
Vēlētāju apvienības “Mūsu Mālpils” priekšvēlēšanu programma 

Pašvaldību vēlēšanas 2017. gadā 

 

“Mūsu Mālpils” pārstāvji godprātīgi un ar augstu atbildību rīkosies, lai:  

Mālpils novads ir droša, stabila un pievilcīga dzīves vieta 

ikvienam novada un mūsu valsts iedzīvotājam. Dome efektīvi 

saimniekos savos īpašumos, lai to uzturēšana neradītu slogu 

novada iedzīvotājiem. 

 Sociāli atbildīgas politikas īstenošana Mālpils novadā. Pašvaldības būvju 

energoefektivitātes paaugstināšana. 

Mālpils novadā labi jūtas jaunās ģimenes un pieaug dzimstība. 

Novadnieki atgriežas dzīvot un strādā savā dzimtajā vietā. 

Mālpils novadā attīstās un darbojas aizvien vairāk ģimenes 

uzņēmumu un komersantu.  

 Atbalstošas vides veicināšana vietējo iedzīvotāju biznesa idejām un jaunajām 

ģimenēm ar bērniem. 

 Kvalitatīva un mūsdienīga medicīniskā aprūpe, kura ir pieejama visiem 

Mālpiliešiem. 

Mālpils novada domes lēmumi ir caurskatāmi mūsdienīgā 

formātā jebkurā laikā un vietā visās populārākajās saziņas 

ierīcēs. Dome uztur kvalitatīvu dialogu ar sabiedrību un 

pozicionē novadu kā vietu Latvijā, kurā ir vērts iegriezties un 

uzkavēties.   

 Informācijas laikmetam atbilstošas saziņas ieviešana ar pašvaldības 

iedzīvotājiem – domes sēžu tiešraides, interaktīvas novada tīmekļa vietnes 

ieviešana. Novada mārketinga stratēģijas izveide un ieviešana, veicinot 



Mālpils atpazīstamību un pozitīvu tēlu plašsaziņas līdzekļos, Latvijas reģionos, 

Eiropā un pasaulē. 

Mālpiliešiem ir plašas iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai 

un kvalitatīvas kultūras baudīšanai. 

 Novada kultūras centra kapacitātes stiprināšana, tehniskā aprīkojuma un 

telpu atjaunošana. Atbalsts vietējiem pašdarbnieku kolektīviem Mālpils 

kultūras dzīves popularizēšanai. Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

pielietojuma, kā arī sporta notikumu attīstīšana. 

Mālpils novadā ir lielpilsētām un reģionu centriem līdzvērtīgas 

bērnu un jauniešu brīvā laika un inteleģences izaugsmes 

iespējas, sekmējot mūsu gaišo prātu patriotismu un ieguldījumu 

novada attīstībā nākotnē. 

 Aktīvāka novada jauniešu iesaiste novada politikas veidošanā un tās 

īstenošanā. Regulāras investīcijas daudzveidīgās, uz bērnu un jauniešu 

izaugsmi un intelektuālā redzesloka paplašināšanu vērstās aktivitātēs. 

Mālpils novada izglītības iestādēs iegūtā izglītība ir prestiža. 

Absolventu iegūtās zināšanas un sekmes ir garants augstākās 

izglītības ieguvei valsts budžeta finansētās programmās.  

 Konkurētspējīgas izglītības veicināšana Mālpils novadā, augsti kvalificēta 

mācību personāla un jaunu skolēnu piesaiste. ES finansējuma piesaiste 

izglītības pilnveidei. 

 

Kopā mēs varam panākt 
izaugsmiMūsu Mālpilī! 


