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RĪCĪBAS PLĀNS
Attīstības programmas Rīcības plāns ietver noteiktus pasākumus, aktivitātes, kurus realizējot tiek izpildīti
Stratēģiskajā daļā izvirzītie uzdevumi un sasniegti nospraustie novada teritorijas attīstības ilgtermiņa un
vidēja termiņa uzstādījumi.
Rīcības plānā tiek norādīti pasākumi un aktivitātes uzdevumu izpildei, atbildīgie par pasākumu izpildi,
izpildes termiņš vai periods, finanšu resursu avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji.
Siguldas novada Attīstības programmā 2018.–2024.gadam iekļautie pasākumi un aktivitātes izstrādātas,
ņemot vērā tematisko darba grupu sanāksmes rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti
un iedzīvotāji, kā arī izvērtējot Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017.gadam izpildes jeb
īstenošanas rezultātus.
Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko
daļu, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto pašvaldības budžetu.
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1.tabula. Rīcības plāns
Izpildes
Finanšu resursi
termiņš
un avoti1
SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru
RV1 Kopienas
U1 Veicināt kopienu sadarbību un attīstību
R.1.
Paaudžu sadarbības atbalstīšana Pilnveidots
mūžizglītības
SNP, NVO
Pastāvīgi
Pašvaldības
piedāvājums, attīstot paaudžu
budžets
sadarbību prasmju, iemaņu
apguvē
R.2.
Mazo
projektu
konkursu Tiek
atbalstītas
iedzīvotāju
SNP, NVO
Pastāvīgi
Pašvaldības
organizēšana
iniciatīvas
budžets
R.3.
Iedzīvotāju aktivitātes pieauguma Organizētas iedzīvotāju sapulces,
SNP
Pastāvīgi
Pašvaldības
un
iesaistes
sabiedriskajos pieaudzis biedrību un iedzīvotāju
budžets
procesos sekmēšana
īstenoto iniciatīvas projektu skaits
R.4.
Pašvaldības atbalsta sistēmas Atbalstītas privātās un NVO
SNP
Pastāvīgi
Pašvaldības
izstrāde privātās iniciatīvas un iniciatīvas
budžets
NVO atbalsta veicināšanai
U2 Īstenot novadā jaunatnes politiku
R.5.
Jaunatnes politikas plānošana un Izstrādāts jaunatnes politikas
SNP, NVO
2018.–2020.
Pašvaldības
īstenošana
plānošanas dokuments
budžets, valsts
budžets
Izveidota
jaunatnes
lietu
speciālista amata vieta
Izveidota
Jaunatnes
lietu
konsultatīvā padome

Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

1

Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības un citu iestāžu darbinieki, citi finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek veiktas par
pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem.
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SNP

Izpildes
termiņš
2018.–2020.

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets

SNP

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets

Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

R.6.

Jauniešu
iniciatīva
centra
„Mērķis” jaunu telpu iekārtošana
un materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana
Brīvprātīgā darba popularizēšana
un īstenošana

Izveidotas un aprīkotas jaunas
jauniešu
iniciatīva
centra
„Mērķis” telpas
Veicināta jauniešu iesaistīšanās
brīvprātīgo
darbu
veikšanā
novadā, novada biedrībās un
nevalstiskajās organizācijās
U3 Īstenot novadā senioru politiku
Atbalstītas senioru iniciatīvas

R.7.

R.8.

Senioru iniciatīvu atbalstīšana

SNP

2018.–2024.

R.9.

Uzlabošanas
pasākuma Veikti ēkas remontdarbi
SNP
īstenošana pensionāru nodarbību
centra „Namiņš” ēkai Oskara
Kalpaka ielā 11, Siguldā
RV2 Publiskā ārtelpa, infrastruktūra un mobilitāte
U4 Uzlabot novada publisko ārtelpu
Publiskās ārtelpas teritoriju Ierīkoti jauni bērnu rotaļu
SNP
attīstība, labiekārtošana un laukumi un labiekārtota teritorija
atjaunošana
Esošo bērnu rotaļu laukumu
SNP
elementu
atjaunošana,
papildināšana un teritorijas
labiekārtošana
Uzstādīti āra trenažieri dažādu
SNP
vecuma interesentu veselības un
aktīva dzīvesveida veicināšanai

2017.–2018.

R.10.

2018.–2024.
Pastāvīgi

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets, fondu
finansējums
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Nr.p.k.

R.11.

SNP

Izpildes
termiņš
2018.–2020.

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets

SNP

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

SNP

2018.–2024.

SNP

2018.–2024.

SNP

2018.–2019.

Regulāri
apsekota
novada
teritorija,
apzināti
vidi
degradējoši
objekti.
Tiek
revitalizētas
novadā
esošās
degradētās ēkas un teritorijas
Siguldas Izbūvēts
kolumbārijs
un
kapsētas paplašināti Siguldas kapi

SNP, nekustamo īpašumu
īpašnieki, lietotāji,
nomnieki

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, privāts
finansējums

SNP

2018.–2019.

Pašvaldības
budžets

Saglabātas un apsaimniekotas
ainaviski vērtīgās skatu vietas

SNP, DAP, zemju īpašnieki

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pasākumi, aktivitātes

Labiekārtots
Maija
parks
atbilstoši
izstrādātam
labiekārtošanas projektam
Izstrādāts
Raiņa
parka
labiekārtošanas projekts un
veikta tā īstenošana
Labiekārtoti parki, skvēri un citi
publiskie apstādījumi novada
apdzīvotās vietās
Labiekārtotas publiski pieejamas
atpūtas vietas pie ūdens
objektiem
Informācijas zīmju (afišu stabi, Uzstādītas novadā vienota dizaina
informācijas stendi, norādes, informācijas zīmes
objektu zīmes u.c.) pilnveidošana
Atjaunoti afišu stabi

R.12.

