Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI

PIELIKUMI
1. pielikums. Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums ................................................................. 3
2.pielikums. Uzraudzības rādītāji (veicot attīstības programmas īstenošanas uzraudzību)............ 25
3. pielikums. Siguldas novada attīstības programmas 2011.-2017. atbilstība Rīgas plānošanas
reģiona attīstības programmai 2005. – 2011................................................................................... 32
4. pielikums. Spēkā esošo novada attīstības programmu izpildes izvērtējums............................... 34
5. pielikums. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumu izvērtējums............. 44
6. pielikums. Rīgas plānošanas reģiona ieteikumu izvērtējums ...................................................... 48
7. pielikums. Sigulda District Development Plan Assessment, FCG Finnish Consulting Group Oy
(tulkojums) ....................................................................................................................................... 49
8. pielikums. Iedzīvotāju aptaujas anketas variants (veicot attīstības programmas īstenošanas
uzraudzību). ..................................................................................................................................... 61
9. pielikums. Uzņēmēju aptaujas anketas variants (veicot attīstības programmas īstenošanas
uzraudzību). ..................................................................................................................................... 65

Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/034
Siguldas novada Attīstības programmas 2011. – 2017.gadam
un Teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrāde

Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI

1. pielikums. Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums
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2.pielikums. Uzraudzības rādītāji (veicot attīstības programmas īstenošanas uzraudzību)
1. tabula. Teritorijas attīstības rādītāji

Gads

Bezdarba līmenis
(%)
rādītājs

izmaiņas

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa apmērs uz
vienu iedzīvotāju
(latos)
rādītājs
izmaiņas

Demogrāfiskās slodzes
līmenis

rādītājs

izmaiņas

Pastāvīgo iedzīvotāju
skaita izmaiņas

Teritorijas attīstības
indekss

rādītājs

rādītājs

izmaiņas

izmaiņas

2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

2. tabula. Darbības rezultātu rādītāji

Nr.

Rādītājs

Datu avots

2011.g.

2012.

Tendence
salīdzinājumā ar
iepriekšējo
gadu (↑
↑ ↓ →)

Plānotais
ilgtermiņa
attīstības
virziens

DEMOGRĀFIJA
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits
Migrācijas saldo

CSP
CSP

pieaug
saglabājas pozitīvs un pieaug
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Demogrāfiskās slodzes līmenis
Iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā
Dabiskais pieaugums

CSP
CSP
CSP

samazinās
pieaug
saglabājas pozitīvs un pieaug
IZGLĪTĪBA

Pirmsskolas vecuma bērnu īpatsvars, kas
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes
Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas
reģistrēti rindā pirmskolas izglītības iestādēs
Izglītojamo skaits izglītības iestādēs
Interešu izglītības programmu apmeklētāju
skaits
Skolēnu skaits profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs
Mūžizglītības programmu apmeklētāju skaits
Siguldas novada izglītības iestādēs augstākās
izglītības programmās studējošo skaits
Veiktas aktivitātes veselīga dzīvesveida un
vides izglītības jomā
Atbalstītās privātās iniciatīvas izglītības jomā
Atbalstītās jauniešu iniciatīvas
Nodrošināta izglītības pieejamība izglītības
iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām
Īstenoti starpnozaru projekti (izglītība, kultūra,
tūrisms, sports u.c.)
Publicēti skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi
Ārstu skaists uz 1000 iedzīvotājiem

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

samazinās

pašvaldība
pašvaldība

pieaug
pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība
pašvaldība

pieaug
pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība
pašvaldība
pašvaldība

pieaug
pieaug
pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība
VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
VEC

pieaug
saglabājas esošais skaits vai
pieaug

Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI

Ģimenes ārstu skaits

VEC

saglabājas esošais skaits vai
pieaug
pieaug

Starpinstitucionālās sadarbības projekti
veselības aprūpes jomā (skaits)
Sociālās palīdzības pabalstus saņēmušo skaits
Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits

pašvaldība

Nevalstiskā sektora līdzdarbība sociālo
pakalpojumu sniegšanā (skaits)
Brīvprātīgo darbinieku skaits sociālo
pakalpojumu sniegšanā

pašvaldība

samazinās
vērtē kontekstā
ar vajadzību
pieaug

pašvaldība

pieaug

Profesionālās mākslas pasākumu skaits
Starptautisku kultūras (mākslas, mūzikas u.c.)
pasākumu skaits
Amatiermākslas kolektīvos un pulciņos
iesaistījušos skaits
Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits
(koncertzāle, kultūras nami)
Muzeju apmeklētāju skaits
Lasītāju skaits bibliotēkās
Aktivitātes/projekti sadarbībā ar Latvijas
kultūras izglītības iestādēm (skaits)
Meistarklases un mākslinieku rezidences
(skaits)
Atbalstītās privātās iniciatīvas kultūras un
mākslu jomā

pašvaldība
pašvaldība

pieaug
pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība
pašvaldība
pašvaldība

pieaug
pieaug
pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība
pašvaldība

KULTŪRA
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Sporta skolas audzēkņu skaits
Vietēja mēroga sporta pasākumu skaits
Valsts un starptautiska mēroga sporta
pasākumu skaits

SPORTS UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS
pašvaldība
pašvaldība
pašvaldība

pieaug
pieaug
pieaug

PĀRVALDE
Pārvaldes darbinieku skaits, kuri iesaistījušies
prasmju līmeņa paaugstināšanas programmās
Reģionālas un starptautiskās sadarbības
projektu skaits
Pārvaldes izdevumu samazinājums no
pašvaldības budžeta kopsummas

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug
DROŠĪBA

Pašvaldības policijas izsaukumu skaits
Reģistrēto administratīvo pārkāpumu skaits

pašvaldības
policija
pašvaldības
policija

samazinās
samazinās

PUBLISKĀ TELPA
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
pašvaldības iestādēs un daudzdzīvokļu ēkās
Kanalizācijas un ūdensapgādes centralizēto
tīklu pieejamība apdzīvotajās vietās
(iedzīvotāju skaits, %)
Centralizētas siltumapgādes pieejamība
apdzīvotajās vietās (iedzīvotāju skaits, %)
Pašvaldības ceļi un ielas ar asfaltbetona
segumu (km)
Apgaismoto ielu īpatsvars (%)

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug

pašvaldība

pieaug
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Gājēju, velobraucēju celiņi (km)

pašvaldība

pieaug
EKONOMIKA

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits

CSP

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu
iedzīvotāju
Pašvaldības budžeta ieņēmumi

CSP

Bezdarbnieku skaits
Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits

saglabājas iepriekšējā līmenī
vai pieaug
pieaug

pašvaldība,
Valsts kase
NVA
NVA

pieaug
samazinās
samazinās
TŪRISMS

Tūristu nakšņošanas mītņu skaits
Apmeklētāju skaits tūristu nakšņošanas vietās
Apmeklētāju skaits Tūrisma informācijas
centrā

CSP

saglabājas esošais skaits vai
pieaug
pieaug
pieaug

CSP
pašvaldība

3. tabula. Politikas rezultātu rādītāji

Nr.
Rādītājs

2013.g.

2016.

Tendence
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
periodu

Plānotais ilgtermiņa attīstības
virziens

Izglītība
Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pakalpojumu pieejamība un

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
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kvalitāte
Interešu izglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
Mūžizglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
Augstākās izglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
Izglītības pieejamība izglītības iestādēs bērniem ar īpašām vajadzībām
Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes novērtējums
Skolēnu transporta nodrošinājums
Sporta infrastruktūra pie izglītības iestādēm
Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi
Veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte
Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu daudzveidība, pieejamība un
kvalitāte
Kultūra
Kultūras (mākslas, mūzikas u.c.) pasākumu daudzveidība, pieejamība un
kvalitāte
Amatiermākslas kolektīvu un pulciņu daudzveidība, pieejamība un
kvalitāte
Sports un aktīvs dzīvesveids
Sporta aktivitāšu pieejamība un kvalitāte
Aktīvās atpūtas iespēju pieejamība un kvalitāte

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās

Pārvalde
Novada pārvaldes darbības efektivitāte
Pārvaldes dialogs ar sociālajiem partneriem, iesaistīšana lēmumu
pieņemšanas procesos

