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1. Darba grupu sanāksmes
1.1. Tematiskās darba grupas.
Darba grupas
nosaukums,
datums

SVID analīzes veikšana - komentāri, papildinājumi, ierosinājumi
Stiprās

Iespējas

Vājās

Draudi

Infrastruktūra,
transports,
ārtelpa
16.03.2021.

zinoši speciālisti

• ieviest zaļo enerģiju, alternatīvus
enerģijas ražošanas veidus (saules
paneļi uz pašvaldību ēkām, u.c.),
elektromobilitātes risinājumi
(uzlādes vietas u.c.)
• transporta attīstības plāns, ceļu
stāvokļa uzlabojums

ceļu kvalitāte,
iedzīvotāju
neapmierinātība ar
gājēju ceļiem

Uzņēmējdarbība
un tūrisms
16.03.2021.

• Siguldas pašvaldība
veicina atpazīstamību
uzņēmējiem, jo
Siguldai ir sava preču
zīme, kas apvieno
uzņēmējus
• Inčukalna novads
atbalsta uzņēmējus no
pašvaldības puses,
veicinot sadarbību un
likvidējot esošos

• Stiprināt uzņēmēju sadarbību un
jaunu nozaru ieviešanu, atvieglojot
nodokļus un mazinot birokrātiju
• Iedzīvotāju piesaiste novadam ar
darba vietām
• Attīstīt loģistikas pakalpojumus,
noliktavas
• Attīstīt vairumtirdzniecību,
grāmatvedības un juridiskos
pakalpojumus, komplektēšanu

•Siguldā ir telpu
deficīts gan
iedzīvotājiem, gan
uzņēmējiem
•Slikts autoceļu
stāvoklis Mālpils
novadā
•Lielākajiem
rūpniecības
uzņēmumiem
darbinieku trūkst,

• ūdensapgāde,
kanalizācija,
apkure kā
pakalpojums
nepaliek
pašvaldības
pārziņā
• finansējums
pietiek tikai
inženiertīklu
uzturēšanai,
nevis attīstībai
-

Pašreizējās situācijas
izvērtējums, problēmu
idenficēšana, tendences un
problēmas

Telpiskās
attīstības
perspektīvas
priekšlikumi

• “Graustu programma”- kā
tikt galā ar degradētiem
privātajiem īpašumiem, kā
rīkoties situācijā ar esošajām
bij. vasarnīcu apdzīvotām
vietām - Egļupi, Kļavas. Ciemu
statusa piešķiršanas
jautājums.
• Saglabāt katra iekļautā
novada vizuālo identitāti.

• Izņemt no kartes
Mālpils mazās
aviācijas lidlauku –
tas ir likvidēts.
• Attēlot
maģistrālos gāzes
vadus.

• Inčukalna novadam šobrīd ir
sava uzņēmēju biedrība,
vajadzētu arī jaunu biedrību
jaunajā novadā.
• Apzināt tūrisma potenciālu
un apvienot vienā sistēmā.
• Siguldas uzņēmēju un
tūrisma jomas konsultatīvā
padome ir pašvaldības
iniciatīva, kas aicina uz
sadarbību un veicina dialogu.

• Vienotas tūrisma
takas izveide gar
Gauju.
• Kopīga karte ar
DUS un
nakšņošanas
vietām novadā.
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šķēršļus, vienlaicīgi
popularizējot savus
uzņēmējus
• Attīstīta
kokrūpniecība Mālpils
un Inčukalna novados

• Mālpils novadā ir speciāla zona
zemes nomai ražošanas veikšanai,
bet uzņēmēji parasti vēlas gatavu
objektu, nevis tikai zemi
• Sakārtota infrastruktūra, kas
piesaista gan iedzīvotājus, gan
uzņēmējus
• Mazā biznesa attīstība visā
novada teritorijā
• Ārējo investoru piesaiste un
pašvaldības atbalsts
• Kopīga tūrisma nozares
popularizēšana
• Padziļinātas svešvalodu apguves
iespējas, tādējādi uzlabojot
pakalpojumu kvalitāti tūrisma jomā
• Velotūrisma un autotūrisma
attīstība
• Laivošana un tam nepieciešamā
infrastruktūra, serviss

tie jāieved no
citiem novadiem
• Dzīvojamā fonda
trūkums visos
novados
• Krimuldā trūkst
biroju telpu
• Trūkst hostelis
• Nepietiekami vai
nav pieejami
sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumi
brīvdienās gan
Mālpilī, gan Siguldā

