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1 .  I E V A D S  
1.1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033.gadam (turpmāk – stratēģija) ir Mālpils novada 
hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa 
attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva līdz 
2033.gadam.  

Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo 
vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas1. 
Vadlīnijas jāņem vērā, izstrādājot jaunus Mālpils novada pašvaldības attīstības dokumentus vai to 
grozījumus, lai nodrošinātu saskaņotu un ilgtspējīgu novada telpisko attīstību. 

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Attīstības plānošanas sistēmas likumu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 
reģionālā un vietējā līmenī (aktualizētā redakcija, 2012.gada 4.aprīlis).  

Ievērojot pēctecības un savstarpējās saskaņotības principu, dokumentā izvirzītie ilgtermiņa uzstādījumi ir 
saskaņā ar nacionālā līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentu - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030.gadam (Latvija 2030), reģiona līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokumentiem: Rīgas plānošanas 
reģiona attīstības stratēģiju 2000. – 2020.gadam un Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2005. – 
2025.gadam, kā arī spēkā esošajiem vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem: Mālpils novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Mālpils novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam un 
kaimiņu novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām.  

 

ILUSTRĀCIJA 2: ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU HIERARHIJA 

Dokumentu papildina Mālpils novada vidusskolas organizētā 1.-4.klašu skolēnu zīmējumu konkursa darbi 
par tēmu „Mālpils novads 2033.gadā”. 

                                                           
1 Teritorijas attīstības plānošanas likuma21.panta 2.punkts 
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1.2. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS KOPSAVILKUMS 

 

I E D Z Ī V O T Ā J U  S K A I T A  D I N A M I K A  U N  A P D Z Ī V O J U M S  
Mālpils novada iedzīvotāju skaits, līdzīgi vispārējām Latvijas tendencēm, turpina pakāpeniski samazināties. 
2013.gada 1.jūlijā Mālpils novadā bija reģistrēti 3815 iedzīvotāji2, kas ir par 349 jeb 8,4% mazāk kā 
2007.gada 1.jūlijā. Saglabājoties pašreizējai tendencei, iedzīvotāju skaits 2033.gadā Mālpils novada 
teritorijā nebūs lielāks par 2500 iedzīvotājiem. Plānojot Mālpils novada telpisko attīstību, jāveic ilgtspējīgi 
ieguldījumi tālākā novada attīstībā, ņemot vērā Latvijas kā Eiropas sarūkošā reģiona valsts fenomenu.  

Mālpils novadu veido viena administratīvi teritoriālā vienība – bijušais Mālpils pagasts. Novadā ir trīs ciemi - 
Mālpils (administratīvais centrs) ar 2293 iedzīvotājiem, Sidgunda (472 iedzīvotāji) un Upmalas (78 
iedzīvotāji), kā arī divas viensētu grupas – Vite (51) un Bukas (30)3.  

P Ā R V A L D Ī B A  U N  P U B L I S K I E  P A K A L P O J U M I  
Mālpils novadu raksturo strukturizēta pārvaldība un daudzveidīgs publisko pakalpojumu klāsts. Vairums no 
pakalpojumiem pieejami Mālpilī un atsevišķi pakalpojumi Sidgundas ciemā. Ņemot vērā nelielo novada 
izmēru, ceļu tīklu un sabiedriskā transporta nodrošinājumu, pakalpojumi uzskatāmi par pieejamiem. Īpaši 
izceļama pašvaldības izglītības jomas struktūra – tiek nodrošināti vispārējās, profesionālās, profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības, kā arī mūžizglītības pakalpojumi visām vecuma grupām. Novadā ir 5 
pašvaldības izglītības iestādes - PII „Māllēpīte”, Mālpils novada vidusskola (ar filiāli Sidgundā), Mālpils 
internātpamatskola, Mālpils Profesionālā vidusskola, Mālpils mūzikas un mākslas skola. Mūžizglītības 
aktivitātes novadā organizē biedrība „Mālpils tautskola”. Aktīvas ir arī citas nevalstiskās organizācijas 
(Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība „Notici sev”. Ģimeņu atbalsta grupa, Mālpils pagasta politiski 
represēto nodaļa, Mālpils makšķernieku biedrība „Mālpils zivīm”, Mālpils Tautskola Jauniešu apvienība 
„MJA.U” u.c.), kuras ar novada pašvaldību īsteno kopīgus projektus. 

Mālpils kultūras centrs ir viens no lielākajiem kultūras namiem lauku pašvaldībās Latvijā. Teritorijā atrodas 
divas bibliotēkas – Mālpilī un Sidgundā. Nozīmīgākie sporta infrastruktūras objekti ir Mālpils sporta 
komplekss ar peldbaseinu, labiekārtoti volejbola laukumi, kā arī slidotava. 

                                                           
2 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, Iedzīvotāju reģistra statistika uz 01.07.2013, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 
3 Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, Paskaidrojuma raksts 

ILUSTRĀCIJA 3: MĀLPILS NOVADA ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS LATVIJĀ UN RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 
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Citi nozīmīgākie publisko pakalpojumu sniedzēji ir PA „Mālpils sociālais dienests” - sociālās aprūpe un 
pakalpojumi, PSIA „Norma-K” – centralizētās ūdenssaimniecības, centralizētās siltumapgādes, 
labiekārtošanas, ceļu uzturēšanas un tml. pakalpojumi, Mālpils novada pašvaldības policija, būvvalde u.c. 
pašvaldības iestādes. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 2 996 178 LVL (4263177 EUR), no kuriem 34% veidoja 
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa4.  

F U N K C I O N Ā L Ā S  S A I T E S  
Ņemot vērā ģeogrāfisko novietojumu, izteiktas funkcionālas saites Mālpils novadam ir ar Siguldas pilsētu, 
kas atrodas 20 km attālumā no Mālpils, kā arī Rīgas pilsētu, kas atrodas 60km attālumā no Mālpils. Uz šīm 
divām pilsētām Mālpils novada iedzīvotāji dodas saņemt pakalpojumus, kas novadā pieejami tikai daļēji vai 
nav pieejami vispār, kā arī izmanto darba tirgus iespējas.  