Vidi
degradējošo
objektu
(graustu)
demontāža,
revitalizācija, objektu attīstības
veicināšana

R.13.

Kolumbārija izveide
kapos un Siguldas
paplašināšana
Ainavisko skatu vietu izkopšana

R.14.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji
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Nr.p.k.
R.15.

R.16.

R.17.

R.18.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Saistošo noteikumu par novada Ievēroti un pildīti pašvaldības
SNP
teritorijas
uzturēšanu saistošie noteikumi
ievērošanas kontrole
U5 Pilnveidot infrastruktūras attīstības pārvaldi
Iegādātas privātīpašumā esošās Kvalitatīvi uzturēta publiskā
SNP
publiskās ārtelpas teritorijas (t.sk. ārtelpa, infrastruktūra. Tiek
ielas, ceļi, laukumi u.c.)
nodrošināta pašvaldības funkciju
īstenošana
Sadarbības
veicināšana Novadā tiek plānota un saskaņota
SNP, komersanti
infrastruktūras
attīstības visa
veida
infrastruktūras
plānošanā
(transporta
infrastruktūra,
ūdenssaimniecība,
elektroapgāde, gāzes apgāde u.c.)
attīstība
Rīkotas
inženierkomunikāciju
turētāju un pašvaldības darba
grupas
Izstrādāti kopīgi visu veidu
inženierkomunikāciju
perspektīvie attīstības plāni,
nodrošinot
lietderīgu
un
saimnieciski efektīvu finanšu
izlietojumu
Inženierkomunikāciju
tīklu Apzināta un sakārtota izbūvēto SNP, komunikāciju turētāji
dokumentācijas sakārtošana
inženierkomunikāciju tīklu shēmu
dokumentācija

Izpildes
termiņš
Pastāvīgi

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Turpmāk
pastāvīgi

Pašvaldības
budžets
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Nr.p.k.
R.19.

R.20.

R.21.

R.22.

R.23.

R.24.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Bezmaksas interneta (wi-fi) Palielināts bezmaksas interneta
pieejas vietu palielināšana
pieejas vietu skaits

Atbildīgie izpildītāji
SNP

U6 Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru
Ūdensapgādes un kanalizācijas Uzlabota esošā ūdensapgādes un
SNP, SIA „SALTAVOTS”
sistēmu
pārbūve
novada kanalizācijas sistēma, samazinot
apdzīvotās vietās
ūdens zudumus, notekūdeņu
infiltrāciju
un
nodrošinot
kvalitatīvu pakalpojumu
Ūdensapgādes un kanalizācijas Paplašināta ūdensapgādes un
SNP, SIA „SALTAVOTS”
sistēmu paplašināšana novada kanalizācijas sistēma, nodrošinot
apdzīvotās vietās
pieslēgumu skaita pieaugumu
centralizētai ūdenssaimniecībai
Līdzfinansējumi
pieslēgumu Pieaug
pieslēgumu
skaits
SNP
izveidošanai pie centralizētajiem centralizētajai
ūdensapgādes
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un kanalizācijas sistēmai
tīkliem
Lietus
ūdens
kanalizācijas Apsaimniekotas lietus ūdens
SNP, SIA „SALTAVOTS”
sistēmu
izpēte
un kanalizācijas sistēmas, izbūvētas
apsaimniekošana
jaunas lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas
U7 Attīstīt siltumapgādes un enerģētikas infrastruktūru
Siltumapgādes sistēmas tīklu Pārbūvēti esošie siltumapgādes
SNP,
pārbūve
un
paplašināšana tīkli pilsētā un paplašināti SIA „Wesemann–Sigulda”
Siguldas pilsētā
siltumapgādes tīkli, nodrošinot
pieslēgumu skaitu pieaugumu
centralizētai
siltumapgādes
sistēmai

Izpildes
termiņš
2018.–2024.

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets

2018.–2024.

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
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Nr.p.k.
R.25.

R.26.

R.27.

R.28.

R.29.

R.30.

Pasākumi, aktivitātes
Siltumapgādes sistēmas
atjaunošana Allažu ciemā

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
tīklu Atjaunota
siltumapgādes
ciemā

centralizētā
sistēma Allažu

Atbildīgie izpildītāji
SNP,
SIA „Wesemann–Sigulda”

Izpildes
termiņš
2018.–2024.

U8 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu
Šķiroto
atkritumu
punktu Palielināts šķiroto atkritumu
SNP, atkritumu
2018.–2024.
ierīkošana
punktu skaits novada apdzīvotās
apsaimniekošanas
vietās un palielināta atkritumu
uzņēmums
šķirošanas vietu pieejamība
iedzīvotājiem
Atkritumu šķirošanas laukuma Izveidots sadzīves atkritumu
SNP, atkritumu
2018.–2019.
izveide
šķirošanas laukums
apsaimniekošanas
uzņēmums
Palielināts dalīti vākto atkritumu
apjoms
Zaļo un dārza kompostēšanas Izveidots
zaļo
atkritumu
SNP, atkritumu
2018.
laukuma izbūve
kompostēšanas laukums
apsaimniekošanas
uzņēmums
Pārtikas
atkritumu Samazināts
apglabāšanai
SNP, atkritumu
2018.–2024.
apsaimniekošanas
sistēmas nododamo bioloģiski noārdāmo
apsaimniekošanas
paplašināšana
atkritumu daudzums nešķirotajos
uzņēmums
sadzīves atkritumos
U9 Uzlabot transporta infrastruktūru, gājēju un velo infrastruktūru un apgaismojumu
Transporta
infrastruktūras Uzlabota
transporta
SNP
Pastāvīgi
attīstības plāna īstenošana
infrastruktūra, t.sk.:
- asfaltseguma izbūve, pārbūve
vai atjaunošana
- zemes ceļu seguma/grantēto
ceļu infrastruktūras uzlabošana

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
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Izpildes
termiņš
2018.–2024.

