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IEVADS
Siguldas novada Attīstības uzraudzības ziņojums tiek izstrādāts sesto gadu. Ziņojuma
iecere ir identificēt un izcelt svarīgākos attīstības jautājumus novadā, izstrādājot
priekšlikumus novada administrācijas darba plānošanai un turpmākajām rīcībām,
analizējot iepriekšējā gadā veikto.
Ziņojums nepretendē uz visaptverošu analīzi un iezīmē svarīgākos attīstības
jautājumus.
Nepieciešamību uzraudzīt attīstības dokumentu ieviešanu nosaka Siguldas novada
Attīstības programma 2011. – 2017.gadam, kas apstiprināta 2011.gada 9.martā (prot.
Nr.5, 8.§).
Saskaņā ar Siguldas novada Attīstības programmu 2011. – 2017.gadam, Attīstības
pārvalde vada un koordinē Attīstības programmas uzraudzības procesu - regulāru,
sistemātisku resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi. 2013.gada jūnijā tika pieņemts
lēmums veikt izmaiņas pašvaldības struktūrā un Attīstības pārvaldes saistības pārņem
Teritorijas attīstības pārvalde. Rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai
projektu īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un institūcijas, kas
piedalās arī Uzraudzības ziņojuma sagatavošanā.
Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā gada pārskata izstrādi:

4

Uzraudzības ziņojumā ietverti šādi rādītāji:
Uzraudzības rādītāji
•

teritorijas attīstības rādītāji– nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie
sociālekonomiskie rādītāji;