• Siguldiešu ID kartes –
iedzīvotājiem atlaides, bet
uzņēmējiem popularizēšana.
Jau ir iesaistījies arī Krimuldas
novads.
• Tiks organizēts Gidu
apmācību kurss, paplašinot
tūrisma piedāvājumu un tajā
ierkļaujot visu jauno novadu.
• Siguldā jau tiek izstrādāta
jauna interneta mājas lapa,
kur arī tiks iekļauta informācija
par citiem novadiem (visu
jauno novadu).
• Sigulda nebaidās no
rūpniecisko objektu attīstības,
bet nav tai piemērotas vietas.
• Mālpilī šobrīd brīvas ir biroju
telpas (tehnikuma telpas), no
kurām iznomātas tikai
laboratorijas, kā arī brīva ir
dienesta viesnīca.
• Krimuldai nav sava
uzņēmēju biedrība, bet
pašvaldība atbalsta ar
semināriem. Atbalsta gan
lauksaimniekus, gan
mājražotājus, gan tūrisma
nozarē strādājošos.
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Kultūra,
izglītība, sports
23.03.2021.

• Esošā sadarbība
starp novadiem
kultūras, izglītības un
sporta jomās;
• Esošās kultūras
nianses – unikāli
svētki, pasākumi.

• Kultūra kā ilgtspējīgas attīstības
stratēģiskais faktors;
• Kultūrai ir vienota pieeja, kopīgs
kultūras piedāvājums;
• Vietējo kopienu vērtību
saglabāšana;
• Katras iestādes pievienotās
vērtības novērtēšana;
• Āra sporta infrastruktūras
uzlabošana, papildināšana;
• Jauniešu atgriešanās novadā pēc
studijām – stipendija, augstākās
izglītības iespējas, lojalitāte,
iesaiste.

• Sporta
treneru/skolotāju
noslogojums,
trūkums;
• Pedagogu
atalgojums.

Veselība,
sociālie
pakalpojumi

• Kvalitatīvi un izglītoti
veselības aprūpes,

• Veselības un sociālo pakalpojumu
sadarbības attīstība, neradot
konkurenci;

• Veselības
aprūpes darbinieku
atalgojums;

Iedzīvotāju
emigrācija no
novada
teritorijas

-

• Uzņēmēju koncentrācija
vienuviet (loģistikas parki)
neder visām jomām un nebūs
visiem pieejami – piemēram
lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozarēm.
• Nevajag visu koncentrēt tikai
Siguldā, jāattīsta piemēram
gan Mālpili, gan Lēdurgu.
-

-

Vīzija, mērķi,
prioritātes:
• Pašvaldības sūtīs
priekšlikumus,
papildinājumus.
Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
detalizācija:
• Iezīmēt galvenos
virzienus
Telpiskās attīstības
perspektīva:
• no sarakstes
sadaļas – Inčukalna
pagastā ir 7 ciemi.
Kartē ir atzīmēti
tikai 3.
Vīzija, mērķi,
prioritātes:
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23.03.2021.

Pārvalde,
sabiedriskā
drošība,
sabiedrības
iesaiste
30.03.2021.

sociālo dienestu
darbinieki;
• Darba vērtības ir
orientētas uz klientu
un attīstību;
• Veselības
veicināšanas
aktivitātes.
-

• Pakalpojumu piedāvājumu
attīstība sociālajā jomā;
• Veselības veicināšanas aktivitātes
- integratīvi kopienu centri, u.c.
• Komunikācija, sadarbība;
• Vienmērīga pakalpojumu klāsta
attīstība.

• Transportēšana klientu,
profesionāļu;
• Nevienmērīgs
veselības, sociālo
pakalpojumu
nodrošinājums.

