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Ievads
Lai sasniegtu pašvaldības ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteiktos ilgtermiņa uzstādījumus, tiek
izstrādāta Sējas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk arī – Attīstības programma).
Tās mērķis ir noteikt konkrētu rīcību kopumu un uzdevumus, kurus pašvaldība sadarbībā ar iesaistītajām
pusēm ir apņēmusies īstenot novada un tā iedzīvotāju labā.
Attīstības programmas loma ir:






apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra,
cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai);
sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai ārvalstu un vietējo
privāto investīciju piesaistei);
sekmēt teritorijas atpazīstamību.

Attīstības programmas stratēģiskā daļa ir viena no piecām plānošanas dokumenta sadaļām (ATTĒLS:1),
kurā tiek veikta novada ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu savstarpējā sasaiste
(ATTĒLS:2).

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Stratēģiskā
daļa

Rīcības
plāns

Investīciju
plāns

Īstenošana
un
uzraudzība

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVDAĻAS

Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties
uz Sējas novada domes 2018.gada 20.novembra
lēmumu Nr.1 “Par Sējas novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.12,
punkts Nr.3), un tā pielikumu “Darba uzdevums Sējas
novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam
izstrādei”.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES

RĪCĪBAS VIRZIENI

UZDEVUMI

VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI

Izstrādājot Sējas novada attīstības programmu 2019. –
2025. gadam, tiek izvērtēti Sējas novada, kaimiņu
novadu, plānošanas reģiona un nacionālā līmeņa
plānošanas dokumenti.

VĪZIJA

ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMI

Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veicinātu
ilgtermiņa uzstādījumu sasniegšanu, ir noteikt vidēja
termiņa prioritātes. Vidēja termiņa prioritātes tiek
noteiktas, ņemot vērā novada resursus, iespējas,
pašreizējo situāciju, iedzīvotāju aptaujas, un
organizēto tematisko darba grupu rezultātus. Vidējā
termiņa prioritāšu sasniegšanai tiek noteikti rīcības
virzieni, kas nosaka konkrētus pasākumus, lai tiktu
īstenotas novada noteiktās prioritātes un mērķi.

STRATĒĢISKO UZSTĀDĪJUMU STRUKTŪRA
Dokumentā izmantotas autora un Sējas novada pašvaldības publiski pieejamās fotogrāfijas. Shēmu un attēlu autors
ir izstrādātājs.
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Metodoloģija
Sējas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam izstrādāta vadoties pēc:







Sējas novada domes apstiprinātā darba uzdevuma (pielikums Sējas novada domes 2018. gada
20. novembra sēdes lēmumu Nr.1. “Par Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam
izstrādes uzsākšanu (prot. Nr.12, punkts Nr.3.”);
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kuri nosaka attīstības programmas izstrādes
procedūru un saturu;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (2019. gada 7. janvāra redakcija)
ieteikumiem, ievērojot integrēto pieeju un tematisko pieeju pašreizējās situācijas raksturojuma
un analīzes veikšanā;
Rīgas plānošanas reģiona metodoloģiskā materiāla vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībās” (2013. gads),
ņemot vērā lauku pašvaldību attīstības vadlīnijas.

Saturiski un strukturāli Attīstības programma sastāv no sekojošām sadaļām:








Pašreizējās situācijas raksturojums, kuru var izmantot par pamatu visiem Sējas novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Sējums ir kā informatīvs materiāls, kuru pastāvīgi
var aktualizēt (redakcija sagatavota 2019. gadā);
Stratēģiskā daļa;
Rīcības plāns (7 gadiem);
Investīciju plāns (sagatavots MS Excel formātā 3 gadiem);
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība;
Pārskats par attīstības programmas izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Lai sasniegtu Attīstības programmas izstrādes mērķi un racionāli izvērtētu Sējas novada attīstības
perspektīvu, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes:











saistīto nacionālā līmeņa, plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību – Ādažu, Saulkrastu,
Limbažu, Krimuldas, Inčukalna novadi - vidēja termiņa plānošanas dokumentu izvērtēšana;
pašvaldības plānošanas dokumentu (Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Teritorijas plānojums)
izvērtēšana;
iedzīvotāju aptaujas organizēšana, tās rezultātu apkopošana un analīze (rezultāti iekļauti
pašreizējās situācijas raksturojumā). Kopumā anketēšanā piedalījās 55 respondenti jeb 2,99%
no novada kopējā iedzīvotāju skaita virs 15 gadiem. Tika noskaidrots sabiedrības redzējums par
novada attīstību nākotnē, un novērtēts novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras
pieejamība un kvalitāte;
statistikas datu un ikgadējo pašvaldības publisko pārskatu apkopošana un analīze (galvenokārt
izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 3-7 gadiem);
tematiskās darba grupas (izglītība, kultūra, sports, veselība, sociālā aizsardzība, nevalstiskās
organizācijas, uzņēmējdarbība, ekonomika, infrastruktūra un pārvalde), piedaloties dažādu
nozaru speciālistiem, viedokļu līderiem un citiem interesentiem, kurās tika veikta jomu / nozaru
esošais novērtējums un sniegti priekšlikumi to attīstībai jeb uzlabojumiem;
vadības darba grupa, kuras uzdevums bija izskatīt Rīcības plānu un Investīciju plānu, nosakot
attīstības rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī noteikt pašvaldības attīstības prioritātes
tuvākajiem 3 gadiem, kas atspoguļojas plānotajās rīcībās un investīciju projektos;
nozaru speciālistu, pašvaldības vadības iesaiste dokumenta izstrādes procesā.
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1.

Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi

Pašvaldības misija ir ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās izveidotu institūciju un iestāžu
starpniecību nodrošināt likumos noteikto funkciju un uzdevumu, brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot
valsts un teritorijas iedzīvotāju intereses. Līdz ar to vietējo pašvaldību stratēģiskās attīstības plānošanas
dokumentos tiek aptverts viss pašvaldības darba lauks, izvirzot vīziju, mērķus teritorijas attīstībai un
identificējot prioritāri īstenojamos pasākumus saskaņā ar iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām.
Sējas novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi noteikti Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2037 (turpmāk arī – Sējas novada IAS 2037), tajā nosprausti mērķi, kurus sabiedrība pašvaldības vadībā
vēlas sasniegt ilgtermiņā. Sējas novada IAS 2037 ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa vietējā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments Sējas novadam, kas vienlaikus kalpo par ietvaru novada
attīstības plānošanai stratēģiskā un telpiskā līmenī. Tajā definēta novada vēlamā telpiskā struktūra un
vadlīnijas turpmākai teritorijas attīstības plānošanai pašvaldībā. Stratēģijā definēta teritorijas attīstības
vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti, ekonomiskā
specializācija un funkcionālu saišu stiprināšanas pasākumi. (ATTĒLS:3)

Vīzija

Sējas novads - harmoniska
dzīve vietā, kur sastopas
dabas daudzveidība un
vērtības, enerģija, radošums
un izaugsme.

Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

SM1 Aktīva, izglītota un
radoša sabiedrība

IP1 Izglītība visa mūža garumā

SM2 Pievilcīga dzīves telpa ar
kvalitatīviem pakalpojumiem

IP2 Komunālā saimniecība un
infrastruktūra

SM3 Daudzveidīgas
ekonomiskās aktivitātes,
ilgtspējīgi izmantojot dabas
vērtības un resursus

IP3 Ilgtspējīga resursu
izmantošana

SĒJAS NOVADA VĪZIJA, STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES
Sējas novada IAS 2037 noteikta teritorijas ekonomiskā specializācija jeb novada konkurētspējīgās
nozares, kuras atspoguļo pašreiz spēcīgās un nākotnē perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un
virzienus. Kā nozīmīgākās nozares Rīgas reģiona ietvaros izceltas lauksaimniecība, nekustamā
īpašuma un mājokļu nozare. Savukārt Latvijas mērogā Sējas novada ekonomisko attīstību raksturo
lauksaimniecība un sports, pateicoties Murjāņu sporta ģimnāzijai un kopējai sporta infrastruktūrai.
Eiropas mērogā novads specializējas ekoloģiskās produkcijas ražošanā un mežsaimniecībā. (Sējas
novada IAS 2037)
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2.

Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi

Sējas novada prioritātes (ATTĒLS:4) nākamajos gados ir aktīvas un sociāli nodrošinātas sabiedrības
veidošana, ilgtspējīgas dzīves un attīstītas infrastruktūras nodrošināšana, kā arī ekonomiskā potenciāla
un resursu efektīva lietojuma veicināšana. Fokusējot pašvaldības darbību šo prioritāšu sasniegšanas
virzienā, tiks nodrošināta Sējas novada teritorijas virzība uz tās vīziju – harmoniska dzīve vietā, kur
sastopas dabas daudzveidība un vērtības, enerģija, radošums un izaugsme.
Sējas novada teritorija 2025. gadā lepojas ar sabiedriski aktīvu, atbildīgu, labklājīgu un veselīgu
sabiedrību, radošu vidi ideju attīstībai, stabilu ekonomisko vidi, pieejamām darba vietām un
pakalpojumiem, teicamu sasniedzamību un tīru, sakoptu apkārtējo vidi. Teritorija ir harmoniska un
nodrošināta dzīves vieta Rīgas metropoles areāla ārējā telpā, kas sniedz priekšnoteikumus arī turpmākai
attīstībai un apdzīvojuma struktūras saglabāšanai, turpinoties depopulācijas tendencēm.

VTP1 Aktīvs un sociāli
nodrošināts iedzīvotājs

VTP2 Ilgtspējīga dzīves
vide un attīstīta
infrastruktūra

VTP3 Ekonomiskā
potenciāla un resursu
efektīvs lietojums

RV1 Kopiena

RV6 Vide un
dabas resursi

RV10
Uzņēmējdarbība

RV2 Izglītība un
prasmes

RV7 Mājokļi un
teritorija

RV11
Lauksaimniecība

RV3 Kultūrvide
un sports

RV8 Inženierinfrastruktūra un
mobilitāte

RV12 Tūrisms

RV4 Sociālā
aizsardzība un
veselības aprūpe

RV9 Drošība

RV5 Pārvaldība
un sadarbība

viedas pārvaldības, starpnozaru sadarbības un komunikācijas, ilgtspējas veicināšana

SĒJAS NOVADA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP) UN RĪCĪBAS VIRZIENI (RV) 2019.2025. GADAM
Vidēja termiņa prioritātes veido stratēģisko ietvaru arī turpmāk nosakāmiem mērķiem, rīcības
virzieniem, no tiem izrietošiem uzdevumiem un rīcībām. Sējas novada attīstības programmā 2019.2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzieni ir saskaņā ar Sējas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā 2037 gadam noteikto, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam prioritātēm,
Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritātēm. Tās izriet no Sējas
novada resursu, attīstības tendenču, izaicinājumu un iespēju raksturojuma un vērtējuma, tematisko
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darba grupu priekšlikumos un iedzīvotāju aptaujas anketās paustajām idejām un vispārējām tendencēm
plānošanā. Pašvaldības uzdevums ir pamatot savas vajadzības un plānotās rīcības, to lietderību, kas
ietver ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.
Definētās vidēja termiņa prioritātes (ATTĒLS:4) ir vienlīdz līdzvērtīgas, tās aptver visu vietējās
pašvaldības darba lauku, veicamās funkcijas, un tikai kompleksa, racionāla un pārdomāta rīcības virzienu
īstenošana var veicināt novada attīstību, uzlabojot darba un dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem.
Svarīga ir rīcības virzienu savstarpējā integrācija un saskaņota ieviešana, kas atspoguļojas sadarbībā
projektu un pasākumu ieviešanā. Kā horizontāla prioritāte, kas integrējama visos rīcības virzienos ir
viedas pārvaldības, starpnozaru sadarbības un komunikācijas, ilgtspējas veicināšana.
Pārņemot pieredzi no Sējas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam, rīcību virzieni formulēti
kā jomas, nozares, akcentējot, ka visi definētie virzieni ir vērsti uz to attīstību, izaugsmi, pilnveidi visos
aspektos. Pašvaldības plāni attīstīt katru no nozarēm iezīmējas uzdevumos un pasākumos, kuri detalizēti
Rīcību plānā un projektos, kas paredzēti Investīciju plānā, tādā veidā iezīmējot prioritāri īstenojamās
aktivitātes. Īpaši svarīga ir rīcību virzienos definēto attīstāmo nozaru savstarpējā integrācija, kas
atspoguļojas Rīcību un Investīciju plānā pie plānotajām starpnozaru aktivitātēm, projektiem.
Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde notiek brīdī, kad aktuāli ir
administratīvi teritoriālās reformas jautājumi. Īpaši svarīgi šajā plānošanas dokumentā ir fokusēties
uz Sējas novada teritorijai, iedzīvotājiem, uzņēmējiem nepieciešamo pakalpojumu un
infrastruktūras uzlabojumiem, izvirzīt skaidras prioritātes un veicamos darbus. Sējas novada
attīstības programma 2019.-2025.gadam kalpos par pamatu teritorijas un iesaistīto pušu interešu
aizstāvībai un ieceru realizācijai arī pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.
Kā pirmā vidēja termiņa prioritāte (1. tabula) izvirzīta aktīva un sociāli nodrošināta iedzīvotāja
attīstība. Sējas novada iedzīvotāji ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības galvenais resurss un dzīves
vides veidotājs. Aktualizēti kopienas, nevalstiskā sektora atbalsta un līdziesaistes jautājumi. Nevalstiskā
sektora darbība papildina pašvaldības īstenotās aktivitātes un kalpo par pilsoniskas, vietas attīstībā
ieinteresētas un piederīgas sabiedrības veicinošu faktoru.
Nākamajā plānošanas periodā nepieciešams turpināt jau iesākto kvalitatīvas un pieejamas izglītības,
daudzveidīgas kultūrvides un sporta aktivitāšu atbalstā un nodrošināšanā. Uzmanība jāpievērš sociālās
aizsardzības jautājumiem visās vecuma grupās, jādomā par atbalstu ģimenēm ar bērniem. Sabiedrības
veselības veicināšana ieguvusi aktualitāti pateicoties Eiropas Savienības fondu programmām,
akcentējot pašvaldības lomu sportisku un izglītojošu aktivitāšu organizēšanā.
Vairāku pašvaldības pārziņā esošo sociālās vides jomu – izglītības iestāžu tīkls, sociālā aizsardzība –
deinstitucionalizācijas pasākumi, veselības aprūpe – ģimenes ārstu pieejamība, u.c. – pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes attīstība ir tieši atkarīga no nacionāla līmeņa politikas un redzējuma.
Prioritātes darbības lauku iezīmē arī pašvaldības pārvaldība – iestāžu, administrācijas, struktūrvienību
efektīvs un mērķtiecīgs darbs, augsta kapacitāte, pieejami un kvalitatīvi pašvaldības nodrošinātie
pašvaldības lomu tieši sadarbības veicināšanā.
1.tabula Pirmā vidēja termiņa prioritāte, rīcības virzieni un uzdevumi
VTP1 AKTĪVS UN SOCIĀLI NODROŠINĀTS IEDZĪVOTĀJS
RV1 KOPIENA