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
Drošība

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
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Publiskā telpa
Apdzīvoto vietu publiskās ārtelpas (parki, skvēri, apstādījumi) sakoptība,
labiekārtojums
Vides pieejamības nodrošināšana (tai skaitā izglītības, kultūras, sporta u.c.
iestādēs) un publiskajā telpā
Lauku teritorijas sakoptība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
Kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība apdzīvotajās
vietās
Siltumapgādes pieejamība apdzīvotajās vietās
Mājokļu energoefektivitāte
Atkritumu apsaimniekošanas sistēma
Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais stāvoklis
Gājēju un velo celiņi
Sabiedriskā transporta maršruti un reisu skaits
Ekonomika
Novada domes darbība uzņēmējdarbības veicināšanā attīstot
infrastruktūru
Novada domes darbība investīciju piesaistē ekonomikas attīstībai
Novada domes darbība nodarbinātības veicināšanā
Novada domes un uzņēmēju dialogs un sadarbība
Tūrisms
Tūrisma jomas attīstības vērtējums (esošie tūrisma produkti, kvalitāte,
iespēju dažādība, tūristu uzvedība u.c.)

pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
pozitīvā vērtējuma % paaugstinās
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3.pielikums. Siguldas novada attīstības programmas 2011.-2017. atbilstība Rīgas
plānošanas reģiona attīstības programmai 2005. – 2011
Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma
2005. – 2011.
MĒRĶI UN RĪCĪBU VIRZIENI
1. mērķis-Augsta cilvēkresursu kvalitāte un
attīstība
RĪCĪBU VIRZIENI
1.1. Demogrāfiskās situācijas uzlabošana
1.2. Veselības, sociālās, izglītības un kultūras
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

1.3. Mājokļu nodrošinātības uzlabošana
1.4. Nodarbinātībai labvēlīgu priekšnosacījumu
radīšana

1.5. Informācijas sabiedrības veidošana
1.6. Pilsoniskas sabiedrības veidošana

Siguldas novada attīstības programma
2011.-2017.
UZDEVUMI

U.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, tai skaitā interešu un
mūžizglītību
U.1.2. Attīstīt izglītības infrastruktūru
U.1.3. Nodrošināt veselības aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti, iedzīvotāju
veselības stāvokļa uzlabošanu
U.1.4.Paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti
U.1.5.Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru
U.1.6. Nodrošināt daudzveidīgu un atraktīvu kultūras
piedāvājumu
U.1.7. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
U.1.8. Aktivizēt iedzīvotāju līdzdalību kultūras procesos
U.1.9. Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru
U.1.10. Īstenot Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014
projektu
U.1.11. Attīstīt sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida
infrastruktūru un pakalpojumus
U.1.15. Uzlabot blīvi apdzīvotu vietu kvalitāti, plānot un
veidot publisko telpu
U.1.13. Veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju
informētības līmeņa paaugstināšanu
U.2.3. Paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju
U.2.2. Piesaistīt investīcijas ekonomikas attīstībai
U.1.13. Veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju
informētības līmeņa paaugstināšanu
U.1.13. Veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju
informētības līmeņa paaugstināšanu

2. mērķis - Ērta reģiona starptautiskā un vietējā
sasniedzamība
RĪCĪBU VIRZIENI
2.1.Transporta un transporta infrastruktūras
attīstība
2.2. Sakaru infrastruktūras attīstība
3.mērķis - Konkurētspējīga tautsaimniecība,
daudzveidīga un aktīva uzņēmējdarbība
RĪCĪBU VIRZIENI
3.1. Inovāciju paplašināšana uzņēmējdarbībā
3.2. Produktivitātes paaugstināšana

U.1.18. Attīstīt transporta infrastruktūru un satiksmes
drošību
U.1.19. Attīstīt sabiedrisko transportu
U.1.17. Uzlabot inženiertehnisko infrastruktūru

U.2.2. Piesaistīt investīcijas ekonomikas attīstībai
U.2.3. Paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju
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3.3. Uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšana

3.4. Tūrisma attīstība
4.mērķis - Augstas kvalitātes dzīves vide
RĪCĪBU VIRZIENI
4.1. Efektīvas enerģijas un vides infrastruktūras
attīstība
4.2. Pilsētvides kvalitātes uzlabošana
4.3. Daudzveidīga lauku teritoriju attīstība
4.4. Piekrastes integrēta attīstība
5.mērķis - Rīgas reģiona lomas un ietekmes
pieaugums nacionālā un starptautiskā līmenī
RĪCĪBU VIRZIENI
5.1. Reģiona pārvaldes efektivitātes
paaugstināšana
5.2. Sadarbības paplašināšana valsts un
starptautiskā līmenī
5.3. Vienota reģiona tēla virzīšana

U.2.1. Veidot ekonomiskai attīstībai nepieciešamo
infrastruktūru
U.2.2. Piesaistīt investīcijas ekonomikas attīstībai
U.2.4. Nodrošināt tūrisma nozares izaugsmi

U.1.17. Uzlabot inženiertehnisko infrastruktūru
U.1.15. Uzlabot blīvi apdzīvotu vietu kvalitāti, plānot un
veidot publisko telpu
U.1.16. Nodrošināt daudzveidīgu lauku teritoriju attīstību
-

U.1.12. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
U.1.13. Veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju
informētības līmeņa paaugstināšanu
U.1.11. Attīstīt sporta un aktīva dzīvesveida infrastruktūru
un pakalpojumus
U.2.4. Nodrošināt tūrisma nozares izaugsmi
U.1.10. Īstenot Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014
projektu
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4. pielikums. Spēkā esošo novada attīstības programmu izpildes izvērtējums
Siguldas novada attīstības programmas 2006-2019 izpildes izvērtējums
Attīstības programmā noteiktie
stratēģiskie mērķi un rīcības
1. Dinamiska, pilsoniski ieinteresēta un
tradīcijās sakņota sabiedriskā kopdzīve

Rīcību izpildes izvērtējums

Rīcības
Siguldas pils kompleksa attīstības
Turpināms
stratēģijas izstrāde
Dzeltenās mājas (koka pils) projekta Turpināms.
realizācija
Vairākkārt iesniegts dažādos projektu konkursos finansējuma
piesaistei, pagaidām nav rezultātu.
Nurmižu muižas kompleksa attīstības Turpināms
stratēģijas (t.sk. apsaimniekošanas
plāna) izstrādāšana
Mores kauju piemiņas ekspozīcijas Ir izveidota, tiek regulāri papildināta un attīstīta, piesaistot
pilnveidošana
dažādu finansējumu. Turpināms.
Kultūras stratēģijas izstrāde
Nav īstenota, realizējama
Kultūras, izglītības un sporta pasākumu
plāna izstrāde
Siguldas novada tēla mārketinga
stratēģijas izstrāde
Atpūtas un brīvā laika pakalpojumu
attīstības gada un ikmēneša
programmas izstrāde vietējai dzīvei,
atpūtnieku un ceļotāju piesaistei,
izvērtējot apskates objektus un
aktivitātes, kurās varētu iesaistīties
Jauna kultūras centra izbūve

Nav īstenota, realizējama
Nav īstenota, realizējama
Izveidota mājaslapa www.sigulda.lv

Turpināms. Projekts apturēts projektēšanas stadijā

2. Novada teritorija – sociāli integrēta,
pievilcīga un augstas kvalitātes dzīves
telpa
Rīcības
Ūdensmalu pieejamības saglabāšana un Turpināms
kopšana
Ainavu apsaimniekošanas projektu Īstenoti - INTERREG IV B projekts EUROSCAPE "Ainavu
izstrāde ainaviski būtiskās vietās
plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām";
Jūdažu sabiedriskā centra apkārtnes labiekārtojums
Turpināms
Skatu vietu izkopšana
Saskaņojot ar GNP, tiek izkopts Svētku laukums, pilsdrupu
teritorija u.c. vietas. Turpināms.
Azartspēļu vietu likvidēšana Siguldas Nav aktuāli
novadā
Teritorijas izmantošanas un apbūves Izstrādāts Siguldas novada teritorijas plānojums.
noteikumu
izstrāde
apdzīvojuma
daudzveidīgai, veselīgai un telpiski
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līdzsvarotai attīstībai
Detālplānojumu izstrāde teritorijas
plānojumā norādītajām teritorijām
Jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju
attīstības
gadījumā
izvērtēt
nepieciešamību projektā paredzēt
būves pirmsskolas izglītības iestāžu
izveidei (saskaņā ar TIAN)
Jaunu pirmsskolas mācību iestāžu
būvniecībai piesaistīt privātos līdzekļus,
veidojot publisko-privāto partnerību
Izstrādāt priekšlikumus par Siguldai
raksturīgajiem
būvelementiem
un
veicināt to izmantošanu jaunajās un
rekonstruējamās celtnēs
Lēmuma pieņemšana par novada
domes izvietošanu jaunā, specializētā
ēkā vai pielāgojot kādu jau esošu būvi
Siguldas
jaunās
pils
turpmākās
izmantošanas koncepcijas izstrāde un
īstenošanas uzsākšana
Vēsturiskā centra noteikšana un
detalizētu apbūves noteikumu izstrāde
Publiskās - privātās partnerības projekta
„Siguldas māja” realizācija
Ģimenes centra attīstība

Turpināms, pakāpeniski tiek īstenots
Īstenots - ERAF finansēts projekts „Pirmskolas izglītības iestādes
būvniecība Nurmižu ielā 31, Siguldā”

Šobrīd nav iespēju īstenot. Turpināms.

Izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi

Nav realizēts. Turpināms.

Nav realizēts. Turpināms.

Izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(pašvaldības saistošie noteikumi)
Tika uzsākts, partnerība pārtraukta.
Turpināms.

Ģimenes
vērtību
veicināšanas Nav realizēts.
programmas izstrāde
Sabiedriskā centra izveide Jūdažos
Izpildīts
Mores skolas internāta projekta
realizācija, sporta laukuma izbūve un
sporta zāles izveide
Bērnu un jauniešu interešu centra
izveide Peltēs un Siguldā
Sociālās palīdzības pārvaldes sadarbības
turpināšana ar uzņēmējiem, sporta
organizācijām
un
sabiedriskajām
organizācijām
Pakalpojuma „Aprūpe mājās” attīstība
piesaistot privāto finansējumu
Uzlabot vides fizisko pieejamību
jaunajās un esošajās sabiedriskajās
iestādēs
Izveidot darba vietas (darbnīcas,
siltumnīcas u.c.) cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām (kā pašvaldības pasūtījums
Paplašināt vai izbūvēt jaunas telpas
Sociālās palīdzības pārvaldei
Pašvaldības dzīvokļu fonda izveide

Īstenota sporta laukuma labiekārtošana. Turpināms.

Nav realizēts. Turpināms.
Sadarbība turpinās, pilnveidojās, attīstās.
Dienas centrā koordinācijas padome, kurā darbojas organizāciju
vadītāji. Pasākumi, kurus organizējam sadarbojoties ar
uzņēmējiem. Nepārtraukta aktivitāte.
No 2009.gada 15.decembra pašvaldība pērk aprūpes mājās
pakalpojumus no biedrības „Saullēkts”.
PII Nurmižu ielā 31 ir nodrošināta piekļuve personām ar kustību
traucējumiem. Turpināms.
Ja ESF izsludinās pieteikšanos projektiem, rīcība tiks īstenota.
Turpināms.
Nav realizēts.
Noris sociālās mājas būvniecība.

Izveidot novada teritorijā ilgstošās No 2009.gada 1.jūlija biedrība „Saullēkts” sniedz ilgstošas
aprūpes institūcijas, kuru sniegtie sociālās aprūpes pakalpojumus Siguldas novada iedzīvotājiem.

Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI
pakalpojumi varēs tikt piedāvāti arī 2009.gada 1.jūlijā iegūstam pašvaldības sociālās aprūpes māju
kaimiņu pašvaldībām
„Gaismiņas’. Turpināms.
Veco ļaužu pansionāta izveide
No 2009.gada 1.jūlija biedrība „Saullēkts” sniedz ilgstošas
sociālās aprūpes pakalpojumus Siguldas novada iedzīvotājiem.
2009.gada 1.jūlijā iegūstam pašvaldības sociālās aprūpes māju
„Gaismiņas’. Turpināms.
Ciemu sociālās infrastruktūras un
Pastāvīgi noris. Turpināms.
pakalpojumu infrastruktūras objektu
modernizācija un izbūve
Realizēt Jūdažu primārās aprūpes
Pieņem sociālais darbinieks
centra (ambulances) projektu
sabiedriskā centra projekta ietvaros
Pieaugušo mūžizglītības un pašdarbības Īstenotais - Dienas centrā – apmācības, semināri, lekcijas. Šogad
Kolektīvu darbības veicināšana
lielākais – izglītojošais projekts / Kopienas fonds/ – pensijas
vecuma cilvēkiem par veselīgu dzīves veidu. Turpināms.
Nodrošināt izglītības pieejamību novada Īstenotais - Mores skolas ESF projekti 2 kārtās – bērniem ar
teritorijā bērniem ar īpašām vajadzībām intelektuālās attīstības traucējumiem, PII Nurmižu ielā 31
no pirmsskolas līdz vidusskolai
(jaunais b/d) ir nodrošināta piekļuve personām ar kustību
traucējumiem.
Aktivizēt skolas sociālās aprūpes
Nav īstenots.
3. Kvalitatīva un efektīva satiksmes,
publiskās telpas un vides infrastruktūra
Rīcības
Programmas izstrāde un pakāpeniska Nav realizēts. Īstenojams.
īstenošana esošo un plānoto ielu un
ceļu izbūvei un rekonstrukcijai
Tranzīta
satiksmes
reorganizācijas A2 rekonstrukcijas projekts apturēts. Turpināms.
risinājumu izstrāde ap vai cauri Siguldas
pilsētai
Laurenču – Velnalas ceļa sakārtošana
Nav realizēts. Turpiāms
Autoceļa V85 Jūdaži – Nītaure
rekonstrukcija
Mālpils
ceļa
rekonstrukcija
un
veloceliņa
izbūve
līdz
Jūdažu
pagriezienam
Ierosināt autoceļa P8 trasējuma
iespējamo maiņu atbilstoši Siguldas
novada
Teritorijas
plānojumā
piedāvātajiem risinājumiem
Pilsētas ielu rekonstrukcija: Šveices iela,
Nākotnes iela, Zinātnes iela, Dārza iela,
Atbrīvotāju iela

Nav realizēts. Īstenojams.
Nav realizēts. Īstenojams.

Nav realizēts. Īstenojams.

īstenotais - Dārza iela rekonstruēta , Šveices iela atjaunots
segums. Tiek atkārtoti gatavots projekts „Pulkveža Brieža ielas
rekonstrukcija” finansēšanai no ERAF līdzekļiem. Turpināms.

Dzelzceļa tuneļa paplašināšana Nītaures Izbūvēts
ielā
Drošības pasākumu nodrošināšana uz Turpināms.
ceļiem un ielām, kas ved uz izglītības un
citām sabiedriskām iestādēm
Izpētes veikšana par autostāvvietu Nav realizēts. īstenojams.
izvietošanas nepieciešamību un apjomu
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pie dažāda rakstura funkciju objektiem
Siguldas novadā
Izveidot
un
veikt
autostāvvietu Rekonstruētas
rekonstrukciju Pils ielā un Krimuldā pie
vagoniņa
Stāvlaukuma izbūve Pils ielā 16
Izbūvētas
Informācijas zīmju sistēmas
pilnveidošana (informācijas stendi,
norādes, objektu zīmes u.c.)
Siguldas dzelzceļa stacijas
rekonstrukcija
Kapličas būvniecība Siguldā

Turpināms.

Ieguldījumu piesaiste sabiedriskās
satiksmes infrastruktūras attīstībai
(pieejamībai visā novadā)
Investīciju piesaiste inženiertehniskās
infrastruktūras sakārtošanai un
uzlabošanai
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas
izveide
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Siguldas pilsētā

Iesaiste projektā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta
pasākumus”. Turpināms.
Tiek veikts. Turpināms.

Uzsākta īstenošana. Turpināms.
Būvniecība pabeigta

Pabeigta
Daļēji realizēta. Turpināms.

4. Attīstīta atpūtas un aktīva dzīves
veida infrastruktūra
Rīcības
Sporta centra un stadiona izveide, Nav realizēts. Īstenojams.
kontekstā ar jaunas skolas celtniecību
Baseina izbūve
Nav realizēts. Īstenojams.
Reģionālas nozīmes veselības, sociālās
rehabilitācijas, atpūtas un sporta centra
izveide
Atvieglot gājēju un riteņbraucēju
kustību Turaidas virzienā, izbūvējot
jaunu gājēju / velosipēdistu tiltu, vai arī
paplašinot esošo tiltu pār Gauju,
pielāgojot to gājēju / velosipēdistu
prasībām
Gājēju ielas izveides risinājumu
meklēšana Siguldā
Atpūtas taku attīstība Siguldā abpus
Gaujai
Izveidot veloceliņus galvenajos tūristu
plūsmas virzienos – no stacijas laukuma
uz Turaidu, Kaķīškalnu, Jūdažiem un
Ķipariem
Velo maršruta Sigulda – Nurmiži –
Līgatne izveidošana
Velo maršruta Sigulda – More - Mālpils
– Allaži – Sigulda izveidošana

Īstenots - Allažos sporta centrs. Turpināms.

Nav realizēts. Īstenojams.