Finanšu resursi
un avoti1
Valsts budžets,
fondu līdzekļi

SNP,
VAS „Latvijas Valsts ceļi”

2018.–2024.

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

SNP

2018.–2022.

SNP, komersanti

2018.–2024.

SNP, komersanti

2018.–2024.

Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

R.31.

Valsts
autoceļu
segumu
atjaunošanas,
pārbūves,
nestspējas
palielināšanas
veicināšana
Gājējiem un velobraucējiem
paredzētās
infrastruktūras
attīstība, drošības uzlabošana

Veicināta valsts autoceļu stāvokļa
uzlabošana un sadarbība ar valsts
autoceļu uzturētājiem

SNP,
VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
Satiksmes ministrija

Uzlabota un pilnveidota gājēju un
velobraucēju infrastruktūra
Uzlabota satiksmes drošība

Pašvaldības
transporta
infrastruktūras
uzturēšanas
materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveidošana
Ielu apgaismojuma sistēmas
uzlabošana, pārbūve novada
apdzīvotās vietās

Uzlabota
ceļu
un
ielu
apsaimniekošana ar atbilstošu
materiāli
tehnisko
nodrošinājumu
Veikta
ielu
apgaismojuma
modernizācija

R.32.

R.33.

R.34.

R.35.

R.36.

Elektrotransporta uzlādes staciju Izveidotas
elektrotransporta
tīkla veidošana
uzlādes vietas
Veicināta
videi
draudzīga
pārvietošanās
Kemperu
stāvvietu
un Izveidotas kemperiem paredzētas
aprīkojuma izveide
stāvvietas
ar
atbilstošu
aprīkojumu
Pilnveidota
tūrisma
infrastruktūra

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
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Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

R.37.

Sabiedriskā
transporta
pārklājuma un kustības grafiku
izvērtējums un pilnveidošana
Sabiedriskā
transporta
pieturvietu
infrastruktūras
uzlabošana

R.38.

R.39.

R.40.

R.41.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

U10 Pilnveidot sabiedrisko transportu
Uzlabota sabiedriskā transporta
SNP, komersanti
kustības maršrutu plānošana;
pieejams sabiedriskais transports
Uzlabotas sabiedriskā transporta
SNP, komersanti
pieturvietas infrastruktūra

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti1

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets, privāts
finansējums

2018.–2024.

RV3 Mājokļi
U11 Veicināt jaunu un ekonomisku mājokļu būvniecību
Jaunu
un
ekonomisku Palielinās dzīvojamais fonds,
SNP, komersanti
2018.–2024.
daudzdzīvokļu ēku būvniecības pieaug iedzīvotāju skaits
veicināšana
Pašvaldības
sadarbība
ar
būvniecības procesā iesaistītajām
pusēm
U12 Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu
Daudzdzīvokļu
ēku Pieaug daudzdzīvokļu dzīvojamo
SNP, privātais sektors
2018.–2022.
energoefektivitātes pasākumu ēku
skaits,
kurām
veikti
īstenošanas veicināšana
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
Pilnveidoti un saglabāti esošie
pašvaldības atbalsta pasākumi
RV4 Vides aizsardzība
U13 Nodrošināt daudzveidīgu lauku teritorijas attīstību
Teritorijas
bioloģiskās Nodrošināta
novada
lauku
SNP, DAP, nekustamo
Pastāvīgi
daudzveidības
saglabāšanas teritorijas
bioloģiskā
īpašumu īpašnieki,
nodrošināšana
daudzveidība
lietotāji, nomnieki

Privāts
finansējums,
valsts budžets

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
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Nr.p.k.
R.42.

Pasākumi, aktivitātes

Latvāņa un citu invazīvo sugu Izstrādāts jauns latvāņa izplatības
izplatības kontrole
ierobežošanas pasākumu plāns
Tiek kontrolēta invazīvo augu
sugu izplatība

Dažādu
pakāpju
nodrošināšana

R.44.

Padziļinātu mācību priekšmetu
apguves
ieviešana
pamatizglītības un vispārējā
vidējā izglītības līmenī
Profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu darbības atbalstīšana

R.46.
R.47.

R.48.

Atbildīgie izpildītāji
SNP
SNP, nekustamo īpašumu
īpašnieki, lietotāji,
nomnieki

RV5 Izglītība
U14 Pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību
izglītības Pašvaldībā tiek nodrošināta
SNP
dažādu pakāpju izglītība

R.43.

R.45.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Interešu
izglītības
darbības
atbalstīšana
Atbilstošas izglītības pieejamības
nodrošināšana
bērniem
ar
speciālām vajadzībām
Atbalsta personāla kapacitātes
uzlabošana izglītības iestādēs

Izpildes
termiņš
2018.
Pastāvīgi

Pastāvīgi

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, privātais
finansējums

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets

Uzlabota izglītības kvalitāte
novada
vispārizglītojošajās
izglītības iestādēs

SNP

Pastāvīgi

Nodrošināta
profesionālās
ievirzes izglītība novadā un
atbalstītas profesionālās ievirzes
izglītības iestādes
Atbalstīta, pilnveidota interešu
izglītība novada izglītības iestādēs
Tiek
nodrošināta
izglītības
pieejamība bērniem ar speciālām
vajadzībām novada izglītības
iestādēs
Izveidotas jaunas darba vietas
atbalsta personālam izglītības
iestādēs

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

SNP

Pastāvīgi

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

SNP

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

11

Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

R.49.