T E H N I S K Ā  I N F R A S T R U K T Ū R A  
Teritoriju šķērso valsts reģionālie autoceļi P3 Garkalne – Alauksts un P8 Inciems – Sigulda – Ķegums, kā arī 
11 valsts vietējie autoceļi, no kuriem tikai viens ir ar asfaltbetona segumu, bet pārējie – grants. Novadā 
reģistrēto5 ceļu kopējais garums ir 223,5 km, no kuriem 90,5 km ir valsts autoceļi. Pašvaldības ielu 
kopgarums ir 39,73 km. Inženierinfrastruktūras un ceļu tehniskais stāvoklis, līdzīgi vispārējām tendencēm 
Latvijā, lielākoties uzskatāms par neapmierinošu un neatbilstošu mūsdienu prasībām. Novada teritorijā 
atrodas mazās aviācijas lidlauks, kas pašlaik netiek apsaimniekots, tomēr ir ar potenciālu attīstīt 
uzņēmējdarbību.  

D A B A S  R E S U R S I  U N  K U L T Ū R V Ē S T U R I S K A I S  M A N T O J U M S  
Kopējā novada teritorijas platība6 ir 21985,7 ha. Mālpils novada 51% teritorijas klāt meži7, bet 39% ir 
lauksaimniecībā izmantojamā zemes, 2% - ūdens objektu zemes, 8% - pārējās zemes (t.sk. krūmāju, purvu, 
zemes zem ēkām, pagalmiem, ceļiem). Novadā pieejami kūdras, ģipšakmens un smilts būvmateriālu un to 
izejvielu resursi. Nozīmīgākais virszemes ūdens objekts – Lielā Jugla. Nozīmīgākie Mālpils novada objekti: 
Mālpils muižas komplekss un parks, Mālpils luterāņu baznīca, Vīnkalns – Mālpils pilskalns, Mālpils kultūras 
nams, Mālpils sporta halle, mākslinieku Skulmju dzimtas piemiņas vietas. 

                                                           
4 Mālpils novada domes 2012.gada publiskais pārskats 
5 Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, Paskaidrojuma raksts 
6 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2013.gada 1.janvāri, Valsts 
Zemes dienests 
7 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2013.gada 1.janvāri, Valsts 
Zemes dienests 

ILUSTRĀCIJA 4: MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLAS 1.-4.KLAŠU SKOLĒNU ZĪMĒJUMI 
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N O V A D A  E K O N O M I K A  
Bezdarba līmenis8 2013.gada 31.jūlijā bija 5,9%. Galvenās uzņēmējdarbības jomas ir mazumtirdzniecība, 
lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sniegšana. Lielākie uzņēmumi pēc 
apgrozījuma - SIA „Emu Skulte” (kokapstrāde un kokmateriāli), SIA „Emu” (kokapstrāde un kokmateriāli), IK 
„SB Transports” (kravu pārvadājumi), SIA „HB Textiles Latvia” (lietotu apģērbu un apavu tirdzniecība), SIA 
„Mālpils piensaimnieks” (piena produkti), SIA „Woodpro” (galdniecība, plastmasas būvelementu ražošana), 
SIA „Sidgunda 2” (lopkopība). 

N O Z Ī M Ī G Ā K I E  P R O J E K T I  
Pēdējo 5 gadu laikā Mālpils novadā īstenoti vairāki projekti (gan pašvaldības iestāžu un uzņēmumu, gan 
nevalstisko organizāciju un interešu kopu). Projekti īstenoti gan novada tehniskās infrastruktūras 
uzlabošanai (ūdenssaimniecības, siltumapgādes pakalpojumu attīstībai), pašvaldības kapacitātes 
stiprināšanai, izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai, gan arī teritorijas labiekārtošanai 
(skeitparka izveide), ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai (zivju resursu aizsardzībai), iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalstīšanai un tml. 

A T T Ī S T Ī B A S  I N D E K S S  
Pēc teritorijas attīstības indeksa9 Mālpils novads starp 110 Latvijas novadiem ieņem 21.vietu (rādītājs – 
0,434).  

 

ILUSTRĀCIJA 5: INFOGRAMMA PAR MĀLPILS NOVADA PAŠREIZĒJO SITUĀCIJU 
                                                           
8 Bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem, 31.07.2013, Nodarbinātības valsts aģentūra 
9 Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumi Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas 
kārtību un tā vērtībām” 
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2 .  S T R A T Ē Ģ I S K Ā  D A Ļ A 10 
2.1.  ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA)  

 

ILUSTRĀCIJA 6: MĀLPILS NOVADA VĪZIJA 

I Z G L Ī T Ī B A S  C E N T R S   
2033.gadā novads ir vieta, kur Mālpils un apkārtējo novadu iedzīvotāji var iegūt kvalitatīvu izglītību visa 
mūža garumā. Šeit ir pieejami pirmskolas, pamata, vispārējās, profesionālās izglītības pakalpojumi un 
nodrošināta moderna izglītības iestāžu infrastruktūra. Ikviens iedzīvotājs šeit var rast dažādas interešu un 
mūžizglītības iespējas, pilnveidojot sevi un savu zināšanu un prasmju klāstu. Iedzīvotājs, kas ieguvis izglītību 
Mālpils novadā, ir konkurētspējīgs darba tirgū, kā arī spējīgs veiksmīgi turpināt izglītoties augstāka līmeņa 
mācību iestādēs ārpus novada robežām.  

K U L T Ū R A S  C E N T R S   
2033.gadā novadā darbojas vairāki kultūras kolektīvi. Novada kultūras namā, kas ir moderns un piemērots 
dažādiem pasākumiem, norisinās regulāri kultūras notikumi, kolektīvu skates, konkursi, izstādes; sev tīkamu 
brīvā laika pavadīšanas veidu šeit var atrast ikviens.  

S P O R T A  C E N T R S   
2033.gadā Mālpils novads ir iecīnīts sporta treniņu un sacensību centrs gan reģionālā, gan arī nacionālā 
līmenī. Plašas sporta un aktīvās atpūtas iespējas tiek piedāvātas Mālpils novada iedzīvotājam, kurš ir 
sabiedriski aktīvs un sportisks. 

P I L N V Ē R T Ī G A  D Z Ī V E S  T E L P A   
2033.gadā Mālpils novadā tiek nodrošināti visi pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamie priekšnosacījumi. Novads ir 
sakopts un apkārtējā vide tīra. Attīstīta ir publiskās telpas infrastruktūra, kas ir piemērota un pieejama gan 
ikdienas, gan atpūtas un brīvā laika pavadīšanai.  