• Stiprināt sabiedriskās kārtības,
drošības nozari ar
materiāltehniskās bāzes līdzekļiem,
personālu;
• Uzlabot un attīstīt
videonovērošanas un atpazīšanas
sistēmas novadā (operatīvās
novērošanas centri);
• Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju attīstīšana;
• Attīstīt pašvaldības epakalpojumu klāstu, valsts
pakalpojumu nodrošināšana,
bibliotēku iesaistīšana
pakalpojumu sniegšanā;
• Ātra un veiksmīga komunikācija
pašvaldību starpā.

Mazaizsargāto
satiksmes
dalībnieku drošības
apdraudējums
nekvalitatīvu gājēju
un veloceliņu dēļ;

• Pašvaldības sūtīs
priekšlikumus,
papildinājumus.

Iedzīvotāju
neapmierinātība

-

Telpiskās attīstības
perspektīva:
• Pašvaldības sūtīs
priekšlikumus,
papildinājumus.
Telpiskās attīstības
perspektīva:
• Egļupe – kā
piesaistīt cilvēkus
deklarēties; mainīt
teritorijas funkcijas,
nosaukumu,
statusu.
Interaktīvās kartes
lietošanas
instrukcija:
•Ieteikums
pievienot
sabiedriskās
drošības jomas
ikonas – glābšanas
dienests uz ūdens
un policija.
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Darba grupu dalībnieku saraksts
Darba grupa

Sigulda

Inčukalns

Krimulda

Mālpils

Kultūra, izglītība
sports

Līga Sausiņa
Jolanta Borīte
Zanda Abzalone
Dace Preisa
Signe Buiķe
Krists Roberts Treijs
Rūdolfs Strods
Pauls Daugulis
Jolanta Bimbere

Agnese Kalniņa - Incukalna
pamatskolas direktore
Ieva Kikuste – Mūzikas un
mākslas skolas direktore
Inga Freimane – Tautas nama
vadītāja
Kitija Pūcīte – iedzīvotāju
pārstāvis (jaunatnes pārstāvis)
Antons Geiba – Inčukalna
sporta kompleksa vadītājs
Ričards Dage, (jaunietis par
sportu)

Linards Kumskis
Ilze Kļaviņa
Sarmīte Kauliņa
Ziedonis Skrivļa

Solvita Strausa - Domes priekšsēdētāja
Mārtiņš Lejiņš - Mālpils novada
vidusskolas pašpārvalde
Jelena Caune- Vidusskolas direktore
Malda Čelnova - PII direktore
Māra Ārente - Mūzikas un mākslas skolas
direktore
Edīte Priekule - Kultūras centra direktore
Valts Mihelsons - Sporta kompleksa
vadītājs

Dainis Domiņš – Latvijas
tirgotāju asociācijas
viceprezidents
Māris Keišs- SIA ‘’Vangažu
Namsaimnieks” valdes
priekšsēdētajas
Normunds Ošinš
Māris Keišs- SIA ‘’Vangažu
Namsaimnieks” valdes
priekšsēdētājs
Armands Siliņš - ekonomists
Gints Kresliņš – transports un
infrastruktūrs

Linda Bernarde - Attīstības
nodaļa
Jānis Miķelsons - uzņēmējs
Māris Eisaks - uzņēmējs

Solvita Strausa - Domes priekšsēdētāja
Silvestrs Endelis - SIA KVIST ražošanas
plānotājs
Jonaitis Juris

Gatis Suķis - komunālais
dienests “Entalpija”
Māra Steķe – būvvalde
Ilze Urtāne – būvvalde

Solvita Strausa - Domes priekšsēdētāja
Agris Bukovskis – izpilddirektors
Ineta Broka - Attīstības daļas vadītāja

Uzņēmējdarbība, Dace Preisa
tūrisms
Ina Stupele
Signe Buiķe
Agris Grīnbergs Uzņēmējdarbības KP

Infrastruktūra,
transports,
ārtelpa

Aivars Slišāns - Sadales tīkls
Ilva Stauvere - Gaso
Guntars Dambenieks - Saltavots
Vladimirs Remesovs – Letvijas
valsts ceļi
Valts Vilks
Normunds Lembergs
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Veselība, sociālie
pakalpojumi

