā ietekme uz mežu 

 Īpašnieku intereses 

Kultūras, arhitektūras 
un arheoloģijas 
pieminekļi 

 

 Pilnveidot un attīstīt Mālpils 
pagasta kultūrvēsturiskos 
objektus (muižas, parkus, 
pilskalnus, u.c.) 

 Veicināt tūrisma infrastruktūras 
attīstību 

 

 Privātīpašums uz zemi var 
radīt draudus arheoloģijas 
pieminekļu saglabāšanai 
un izpētei 

 Ierobežoti finansiālie 
resursi 

 

10.2. Teritorijas izmantošanas. Attīstības iespēju analīze 

 

Zemes 
lietošanas veids 

Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

Lauksaimnieciskās 
zemes un 
lauksaimnieciskā 
ražošana  

 

 Aktivizēt daudzpusīgas 
saimniekošanas iespējas 

 Daudzveidīgu nelauksaimnieciskas 
darbības pakalpojumu attīstība 
(tūrisms, naktsmītnes, ēdināšana) 

 Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība; 

 Noteikt nacionālas nozīmes 
lauksaimnieciski augstvērtīgās LIZ 
teritorijas 

 Neapsaimniekoto īpašumu 

 Mārketinga stratēģijas 
jaunizveidotajiem 
pakalpojumiem 
neesamība 

 Savstarpējās 
koordinācijas sistēmas 
izstrāde 
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Zemes 
lietošanas veids 

Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

apzināšana, darbs ar īpašniekiem 
īpašumu sakopšanā; kontrole par 
sakoptību 

 Aizaugušo lauksaimniecības zemju 
atjaunošana (krūmu izciršana, 
meliorācijas sistēmas atjaunošana) 

 Sakoptāko īpašumu apzināšana, 
īpašnieku atbalstīšana, pieredzes 
popularizēšana, piedalīšanās pagasta, 
rajona un valsts rīkotajos konkursos 

 Veikt neizmantoto bijušo fermu un 
lauksaimniecisko ražotņu teritoriju 
rekultivēšanu 

 Noteikt rekultivējamas karjeru 
izstrādes teritorijas – Ķeviešu purvā kā 
lauksaimniecībā izmantojamu 
(dzērveņu audzēšana) 

Mežsaimniecība  Esošās mežu teritorijas noteikt kā 
mežsaimnieciskās izmantošanas 

 Pieredzes popularizēšana mežu 
sakopšanā 

 Privātīpašnieku 
interešu aktivizēšana 

 

Ūdenssaimniecība   Virszemes ūdensteces un ūdenstilpes 
noteikt kā ūdenssaimniecības 
teritorijas 

 Meliorāciju sistēmas noteikt kā 
ūdenssaimniecības teritorijas 

 Finansējuma piesaiste 
sistēmu uzturēšanai 

 

Karjeru izstrāde  Noteikt jaunas karjeru izstrādes 
teritorijas ģipšakmens atradnes 
teritorijās pie Ķešāniem un 
Kalnavēniem 

 Noteikt smilts grants karjeru izstrādes 
teritorijas 

 Noteikt rekultivējamas kā 
lauksaimnieciskās zemes karjeru 
izstrādes teritorijas pēc to izstrādes 
pabeigšanas 

 Izstrādāto karjeru 
rekultivācija 

 

Vienģimeņu un 
divģimeņu 
dzīvojamo ēku, 

 Noteikt jaunas savrupmāju apbūves 
teritorijas Mālpils ciemā, Sidgundas 
ciemā 

 Nepietiekošs valsts 
atbalsts 

 Zems iedzīvotāju 
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Zemes 
lietošanas veids 

Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

savrupmāju 
apbūves teritorijas 

 Piesaistīt investorus jaunu mājokļu 
būvniecībā (valsts, uzņēmēji) 

dzīves līmenis 

 

 

Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās 
apbūves teritorijas 

 Noteikt esošās daudzdzīvokļu 
apbūves teritorijas kā rekonstruējamas 

 Noteikt jaunas daudzdzīvokļu apbūves 
teritorijas Mālpilī, kvartālā starp Peldu 
– Ķiršu - Jauno ielu un pie centra 
fermas 

 Piesaistīt investorus 

 

 Nepietiekošs valsts 
atbalsts 

 Zems iedzīvotāju 
dzīves līmenis 

 