Nav realizēts. Īstenojams.
Daļēji īstenots. Turpināms.
Projekts „Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve
Sigulā” saņēmis finansējumu no ERAF, realizācija atlikta uz
2012. – 2013. gadu līdzekļu trūkuma dēļ.
Izveidots
Izveidots

Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI
Izveidot pludmales un peldvietas pie Daļēji īstenots. Turpināms.
novada teritorijā esošajām ūdenstilpēm
Veidot pludmales volejbola laukumus Izveidots
ūdenstilpju tuvumā
Slidotavas izveide Siguldas pilsētā
Īstenotais - ziemas sezonā Raiņa parkā , pie viesnīcas „Aparjods”
dabīgi lietie laukumi
Attīstīt atpūtas zonas pie Jūdažu ezera
Nav realizēts. Īstenojams.
Autovilcieniņa projekta starp Siguldu un
Turaidu attīstība
Slēpošanas (slaloma un distanču) trašu
labiekārtošana
Attīstīt transporta iespējas pāri Gaujas
upei (pasažieru un velosipēdistu prāmis
/ pārceltuve) Siguldas pilsētas teritorijā
Koncepcijas izstrāde jaunam trošu
ceļam
Vietas rezervācija mazo lidmašīnu
nolaišanās laukumam
Gaujas
NP
apmeklētāju
centra
rekonstrukcijas pabeigšana Siguldā
Gūtmaņa alas teritorijas labiekārtojuma
izbūve un rekonstrukcija
Informācijas bukleta izdošana

Īstenots

Mācību un praktisko nodarbību telpu
izveidošana
Nakšņošanas un ēdināšanas telpu
izveidošana
Gājēju celiņu izveidošana un Baznīcas
ielas rekonstrukcija
Izziņas takas izveidošana ar atpūtas
vietām un skatu platformu

Realizēts

Tiek īstenots, turpināms.
Nav realizēts. Īstenojams.

Nav realizēts
Nav realizēts. Īstenojams.
Realizēts
Realizēts
Realizēts

Realizēts
Realizēts
Realizēts

5. Zināšanu teritorija - sadarbība
izglītības, ražošanas un pakalpojumu
sasaistē
Rīcības
Mājokļu piedāvājuma (programmas vai
rīcības plāna) izstrāde pedagogu
piesaistīšanai
Jaunas Siguldas ģimnāzijas ēkas izbūve
Sporta laukuma (stadiona) izveide pie
1.pamatskolas
Sporta zāles izveide 2.vidduskolā

Nav realizēts. Nav aktuāls.

Nav realizēts. Izvērtējams.
Īstenotais - nopirkta zeme, 2011. gada budžetā plānota tehniskā
projekta izstrāde. Turpināms.
Nav realizēts. Izvērtējams.

Sporta
laukuma
(stadiona) Uzsāktas darbības, turpināms.
paplašināšana pie 2.pamatskolas
Sporta skolas kompleksa modernizācija Turpināms. Plānota ēkas siltināšana
Izglītības stratēģijas izstrāde

Nav realizēts. Īstenojams.

Bibliotēku nodrošināšana ar mūsdienīgu Tiek regulāri veikti pasākumi. Turpināms.
aprīkojumu, informācijas tehnoloģijām,
un
regulāra
fondu
materiālu
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atjaunošana
Informācijas par investīciju objektiem Uzsākta darbība, turpināms.
un vietām (t.sk. zemes gabaliem)
izstrāde
un
izvietošana
novada
pašvaldības mājas lapā
6. Daudzfunkcionāla, videi draudzīga
saimnieciskā darbība un darba vietas
Rīcības
Amatnieku darbnīcu un tirgotavu Tiek organizēti amatnieku tirgi
izveide
Pašvaldības dalība publiskās – privātās Uzsāktas darbības, bet šobrīd pārtrauktas. Turpināmas.
partnerības projektos
7. Ilgtspējīga starptautiskā un vietējā
tūrisma komplekss, kas harmonizētu ar
vidi, kultūru un vietējo sabiedrību, un
dotu papildus labumus novada
ekonomiskajai attīstībai, palielinot
ienākumus, veicinot nodarbinātību un
iedzīvotāju labklājību
Rīcības
Skatu vietu izkopšana
Siguldas novada TIC tīkla izveide: jauna
TIC ēka Siguldas pilsētā, TIC centra
filiāle Morē, informācijas punkts ārpus
centriem – autobraucējiem
Izvietot velosipēdu novietnes pie jaunās
TIC ēkas un citās sabiedriskās vietās
Marķēt izstrādātos velosipēdistu un
kājnieku maršrutus
Turaidas – Siguldas velo un kājnieku
celiņu izveide/sakārtošana
Sliežu funikuliera būvniecība starp gaisa
tramvaja pieturu Siguldas pilsētas pusē
un Gaujas tiltu
Uzstādīt informācijas stendus uz
Vidzemes šosejas, pie Tūrisma
informācijas centra un citās
stratēģiskās, ar tūristu plūsmu saistītās
vietās
Tūristu autobusu stāvlaukumu izveide
un apstāšanās vietu ierīkošana
Sabiedrisko tualešu tīkla izveide, t.sk.
atbilstošu saistošo noteikumu izstrāde
Siguldas novada un apkārtnes (reģiona)
tūrisma mājas lapas attīstīšana un
pilnveidošana
Interaktīvās kartes izveidošana un
uzturēšana
Veidot Siguldas novada tūrisma tēla

Tiek veikta. Turpināma.
Nav īstenota. Izvērtējama.

Īstenots.
Daļēji īstenots, turpināms.
Nav realizēts. Īstenojams.
Nav realizēts. Izvērtējams.

Īstenots.

Izbūvēts stāvlaukums pie pils vārtiem.
Nav realizēts. Īstenojams.
Tiek īstenots. Turpināms.

Nav realizēts. Izvērtējams.
Tiek īstenots, turpināms.
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produktus, akcentējot iespējamo
aktivitāšu dažādību
Veidot konkrētus vienas un vairāku
dienu piedāvājumus – ekskursijas,
velosipēdistu un kājnieku maršrutus, un
tūrisma produktus, kuros apvienoti
dažādi tūrisma veidi
Attīstīt starpsezonu tūrisma produktus
un pakalpojumu piedāvājumu –
pasākumi, konferences un semināri
Organizēt seminārus un pieredzes
apmaiņas braucienus par tūrisma
produktu attīstību un to kvalitātes
celšanu
Organizēt balvu / sertifikātu
pasniegšanu par kvalitatīvu tūrisma
produktu izveidi /
pakalpojumu sniegšanu
Kultūras, izglītības un sporta pasākumu
plāna izstrāde
Siguldas novada mārketinga stratēģijas
izstrāde
Veikt tūrisma tirgus pētījumus, nosakot
esošos un potenciālos tūristus Siguldas
novadā, viņu prioritātes, vajadzības un
uzvedību
Izstrādāt informatīvos materiālus par
tūrisma
iespējām
un
tūrisma
produktiem Siguldas novadā un
apkārtnē
Izplatīt
informatīvos
materiālus
esošajos un perspektīvajos tūrisma
tirgos, uzmanību vēršot uz to potenciālo
tūristu, kurš par Siguldu vēl neko nezina
Iekļaut Siguldas novada tūrisma
produktus kopējā Vidzemes, Latvijas un
Baltijas tūrisma piedāvājumā
Organizēt sadarbību ar vietējiem un
ārzemju masu saziņas līdzekļiem,
sniedzot informāciju par tūrisma
iespējām Siguldas novadā un par
notiekošajiem pasākumiem
Veicināt sabiedriskā un privātā sektora,
kā arī citu organizāciju, kas saistītas ar
tūrisma nozari Siguldas novadā,
koordinētu darbību
un regulāru informācijas apmaiņu
Veicināt ārējo sadarbību ar citām
Latvijas tūrisma organizācijām
Attīstīt sadarbību ar Siguldas
sadraudzības pilsētām
Paaugstināt tūrisma sektorā strādājošo
kvalifikāciju, organizējot apmācības un

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Nav realizēts. Izvērtējams.

Tiek īstenots, turpināms.
Nav realizēts. Īstenojams.
Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.

