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IEVADS
2013.gada 10.aprīļa Siguldas novada Domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr.8, §4) par Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2038.gadam izstrādes uzsākšanu, ar mērķi noteikt pašvaldības ilgtermiņa
attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības
perspektīvu aprakstoši un grafiski.
Stratēģija ir vadlīnijas Siguldas novada Attīstības programmas, nozaru attīstības plānošanas dokumentu, teritoriju
plānojuma un lokālplānojumu izstrādei.
Stratēģija ir orientēta uz pozitīvām izmaiņām, atbildot uz jautājumiem: kā attīstās novads, kāda ir tā loma valstī un
reģionā, kā efektīvi izmantot esošos pilsētas un apkārtējo lauku teritoriju resursus novada konkurētspējai.
Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas
likumu, 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” un ievērojot ilgtermiņa konceptuālo dokumentu „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”,
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (LIAS) un Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentus (Rīgas plānošanas
reģiona attīstības stratēģija 2008. – 2020.gadam), kā arī ņemot vērā Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto
metodoloģisko materiālu.
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SIGULDAS NOVADA PORTRETS
Siguldas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, robežojas ar
Līgatnes, Amatas, Mālpils, Ropažu, Inčukalna un Krimuldas
novadiem.
Novads izveidots 2003.gadā, apvienojoties Siguldas pilsētai,
Siguldas pagastam un Mores pagastam. 2009.gadā novadam
pievienoja Allažu pagastu.
Novadu raksturojoša informācija:
• attālums no Siguldas pilsētas līdz Rīgai – 53 km;
• attālums no Siguldas pilsētas līdz Mores ciemam –
20 km;
• attālums no Siguldas pilsētas līdz Allažu ciemam –
12 km;
• administratīvais centrs – Siguldas pilsēta;
2
• novada teritorijas platība – 360,3 km ;
• 21% Siguldas novada teritorijas aizņem Gaujas
nacionālais parks;
• 2014.gada sākumā novadā deklarēti 18 197 iedzīvotāji.

1.attēls. Siguldas novada novietojums

meži

32,6%
5,0%
3,0%
2,7%
2,5%
1,7%

lauksaimniecībā izmantojamā
zemes
pārējās zemes
purvi
apbūve
ceļi

52,5%

ūdeņi

2.attēls. Siguldas novada zemes lietojuma struktūra (Valsts zemes dienesta dati)
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
VALSTS AUTOCEĻI. DZELZCEĻŠ
Novada starptautisku un reģionālu sasniedzamību nodrošina:
• valsts galvenais autoceļš A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene);
• dzelzceļa līnija Rīga–Lugaži–valsts robeža.
Veikta valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Inčukalns–Rīdzene
rekonstrukcijas projektēšanas priekšizpēte, paredzot divas alternatīvas Siguldas pilsētas posmā – izveidot
ātrsatiksmes ceļu, rekonstruējot esošo ceļu vai izbūvējot apvedceļu.
Teritoriju šķērso starpreģionu un reģiona nozīmes ceļi:
• P8 Inciems–Sigulda–Ķegums;
• P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile;
• starpreģionu nozīmes ainavu ceļš – P3 Garkalne–Alauksts.
Novada apdzīvoto vietu sasaistē būtiska nozīme ir valsts vietējiem autoceļiem V58 Sigulda–Allaži–Ausmas
(Allažmuiža) un V85 Jūdaži–Nītaure.
Stratēģiski mazāka nozīme ir citiem novada teritoriju šķērsojošiem valsts autoceļiem:
• reģionālie autoceļi – P32 Līgatne–Skrīveri;
• vietējie autoceļi V83 Sigulda–Vildoga–Līgatne; V84 Inčukalns–Kalējbūņas; V65 Pādes–Tūžas; V69 Klints–
Celmi; V96 pievedceļš Lorupes gravai; V70 pievedceļš Mazajiem Kangariem.

PAŠVALDĪBAS CEĻI, IELAS UN VELOCELIŅI
Pašvaldības pārziņā ir 177 km ceļu un 73 km ielas. 9% pašvaldības ceļu un 43% ielu ir ar asfaltbetona segumu,
pārējie – ar grants vai grunts segumu. Līdz 2014.gadam Siguldas pilsētā ir izbūvēti aptuveni 40 km gājēju un
veloceliņu, tomēr joprojām vairākām ielām trūkst ietvju, apgaismojuma.

INŽENIERINFRASTRUKTŪRA

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek daļēji nodrošināti Siguldas pilsētā un pagastā, Allažu
ciemā, Mores ciemā, Jūdažu ciemā, Nurmižu ciemā un Allažmuižas ciemā.
Siltumenerģijas pakalpojumus – ražošanu, pārvaldi un realizāciju – Siguldas pilsētā nodrošina SIA „Wesemann–
Sigulda”. Kā kurināmais tiek izmantota koksne (šķelda) un dabas gāze (attiecīgi 75% un 25%).
Atkritumu apsaimniekošanu veic uzņēmums Siguldas pilsētas SIA „Jumis”.
Novada teritoriju šķērso maģistrālie gāzesvadi Izborska–Inčukalna pazemes gāzes krātuve un Rīga–Pleskava. Dabas
gāzes apgāde nodrošināta daļā Siguldas pilsētas. AS „Latvijas gāze” izstrādājusi Siguldas novada perspektīvās gāzes
apgādes plānojumu.
Novada teritorija nodrošināta ar elektroapgādi, telekomunikāciju stacionārajiem un mobilajiem sakariem, kā arī
datu pārraidi.
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APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Novada apdzīvojumu veido Siguldas pilsēta un vairāk nekā 10 dažāda lieluma apdzīvotās vietas, atsevišķas viensētas
un viensētu grupas. Siguldas pilsēta ir reģionālas nozīmes centrs, bet Mores un Allažu ciemi noteikti kā novada
nozīmes centri, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, to koncentrāciju, publisko pakalpojumu pieejamību un pieejamo
centralizētu komunālo infrastruktūru.
Novadam raksturīga monocentriska apdzīvojuma struktūra, radiāls autoceļu tīkls saista Siguldas pilsētu ar pārējām
novada apdzīvotajām vietām. Lielākās apdzīvotās vietas izvietotas autoceļu tuvumā, mazās lauku apdzīvotās vietas
un viensētas – vienmērīgi novada lauksaimniecības teritorijās.
64% novada iedzīvotāju dzīvo Siguldas pilsētā, Siguldas pagastā – 22%, Allažu pagastā – 11%, Mores pagastā – 4%
iedzīvotāju.
2

2

Vidējais iedzīvotāju blīvums pašvaldībā ir 59 cilv./km (vidēji valstī – 34,9 cilv./km ).
2013.gada 31.decembrī Siguldas novadā deklarēti 18 197 iedzīvotāji. Siguldas novadā, pretstatā Latvijas
tendencēm, iedzīvotāju skaits palielinās – 2004.gadā pašreizējā novada teritorijā bija reģistrēti 16 757 iedzīvotāji.

Atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām Siguldas novadā ir pozitīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums. Paredzams, ka
šī tendence saglabāsies un 2038.gadā iedzīvotāju skaits varētu sasniegt 19 tūkstošus.
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DABAS TERITORIJU STRUKTŪRA, KULTŪRVĒSTURISKI NOZĪMĪGAS TERITORIJAS
Novada teritorija bagāta ar maz pārveidotām dabas teritorijām, vērtīgākās no kurām iekļautas Gaujas nacionālā
parka teritorijā.
Gaujas nacionālais parks aizņem 7628 ha (21%) novada teritorijas ziemeļu un austrumu daļā. Teritorija iedalīta
funkcionālās zonās, no kurām novada teritorijā iekļaujas:
• Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona;
• Dabas lieguma zona;
• Kultūrvēsturiskā zona;
• Ainavu aizsardzības zona;
• Neitrālā zona.
Teritoriju raksturo liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumi, reljefa formu dažādība, avoti, gleznainas ainavas,
dabas un kultūras pieminekļi:
• Siguldas pilsētas teritorijā – Cīruļu iezis un Blusu ala – garākā ala Siguldā (55 m), Kraukļu aiza, Pētera ala,
Piķenes krauja un alas, Velnalas klintis;
• Siguldas pagastā – Daudas un Jodupītes ieleja, Kaktiņu gravas, Kalna Klauku ala un avots, Kautraka gravas,
Sautas kalns, Sviķupītes ielejas atsegumi, Nurmižu parks.
Novada bagātais un daudzveidīgais kultūrvēstures mantojums ir pazīstams arī ārpus Latvijas robežām. Unikālais
kultūrvēstures resursu potenciāls ir viena no galvenajām priekšrocībām tūrisma attīstībai. Novada teritorijā atrodas
daļa no Gaujas nacionālā parka teritorijas un tādi nozīmīgi novada attīstības resursi, kā vizuāli nozīmīgās ainavas gar
vēsturiskajiem ceļiem un senās kultūrvēsturiskās ainavas (Peļņu, Mores muižas, Tumšupes ielejas ainavas), kuras
noteiktas Siguldas novada Teritorijas plānojumā 2012. – 2024.gadam.