U.1.1. Veicināt kopienas pašiniciatīvu un sabiedrisko aktivitāti
U.1.2. Veicināt nevalstiskā sektora sadarbību un ilgtspēju
U.1.3. Īstenot ģimeņu atbalsta pasākumus

RV2 IZGLĪTĪBA UN
PRASMES

U.2.1. Attīstīt pieejamu un kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, profesionālās
ievirzes un interešu izglītību
U.2.2. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U.2.3. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iemaņas dažādām mērķa grupām
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VTP1 AKTĪVS UN SOCIĀLI NODROŠINĀTS IEDZĪVOTĀJS
RV3 KULTŪRVIDE UN
SPORTS

U.3.1. Attīstīt kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras pakalpojumu un
pasākumu piedāvājumu
U.3.2. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas
U.3.3. Attīstīt daudzveidīgas sporta un brīvā laika aktivitātes
U.3.4. Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru kultūrvides un
sporta attīstībai

RV4 SOCIĀLĀ
AIZSARDZĪBA UN
VESELĪBAS APRŪPE

U.4.1. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošinājumu un
kvalitāti
U.4.2. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi
U.4.3. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un uzlabot infrastruktūru
U.4.4. Veicināt veselīgu dzīvesveidu

RV5 PĀRVALDĪBA UN
SADARBĪBA

U.5.1. Attīstīt efektīvu pašvaldības darbību un pakalpojumus
U.5.2. Pilnveidot sabiedrības iesaistes un informēšanas procesus
U.5.3. Attīstīt ārējo sadarbību un komunikāciju

Kā otrā vidēja termiņa prioritāte (2. tabula) izvirzīta ilgtspējīgas dzīves vides un attīstītas
infrastruktūras nodrošināšana, ietverot vides un dabas resursu pārvaldību, mājokļu pieejamības un
apsaimniekošanas veicināšanu, rūpējoties par novada teritorijas un publiskās ārtelpas uzturēšanu.
Nozīmīgu lomu ieņem sakārtotas transporta infrastruktūras un inženiertīklu nodrošinājums, sabiedriskā
kārtība un drošība. Globālās tendences perspektīvā atspoguļosies vides un dabas resursu izmantošanas
risinājumos, ilgtspējīgā atkritumu apsaimniekošanā, jaunos mobilitātes veidos un enerģijas patēriņā.
2.tabula Otrā vidēja termiņa prioritāte, rīcības virzieni un uzdevumi
VTP2 ILGTSPĒJĪGA DZĪVES VIDE UN ATTĪSTĪTA INFRASTRUKTŪRA
RV6 VIDE UN
TERITORIJA

U.6.1. Sekmēt vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību
U.6.2. Uzlabot publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību un labiekārtojumu
U.6.3. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu

RV7 MĀJOKĻI UN
NEKUSTAMAIS
ĪPAŠUMS

U.7.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības īpašumu
pārvaldību
U.7.2. Veicināt mājokļu pieejamību un uzlabot daudzdzīvokļu ēku
apsaimniekošanu
U.7.3. Veicināt neapsaimniekoto īpašumu un degradēto teritoriju
apsaimniekošanu un revitalizāciju

RV8 INŽENIERINFRASTRUKTŪRA UN
MOBILITĀTE

RV9 Drošība

U.8.1. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru
U.8.2. Uzlabot transporta infrastruktūru un satiksmes drošību
U.8.3. Uzlabot pasažieru pārvadājumu pieejamību un mobilitāti
U.9.1. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību
U.9.2.Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā

Kā trešā vidēja termiņa prioritāte (3. tabula) izvirzīta ekonomiskā potenciāla un resursu efektīva
lietojuma veicināšana, aptverot pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību
gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Ņemot vērā Sējas novada ekonomisko specializāciju, uzsvars
liekams arī uz atbalsta iespējām lauksaimniecībā, un nozarē kopumā Eiropas Savienības politikas un
globalizācijas procesu ietekmē nākotnē paredzamas lielākas strukturālas pārmaiņas.
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Tāpat vietējai pašvaldībai ir nozīmīga loma tūrisma vides veidošanā, kam perspektīvā novada teritorijā
saskatāmas attīstības iespējas – - rekreācija, aktīvā atpūta, izmantojot dabas teritorijas un pieminekļus
u.c. resursus.
3.tabula Trešā vidēja termiņa prioritāte, rīcības virzieni un uzdevumi
VTP3 EKONOMISKĀ POTENCIĀLA UN RESURSU EFEKTĪVS LIETOJUMS
RV10

U.10.1. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību ekonomiskās vides attīstībā