Pārvalde,
sabiedriskā
drošība,
sabiedrības
iesaiste

Zane Gatere
Zaiga Jēkabsone
Andis Ozoliņš
Valdis Siļķe - Siguldas slimnīca
Kristīne Freiberga
Eva Viļķina
Līga Sausiņa
Zanda Abzalone

Māris Riekstiņš - Pašvaldības
policija,
Mareks Stepens - Valsts policija
Uldis Millers - VUGD
Sindija Brikmane
Signe Buiķe
Larisa Rutkeviča
Santa Sāra – Kukule
Zaiga Jēkabsone

Madara Liepiņa - Attīstības
nodaļa
Uģis Lapiņš – SD vadītājas
vietnieks
Iveta Skurule - ģimenes ārsta
prakse
Iveta Ragoviča - par
sociālajiem jautājumiem

Ginta Diļevka - Sociālais
dienests
Daina Trumpekoja - Sociālais
dienests

Solvita Strausa - Domes priekšsēdētāja
Linda Verze - Mālpils novada vidusskolas
pašpārvalde
Olga Volosatova - Mālpils sociālais
dienests
Jana Borisova Ļitvinova - SIA JanaMed,
ģimenes ārsta prakse
Jolanta Epalte - Veselības veicināšanas
koordinatore

Oskars Kalniņš –
izpilddirektors
Armands Cirulnieks –
Inčukalna BUB biedrs
Rihards Keišs - Inčukalna BUB
valdes priekšsēdētājs
Elizabete Liepiņa

Madara Liepiņa - Attīstības
nodaļa

Agris Bukovskis – izpilddirektors
Juris Stankēvičs - Pašvaldības policijas
Vecākais inspektors
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Tematisko darba grupu sanāksmju darba / prezentācijas
materiāli
1.1.1.

Infrastruktūra, transports, ārtelpa
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1.1.2.

Kultūra, izglītība un sports
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1.1.3.

Pārvalde, sabiedriskā drošība, sabiedrības iesaiste
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1.1.4.

Uzņēmējdarbība un tūrisms

15

16

1.1.5.

Veselība un sociālie pakalpojumi
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1.2. Vadības grupu sanāksmju kopsavilkums
Vadības grupa 2021. gada 3.martā
Diskutētie jautājumi
Aptaujas publicēšana

Pieņemtie lēmumi




Aptaujas saturs






Interaktīvā karte ar pakalpojumiem



Tematiskās darba grupas







Spēkā esošo IAS izvērtējums




SVID analīze

IAS vīzijas, mērķi, prioritātes



Aptaujas anketai tiek publicēts vienots
publikācijas teksts vietējos laikrakstos,
pašvaldību mājas lapās, u.c.
Aptaujas anketu drukāšana un
aizpildīšana kontaktā bibliotēkās,
pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas
centros, u.c. tikai pēc pieprasījuma.
Siguldas novads jau sniedza savus
labojumus, priekšlikumus
Ieteikumi sarakstes sadaļā no citiem
novadiem - vairāk jautājumu par vides
sadaļu, sabiedrības informēšana –
ģimenes labklājības veicināšana
Priekšlikumus aptaujas anketas
papildināšanai / uzlabošanai sūtīt Ingai
Zālītei līdz šīs nedēļas beigām
SIA METRUM izstrādā pilotprojektu,
interaktīvās kartes pielāgošanai IAS
izstrādes vajadzībām
Vadības grupa piekrīt un atbalsta ideju
Uzņēmējdarbībai klāt pielikt tūrismu.
Kultūras, izglītības un sporta darba
grupa – sākumā ir kopā, vēlāk sadalās
pa nozarēm, iespējams sanāk biežāk
Visi novadi piekrīt organizēt sanāksmes
otrdienās, pulkst. 10.00 un
pulkst.14.00. Pirmās darba grupas tiks
organizētas 16.03.2021.
Pašvaldības sniegs datus par šī brīža
situāciju, tendencēm.
SIA METRUM apkopos informāciju no
publiski pieejamām datu bāzēm
Vajag vēl laiku papildināt, pielabot.
Pagarinātais termiņš – līdz 17.03.2021.