Novada teritorijā atrodas 44 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi – kultūras mantojuma lielākā un vistiešāk
uztveramā daļa:
• 29 valsts nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (viens pilsētbūvniecības, septiņi arhitektūras,
astoņi mākslas un 13 arheoloģijas pieminekļi);
• 15 vietējās nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (12 arhitektūras un trīs arheoloģijas).
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus
Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Sociālais dienests nodrošina:
• sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sociālās aprūpes pakalpojumus;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
• sociālo, materiālo palīdzību.
Dienesta struktūru veido:
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļa;
• Ģimenes atbalsta centrs – sociālais darbs un sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem;
• Dienas centrs – sociālais atbalsts, sabiedrisko organizāciju darba koordinēšana un telpu nodrošināšana,
darbojas aptuveni 29 Siguldas novada sabiedriskās organizācijas;
• dienesta pārraudzībā atrodas sociālās aprūpes māja „Gaismiņas”.
Sociālās aprūpes iestādes pašvaldības teritorijā:
• Siguldas novada Domes sociālās aprūpes māja „Gaismiņas” (Allažu pagastā) sniedz ilgstošas sociālas
aprūpes pakalpojumus;
• nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs” – stacionārā rehabilitācijas aprūpe vardarbībā
cietušajiem bērniem un sievietēm, ambulatorās konsultācijas;
• biedrība „Saullēkts” sniedz ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojumus;
• Allažu pagasta Stīveros darbojas Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāle „Allaži”.
Nevalstiskās organizācijas veicina visa vecuma cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, apvieno Siguldas novada
un tuvākās apkārtnes bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļus.
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IZGLĪTĪBA
Siguldas novada pašvaldības prioritārais uzdevums izglītības jomā ir nodrošināt kvalitatīvu, konkurētspējīgu,
izglītojamo vajadzībām un spējām atbilstošu un pieejamu izglītību ne tikai novada, bet arī apkārtējo teritoriju
bērniem un jauniešiem. Siguldas novadā izveidots visu pakāpju izglītības iestāžu tīkls. Izglītojamo skaits novada
pašvaldības skolās 2014.gadā sasniedza 1872 skolēnus.

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBA
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes:
• Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”;
• Siguldas novada Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
• Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”;
• Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa”.
• Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”.
Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas arī citās iestādēs :
• Allažu pamatskolā (trīs grupas no 1,5 gadiem);
• Mores pamatskolā (grupa piecu un sešu gadu veciem bērniem);
• Siguldas novada Jaunrades centra pirmsskolas grupā „Kastanītis” (grupa piecu un sešu gadu veciem
bērniem, rotaļu grupa bērniem līdz 5 gadiem).
Privātās iniciatīvas pirmskolas izglītības iestādes Siguldas pilsētā:
• Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde;
• privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpurdārzs”;
• privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Tulpīte”
Speciālās pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas:
• pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” – programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
• pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” – programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem;
• Mores pamatskolā – programma bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Siguldas novada pašvaldība finansiāli atbalsta bērnu vecākus, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības
iestādes Siguldas novadā vai citās pašvaldībās.
Līdz 2014.gadam energoefektivitātes pasākumi veikti visās Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, divas
iestādes uzbūvētas no jauna.

VISPĀRĒJĀ PAMATA UN VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
Vispārējo pamata un vidējo izglītību Siguldas novadā var apgūt:
• Laurenču sākumskolā;
• Allažu pamatskolā;
• Mores pamatskolā;
• Siguldas 1.pamatskolā;
• Siguldas pilsētas vidusskolā;
• Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Skolu īpašie piedāvājumi:
• Laurenču sākumskolā:
o pilnas dienas skola, darbojas no plkst.7.00 līdz 19.00;
o padziļināta dabaszinību apguve;
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skola atrodas pie Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra, skolēniem ir iespēja visu ziemu
nodarboties ar slēpošanu.
Allažu pamatskolā:
o skola piedāvā integrēti apgūt speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās grūtībām un
bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Mores pamatskolā:
o skola piedāvā apgūt speciālās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
un bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
Siguldas 1.pamatskolā:
o skola piedāvā integrēti apgūt speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās grūtībām.
Siguldas pilsētas vidusskolā:
o skola piedāvā integrēti apgūt speciālās izglītības programmas bērniem ar mācīšanās grūtībām;
o skola piedāvā apgūt pamatizglītības otrās pakāpes programmu un vispārējās vidējās izglītības
programmu vakara programmā;
o 2014./2015.m.g. skolā atvērta 1.klase ar padziļinātu sporta programmu.
Siguldas Valsts ģimnāzijā:
o skola piedāvā apgūt pamatizglītības otrās pakāpes programmu padziļināti matemātikas klasē vai
valodu klasē;
o vidusskolas posmā tiek piedāvātas trīs izglītības programmas – humanitārā un sociālā virziena
programma, matemātikas un datorzinību programma, vispārizglītojošā virziena programma.
o