D A U D Z V E I D Ī G I  P A K A L P O J U M I  
2033.gadā Mālpils novadā pieejamo pakalpojumu klāsts ir daudzveidīgs un nodrošina visus svarīgākos un 
ikdienā nepieciešamākos pakalpojumus ikvienam Mālpils novada iedzīvotājam. Pakalpojumi ir kvalitatīvi un 
labi organizēti, kā arī aptver visu interešu un sociālo grupu vajadzības.  

D A U D Z V E I D Ī G A S  I E S P Ē J A S  
2033.gadā Mālpils novadā iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiek piedāvātas plašas iespējas dažādās 
jomās. Ir nodrošināti pietiekami daudz pieejamu resursu, kas ļauj šeit attīstīt gan uzņēmējdarbību, gan iegūt 
konkurētspējīgu izglītību, šeit var labi pavadīt brīvo laiku un dzīvot pilnvērtīgi. 

  

                                                           
10 Stratēģiskā daļa izstrādāta Mālpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ietvaros 

Mālpils novads 2033.gadā  

 izglītības, kultūras un 
sporta centrs ar 

pilnvērtīgu dzīves telpu 
un daudzveidīgiem 
pakalpojumiem un 

iespējām 
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2.2. NOVADA SPECIALIZĀCIJA 

Rīgas reģionā Mālpils novads galvenokārt 
specializējas izglītības, kultūras un sporta 
pakalpojumu nodrošināšanā.  

Latvijas mērogā Mālpils novads 2033.gadā nodrošina 
konkurētspējīgu profesionālo izglītību, plaši 
atpazīstama un pieprasīta visā Latvijā ir novada 
kokapstrādes un piensaimniecības uzņēmumu 
produkcija, vērienīgi attīstītas bioloģiskā 
lauksaimniecības produktu ražošanas tradīcijas. 

Ņemot vērā novada teritorijā pieejamos resursus un 
attīstības potenciālu, 2033.gadā Mālpils novads 
Eiropā un NVS valstīs pozicionējas kā novads ar 
plašām kokapstrādes un mazās aviācijas tradīcijām 
(novada uzņēmumi nodarbojas ar kokapstrādes 
pakalpojumu eksportu, attīstīts un sertificēts ir 
Mālpils lidlauks, kas piemērots mazajai aviācijai). 
Ražota un eksportēta uz citām valstīm tiek ģipša 
produkcija.  

Novada specializācija (t.sk. ar to saistītās iestādes, uzņēmumi un to sniegtie pakalpojumi, saražotie 
produkti) kalpo par pamatu Mālpils novada zīmola veidošanai un popularizēšanai. 

2.3. STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA ATTĪSĪBAS PRIORITĀTES 

Lai nodrošinātu vīzijas piepildīšanu, noteikti 4 stratēģiskie mērķi, kuri balstīti uz 4 pamatvērtībām: izglītību, 
dzīves telpu, pakalpojumiem un ekonomiku.  

 

ILUSTRĀCIJA 8: MĀLPILS NOVADA STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

Stratēģiskais mērķis SM1 ir pieejama un kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām. SM1 tiecas uz Mālpils 
novadu kā izglītības centru. Stratēģiskais mērķis SM2 ir sakārtota, droša un pievilcīga dzīves vide. SM2 tiecas 
uz Mālpils novadu kā pilnvērtīgu dzīves telpu. Stratēģiskais mērķis SM3 ir efektīva pārvalde un ekonomisko 
attīstību veicinoša vide. SM3 tiecas uz Mālpils novadu kā izglītības un sporta centru ar pilnvērtīgu dzīves 
telpu. Stratēģiskais mērķis SM4 ir daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts. SM4 tiecas uz Mālpils novadu 
kā izglītības un sporta centru ar pilnvērtīgu dzīves telpu un daudzveidīgiem pakalpojumiem. 

Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, Mālpils novads priekšplānā izvirza 4 aktualitātes, kuru attīstībai tiks 
pievērsta pastiprināta uzmanība.  

SM1  
Pieejama un 
kvalitatīva 

izglītība visām 
vecuma grupām 

SM2  
Sakārtota, droša 

un pievilcīga 
dzīves vide 

SM3 
 Efektīva pārvalde 

un ekonomisko 
attīstību 

veicinoša vide 

SM4  
Daudzpusīgs 
kvalitatīvu 

pakalpojumu 
klāsts 

•Kokapstrāde 
•Mazā aviācija 
•Ģipša produkcija 

Eiropa un 
NVS valstis 

•Profesionālā izglītiba 
•Kokapstrāde 
•Piensaimniecība 
•Bioloģiskā lauksaimniecība 

Latvija 

•Izglītība 
•Kultūra 
•Sports 

Rīgas  
reģions 

ILUSTRĀCIJA 7: MĀLPILS NOVADA SPECIALIZĀCIJA 
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ILUSTRĀCIJA 9: MĀLPILS NOVADA ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

Ilgtermiņā Mālpils novads pievērš pastiprinātu uzmanību novadā iegūstamās izglītības konkurētspējai (t.sk. 
profesionālās izglītības sasaistei un atbilstībai tirgus pieprasījumam sadarbībā ar uzņēmējiem, 
lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un tml.).  

Otra aktualitāte ilgtermiņā ir ilgtspējīgas un pievilcīgas dzīves telpas veidošana, kas nozīmē ilgtspējas 
principu nodrošināšanu infrastruktūras attīstībā (investīcijas infrastruktūras attīstībai ir ekonomiski 
pamatotas, videi draudzīgas un nodrošina atbalstu sabiedrībai nepieciešamo pakalpojumu pieejamībai t.sk. 
novada iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšanai).  

Trešā ilgtermiņa prioritāte ir attīstīta un konkurētspējīga uzņēmējdarbība novada teritorijā, kas tiek 
veicināta ar daudzveidīgiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem un uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstību pašreizējās ražošanas teritorijās.  

Augstas kvalitātes pakalpojumi ir vēl viena novada prioritāte ilgtermiņā, kas tiek īstenota, paaugstinot 
pašvaldības iestāžu kapacitāti, uzlabojot pakalpojumiem nepieciešamo tehnisko infrastruktūru un 
modernizējot materiāltehnisko bāzi.  