 Pašvaldības sūtīs priekšlikumus,
papildinājumus.
 Sarakstes sadaļā (klāt aptaujas jautājumam):
1. Kādām, Jūsuprāt, jābūt jaunizveidojamā
Siguldas novada prioritātēm?
- Izglītība
- Tūrisms
- Kultūra
- Sports
- Infrastruktūras sakārtošana
- Iedzīvotāju labklājības
veicināšana, nodarbinātība
- Ģimenes labklājības veicināšana
- Sociālā joma, veselības
pakalpojumu pieejamība
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- Sabiedrības iesaiste, kopienas
stiprināšana

Vadības grupa 2021.gada 30.aprīlī
Esošo IAS noteikto kritēriju apkopojums

Jaunveidotā Siguldas novada IAS vīzija papildināt
Mērķi
Prioritātes - papildināt
Kartoshēmas



Pievienot rādītāju par bērnu skaita
pieaugumu vai ikgadējo dzimstību;
 Izņemt rādītāju - teritorijas attīstības
indekss;
Rādītājam - Iedzīvotāju skaits uz
mājsaimniecību- noskaidrot vai ir pieejami
novadu dati centrālājā statistikas pārvaldē.
Latvijas dabas pērle, kultūras un vēstures
vērtībām bagāts novads, ar viedu un
līdzsvarotu attīstību.
nav iebildumu pret sagatavoto projektu
Novadu vienotība un kopienu identitāte.
 Plānotās centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācija sistēmas iekļaut
kartoshēmā visiem ciemiem;
 Iekļaut shēmā esošo Siguldas – Mālpils
maģistrālo gāzesvadu (vismaz līdz
Jūdažiem);
 Izņemt no shēmām ciemus Vite un
Bukas, kas vairs nav ciemi;
 Saglabāt shēmās plānoto Siguldas
apvedceļu;
 Sidgundā vairs nav ne skola, ne
veselības aprūpe, ne kultūras nama –
izņemt no shēmas;
 Iekļaut pakalpojumu kartoshēmā
kapsētas.

Vadības grupa 2021.gada 8.jūnijā
TERGIS priekšlikumi interaktīvās kartes vidē



Ilgtermiņā sasniedzamie rādītāji






Teritorijas specializācija




Apdzīvojuma struktūra





Stratēģijā vēlams iekļaut – velo
infrastruktūras attīstība gar valsts
autoceļiem.
Pēc iespējas izvēlēties rādītājus, kuru
dati ir publiski pieejami centrālās
statistikas pārvaldes datubāzēs;
Ilgtermiņā sasniedzamo rādītāju
tendenci prognozēt reālistiski;
Pārdomāt rādītāja – bērnu skaita
pieaugums- iekļaušanu ilgtermiņā
sasniedzamajos rādītājos.
Iekļaut radošās industrijas Rīgas
plānošanas reģiona līmenī;
Latvijas un Rīgas plānošanas reģionā –
sporta centrs, Eiropā un Baltijas jūras
reģionā – ziemas sporta centrs.
Jautājums par Gaujas teritorijas
struktūru tiks diskutēts tālāk (novada
nozīmes attīstības centrs vai ciema
statuss);
Izņemt - novada administratīvais
centrs atrodas Siguldas pilsētā, bet
Raganā, Lēdurgā, Mālpilī un Inčukalnā -
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Publisko pakalpojumu grozs