•

•

•
•

•

Līdz 2014.gadam energoefektivitātes pasākumi veikti četrās vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES UN INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Novadā darbojas divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
• Mākslu skola „Baltais Flīģelis” (Mūzikas nodaļa, Mākslas nodaļa un kopš 2013./2014.mācību gada arī
Teātra nodaļa).
• Siguldas Sporta skola.
Siguldas novada Jaunrades centrs darbojas vairākos virzienos:
• jaunatnes darbs – koordinē jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”;
• pirmsskolas izglītība – pirmsskolas grupa „Kastanītis”;
• interešu izglītības pulciņu nodrošināšana, īpaši akcentējot tehnisko jaunradi;
• pēcpusdienas aktivitāšu piedāvājums jaunākā vecuma skolēniem.
Siguldas novadā interešu izglītības programmas īsteno visās skolās, abās profesionālās ievirzes skolās un Siguldas
novada Jaunrades centrā. Interešu izglītībā iesaistījušies aptuveni 75% Siguldas novada vispārizglītojošo skolu
skolēni.
2013./2014.gadā tika īstenotas 52 interešu izglītības programmas, kurās bija iesaistīti vairāk nekā 2300 skolēni (liela
daļa skolēnu apmeklē vairākus interešu izglītības pulciņus). Lielākā daļa – vairāk nekā 80% skolēnu – iesaistās
kultūrizglītības programmās: tautas deju pulciņos, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņos, vokālajos
ansambļos un koros, teātra studijā.
Siguldas novadā katru gadu notiek vairāk nekā 100 dažāda mēroga interešu izglītības pasākumi.
Interešu izglītības piedāvājuma pieejamību nodrošina arī bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Kopš 2012.gada
pašvaldība izsludina atklāto konkursu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm, piešķirot finansējumu no pašvaldības
budžeta.
Lai veicinātu karjeras izglītību, kopš 2009.gada Siguldas novadā ar pašvaldības un novada uzņēmēju atbalstu tiek
nodrošināts vasaras nodarbinātības projekts. 2014.gadā tajā iesaistīti vairāk nekā 300 skolēni, kuriem tika
nodrošinātas darba iespējas Siguldas novada uzņēmumos un pašvaldības iestādēs.
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MŪŽIZGLĪTĪBA
Mūžizglītības iespējas Siguldas novadā piedāvā vairākas valsts struktūras, organizācijas, arī nevalstiskās un
pašvaldības iestādes. Mūžizglītības programmu fiksētais apmeklētāju skaits sasniedz 1300 iedzīvotāju.
• Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde – pedagogu tālākizglītība:
o par pedagogu tālākizglītības centru veidojas Siguldas Valsts ģimnāzija, kur tiek īstenotas Izglītības
un zinātnes ministrijas saskaņotās tālākizglītības programmas, ko finansē no ESF vai pašvaldības
līdzekļiem;
o tālākizglītības programmas pēc vajadzības tiek īstenotas arī citās izglītības iestādēs, komplektējot
grupas no visām novada izglītības iestādēm, maksimāli finansējot tās no dažādu projektu
līdzekļiem;
o pedagogu kvalifikācija tiek paaugstināta arī atsevišķu lekciju un semināru veidā, ko organizē
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde un finansē pašvaldība.
• Siguldas novada Jaunrades centrs;
• Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”;
• Siguldas Sporta skola;
• Siguldas novada Kultūras centrs un tā struktūras;
• Siguldas novada bibliotēka un tās struktūras;
• Siguldas novada Dienas centrs;
• bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”;
• nodibinājums „Sokrāta Tautskola”;
• SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”;
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Siguldas filiāle;
• Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.
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VESELĪBAS APRŪPE
Veselības aprūpi novadā veic 10 ģimenes ārsti Siguldas pilsētā un viens Mores un Allažu pagastos, Siguldas pilsētā
darbojas vairākas ārstu prakses. SIA „Siguldas slimnīca” nodrošina veselības aprūpi Siguldas novada iedzīvotājiem.
Slimnīcai ir valsts pasūtījums pacientu ārstēšanai:
1) valsts apmaksātas dzemdības;
2) plānveida pacientu ārstēšana aprūpes programmā ar ģimenes ārsta vai reģionālās slimnīcas nosūtījumu;
3) ķirurģiskām, ginekoloģiskām, ortopēdiskām operācijām un terapeitiskiem pacientiem ārstēšanās dienas
stacionāra programmā;
4) speciālistu ambulatorajām konsultācijām un izmeklējumiem;
5) diennakts steidzamās medicīniskās palīdzības punktam Uzņemšanas nodaļā;
6) ambulatorajiem rehabilitācijas pakalpojumiem.
Slimnīcā pieejami arī vairāki maksas pakalpojumi – ķirurģiskas, ginekoloģiskas un ortopēdiskas operācijas,
stacionārā rehabilitācija un ambulatorie maksas pakalpojumi.
Pateicoties pašvaldības investīcijām, pēdējo gadu laikā slimnīcā realizēti vairāki investīciju projekti – operāciju
bloka, pacientu Uzņemšanas nodaļas, Dzemdību nodaļas, Intensīvās terapijas, Ķirurģijas nodaļas, administratīvā
korpusa rekonstrukcija un citu telpu renovācija. Slimnīcai un poliklīnikai, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, veikta
siltināšana. 2013.gadā ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu veikta Dzemdību nodaļas jaundzimušo aprūpes
tehnoloģiju modernizācija.
Siguldas slimnīca veiksmīgi darbojas veselības tūrisma jomā, kur galvenie eksporta produkti ir aptaukošanās
slimības ķirurģiska ārstēšana, rehabilitācija un plastiskā ķirurģija. Siguldas slimnīca plāno attīstīt un paplašināt
veselības aprūpes pakalpojumu eksportu, kas ļaus racionāli noslogot slimnīcu un iegūt līdzekļus slimnīcas izaugsmei,
līdz ar to saņemt augstākas kvalitātes pakalpojumus arī Siguldas novada iedzīvotājiem.
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KULTŪRA
Novadu raksturo pievilcīga kultūrvide, nozīmīgs kultūras mantojums, attīstīta kultūras infrastruktūra ar
daudzveidīgu piedāvājumu, kas pozitīvi ietekmē dzīves kvalitāti un atstāj ilgtermiņa sekas sabiedrībā. Radīta spēcīga
kultūras bāze sabiedrībai un labvēlīgi apstākļi radošiem cilvēkiem, kultūras pakalpojumu sniedzējiem. Kultūra
kļuvusi par nozīmīgu resursu novada ilgtspējīgā attīstībā un konkurētspējā. Kultūras pasākumu piedāvājums ir
līdzsvarots, un tas tiek piedāvāts visa gada garumā.
Siguldas darbība projektā „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” kā oficiālajam Rīgas partnerim ir bijusi
pozitīva provokācija attiecībā uz kultūru un sabiedrības apziņu, mainot izpratni par kultūru un ideju par tās
robežām.
Uzlabots novada tēls un pievilcība, veicināts starptautisks un iekšzemes tūrisms, uzlabota kultūras infrastruktūra –
atjaunotas vēsturiskās ar kultūru saistītās celtnes, uzlabota esošo celtņu pieejamība un kapacitāte, veicināta
kultūras integrēšana novada attīstībā un Eiropas komunikācijas tīklā, stimulēta kultūrpolitikas stratēģijas
mērķtiecīga izstrāde un ieviestas jaunas kultūras tradīcijas.
Nozīmīgu ieguldījumu kultūras vērtību popularizēšanā un novada atpazīstamībā sniedz Starptautiskie Siguldas
Opermūzikas svētki, festivāls „Kremerata Baltica”, Ziemas festivāls, festivāls bērniem „Izlaidums Brīnumskapī”,
izglītojošais projekts „Muzikālās brokastis” un Blūza svētki. Atzinību guvuši arī Siguldas Novada svētki un projekts
„Alternatīvais flīģelis”. Laikmetīgās mākslas tendences Siguldā tiek realizētas festivālā „Survival Kit”. Tolerance pret
tradīcijām tiek mācīta ikgadējā pasākumā „Vasaras saulgrieži”.
Darbojas Siguldas novada Kultūras centrs ar piecām struktūrvienībām: Siguldas pagasta Kultūras nams, Mores
pagasta Tautas nams, Allažu pagasta Tautas nams, Jūdažu Sabiedriskais centrs un koncertzāle „Baltais flīģelis”.
2014.gadā novadā darbojas 33 amatiermākslas kolektīvi, iesaistot tajos vairāk nekā 550 novada iedzīvotāju.
Bibliotēku pakalpojumu pamatā ir bibliotēkās esošais krājums, no kura kvalitātes un satura atkarīgs, vai bibliotēka
pilda kultūras, izglītības un sociālās funkcijas, līdz ar to, tādēļ akcents pakalpojumu jomā 2014.gadā tiek likts uz
e-pakalpojumiem.
Kultūras un mākslas telpas:
• Turaidas muzejrezervāts;
• Mores kauju muzejs;
• kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis”;
• Krimuldas muiža;
• Elmāra Smilšu galerija;
• papīra darbnīca „Viktora vēstules”;
• „Baltais Flīģelis” izstāžu telpa;
• Kino Lora.
2013.gadā apstiprināta Siguldas pils kompleksa Attīstības stratēģija un notiek darbs pie stratēģijas īstenošanas.
Siguldas novads ir pirmais novads Latvijā, kas, organizējot pasākumus kultūrvēsturiskos objektos, kuru novadā nav
mazums, domā ne tikai par to ekonomisko izdevīgumu, bet arī kā samazināt festivālu un citu kultūras notikumu
negatīvo ietekmi uz dabu un kultūras mantojumu. Siguldas novada pašvaldība INTERREG IVC programmas ietvaros
īstenojusi projektu „Pasākumu ietekme uz kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN).
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SPORTA INFRASTRUKTŪRA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS IESPĒJAS
Siguldas novads ir nozīmīgs ziemas sporta centrs, ko nodrošina izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, sporta
infrastruktūra, iedzīvotāju un organizāciju aktivitāte, kā arī mērķtiecīgs pašvaldības darbs.
Siguldas novada sporta bāzes, sporta laukumi un cita aktīvās atpūtas infrastruktūra:
• nacionālā sporta bāze Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” (BKT), kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas
pārvaldībā esoša sporta bāze. BKT ir starptautiskas klases kombinēta trase ar mākslīgā ledus segumu –
viena no 17 pasaules kamaniņu un bobsleja trasēm, vienīgā Baltijā. Trase piemērota bobslejam, kamaniņu
sporta un skeletona sacensību un treniņu rīkošanai. Trases kopējais garums – 1420 metri. 2009.gadā
atklāta jauna mākslīgā ledus starta estakāde, kas nodrošina labāku iespēju sportistiem sagatavoties
sacensībām, kā arī palielina citu valstu sportistu interesi par treniņu iespējām trasē. Pasaulē ir mazāk par
10 mākslīgā ledus starta estakādēm, un Siguldas estakāde ir viena no mūsdienīgākajām un kvalitatīvākajām
pasaulē. 2014.gadā uzsākta trases rekonstrukcija – tiek veikta pretsaules un lietus, un sniega aizsardzības
sistēmas nomaiņa;
• olimpiskais centrs „Sigulda” (OC „Sigulda”) ir kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir Siguldas novada Dome,
Latvijas Olimpiskā komiteja un Inčukalna novada Dome. Papildus OC „Sigulda” Siguldā darbojas vēl divas
privātās kalnu slēpošanas bāzes – Kaķīškalna trase un Kordes trase;
• Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs – distanču slēpošana, rollerslēpošana, skrituļošana, skriešana.
Izbūvētās trases garums ir 1,4 km, asfalta segums, ar mākslīgās saldēšanas iespējām. Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centra teritorijā atrodas inovatīvs alpīnisma tornis „Vells”;
• pieci sporta laukumi – Siguldas pilsētas stadions, Siguldas 1.pamatskolas sporta laukums, Siguldas pagasta
sporta laukums, Allažu Sporta centra sporta laukums, Depo sporta laukums;
• astoņas sporta zāles (Siguldas Sporta skolas sporta zāle, Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta zāle, Siguldas
1.pamatskolas sporta komplekss ar divām sporta zālēm, Allažu Sporta centrs, Siguldas pilsētas vidusskolas
sporta zāle un sporta angārs, Laurenču sākumskolas sporta zāle);
• pieci kalnu riteņbraukšanas maršruti;
• aktīvās atpūtas un sporta laukumi: skeitparks un basketbola laukums Raiņa parkā, pieci pludmales
volejbola laukumi pie Gaujas peldvietas, āra trenažieru laukumi, orientēšanās poligons;
• aktīvā tūrisma piedāvājums: piedzīvojumu parki „Mežakaķis” un „Tarzāns”, vertikālais vēja tunelis
„Aerodium”, alpīnisma tornis „Vells”, gumijlēkšana no gaisa trošu vagoniņa;
• sporta klubi Siguldas pilsētā ar aerobikas un trenažieru zālēm, boulings.
Tradicionāli Siguldā tiek organizēti dažādi starptautiska, nacionāla un vietēja mēroga sporta pasākumi. Kopumā
gadā notiek aptuveni 200 sporta pasākumi un aktivitātes dažādām mērķauditorijām. Tautas sporta pasākumos var
piedalīties ikviens, startējot savam vecumam un meistarībai atbilstošā grupā.

