
 

 

 

 

Divu dienu apmācību seminārs  

Plānošanas procesa vadība pašvaldībās  

un pašvaldību plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība 
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“Rakari”, Salacgrīvas novads 

21.-22.novembris, 2013.gads 

 

SIGULDAS NOVADA DOMES 

ĪPAŠUMU, BŪVNIECĪBAS UN INVESTĪCIJU 

PĀRVALDES VADĪTĀJA VIETNIECE 

INGA ZĀLĪTE 



Kas ir ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA? 
Siguldas novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam ir vidēja 

termiņa (7 gadiem) politisks dokuments.  

Pamats Siguldas novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai 

plānošanai. 



SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTE - 
IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBA 



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 NOVADS - LATVIJAS DABAS PĒRLE AR 
TEICAMU DZĪVES KVALITĀTI, ATTĪSTĪTU 

TŪRISMU, SPORTU, IZGLĪTĪBU UN KULTŪRU.  



SIGULDAS NOVADA LOMA UN SPECIALIZĀCIJA PLAŠĀKĀ 
TELPISKĀ MĒROGĀ 



Attīstības programmas uzraudzības 
process 

• Siguldas novada domes Īpašumu, būvniecības 
un investīciju pārvalde vada un koordinē 
attīstības programmas uzraudzības procesu - 
regulāru, sistemātisku resursu, rīcību un 
rezultātu pārbaudi. 

• Procesā iesaistās Rīcības plānā norādītās par 
aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu 
atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un 
institūcijas. 



Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības 
publiskā pārskata izstrādi 



Reizi 3 gados, papildus katru gadu veicamajām 
darbībām uzraudzības procesa ietvaros 



Uzraudzības rādītāji 

• teritorijas attīstības rādītāji– nozīmīgākie teritoriju 
attīstību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji 

• darbības rezultātu rādītāji– veikto darbību 
novērtējuma kvantitatīvie rādītāji, saskaņā ar kuriem 
tiek mērīta pašvaldības administrācijas darbības 
efektivitāte attīstības programmas īstenošanā 

• politikas rezultātu rādītāji veikto darbību 
novērtējuma kvalitatīvie rādītāji, kas tiek iegūti 
veicot iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju un saskaņā ar 
kuriem tiek novērtēta pašvaldības administrācijas 
darbības efektivitāte attīstības programmas 
īstenošanā 

 



Sabiedrības līdzdalība uzraudzības 
procesā 

• Iedzīvotāju aptaujas anketa – pašvaldības 
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 

• Uzņēmēju aptaujas anketa – uzņēmējdarbības 
attīstības iespējas, sadarbība ar pašvaldību 



 

 
 
 
 
 

 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības 

plānošanu Rīgas plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 

integrācijas fondu. 

 

 

SIGULDAS NOVADA DOMES 

ĪPAŠUMU, BŪVNIECĪBAS UN INVESTĪCIJU PĀRVALDES VADĪTĀJA VIETNIECE 

INGA ZĀLĪTE 

 

www.sigulda.lv 

inga.zalite@sigulda.lv 

67800968 