UZŅĒMĒJDARBĪBA

U.10.2. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumentus un
infrastruktūru

RV11
LAUKSAIMNIECĪBA

U.11.1. Veicināt lauksaimniecības attīstību

RV12 TŪRISMS

U.11.2. Veicināt mājražošanas un amatniecības izaugsmi un kooperāciju
U.12.1. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi
U.12.2. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību tūrisma vides attīstībā
U.12.3. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru

Rīgas kā galvaspilsētas tuvums ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem Sējas novada teritorijas
turpmākajai attīstībai, tomēr jādomā par ekonomisko rādītāju celšanas pasākumiem ar vietējiem
resursiem, veicinot vienmērīgu un sabalansētu izaugsmi un mazinot sarukšanas procesus.
Sējas novada iedzīvotājiem ir svarīgi, lai arī turpmāk pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai tiktu nodrošināti
izglītības, kultūras, sporta, veselības aprūpes un sociālās aizsardzības pakalpojumi, tiktu veicināta
sabiedrības iesaiste un aktivitāte. Ne mazāk svarīga ir sakopta ārējā vide, sabiedriskā kārtība un drošība,
pieejami mājokļi un komunālie pakalpojumi, sakārtoti ceļi un pietiekams sabiedriskā transporta
nodrošinājums, kā arī labvēlīga vide ekonomiskai attīstībai, pieejamas darba vietas, attīstīta
lauksaimniecība, pieejamas aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas.
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3.

Saskaņotība un pēctecība

Sējas novada IAS 2037 ilgtermiņa uzstādījumi veidoti saskaņā ar nacionāla līmeņa ilgtermiņa plānošanas
dokumentu - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (Latvija 2030), un reģiona līmeņa
ilgtermiņa plānošanas dokumentiem – Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2000.2020. gadam. Secīgi, Sējas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam veidota saskaņā ar Sējas
novada IAS 2037, un saskaņojot ar aktuālajiem nacionāla, reģionāla, un vietēja līmeņa plānošanas
dokumentiem.
Ņemot vērā, ka 2015. gadā apstiprināta Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030. gadam un Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2014.-2020. gadam, Sējas novada
attīstības programmas 2019.-2025. gadam vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi izstrādāti, saskaņojot
ar plānošanas reģiona spēkā esošiem dokumentiem. Tāpat, saskaņošana veikta ar Latvijas Nacionālo
attīstības plānu 2014.-2020. gadam.
Sējas novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam ievērtēti izstrādes brīdī esošie konceptuālie
dokumenti, saistībā ar perspektīvo administratīvi teritoriālo reformu un nacionālo attīstības plānošanu
– izstrādē esošo Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (2019. gada janvāra redakcija) un
Reģionālās attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam1.

3.1.

Atbilstība nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem

Latvija 2030
Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (turpmāk arī – Latvija 2030) hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa plānošanas dokuments. Latvijas stratēģijas galvenie uzstādījumi
ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta
sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. Ilgtspējīgas attīstības
pamatideja aicina apmierināt esošās paaudzes vajadzības, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un
ekonomiskās attīstības intereses, vienlaikus nodrošinot vides prasību ievērošanu un dabas
daudzveidības saglabāšanos, lai nemazinātu nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas. 2
Latvijas mērķis - 2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs
justies drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums sakņosies
mantotajās, iepazītajās un jaunradītajās kultūras un garīgajās vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu
valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību radīšanai
ekonomikā, zinātnē un kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus Latvijas. Sējas novada attīstības
programmas 2019.-2025. gadam rīcībās vietējās pašvaldības mērogā iekļauta lielākā daļa no Latvija
2030 rīcību virzienu skartajiem jautājumiem (4. tabula). Katru rīcības virzienu raksturojošās aktivitātes,
kas ir saskaņā ar Latvija2030 uzstādījumiem, skatāmas Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.
III sējumā – Rīcību plāns.
4.tabula. Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam
Latvija 2030
Prioritātes
1.Kultūras telpas attīstība kultūras telpas saglabāšana,
mijiedarbība un
bagātināšana

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni
Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai
stiprināšana
Radošas sabiedrības veidošana

Sējas novada attīstības
programma 2019.-2025.
gadam
RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes
RV3 Kultūrvide un sports

2019. gada maijā vēl notiek izstrāde, nav pieejama plašāka informācija
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2010. gada 10.jūnija
Latvijas Republikas Saeimas lēmumu, skat.: http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/latvijas-ilgtspejigas-attistibasstrategija
1
2
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Latvija 2030
Prioritātes

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni

2.Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā cilvēkkapitāla bāzes vērtība
un produktivitāte

Nodarbinātības programmas darbaspēka
līdzdalības palielināšanai
Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes
kāpinājums
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība
Depopulācijas risku mazināšana
Novecošanās un mājsaimniecību struktūras izmaiņu
ietveršana sabiedrisko un sociālo pakalpojumu
politikā
Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes pieejamība
Resursu pieejamība
Darba tirgus pieejamība un diskriminācijas
mazināšana
Īslaicīgās nabadzības amortizācija un nabadzības
riska grupas
Izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības
procesa organizācijā
Skola kā sociālā tīklojuma centrs
Kontekstuāla izglītība un skolotāja profesijas maiņa
E-skola un informācijas tehnoloģiju izmantošana
Izglītošanās mūža garumā
Lietotāju virzītas inovācijas
Atvērtu inovāciju prakse
Inovatīva uzņēmējdarbība
Plaša jaunrades kultūra

Iespēju vienlīdzība un
vidusslāņa veidošanās

3.Paradigmas maiņa
izglītībā - kvalitatīva un
pieejama izglītība mūža
garumā

4. Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika - masveida
jaunrade un inovācija

Atjaunojama un droša
enerģija

5.Daba kā nākotnes kapitāls
- dabas vērtību un
pakalpojumu ilgtspējīga
apsaimniekošana
6.Telpiskās attīstības
perspektīva Sasniedzamības uzlabošana

Apdzīvojums
7.Inovatīva pārvaldība un
sabiedrības līdzdalība Sociālā kapitāla vērtības
pieaugums

Enerģētiskā drošība un neatkarība
Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana un
inovācija
Energoefektivitātes pasākumi
Energoefektīva un videi draudzīga transporta
politika
Dabas kapitāla pārvaldība
Tirgus instrumentu izveide
Dabas aktīvu kapitalizēšana
Ilgtspējīga dzīves veida veicināšana
Transporta infrastruktūras plānošana
Integrētas sabiedriskā transporta
sistēmas veidošana
Autoceļu tīkla attīstība
Sakaru, masu mediju un datu pārraides pieejamības
nodrošināšana
Pilsētu un lauku mijiedarbība
Attīstības centru funkcionālais tīkls
Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā
Pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija
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Sējas novada attīstības
programma 2019.-2025.
gadam
RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes
RV4 Sociālā aizsardzība un
veselības aprūpe
RV10 Uzņēmējdarbība
RV5 Pārvaldība un
sadarbība