SIGULDAS SPORTA KOMPLEKSA PROJEKTS
Ar daļēju valsts finansējumu ir uzsākts darbs pie Siguldas Sporta kompleksa projekta īstenošanas, kura realizācija
plānota 2014. – 2016.gadā. Siguldas Sporta komplekss kalpos kā sporta bāze visu sporta veida sportistu vispārējās
un speciālās fiziskās sagatavotības pilnveidošanai, izglītības procesa īstenošanai Siguldas novadā, tai skaitā sporta
izglītības, kā arī iedzīvotāju aktīvai brīvā laika pavadīšanai.
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SPORTA ORGANIZĀCIJAS UN SPORTA VEIDI
2014.gadā Siguldas novadā darbojas 34 sporta klubi/sporta apvienības un Siguldas Sporta skola, kas apvieno
interesentus dažādos sporta veidos. Siguldas sporta skolā 2014.gadā profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmās nodarbojās 471 audzēknis. Kopumā Siguldas novadā ir iespēja nodarboties ar 36 sporta veidiem
dažādās sporta organizācijās un pašvaldības iestādēs – kamaniņu sports, skeletons, bobslejs, kalnu slēpošana,
snovbords, distanču slēpošana, orientēšanās sports, MTB riteņbraukšana, vieglatlētika, dambrete, volejbols,
pludmales volejbols, sporta aerobika, futbols, badmintons, basketbols, džudo, tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa,
atlētiskā vingrošana, skrituļslaloms, ūdensslēpošana, autosports, motosports, makšķerēšana, loka šaušana, jāšanas
sports, beisbols, krokets, golfs, karatē, regbijs, invalīdu sports, hokejs, ielu vingrošana, sporta dejas.
Bērnu un jauniešu sports Siguldas novadā tiek īstenots:
• Siguldas Sporta skolā – akreditēta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno piecas
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un vienu interešu izglītības programmu vispārējā fiziskā
sagatavotībā;
• Siguldas novada vispārizglītojošās iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, Jaunrades centrs), kas
ietver sporta nodarbības, sporta dienas, skolas un starpskolu sporta pasākumus, sporta pulciņu darbu;
• sporta biedrībās – licenci īstenot interešu izglītības programmu bērniem un jauniešiem 2014.gadā ir
saņēmušas 11 sporta biedrības 12 interešu izglītības programmām sportā jomā.

PRIORITĀRIE SPORTA VEIDI
Siguldas novadam ir noteikti prioritārie sporta veidi, kas iedalīti četros līmeņos. Prioritārie sporta veidi tiek noteikti,
ņemot vērā Siguldas novada sporta tradīcijas un iespējas.
• Pirmajā līmenī tiek iekļauti tie ziemas sporta veidi, kas ir raksturīgi Siguldas novadam, kuriem ir atbilstošas
sporta bāzes Siguldas novadā, tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības, ir augsti sasniegumi Latvijas,
Eiropas un pasaules mērogā, kā arī vieglatlētika, kura ir vispārējās fiziskās sagatavotības un citu sporta
veidu apguves pamatā.
• Otrais līmenis – sporta veidi, kuros tiek organizēta profesionālās ievirzes un interešu izglītības sportā
apmācība Siguldas novadā, ir atbilstošas sporta bāzes Siguldas novadā un cilvēkresursi (treneri,
treniņgrupas), tiek organizētas dažāda līmeņa sacensības Siguldas novadā, ir ievērojami sasniegumi
Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā – badmintons, volejbols, basketbols, dambrete, futbols, orientēšanās
sports.
• Trešais līmenis – sporta veidi, kuri darbojas kā interešu izglītības programmas realizētāji, veicinot bērnu un
jauniešu aktīvu brīvā laika pavadīšanu – džudo, sporta aerobika, atlētiskā vingrošana, florbols.
• Ceturtais līmenis – citi sporta veidi.
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE SIGULDAS NOVADĀ
Siguldas novadā uzņēmējdarbības vidi veido plašs ekonomisko vienību spektrs – sākot no pašnodarbinātajiem un
maziem uzņēmumiem līdz ārpus Latvijas robežām atpazīstamiem uzņēmumiem. Novada iedzīvotājiem ir iespēja
iegādāties visas nepieciešamās preces un saņemt pakalpojumus novada teritorijā.
Pēc „Lursoft” datiem (31.12.2013.) Siguldas novadā reģistrēti 2104 uzņēmumi, kas ir 42 uzņēmumi uz katru novada
iedzīvotāju tūkstoti. Gada laikā Siguldas novadā reģistrēti 163 jauni uzņēmumi. Lielākā daļa jaundibināto
uzņēmumu tiek reģistrēti darbībai tirdzniecības (23) un pakalpojumu sniegšanas (28) nozarēs.
Nozīmīgākā ekonomikas nozare Siguldas novadā:
- apstrādes rūpniecība;
- vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
- lauksaimniecība un mežsaimniecība;
- tūrisma pakalpojumi;
- transports un loģistika;
- būvniecība.

NOZARU SADALĪJUMS PĒC APGROZĪJUMA
2013.GADĀ
Pakalpojumi
3%

Būvniecība
3%
Tūrisms
5%

Pārējās
4%

Transports
2%

Apstrādes
rūpniecība
26%

Lauksaimniecība
16%

Tirdzniecība
41%

VIDĒJAIS DARBINIEKU SKAITS UZŅĒMUMĀ
2013.GADĀ
Pakalpojumi; 3
Būvniecība; 4

Pārējās; 2

Apstrādes
rūpniecība; 13

Transports; 4

Tūrisms; 9
Tirdzniecība; 12
Lauksaimniecība;
6
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ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS PA NOZARĒM
2013.GADS
Tirdzniecība
1%
Apstrādes
rūpniecība
14%

Loģistika Pārējās
1%
1%

Lauksaimniecība
18%

Pakalpojumi
65%

ĀRVALSTU INVESTĪCIJU SADALĪJUMS
PA VALSTĪM 2014.GADĀ
Lielbritānija
3%

Dānija
3%

Krievija
9%

Pārējās
2%

Norvēģija
83%

„Lursoft” dati
Siguldas novads ir pievilcīgs arī ārvalstu investoriem, kuri veikuši ieguldījumus gan pakalpojumu nozarē, gan
lauksaimniecībā un apstrādes rūpniecībā.
Bezdarba rādītāji Siguldas novadā
Gads (uz 1.janvāri)
Bezdarbnieku skaits
2011.
1213
2012.
906
2013.
647
2014.
626

Bezdarba līmenis %
10,4
7,8
6,1
5,8
NVA dati

Novadā ir samērā zems bezdarba līmenis. Notiek aktīva darba spēka migrācija gan no novada uz Rīgu un citiem
novadiem, gan arī novada iekšienē starp Siguldas pilsētu un citām novada apdzīvotajām vietām (skatīt kartogrāfisko
materiālu „Darbaspēka sasaiste ar apkārtējām pašvaldībām”).
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Novadā ir izveidots Uzņēmējdarbības atbalsta punkts, kas sniedz konsultatīvu atbalstu gan uzņēmējdarbības
uzsākšanai, gan jau esošiem novada uzņēmējiem. Uzņēmējdarbības atbalsta punkts koordinē Uzņēmēju
konsultatīvās padomes darbu. Padomes sastāvā darbojas 15 padomes locekļi, un to vada novada Domes
priekšsēdētājs.
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TŪRISMS
Tūrisma attīstība ir viens no pašvaldības attīstības prioritāriem virzieniem. Palielinot tūristu plūsmu, ir iespēja
veicināt novada attīstību un palielināt Siguldas novada iedzīvotāju dzīves labklājību, radīt darbavietas un paplašināt
pieejamību dažādiem pakalpojumiem.
Siguldas novads ir atpazīstams gan starptautiskā, gan Latvijas mērogā kā tūrisma, aktīvās atpūtas un aktīva
dzīvesveida centrs. To nodrošina dabas resursi, kultūrvēsturiskie objekti, Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”,
vertikālais vēja tunelis „Aerodium”, piedzīvojumu parki un slēpošanas trases. Galvenā resursu koncentrācijas vieta
ir Siguldas pilsēta un tās tuvākā apkārtne, tai skaitā īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas
muzejrezervāts.
Siguldas novada prioritārie tūrisma veidi – dabas tūrisms, aktīvais tūrisms un kultūras tūrisms. Kultūras un dabas
tūrisma galvenais tūristu apmeklējumu laiks ir pavasaris, vasara un rudens, aktīvais tūrisms ir iespējams visu gadu,
bet lielā mērā atkarīgs no laikapstākļiem.
Siguldas novadā attīstīta tūrisma infrastruktūra:
• pārstāvētas visas apmešanās vietu kategorijas – Siguldas novadā un apkārtnē atrodas aptuveni 30
naktsmītnes – septiņas viesnīcas, 12 viesu nami, divas jauniešu viesnīcas, četras brīvdienu mājas, kempings
un divas privātmājas tūristu izmitināšanai. Kopējais gultas vietu skaits vasarā – virs 800;
• darbojas Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs un Gaujas nacionālā parka apmeklētāju centrs;
• Siguldas novadā un apkārtnē pieejami vairāk nekā 25 ēdināšanas uzņēmumi - restorāni, kafejnīcas, bāri,
krogi, picērijas;
• konferenču un semināru rīkošanai pieejamas 11 dažādu ietilpību zāles ar visu nepieciešamo inventāru;
• pieejami ar tūrismu saistīti pakalpojumi – banku pakalpojumi, degvielas uzpildes stacijas, iepirkšanās centri
un citi;
• nodrošināta sabiedriskā transporta infrastruktūra – Siguldā var nokļūt ar automašīnu, autobusu un
vilcienu;
• Sigulda ir vienīgā pilsēta Baltijas valstu reģionā, kurā koncentrējas vairākas unikālās atpūtas iespējas.
Ikvienam ir iespēja kā ziemā, tā vasarā izbaudīt nobraucienu ar bobsleja bobu, lidot vertikālajā vēja tunelī
„Aerodium”, lēkt ar gumiju no gaisa trošu vagoniņa. Papildus tam ir iespēja doties pastaigā pa šķēršļu
trasēm kokos, traukties lejā pa Gaujas nogāzēm ar rodeļiem, izjust milzīgu paātrinājumu un šūpošanos
gumijās, lēkt ar katapultu, kāpt drosmes tornī „Vells”, kā arī doties interesantā un atraktīvā ekskursijā pa
Siguldas skaistākajām un reizē mazāk pazīstamajām skatu vietām ne tikai ar velosipēdu vai kājām, bet arī
ar dabai draudzīgo transportlīdzekli – elektromobili;
• Siguldas novads ir viens no iecienītākajiem kalnu riteņbraukšanas centriem Latvijā. Velobraucējiem ir
pieejami seši Siguldas novada Tūrisma informācijas centra izstrādāti maršruti, kā arī Siguldas novads
iekļaujas starptautiskajā „Tour de LatEst” maršrutā.
TŪRISMA NOZARES RĀDĪTĀJI 2013.GADĀ NOVADĀ
• nozarē reģistrēto uzņēmumu skaits – 155 (+15% salīdzinājumā ar 2012.gadu);
• aktīvo uzņēmumu skaits – 78;
• nozarē nodarbināto skaits – 695, vidēji vienā uzņēmumā – deviņi cilvēki;
• nozares kopējais apgrozījums 2013.gadā – 13 743 393 lati (19 555 086 eiro);
• nozares vidējā apgrozījuma pieaugums 2013.g.>2012.g. ir +54%;
• nozarē nodarbināto skaita izmaiņas 2013.g.>2012.g. ir +14%.
Tūrisma nozares lielākie uzņēmumi pēc apgorījuma un nodarbināto skaita: SIA „Gustavbeķereja”, SIA „Aerodium”,
SIA „Sigtur”, SIA „J.D. & Co”, SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””.