2.4. STRATĒĢISKO UZSTĀDĪJUMU SASKAŅOTĪBA 

N A C I O N Ā L A  L Ī M E Ņ A  I L G T E R M I Ņ A  U Z S T Ā D Ī J U M I  
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033. gadam izstrādāta, ievērojot hierarhiski augstāka 
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentā - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. 
gadam (Latvija 2030) - noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes. Latvija 2030 pamatuzstādījumi 
ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta 
sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. 

Latvija 2030 valsts attīstībā izvirza sekojošas prioritātes: (1) Kultūras telpas attīstība, (2) ieguldījumi 
cilvēkkapitālā, (3) paradigmas maiņa izglītībā, (4) inovatīva un ekoefektīva ekonomika, (5) daba kā nākotnes 
kapitāls, (6) telpiskās perspektīvas attīstība un (7) inovatīva pārvalde un sabiedrības līdzdalība. Mālpils 
novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi atbilst valsts uzstādījumiem. 

R E Ģ I O N A  L Ī M E Ņ A  I L G T E R M I Ņ A  U Z S T Ā D Ī J U M I  
Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2033. gadam izstrādāta saskaņā ar Rīgas plānošanas 
reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un 
prioritātēm.  

Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000 – 2020 nosaka sekojošas prioritātes: (1) Uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstības veicināšana, (2) „sasniedzamības” infrastruktūras attīstība, (3) ilgtspējīgas un 
līdzsvarotas telpiskās struktūras attīstība. Kā attīstības mērķi noteikti: (1) Rīgas reģiona starptautiskās lomas 
un ietekmes pieaugums Eiropā, Baltijas jūras reģionā; (2) Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un 
sociālās aktivitātes pieaugums; (3) Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīga uzņēmējdarbības vide; (4) 
Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām, ar pārējiem Latvijas reģioniem un valsts institūcijām, NVO un 
uzņēmējiem Latvijas kopīgas attīstības un izaugsmes interesēs; (5) Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, 
komunikāciju, informācijas, enerģijas un vides infrastruktūra; (6) Droša, ērta un videi draudzīga reģiona 

IP1 
Konkurētspējīga 

un pieprasīta 
izglītība Latvijā 

IP2  
Ilgtspējīga un 

pievilcīga dzīves 
telpa 

IP3  
Attīstīta un 

konkurētspējīga 
uzņēmējdarbība   

IP4  
Pilnvērtīgai 

dzīvei  
nodrošināti 

augstas 
kvalitātes 

pakalpojumi 
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starptautiskā un vietējā sasniedzamība, (7) Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstība balsoties uz 
daudzveidīgas vides, savdabīgās kultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībām; (8) Augstas kvalitātes veselīga 
dzīves vide. Mālpils novada ilgtermiņa uzstādījumi atbilst reģiona attīstības prioritātēm un mērķiem. 

V I E T Ē J Ā  L Ī M E Ņ A  A T T Ī S T Ī B A S  U Z S T Ā D Ī J U M I  
Mālpils novada Stratēģija attēlo Mālpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam un Mālpils novada 
attīstības programmā 2012.-2018. gadam detalizētos uzstādījumus, ņemot vērā to, ka abi minētie 
plānošanas dokumenti izstrādāti īsti pirms Stratēģijas, plānošanas procesā iesaistot  sabiedrību. 

Lai nodrošinātu sabalansētu novada attīstību, nepieciešams pilnveidot un attīstīt Mālpils novada sadarbību 
ar kaimiņu novadiem, t.sk. uzlabojot funkcionālās saites. Kaimiņu novadu ilgtermiņa uzstādījumi ir līdzīgi 
Mālpils novada attīstības redzējumam (Tabula 1: Kaimiņu novadu stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 
prioritātes, funkcionālās saites). 

Novads Stratēģiskie mērķi Ilgtermiņa prioritātes Funkcionālo saišu 
stiprināšana11 

Amatas 
novads 12

 

(1)Inovatīva uz atjaunojamiem resursiem balstīta, 
investoriem labvēlīga ekonomiskā vide; 
(2)Kvalitatīva infrastruktūra un komunālie 
pakalpojumi, labiekārtotā dzīves telpa; (3)Sabiedrība 
– paaudžu saliedēta, informēta, aktīva, izglītota un 
radoša, uz kultūras vērtībām balstīta 

(1)Uzņēmējdarbības vide; 
(2)Kvalitatīva infrastruktūra; (3) 
Sociālā infrastruktūra 

Dabas resursi, tūrisms 

Ogres 
novads 13 

 

(1)Veicināt Ogres novada ekonomisko izaugsmi un 
uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos; 
(2)Attīstīt novada cilvēkresursu potenciālu; 
(3)Nodrošināt vidi saudzējošu, augstu dzīves 
kvalitāti. 

(1)Veselīga un sociāli atbalstīta 
sabiedrība; (2)Daudzveidīga un 
inovatīva ekonomika; (3)Vidi 
saudzējoša infrastruktūra; 
(4)Konkurētspējīga izglītība un 
sports; (5)Kvalitatīva un pieejama 
kultūrvide; (6)Atbildīga dabas 
apsaimniekošana un augsta vides 
kvalitāte; (7)Laba teritorijas 
pārvaldība 

Darba tirgus, dabas 
resursi 

Ropažu 
novads 14 

 

(1)Izglītota, nodrošināta un saliedēta sabiedrība; 
(2)Pieejama, droša un sakārtota dzīves un 
uzņēmējdarbības telpa; (3)Pilnvērtīga un 
daudzveidīga ekonomiskā vide; (4) Inteliģenta 
pārvaldība. 

(1)Izglītība mūža garumā;  
(2)Labiekārtota un sakopta 
publiskā ārtelpa ar savu 
identitāti; (3)Uzņēmējdarbības 
platforma; (4)Profesionāla, 
kompakta, uz klientu orientēta un 
moderna pārvaldība. 

Darba tirgus, dabas 
resursi 

Siguldas 
novads 15 

 

(1)Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru 
un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās 
telpas un vides infrastruktūru; (2) Ekonomisko 
aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga 
saimnieciskā darbība 

Iedzīvotāju labklājība 

Darba tirgus, sadzīves 
pakalpojumi, veselības 
aprūpe, atpūta un 
izklaide, izglītība, kultūra, 
sports, tūrisms 

TABULA 1: KAIMIŅU NOVADU STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES, FUNKCIONĀLĀS SAITES 

Mālpils novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes ir konceptuāli līdzīgas kaimiņu novadu 
pašvaldības plānošanas dokumentos uzstādītajam nākotnes redzējumam, kas ir pozitīvs priekšnosacījums 
vienotai teritorijas attīstībai. Lai Mālpils novads varētu attīstīties ilgtspējīgi, tam nepieciešams stiprināt 
funkcionālas saites ar kaimiņu novadiem, kā arī Rīgas pilsētu.  