RV2 Izglītība un prasmes
RV10 Uzņēmējdarbība
RV4 Sociālā aizsardzība un
veselības aprūpe
RV9 Drošība
RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes

RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes
RV6 Uzņēmējdarbība
RV11 Lauksaimniecība
RV Tūrisms
RV6 Vide un dabas resursi
RV7 Mājokļi un teritorija
RV8 Inženierinfrastruktūra
un mobilitāte

RV6 Vide un dabas resursi
RV7 Mājokļi un teritorija
RV10 Uzņēmējdarbība
RV11 Lauksaimniecība
RV12 Tūrisms
RV8 Inženierinfrastruktūra
un mobilitāte

Visi RV
RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes
RV5 Pārvaldība un
sadarbība
RV9 Drošība

Nacionālais attīstības plāns
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam3 (turpmāk arī - NAP2020) ir valsts galvenais
nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums,
prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni (RV). NAP2020 izstrādāts saskaņā ar Latvija 2030.
Vadmotīvs par Latviju 2020.gadā ir „Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts
labklājības pieaugumam!”. Lai sasniegtu vadmotīvu, noteiktas trīs prioritātes: tautas saimniecības
izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Katrai prioritātei noteikti rīcības
virzieni, to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi
ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi. Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam rīcībās iekļauta lielākā daļa no NAP2020 rīcību virzienu skartajiem jautājumiem, liekot mazāku
uzsvaru uz tādiem jautājumiem kā izcilu pētniecību un augstāko izglītību, augstražīgu un eksportspējīgu
ražošanu, kas nav aktuāli, vai ir citā līmenī risināmi un atbalstāmi virzieni Sējas novadā. (5.tabula) Katru
rīcības virzienu raksturojošās aktivitātes, kas ir saskaņā ar NAP2020 uzstādījumiem, skatāmas Sējas
novada attīstības programmas 2019.-2025. III sējumā – Rīcību plāns.
5.tabula. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam

Sējas novada Attīstības programma
2019.-2025. gadam
PRIORITĀTE “Tautas saimniecības izaugsme”
RV “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
RV10 Uzņēmējdarbība
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi"
RV11 Lauksaimniecība
RV12 Tūrisms
RV “Izcila uzņēmējdarbības vide”
RV10 Uzņēmējdarbība
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
RV “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
RV2 Izglītība un prasmes
izglītība”
RV “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana”
RV6 Vide un dabas resursi
RV7 Mājokļi un teritorija
PRIORITĀTE “Cilvēka drošumspēja”
RV “Cienīgs darbs”
RV2 Izglītība un prasmes
RV10 Uzņēmējdarbība
RV “Stabili pamati tautas ataudzei”
Visi RV
RV “Kompetenču attīstība”
RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes
RV “Vesels un darbspējīgs cilvēks”
RV3 Kultūra un sports
RV4 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
RV9 Drošība
RV “Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
RV1 Kopiena
līdzdalība kā piederības”
RV3 Kultūrvide un sports
RV5 Pārvaldība un sadarbība
RV9 Drošība
PRIORITĀTE “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
RV “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos –
RV10 Uzņēmējdarbība
teritoriju potenciāla izmantošana”
RV11 Lauksaimniecība
RV12 Tūrisms
RV7 Mājokļi un teritorija
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
RV “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba
RV10 Uzņēmējdarbība
iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”
RV12 Tūrisms
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
RV “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
RV3 Kultūrvide un sports
apsaimniekošana”
RV6 Vide un dabas resursi

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012. gada 20.decembra
Latvijas Republikas Saeimas lēmumu, skat.: http://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/nacionalais-attistibas-plans
3
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Ņemot vērā, ka Sējas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam darbības laiks pārsniedz
NAP2020 termiņu, 6. tabulā veikta saskaņošana ar izstrādē esošā Latvijas Nacionālais attīstības plāna
2021.-2027. gadam (turpmāk arī NAP2027) kodola piedāvājumu (2019. gada aprīļa redakcija). NAP2027
mērķis ir stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam. Ņemot vērā, ka nav
zināma NAP2027 izvirzītajiem rīcības virzieniem pakārtotie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti katrā
no tiem, saskaņotība ar Sējas novada Attīstības programmu 2019.-2025. gadam ir konceptuāla, parādot,
ka lielāko daļu no NAP2027 ietvertajiem virzieniem pašvaldība skar savās aktivitātēs nākamajā periodā.4
Katru rīcības virzienu raksturojošās aktivitātes, kas ir saskaņā ar NAP2027 uzstādījumiem, skatāmas Sējas
novada attīstības programmas 2019.-2025. III sējumā – Rīcību plāns.
6.tabula. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam
Nacionālais attīstības plāns 2021.Sējas novada Attīstības programma
2027. gadam
2019.-2025. gadam
PRIORITĀTE “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”
RV Dzimstība un atbalsts ģimenēm
RV1 Kopiena
RV Veselīgs dzīvesveids
RV3 Kultūrvide un sports
RV4 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
RV Veselības aprūpe
RV4 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
RV Sociālā iekļaušana
RV1 Kopiena
RV4 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
RV9 Drošība
PRIORITĀTE “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”
RV Kvalitatīva izglītība mūža garumā
RV2 Izglītība un prasmes
RV Zinātnes attīstība un sniegums
RV2 Izglītība un prasmes
RV10 Uzņēmējdarbība
PRIORITĀTE “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība”
RV Produktivitāte un konkurētspēja
RV2 Izglītība un prasmes
RV10 Uzņēmējdarbība
RV Inovācija un digitālā ekonomika
RV11 Lauksaimniecība
RV Cienīgs darbs un ienākumi
RV Uzkrājumi stabilitātei
PRIORITĀTE “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība”
RV Daba un vide
RV6 Vide un dabas resursi
RV7 Mājokļi un teritorija
RV11 Lauksaimniecība
RV Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi
RV10 Uzņēmējdarbība
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
RV Apdzīvojuma struktūra un mājokļi
RV7 Mājokļi un teritorija
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
PRIORITĀTE “Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”
RV Cilvēku iesaiste kultūras un sporta
RV3 Kultūrvide un sports
aktivitātēs
RV12 Tūrisms
RV Kultūras un sporta devums
RV3 Kultūrvide un sports
sabiedrībai
RV12 Tūrisms
PRIORITĀTE “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”
RV Sabiedrības drošība
RV9 Drošība
RV Tiesiskums
RV5 Pārvaldība un sadarbība
RV Piederība, saliedētība, līdzdalība
RV1 Kopiena
RV2 Izglītība un prasmes
RV5 Pārvaldība un sadarbība

4

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2020.–2027. gadam kodola piedāvājums, Pārresoru koordinācijas centrs, skat.:
http://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027
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3.2.

