
1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana" 
ietvaros apstiprināts projekts 

 

Finansējuma saņēmējs Siguldas novada Dome 
Juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

Projekta nosaukums 
Siguldas novada Attīstības programmas 
2011.-2018.gadam un Teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/034 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Rīgas plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

Projekta apstiprināšanas datums 15.12.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

29 931,00 

Publiskais 
finansējums 

29 931,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

29 931,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta mērķis ir izstrādāt Attīstības 
programmu 2011. – 2017.gadam un Teritorijas 
plānojumu 2012.- 2023. gadam, lai 
paaugstinātu Siguldas novada teritorijas 
attīstības plānošanas kapacitāti un nodrošinātu 
kvalitatīvu vietējā līmeņa teritorijas attīstības 
plānošanas procesu kopumā.  
 
Projekta ietvaros plānotās darbības: 

• Iepirkums, kura rezultātā tiks piesaistīts 
attīstības dokumentu izstrādes eksperts; 

• Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
veikšana,  kā mērķis ir uzlabot 
stratēģisko plānošanas dokumentu 
kvalitāti, vērtējot ar šo dokumentu 
īstenošanu saistīto iespējamo ietekmi uz 
vidi un laicīgi novēršot vai mazinot to 
īstenošanas negatīvās ietekmes;  

• Attīstības programmas izstrāde, kas 
sekmēs rīcību un investīciju mērķtiecīgu 
plānošanu nākotnē; 

• Teritorijas plānojuma izstrāde, kas 



sekmēs ilgtspējības principu, kas 
nodrošinās  esošajām un nākamajām 
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, 
cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu, dabas un kultūras 
mantojuma attīstību un saglabāšanu;  

• Publisko apspriežu un Sabiedrisko 
apspriežu organizēšana, kurās interesenti 
varēs izteikt savus ieteikumus un paust 
viedokli par Attīstības programmu un 
Teritorijas plānojumu un to izstrādi 
kopumā;  

• Publicitāte, kura sekmēs sabiedrības 
informētību par projektā veicamajām 
darbībām, kā arī sasniegtajiem 
rezultātiem un uz tiem balstītajām 
darbībām. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 3.punktu, „Teritorijas 
plānošanas likuma” 1. Pantu un 6.panta sesto 
daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu, tiks 
izstrādāti jauni attīstības plānošanas dokumenti, 
kuri paaugstinās Siguldas novada teritorijas 
attīstības plānošanas kapacitāti.  

 