Transporta infrastruktūra



pagasta pārvalde, pamatojoties uz to,
ka tas tiek iekļauts citos novada
apvienošanas dokumentos;
Teritorija Matiņi - ciema statuss;
Teritorija Krustiņi – vēsturiski
apdzīvota vieta;
Ciemi – Kļavas, Egļupe, Vējupīte – kā
vasarnīcu ciemi ar speciāliem
noteikumiem.
Lai labāk uztvertu un orientētos
publisko pakalpojumu skaidrojumā,
vēlams izveidot katra ciema, vēsturiski
apdzīvotas vietas publisko
pakalpojumu aprakstu, specifikāciju,
kuru apkopot tabulā;
Mazo ciemu, vēsturiski apdzīvotu vietu
aprakstā nomainīt, tādus pakalpojumus
kā – pārtikas preču tirdzniecība, u.c. uz
komercpakalpojumiem.
Kartē iekļaut dzelzceļa staciju
nosaukumus.
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1.2.1. Vadības grupas sanāksmju darba/prezentācijas materiāli
(03.03.2021.)
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1.2.2. Vadības grupas sanāksmju darba/prezentācijas materiāli
(30.04.2021.)
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1.2.3. Vadības grupas sanāksmju darba/prezentācijas materiāli
(08.06.2021.)
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1.3. SVID analīze
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2. Sabiedrības iesaiste IAS izstrādes posmā
2.1. Aptauja un aptaujas rezultāti
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2.2. TerGIS
Plašākas sabiedrības iesaistei, SIA METRUM izveidoja platformu sigulda.tergis.lv pakalpojumu
pieejamības apzināšanai un to vajadzībām Siguldas novadā. Platformā bija iespēja norādīt, kādi
pakalpojumi konkrētās vietās būtu vajadzīgi, kā arī ir dota iespēja sniegt priekšlikumus, kas tika
izvērtēti un ņemti vērā ilgtermiņa plānošanas dokumenta izstrādes procesā. Platformu
priekšlikumu, viedokļu izteikšanai varēs izmantot visā dokumenta izstrādes posmā. Minētajā
platformā ir pieejama pamācība tās lietošanai.
No 15.04.2021. līdz 07.06.2021. tika saņemti 82 priekšlikumi.
Priekšlikuma
grupa
Sports
Satiksmes
infrastruktūra
Publiskā ārtelpa
Veselība
Priekšlikums
Pašvaldības
pakalpojumi
Citi pakalpojumi
Kultūra
Izglītība

Priekšlikumu
skaits
41
11
9
5
5
4
4
3
0
Priekšlikumu
skaits
31
9
7
5
4
3
2
2
2

Priekšlikumu
skaits
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Apdzīvotā vieta
Apdzīvotā vieta
Sigulda
Allažmuiža
Inčukalns
Griķi
Mālpils
Inciems
Ragana
Kļavas
Allaži
Lode
Gauja
Meža miers
Jūdaži
Sidgunda
Lēdurga
Stīveri
More
Sunīši
Egļupe (Allažu
pagastā)
1
Upmalas
Egļupe
(Inčukalnā)
1
Krustiņi
1
Ārpus apdzīvoto vietu robežām ir atlikti 14 priekšklikumi.
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Interesanti priekšlikumu piemēri:


Jaunas dzīvokļu ēkas. Pierīgā ir tendence būvēt jaunos projektus, savukārt Raganā visi
esošie dzīvokļi ir aizņemti un nav iespējas šeit tos iegādāties./ Priekšlikums atlikts
Raganā



Vajadzētu Kauliņu purvu noteikt kā teritoriju, kurā jāsaglabā dabas ainavu un biotopu,
nepieļaujot koku ciršanu un derīgo izrakteņu ieguvi. Tas ir ļoti nozīmīgs apkārtnes
iedzīvotāju rekreācijai, pie kam apkārtne vairums mežu ir izcirsti, atstājot tikai nelielas
meža platības. Tas ir arī likumā noteikts aizsargājams biotops - augstai purvs, tajā ir
divi neli ezeri, ko izmanto caurceļojošie putni un tajā ligzdo Dzērves, ziemeļu gulbji u.
c putni. Cerot uz Kauliņu purva aizsardzības iekļaušanu Siguldas novada Attīstības
plānā: [...].



Vēsturiski pastāvošs kultūras, izglītības un jaunrades centrs ģimenei. Veidots kopš
1923.gada. Brīvvalsts laikā bijis Rīgas apriņķa kultūras centrs. Pirmais kinoteātris ārpus
Rīgas. Tagad nepieciešama atjaunošana un revitalizācija. Iespējama simbioze ar blakus
esošo Depo stadionu. / Priekšlikums atlikts Siguldas pilsētā



Ļoti nepieciešams veloceliņš paralēli Valmieras šosejai no Raganas Valmieras virzienā.
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