•

darbības rezultātu rādītāji– veikto darbību novērtējuma kvantitatīvie
rādītāji, saskaņā ar kuriem tiek mērīta pašvaldības administrācijas darbības
efektivitāte attīstības programmas īstenošanā (pielikums Nr.1).
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1. Teritorijas attīstības rādītāji
Nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji pārskata
periodā (2016.gadā) uzrādījuši, pamatā, pozitīvas tendences.
Samazinājies bezdarba līmenis - no 5,1% 2015.gadā uz 5,0% 2016. gadā. Tajā skaitā
sazinājies reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits. Tas skaidrojams ar kopējo
ekonomisko situāciju valstī un saglabātu ekonomisko aktivitāti novada uzņēmēju
vidū.
Ir saglabājusies iepriekšējā gada tendence, kad Demogrāfiskās slodzes līmenis (620)
palielinājies, salīdzinot ar 2016.gadu (609), kas skaidrojums ar stabili pieaugošu
dzimstību novadā un, līdz ar to, pieaugošo bērnu skaitu, kas atstāj ilgtermiņa ietekmi
uz demogrāfiskās slodzes līmeni.
Pēdējā gada laikā samazinājies iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā (10 706)
iedzīvotāji). 2015.gadā šie rādītāji bija (10 763). Samazinājies iedzīvotāju dabiskais
pieaugums 2016.gadā - 36 iedzīvotāji, salīdzinot ar 2015.gadu, kad tas bija 82
iedzīvotāji. Iepriekšējos četros gados bija vērojams iedzīvotāju dabiskā skaita
pieaugums, bet 2016.gadā šis pieaugums ievērojami mazāks, nekā 2015.gadā. Tomēr
iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir saglabājies.
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2. Darbības rezultātu rādītāji
2.1.Demogrāfija
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits 2016.gadā samazinājies par -46 iedzīvotājiem, un
tuvojas 2014.gada līmenim, pretstatā 2015.gada pieaugumam (+47 iedzīvotāji).
Iedzīvotājus skaita izmaiņas ietekmē gan pozitīvie dzimstības rādītāji, gan mehāniskai
iedzīvotāju skaita pieaugums, gan arī imigrācijas procesi, iedzīvotājiem pārceļoties uz
dzīvesvietu ārpus novada vai valsts.
2.2.Izglītība
Pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kas apmeklē pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādes, 2016.gadā pieaudzis līdz 80, 27%, kas ir par 10% vairāk kā 2015.gadā.
Vienlaicīgi samazinājies bērnu skaits, kas reģistrēti rindā uz vietām pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs. Palielinājies arī izglītojamo skaits novada skolās.
Saglabājies apmeklētāju skaits interešu izglītības programmās un palielinājies skolēnu
skaits profesionālas ievirzes izglītības iestādēs, kas liecina par iedzīvotāju aktivitāti
izglītības jomā un piedāvājumu atbilstībai iedzīvotāju pieprasījumam. 2016.gadā ir
paaugstinājusies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu publicitāte gan valsts, gan
reģiona, gan novada līmeņos, kas liecina par novada izglītības iestāžu darbības
sasniegumiem. Pieaudzis arī īstenoto starpnozaru sadarbības projektu skaits,
sasniedzot līdz šim lielāko projektu skaitu – 18 projekti. Visā Attīstības programmas
īstenošanas laikā stabili pieaug izglītības iespējas bērniem ar speciālajām vajadzībām.
2.3.Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi
Palielinoties iedzīvotāju skaitam novadā, ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem nav
mainījies un ir 1,67 ārstu uz 1000 iedzīvotājiem, Šis rādītājs ir vēl joprojām mazāks,
nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs, kur ārstus skaits uz 1000 iedzīvotājiem vidēji ir
2,4 -3,2. Ģimenes ārstu skaits pēdējos četru gadu laikā palicis nemainīgs – 11 ārsti.
Uzlabojoties sociāli ekonomiskajai situācijai novadā un valstī, valsta un pašvaldības
sociālās politikas uzstādījumiem, samazinājies sociālās palīdzības saņēmušo skaits,
kas 2016.gadā ir 790 iedzīvotāji. Samazinājies arī sociālo pakalpojumu saņēmēju
skaits. Nevalstiskā sektora līdzdalība sociālo pakalpojumu sniegšanā ir samazinājusies
par 13 pakalpojumiem. Šo rādītāju ietekmē arī pakalpojumu pieprasījums un
piedāvājums. Brīvprātīgo iesaiste saglabājusies iepriekšējā gada līmenī. Brīvprātīgo
iesaiste ir jāvērtē kontekstā ar nepieciešamību izmantot šos resursus sociālās sfēras
jautājumu risināšanā.
2.4.Kultūra
Kultūras jomā vērojams starptautisku pasākumu skaita palielinājums, pēc tam, kad
pagājušā gadā bija vērojams skaita straujš samazinājums. Tie pagājušajā gadā bija 15
pasākumi. Savukārt samazinājies profesionālās mākslas pasākumu skaits. Pasākumu
apmeklētāju skaits samazinājies no 56150 apmeklētājiem 2015.gadā līdz 41 884
apmeklētājiem 2016.gadā. Vienlaicīgi pieaudzis arī iedzīvotāju skaits, kas
iesaistījušies amatiermākslas kolektīvos un pulciņos. Bibliotēku lietotāju un aktīvo
lasītāju skaits, kā arī bibliotēku apmeklējumu skaits samazinājies salīdzinājumā ar
pagājušo gadu. Nedaudz samazinājušās atbalstītās privātās iniciatīvas kultūras un
mākslu jomā no 25 projektiem 2015.gadā uz 20 projektiem 2016.gadā.
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2.5.Sports un aktīvs dzīvesveids
2016.gadā pieaudzis dažāda mēroga sporta pasākumu skaits, tas palielinājies par 15
vietēja mēroga pasākumiem un 3 valsts un starptautiska mēroga pasākumiem.
Pašreizējais pasākumu skaits ir sasniedzis optimālo, un arī turpmāk būtiskas izmaiņas
nav plānotas. Novadā reģistrēto sporta organizāciju skaits palielinājies par divām
organizācijām, sasniedzot kopējo rādītāju 38 organizācijas.
Saglabājusies pagājušo gadu tendences - pieaudzis Sporta skolas audzēkņu skaits
profesionālās ievirzes izglītības programmās un samazinājies interešu izglītības
programmās. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, par 88 audzēkņiem pieaudzis audzēkņu
skaits ar sportu saistītās interešu izglītības nodarbībās Siguldas novada izglītības
iestādēs (neskaitot Sporta skolu). Arī Siguldas Sporta skolu audzēkņu skaitam
vērojams pieaugums, tā pat kā palielinājies kopējais sporta aktivitātēs iesaistīto bērnu
un jauniešu skaits.
2.6.Pārvalde
2015.gadā palielinājies pašvaldības darbinieku skaits (no 70 uz 100), kas iesaistījušies
prasmju līmeņa paaugstināšanas programmās. Pašvaldības darbinieku individuālā un
kolektīva kopējā kapacitāte tiek regulāri paaugstināta, lai sasniegtu pēc iespējas
racionālāku pašvaldības budžeta izlietojumu un augstāku klientu apkalpošanas līmeni.
Reģionālas un starptautiskas sadarbības projektu skaits, kuros iesaistījusies
pašvaldība, saglabājies neliels – 2 projekti, bet turpinās jaunu projektu izstrāde.
2.7.Drošība
Palielinājies Pašvaldības policijas izsaukumu skaits (+ 8,3%), kas saglabājis tendenci
izsaukumu skaita pieaugumam gadu no gada. Vienlaikus pieaudzis arī reģistrēto
pārkāpumu skaits (+ 5%) 2016.gadā.
2.8.Publiskā telpa
Palielinājies centralizēto ūdensapgādes pieslēgumu nodrošinājums novadā, jo
pieaugošais iedzīvotāju skaits nosaka nepieciešamību pēc jauniem pieslēgumiem.
Savukārt centralizēto kanalizācijas pieslēgumu skaits palicis nemainīgs.
Visā novada teritorijā, kur ir tehniski un ekonomiski veidot centralizēto ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu uz 2016. gada beigām, ir nodrošināts pieslēgums centralizētai
ūdensapgādei 91 % iedzīvotājiem, bet kanalizācijas pieslēgums 95% iedzīvotājiem.
Siguldā astoņos šķirošanas punktos ir izvietoti Pazemes 16 konteineri stikla un
plastmasas šķirošanai.
Nav mainījies centralizētas siltumapgādes pieejamība apdzīvotās vietās tā ir 72%.
Nedaudz palielinājies apgaismoto ielu īpatsvars, bet pašvaldības asfaltēto ielu ceļu
garums nav mainījies, lai gan ir veikti asfalta seguma atjaunošanas darbi Dārza un
Televīzijas ielā, uzsākti Līvkalna ielas pārbūves darbi. Saglabājies
gājēju/velobraucēju celiņu kopējais garums, bet uzsākti Strēlnieku ielas gājēju celiņa
izbūves darbi.
2.9. Ekonomika
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Kopumā 2015.gadā novadā palielinājusies ekonomiskā aktivitāte, par ko liecina
pieaugošais ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits, sasniedzot 904 uzņēmumus. Ir
samazinājies bezdarbnieku skaits (536), tai skaitā arī ilgstošo bezdarbnieku skaits
(77), kā rezultātā samazinājies kopējais bezdarba līmenis novadā - no 5,1%
(2015.gads) uz 5,0% (2016.gads), Kopējā nodarbinātības situācijā novadā ir
sasniegusi līmeni, kad radot jaunas darbavietas, var rasties grūtības atrast piemērotu
darbaspēku, īpaši nozarēs, kur nepieciešami strādājošie ar konkrētu izglītību vai darba
prasmēm. Par ekonomikas izaugsmi liecina arī pašvaldības budžeta ieņēmumu
palielināšanās aizvadītajā gadā.
2.10.Tūrisms
2016.gadā par 0.35% ir samazinājies Siguldas novada naktsmītnēs apkalpoto personu
skaits, savukārt pavadīto nakšu skaits ir samazinājies par 5,9% – no 73 927 naktīm
2015.gadā uz 69 547 naktīm 2016.gadā. Izvērtējot šos datus, jāņem vērā, ka statistiku
veidojošos datus 2016.gadā ir nodevusi par 1 naktsmītni mazāk kā 2015.gadā. Tāpat
jāizvērtē arī pasaules politiskā situācija un drošības apsvērumi, kuri ietekmē ceļotāju
izvēli, kā arī arvien saasinošā viesnīcu konkurence galvaspilsētā, ņemot vērā Siguldas
ģeofrāfisko novietojumu, kā arī faktu, ka 2016.gadā Rīgā pieejamo gultasvietu skaits
ir palielinājies par 1500.
Ar 2016.gadu Siguldas novada pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra” ir
pārņēmusi bijušo apmeklētāju centru pie Gūtmaņa alas, attiecīgi apmeklētāju statistika
abos tūrisma informācijas centros kopumā ir pieaugusi divkārtīgi. Plašāka informācija
par tūrisma iespējām novadā ir atrodama Siguldas novada tūrisma mājas lapā
www.tourism.sigulda.lv.

