
Mālpils novada dome atbild uz uzdotajiem jautājumiem 

1)  

1. Demogrāfisko jautājumu risināšana: 

1.1. Piedzimšanas pabalsts; 

1.2. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm.  

2. Izglītības un radošuma stimulēšana: 

2.1. Atbalsta programmas individuāla sekmju līmeņa paaugstināšanai; 

2.2. Atbalsta programma klases sekmju līmeņa paaugstināšanai; 

2.3. Atbalsts 59 interešu izglītības pulciņu nodarbībām. 

3. Infrastruktūras attīstība pamatvajadzību nodrošināšanai: 

3.1. Siltumtrašu nomaiņa; 

3.2. Katlu mājas rekonstrukcija; 

3.3. Ūdenssaimniecības rekonstrukcija. 

4. Ielu un ceļu kritisko posmu atjaunošana. Ir uzsākti arī trīs lieli projekti ielu atjaunošanai 

(Rūpniecības iela, Piena iela, Rikteres iela). 

5. Daudz kas cits, par ko regulāri izvērstā formā tiek informēti iedzīvotāji kārtējā gada 

publiskajos pārskatos un informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” decembra vai 

janvāra mēnešos. 

2) 

1. Nav izdevies panākt, lai no valsts budžeta kaut daļēji līdzfinansētu Mālpils novada 

vidusskolas sporta kompleksa būvniecību, jo Saeima to ir darījusi vairāk kā 100 

citās pašvaldībās, bet Mālpilī – nē. 

2. Nav izdevies panākt, lai valsts izveidotu Mālpilī Murjāņu sporta ģimnāzijas 

volejbola sekcijas filiāli, tā ietaupot lielus līdzekļus, jo volejbola nodarbībām 

Mālpilī ir ļoti laba infrastruktūra. 

3. Nav izdevies uzcelt koģenerācijas staciju, lai samazinātu apkures tarifu. 

3) 

Mālpils novada īpatnība ir tāda, ka novadā atrodas daudz izglītības iestāžu - 

pirmskola, internātpamatskola, novada vidusskola un profesionālā vidusskola, tāpēc 

izmaksas ir augstas, jo Internātpamatskolai un profesionālajai vidusskolai ir ar 

Ministru kabineta noteikumiem noteiktas samērā augstas normētās izmaksas. Nav  

korekti salīdzināt ar citām pašvaldībām, kurām ir tikai vispārizglītojošās skolas.  

Centralizēto eksāmenu rezultāti ir svārstīgi. Tie katru gadu ir savādāki. Izglītības 

sistēmā noteikt tēriņu atdeves efektivitāti ir ļoti sarežģīti. 

 



4) Piekrītam, ka varēja būt stingrāka uzraudzība. Ir pieņemts lēmums par vienotas 

grāmatvedības izveidi, lai kontrole būtu centralizēta. 

 

5) 

Uzskatām, ka dati nav korekti, nav saprotams, no kurienes tie ir ņemti. Mālpils pašvaldība 

kopš 2013.gada ar ES fondu palīdzību ir realizējusi 29 projektus par kopējo summu 

2102745 EUR. Ir iestrādes vēl par 23 projektiem par vairāk kā 4.0 miljoniem EUR. 

Protams, novads vēl nav sakārtots, jo mūsu attīstības stratēģijā, lai novads līdzinātos 

attīstīto Eiropas valstu līmenim, ir nepieciešami apmēram 50 milj. EUR, t.sk., 30 milj. EUR 

ielu, ceļu un tiltu atjaunošanai. 

6) 

Ciema ielu un celiņu stāvoklis tiešām vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Bet! Mālpils 

ciemā visas galvenās ielas (Garkalnes, Siguldas, Nākotnes, Ķiršu, Pirts, Skulmes, Strēlnieku, 

Mergupes un Vites) ir valsts īpašums, un tās apsaimnieko Latvijas Valsts ceļi. Dome 

vairākkārt ir lūgusi īpašniekus sakārtot šīs ielas un trotuārus. Daļēji šie lūgumi ir saklausīti. 

