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29.§.Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam 

izstrādes uzsākšanu. 

 

Ziņo:A.Nalivaiko 

 

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā 2021.gada 11.janvārī 

tika izskatīts un atbalstīts lēmums “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības 

stratēģijas 2021. – 2045.gadam izstrādes uzsākšanu”. Izskatījusi minēto lēmumu, 

Inčukalna novada domes Finanšu komiteja konstatēja, ka saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu savas 

funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 

attīstības programmu un teritorijas plānojumu. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa nosaka, vietējā 

pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos 

plānojumus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 66. punktu 

pašvaldības dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu vai aktualizēšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un 

darba uzdevumu, kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un 

atbilstoši tam pašvaldība sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 

programmas projektu. Noteikumu 18.punkts noteic, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

izstrādā, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attiecīgā plānošanas 

reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī izvērtējot blakus esošo pašvaldību 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas”  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. pants 

noteic, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju 

skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.  

Pirms ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanas, nepieciešams 

izstrādāt un apstiprināt Darba uzdevumu, kurš tika apstiprināts ar Siguldas novadā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu “Par 

Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas 
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novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu” 

un Inčukalna novada pašvaldības domes 2020.gada 19.novembra lēmumu “Par 

Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un Siguldas 

novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Darba uzdevumu apstiprināšanu 

un izstrādes uzsākšanu” (Nr.18- 20.§.).  

Lai izvēlētos ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes izstrādātāju, Siguldas 

novada pašvaldības Iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Siguldas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un attīstības programmas 20201. 

– 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP 2020/22/AK). Iepirkuma rezultātā 

tika pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “METRUM”. Siguldas novada pašvaldībai, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 13. oktobra noteikumiem Nr.631 

“Jaunizveidojamo novadu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, ir piešķirts līdzfinansējums 36200 EUR apmērā 

un tā ir saņēmusi 50% no piešķirtā līdzfinansējuma 18100 EUR apmērā Siguldas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un  Siguldas novada 

attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei. Attiecīgi, konstatējams, ka 

“Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam un attīstības 

programmas 20201. – 2027.gadam izstrāde” (identifikācijas Nr. SNP 2020/22/AK) 

realizācijai pilnībā pietiek ar valsts mērķdotācijas ietvaros šim mērķim  piešķirto 

finansējuma apmēru un papildu finansējums, kā arī vienošanās par finansējuma 

kārtību un apmēru no Siguldas novadā apvienojamām pašvaldībām šim mērķim nav 

nepieciešami.  

Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisija 2021.gada 11.janvārī 

pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 

2045.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru nolēma:  

1. Virzīt jautājumu “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. 

– 2045.gadam izstrādes uzsākšanu” izskatīšanai 2021.gada janvāra Siguldas, 

Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldības domes sēdē. Pieņemtos 

minētos domes lēmumus Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldībām 

nekavējoties nosūtīt Siguldas novada pašvaldībai zināšanai.  

2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. 

gadam izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības 

pārvaldes vadītāju. 

3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021.-2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības 

Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 

3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību domju 

priekšsēdētāji vai to vietnieki; 

3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils novada pašvaldību 

izpilddirektori vai to vietnieki;  

3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja,  

Inčukalna novada pašvaldības par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādi atbildīgais darbinieks, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības 

nodaļas vadītāja, Mālpils novada pašvaldības Attīstības un īpašumu daļas 

vadītāja.  

4. Atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

"METRUM", reģ. Nr. 40003388748 par summu 11000,00  EUR  bez PVN un ar 

izpildes termiņu no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada oktobrim.  



5. Šī lēmuma lemjošās daļas 4.punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc visu 

Siguldas novadā apvienojamo novada pašvaldību domju pozitīva lēmuma 

pieņemšanas “Par Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021. – 

2045.gadam izstrādes uzsākšanu”.  

 

Saskaņā ar Siguldas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2020.gada 

30.oktobrī pieņemtajā  lēmumā “Par Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021. – 2045.gadam un Siguldas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 

Darba uzdevumu apstiprināšanu” iekļauto informāciju, Siguldas novada attīstības 

programmas 2021. – 2027.gadam izstrāde tiks uzsākta pēc Siguldas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2045.gadam pabeigšanas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta 

pirmo daļu, 21.pantu, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 66.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.2.apakšpunktu, 

 

A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „14” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, 

A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube, 

J.Sergejevs, A.Šica, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav, 

Dome nolemj: 

1. Uzsākt Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam 

izstrādi saskaņā ar apstiprināto Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.-2045.gadam Darba uzdevumu. 

2. Noteikt par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-

2045gadam izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības Teritorijas 

attīstības pārvaldes vadītāju. 

3. Apstiprināt Vadības grupu Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021.-2045. gadam izstrādei, kuru administrē Siguldas novada pašvaldības 

Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 

3.1.Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils domju priekšsēdētāji vai to vietnieki, 

3.2. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Mālpils Ķeguma novadu pašvaldību 

izpilddirektori vai to vietnieki,  

3.3.Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja, Inčukalna 

novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs, Krimuldas novada pašvaldības Attīstības 

nodaļas vadītāja, Mālpils novada pašvaldības Attīstības un īpašumu daļas vadītāja.  

4. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Kancelejai lēmumu nosūtīt Siguldas 

novada pašvaldībai zināšanai.  

5. Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai paziņojumu 

par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam 

izstrādes uzsākšanu publicēt Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē un 

informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”. 

6. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektoram. 



 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)            A.NALIVAIKO 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Inčukalna novada domes 

Sekretāre L.Sīka 

Inčukalnā, 2021.gada 28.janvārī 

 