Darījumu apbūves 
teritorijas 

 Noteikt jaunas darījumu apbūves 
teritorijas Mālpils muižas teritorijai 

 Noteikt rekreācijas teritoriju Bukās, 
Sidgundā, Mālpilī 

 

 _______________ 

 

Sabiedriskās 
apbūves teritorijas 

 Sniegt dažādus pakalpojumus 
(izglītība, kultūra, sports)  

 Piesaistīt investorus 

 

 Nepietiekošs 
finansējums 

 

Rūpniecības 
objektu apbūves 
teritorijas 

 Noteikt jaunas rūpniecības objektu 
apbūves teritorijas 

 Noteikt neizmantotās bijušo fermu 
teritorijas kā rekultivējamas teritorijas 

 

 _______________ 

 

Neklasificētie 
objekti (potenciāli 
piesārņotie un 
piesārņotie objekti)  

 Noteikt potenciāli piesārņoto un 
piesārņoto objektu statusu 

 Noteikt teritorijas kā rekultivējamas 

 Noteikt aizsargjoslas 

 

 _______________ 
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10.3. Satiksmes un tehniskā infrastruktūra. Attīstības iespēju analīze 

 

Nozare Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

Satiksmes 
infrastruktūras objekti 

 Izveidot veloceliņu pa Rīgas 
rajona tūrisma maršrutu gar 
valsts autoceļiem P 8, V 84, V 
71 (līdz Kalnavēniem), V 59 
(līdz Lazdām) 

 Noteikt kā mazo lidostu bijušo 
lidlauka teritoriju pie Bukām 

 Piesaistīt investorus lidlauka 
attīstībā 

 Vides aizsardzības prasību 
ievērošana 

 Finanšu trūkums 

 

Siltumapgāde 

 

 Izmantot alternatīvas apkures 
veidus 

 Esošās sistēmas attīstība un 
uzturēšana 

 

 Patērētāju problēmas ar 
iedzīvotāju maksātspēju 

 Ierobežots finansējums 

Ūdensapgāde  Veikt municipālās 
ūdensapgādes sistēmas 
rekonstrukciju 

 Noteikt jaunus maģistrālos tīklu 
attīstības virzienus ciemu 
teritorijās mazstāvu dzīvojamās 
apbūves apkalpošanai 

 

 Finansējuma piesaistīšana 

 Pakalpojumu 
sadārdzināšanās 

Sadzīves notekūdeņu 
kanalizācija 

 Noteikt jaunus maģistrālos tīklu 
attīstības virzienus ciemu 
teritorijās 

 Veikt Sidgundas un Upmalu 
ciemu kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukciju 

 Novirzīt tehnikuma nogabala 
apbūves kanalizāciju uz 
pašvaldības attīrīšanas 
iekārtām 

 

 Finansējuma piesaistīšana 

 Pakalpojumu un 
būvizmaksu 
sadārdzināšanās 

Ražošanas notekūdeņu 
kanalizācija  

 Noteikt prasības notekūdeņu 
attīrīšanai 

 _______________ 
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Nozare Iespējas, ko sniedz ārējā vide Pārvaramās problēmas un 
iespējamie draudi 

  

Elektroapgāde  Esošās sistēmas attīstība un 
uzturēšana 

 Gaisvadu līniju sistēmas 
rekonstrukcija 

 

 _______________ 

 

Sakari  Izmantot modernās bezvadu 
tehnoloģijas telefona un 
interneta sakaru 
nodrošināšanai 

 Noteikt par interneta 
pieslēguma apkalpes zonu visu 
pagasta teritoriju 

 

 Ierobežots finansējums 

 Ierobežoti pieslēgumu 
apkalpes areāli 

 

Gāzes apgāde  Noteikt plānoto gāzesvada 
izbūves trasi virzienā no 
Jūdažiem uz „Kalnavēniem” 

 Privāto investoru piesaiste 
gāzes vada izbūvei 

 

 _______________ 
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11. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 
 

11.1. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un objekti     LS 

Mālpils pagastā kā lauksaimnieciski izmantojamās teritorijas tiek noteikti visas zemes vienības 
ar vai bez dzīvojamo māju uz tās, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir laukkopības, 
zivkopības, lopkopības, augļkopības un lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un pārstrāde, 
bet pakārtotais zemes izmantošanas veids – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.  