Tiek īstenots, turpināms.
Tiek īstenots, turpināms.
Tiek īstenots, turpināms.
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pieredzes apmaiņas pasākumus

Allažu pagasta attīstības programmas 2006-2019 izpildes izvērtējums
Attīstības programmā noteiktie
uzdevumi
Dabas vide
Uzdevumi
1.Veicināt iedzīvotāju līdzdalību vides
jautājumu risināšanā, rosināt
sabiedrības pozitīvas attieksmes
veidošanos pret apkārtējo vidi
2.Informēt un izglītot iedzīvotājus par
atkritumu šķirošanas nepieciešamību.
3. Organizēt konkursu par sakoptāko
nekustamo īpašumu.
4.Samazināt un kontrolēt procesus, kas
degradē un piesārņo vidi (nelegālas
atkritumu izgāztuves u.c.).
5. Nostiprināt un paplašināt sadarbību
ar vides aizsardzības institūcijām un
zinātniskās pētniecības iestādēm dabas
aizsardzības jautājumu risināšanā
6. Turpināt dabas taku labiekārtošanu
un tūrisma infrastruktūras attīstību
7. Apzināt mežu kā iedzīvotāju atpūtas
un rekreācijas vietu.
Degradētās vides sanācija un
humanizācija

Allažu pagasta teritorijas plānojuma
izstrāde
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu apzināšana

Uzdevumi izpildes izvērtējums

Turpināms

Zaudējis aktualitāti.
Zaudējis aktualitāti.
Turpināms

Turpināms

Turpināms.
Turpināms
Izstrādātais un iesniegtais projekts “Integrēta pieeja smaku
piesārņojuma novēršanai un monitoringa sistēmas izveidei un
ieviešanai Latvijas cūkkopības uzņēmumos” „iesprūda” Vides
ministrijas gaiteņos un tā arī nesaņēma finansējumu.
Īstenots.
Bija paredzēts projekta “Integrēta pieeja smaku piesārņojuma
novēršanai un monitoringa sistēmas izveidei un ieviešanai
Latvijas cūkkopības uzņēmumos” ietvaros.

Cilvēkvide
Uzdevumi
1. Popularizēt Allažu pagastu kā
pievilcīgu un izdevīgu dzīves vietu
2. Optimizēt sabiedriskā transporta
kustību iedzīvotāju mobilitātes
nodrošināšanai
3. Atbalstīt ģimenes ar bērniem
4. Veicināt kvalifikācijas celšanas un
papildizglītības iegūšanas iespējas
strādājošiem un iedzīvotāju
pārkvalifikāciju
5. Nodrošināt interneta pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem
6. Aktivizēt iedzīvotāju līdzdalību savas
apkārtnes sakopšanā

Turpināms
Turpināms.

Turpināms
Turpināms

Realizēts -Allažu pagasta bibliotēkā ir iespējama bezmaksas
interneta pieeja programmas „Trešais tēvadēls” ietvaros
Turpināms
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7. Izstrādāt vienotu koncepciju
daudzdzīvokļu māju balkonu, lodžiju
pārbūvei
8. Meklēt un ieinteresēt potenciālos
apsaimniekotājus nepabeigtiem un
neizmantotiem būvniecības objektiem
9. Uzlabot un pilnveidot saikni starp
iedzīvotājiem un pašvaldību
10. Nojaukt neapsaimniekotos
būvobjektus un graustus
11. Apzināt pašreizējās dārzkopības
sabiedrības teritorijas
pārstrukturēšanas iespējas
12. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos
politiskajās aktivitātēs
13. Risināt daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu
14. Izveidot ugunsdzēsības depo
15. Izstrādāt Allažu pagasta civilās
aizsardzības pasākumu, avāriju un
glābšanas darbu plānu
Velo stāvvietu ierīkošana pie
sabiedriskām ēkām
Apstādījumu gar ielām un iekšpagalmos
atjaunošana, apzaļumošana
Mazdārziņu ekoloģiskais,
kultūrvēsturiskais un sociālais
izvērtējums
Informatīvo materiālu par Allažu
pagasta attīstības potenciālu
sagatavošana un regulāra atjaunošana
Pagasta plāna un svarīgāko objektu
norāžu izvietošana

Kapsētas teritorijas paplašināšana

Turpināms

Turpināms

Turpināms
Turpināms
Turpināms

Turpināms
Realizēts- daudzdzīvokļu mājām piesaistīti apsaimniekotāji
Nav aktuāli
Allaži iekļaujas kopējā novada CA pasākumu plānā

Daļēji izpildīts
Ir izveidota velosipēdu novietne pie Allažu pagasta pārvaldes
ēkas. Līdzīgu projektu varētu realizēt pie Allažu pamatskolas
Turpināms
Turpināms. Zemes pārvalde turpina pagarināt zemes nomas
līgumus
Darbojas gan Siguldas novada mājas lapa www.sigulda.lv , gan
Allažu www.allazi.lv mājas lapa, gan to savstarpējā saite, tad
lielākā iedzīvotāju daļa informatīvi tiek aptverta.
Daļēji izpildīts- ir uzstādīti ielu nosaukumi
Pēc Birzes ielas 4 renovācijas pabeigšanas nepieciešama vienota
Siguldas novada stila norādes uzstādīšana pie pārvaldes ēkas un
norādes novietošana pie Siguldas - Allažu ceļa
Allažu pagasta padome uzsāka darbu pie kapsētas topogrāfiskās
uzmērīšanas un detalizēta apbedījumu plāna izstrādes.
Ilgtermiņā- nepieciešama Allažu kapličas (būvniecībā izmantots
Allažu šūnakmens) renovācija un uzlabošana.

Ekonomiskā vide
Uzdevumi
Izpētīt jaunas savrupmāju apbūves
zonas izveides paplašināšanās iespējas
Veidot efektīvu, iedzīvotājiem optimālu,
aptverošu sabiedriskā transporta
sistēmu
Izstrādāt un realizēt ūdensapgādes
ilgtermiņa investīciju programmu
Ūdensvada rekonstrukcija Allažu
ciematā un Allažmuižā

Īstenojams izstrādājot novada Teritorijas plānojumu
Turpināms

Turpināms
Realizētais- Allažu pagasta pārvalde 2004. gadā bija izstrādājusi
Allažu ciemata ūdensvada rekonstrukcijas projektu.
Projekts tika iesniegts Vides ministrijā, pēc ministrijas atzinuma
saņemšanas tas tika pārveidots, papildināts un iesniegts
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Gājēju celiņa ierīkošana Siguldas –
Allažmuižas ceļa posmā no centra
garāžām līdz autobusa pieturai

Stingras atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas ieviešana
Sabiedrisko ēku un dzīvojamo māju
siltināšana un renovācija
Kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas izveide dārzkopības sabiedrībā
“Egļupe”
Sociālā vide
Uzdevumi
1. Pilnveidot vientuļo cilvēku mājas
aprūpi
2. Optimizēt un reklamēt tradicionālus
pasākumus, celt to kvalitāti
3. Veicināt iedzīvotāju piesaisti kultūras
pasākumiem ar interešu grupu
starpniecību
4. Piedalīties dažādos izglītības –
Sorosa, Socrates, Leonardo - fondu
finansētos projektos
5. Veicināt NVO atbilstošas vides izveidi,
iesaistīt NVO integrācijas programmas
realizēšanā un pārraudzībā, daļēju
pašvaldības sociālo funkciju deleģēšanu
NVO
Skolas sporta zāles izbūve

atkārtoti. Pēdējās korekcijas plānā veiktas 2009. gada sākumā,
projekta dokumentācija nodota SIA „Saltavots”.
Realizētais - Allažu pagasta pārvaldē tika izstrādāts projekts
„Gaišais ceļš uz skolu, kas paredzēja skolēnu gājēju ceļa (Allažu
centrs- skola) apgaismošanu, drošu krustojuma šķērsošanu un
gājēju celiņa reālu pagarināšanu visa Allažu centra garumā (no
garāžām līdz autobusa pieturai).
Projekts tika iesniegts Satiksmes ministrijā atklātā konkursu
projektā ERAF fonda līdzfinansējuma saņemšanai, tika noraidīts.
Izvērtējama atkārtota projekta iesniegšanas iespēja.
Turpināms. Novada saistošie noteikumi
Siguldas novada dome uzsākusi projekta „Sabiedriskās ēkas
Birzes ielā 4, Allažos” rekonstrukciju.
Turpināms