Ar Rīgas pilsētu Mālpils novadam jāstiprina sadarbība darba tirgus, sadzīves pakalpojumu, augstākā 
izglītības, veselības aprūpes pakalpojumu, brīvā laika un atpūtas, sabiedriskā transporta un citās jomās, kas 
būtiskas iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai un novada izaugsmei. 
                                                           
11 Mālpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
12 Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2037 (projekts) 
13 Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037.gadam 
14 Ropažu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 
15 Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam 
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Papildus funkcionālam saitēm tiek noteiktas kopīgo interešu teritorijas, kuru attīstībā būtiska nozīme ir 
savstarpējai novadu sadarbībai (Ilustrācija 10). 

 

ILUSTRĀCIJA 10: KOPĪGO INTEREŠU TERITORIJAS 

Kā kopīgo interešu teritorijas ar kaimiņu novadiem noteikti starpreģionālas nozīmes autoceļi (kopīgas 
intereses ar Siguldas, Amatas, Ogres, Ropažu novadiem), velotūrisma maršruti (kopīgās intereses ar 
Siguldas, Ogres un Ropažu novadiem), ūdenstūrisma maršruti (kopīgas intereses ar Ropažu un Amatas 
novadiem, t.sk. zivju resursu atjaunošanā), vērtīgo ainavu teritorijas (kopīgi ar Siguldas novadu). Siguldas 
pilsēta un Mālpils ciems noteikti kā kopīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanas centri, kurus vieno kopīgi 
attīstāmi tūrisma maršrutu piedāvājumi. 
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2.5. ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI  

Lai raksturotu stratēģisko mērķu izpildi, izvirzīti vēlamie sasniedzamie teritorijas attīstības rādītāji 
2033.gadam.  

Rādītājs Bāzes 
gads 

Bāzes 
rādītājs 

Vēlamais rādītājs 
2033.gadā 

Informācijas 
avots 

Iedzīvotāju skaits 2013. 3815 Vismaz 3800 PMLP 
Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs kopā 2012. 709 Vismaz 700 Pašvaldība 
Izglītojamo skaits profesionālās izglītības iestādēs 
kopā 2013. 188 Vismaz 200 Pašvaldība 

Sporta sacensību skaits gadā 2012. 45 Vismaz 50 Pašvaldība 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skaits novadā 
kopā 2012. 12 Vismaz 15 Pašvaldība 

Īstenoto pašvaldības iestāžu un uzņēmumu projektu 
skaits gadā  2012. 10 Vismaz 15 Pašvaldība 

Īstenoto NVO un interešu kopu projektu skaits gadā 2012. 7 Vismaz 10 Pašvaldība 

Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012. 4 263 
177 EUR +50% Pašvaldība 

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi  2012. 372 
EUR/iedz. 

Vienādi ar vidējo 
rādītāju Latvijā Pašvaldība 

Bezdarba līmenis 2013. 5,9% Ne augstāk par 6% NVA 
Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību 
skaits 2011. 245 Vismaz 300 CSP 

Novada vieta teritorijas attīstības indekss un vieta 
rangā, salīdzinot ar citiem novadiem 2011. 0,434 

(21.vieta) 

Vismaz 0,5  
(ne zemāk par 
21.vietu) 

MK noteikumi 

TABULA 2: ILGTERMIŅĀ SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI 

3 .  T E L P I S K Ā S  A T T Ī S T Ī B A S  P E R S P E K T Ī V A  
3.1. VĒLAMĀ TERITORIJAS TELPISKĀ STRUKTŪRA 

Mālpils novada telpiskās attīstības perspektīva 2033.gadam nosaka vēlamo teritorijas telpisko struktūru, kas 
tiek balstīta uz galvenajiem esošās telpiskās struktūras elementiem un to vēlamajām izmaiņām ilgtermiņā. 

Galvenie esošās telpiskās struktūras elementi16 ir sekojoši: 
• apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts; 
• galvenie transporta koridori un infrastruktūra, kā arī maģistrālos inženierkomunikāciju tīkli un 

objekti;  
• dabas teritoriju telpiskā struktūra, t.sk. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls;  
• kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;  
• ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas;  
• prioritāri attīstāmās teritorijas. 

Novada telpisko struktūras pamatu veido funkcionālās telpas, kuras noteiktas, ņemot vērā spēkā esošo 
Mālpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Rīgas plānošanas reģiona telpiskajā (teritorijas) 
plānojuma II daļā (Telpiskās attīstības perspektīvā) izvirzītos trīs prioritāros attīstības virzienus: 

• saliedēts un policentrisks apdzīvojums;  
• augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme;  
• dinamiski lauku areāli un kvalitatīva vide. 

                                                           
16 Ministru kabineta noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
11.pants 
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Lai raksturotu Mālpils novada telpisko struktūru, tiek izšķirtas piecas galvenās funkcionālās telpas: 

• Lauksaimnieciskās teritorijas; 
• Mežsaimniecības teritorijas; 
• Urbānās teritorijas; 
• Derīgo izrakteņu teritorijas; 
• Ražošanas teritorijas. 

Mālpils novada telpisko struktūru (t.sk. galvenos telpiskos elementus un funkcionālās telpas) apraksta 
Tabula 3: Galvenās Funkcionālās telpas, telpiskās struktūras galvenie elementi un to vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas un attēlo Ilustrācija 11: Mālpils novada telpiskās attīstības struktūra).  

Funkcionālā telpa/ telpiskās 
struktūras elements 

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas 

Lauksaimnieciskās teritorijas Saglabāta lauku ainava, zemju saglabāšana un izmantošana daudzveidīgām un 
videi draudzīgām lauksaimnieciskās ražošanas aktivitātēm, vērtīgo 
lauksaimniecības zemju efektīvāka izmantošana, meliorācijas sistēmu attīstība, 
bioloģiskās lauksaimniecības attīstība, lauksaimniecības kooperatīvu attīstība. 

Mežsaimniecības teritorijas Ilgtspējīga koksnes resursu izmantošana un ilgtspējīgas mežsaimniecības 
nodrošināšana. 