Atbilstība vidēja termiņa reģionāla līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentam

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, Rīgas
plānošanas reģiona Attīstības programma 2014.-2020. gadam
Stratēģija ir Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
ietverts reģiona ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva,
rekomendācijas plānošanai un kompleksi risināmie jautājumi.
Rīgas plānošanas reģiona stratēģiskie mērķi ir veidot sociāli iekļaujošu kopdzīvi labklājīgās kopienās,
sekmēt zināšanās balstītu “zaļu”, inovatīvu un elastīgu ekonomiku, kā arī atbalstīt ekoloģiski tolerantu
dzīves veidu un vietas.
Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Sējas novada teritorija
apdzīvojuma telpiskās struktūras kontekstā atrodas Pierīgas rekreācijas un vides aizsardzības telpā, un
upju, dabas un kultūrvēsturiskajā telpā. Satiksmes infrastruktūras kontekstā Sējas novada teritorijā
iezīmēts plānotais dzelzceļa līnijas Rail Baltica koridors, galvenais novadu autobusu savienojums –
Sigulda-Ragana-Sēja-Saulkrasti, kā arī teritorija iekļaujas metropoles loka savienojumā. Kompleksi
attīstāmo vietu un sadarbības telpu kontekstā Sējas novads iekļaujas kompleksajā saimnieciskās
sadarbības telpā.
Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstība tiek plānota pēc Rīgas plānošanas reģiona attīstības
programmā 2014.-2020. gadam izvirzītajiem uzstādījumiem, kuri tiek īstenoti sadarbojoties
nacionālajām, reģionālajām un vietējām pārvaldes līmeņa institūcijām.
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam un Rīgas plānošanas
reģiona Attīstības programma 2014.-2020. gadam veidotas ciešā sasaistē, līdz ar to saskaņotība ar Sējas
novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam veicama abiem dokumentiem kopā (7. tabula).
Attīstības programmas Rīcību plāna aktualizācija veikta 2018. gadā. Katru rīcības virzienu raksturojošās
aktivitātes, kas ir saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona uzstādījumiem, skatāmas Sējas novada attīstības
programmas 2019.-2025. III sējumā – Rīcību plāns.
7.tabula. Saskaņotība ar RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014-2030 un Attīstības
programmu 2014-2020
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
SĒJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2014-2030, ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020
2019.-2025. GADAM
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: SOCIĀLI IEKĻAUJOŠA KOPDZĪVE LABKLĀJĪGĀS KOPIENĀS
Prioritāte1. Vitāla dabiskā kustība un migrācija
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 1.1. - Dzimstības veicināšanas politiku izstrāde un
iedzīvotājs
īstenošana reģiona teritorijās
RV1 Kopiena
RV 1.2. - Imigrācijas un reemigrācijas politika kvalificēta
RV2 Izglītība un prasmes
darbaspēka piesaistei reģiona specializācijas sektoros un
RV3 Kultūra un sports
teritorijās
VTP3 Ekonomiskā potenciāla un resursu
efektīvs lietojums
RV10 Uzņēmējdarbība
Prioritāte 2. Kopienas un to pašpietiekamība
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 2.1. - Sociālā plānošana un sabiedrības rīcībspējas
iedzīvotājs
stiprināšana
RV1 Kopiena
RV 2.2. - Kopienu iniciatīvu un attīstītāju institūciju
RV4 Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
veicināšana
RV5 Pārvaldība un sadarbība
Prioritāte 3. Elastīga un izcila izglītība
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 3.1. - Fizisko aktivitāšu infrastruktūras attīstīšana
iedzīvotājs
pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestāžu tīklā
RV2 Izglītība un prasmes
RV 3.2. - Valsts un pašvaldību iestāžu sasaiste elastīgai
RV3 Kultūra un sports
profesionālajai un mūžizglītībai
VTP3 Ekonomiskā potenciāla un resursu
efektīvs lietojums
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
SĒJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2014-2030, ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020
2019.-2025. GADAM
RV 3.3. - Inovatīva biznesa, izcilas pētniecības un augstākās
RV10 Uzņēmējdarbība
izglītības sasaiste reģiona viedas attīstības teritorijās
RV11 Lauksaimniecība
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: ZINĀŠANĀS BALSTĪTA “ZAĻA”, INOVATĪVA UN ELASTĪGA EKONOMIKA
Prioritāte 4. Globāli konkurētspējīgas nozares
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 4.1. - Zināšanu un tehnoloģiju eksporta atbalsts izciliem, iedzīvotājs
inovatīviem, starptautiskiem „nišas” produktu uzņēmumiem RV1 Kopiena
un nozarēm
RV2 Izglītība un prasmes
RV 4.2. - Izglītības un pētnieciska biznesa organizāciju,
RV3 Kultūra un sports
centru un infrastruktūras attīstīšana
VTP2 Ilgtspējīga dzīves vide un attīstīta
RV 4.3. - Kultūras un radošo industriju stiprināšana reģionā
infrastruktūra
RV 4.4. - Tūrisma attīstība un mārketings reģiona
RV6 Vide un dabas resursi
starptautiskai atpazīstamībai
VTP3 Ekonomiskā potenciāla un resursu
RV 4.5. - Atbalsts izcilu vides sektora pakalpojumu un
efektīvs lietojums
produktu radīšanai uzņēmumos un teritorijās
RV10 Uzņēmējdarbība
RV11 Lauksaimniecība
RV12 Tūrisms
Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika
VTP2 Ilgtspējīga dzīves vide un attīstīta
RV 5.1. - Vienoto iekšējās un ārējas sasniedzamības
infrastruktūra
infrastruktūras tīklu stiprināšana
RV6 Vide un dabas resursi
RV 5.2. - Integrēta un funkcionāli diferencēta sabiedriskā
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
transporta tīkla izveide
RV 5.3. - Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R savienojumu un
mezglu stiprināšana
RV 5.4. - Integrēta iekšējo un Piekrastes ūdeņu savienojumu
tīkla izveide
RV 5.5. - Pilsētu iekšējā transporta un to savienojumu
attīstība
Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 6.1. - Pašatbildības un finansiālās pašpietiekamības
iedzīvotājs
stiprināšana investīciju un pašu ieņēmumu bāzes
RV1 Kopiena
pieaugumam
RV5 Pārvaldība un sadarbība
RV 6.2. - Specializētu un daudzveidīgu teritoriju veicināšana VTP2 Ilgtspējīga dzīves vide un attīstīta
RV 6.3. - Atbalsts iniciatīvām, attīstības dalībnieku lomas
infrastruktūra
pieaugumam teritoriju „horizontālā” pārvaldībā
RV9 Drošība
RV 6.4. - Ilgtspējīgu un efektīvu pakalpojumu sistēmu
VTP3 Ekonomiskā potenciāla un resursu
attīstība pašvaldību un pašvaldību sadarbības teritorijās
efektīvs lietojums
RV10 Uzņēmējdarbība
RV11 Lauksaimniecība
RV12 Tūrisms
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: EKOLOĢISKI TOLERANTS DZĪVES VEIDS UN VIETAS
Prioritāte 7. Ilgtspējīga dzīvesvide
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 7.1. - Telpiskās struktūras līdzsvara uzturēšana
iedzīvotājs
RV 7.2. - Pamatfunkcijās un pašpietiekamībā balstītas
RV1 Kopiena
apdzīvoto vietu sistēmas veidošana
RV5 Pārvaldība un sadarbība
RV 7.3. - Ilgtspējīgu, atjaunojamos resursos balstītu
VTP2 Ilgtspējīga dzīves vide un attīstīta
enerģijas sistēmu attīstība
infrastruktūra
RV 7.4. - Noslēgto ūdens resursu un atkritumu
RV6 Vide un dabas resursi
izmantošanas loku attīstība teritorijās
RV7 Mājokļi un teritorija
RV 7.5. - Cilvēcīga, funkcionāla un vajadzībās daudzveidīga
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
mājokļu un publisko ārtelpu tīklu stiprināšana
RV 7.6. - Adaptācijas stratēģijas un teritoriāli diferencēti
risinājumi klimatiskām pārmaiņām
Prioritāte 8. Vieda attīstība
VTP1
Aktīvs
un
sociāli
nodrošināts
RV 8.1. - Reģiona viedās specializācijas politikas izveide un
iedzīvotājs
īstenošana viedas attīstības teritorijās un vietās
RV5 Pārvaldība un sadarbība
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2014-2030, ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020
RV 8.2. - Detalizēts viedas specializācijas iespēju
pašnovērtējums
RV 8.3. - Uzņēmējdarbības produktivitātes veicināšana
RV 8.4. - Vietējos resursos balstītas uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana
RV 8.5. - Inovatīvas, ilgtspējīgas un drošas (zaļās)
mobilitātes veicināšana
RV 8.6. - Rīgas un kaimiņu pašvaldību sadarbības
veicināšana