Turpināms
Turpināms
Turpināms

Turpināms

Turpināms

Realizēts.
Perspektīvā - internāta tipa kopmītņu izveides pie sporta zāles,
kas sekmētu intensīvāku zāles izmantošanu, piesaistot Latvijas
mēroga komandu treniņnometņu organizēšanu, dažāda mēroga
turnīru organizēšanu.
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5. pielikums. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ieteikumu
izvērtējums
IETEIKUMS
Vispārīgs komentārs
- atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 13.panta pirmajai
daļai pašvaldība attīstības programmu izstrādā un īsteno
atbilstoši tā plānošanas reģiona teritorijas attīstības
programmai, kurā ietilpst attiecīgā pašvaldība, un attiecīgās
pašvaldības teritorijas attīstības plānojumam, līdz ar to
lūdzam sadaļas „Siguldas novada plānošanas dokumentu
hierarhija” ietvaros atspoguļot atbilstību Rīgas plānošanas
reģiona attīstības programmai un Siguldas novada teritorijas
plānojumam. Papildus lūgums izvērtēt to vietējo pašvaldību
attīstības programmas, ar kurām robežojas Siguldas novads,
identificējot esošo / perspektīvo sadarbību ar apkārtējām
pašvaldībām (kādos jautājumos, kā sadarbība izpaužas utt.);
- lūgums nodrošināt sasaisti / pēctecību ar pašlaik spēkā
esošo Siguldas novada attīstības programmu 2007.2019.gadam, izvērtējot attīstības programmas izpildi (iepriekš
izvirzīto mērķu, ieplānoto uzdevumu un projektu aktualitāte,
plānoto radītāju izpilde), tādējādi t.sk. pamatojot
nepieciešamību mainīt stratēģiskus uzstādījumus, rīcības utt.
I Esošās situācijas apskats
- pozitīvi ir vērtējama informācija par līdz šim īstenotajiem
projektiem, tā ļauj secināt par iepriekš paveikto problēmu
risināšanai / potenciāla attīstīšanai;
• aicinām sniegt padziļinātu esošās situācijas izvērtējumu,
kas norādītu uz novada attīstības iespējām un problēmām

KOMENTĀRS/DARBĪBA
Attīstības programmā iekļauts pielikums
„Siguldas novada attīstības programmas
atbilstība Rīgas plānošanas reģiona
attīstības
programmai
un
spēkā
esošajiem
pašvaldības
plānošanas
dokumentiem”.
Vietējo
pašvaldību
attīstības
programmas, ar kurām robežojas Siguldas
novads, izvērtētas izstrādājot attīstības
programmu.
Izvērtējamas sadarbības iespējas visās
jomās.
Attīstības programmā iekļauts pielikums
„Siguldas novada attīstības programmas
2006-2019 un Allažu pagasta attīstības
programmas 2006-2019 izpildes
izvērtējums”.

• Esošās situācijas aprakstā informācija
sniegta kompakti:

(piem., ir nosauktas derīgo izrakteņu atradņu veidi, bet norādīts - izrakteņu ieguves darbi
trūkst informācijas par izmantošanas iespējām;
tiek veikti smilts-grants atradnēs Kaļļas,
Ērgļi un Airīšu (Senmāču) un Laugas
purva kūdras atradnēs. Lai uzsāktu derīgo
izrakteņu iegūšanas darbus, lielākajā daļā
atradņu nepieciešama papildus
ģeoloģiskā izpēte.
LIZ aizņem 33%, bet nav sniegta informācija par norādīts - plašāko vienlaidus
audzējamām kultūrām, LIZ apjoma izmaiņām;
lauksaimniecības zemju platību atrašanās
vietas un platība;
ir aprakstīti ūdeņi, bet nav sniegts to vērtējums no ūdeņu teritorijas izmantojamas
tūrisma attīstības iespējām;
tūrismā ņemot vērā Teritorijas plānojumā
noteikto atļauto (plānoto) izmantošanu
un dabas aizsardzības prasības, detalizēts
izvērtējums nav sniegts;
ir uzskaitītas augstākās, profesionālās un interešu norādīts - novada profesionālās
izglītības iespējas, bet nav sniegts to piedāvāto apmācību ievirzes un interešu izglītības iestādes
virzienu raksturojums, izglītojamo skaits;
apmeklē 695 skolēni, sniegts iestāžu
uzskaitījums;
ir pieminēts zinātnes centrs, bet nav aprakstīti tā norādīts - Latvijas Lauksaimniecības
pētniecības virzieni, nozīmīgākie projekti utt.;
universitātes Biotehnoloģijas un
veterinārmedicīnas zinātniskais institūts
„Sigra”

Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI
kultūras sadaļā trūkst info par iestāžu stāvokli, norādīti nozīmīgākie kultūras
darbības rādītājiem– pasākumu un to apmeklētāju skaits;
pasākumi un uzskaitīta kultūras
infrastruktūra - Novadā darbojas
koncertzāle „Baltais flīģelis”, 4 kultūras
nami, sabiedriskais centrs, 6 bibliotēkas”,
divi muzeji un kultūras mākslas telpa.
veselības aprūpes sadaļu vajadzētu raksturot norādīts - veselības aprūpi novadā
infrastruktūras kvalitāti, slimnīcas pakalpojumu saņēmēju veic 9 ģimenes ārsti Siguldas pilsētā un 2
skaitu;
Mores un Allažu pagastos, Siguldas
pilsētā darbojas vairākas ārstu prakses,
sniegta informācija par slimnīcas
specializācijas jomām;
transporta sadaļā vajadzētu raksturot nozīmīgāko ceļu norādīts – tikai 9% pašvaldības ceļu
kvalitāti;
un 43% ielu ir ar asfaltbetona segumu;
norādīts - centralizētas
inženierinfrastruktūras sadaļā nepieciešams raksturot ūdensapgādes un kanalizācijas
infrastruktūras kvalitāti, pakalpojuma teritoriālo izvietojumu pakalpojumi tiek nodrošināti daļā
utt.)
Siguldas pilsētas, Allažos, Morē, Jūdažos,
Nurmižos un Allažmuižā.
aicinām iedzīvotāju aptaujas un darba grupas - Esošās situācijas aprakstā sniegts
rezultātus ievērtēt pašreizējās situācijas raksturojumā, lai tie novērtējums izmantojot aptaujas anketu
papildinātu un saskanētu ar esošas situācijas analīzē teikto. un darba grupu rezultātus. „Rīcību plānā”
Piem., veselības aprūpes sadaļā tiek pateikts, ka viens no iekļauta rīcība - R.19. „Veselības aprūpes
darba grupas rezultātiem ir „nepieciešams uzlabot iestāžu infrastruktūras pilnveidošana”;
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”, bet sadaļā netiek
norādīts, ka veselības aprūpes kvalitāte un pieejamība ir
nepietiekoša.
Piem., sabiedriskās kārtības un drošības jomā viens
no DG secinājumiem „publiskās vietās būtu nepieciešams
izvietot novērošanas kameras”, kaut gan situācijas aprakstā
teikts, ka 2009.gadā ir uzstādītas novērošanas kameras
novada skolās un netiek norādīts uz papildus kameru
nepieciešamību.

- Esošās situācijas aprakstā sniegts
novērtējums izmantojot aptaujas anketu
un darba grupu rezultātus. „Rīcību plānā”
iekļauta rīcība - R.80 „Video novērošanas
sistēmas attīstība un uzraudzības
pilnveidošana”

Papildus lūgums raksturot iedzīvotājus, kas piedalījās
aptaujā (vecums, nodarbības veids utt.);
- aicinām atspoguļot rezultātus, ko pašvaldība ir panākusi ar
piedāvāto atbalstu uzņēmējiem, minot konkrētus piemērus;

- Aptaujas anketu rezultāti pievienoti
attīstības programmas pielikumā;
- norādīts - 12.05.2010.g. saistošie
noteikumi „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”;
uzskaitīti atbalsta instrumenti
uzņēmējdarbības atbalstam;
- norādīts – Siguldas novadā dominējošā
nozare ir tūrisms un ar to saistītie
pakalpojumi. Norādītas tradicionālās
uzņēmējdarbības jomas, uzņēmumi ar
lielāko apgrozījumu, būvniecības
aktualitātes, bezdarba rādītāji.

- aicinām padziļināti izvērtēt novada uzņēmējdarbības jomas
(nodarbinātie, uzņēmumi, eksportspēja, tradīcijas, izglītības
un zinātnes nodrošinājums, resursu pieejamība utt.), kas
kalpotu par pamatojumu perspektīvo uzņēmējdarbības
virzienu izvirzīšanai – novada specializācijas noteikšanai;

- raksturojot situāciju, aicinām izvērtēt jomas ietekmi uz citu
jomu attīstību (piem., izglītības iespējas kontekstā ar
uzņēmēju pieprasījumu pēc darbaspēka, transporta
infrastruktūra ar uzņēmēju izejvielu un produkcijas

- norādīti bezdarba rādītāji un izglītības
ieguves iespējas novada teritorijā;
- nav uzskatāms , ka transporta
infrastruktūras tehniskais stāvoklis ir
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transportēšanas iespējām utt.).

