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KAS MĒS ESAM 

Mēs esam mālpilieši, kuriem rūp dabas aizsardzības, vides sakopšanas, veselības 

aizsardzības, sociālās un izglītības problēmas Mālpils novadā. Lai vēl veiksmīgāk 

varētu risināt ar šīm problēmām aktuālos jautājumus, vēlamies iesaistīties Mālpils 

novada pašvaldības darbā, lietderīgi un efektīvi izmantojot vietējās pašvaldības, ES 

struktūrfondu un citus pieejamos resursus. 

MŪSU REDZĒJUMS 

Mālpils pagastam jāturpina ekonomiski attīstīties. Nozīmīgākās jomas, kuras vēlamies 

uzlabot, ir vides aizsardzība, teritorijas sakopšana un labiekārtošana, bērnu un 

jauniešu izglītošana, veselības aizsardzība, sporta un kultūras dzīves attīstība, tūrisma 

veicināšana. 

PĀRVALDE, BUDŽETS, FINANSES 

Bezdeficīta režīmā nodrošināt pašvaldībai pastāvīgo funkciju izpildi un projektu 

piesaisti. Izstrādāt tuvāko 10-12 gadu pasākumu plānu budžeta ieņēmumu daļas 

palielināšanai (projektu pieteikumi, investīcijas, kredīti, sadarbība ar VID un 

uzņēmējiem - reālu nodokļu iekasēšana). 

 

IZGLĪTĪBA, FIZISKĀ ATTĪSTĪBA, DROŠĪBA 

Investīcijas izglītībā ļaus mums sasniegt attīstītāko ES valstu iedzīvotāju dzīves 

līmeni. Mālpils ir unikāla ar izglītības, sporta un kultūras iestāžu kopumu. Mūsu 

pārliecība, ka Mālpilī jāsaglabā visu esošo mācību iestāžu darbība.  

 

Galvenie darbi: 

– Aktualizēt izglītības darba grupas darbību, kura izstrādās rīcības programmu 

izglītības sistēmas attīstībai Mālpils novadā; 

– Atbalstīt un veicināt sporta bāzes attīstību Mālpilī, attīstīt bērnu rotaļu un 

sporta laukumu infrastruktūru Mālpils novadā;  

– Nodrošināt mācību iestāžu telpas ar mūsdienīgu aprīkojumu un tehnisko bāzi; 

– Turpināt uzlabot bērnu un jauniešu drošību uz ielām pie izglītības iestādēm, 

(regulāri pašvaldības policijas reidi, gājēju pārejas, videonovērošana u.c.); 

–  Piesaistīt uzņēmējus papildus dzīvojamo fondu izveidei speciālistiem Mālpils 

novadā; 

– Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus; 

– Sniegt nepieciešamo atbalstu jaunajām ģimenēm ar bērniem. 

KULTŪRA, TŪRISMS, INFORMATIZĀCIJA 
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– Mālpils kultūras centrā saglabāt esošos pašdarbnieku un amatnieku kolektīvus, 

veicināt jaunu rašanos; 

– Izstrādāt ilgtermiņa tūrisma attīstības plānu, izveidot tūrisma un informācijas 

centra publisku darbību; 

– Izstrādāt Mālpils kultūras centra ēkas renovācijas projektu, meklēt investīcijas 

šī projekta realizācijai; 

– Atjaunot kultūras centra kafejnīcas pieejamību iedzīvotājiem un 

apmeklētājiem ikdienā un svētkos; 

– Pārveidot un modernizēt esošo Mālpils novada mājas lapu, kurā visiem būtu 

iespēja iesniegt savus priekšlikumus un saņemt atbildes; 

– Nodrošināt visiem interesentiem speciālistu konsultācijas ES investīciju 

projektu pieteikumu sagatavošanā un līdzekļu piesaistē. 

 

INFRASTRUKTŪRA 

– Meklēt investīcijas Parka, Jaunās-Krasta ielas, Mālpils profesionālās 

vidusskolas teritorijas, pirmsskolas iestādes teritorijas rekonstrukcijai, 

Sidgundas teritorijas labiekārtošanai;  

– Atjaunot esošos un projektēt jaunus gājēju trotuārus ar atbilstošu segumu, lai 

tos varētu izmantot iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām; 

– Veikt pašvaldības ielu un ceļu segumu atjaunošanu; 

– Pilnībā sakārtot ielu apgaismojumu sistēmu visā Mālpils un Sidgundas 

teritorijā; 

– Sakārtot infrastruktūru individuālās apbūves investoru piesaistei; 

– Veidot dzīvojamo fondu jaunu speciālistu piesaistei; 

– Uzsākt esošo Mālpils kapu akmens žoga atjaunošanu un izstrādāt jauno kapu 

projektu; 

– Atjaunot publisko peldvietu Mālpils iedzīvotājiem. 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

– Palielināt esošo pakalpojumu un finansējuma apmērus sociālās palīdzības un 

aprūpes vajadzībām mazturīgajiem iedzīvotājiem, pensionāriem un 

invalīdiem; 

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 
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– Atbalstīt investīciju piesaisti Mālpils novada komunālās saimniecības 

attīstībai, lai paaugstinātu uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un 

samazinātu tarifus; 

– Turpināt nodrošināt bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšanu un izvešanu. 

DROŠĪBA 

Aktivizēt pašvaldības policijas institūcijas darbību un apsardzes firmu stabilu 

patruļdienesta darbu. 

VIDES AIZSARDZĪBA 

– Vides aizsardzības jautājumos sadarbojoties ar biedrību „Mālpils Zivīm”:  

 Novērst Sudas upes piesārņošanu ar ražošanas notekūdeņiem, 

krastmalas piesārņošanu ar sadzīves atkritumiem; 

 Novērst malu zvejniecību Mālpils ciema ūdenskrātuvēs; 

 Novērst ūdenskrātuvju aizaugšanu ar ūdenszālēm; 

 Veicināt zivju resursu palielināšanu centra ūdenskrātuvēs, Sudā un 

Mergupē; 

– Rekonstruēt pašvaldības SIA “Norma K” pārziņā esošās katlu māju, samazinot 

izmešu kaitīgumu. 

 

 

 

 

 

 