3.3.

SĒJAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019.-2025. GADAM
VTP2 Ilgtspējīga dzīves vide un attīstīta
infrastruktūra
RV8 Inženierinfrastruktūra un mobilitāte
VTP3 Ekonomiskā potenciāla un resursu
efektīvs lietojums
RV10 Uzņēmējdarbība
RV11 Lauksaimniecība
RV12 Tūrisms

Atbilstība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem

Sējas novada attīstības programmas 2019.–2025. gadam izstrādē ievērota pēctecība, izmantoti līdz šim
izstrādātie un politikas veidošanas procesā apstiprinātie galvenie Sējas novada pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumenti:
•
•
•

Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2037 (noteikti novada teritorijas attīstības
ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi);
Sējas novada teritorijas plānojums 2013.–2024. gadam (noteikta un attēlota novada telpiskā
struktūra, atļautā izmantošana);
Sējas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam (noteikti novada teritorijas attīstības
vidēja termiņa uzstādījumi).

Sējas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2037

Sējas novada Attīstības
programma 2012.-2018.
gadam

Sējas novada attīstības
programma 2019.-2025.
gadam

SĒJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA
Sējas novada IAS 2037 izstrādāta reizē ar Sējas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam, līdz
ar to ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi ir veidoti ciešā sasaistē un savstarpēji
saskaņoti.
Sējas novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes un rīcību
virzieni ir saskaņā ar Sējas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2037. gadam noteikto ilgtermiņa
vīziju, prioritātēm, stratēģiskajiem mērķiem, un pēctecīgas Sējas novada attīstības programmā 2012.2018. gadam paredzētajam. (ATTĒLS:5)
Izstrādājot Sējas novada attīstības programmu 2019.–2025. gadam, izvērtēti Ādažu, Saulkrastu,
Limbažu, Krimuldas, Inčukalna novadu pašvaldību vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti. Ekonomiskās specializācijas un sadarbības jomu identificēšanā ar Sējas novadu, izskatītas
kaimiņu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. (7. tabula)
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7.tabula Ādažu, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas, Inčukalna novadu pašvaldību vidēja termiņa attīstības uzstādījumi
Pašvaldība
Ādažu novads
Attīstības
programma
2016.-2022.
gadam5

Saulkrastu novads
Attīstības
programma
2014.-2020.
gadam6

Ekonomiskā specializācija
✓ Mājokļi;
✓ Reģionālas
nozīmes
tirdzniecības, noliktavu un
loģistikas pakalpojumi;
✓ Lauksaimniecības
produktu
pārstrāde;
✓ Pārtikas rūpniecība;
✓ Piepilsētas lauksaimniecība;
✓ Militārā infrastruktūra;
✓ Sports un atpūta. (Ādažu
novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.-2037.gadam)

✓ Viesu uzņemšanas industrijas
attīstība;
✓ Ostas un tās infrastruktūru
attīstīšana, mazizmēra kuģu
uzņemšana un apkalpošana.
(Saulkrastu novada ilgtermiņa
attīstības stratēģija 25 gadiem)

Ilgtermiņa / vidēja termiņa teritorijas attīstības
uzstādījumi
VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra
VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes
drošība
VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide
VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas
VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs
VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika
pavadīšanas iespējas
VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un
definēta to iespējamā izmantošana
VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem
VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība
VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes
VTP11: Attīstīta kultūra
VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība
VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu pārvalde
VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana
VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām,
iestādēm un organizācijām
VP1. Radīt pamatnosacījumus, lai Saulkrasti kļūtu par
Baltijas reģiona nozīmes kūrortu.
VP2. Nodrošināt ostas darbību visu gadu un iespējas
ostā pieņemt un apkalpot mazizmēra kuģus.
VP3. Nostiprināt un dažādot vispārējās un interešu
izglītības sistēmu un uzlabot tās konkurētspēju.
Kultūras dzīvi veidot tā, lai tā būtu aktīva un apmeklēta
visa gada garumā.
VP4. Iegūt reģionālas nozīmes attīstības centra statusu.