NAKŠŅOJUMU DATI SIGULDAS NOVADĀ
Stratēģiski virzot tūrisma nozares attīstību, panākts, ka tūristu skaits Siguldas novadā pakāpeniski palielinās. To
apstiprina arī dati par nakšņojumu skaitu Siguldas novadā.
Siguldas novads pēc jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem (2014.gada 3.ceturksnis) ieņem trešo vietu
Latvijā pēc tūristu nakšņojumu skaita.
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2013.gads
2012.gads
2011.gads
2010.gads

Apkalpotās personas
Kopā
Ārvalstu viesi
41330
21585
41159
19036
31962
15367
27013
12844

Nakšņojumu skaits
Kopā
Ārvalstu viesi
62305
35671
59706
31157
45595
25375
43964
25832
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PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Novada budžets vērsts uz infrastruktūras attīstību, izglītību un sociālo aizsardzību. Siguldas novada pašvaldības
budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
Pašvaldības pamatbudžetu veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, ieņēmumi no
īpašuma iznomāšanas, soda naudas), valsts un pašvaldību transferti (mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām
pašvaldībām) un aizņēmumi no Valsts kases. Siguldas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets bija 22 139 311
eiro apmērā.
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Siguldas novada pašvaldības 2013.gada budžeta izdevumos izlietoti 21 802 898 eiro.
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Siguldas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadā bija 335 092 eiro.
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
2013.gada nogalē tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noteiktu pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju),
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu aprakstoši un
grafiski. Anketēšanā piedalījās 93 respondenti (skatīt pielikumā Nr.1).
Anketēšanas rezultātā tika saņemts iedzīvotāju vērtējums par esošo situāciju, kā arī ieteikumi novada attīstības
veicināšanai.

SVID ANALĪZE
Stiprās puses














Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums un laba sasniedzamība.
Unikāli dabas resursi, ainavas un bagāts kultūrvēsturiskais mantojums.
Funkcionējoša tūrisma infrastruktūra un liels tūrisma nozares dalībnieku skaits – gan sabiedriskais, gan
privātais sektors.
Attīstīta ziemas sporta infrastruktūra. Plaši pieejamas tautas sporta aktivitātes.
Starptautiskas nozīmes kamaniņu un bobsleja treniņu bāze un sacensību vieta.
Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss 2014.gadā (Rīgas partnerpilsēta).
Iedzīvotāju potenciāls – izglītoti, radoši un sabiedriski aktīvi iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaita pieaugums no 2009.gada gan dabiskās, gan mehāniskās kustības rezultātā.
Plašs izglītības iestāžu tīkls, kas nodrošina labas izglītības iespējas.
Attīstīta veselības aprūpes sistēma, tai skaitā slimnīca ar kvalificētu personālu un modernu tehnoloģisko
aprīkojumu.
Attīstīta sociālo pakalpojumu sistēma.
Transporta un ceļu tīkls, attīstīts sabiedriskais transports.
Iesakņojies Siguldas kā tūrisma centra tēls, tradīcija apmeklēt Siguldu.

Vājās puses










Salīdzinoši liela demogrāfiskā slodze.
Neapmierinošs ceļu un ielu tehniskais stāvoklis. Gājēju un veloceliņu trūkums.
Multifunkcionāla sporta centra trūkums.
Nepietiekama vides pieejamība cilvēkiem ar īpašam vajadzībām.
Nevienmērīgs inženierinfrastruktūras nodrošinājums, vairākas blīvi apdzīvoto vietu teritorijas nav
nodrošinātas ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pietiekamā apmērā,
nepietiekamas elektroapgādes jaudas industriālajās teritorijās.
Neapmierinoša atsevišķu novada apdzīvoto vietu sasniedzamība – ciemi (More, Nurmiži) nav savienoti ar
asfaltbetona seguma autoceļiem.
Nepietiekama sadarbība starp dažādām institūcijām, organizācijām un uzņēmējiem.
Neapsaimniekoti īpašumi, latvāņu audzes, kas degradē teritoriju un ainavu.

Iespējas








Cilvēkresursu piesaistīšana novadam.
Sadarbojoties ar uzņēmējiem, visu līmeņu izglītības kvalitātes uzlabošana un pielāgošana darba tirgus
vajadzībām.
Novada vizuālās pievilcības paaugstināšana (augstas kvalitātes sabiedrisko telpu izveide, ainavu veidošana,
vides sakopšana un labiekārtošana).
Valsts, Eiropas Savienības un citu finanšu atbalsta instrumentu izmantošana inženierinfrastruktūras
nodrošināšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai, sociāli ekonomiskās attīstības stimulēšanai.
Sadarbības un dialoga veidošana starp visām ieinteresētajām pusēm (pašvaldība – sabiedrība – uzņēmēji –
valsts iestādes – utt.).
Plašāka pakalpojumu klāsta attīstība sociālā jomā.
Pašnodarbinātības un mazā biznesa veicināšana.
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Tūrisma attīstība, veidojot un piedāvājot jaunus produktus (atpūtas kompleksi, velotūrisms, lietišķais
tūrisms, sporta tūrisms utt.).
Sabiedriskā transporta attīstība Siguldas pilsētā un novadā.
Starptautiskas kamaniņu un bobsleja treniņu bāzes un sacensību vietas pilnveidošana.
Siguldas kā ziemas sporta centra attīstība.
Sporta un citu interešu nometņu organizēšana vietējā un starptautiskā mērogā.
Alternatīvas enerģijas izmantošana un vidi saudzējošu tehnoloģiju pielietošana.

Draudi









Teritorijas attīstības nevienmērības pastiprināšanās – atsevišķu pilsētas daļu degradācija, „nomales efekta”
veidošanās novada lauku teritorijās.
Eiropas Savienības, valsts un citu atbalsta finanšu instrumentu neizmantošana, vai to nepietiekams
nodrošinājums.
Pašvaldības budžeta nepietiekamība, lai nodrošinātu projektu attīstību.
Sociālo, izglītības, tūrisma pakalpojumu kvalitātes pazemināšanās.
Dabas un kultūrvēsturisku vērtību bojāeja līdzekļu trūkuma un neapzinīgas darbības rezultātā, vides
piesārņošana.
Konkurences palielināšanās starp Latvijas pilsētām, attīstot līdzīgu tūrisma un kultūras piedāvājumu un
tirgus daļas zaudējumi tūrisma reģionu konkurencē.
Pretrunas starp vides aizsardzību un uzņēmējdarbības attīstību.
Vides piesārņojuma palielinājums, pieaugot apbūves blīvumam.
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VĪZIJA 2038.GADAM
VĪZIJA
Siguldas novads – Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves kvalitāti, attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un kultūru.
Tā ir vieta ar:
- unikālu dabas un kultūrvēstures mantojumu;
- augstu dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējām ikvienam;
- visplašākajām tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām;
- attīstītu ziemas sporta infrastruktūru;
- kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību mūža garumā;
- bagātu un daudzveidīgu kultūrvidi.

Siguldas novada loma un specializācija plašākā telpiskā mērogā:

Eiropa, Baltijas
jūras reģions

•Starptautiskas nozīmes ziemas
sporta centrs
•Tūrisma un rekreācijas centrs
•Kultūras centrs

Latvija

•Tūrisma un rekreācijas centrs
• Ziemas sporta centrs
•Kultūras centrs

Rīgas plānošanas
reģions

•Tūrisma un rekreācijas centrs
•Ziemas sporta centrs
•Kultūras centrs
•Pakalpojumu centrs
•Izglītības centrs
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS VIRZIENI UN STARTĒĢISKIE MĒRĶI
Pašvaldības resursi tiek ieguldīti iedzīvotāju labklājības celšanā, uzlabojot dzīves telpas kvalitāti un veidojot
ekonomisko aktivitāti veicinošu vidi.
Abi attīstības virzieni uzlūkojami savstarpējā mijiedarbībā – ekonomiskā aktivitāte veicina kvalitatīvas dzīves telpas
veidošanos, novada unikālās bagātības un sakārtota infrastruktūra ir pievilcīga vide investīcijām.