II SVID
dažas SVID analīzē identificētās konstatācijas netiek
atspoguļotas ESA (piem., sociālo darbinieku trūkums, liels
darba apjoms sociālās palīdzības jomā, Siguldas pilsētas
sabiedriskā centra trūkums u.c.), līdz ar to grūti spriest par
faktora nozīmīgumu novada attīstībā. Aicinām pārskatīt un
veikt precizējumus, saskaņojot ESA un SVID analīzē iekļauto
informāciju.
III Kopsavilkums
lūdzam pievienot pašreizējas situācijas apraksta
kopsavilkumu (3-5 lpp.), kur būtu parādītas pašvaldības
attīstības potenciāls, kompleksi raksturojot dažādu nozaru
līdzšinējo mijiedarbību pašvaldībā, kā arī esošo un iespējamo
sadarbību un funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām,
t.sk. ņemot vērā Rīgas tuvumu.
IV Stratēģiskā daļa
lūdzam ietvert pašvaldības specializāciju, kas, balstoties
uz resursu un esošās uzņēmējdarbības vides izvērtējumu,
atspoguļotu pašvaldības perspektīvos uzņēmējdarbības
virzienus;

lūgums pārdomāt stratēģiskās daļas uzbūvi (šobrīd nav
skaidrs, kā savstarpēji sasaistās prioritāte, attīstības virzieni
un stratēģiskie mērķi), lūdzam pārdomāt, vai ir lietderīgi
rīcības atspoguļot gan tabulā ar uzdevumiem un rīcībām, gan
rīcības plānā;
nepieciešams noteikt vidējā termiņā sasniedzamos
rezultātus (makroietekmes un politikas rezultātus).

V Rīcības plāns
pašreizējās situācijas aprakstā nepieciešams sniegt rīcību
pamatojumu (piem., rīcību plānā U 1.11. ”Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību, t.sk. interešu un mūžizglītību”, U 1.3.
„Nodrošināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu
daudzveidību un kvalitāti, iedzīvotāju veselības stāvokļa
uzlabošanu” ietvaros ir ieplānotas rīcības / projekti, savukārt
no esošās situācijas analīzes neizriet rīcību /projektu
nepieciešamība, kā arī nav informācijas par ieguvumiem
rīcību /projektu īstenošanas rezultātā, resp., kādas problēmas
rīcības /projekti atrisinās);

būtisks ierobežojošs faktors izejvielu vai
produkcijas transportēšanas iespējām
novada teritorijā;
SVID aprakstā iekļauts izstrādes darba
grupu dalībnieku sniegtais novērtējums,
piemēram, esošās situācijas aprakstā
nodaļā „Sociālie pakalpojumi” sniegts
darba grupu dalībnieku novērtējums,
kurā norādīts, ka „sociālajam dienestam
ir liels darba apjoms, finanšu un telpu
trūkums” u.c.
Esošās situācijas apraksts iespēju robežās
veidots kompakts, liekot uzsvaru uz
pašvaldības attīstības potenciālu un
attīstības prioritārajiem virzieniem.

Stratēģiskajā daļā norādītsSiguldas novadā dominējošā nozare ir
tūrisms un ar to saistītie pakalpojumi, kas
nes novada attīstībai lielāko pievienoto
vērtību un uzskatāma par novada
eksportpreci.
Siguldas
novads
ir
starptautiski pazīstams tūrisma un ziemas
sporta centrs. Novada prioritāro tūrisma
veidu piedāvājums - dabas, aktīvais,
sporta, kultūras un veselības tūrisms.
- dzēstas rīcības tabulā ar uzdevumiem,
atstājot vienīgi Rīcības plānā;

- teritorijas attīstības rādītāji, darbības
rezultātu un politikas rezultātu rādītāji
attīstības programmas īstenošanas
novērtēšanai iekļauti nodaļā „Attīstības
programmas īstenošanas uzraudzība”.
- Rīcības plānā iekļautās rīcības izriet no
esošās situācijas novērtējuma, darba
grupu rezultātiem un spēkā esošo
pašvaldības plānošanas dokumentos
iekļauto mērķu, uzdevumu un rīcību
aktualitātes izvērtējuma.

vairākas rīcības paredz stratēģiju vai plānu izstrādi, - attīstības programmas Rīcības plāns
lūgums ESA norādīt ar kādu mērķi ir jāizstrādā šie dokumenti, paredz detalizētāku nozaru stratēģiju,
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vai attiecīgi jautājumi nevar tikt risināti attīstības programmas koncepciju un rīcības plānu izstrādi, kā
ietvaros;
vienu no instrumentiem novada attīstības
stratēģisko
mērķu
un
uzdevumu
realizācijai.
atsevišķas rīcības lūdzam konkretizēt (piem., „investīciju - detalizētākas darbības (projekti) iekļauti
piesaiste uzņēmējdarbības vides uzlabošanai”, „Pašvaldības investīciju plānā
atbalsta
lauksaimniecības
attīstībai
nodrošināšana”,
„Veselības tūrisma un kūrortu attīstība” utt.), kā arī
atspoguļot rīcību darbības rezultātus;
lūdzam pievienot investīciju plānu atbilstoši metodisko
ieteikumu 4.pielikumam, t.sk. norādot plānoto finansējuma
apjomu.
VI Īstenošanas uzraudzības kārtība – lūgums pievienot šādu
sadaļu, atspoguļojot uzraudzības ziņojuma sagatavošanas
periodiskumu, ziņojumā analizējamos uzraudzības rādītājus,
ziņojuma
ietvaru,
atbildīgos,
sadarbību
ziņojuma
sagatavošanas gaitā.
VII Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem – lūgums
pievienot šādu sadaļu, aprakstot publiskās apspriešanas
procesu, tā posmus un rezultātus.

- investīciju plāns iekļauts attīstības
programmā.
Iekļauta nodaļa „Attīstības programmas
īstenošanas uzraudzība”

Iekļauts pielikums „Sabiedrības līdzdalība
attīstības programmas izstrādē”.

Papildus aicinām ievērtēt uz ministrijas pieprasījumu gatavoto Minētā informācija izmantota attīstības
informāciju par uzņēmējdarbības resursiem, perspektīvajiem programmas izstrādē.
uzņēmējdarbības virzieniem un plānotajiem investīciju
projektiem uzņēmējdarbības veicināšanai un to ieguvumiem.
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6. pielikums. Rīgas plānošanas reģiona ieteikumu izvērtējums
IETEIKUMS
Siguldas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam
(turpmāk – Programma) 1.redakcija atbilst Rīgas plānošanas
reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības
prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem (Rīgas plānošanas
reģiona attīstības stratēģija 2000.-2020.gadam, Rīgas reģiona
attīstības programma 2005.-2011.gadam), kā arī apdzīvojuma
perspektīvai telpiskai struktūrai un novada apdzīvojuma centru
specializācijai (Rīgas plānošanas reģiona telpiskais plānojums 2005.2025.gadam).
Programma izstrādāta pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un
atbilst LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
izstrādātajiem „Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

Kopumā attīstības programmas saturs un struktūra veidota
atbilstoši, lai izprastu esošo situāciju un attīstības tendences
pašvaldības teritorijā. Priecē attīstības dokumenta konkrētība un
kompaktums – esošā situācija skaidrota 40 lappusēs (citās
pašvaldībās šī sadaļa nevajadzīgi izplūst un bieži pārsniedz 100
lappuses). Esošās situācijas ievadā sniegts īss teritorijas vispārējs
raksturojums.
Situācijas raksturošanai izmantoti aktuāli statistikas dati, taču pie
iedzīvotāju un apdzīvojuma raksturojuma vēlētos redzēt iedzīvotāju
skaita izmaiņu prognozes vismaz līdz Programmas darbības beigu
termiņam – 2017.gadam.
Programmas Stratēģiskā daļa izstrādāta ņemot vērā esošās
situācijas analīzi, tajā skaitā veicot atsevišķu nozaru analīzi,
identificējot attīstības tendences, problēmas un izaugsmes
resursus. Atspoguļots Siguldas novada pozicionējums Rīgas reģionā,
Latvijas mērogā, Eiropā un Baltijas jūras reģionā. Programmā ir
definēta vīzija, prioritāte, attīstības virzieni un stratēģiskie mērķi, kā
arī uzdevumi, kam seko konkrētas rīcības. Rīcību plāns sastādīts
norādot sasaisti ar uzdevumiem, atbildīgajiem izpildītājiem, izpildes
termiņiem un finanšu resursiem.
Programmas rīcību plānam vajadzētu sekot arī investīciju plānam
norādot konkrētus finanšu avotus un apjomus. Tāpat jāparedz arī
Programmas ieviešanas un uzraudzības mehānismi – ieteikums
veidot atsevišķu sadaļu „Attīstības programmas uzraudzība”.
Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādes un
apstiprināšanas procedūru regulē Reģionālās attīstības likuma
13.pants – jāņem vērā, ka aktuālā likuma redakcija paredz arī
sadaļas „Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem”
iekļaušanu attīstības programmā.
Tāpat ņemiet vērā, ka pašvaldības dome attīstības programmu
apstiprina pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no plānošanas
reģiona.