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Sējas novadu
Sadarbības jomas:
•

Tūrisms un aktīva atpūta;

•

Ādažu novada velo maršruta Ādaži-Sēja iekļaušana Eiro
Velo maršrutu tīklā;

•

Nepieciešams izbūvēt veloceliņu trases (KadagaMurjāņi, Vecvārnas-Mellupe-Lilaste (caur Sējas novada
teritoriju), savstarpēji savienojot ciemu teritorijas, kā arī
sekmēt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām saistībā ar
reģionālas nozīmes veloceliņu infrastruktūras attīstību.

•

Ādažu militārā poligona teritorija;

•

Sadarbība
ar
Aizsardzības
ministriju
infrastruktūras uzlabošanā (Vecštāles ceļš);

•

Dabas aizsardzība - aizsargājamā ainavu apvidus
„Ādaži” apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un
iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes ezera piekrastes
apsaimniekošana.

Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā 25 gadiem
apskatīti divi sadarbības jautājumi ar Sējas novada pašvaldību:
1)

2)

Saulkrastu pilsētai piegulošo dārzkopības sabiedrību
un vasarnīcu ciemu teritorijas un to apsaimniekošana,
kuru
iemītnieki
izmanto
Saulkrastu
novada
infrastruktūru;
sabiedriskā transporta kustība Sējas (tālāk – Murjāņu
un Siguldas) virzienā: autobusu kursēšanas biežums ir
nepietiekošs un novadiem vajadzētu šeit kopīgiem
spēkiem censties to aktivizēt.

5

Ādažu novada attīstības programma 2016.-2022. gadam. Skat.: https://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma-2016-2022/

6

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam. Skat.: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8248
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ceļu

Pašvaldība

Ekonomiskā specializācija

Ilgtermiņa / vidēja termiņa teritorijas attīstības
uzstādījumi

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Sējas novadu
Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
Rīcību un Investīciju plānā paredzēts sadarbības projekts
Saulkrastu, Sējas, Carnikavas, Limbažu un Salacgrīvas novadiem
- vienota pakalpojumu klastera veidošana ar kaimiņu novada
pašvaldībām un uzņēmējiem.

Limbažu novads
Attīstības
programma 2017.2023. gadam7

Limbažu
novada
ekonomiskā
specializācija:
✓ Pārtikas rūpniecība;
✓ Lauksaimniecība;
✓ Mežsaimniecība
un
kokapstrāde;
✓ Transports
un
kravu
pārvadājumi;
✓ Tūrisms. (Limbažu novada
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija
2013.-2030.
gadam)

Krimuldas
novads

✓

Attīstības
programma 2015.2021. gadam8

✓
✓
✓
✓

Lauksaimnieciskās
produkcijas ražošana un
pārstrāde;
Mežsaimniecība;
Būvmateriālu ieguve,
ražošana un pārstrāde;
Tūrisma, rekreācijas un
pakalpojumu objekti;
Transporta un loģistikas
pakalpojumi.

VTP1 Kvalitatīvi, pieejami un sabiedrības vajadzībām
atbilstoši pakalpojumi.
VTP2 Sabiedrības pašiniciatīvas stiprināšana.
VTP3 Novadam specifisku resursu attīstīšana.
VTP4 Atbildīga un ilgtspējīga resursu izmantošana.

VTP1 Daudzpusīgu un konkurētspējīgu zināšanu
pieejamība un apguve, kas vērsta uz uzņēmējdarbības
un privāto iniciatīvu attīstību.
VTP2 Efektīva, atvērta, uz klientu orientēta pārvalde.

Identificētās sadarbības iespējas:
•
pašvaldību autoceļu sakārtošana un uzturēšana;
•
sabiedriskā transporta nodrošinājums;
•
dabas resursu izmantošana;
•
veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība un
dažādu speciālistu nodrošināšana;
•
uzņēmējdarbības atbalsts, veidojot specializāciju un
sadarbojoties pakalpojumu sniegšanā;
•
izglītības specializācija un starpnovadu sadarbība tās
attīstīšanai;
•
kopīgi sporta un kultūras pasākumi;
•
vienota tūrisma pakalpojumu un produktu izstrāde.
Funkcionālās saites:
•
•

VTP3 Droša un harmoniska vide ar kvalitatīvu un
energoefektīvu infrastruktūru.
VTP4 Nacionālā līmenī atpazīstams un saliedēts
novads.

•

•

7
8

Limbažu novada attīstības programma 2017.-2023. gadam. Skat.: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_7071
Krimuldas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam. Skat.: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1467
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Vides aizsardzība un tūrisms (Gaujas nacionālā parka
aizsardzības un tūrisma aktivitātes;
Izglītības jomā funkcionālās saites ar Sējas, Limbažu un
Siguldas novadiem veidojas vispārējās izglītības
pakalpojumu saņemšanā - Krimuldas vidusskolā
vispārējo izglītību iegūst arī Sējas novada skolēni, jo
Sējas novadā nav vidusskolas;
Kopīga interešu teritorija vairākiem novadiem ir
Inčukalna gāzes krātuve, kuras teritorija iestiepjas
Inčukalna novadā un Sējas novadā;
Risināta tilta pār Lojas upi (Krimuldas un Sējas novada
robežošanās vietā Murjāņos) saistīto jautājumu
sakārtošana, tehniskā stāvokļa uzlabošana un novada
sasniedzamība (aktivitāte Rīcības plānā).

Pašvaldība
Inčukalna novads
Attīstības
programma 2013.2019. gadam9

9

Ekonomiskā specializācija
Rīgas reģionā:
✓ Sports;
✓ Aktīvais tūrisms;
✓ Būvmateriālu ražošana.
(Inčukalna novada IAS
2013-2035)

Ilgtermiņa / vidēja termiņa teritorijas attīstības
uzstādījumi
VTP1 Konkurētspējīga vispārīgā,
mūžizglītība, NVO stiprināšana

interešu

VTP2 Ražošanas teritoriju attīstība
VTP3 Ilgtspējīga pieejamo resursu izmantošana

Inčukalna novada attīstības programma 2013.-2019. gadam. Skat.: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2971
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un

Funkcionālās saites, sadarbības jomas ar Sējas novadu
•
•
•

Tūrisms un aktīvā atpūta (tūrisma maršruti,
infrastruktūra);
Transports (autoceļu kvalitāte, sabiedriskais transports,
dzelzceļa pārvadājumi);
Dabas aizsardzība (Gaujas baseina apsaimniekošana,
Gaujas nacionālais parks).

Sējas novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam
Pasūtītājs: Sējas novada dome

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”

Kontakti: “Jēņi”, Loja, Sējas novads,

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga,

LV-2142, tel.: 67977739

LV – 1045, tel.: 67320809

www.seja.lv

www.rp.lv