Iedzīvotājs

Ekonomika

Kvalitatīva
dzīves telpa

KVALITATĪVA DZĪVES TELPA
Dzīves telpa ar teicamiem izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, drošu vidi, aktīvu
sabiedrisko dzīvi. Vienlaicīgi tā ir teritorija ar augstvērtīgu pilsētas un ciemu publisko telpu, pieejamiem
kvalitatīviem pakalpojumiem, skaistām dabas teritorijām un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu.

EKONOMIKA
Attīstīta saimnieciskā darbība kā kvalitatīvas dzīves telpas nodrošinājuma pamats. Stabilas un drošas ekonomiskās
vides veicināšana, atbalstot uzņēmējdarbību un radot pamatu investīciju piesaistei novadā.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Lai sekmētu Siguldas novada iedzīvotāju labklājību, novada konkurētspējas paaugstināšanu, katrā no attīstības
virzieniem definēts stratēģiskais mērķis – uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām, kas kalpo par
pamatu veicamo darbību identificēšanai.
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS INDIKATORI
Attīstības indikatori ir par stratēģiskā mērķa sasniegšanas progresu liecinoši kvantitatīvie vai kvalitatīvie rādītāji.
Rādītājs un tā
mērvienība

Bāzes situācija
2014.gadā

Nākotnes situācija
2038.gadā

Attīstības virziens

Datu
avots

Iedzīvotāju skaits
Dabiskais
pieaugums
Migrācijas saldo
Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits
Bezdarba līmenis
(%)
Novadā strādājošo
mēneša vidējā neto
darba alga pret
valstī vidējo neto
darba algu (EUR/%)
MVU skaits uz vienu
iedzīvotāju
Aktīvo uzņēmumu
skaits, kuri ir vecāki
par trim gadiem
Novada
uzņēmumos
nodarbināto skaits
pret iedzīvotāju
skaitu
Nakšņotāju
pieaugums Siguldas
novada naktsmītnēs

18 197
57

20 000
70

Pieaug iedzīvotāju skaits
Ir pozitīvs dabiskais pieaugums

CSP
CSP

-5
759

2
800

CSP
CSP

5,8

4

Migrācijas saldo ir pozitīvs
Palielinās ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits
Bezdarba līmenis nepaaugstinās

74%

90%

Vidējā neto darba alga paaugstinās,
pārsniedzot valsts vidējos rādītājus

CSP

0,11

0,15

Palielinās MVU skaits uz vienu
novada iedzīvotāju
Palielinās uzņēmumu skaits, kas
darbojas trīs un vairāk gadus

CSP/Lursoft

NVA

CSP

30,6%

32%

Novada iedzīvotāji ir nodarbināti
vietējos uzņēmumos

VID

62 305

250 000

CSP dati

Renovētās
dzīvojamās un
sabiedriskās ēkas

Daudzdzīvokļu ēkas
19,6%
Pašvaldības ēkas 25%

Daudzdzīvokļu ēkas
80%
Pašvaldības ēkas 100%

Siguldas
notekūdeņu
aglomerācijā
dzīvojošie
iedzīvotāji izmanto
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas
pakalpojumus
Pašvaldības
pakalpojumu
kvalitāte (pozitīvs
vērtējums)

Siguldas notekūdeņu
aglomerācijā dzīvojošie
iedzīvotāji, kuriem
radītas iespējas
izmantot centralizēto
kanalizācijas sistēmu,
to izmanto
84%

Siguldas notekūdeņu
aglomerācijā dzīvojošie
iedzīvotāji, kuriem
radītas iespējas
izmantot centralizēto
kanalizācijas sistēmu,
to izmanto
98 %

Pieaug naktsmītņu skaits un
palielinās nakšņotāju, īpaši ārvalstu
nakšņotāju īpatsvars, kā arī palielinās
apmeklētāju vidējā uzturēšanās
ilgums Siguldas novadā
Renovētas 80% daudzdzīvokļu ēkas,
100% renovētas pašvaldības ēkas,
sasniedzot maksimālu
energoefektivitātes rādītājus
Siguldas notekūdeņu aglomerācijā
dzīvojošie iedzīvotāji izmanto
centralizētās kanalizācijas sistēmas
pakalpojumus, tiek mazināts vides
piesārņojuma risks

89,25%

95%

Saglabājas un pieaug pašvaldību
pakalpojumu kvalitāte

Pašvaldība

Pašvaldība

Iedzīvotāju
aptaujas
dati
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

Siguldas novada attīstības prioritāte ir iedzīvotāju labklājība kā plašs sociālo un ekonomisko dzīves apstākļu
kopums, ko raksturo:
- gandarījumu sniedzošs darbs, saimnieciskā darbība – materiālu labumu gūšana;
- dzīve kvalitatīvā vidē – mājoklis, apbūves un dabas teritorijas;
- sociālo pakalpojumu klāsts – izglītības iespējas, veselības aprūpe, kultūra, sociālie pakalpojumi;
- iespējas radoši izpausties, aktīvs dzīvesveids;
- fiziskā un sociālā drošība;
- iespējas piedalīties pašvaldības attīstības plānošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedriskos procesos
kopumā.
Veselība
Darbs,
finansiālā
drošība

Izglītība

Ģimene

Iedzīvotāju
labklājība

Vide,
dabas
teritorijas

Radošums,
aktīvs dzīves
veids

Mājoklis

Fiziskā un
sociālā
drošība

Iespēja
piedalīties
sabiedriskos
procesos
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SIGULDAS NOVADA GALVENĀS RĪCĪBAS ILGTERMIŅA MĒRĶU SASNIEGŠANAI
Pašvaldības iniciētas rīcības, kuras plānots veikt ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Stratēģiskais mērķis

Stratēģiskā
mērķa joma

Stratēģiskā mērķa
uzdevums

Rīcību virziens

Rīcības

Dzīves telpa ar kvalitatīvu
sociālo infrastruktūru un
pakalpojumiem, efektīvu
satiksmes, publiskās telpas
un vides infrastruktūru

Izglītība

Nodrošināt kvalitatīvu
izglītību.

Novada izglītības iestādes nodrošina
daudzveidīgu un kvalitatīvu vispārējo izglītību, kā
arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības
pieejamību.

Nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pirmsskolas izglītību
pašvaldības iestādēs.
Sniegt atbalstu privātām izglītības iestādēm novadā.
Nodrošināt dažādu izglītības programmu pieejamību
vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Integrēt arodizglītības prasmju apgūšanu speciālās izglītības
programmās.
Pilnveidot visu līmeņu izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi
atbilstoši īstenotajām programmām.
Izveidot sadarbības tīklojumu starp izglītības iestādēm un NVO,
pilnvērtīgi izmantojot resursus un infrastruktūru.
Nodrošināt interešu izglītības sasaisti ar mūžizglītību.
Veicināt karjeras izglītības integrāciju mācību priekšmetu un
audzināšanas programmās.

Attīstīt izglītības
infrastruktūru.

Veselības aprūpe un
sociālie pakalpojumi

Nodrošināt veselības aprūpes
un rehabilitācijas
pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti, iedzīvotāju
veselības stāvokļa
uzlabošanu.

Sevis pilnveidošana katrā dzīves posmā ir ikviena
iedzīvotāja un visa novada izaugsmes pamats.
Siguldas novadā ir nodrošinātas kvalitatīvas
izglītības iegūšanas iespējas, sekmējot cilvēka
attīstību un izaugsmi visa mūža garumā. Novada
iedzīvotāji ir uzņēmīgi, mērķtiecīgi un radoši
domājoši – konkurētspējīgs darbaspēks, kas
apzinās savas izglītības un profesionalitātes
vērtību un to sniegtās iespējas.
Attīstīta izglītības iestāžu infrastruktūra, kas spēj
nodrošināt visu veidu izglītības līmeņu prasības.

Novada iedzīvotāju veselības stāvokļa
uzlabošanos veicina daudzveidīgu un kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.
Siguldas novadā ir moderna veselības aprūpes
iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze,
augsta veselības aprūpes iestādēs strādājošo
speciālistu kvalifikācija. Tiek popularizēts veselīgs
dzīvesveids, sekmēta veselības profilakse.

Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūru atbilstoši
iedzīvotāju (skolēnu) skaitam.
Nodrošināt infrastruktūras atbilstību mūsdienu prasībām un
īstenotajām programmām.
Izveidot kvalitatīvas sporta bāzes pie katras vispārizglītojošās
skolas.
Nodrošināt internātu reģiona nozīmes izglītības programmu
īstenošanai.
Īstenot iedzīvotāju veselības veicināšanas un profilakses
pasākumus.
Papildināt Siguldas slimnīcas rehabilitācijas piedāvājumu,
atbilstoši pieprasījumam un jaunākajiem sasniegumiem
medicīnā, kā arī paplašināt esošās rehabilitācijas piedāvājumu.
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Paaugstināt sociālo
pakalpojumu kvalitāti.