 

 LS (kods- 01). Visas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un objekti tiek noteikti grafiski, ar M 1:10 
000 mēroga noteiktību. Aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 mēroga noteiktību, iezīmējot 
aizsargjoslas ar platumu vismaz 20 m. 

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi.  

 Mālpils pagastā tiek noteiktas nacionālas nozīmes un rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības 
zemes sekojošos nogabalos, kuri norādīti „Grafiskās daļas” kartē Nr.3 „Mālpils pagasta plānotā un 
atļautā teritorijas izmantošana”, nacionālas nozīmes un rajona nozīmes augstvērtīgās 
lauksaimnieciskās zemes aizliegts transformēt par apbūves zemēm. 

Kā lauksaimnieciskai izmantošanai rekultivējama karjeru izstrādes teritorija tiek noteikta daļa no kūdras 
izstrādnes teritorijas Ķeviešu purvā. 

Tiek noteikti vispārīgie nosacījumi zemes izmantošanai un apbūvei lauksaimniecībā izmantojamās 
teritorijās, apbūves prasības un citas prasības, t.sk. minimālā zemes vienības platība – 2 ha, nosacījumi 
lopkopības fermu, prasības LIZ transformācijai.  

 

11.2. Mežsaimnieciskās teritorijas        M 

Mālpils pagastā kā mežsaimnieciski izmantojamās teritorijas tiek noteiktas visas esošās mežu 
zemes, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība – saimnieciskie meži, 
jaunaudzes, izcirtumi, lauces, apmežojamās teritorijas, meliorācijas sistēmas mežu zemēs, bet 
pakārtotais zemes izmantošanas veids – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas. 

 

M (kods 02). Visas mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas un objekti tiek noteikti grafiski, ar M 1:10 
000 mēroga noteiktību. Aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 mēroga noteiktību, iezīmējot 
aizsargjoslas ar platumu vismaz 20 m.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi.  

Mālpils pagastā mežsaimnieciskās teritorijās tiek noteiktas aizsargājamās mežu teritorijas, tiek noteiktas 
- mikrolieguma Nr. 649 teritorija Rīgas Virsmežniecības Mālpils mežniecības 15 kvartālā, 7. nogabalā 
2,4 ha platībā. 
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11.2.1. tabula. Mikrolieguma teritorija Mālpils pagastā. 

Nr.p.k. 
Kadastra 

vienības Nr. 
Meža Kvart. 

Nr. 
Aizsargājamās teritorijas platība, 

ha (no LVM datu bāzes) 
Aizliegtā darbība 

1. 80740030469 115.-7.nog. 2,4 Aizliegta mežsaimnieciskā darbība  

 

Apmežojamās teritorijas netiek noteiktas. 

VAS „Latvijas Valsts meži” uzrādītās kvartālu, nogabalu teritorijas un platības esošajām aizsargājamām 
zonām gar mitrzemēm, ūdeņiem, esošajiem dabiskajiem mežu biotopiem, īpaši aizsargājamiem meža 
iecirkņiem skatīt Mālpils pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pielikumā Nr. 1. 

 

11.3. Ūdenssaimniecības teritorijas        Ū 
Mālpils pagastā kā ūdenssaimniecības teritorijas tiek noteiktas visas publisko ūdeņu –Lielās 
Juglas upes, fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošās dabiskās un mākslīgās 
virszemes ūdeņu teritorijas, zemes apūdeņošanas un meliorācijas sistēmas un to virszemes un 
pazemes sastāvdaļas, ūdenskrātuves, dambji, aizsprosti un krasta hidoraizsardzības būves.  

 

Ū (kods 03). Visas ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas un objekti tiek noteikti grafiski, ar M 1:10 
000 mēroga noteiktību. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas tiek parādītas ar M1:10000 mēroga 
noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar platumu vismaz 20 m.  

Kā ūdenstilpes, kuras tiek izmantotas kā ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām tiek noteikta 
Centra ūdenskrātuve Mālpilī, visu HES uzpludinājuma ūdenskrātuves, kā arī privātdīķi. 

Sabiedriskās peldvietas netiek noteiktas.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, 
virszemes ūdensobjektu, purvu un meliorācijas sistēmu aizsargjoslas, aprobežojumi tajās,  

 

11.4. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas      IR 

Mālpils pagastā kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas tiek noteiktas smilts - grants atradņu 
teritorijas, esošās kūdras izstrādes teritorijas purvos un ģipšakmens atradnes teritorija Ķešānos 
- Liepmežos un Kalnavēnos. 