Izglītības darbinieku zināšanu un
praktisko iemaņu pilnveidošana

SNP

R.50.

Pieaugušo izglītības iespēju
atbalstīšana

Regulāri izglītības darbinieku
zināšanu un praktisko iemaņu
pilnveidošanas pasākumi
Atbalstīta un pieejama pieaugušo
izglītības iespējas

Izpildes
termiņš
Pastāvīgi

SNP

2018.–2024.

R.51.

Starpnozaru sadarbības (izglītība, Izstrādāti starpnozaru projekti,
SNP
kultūra, tūrisms, sports u.c.) līdzsvarotai attīstībai
veidošana, vienotu rīcību un
kopīgu projektu izstrāde
U15 Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Izglītības
iestāžu Tiek īstenots izglītības iestāžu
SNP
restrukturizācijas
un restrukturizācijas
un
optimizācijas plāna īstenošana
optimizācijas plāns

R.52.

R.53.

R.54.

R.55.

Izglītības iestāžu infrastruktūras Uzlabota
izglītības
iestāžu
un materiāli tehniskās bāzes infrastruktūra un pilnveidota
pilnveidošana
izglītības
iestāžu
materiāli
tehniskā bāze
Siguldas 1.pamatskolas pārbūve, Veikta
izglītības
iestādes
materiāli
tehniskās
bāzes pārbūves projekta izstrāde un
modernizācija
realizācija,
tehniskās
bāzes
modernizācija
Siguldas
Valsts
ģimnāzijas Veikta
izglītības
iestādes
atjaunošana,
pārbūve
un atjaunošana, pārbūve, jauna
materiāli
tehniskās
bāzes korpusa būvniecība un materiāli
modernizācija
tehniskās bāzes modernizācija

Pastāvīgi

2018.–2022.

SNP

Pastāvīgi

SNP

2018.–2020.

SNP

2018.–2020.

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
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SNP

Izpildes
termiņš
2019.–2022.

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

SNP

2018.–2024.

SNP

2018.–2022.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

SNP

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

R.56.

Siguldas pilsētas vidusskolas
atjaunošana,
pārbūve
un
materiāltehniskās
bāzes
modernizācija
Mores pamatskolas pārbūve,
atjaunošana

Veikta
izglītības
iestādes
atjaunošana,
pārbūve,
un
materiāli
tehniskās
bāzes
modernizācija
Veikta izglītības iestādes pārbūve,
atjaunošana

Bērnudārzu ēku atjaunošana un Veikta
izglītības
iestāžu
drošības uzlabošana pie izglītības atjaunošana
iestādes
Uzlabota satiksmes drošība pie
bērnudārziem
Transporta
pakalpojuma Nodrošināta skolēnu nokļūšana
nodrošināšana
skolēnu uz vispārizglītojošo izglītības
pārvadājumiem un maršrutu iestādi
plānošana
Izglītības
iestāžu
sporta Izglītības iestādes nodrošinātas ar
infrastruktūras pilnveidošana
atbilstošu sporta infrastruktūru
Laurenču sākumskolas sporta
infrastruktūras būvniecība
Atjaunots
Siguldas
pilsētas
vidusskolas sporta angārs
Atjaunots
stadions
Krišjāņa
Barona/Atbrīvotāju ielā
Jaunrades
centra
interešu Pilnveidots interešu izglītības
izglītības
piedāvājuma
un piedāvājums
un
materiāli
materiāli
tehniskās
bāzes tehniskā bāze
pilnveidošana

R.57.

R.58.

R.59.

R.60.

R.61.

13

Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

RV6 Kultūra
U16 Nodrošināt daudzveidīgu, radošu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu
gadalaiku Tiek īstenots izstrādātais četru
SNP
kultūras gadalaiku koncepts,
paredzot kultūras piedāvājumu

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti1

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets

R.62.

Četru
kultūras
koncepta īstenošana

R.63.

Profesionālās
mākslas Nodrošināts
profesionālās
pieejamības nodrošināšana
mākslas piedāvājums

SNP

Pastāvīgi

R.64.

Meistarklašu un mākslinieku Organizētas meistarklases
rezidenču organizēšana
mākslinieku rezidences

un

SNP

Pastāvīgi

R.65.

Starptautiskas nozīmes kultūras
produktu
radīšana,
izvirzot
Siguldas novadu Eiropas mēroga
kultūras apritē
Privāto iniciatīvu veicināšana un
atbalstīšana kultūras un mākslu
jomā

Tiek rīkoti starptautiska mēroga
kultūras pasākumi

SNP

Pastāvīgi

Veicinātas un atbalstītas privātās
iniciatīvas kultūras jomā

SNP

Pastāvīgi

R.66.

R.67.

R.68.

Kultūras pārvaldes kapacitātes Palielināta Kultūras pārvaldes
SNP
palielināšana
kapacitāte, piesaistot kvalificētus
speciālistus
U17 Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas
Nemateriālā kultūras mantojuma Apzināts un saglabāts novada
SNP
apzināšana
nemateriālais
kultūras
mantojums

2018.–2024.

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
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Nr.p.k.

R.69.

R.70.

R.71.

R.72.

R.73.

R.74.