Derīgo izrakteņu teritorijas Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izpēte, racionāla un ilgtspējīga derīgo 
izrakteņu teritoriju izmantošana. 

Urbānās teritorijas Ciemi ar noteiktām administratīvām robežām, infrastruktūras modernizēšana 
(t.sk. pieejamības uzlabošana), pakalpojumu daudzveidības (t.sk. izglītības, 
kultūras, sporta, sociālo u.c. publisko pakalpojumu) nodrošināšana, pilnvērtīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas dažāda vecuma un interešu grupām (t.sk. 
atbilstošas infrastruktūras nodrošināšana). 

Ražošanas teritorijas Uzņēmējdarbību atbalstošas infrastruktūras attīstība, industriālās simbiozes 
attīstība (t.sk. sadarbība ar mežsaimniekiem un lauksaimniekiem), produkcijas 
ražošana ar augstu pievienoto vērtību (lauksaimniecības produktu 
ražošana/pārstrāde, kokrūpniecība, bioloģiskā lauksaimniecība u.c.), inovācijas, 
labākās pieejamās ražošanas tehnoloģijas. 

Apdzīvojuma struktūra un 
publiskie pakalpojumi 

Policentrisks apdzīvojums, lielākā publisko pakalpojumu koncentrēšana Mālpils 
ciemā, atsevišķi publiskie pakalpojumi pieejami Sidgundas ciemā, mobilu 
pakalpojumu un platjoslas interneta nodrošināšana viensētu grupās un 
teritorijās, kur atrodas viensētas, ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība publisko 
pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši apdzīvojuma līmeņu klasifikācijai, 
pieejama un moderna publiskā ārtelpa. 

Transporta koridori Starpreģionu transporta savienojumu attīstība, iedzīvotāju mobilitātes 
nodrošināšana, kvalitatīva autoceļu struktūra, velomaršrutu tīkla attīstība. 

Dabas teritoriju struktūra Pašlaik novada teritorijā nav nozīmīgu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, 
telpisko struktūru papildina atsevišķi nozīmīgi dabas objekti – lielākās 
ūdensteces, kurās jāsaglabā zivju resursi, dažādi atpūtas un izziņas objekti, kas 
veidojami kā būtiski rekreācijas un vides izglītības resursi, nodrošināta dabas 
daudzveidība. 

Kultūrvēsturiski nozīmīgās 
teritorijas 

Pašlaik Mālpils novada teritorijā nav izteiktu kultūrvēsturiski nozīmīgu teritoriju, 
telpisko struktūru papildina atsevišķi nozīmīgi kultūrvēsturiskie objekti, kas 
galvenokārt koncentrēti Mālpils ciemā un tam pieguļošajā teritorijā; 
kultūrvēsturiskie objekti tiek saglabāti un ilgtspējīgi apsaimniekoti. 

Ainaviski vērtīgās teritorijas un 
citas īpašās teritorijas 

Saglabāti ainaviskie ceļi, pilnveidota atpūtas un izziņas objektu infrastruktūra un 
pakalpojumu nodrošinājums, nodrošināta to ilgtspējīga apsaimniekošana, lauku 
tūrisma attīstība, mazā lidlauka attīstība. 

Prioritāri attīstāmās teritorijas Ražošanas teritorijas, uzņēmējdarbību atbalstošā infrastruktūra, urbānās 
teritorijas, transporta koridori, publiskā ārtelpa. 

TABULA 3: GALVENĀS FUNKCIONĀLĀS TELPAS, TELPISKĀS STRUKTŪRAS GALVENIE ELEMENTI UN TO VĒLAMĀS 
ILGTERMIŅA IZMAIŅAS 
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ILUSTRĀCIJA 11: MĀLPILS NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS STRUKTŪRA 

V I S P Ā R Ē J A S  V A D L Ī N I J A S  N O V A D A  A T T Ī S T Ī B A S  P L Ā N O Š A N A I  U N  T E R I T O R I J U  
A T T Ī S T Ī B A I 17 

1. Nodrošināt nepārtrauktu attīstības plānošanas procesu un regulārus attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošanas uzraudzības pasākumus; 

2. Īstenot ilgtspējīgas attīstības plānošanas politiku, ievērojot visus attīstības plānošanas principus t.sk. 
īstenot ekonomiski pamatotus investīciju projektus; 

                                                           
17 Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojumam (III daļa Teritorijas plānojuma vadlīnijas) 
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3. Izvērtēt plānoto attīstības aktivitāšu ietekmi uz vidi ilgtermiņā - sekmēt racionālu un efektīvu dabas 
kapitāla izmantošanu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, saglabāt kultūrvēsturiskās, ainaviskās un 
citas nozīmīgās, Mālpils novadam raksturīgās teritorijas un objektus; 

4. Plānojot jaunu apdzīvojumu, ražošanas, tūrisma un atpūtas aktivitāšu infrastruktūru, pēc iespējas vairāk 
izmantot esošo infrastruktūru (t.sk. veicināt uzņēmējdarbības attīstību ražošanas teritorijās); 

5. Paredzēt pasākumus virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai, meliorācijas sistēmu uzturēšanai; 
6. Nodrošināt lauksaimniecības teritoriju prioritāro izmantošanu lauksaimniecībai, bez pamatotas 

vajadzības neplānojot lauksaimniecības zemju transformēšanu citos zemes izmantošanas veidos; 
7. Nodrošināt esošo  lauksaimniecības fermu saglabāšanu, un neveidot jaunus industriālās lopkopības 

kompleksus/fermas.  
8. Neparedzēt, bez īpaši pamatotas vajadzības, mežu zemju transformāciju citos zemes izmantošanas 

veidos; 
9. Paaugstināt publisko un privāto pakalpojumu aktivitāšu pieejamību urbānajās teritorijas, kā arī to 

iekšējo sasniedzamību, attīstīt publisko ārtelpu, nodrošinot telpas sabiedriskām norisēm. 

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas telpiskās struktūras elementiem detalizētas nākamajās nodaļās, kā arī 
noteiktas konkrētu teritoriju attīstības vadlīnijas. 

3.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN PUBLISKO PAKALPOJUMU KLĀSTS 

Mālpils novada pašreizējo apdzīvojuma struktūru veido trīs ciemi (Mālpils, Sidgunda un Upmalas), divas 
viensētu grupas (Bukas, Vite) un 344 viensētas18.  

Raksturojot perspektīvo apdzīvojuma struktūru Mālpils novadā, tiek izdalīti 2 apdzīvojuma līmeņi, kas veido 
saliedētu un policentrisku apdzīvojumu:  

• Novada nozīmes centrs – Mālpils; 
• Vietējas nozīmes centrs – Sidgunda. 

Apdzīvojuma struktūru papildina viensētu grupas un viensētas. Visā novada teritorijā tiek nodrošināta laba 
sasniedzamība ar novada nozīmes centru un pieejami atsevišķi publiskie pakalpojumi personas dzīvesvietā 
(sociālās aprūpes, veselības aprūpes un tml. pakalpojumi). 

Katru apdzīvojuma līmeni raksturo tajos pieejamo publisko pakalpojumu klāsts. 

Apdzīvojuma 
līmenis 

Pieejamo publisko pakalpojumu klāsts 

Novada 
nozīmes 
centrs 
(Mālpils) 

• Novada administrācija (t.sk. bērnu tiesību aizsardzības, civilstāvokļa aktu reģistrācijas, zemes 
ierīcības, informatīvie un lietvedības pakalpojumi, u.c.) 

• Vispārējās izglītības pakalpojumi; 
• Profesionālās izglītības pakalpojumi; 
• Interešu uz profesionālās ievirzes pakalpojumi; 
• Mūžizglītības pakalpojumi; 
• Kultūras pakalpojumi (bibliotēku, muzeju, kultūras aktivitātes) 
• Sporta pakalpojumi (sporta infrastruktūra – stadions, sporta halle, peldbaseins); 
• Primārās veselības aprūpes pakalpojumi; 
• Sociālās aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumi (t.sk. sociālā rehabilitācija, sociālās aprūpes 

centrs); 
• Tūrisma pakalpojumu sniegšana (informācijas centrs); 
• Uzņēmējdarbības vides atbalsta pakalpojumi; 
• Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi; 
• Centralizētas siltumapgādes pakalpojumi; 
• Ielu apgaismojuma nodrošināšana; 
• Publisko ārtelpu apsaimniekošana; 
• Publiskā interneta pieejamība. 

                                                           
18 Mālpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, I sējums. Paskaidrojuma raksts 
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Apdzīvojuma 
līmenis 

Pieejamo publisko pakalpojumu klāsts 

Vietējas 
nozīmes 
centrs 
(Sidgunda) 

• Pamatskolas izglītības pakalpojumi; 
• Interešu izglītības un neformālās izglītības pakalpojumi jauniešiem; 
• Sporta pakalpojumi (izglītības iestāžu sporta bāzē); 
• Publiskā bibliotēka; 
• Publiskā interneta pieeja; 
• Kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju piedāvājums; 
• Iedzīvotāju saieta vieta kultūras un sabiedrisko pasākumu norisei; 
• Sociālās aprūpes pakalpojums mājās; 
• Atbalsta pasākumi, konsultatīvā palīdzība; 
• Primārās veselības aprūpes pakalpojumi (ģimenes ārsts); 
• Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. 

TABULA 4: PUBLISKO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBĀ 

 

ILUSTRĀCIJA 12: MĀLPILS NOVADA APDZĪVOJUMA ATTĪSTĪBAS STRUKTŪRA 
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V A D L Ī N I J A S  A P D Z Ī V O J U M A  A T T Ī S T Ī B A I  U N  P L Ā N O Š A N A I 19 
1. Veicināt hierarhiski strukturizētas apdzīvojuma struktūras veidošanu, prioritāri attīstot pašreizējo 

novada ciemu infrastruktūru un nodrošinot daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību (atbilstoši 
noteiktajam apdzīvojuma līmenim); 

2. Plānot darījumu iestāžu, ražošanas uzņēmumu izvietošanu un jaunu mājokļu būvniecību esošo ciemu 
vai blīvi robežās un tām piegulošās teritorijās, pēc iespējas efektīvāk izmantojot esošos tehniskās un 
vides infrastruktūras tīklus un objektus; 

3. Veikt blīvi apdzīvoto vietu (ciemu) revitalizāciju un publiskās ārtelpas labiekārtošanu; 
4. Nodrošināt apdzīvojuma centru savstarpējo sasniedzamību un īpaši sekmēt iedzīvotāju mobilitātes 

iespējas attiecībā uz tuvāko novada reģiona nozīmes centru (Siguldu) un Rīgu. 

3.3. GALVENIE TRANSPORTA KORIDORI UN INŽENIERTEHNISKĀ 
INFRASTRUKTŪRA 

Pašreizējos Mālpils novada teritorijas transporta koridorus veido divi valsts reģionālie autoceļi (P3 Garkalne-
Alauksts un P8 Inciems-Sigulda-Ķegums) un 11 vietējas nozīmes valsts autoceļi, ko papildina pašvaldības 
autoceļu tīkls.20  

Lai nodrošinātu ārējo novada sasniedzamību, perspektīvā tiek attīstīts efektīvs starpreģionālas nozīmes 
autoceļu tīkls, kas tiek balstīts uz reģionālajiem autoceļiem: 

• ZD virzienā (P8 Inciems – Sigulda – Ķegums), nodrošinot reģionālas nozīmes centra (Siguldas 
pilsētas) sasniedzamību. Sigulda kalpo par mobilitātes centru, kurā pieejami dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu pakalpojumi un pieeja starptautiskas nozīmes autoceļam A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas 
robeža jeb Pleskavas šosejai; 

• RA virzienā (P3 Garkalne – Alauksts), nodrošinot galvaspilsētas (Rīgas pilsētas) sasniedzamību. 

Iekšējās novada sasniedzamības nodrošināšanai attīstāmi: 

• novada nozīmes autoceļi, kuri kalpo viensētu grupu savienojamībai ar novada nozīmes centru – 
Mālpili – un starpreģionālas nozīmes transporta koridoriem; 

• vietējas nozīmes ceļi, kuri kalpo viensētu sasniedzamībai. 

Atsevišķi autoceļi saglabājami kā ainaviskie ceļi (skatīt 3.4 Dabas teritoriju telpiskā struktūra un citas 
nozīmīgās teritorijas). 

Līdz 2033.gadam Mālpils novadā būtiski tiek attīstīta veloceliņu infrastruktūra un pilnveidoti sabiedriskā 
transporta pasažieru pārvadājumu pakalpojumi, nodrošinot iedzīvotāju mobilitāti gan novada robežās, gan 
ārpus tām. 