 

IR (kods 04). Visas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar M 1:10 000 mēroga 
noteiktību. Teritorijās esošās aizsargjoslas tiek parādītas ar M1:10000 mēroga noteiktību, iezīmējot 
aizsargjoslas ar platumu vismaz 20 m. 

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunas apbūves uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes.  
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11.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas          DzM 
Mālpils pagastā kā mazstāvu apbūves teritorijas tiek noteikti visas zemes vienības un izbūves 
teritorijas ar vai bez dzīvojamās māju uz tā, kur primārais zemes izmantošanas veids ir 
vienģimenes vai divģimeņu 1 - 2 stāvu ēku dzīvojamā apbūve, bet sekundārais zemes 
izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.  

 

DzM (kods 06). Visas mazstāvu apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar M1:10 000 un 
M1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās aizsargjoslas tiek parādītas ar M1:10000 unM1:2000 
mēroga noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m. 

Tiek noteiktas jaunas plānotās un atļautās teritorijas izmantošanas Sidgundā, Mālpilī mazstāvu 
dzīvojamās un skrajas savrupmāju apbūves teritorijām. 

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunu apbūves teritoriju izmantošanas uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes.  

 

11.6. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas           DzD  
Mālpils pagastā kā daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes 
vienības ar vai bez dzīvojamās mājas uz tā un izbūves teritorijas, kur primārais zemes 
izmantošanas veids ir 2 - 4 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve ar īres vai privātiem 
dzīvokļiem, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās 
izmantošanas.  

 

DzD (kods 07). Visas daudzstāvu apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar M 1:10 000 
un M1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 un M 
1:2000 mēroga noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m. 

Visas esošās daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteiktas kā rekonstruējamas. No jauna 
tiek noteiktas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Mālpils ciema teritorijā, kvartālā starp Ķiršu - 
Peldu un Jauno ielu, pie Centra fermas. 

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunu apbūves teritoriju izmantošanas uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes.  

 

11.7. Darījumu un rekreācijas apbūves teritorijas              DR 
Mālpils pagastā kā darījumu un rekreācijas apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes 
vienības un izbūves teritorijas, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir komerciāla rakstura, 
bet pakārtotais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.  

 

DR (kods 08). Visas darījumu un rekreācijas apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar 
M1:10 000 un M1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās aizsargjoslas tiek parādītas ar M1:10000 
unM1:2000 mēroga noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m 
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Jaunas teritorijas kā tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas tiek noteiktas teritorijas Mālpils 
ciemā, Sidgundā un Upmalās.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunu apbūves teritoriju izmantošanas uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes.  

 

 

11.8. Sabiedriskas apbūves teritorijas        S 

Mālpils pagastā kā sabiedriskās apbūves teritorijas tiek noteiktas visas zemes vienības ar vai 
bez apbūves un izbūves teritorijas, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir sabiedriskām 
vajadzībām kalpojoša iestāde- pakalpojumu, pārvaldes, kultūras, izglītības, sporta vai 
medicīniska rakstura iestāde, kā arī reliģiska, labklājības vai labdarības un cita līdzīga 
nekomerciāla rakstura institūcija, bet pakārtotais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā 
atļautās izmantošanas 

 

S (kods 09). Visas sabiedriskai apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar M 1:10 000 un 
M 1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 un M 1:2000 
mēroga noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m 

Jaunas teritorijas sabiedriskajai apbūvei netiek noteiktas. Tiek noteiktas aizsargjoslas ap kapsētām un 
aprobežojumi to izmantošanā.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai.  

 

 

11.9. Rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijas             RR 
Mālpils pagastā kā rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijas tiek noteikti visas zemes vienības 
un izbūves teritorijas ar vai bez apbūves, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir rūpnieciska 
rakstura iestāde vai ražojoša rakstura iestāde, bet pakārtotais zemes izmantošanas veids - citas 
šajā teritorijā atļautās izmantošanas.  