Pasākumi, aktivitātes

Amatiermākslas
atbalstīšana

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš

attīstības Nodrošināta
amatiermākslas
SNP
Pastāvīgi
kolektīvu dalība Dziesmu un deju
svētku procesā
Siguldas spieķa darināšanas Saglabāts
unikāls
Siguldas
SNP
2018.–2022.
prasmju ilgtspējas pasākumu nemateriālais mantojums –
organizēšana
Siguldas spieķis
Siguldas novadpētniecības centra Izveidots
novada
SNP
2018.–2024.
izveide
novadpētniecības
muzejs,
apzinātas un aktualizētas novada
kultūrvēsturiskās vērtības
U18 Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Kultūras iestāžu infrastruktūras Pilnveidota kultūras iestāžu
SNP
Pastāvīgi
un materiāli tehniskās bāzes infrastruktūra
un
materiāli
pilnveidošana
tehniskā bāze
Bijušās autoostas ēkas Siguldā, Atjaunota ēka, kas pielāgota
SNP
2018.–2022.
Raiņa ielā 3, atjaunošana, pašvaldības funkciju veikšanai un
pielāgošana pašvaldības funkciju bibliotēkas vajadzībām
veikšanai
un
bibliotēkas
vajadzībām
RV7 Sports
U19 Attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti
Vietēja,
nacionāla
un Tiek attīstīti tradicionāli, jauni
SNP, NVO, privātais
Pastāvīgi
starptautiska mēroga sporta vietēja,
nacionāla
un
sektors
pasākumu
organizēšanas starptautiska mēroga sporta
veicināšana dažādām mērķu pasākumi, tai skaitā bērniem un
grupām
jauniešiem,
cilvēkiem
ar

Finanšu resursi
un avoti1
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums
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Nr.p.k.

R.75.

R.76.

R.77.

R.78.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

invaliditāti un citām mērķu
grupām
Tiek veicināta augsta mēroga
sporta sacensību norise
Bērnu un jauniešu sporta Tiek attīstīts bērnu un jauniešu
attīstības un augsto sasniegumu sports, sniegts atbalsts augsto
sporta veicināšana
sasniegumu sportam

Atbildīgie izpildītāji

SNP, NVO, privātais
sektors

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti1

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi, privātais
finansējums

Veicināt iedzīvotāju veselīgu un Tiek nodrošinātas nodarbības
SNP, NVO, privātais
Pastāvīgi
aktīvu dzīvesveidu
iedzīvotāju veselīga un aktīva
sektors
dzīvesveida veicināšanai, sniegta
informācija
par
veselīga
dzīvesveidu
U20 Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Siguldas novada izglītības iestāžu Tiek pilnveidota izglītības iestāžu
SNP
Pastāvīgi
infrastruktūras un materiāli sporta infrastruktūra un materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošana
tehniskā bāze
Attīstītas esošās sporta bāzes un
veidotas jaunas – pie Laurenču
sākumskolas,
Mores
pamatskolas, pie Krišjāņa Barona
ielas izglītības iestādes
Sporta un aktīvās atpūtas Uzlabota
publiskā
sporta
SNP, NVO, privātais
Pastāvīgi
infrastruktūras attīstīšana un infrastruktūra un aktīvās atpūtas
sektors, SIA „Siguldas
uzlabošana
infrastruktūra, tai skaitā Siguldas
Sporta serviss”
Sporta centrs, brīvpieejas sporta
laukumi, pilsētas stadions u.c.,

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi

Pašvaldības
budžets, privātais
finansējums,
fondu līdzekļi
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Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
nodrošinot sporta aktivitātes
dažādām interešu grupām
ledus Izveidoti novadā ledus laukumi,
veicinot aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu

R.79.

Slēgtu/daļēji
slēgtu
laukumu izveide novadā

R.80.

Ziemas sporta bāžu attīstība,
labiekārtošana un jaunu trašu un
sporta veidu infrastruktūras
izveides
veicināšana
un
starpsezonas
pakalpojumu
pilnveidošana

R.81.

R.82.

R.83.

Attīstītas,
labiekārtotas
un
pilnveidotas ziemas sporta bāzes
(piemēram, pilnveidotas un
uzlabotas
kalnu
slēpošanas
trases,
distanču
slēpošanas
trases,
izveidots
tramplīns,
izveidots snovošanas parks u.c.),
ieviesti starpsezonas pakalpojumi
MTB
trašu
labiekārtošana, Labiekārtotas,
pilnveidotas
pilnveidošana un jaunu trašu esošās trases un izveidotas jaunas
izveides veicināšana
MTB trases

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti1

SNP, privātais sektors,
NVO

2018.–2024.

SIA „Siguldas Sporta
serviss”, SNP,
SIA „Bobsleja un kamaniņu
trase „Sigulda””, privātais
sektors, NVO

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, privātais
finansējums,
fondu līdzekļi
Pašvaldības
budžets, privātais
finansējums,
fondu līdzekļi

SIA „Siguldas Sporta
serviss”, SNP, privātais
sektors

Pastāvīgi

Atbildīgie izpildītāji

Sporta un veselības taku izveide Izveidotas sporta un veselības SNP, SIA „Siguldas Sporta
2018.–2019.
Laurenčos
takas
serviss”, NVO
Veicināts aktīvs un veselīgs
dzīvesveids
RV8 Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi
U21 Veicināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību
Jaunu
speciālistu
piesaiste Piesaistīti
jauni
speciālisti
SNP,
Pastāvīgi
veselības aprūpes kvalitatīvai un SIA „Siguldas slimnīca”, ģimenes
SIA „Siguldas slimnīca”
daudzveidīgai nodrošināšanai
ārstu
praksēs,
nodrošināt
daudzveidīgāku
veselības

Pašvaldības
budžets, privātais
finansējums,
fondu līdzekļi
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
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Nr.p.k.

R.84.

R.85.

R.86.

R.87.

R.88.