KOMENTĀRS/DARBĪBA
Attīstības programmas 1.redakcija
atbilst Rīgas plānošanas reģiona
attīstības plānošanas dokumentiem

Attīstības programmas 1.redakcija
atbilst normatīvo aktu prasībām un
Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu
ministrijas
izstrādātajiem
„Metodiskajiem
ieteikumiem
attīstības
programmu
izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī”.

pievienots
–
„Ja
pieaugums
saglabāsies
esošajā
apjomā,
prognozējams,
ka
2017.gadā
iedzīvotāju skaits sasniegs 19000”

Attīstības programmā iekļauts
„Investīciju plāns” norādot konkrētas
investīcijas un to finanšu avotus.
Iekļauta nodaļa „Attīstības
programmas īstenošanas uzraudzība”
Nodaļa „Sabiedrības līdzdalība
attīstības programmas izstrādē”
iekļauta pielikumā.

Attīstības programma tiks iesniegta
Rīgas plānošanas reģionā atzinuma
saņemšanai.

Siguldas novada Attīstības programma 2011. – 2017.
PIELIKUMI

7. pielikums. Sigulda District Development Plan Assessment, FCG Finnish
Consulting Group Oy (tulkojums)
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8. Iedzīvotāju aptaujas anketas variants (veicot attīstības programmas īstenošanas
uzraudzību)
Aicinām Jūs piedalīties „Siguldas novada attīstības programmas 2011.-2017.g.” īstenošanas procesa
novērtēšanā un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti vienīgi
apkopotā veidā.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Siguldas novada iedzīvotāju viedokli par pašvaldības administrācijas darbības
efektivitāti attīstības programmas īstenošanā.
1. Jūsu dzimums:
sieviete
vīrietis

2. Jūsu vecums:
līdz 18
18-62
pēc 62

3. Jūsu dzīvesvieta:

4. Jūsu izglītība:

(iespējama tikai 1 atbilde)

(iespējama tikai 1 atbilde)

Siguldas pilsēta
Allaži
Jūdaži
More
cita Siguldas novada apdzīvotā vieta
ārpus ciemu teritorijām
citur_________________

pamatizglītība
vidējā izglītība
vidējā speciālā izglītība
augstākā izglītība
mācos
studēju

4. Jūsu nodarbošanās:
(iespējama tikai 1 atbilde)

skolēns
students
uzņēmējs (darba devējs)
komercsabiedrības darbinieks (darba ņēmējs)
valsts/pašvaldības iestādes darbinieks
pašnodarbināta persona
mājsaimniece/-ks
pensionārs
bezdarbnieks
cits variants______________________

5. Jūsu daba/mācību vieta atrodas:
Siguldas pilsēta
Allaži
Jūdaži
More
cita Siguldas novada apdzīvotā vieta
citur_________________

6. Lūdzu, novērtējiet, kāda Siguldas novadā ir minēto pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA
Apmierina
IZGLĪTĪBA
Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu
pakalpojumi
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pakalpojumi
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pakalpojumi
Interešu izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības pakalpojumi

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina
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Augstākās izglītības pakalpojumi
Izglītības pieejamība izglītības iestādēs
bērniem ar īpašām vajadzībām
Skolēnu transports
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI
Veselības aprūpe
Rehabilitācijas pakalpojumi
Sociālā palīdzība
Sociālie pakalpojumi
KULTŪRA
Kultūras (mākslas, mūzikas u.c.)
pasākumu daudzveidība
Kultūras (mākslas, mūzikas u.c.)
pasākumu pieejamība
Amatiermākslas kolektīvu un pulciņu
daudzveidība un pieejamība
SPORTS
Sporta aktivitātes bērniem
Sporta aktivitātes pieaugušajiem
Aktīvās atpūtas iespējas
PĀRVALDE
Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu
pieņemšanas procesos
Novada domes darbība nodarbinātības
veicināšanā
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI,
APSAIMNIEKOŠANA
Siltumapgādes pakalpojumi
Gājēju un veloceliņi
Sabiedriskā transporta maršruti
Sabiedriskā transporta reisu skaits
Vides pieejamības nodrošināšana (tai
skaitā izglītības, kultūras, sporta u.c.
iestādēs) un publiskajā telpā
TŪRISMA NOZARE
Tūrisma iespēju daudzveidība
Informācijas pieejamība par tūrisma
iespējām novadā

7. Lūdzu, novērtējiet, kāda Siguldas novadā ir minēto pakalpojumu un jomu KVALITĀTE
Apmierina
IZGLĪTĪBA
Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu
pakalpojumi

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina
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Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pakalpojumi
Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
pakalpojumi
Interešu izglītības pakalpojumi
Mūžizglītības pakalpojumi
Augstākās izglītības pakalpojumi
Izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze
Skolēnu transporta nodrošinājums
Sporta infrastruktūra pie izglītības
iestādēm
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI
Veselības aprūpe
Rehabilitācijas pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi
KULTŪRA
Kultūras (mākslas, mūzikas u.c.)
pasākumi
Amatiermākslas kolektīvi un pulciņi
SPORTS
Bērnu sporta aktivitātes
Pieaugušo sporta aktivitātes
Aktīvās atpūtas iespējas
PĀRVALDE
Novada pārvaldes darbības efektivitāte
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA, DROŠIBA
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI,
APSAIMNIEKOŠANA
Namu apsaimniekošana
Ūdensapgādes pakalpojumi
Kanalizācijas pakalpojumi
Siltumapgādes pakalpojumi
Mājokļu energoefektivitāte
Atkritumu apsaimniekošana
Pašvaldības ceļu un ielu tehniskais
stāvoklis
Gājēju un veloceliņi
Apdzīvoto vietu sakoptība, publiskās
ārtelpas (parki, skvēri, apstādījumi)
labiekārtojums
Lauku teritoriju sakoptība
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8. Kādi, Jūsuprāt, ir pašvaldības STEIDZAMĀK RISINĀMIE JAUTĀJUMI?

9. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba uzlabošanai:
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9. pielikums. Uzņēmēju aptaujas anketas variants (veicot attīstības programmas
īstenošanas uzraudzību)
Aicinām Jūs piedalīties „Siguldas novada attīstības programmas 2011.-2017.g.” īstenošanas procesa
novērtēšanā un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti vienīgi
apkopotā veidā.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Siguldas novada uzņēmēju viedokli par pašvaldības administrācijas darbības
efektivitāti attīstības programmas īstenošanā.
1. Kādā uzņēmējdarbības nozarē Jūs darbojaties?

2. Uzņēmējdarbības forma:
individuālais komersants
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
akciju sabiedrība
cits variants_____________________

4. Jūsu uzņēmuma atrašanās vieta:
Siguldas pilsēta
Siguldas pagasts
Allažu pagasts
Mores pagasts
Citur____________________

6. Lūdzu, novērtējiet sava uzņēmuma attīstības iespējas
novadā:
ļoti labas
labas
vidējas
sliktas

3. Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar
uzņēmējdarbību Siguldas novada teritorijā:
pirmo gadu
2-5 gadus
6-10 gadus
ilgāk par 10 gadiem
5. Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmumā strādājošo
skaitu:
1-5
6-10
11-20
20-50
50-100
vairāk par 100
7. Atzīmējiet, kas no zemāk norādītās
infrastruktūras Jūsu uzņēmuma attīstībai
nepieciešams, bet nav pieejams (iespējamas
vairākas atbildes):
zemes platības
ražošanas teritorijas
ēku, būvju vai telpu piedāvājums
autoceļi, pievadceļi
dzelzceļš
energoapgāde
telekomunikācijas un informācijas
tehnoloģijas
ūdensapgāde un kanalizācija
cits variants (lūdzu, norādiet)
________________________________
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8. Kādi ir būtiskākie faktori, kas nepieciešami, lai sasniegtu straujāku Jūsu uzņēmuma izaugsmi?

9. Lūdzu, novērtējiet Siguldas novada domes darbību atbalsta sniegšanā uzņēmējdarbības attīstībai
Apmierina
Novada pārvaldes darbības efektivitāte
Pārvaldes dialogs ar sociālajiem
partneriem, iesaistīšana lēmumu
pieņemšanas procesos
Novada domes darbība uzņēmējdarbības
veicināšanā, attīstot infrastruktūru
Novada domes darbība investīciju
piesaistē ekonomikas attīstībai
Novada domes darbība nodarbinātības
veicināšanā
Novada domes un uzņēmēju dialogs/
sadarbība

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Neapmierina