 

RR (kods 10). Visas rūpnieciskai ražošanas apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar 
M1:10 000 un M1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās aizsargjoslas tiek parādītas ar M1:10000 
unM1:2000 mēroga noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m 

Jaunas rūpnieciskās ražošanas objektu teritorijas tiek noteiktas Upmalu un Sidgundas ciemos.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunu apbūves teritoriju izmantošanas uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes.  
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11.10. Satiksmes infrastruktūras objekti un teritorijas     SI 
Mālpils pagastā satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas nozīmē teritorijas gājēju, 
velosipēdistu, autotransporta, dzelzceļa un gaisa satiksmes vajadzībām, kā arī ar tiem saistītās 
būves 

 

SI (kods 11). Visas satiksmes infrastruktūras apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar 
M1:10 000 un M1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās un satiksmes infrastruktūras objektu 
aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 un M 1:2000 mēroga noteiktību, iezīmējot aizsargjoslas ar 
platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m 

Tiek noteikti sekojoši jaunizbūvējami ielu posmi Mālpilī : 

 Pīpeņu ielas turpinājums līdz Mālpils ciema robežai; 

 ielas posms starp Jauno un Peldu ielām.  

Autoceļu V 84, P 8, V 71 –V 59 līdz Lazdām tiek noteikti kā ceļu posmi, kurus rekonstruējot vai veicot 
kapitālā remonta darbus, jāizbūvē veloceliņi.  

Kā mazā lidlauka teritorija tiek noteikts lidlauks pie Bukām. Mazā lidlauka pie Bukām teritorija tiek 
noteikta izmantot vienīgi gaisa satiksmei un ar to saistīto ēku un būvju izbūvei.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunu apbūves teritoriju izmantošanas uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes. Tiek noteikta 
ielu klasifikācija, ielu sarkanās līnijas, autoceļu aizsargjoslas un aprobežojumi tajās, dzelzceļu kustības 
drošības prasības, dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas un aprobežojumi tajās, pasažieru 
pārvadājumu maršruti, prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai, prasības ielu un ceļu izbūvei.  

 

11.11. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorijas   IT 
Mālpils pagastā inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorijas nozīmē apbūves 
teritoriju, kur zemes un būves tiek izmantotas valsts, pašvaldības un privāto 
inženierkomunikāciju objektu apbūvei, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumiem un iestādēm. 

 

IT (kods 11). Visas inženiertehniskās infrastruktūras apbūvei izmantojamās teritorijas tiek noteiktas 
grafiski, ar M 1:10 000 un M 1:2000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās un pašu inženiertehnisko 
infrastruktūras objektu aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 un M 1:2000 mēroga noteiktību, 
iezīmējot aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m 

Mālpils ciemā tiek noteikti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas perspektīvie pieslēguma areāli: 

a) apbūves kvartāli, kuri ietilpst kapsētu aizsargjoslās Siguldas - Torņkalna ielu kvartālos un 
Mālpils kapsētai pieguļošās apbūves teritorijās; 

b) rūpnieciskās ražošanas teritorijai kvartālā starp Vibrokas un Rūpniecības ielām; 

c) mazstāvu apbūves teritorijās starp Pilskalna un Dzirnavu ielām; 

d) mazstāvu apbūves teritorijās starp Sudu un Lejciema ielu.  
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Daļa Mālpilī un visi Sidgundā esošie ūdensvadu - kanalizācijas un siltumtīklu inženiertehniskie tīkli tiek 
noteikti kā rekonstruējami. (Tehnikuma ābeļdārza - Dambekalna nogabals, Doktorāta – Šopu nogabals; 
Baznīcas – Sliseru nogabals). 

Mālpils pagastā tiek noteikta perspektīvā gāzes vada Sigulda - Jūdaži - Kalnavēni izbūves trase. 

Visa Mālpils pagasta teritorija tiek noteikta kā nodrošināma ar interneta pieejamību.  

Tiek noteikti galvenie un pakārtotie teritorijas izmantošanas veidi, prasības teritoriju izmantošanai, un 
prasības jaunu apbūves teritoriju izmantošanas uzsākšanai- pēc detālplānojuma izstrādes. Tiek 
noteiktas elektronisko sakaru, elektrotīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, ģeodēzisko 
punktu, gāzes vadu un būvju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, virszemes un pazemes ūdensgūtņu 
aizsargjoslas un aprobežojumi tajās.  