R.89.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

aprūpes pakalpojumu pieejamību
novadā, nodrošināts pietiekošs
ģimenes ārstu skaits
Kvalitatīvu
zobārstniecības, Nodrošināti
kvalitatīvi
un
rehabilitācijas un citu veselības daudzveidīgi veselības aprūpes
aprūpes pakalpojumu sniegšana, pakalpojumi
pakalpojumu dažādošana
Sporta medicīnas attīstība
Novadā attīstīta sporta medicīna

Dalība
veselību
veicinošo
pašvaldību tīklā un pašvaldības
iesaiste iedzīvotāju veselības
sekmēšanā, projekta „Esi vesels
Siguldas novadā” īstenošana

Atbildīgie izpildītāji

SNP,
SIA „Siguldas slimnīca”,
rehabilitācijas centrs
„Krimulda”
SNP,
SIA „Siguldas slimnīca”,
rehabilitācijas centrs
„Krimulda”
SNP,
SIA „Siguldas slimnīca”

Pašvaldības
iesaistīšanās
organizācijā „Latvijas Nacionālais
veselīgo pašvaldību tīkls”
Tiek īstenots projekts „Esi vesels
Siguldas novadā”
U22 Atbalstīt veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru
Veselības
aprūpes
iestāžu Tiek atbalstīta veselības aprūpes
SNP, veselības aprūpes
infrastruktūras
uzlabošanas iestāžu
infrastruktūras
iestādes
atbalstīšana
uzlabošana
U23 Pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību
Jaunu
sociālo
pakalpojumu Nodrošināti
iedzīvotāju
SNP
izveidošana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sociālie
vajadzībām
pakalpojumi
Sociālo
pakalpojumu Pilnveidoti sociālie pakalpojumi
pilnveidošana
ģimenēm
ar noteiktai mērķa grupai –
nepilngadīgiem bērniem

SNP, NVO

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti1

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

2018.–2024.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi,
komersanti

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts

2018.–2020.
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Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

R.90.

Audžuģimeņu popularizēšana

R.91.

Brīvprātīgā darba attīstība

R.92.

Sociālā dienesta kapacitātes
paaugstināšana
un
sociālo
garantiju nodrošināšana
Starpinstitucionālās sadarbības
pilnveidošana

R.93.

R.94.

R.95.

Iznākuma rezultatīvie rādītāji
ģimenēm ar nepilngadīgiem
bērniem
Organizēti
pasākumi
audžuģimeņu
kustības
popularizēšanai,
pieaudzis
audžuģimeņu skaits
Tiek veicināts un attīstīts
brīvprātīgais darbs
Tiek piesaistīti nepieciešamie
speciālisti, nodrošinot speciālistu
sociālās garantijas
Pilnveidota
starpinstitucionālā
sadarbība

Nevalstiskā sektora iesaistīšana Pieaug
sociālo pakalpojumu sniegšanā
skaits,
sektoru

sociālo pakalpojumu
iesaistot
nevalstisko

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš

SNP

Pastāvīgi

SNP, NVO

Pastāvīgi

SNP

2018.–2024.

SNP

Pastāvīgi

SNP, NVO

Pastāvīgi

U24 Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Sociālā dienesta pakalpojumu Nodrošinātas atbilstošas un
SNP
sniegšanai
atbilstošu
un piemērotas
telpas
sociālo
piemērotu telpu un aprīkojumu pakalpojumu sniegšanu dažādām
nodrošināšana
mērķa grupām, t.sk. nodrošināta
vides pieejamība un paaugstināta
ēku energoefektivitāte

2018.–2024.

Finanšu resursi
un avoti1
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
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Nr.p.k.
R.96.

R.97.

R.98.

R.99.

R.100.

R.101.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Projekta izstrāde „Grupu mājas” Izveidotas
„Grupu
mājas/
SNP
būvniecība
dzīvokļi”, kur tiek nodrošina
ilgstoša sociālā aprūpe personām
ar garīga rakstura traucējumiem
Sociālo dzīvokļu nodrošināšana
Tiek nodrošināti trūcīgie un
SNP
maznodrošinātie iedzīvotāji ar
sociāliem dzīvokļiem
RV9 Drošība
U25 Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
Pašvaldības policijas darbinieku Regulāri pilnveidotas pašvaldības
SNP
kvalifikācijas paaugstināšana
policijas darbinieku zināšanas

Pašvaldības policijas kapacitātes Uzlabota sabiedriskā kārtība un
palielināšana
drošība novadā
Izveidota jauna amata vieta –
nepilngadīgo lietu inspektors
Preventīvo pasākumu īstenošana Palielināts preventīvo pasākumu
skaits
Notikuši izglītojoši pasākumi par
drošību novada izglītības iestādēs
Uzlabots Pašvaldības policijas tēls
kā uzticams un drošs draugs
Videonovērošanas
sistēmas Palielināts
videonovērošanas
attīstība
un
uzraudzības iekārtu skaits
pilnveidošana
Pilnveidota
videonovērošanas
sistēmas darbība

Izpildes
termiņš
2018.–2024.

2018.–2024.

Pastāvīgi

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets

SNP

2018.–2024.

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets
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Nr.p.k.
R.102.

R.103.
R.104.

R.105.

R.106.

R.107.