3. Rīcību izpilde
Analizējot Siguldas novada Attīstības programmā 2011. – 2017.gadam iekļautās
rīcības, ir secināts, ka uzsāktas darbības visām paredzētajām rīcībām. Ir uzsāktas vai
turpinās rīcības, kur darbībām jānotiek ilgstoši vai pastāvīgi, tai skaitā uzsāktas
rīcības, kuru darbību paredzēts nodrošināt ne tikai ar pašvaldības līdzekļiem, bet arī
piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības fondu vai citu finansētāju līdzekļus. To
realizāciju plānots pabeigt turpmākajos gados.
Ņemot vērā 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu
finansējuma piesaistes prognozes un pašvaldības darba analīzi, ir veiktas izmaiņas
Rīcību plāna atsevišķās rīcībās, precizējot tās vai izvirzot jaunas rīcības, nemainot
Attīstības programmā izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Ir samazinājies rīcību skaits, kam definēts izpildes laiks, jo tās ir izpildītas, vai daļēji
veiktas, bet palielinājies rīcību skaits, kuras jāturpina veikt pastāvīgi.

4. Secinājumi
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Visas Attīstības programmā paredzētās rīcības tiek realizētas un rezultatīvie rādītāji,
pamatā, uzrāda pozitīvu tendenci, ņemot vērā ekonomisko situāciju un novada
attīstības tendences.
Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti
racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
Ņemot vērā Eiropas savienības struktūrfondu izvirzītos mērķus un prioritātes,
jāturpina Rīcību plānā iekļauto darbību veikšana un Investīciju plāns jāaktualizē
atbilstoši finansējuma pieejamībai, ņemot vērā, to atbilstību Attīstības programmas
uzdevumiem, rīcībām, finansēšanas avotiem un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm.