Pašvaldība sniedz sociālos pakalpojumus un
palīdzību ikvienam, kurš saviem spēkiem nespēj
sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības.

Attīstīt sociālo pakalpojumu
infrastruktūru.

Attīstīta sociālo pakalpojumu infrastruktūra un
kvalificēti speciālisti nodrošina kvalitatīvus
pakalpojumus.

Mājokļu politika

Attīstīt mājokļu būvniecību.

Nodrošināt ar dzīvokļiem jaunās un sociāli
mazaizsargātās ģimenes.
Vienāda attieksme pret jebkura mājokļa
īpašniekiem – gan daudzdzīvokļu, gan privātmāju
iedzīvotājiem.

Kultūra

Nodrošināt daudzveidīgu un
atraktīvu kultūras
piedāvājumu.

Sakārtota, mērķtiecīga kultūras politika, darbīgas
kultūras organizācijas, efektīga pārvaldes
struktūra un radoši cilvēki, kas darbojas šajā
jomā.
Ikvienam ir iespējas realizēt sevi – radoši
darboties un garīgi bagātināties.

Saglabāt un attīstīt kultūras
mantojumu un tradīcijas.

Novadā ir bagāta un daudzveidīga kultūrvide –
kultūras mantojums un tradīcijas.

Paplašināt sadarbību ar klientiem, kas pakļauti dažādām
atkarībām.
Izstrādāt programmas, kas ietver dažādus preventīvus
pasākumus, samazinot vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem, kas nepieciešami slimības, invaliditātes dēļ, kā
arī lai mācītu dzīvot sociāli atbildīgi.
Nodrošināt iespēju nodarbinātības prasmju attīstīšanai
dažādām sociālām grupām.
Ieviest drošības pasākumus darbinieku aizsardzībai.
Nodrošināt deinstitucionalizētām personām patstāvīgu dzīvi.
Nodrošināt Sociālo dienestu ar telpām, kas nepieciešamas
kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai.
Nodrošināt sociālam riskam pakļautos iedzīvotājus ar grupu
dzīvokļiem vai citām alternatīvām.
Veidot kopprojektus ar uzņēmējiem par mazbudžeta mājokļu
būvniecību.
Sagatavot pašvaldības teritorijā būvējamu dzīvojamo ēku
tipveida katalogu, kas tiek izmantots būvniecībā, lai iegūtu
viendabīgāku novada vizuālo tēlu un atvieglotu būvniecības
procesu.
Izstrādāt atbalsta mehānismu jauno un sociāli mazaizsargāto
ģimeņu nodrošināšanai ar mājokļiem.
Izstrādāt novada kultūras stratēģiju, kas galveno vērību vērš uz
pasākumiem, kas raksturīgi novadam, ir unikāli īsteno
ilgtspējīgas attīstības mērķus un principus un lai pieņemtu
atbilstošus ekonomiskus, politiskus un vides aizsardzības
lēmumus.
Izstrādāt modeli ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai un
ekonomisko ieguvumu aprēķināšanai kultūrā.
Veicināt aktīvu darbību kultūras nozares tīklos un asociācijās.
Izstrādāt eksportspējīgus kultūras pasākumu piedāvājumus.
Radīt platformu jaunu kultūras produktu un piedāvājumu
radīšanai, attīstīšanai.
Sniegt atbalstu kultūras organizāciju un radošo industriju
darbībai ar mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un
pieejamību.
Veidot unikālu kopienas tradīcijās balstītu pagastu kultūras
iestāžu piedāvājumu.
Veicināt amatniecības tradīciju sasaisti ar dizainu un
uzņēmējdarbību.
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Sports un aktīvs
dzīvesveids

Aktivizēt iedzīvotāju
līdzdalību kultūras procesos

Iedzīvotāji tiek iesaistīti kultūras procesos,
atbilstoši interesēm.

Attīstīt kultūras iestāžu
infrastruktūru.

Novada kultūras iestāžu infrastruktūra spēj
nodrošināt visu plānoto kultūras pasākumu
vajadzības.

Attīstīt sporta, atpūtas un
aktīva dzīvesveida
infrastruktūru un
pakalpojumus.

Novads ir starptautiskas un nacionālas nozīmes
ziemas sporta centrs ar attiecīgu infrastruktūru.
Novadā attīstīta sporta un aktīva dzīvesveida
infrastruktūra. Ikvienam ir iespējas nodarboties
ar sportu atbilstoši interesēm. Tiek popularizēts
veselīgs dzīvesveids.
Novadā pieejama dažāda līmeņa sporta izglītība,
sākot no pašiem mazākajiem līdz augsto
sasniegumu sportam.

Attīstīt sporta izglītību.

Veicināt novada savdabīgo dabas un kultūras mantojumu
iekļaušanu UNESCO nacionālajā sarakstā.
Nodrošināt kultūras mantojuma dokumentēšanu un izpēti.
Izveidot un uzturēt vēsturisku ekspozīciju par Siguldas novadu.
Izstrādāt mākslas darbu, kultūrvēsturisko un dabas priekšmetu
iepirkuma programmu.
Nodrošināt kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un ilgtspējīgu
attīstību.
Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju līdzdalībai kultūras
daudzveidības nodrošināšanai.
Izstrādāt atbalsta mehānismu izcilībai / talantiem, radošām
personām t.sk. amatiermākslai.
Izstrādāt amatiermākslas kolektīvu atbalsta programmu, kas
ietver arī atbalstu starptautiskai sadarbībai.
Veicināt kultūras un kultūrizglītības nozīmīgumu radošas
personības un iekļaujošas sabiedrības veidošanā.
Rekonstruēt Siguldas novada Kultūras centru ar
daudzveidīgiem funkcionāliem risinājumiem gan iedzīvotāju
pakalpojumu nodrošināšanai, gan valsts un starptautiska
līmeņa pasākumu organizēšanai.
Nodrošināt kultūras iestādes ar to funkcijām / darbībām
atbilstošu infrastruktūru.
Paplašināt kultūras telpu, radot piemērotu infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi.
Pozicionēt Siguldu kā Latvijas un starptautiska mēroga ziemas
sporta centru.
Pilnveidot novada sporta infrastruktūru.
Nodrošināt tradicionālu un jaunu starptautiska, nacionāla un
vietēja mēroga sporta sacensību organizēšanu dažādām
mērķgrupām.
Pilnveidot Siguldas Sporta skolas, vispārizglītojošo skolu un
pirmsskolas izglītības iestāžu sporta aktivitātes un
programmas.
Attīstīt Ziemas sporta akadēmiju.
Izveidot Siguldā sporta veidu reģionālo attīstības centru sporta
internātu sistēmas modeļa mācību-treniņu procesa
nodrošināšanai.
Atbalstīt sporta biedrību darbību bērnu un jauniešu sporta
interešu izglītības īstenošanā.
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Pārvalde

Veicināt novada sportistu
izaugsmi augsto sasniegumu
sportā.
Nodrošināt efektīvu
pašvaldības darbu.

Novadā ir sportisti, kas sasnieguši visaugstāko
profesionālo līmeni.
Efektīvu novada pašvaldības darbu nodrošina
enerģiski un kompetenti savas nozares
profesionāļi.
Pašvaldības pakalpojumi pilnveidoti,
pirmkārt, domājot par savu klientu – iedzīvotāju,
uzņēmumu, organizāciju un citu ar
pašvaldību saistītu personu, ērtībām.
Iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt
pakalpojumus klātienē vai elektroniski, fiziski
nevēršoties pie atbildīgās amatpersonas, kas
izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par
pieprasītā pakalpojuma izpildi.

Veidot sociālo dialogu un
veicināt iedzīvotāju
informētības līmeņa
paaugstināšanu.

Tiek uzturēts sociālais dialogs, iedzīvotāji ir
informēti, iesaistās pašvaldības attīstības
plānošanā un nozīmīgu lēmumu pieņemšanas
procesā.

Drošība

Nodrošināt sabiedrisko
kārtību un drošību.

Novada teritorijā nodrošināta sabiedriskā kārtība
un drošība, iedzīvotāji un novada viesi jūtas
aizsargāti.

Publiskā telpa

Uzlabot blīvi apdzīvotu vietu
kvalitāti, plānot un veidot
publisko telpu

Tiek nodrošināta kvalitatīva publiskā telpa blīvi
apdzīvotās teritorijās. Pēc iespējas izmanto
energoefektīvus publiskās telpas apbūves
risinājumus.