Pasākumi, aktivitātes
Pašvaldības
materiāltehniskās
pilnveidošana

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

policijas Regulāri
uzlabota
bāzes tehniskā bāze

materiāli

Atbildīgie izpildītāji
SNP

RV10 Pārvalde
U26 Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu
Procesu vadības sistēmas izstrāde Tiek
izstrādāti
pašvaldības
SNP
procesu vadības apraksti
Elektronisko dokumentu vadības Tiek nodrošināta iespēja formāli
SNP
sistēmas ieviešana
saskaņot
dokumentus
elektroniski
Projekta „Pašvaldības klientu Projektā plānots izveidot vienotu
SNP, Rīgas dome
informācijas
pārvaldības pakalpojumu sniegšanas un
risinājumu” izstrāde un ieviešana pārvaldības platformu, integrējot
gan dokumentu, gan finanšu
pārvaldības un, iespējams, vēl
dažādus citus risinājumus
U27 Uzlabot pašvaldības ēku infrastruktūru un energoefektivitāti
Pašvaldības
administrācijas, Uzlabota
pašvaldības
SNP
struktūrvienību infrastruktūras administrācijas
un
uzlabošana
un
materiāli struktūrvienību
ēku
tehniskās bāzes pilnveidošana
infrastruktūra
un
regulāri
pilnveidota materiāli tehniskā
bāze
Energoefektivitātes
Veikti
energoefektivitātes
SNP
paaugstināšana
pašvaldībai uzlabošanas
pasākumi
piederošās ēkās
pašvaldībai piederošās ēkās

Izpildes
termiņš
Pastāvīgi

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets

2018.

Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets

2018.

2018.–2020.

Fondu līdzekļi
(ERAF)

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

2018.–2022.

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
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Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

R.108.

Zinātnes ielas 7, Siguldā,
administratīvās ēkas atjaunošana
un
energoefektivitātes
paaugstināšana
Energoefektivitātes
paaugstināšana
pašvaldībai
piederošā īpašumā Siguldā,
Institūta ielā 5
Valsts aizsargājamā kultūras
pieminekļa Siguldas Jaunās pils
energoefektivitātes
paaugstināšana
Valsts aizsargājamā kultūras
pieminekļa Siguldas Jaunās pils
restaurācija

Veikta ēkas atjaunošana un
paaugstināta energoefektivitāte

SNP

Izpildes
termiņš
2020.

Izstrādāts
būvprojekts
energoefektivitātes
paaugstināšanai, uzsākta projekta
realizācija
Veikti
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi,
atjaunotas ēkas būvkonstrukcijas

SNP

2017.–2019.

SNP

2017.–2020.

Restaurēts Siguldas Jaunās pils
interjers

SNP

2017.–2019.

R.109.

R.110.

R.111.

R.112.

R.113.

Siguldas pils kompleksa ēku Atjaunotas
Siguldas
pils
SNP
2018.–2020.
atjaunošana,
teritorijas kompleksa ēkas (Dārznieka māja,
labiekārtošana
Brūzis, Dīķa māja) pieejamā
finansējuma
apmērā,
labiekārtota teritorija
U28 Veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanu
Siguldas novada pašvaldības Izveidota pašvaldības tīmekļa
SNP
Pastāvīgi
tīmekļa vietnes pilnveidošana
vietne ar ērtu informācijas
pieejamību sadalītu pa dažādiem
interešu segmentiem, jomām,
t.sk.
valsts
nodrošinātiem
pakalpojumiem

Finanšu resursi
un avoti1
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets, valsts
budžets, fondu
līdzekļi
Pašvaldības
budžets

Pašvaldības
budžets
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Nr.p.k.

R.114.

Nr.p.k.

R.115.

R.116.

Pasākumi, aktivitātes

Pašvaldības
iedzīvotājiem
pilnveidošana

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Ar pašvaldības tīmekļa vietnes
starpniecību tiek komunicēts ar
iedzīvotājiem
tikšanās
ar Tiek
nodrošināti
regulāri,
formāta kvalitatīvi, pašvaldības vadības un
speciālistu tikšanās pasākumi ar
novada iedzīvotājiem
Pieaug iedzīvotāju informētība
par pašvaldības darbu un
aktualitātēm

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti1

SNP

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti2

SM2 Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība
RV11 Ekonomiskā vide
U29 Veidot ekonomiskai attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un darba vietu radīšanu
Siguldas pils kompleksa ēku Atjaunotas pils kompleksa ēkas
SNP
2018.
atjaunošana, revitalizācija
uzņēmējdarbības attīstīšanai

Siguldas pils kompleksa attīstības Tiek īstenota izstrādātā Siguldas
stratēģijas īstenošana
pils kompleksa stratēģija, lai
attīstītos radošā uzņēmējdarbība,

SNP

2019.

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets

2

Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības u.c. iestāžu darbinieki, citu finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras tiek veiktas par
pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem.
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Nr.p.k.

R.117.

R.118.

R.119.

R.120.

R.121.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

veicinātu inovāciju dažādos
pakalpojumu un preču sektoros
Esošo un jaunu industriālo Industriālās
teritorijas
teritoriju un ēku attīstība
nodrošinātas ar nepieciešamo
infrastruktūru
investoru
piesaistei
Degradēto teritoriju revitalizācija

Veikta pakāpeniska degradēto
teritoriju
revitalizācija,
kas
nodrošinātu
potenciālos
uzņēmējus ar komercdarbībai
piemērotām teritorijām
Veicināt jaunu mazo un vidējo Veidojas jauni uzņēmumi, radītas
uzņēmumu veidošanos un darba darba vietas, mazināts bezdarbs
vietu skaita pieaugumu
Nodrošināt aktuālāko informāciju
par darba iespējām Siguldas
novadā, kā arī dzīvojamā fonda
pieejamību

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti2

SNP

2018.–2024.

SNP

2018.–2024.

