
Vēlētāju apvienības „Vienoti Mālpilij” programma 
 

Novada pārvalde 
Apvienība iecerējusi veikt pārvaldes struktūru izmaiņas, lai centralizētu finanšu un 

grāmatvedības pakalpojumus un izveidotu vienotu novada attīstības dienestu. Pašreiz tiek 
veidots vienotais klientu apkalpošanas centrs.  

Arī turpmāk tiks materiāli atbalstīta katra bērnu piedzimšana, sniegta daudzpusīga 
palīdzība daudzbērnu ģimenēm.  

Tiks pilnveidota un attīstīta Domes mājaslapa, ar mērķi informēt par aktualitātēm 
novadā, skaidrot Domes pieņemtos lēmumus, kā arī saņemt un apkopot iedzīvotāju 
ierosinājumus.  
 

 Sabiedriskā drošība un kārtība 
Apzinoties, ka cilvēkiem jebkurā brīdī var būt nepieciešama palīdzība un aizsardzība 

pret dažādiem apdraudējumiem, tiks pastiprināta pašvaldības policijas darbība - sadarbībā ar 
citām institūcijām, kas atbildīgas par iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību, pastiprināts 
preventīvais darbs, kas ļaus savlaicīgi novērst iespējamos noziedzīgos nodarījumus. Lai 
nodrošinātu labāku kārtību novadā, tiks paplašināta un pilnveidota videonovērošana. 

 

Izglītība 
Apzinoties demogrāfisko situāciju un riskus, kādus rada princips - „nauda seko 

skolēnam”, tiks meklēts optimāls risinājums mūsu novada skolu pastāvēšanai. Arī turpmāk tiks 
materiāli stimulēti un atbalstīti labas sekmes guvušie audzēkņi un viņu skolotāji, lielu vērību 
pievēršot visu veidu bērnu interešu izglītības nodrošināšanai. 

Ņemot vērā neskaidros apstākļus profesionālās izglītības turpmākajā finansēšanā no 
Valsts puses, tiks meklētas arī citas iespējas, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras 
saglabāšanu un tālāku izmantošanu. Sadarbībā ar uzņēmējiem, tiks izstrādātas jaunas mācību 
programmas, kuru realizācija varētu sniegt izglītības pakalpojumus ne tikai jauniešiem, bet arī 
pieaugušajiem. Turpināsim mūžizglītības projektus, dažādojot tos un iesaistot arvien vairāk 
interesentus. Izveidosim jaunu autostāvietu pie pirmskolas izglītības iestādes. 

 

Kultūra, sports un brīvā laika pavadīšana 
Arī turpmāk izmantosim sava plašā kultūras centra iespējas visa vecuma iedzīvotāju 

dažādo interešu apguvei, izpausmei un pilnveidošanai, kā arī rīkosim daudzveidīgus plaša 
mēroga kultūras pasākumus. Atbalstīsim jaunas interešu jomas, kuras ierosinās iedzīvotāji, lai 
pilnvērtīgāk pavadītu brīvo laiku t.sk. kompakta bērnu rotaļu laukuma izveidi.  Arī turpmāk liela 
vērība tiks pievērsta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, startējot visās 
programmās, kas tiks izsludinātas par šiem pasākumiem. Dažādosim mūzikas un mākslas 
skolas programmas, lai ieinteresētu bērnus iegūt profesionālās ievirzes izglītību. Uzsāksim 
jaunu pieeju izglītības programmu apguvei, lielāku vērību veltot katra audzēkņa individuālām 
īpašībām un vēlmēm.  
  Turpināsim pilnveidot sporta kompleksa iespējas, lai veselīga dzīvesveida cienītāji 
varētu izmantot brīvo laiku.  Organizēsim plaša mēroga sporta nometnes un sacensības, lai 
nostiprinātu Mālpili par liela mēroga sporta centru.  
 

 Sociālā nodrošināšana un veselības aizsardzība. 
 Sociālās palīdzības dienests arī turpmāk sniegs palīdzību ikvienam, kurš ir nonācis 
krīzes situācijā. Liels pieprasījums ir pēc sociālās aprūpes pakalpojuma. Ir pasūtīts projekts 
bijušās Sidgundas pamatskolas pārbūvei par Sociālās aprūpes centru.  Arī turpmāk tiks 



motivēta brīvā laika pavadīšana un veselīgs dzīvesveids, atbalstot visus interesentus un 
biedrības t.sk. pensionāru, kas to veicina. 
 

 Tautsaimniecība, infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība un 
projektu piesaiste 
 Par spīti tam, ka Mālpils novads netiek pieskaitīts pie attīstības teritorijām, lielu vērību 
pievērsīsim iespējām piesaistīt līdzekļus no visiem iespējamiem finansēšanas avotiem, kas 
veicinātu Mālpils publiskās infrastruktūras attīstību.  Mūsu mērķis - radīt novadā labvēlīgu 
komercdarbības vidi, kas nodrošinātu gan arvien jaunas darbavietas, kas arī veicinātu 
dzīvojamā fonda attīstību. Turpināsim aktīvu sadarbību ar visiem uzņēmējiem, īpaši ar tiem, 
kas ir gatavi ieguldīt savus līdzekļus novada attīstībā. Turpināsim siltuma avota modernizācijas 
projekta realizāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu siltumenerģiju. Uzsāksim ēku energoefektivitātes 
projektu realizāciju. Nepietiekošas valsts mērķdotācijas ielu un ceļu uzturēšanai dēļ, atvēlēsim 
līdzekļus no pašvaldības budžeta kritiskāko ielu, ceļu un tiltu remontiem. Par ES fondu 
līdzfinansētiem projektiem centīsimies atjaunot Rūpniecības, Rikteres, Piena ielas un Lejciema 
ceļu.  Turpināsim atbalstīt iedzīvotāju un biedrību ierosināto mazo projektu realizāciju 
infrastruktūras attīstība. 
 