Atjaunots ielas segums Nākotnes un Pirts ielā, un daļēji šajās ielās atjaunoti arī gājēju 

celiņi. Ir apsolīts 2018.gadā daļēji atjaunot Skulmes ielu un Strēlnieku ielu. Pašvaldība 

tuvākajā laikā uzlabos Jaunās ielas trotuāru stāvokli, izveidos stāvlaukumu. 

7) 

Kultūras centrs ir renovēts un siltināts jau divas reizes (nosiltināts jumts un kultūras centra 

bibliotēkas daļa). Diemžēl šie padarītie darbi neļauj startēt uz KPFI līdzfinansētām 

programmām, jo ir jau sasniegts diezgan augsts energoefektivitātes līmenis, un nevaram 

cerēt uz līdzfinansējumu. Turpināsim budžeta iespēju līmenī. 

8) 

Mālpils ciemā ir 300 m2 plaša brīvdabas estrāde ar 200 skatītāju vietām Mālpils pilskalnā, 

tikai tā ir fiziski un morāli novecojusi. Jauna estrāde ir iecerēta un gaida savu kārtu. 

Kultūras dzīve ir ļoti aktīva, esam 22. vietā republikā ar kolektīvu skaitu uz 1000 

iedzīvotājiem. Svētkus svinam nevis katru gadu, bet gan nozīmīgākos gados. Kā 

tradicionālo svētku aizstājējus uzskatām jau 26 gadus divreiz gadā rīkotos gadatirgus ar 

visu mālpiliešu satikšanās iespējām un dažādām atrakcijām. Katru gadu notiek arī citi lieli 

pasākumi, piemēram, motobraucēju sezonas noslēgums ar plašu programmu un 

mālpiliešu piedalīšanos. 

9) 



Mālpils pašvaldībā ir vieni no zemākajiem apkures tarifiem valstī, ilgu laiku tarifs bija 

viszemākais valstī. Pašvaldība aicina dzīvojamā fonda īpašniekus veikt ēku 

energoefektivitātes pasākumus, līdz ar to samazināsies arī tēriņi apkurei. Pašvaldība, 

veicot izglītības iestāžu siltināšanu, samazināja izdevumus par apkuri vidēji par 30%. 

10) 

Novadā ir lielas problēmas ar dzīvojamo platību. Pašvaldība to uzskata par zīmi, ka cilvēki 

vēlas dzīvot Mālpilī, jo ir samērā labas darba iespējas. Pašvaldība pati arī iegādājas lētu 

dzīvojamo fondu. Veiksmīgākie uzņēmēji apsolījuši uzsākt jaunas daudzdzīvokļu mājas 

būvniecību, un pašvaldība šim mērķim atsavina zemi. Bērnu rotaļlaukumu ir daudz, bet 

tie ir decentralizēti. Esam iecerējuši izveidot vienu lielu, nenojaucot līdzšinējos. Veselības 

aprūpes pakalpojumus nodrošina divas ģimenes ārstu prakses, vienai no tām pašvaldība 

nodrošinājusi telpas un dienesta dzīvojamo fondu. 

11) 

Šis apgalvojums ir pārspīlēts, bet turpināsim ielu un ietvju izgaismošanu. Šogad ir 

paredzēts izgaismot Kroņu ielu Sidgundā. Ar laiku nomainīsim visu ielu apgaismojumu uz 

daudz efektīvāku. 

12) 

Iekšpagalmu ceļi un taciņas pamatā atrodas uz privātīpašnieku zemes. Iekšpagalmu 

sakārtošanas iniciatīvai būtu jānāk no īpašniekiem. Pašvaldība varētu izskatīt iespējas 

daļēji līdzfinansēt šīs iniciatīvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