SNP, komersanti

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi, valsts
budžets, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets, privātās
investīcijas,
fondu līdzekļi
Pašvaldības
budžets

Pieejama datubāze ar vakancēm
SNP
Siguldas novadā
Regulāra sadarbība ar esošajiem
darba devējiem
Pieejama aktuāla informācija
pašvaldības informācijas kanālos
par iespējām iegādāties/īrēt
īpašumus Siguldas novadā
U30 Veicināt investīciju piesaisti ekonomikas attīstībai
Pašvaldības līdzdalība investīciju Tiek veicināta uzņēmējdarbības
SNP
piesaistei uzņēmējdarbības vides vides uzlabošana
uzlabošanai

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets
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Nr.p.k.
R.122.

R.123.

R.124.

R.125.

R.126.

R.127.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Veicināt publiskās un privātās Veicināta
sadarbība,
kas
SNP, komersanti
partnerības attīstību
nodrošina ekonomiskās vides
attīstību
Uzņēmējiem
aktuālas Tiek
veicināta
pašvaldības
SNP
informācijas sniegšana par ES komunikācija ar uzņēmējiem,
finansējuma piesaistīšanu
paaugstināta novada uzņēmēju
konkurētspēja valstiskā līmenī
U31 Pilnveidot un attīstīt pašvaldības atbalsta instrumentus uzņēmējdarbībai
Uzņēmēju atbalstīšana, piešķirot Tiek veicināta esošo uzņēmēju
SNP
pašvaldības nodokļu atlaides par darbība, radīti jauni uzņēmumi,
esošo darba vietu saglabāšanu un nodrošinātas darba vietas
jaunu darba vietu izveidošanu
Informācijas izplatības par vietējo Tiek
popularizēti
novada
SNP
uzņēmējdarbību,
sniegtajiem uzņēmēji
pakalpojumiem,
ražoto
produkciju veicināšana
Sadarbības veicināšana starp Nodrošināta informācijas aprite
SNP, valsts iestādes,
pašvaldību, uzņēmējiem un citām un veicināta sadarbība
komersanti
institūcijām
Veicināt izglītības satura sasaisti Nodrošinātas karjeras ievirzes
SNP, komersanti
ar darba tirgus vajadzībām
konsultācijas/semināri
jauniešiem (pēc iespējas agrākā
vecumā)
Veicināta jauniešu nodarbinātība
un prakses vietas vasaras periodā
Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam

Izpildes
termiņš
Pastāvīgi

Pastāvīgi

Finanšu resursi
un avoti2
Pašvaldības
budžets, privātās
investīcijas
Pašvaldības
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, valsts
budžets
Pašvaldības
budžets, fondu
līdzekļi

Pastāvīgi
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Nr.p.k.

R.128.

R.129.
R.130.

R.131.

R.132.
R.133.

R.134.

R.135.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Attīstīta sadarbība ar augstākās
izglītības iestādēm, zinātniekiem
U32 Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi un popularitāti
Dalība starptautiskās tūrisma Tiek
pilnveidota
pieredze,
SNP, komersanti
izstādēs
veicināta popularitāte, sadarbība
Atbalsta pasākumi tūrisma jomas
uzņēmējiem
Sadarbības projekti ar lokāla,
reģionāla,
nacionāla
un
starptautiska mēroga tūrisma
speciālistiem, uzņēmējiem un
organizācijām
Nišu tūrisma attīstīšana (gardēžu,
ūdens, veselības, kultūras u.c.)

Atbalstīti novada tūrisma jomas
uzņēmēji
Tiek
veicināta
sadarbības
projektu izstrāde un ieviešana

Norāžu sistēmas pilnveidošana
Siguldas novadā
Esošo
tūrisma
produktu
pilnveidošana un jaunu produktu
izstrāde

Pilnveidotas norādes, kuras
izvietotas vairākās valodās
Izstrādāti
novada
tūrisma
mārketinga elementi

Tūrisma informācijas centra
materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveidošana
Tūrismā iesaistīto pakalpojumu
sniedzēju
kapacitātes
paaugstināšana

Pilnveidota Tūrisma informācijas
centra materiāli tehniskā bāze

Attīstīts daudzveidīgs
piedāvājums

Paaugstināta tūrisma
pakalpojumu sniedzēju
kapacitāte

tūrisma

Izpildes
termiņš

Finanšu resursi
un avoti2

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, privāts
finansējums
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, privātais
un publiskais
finansējums,
valsts budžets
Pašvaldības
budžets, privātais
finansējums
Pašvaldības
budžets
Pašvaldības
budžets, privātais
un publiskais
finansējums
Pašvaldības
budžets

SNP

Pastāvīgi

SNP, NVO, valsts
institūcijas, komersanti

Pastāvīgi

SNP, komersanti

Pastāvīgi

SNP

2018.–2024.

SNP, valsts institūcijas,
komersanti

Pastāvīgi

SNP

Pastāvīgi

SNP, NVO, valsts
institūcijas, komersanti

Pastāvīgi

Pašvaldības
budžets, privātais
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Nr.p.k.

Pasākumi, aktivitātes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš

R.136.

Veicināt pašvaldības pārraudzībā
neesošo
pakalpojumu
pieejamības
un
kvalitātes
pilnveidošanu

Regulāra sadarbība ar valsts un
privāto pakalpojumu sniedzējiem
saistībā ar pakalpojumu pilnveidi
(piemēram, interneta kvalitāte
un pieejamība u.c.)

SNP

Pastāvīgi

Finanšu resursi
un avoti2
un publiskais
finansējums
-

27

Siguldas novada Attīstības programma 2018.–2024.gadam
Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”
Kontakti: Rūpniecības iela 32B–501, Rīga, LV-1045, Latvija
Tel.: +371 67 32 08 09, e-pasts: birojs@rp.lv
www.rp.lv

28