Būtisks transporta infrastruktūras objekts ir mazās aviācijas lidlauks. Perspektīvā atbalstāma lidlauka 
sertificēšana un izmantošana mazajai aviācijai. 

Nozīmīgākā inženiertehniskā infrastruktūra perspektīvā tiek attīstīta galvenokārt novada un vietējas 
nozīmes centros (Mālpilī un Sidgundā), nodrošinot centralizētu ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumapgādes pakalpojumus.  

 

                                                           
19 Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojumam (III daļa Teritorijas plānojuma vadlīnijas) 
20 Mālpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam 
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ILUSTRĀCIJA 13: GALVENIE TRANSPORTA KORIDORI 

V A D L Ī N I J A S  I N F R A S T R U K T Ū R A S  A T T Ī S T Ī B A I  U N  P L Ā N O Š A N A I 21 
1. Paredzēt pasākumus blīvi apdzīvoto vietu iekšējās un ārējas sasniedzamības nodrošināšanai vietējas 

nozīmes plānošanas dokumentos; 
2. Veicināt un palielināt iespējas izmantot videi draudzīgu transportu un pārvietošanās veidus; 
3. Plānojot perspektīvo infrastruktūru, izvērtēt tās ilgtspēju un ekonomisko pamatojumu. 

 

 

                                                           
21 Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojumam (III daļa Teritorijas plānojuma vadlīnijas) 
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3.4. DABAS TERITORIJU TELPISKĀ STRUKTŪRA UN CITAS NOZĪMĪGĀS 
TERITORIJAS 

Mālpils novadā nav noteiktas Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 2000). Kā nozīmīgas 
dabas teritorijas tiek noteiktas kultūrvēsturiski nozīmīgās un ainaviski vērtīgās teritorijas. 

Valsts un vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie, dabas vai apskates objekti galvenokārt koncentrēti blīvi 
apdzīvoto vietu tuvumā, īpaši izteikts kultūrvēsturisko objektu areāls ir Mālpils ciemā (t.sk. Mālpils muižas 
apbūve) un ciemam pieguļošā teritorijā. Perspektīvā tiek saglabāts un aizsargāts gan Mālpils 
kultūrvēsturiskais areāls, gan atsevišķie kultūrvēsturiskie, dabas vai apskates objekti, kas atrodas novada 
teritorijā.  

Kā ainaviski vērtīgās tiek noteiktas un perspektīvā saglabājamas ainaviskās telpas (apbūves ainavu telpas, 
mežu (lauku) ainavas telpas, ūdens ainavu telpas (Lielās Juglas, Mergupes un Sudas palienu pļavas), ceļu 
ainavu telpas t.sk. ainaviskie ceļi un tiem piegulošās teritorijas (autoceļš P3 Garkalne-Alauksts 
(starpreģionālas nozīmes ainavu autoceļš) un autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums posms no Sidgundas līdz 
Upmalām (vietējas nozīmes ainavu autoceļš). 

 

ILUSTRĀCIJA 14: DABAS, KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGĀS UN AINAVISKI VĒRTĪGĀS TERITORIJAS  
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V A D L Ī N I J A S  D A B A S  T E R I T O R I J U  U N  C I T U  N O Z Ī M Ī G U  T E R I T O R I J U  A T T Ī S T Ī Š A N A I  U N  
P L Ā N O Š A N A I  
1. Nodrošināt dabas daudzveidību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot dabas teritoriju 

tradicionāli ainavisko, ekoloģisko, rekreatīvo vērtību un izmantojot dabas resursus videi draudzīga 
tūrisma piedāvājuma attīstīšanā; 

2. Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu; 
3. Neatbalstīt un neparedzēt tādas dinamiskas darbības, kas var radīt kaitējumu videi, tūrisma attīstībai un 

kultūrvēsturiskā mantojumam. 

3.5. PRIORITĀRI ATTĪSTĀMĀS TERITORIJAS  

Kā prioritāri attīstāmās teritorijas tiek noteiktas ražošanas teritorijas (t.sk. ģipša rūpniecības teritorijas, 
mazais aviācijas lidlauks un citas, jau esošās, rūpniecības teritorijas), autoceļu infrastruktūras teritorijas, 
kuras nodrošina Mālpils novada ārējo un iekšējo sasniedzamību starp blīvi apdzīvotajām vietām, un blīvi 
apdzīvoto vietu teritorijas (galvenokārt Mālpils un Sidgundas ciemos pieejamo pakalpojumu attīstībai).  

Minēto teritoriju attīstības atbalsta pasākumi īstenojami kopīgi ar Mālpils novada pašvaldības sadarbības 
partneriem un ieinteresētajām pusēm - valsts, privāto, pašvaldību un nevalstisko sektoru, kopīgi nodrošinot 
ilgtspējīgu Mālpils novada attīstību ilgtermiņā. 

 

ILUSTRĀCIJA 15: PRIORITĀRI ATTĪSTĀMĀS TERITORIJAS 
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4 .  S T R A T Ē Ģ I J A S  I E V I E Š A N A S  U N  
U Z R A U D Z Ī B A S  K Ā R T Ī B A  

Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033. gadam ieviešanu nodrošina Mālpils novada 
pašvaldība, regulāri novērtējot īstenošanas rezultātus.  

Par uzraudzības īstenošanu tieši atbildīga Mālpils novada pašvaldības attīstības daļa, kura reizi 3 gados, 
vienlaicīgi ar Mālpils novada attīstības programmas 3 gadu pārskata ziņojumu, sagatavo pārskata ziņojumu 
par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu. 

Ziņojumā tiek ietverts: 

• Ilgtermiņa attīstības radītāju aktualizācija (Tabula 2: Ilgtermiņā sasniedzamie rādītāji) un īss 
tendenču raksturojums; 

• Vērtējums par stratēģiskās daļas īstenošanas gaitu; 
• Vērtējums par telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas gaitu; 
• Vērtējums par dokumenta atbilstību vispārējām attīstības plānošanas tendencēm un valsts 

pamatnostādnēm attīstības plānošanā; 
• Priekšlikumi dokumenta aktualizācijai un grozījumiem (nepieciešamības gadījumā). 

 

  

ILUSTRĀCIJA 16: MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLAS 1.-4. KLAŠU SKOLĒNU ZĪMĒJUMI 
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