Integrēt veselīga dzīvesveida un sporta jautājumus
starpdisciplinārās jomās.
Sniegt atbalstu novada sportistu augsto sasniegumu sporta
veicināšanā.
Ieviest kvalitātes sistēmu pašvaldībā.
Pilnveidot Vienas pieturas aģentūras darbību.
Ieviest tiešos e-pakalpojumus.
Paplašināt publisko interneta pieejas punktu tīklu.
Nodrošināt komunikācijas kanālu attīstību un paplašināšanu,
atbilstoši IT (informācijas tehnoloģiju) attīstībai.
Izveidot profesionālu darbinieku atlases sistēmu, kas piesaista
pašvaldības darbā darbiniekus ar atbilstošu kvalifikāciju un ar
augsti attīstītām sociālajām kompetencēm.
Izveidot un uzturēt darbinieku ikgadējā darba izpildes
novērtēšanas sistēmu, kas darbojas kā efektīvs darba
vadīšanas instruments.
Izveidot darbiniekus motivējošu atlīdzības sistēmu.
Digitalizēt Būvvaldes arhīvu.
Informēt sabiedrību – iedzīvotājus, uzņēmējus un
organizācijas par pašvaldības darbību un piedāvātajām
iespējām, izmantojot daudzveidīgas metodes un informācijas
kanālus.
Veidot un stiprināt pagastu kopienas, aktivizējot to līdzdalību
novada attīstības plānošanā, īstenošanas pasākumos.
Pilnveidot novada videonovērošanas sistēmu.
Pilnveidot Pašvaldības policijas personālu atbilstoši
pieaugošajam novada iedzīvotāju skaitam, veicamajiem
uzdevumiem un izvirzītajiem mērķiem.
Veicināt sadarbību ar novada izglītības iestādēm, lai izglītotu
audzēkņus par drošības jautājumiem.
Preventīvi veicināt sadarbību ar novada iedzīvotājiem.
Sadarboties ar citu pašvaldību drošībsargājošajām iestādēm,
lai veicinātu iedzīvotāju drošību.
Regulāri veikt esošā Teritorijas plānojuma uzraudzību,
izstrādāt nepieciešamos grozījumus, lokālplānojumu u.c.
plānošanas dokumentus.
Izstrādāt nodokļu atlaižu politiku energoefektīvu risinājumu
atbalstam publiskajā apbūvē.
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Ekonomisko aktivitāti
veicinoša vide un
daudzveidīga saimnieciskā
darbība

Ekonomika un
uzņēmējdarbība

Nodrošināt daudzveidīgu
lauku teritoriju attīstību.

Lauku teritorijās tiek nodrošināta harmoniska un
līdzsvarota attīstība.

Uzlabot inženiertehnisko
infrastruktūru.

Blīvi apdzīvotās teritorijās tiek nodrošināta
kvalitatīva inženiertehniskā infrastruktūra.

Attīstīt transporta
infrastruktūru un satiksmes
drošību.

Tiek veidots racionāls velobraucēju joslu tīkls, kas
uzlabo satiksmes drošību.
Tiek uzlabots ielu / ceļu stāvoklis, ņemot vērā
nepieciešamos satiksmes drošības pasākumus.

Attīstīt sabiedrisko
transportu.

Tiek nodrošināts stabils sabiedriskā transporta
maršrutu tīkls un kustības saraksts, ņemot vērā
jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus,
samazinot CO2 izmešu daudzumu atmosfērā.

Veidot ekonomiskai attīstībai
nepieciešamo infrastruktūru.

Daudzveidīgas saimnieciskās darbības sfēras ar
saudzīgu ietekmi uz vidi, dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu.

Piesaistīt investīcijas
ekonomikas attīstībai.

Pašvaldība piesaista investīcijas ekonomiskai
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšanai, ir komunikācijas veicinātājs starp
dalībniekiem. Būtisks faktors ir iedzīvotāju
ekonomiskās aktivitātes nodrošināšana,
motivējot un sniedzot atbalstu, veidojot izpratni
par uzņēmējdarbības lomu novada attīstībā.

Nodrošināt lauku teritorijās dzīvojošos ar nepieciešamajiem
pakalpojumiem.
Veicināt iedzīvotājos saudzīgu attieksmi pret dabu, saglabājot
iespēju veikt uzņēmējdarbību.
Izmantot daudzveidīgus sadarbības veidus, lai aktivizētu
uzņēmējdarbības formas pagastos.
Izstrādāt pasākumu plānu vietējā ģeodēziskā tīkla atjaunošanai
un uzturēšanai.
Plānveidīgi attīstīt ūdens un kanalizācijas tīklus, nodrošinot
pieslēgšanos tīkliem.
Izbūvēt jaunus / rekonstruēt esošos lietus ūdens kanalizācijas
tīklus.
Izstrādāt satiksmes organizācijas projektus novadam.
Veikt rekonstrukcijas un būvdarbus ielu, ceļu infrastruktūras
izveidošanai un uzlabošanai, ņemot vērā satiksmes drošības
pasākumus.
Nodrošināt kvalitatīvu novadu centru (Sigulda–More–Allaži)
sasniedzamību, īstenojot ceļu atjaunošanas un uzturēšanas
pasākumus.
Sadarbībā ar Satiksmes ministriju veicināt novada teritorijā
esošo valsts ceļu iekļaušanu Valsts autoceļu sakārtošanas
programmā.
Pilnveidot velobraucēju joslu tīklu.
Organizēt satiksmes drošības pasākumus iedzīvotājiem.
Nodrošināt pasažieru nepieciešamībām atbilstošu maršrutu
tīklu un kustības sarakstu.
Veicināt tāda transporta izmantošanu, kas atstāj pēc iespējas
mazāku ietekmi uz ekoloģiju.
Veicināt lidlauka izbūvi privāto lidmašīnu apkalpošanai.
Attīstīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru.
Izstrādāt nodokļu atlaižu programmu nulles enerģijas patēriņa
ēkām un bioloģiskajām saimniecībām.
Veicināt vietējo produktu izplatību.
Izstrādāt kvalitatīvu un komercdarbību veikšanai pievilcīgu
piedāvājumu investoriem.
Nodrošināt novada uzņēmējdarbības prezentēšanu gan
vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Sekmēt radošās uzņēmējdarbības attīstību.

33

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013. – 2038.gadam

Paaugstināt uzņēmumu
konkurētspēju.

Palielināt Siguldas novada
tūrisma produktu
konkurētspēju ārvalstu tirgos.

Dialoga nodrošināšana, informācijas pieejamība,
atbalsta infrastruktūra dod stimulu
komercdarbības uzsākšanai.
Ilgtspējīgas novada ekonomikas attīstības
nodrošināšanai ir būtiska daudzveidīga
ekonomika, kas piedāvā konkurētspējīgu
produktu un pakalpojumu klāstu. Novadā ir
attīstītas dažādas tautsaimniecības nozares –
apstrādes rūpniecība, radošo industriju
komersanti, lauksaimniecība, mežsaimniecība,
būvniecība, pakalpojumi.
Starptautiski atpazīstams un apmeklēts tūrisma
galamērķis ar konkurētspējīgiem, kvalitatīviem
un ilgtspējīgiem tūrisma produktiem.

Izveidot ilgtspējīgu finansējuma mehānismu sadarbībā ar
dažādām finanšu institūcijām.
Veicināt mazo uzņēmumu sadarbību, apvienošanos
konkurētspējas paaugstināšanai.
Veicināt kvalitatīva un profesionāla darba spēka pieejamību
novada uzņēmējiem.

Nodrošināt uz eksportu orientētu Siguldas novada tūrisma
produktu efektīvu izmantošanu un attīstības veicināšanu.
Stiprināt Siguldas kā aizraujoša tūrisma galamērķa
atpazīstamību.
Veicināt ar tūrismu saistītās informācijas un infrastruktūras
uzlabošanos, investīciju piesaisti.
Veicināt kvalitātes uzlabošanos tūrisma nozarē.
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SIGULDAS NOVADA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
Siguldas novada attīstības vīzijai, stratēģiskajam mērķim un prioritātēm atbilstīgs telpiskās struktūras modelis.
Novadu šķērso nozīmīgas transporta maģistrāles. Šo iemeslu dēļ Siguldas novada attīstība notiek aktīvā
mijiedarbībā ar kaimiņu novadiem, un Siguldas novads ir ieinteresēts veiksmīgā kaimiņu pašvaldību attīstībā.

Tiek plānots attīstīt jau esošās apdzīvotās vietas, attīstot inženierkomunikāciju tīklu, radot komfortablu, resursus
taupošu vidi.
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Siguldas novads tiek plānots kā dzīves telpa ar teicamiem izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālajiem
pakalpojumiem, drošu vidi, aktīvu sabiedrisko dzīvi. Vienlaicīgi tā ir teritorija ar augstvērtīgu pilsētas un ciemu
publisko telpu, pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem, skaistām dabas teritorijām un bagātu kultūrvēsturisko
mantojumu.
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SIGULDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS
UZRAUDZĪBA
Stratēģiju ievieš, realizējot Siguldas novada Attīstības programmu, nozaru attīstības plānošanas dokumentus,
Teritorijas plānojumu un lokālplānojumus. Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē pirms katras jaunas vai
aktualizētas Attīstības programmas vai Teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes uzsākšanas.
Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, sagatavo stratēģijas ieviešanas ziņojumu, kurā ietver:
• aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus;
• vērtējumu par stratēģiskā mērķa un prioritāšu sasniegšanas progresu;
• vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanas progresu;
• vērtējumu par Stratēģijas atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu tendencēm un politiskajām
nostādnēm;
• priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams.
Attīstības indikatoru rādītājiem izmanto publiski pieejamu informāciju avotus, kā arī kvalitatīvus pētījumus.
Pašvaldība nodrošina Stratēģijas ieviešanas ziņojuma pieejamību interneta vietnē, organizē diskusiju sabiedrībā par
nepieciešamību veikt izmaiņas novada stratēģiskajā mērķī, vīzijā, attīstības prioritātēs un telpiskās attīstības
struktūrā.
Stratēģijas ieviešanas ziņojumā ņem vērā arī Latvijas Iigtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un citu
novada teritorijai saistošu attīstības dokumentu ieviešanas ziņojumus.
Stratēģijas ieviešanas ziņojuma sagatavošanu koordinē Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un
investīciju pārvalde.
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