 

11.12. Rekultivējamās teritorijas                 RE 
Mālpils pagastā kā rekultivējamas teritorijas tiek noteikti visi zemes vienības un izbūves 
teritorijas ar vai bez apbūves, kur galvenais zemes izmantošanas veids rada reālu fizisku, 
laboratoriski konstatējamu vai vizuālu piesārņojumu, degradē teritoriju un kuru efektīva 
izmantošana nav uzsākama bez īpašu, atjaunojošu pasākumu veikšanas 

 

Rekultivējamās teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar M 1:10 000 mēroga noteiktību. Teritorijās esošās un 
pašu rekultivējamo objektu aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 mēroga noteiktību, iezīmējot 
aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m.  

Mālpils pagastā kā rekultivējamas teritorijas tiek noteiktas: 

1. potenciāli piesārņotās teritorijas - bijušo lauksaimniecības fermu teritorijas, kurās ēkas 
un būves ir vidi degradējošā stāvoklī; 

2. piesārņotās vietas saskaņā ar LVĢMA datiem; 

3. izstrādātos grants, kūdras un ģipša karjerus. 

Tiek noteikta aizsargjosla ap bijušo atkritumu izgāztuves teritoriju un aprobežojumi aizsargjoslā.  

 

11.13. Dabas pamatnes teritorijas          D 

Mālpils pagastā dabas pamatne nozīmē teritorijas, kuras veido īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, dabas pieminekļi, zaļie stādījumi, ūdensbaseinu aizsargjoslu daļas ciemos, kur 
apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana ir saistīta ar dabas resursu 
izmantošanu, rekreāciju un vides aizsardzību.  

 

D (kods 05). Visas dabas pamatnes teritorijas tiek noteiktas grafiski, ar M 1:10 000 un M 1:2000 mēroga 
noteiktību. Aizsargjoslas tiek parādītas ar M 1:10000 un M 1:2000 mēroga noteiktību, iezīmējot 
aizsargjoslas ar platumu attiecīgi vismaz 20 m un 10m.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek noteiktas sekojoši: 

1. visi pagasta teritorijā esošie dižkoki tiek noteiktas kā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas- ID 
2044, parastais ozols, (Quercus robur L.). Mālpilī, Mālpils muižas parkā; 
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2. kā pagasta nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas tiek noteikta ozolu aleja Mālpilī. 

 Tiek noteiktas prasības zemes izmantošanai dabas pieminekļu teritorijā un pārējās dabas pamatnes 
teritorijās.  

 

11.14. Riska teritorijas un objekti, būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas 

Ja LR normatīvie akti nenosaka citādi, Mālpils pagastā riska teritorijas un objekti tiek noteikti saskaņā ar 
LR likuma „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” prasībām, 19.06.2001 MK noteikumu Nr. 259 
„Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām. 

Mālpils pagastā atrodas Rīgas rajona īpaši svarīgo, paaugstināta riska un bīstamo objektu kategorijā 
klasificēts objekts- SIA „Mālpils Piensaimnieks”, kura avārijas varbūtība ir ticama- reizi 10 - 100 gados.  

Būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas tiek noteiktas Lielās Juglas un Sudas palienu pļavas.  



MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. – 2020. 
I sējums. Paskaidrojuma raksts. 

 

MĀLPILS PAGASTA PADOME 
 

 

85

 


	1. IEVADS 
	2. MĀLPILS PAGASTA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
	3. DABAS TERITORIJAS, DABAS RESURSI, AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN KULTŪRVĒSTURISKIE PIEMINEKĻI 
	4. APDZĪVOJUMS 
	7. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 
	7.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (KODS 01)      LS
	7.2. Mežsaimnieciskās teritorijas (KODS 02)       M
	7.5. Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (KODS 06 un 07)  DzM un                  DzD
	degvielas tirdzniecība

	7.7.  Sabiedriskās apbūves teritorijas (KODS 09)        S
	Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un sociālās infrastruktūras teritorijas un objekti 
	7.8.  Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves objektu teritorijas (KODS 10)   RR
	7.9.  Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (KODS 11)        SI
	7.10.  Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu teritorijas (kods 12)     IT
	7.11.  Rekultivējamās teritorijas         RE

	8. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN PRINCIPI
	9. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN IESPĒJAS
	10. MĀLPILS PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBU IETEKMĒJOŠO NOZARU UN SEKTORU ATTĪSTĪBAS IESPĒJU ANALĪZE
	Iespējas, ko sniedz ārējā vide

	11. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI

