RĪCĪBAS PLĀNS
SM1 IZGLĪTOTA UN SABIEDRISKI AKTĪVA VIETĒJĀ SABIEDRĪBA
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Sējas novada
dome,
PII „Bitīte”

Pašvaldības budžets

(precizēts ar
24.01.2017.
domes lēmumu)

Sējas novada
dome,
PII „Bitīte”

Pašvaldības budžets

Sējas novada
dome,
PII „Bitīte”

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

RV1 IZGLĪTĪBA
U1 Pilnveidot pirmskolas izglītības pieejamību un kvalitāti
R 1.1

Labiekārtot un modernizēt PII „Bitīte”
telpas

PII un Mūzikas un mākslas skola atrodas
atsevišķās telpās

2016.

Ierīkots sanitārais mezgls
R 1.2

R 1.3

R 1.4

R 1.5

R 1.6

Izveidot PII „Bitīte” filiāli Pabažos

PII pakalpojumi Pabažos

2018.

Attīstīt rotaļu un atpūtas zonas PII
teritorijā

Pilnveidoti rotaļu laukumi PII teritorijā
Paplašinātas pastaigu iespējas

2015.

Pilnveidot PII „Bitīte” materiāltehnisko
bāzi un metodiskos materiālus

Mūsdienīgi mācību materiāli un materiāltehniskā
bāze

2018.

Sējas novada
dome,
PII „Bitīte”

2015.

Sējas novada
dome,
PII „Bitīte”

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada
dome

Pašvaldības budžets

Nodrošināt
mūsdienīgu
aprīkojumu PII „Bitīte”
Piesaistīt jaunus speciālistus

tehnisko IKT

nodrošinājums PII
„Bitīte”
(projektors, interaktīvā tāfele)

Logopēds PII „Bitīte”

2014.

U2 Pilnveidot pamatskolas un vispārējās izglītības pieejamību un kvalitāti

1

R 1.7

Reorganizēt Pabažu pamatskolu par
Sējas pamatskolas filiāli

R 1.8

Modernizēt fizikas un ķīmijas mācību Mūsdienīgi aprīkoti un prasībām atbilstoši eksakto
kabinetus izglītības iestādēs
zinātņu priekšmetu kabineti

R 1.9

R 1.10

Optimizēta Sējas pamatskolas
pamatskolas pārvaldība

Īstenot energoefektivitātes pasākumus Paaugstināta Pabažu pamatskolas
Pabažu pamatskolā
energoefektivitāte

un

Pabažu

2018.

R 1.11

Renovēt Sējas pamatskolas mājturības Modernizēts un prasībām atbilstošs mācību
un tehnoloģiju kabinetu
kabinets

R 1.12

Veikt izglītības iestāžu informatizāciju

R 1.13

Atjaunot Sējas pamatskolas dzīvokli Dzīvošanai pieejams skolas dzīvoklis jaunajiem
skolas vajadzībām
izglītības nozares speciālistiem

Izglītības iestādes aprīkotas ar mūsdienīgām IKT

Pašvaldības budžets

2014.

Sējas novada
dome, izglītības
iestādes

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2012.

Sējas novada
dome, Pabažu
pamatskola

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2014.

Sējas novada
dome, Sējas
pamatskola

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

ēkas

Renovēt Sējas pamatskolas 2.stāvu, zāli Mūsdienu prasībām atbilstoša un pieejama Sējas
un skatuvi
pamatskolas tehniskā infrastruktūra

Sējas novada
dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2014.

Sējas novada dome,
Sējas pamatskola

2018.

Sējas novada dome,
izglītības iestādes

2015.

Sējas novada dome,
Sējas pamatskola

Pašvaldības budžets

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

U3 Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītības nodrošinājumu
R 1.14

Izveidot Interešu centru (mūžizglītības
materiāltehniskās bāzes
nodrošinājums)

Nodrošinātas telpas Interešu centram
Nodrošināts inventārs rokdarbiem, galdniecībai un
atpūtai
Izveidota un labiekārtota aktivitāšu vieta interešu
grupām un dažāda vecuma iedzīvotājiem
(izveidots Sējas novada Bērnu un jauniešu centrs,
izveidots Jauno māmiņu klubs u.c.); saliedēta un
aktīva vietējā sabiedrība

2018.
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R 1.15

Paplašināt mūžizglītības
saturisko piedāvājumu

aktivitāšu Regulāri prasmju un kompetenču apmācības
semināri un kursi
Piesaistīti speciālisti un vietējie entuziasti Interešu
centra darbībā un aktivitātēs

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets

Sējas novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

Īstenoti mūžizglītības projekti
R 1.16

Attīstīt Mūzikas un Mākslas skolas
darbību

Uzlabota sadarbība ar izglītības iestādēm (t.sk.
regulāras darbu izstādes)

RV2 SPORTS, KULTŪRA UN ATPŪTA
U4 Uzlabot sporta aktivitātēm nepieciešamo infrastruktūru
R 1.17

R 1.18

R 1.19

R 1.20

Rekonstruēt izglītības iestāžu sporta
laukumus

Moderna, pieejama un prasībām atbilstoša sporta
infrastruktūra

Labiekārtot Sējas ciema centra sporta
laukumu

Moderna, pieejama un prasībām atbilstoša sporta
infrastruktūra

Renovēt Lojas sporta laukumu un Moderna, pieejama un prasībām atbilstoša sporta
izveidot sporta laukumu bērniem
infrastruktūra

Labiekārtot peldvietu pie Pabažu ezera

Ierobežota
iespēja piekļūt peldvietai
automašīnām

2018.
(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2014.
2017.
(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

ar

Izveidots gājēju celiņš caur skolas parka teritoriju
Labiekārtota peldvieta
R 1.21

Izveidot skeitparku

Pieejams skeitparks novada jauniešiem

3

R 1.22

Atbalstīt un veicināt mototrases izveidi Pieejama mototrase novada teritorijā

R 1.23

Sadarboties ar Murjāņu
ģimnāziju tās tālākai attīstībai

sporta Moderna un prasībām atbilstoša Murjāņu Sporta
ģimnāzijas
tehniskā
infrastruktūra
un materiāltehniskā bāze

Popularizēt un paplašināt
aktivitāšu pieejamību

sporta Regulāri sporta un aktīvās atpūtas pasākumi

R 1.24

Apzināti un piesaistīti vietējie entuziasti novada
sporta aktivitāšu organizēšanā

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Valsts budžeta līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
Sējas novada
Sporta centrs

Pašvaldības budžets

2014.
2018

Sējas novada dome,
Sējas novada
kultūras nams(

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

U5 Attīstīt novada kultūras dzīvi un infrastruktūru
R 1.25

R 1.26

Uzlabot Lojas kultūras nama skatuves
aprīkojumu
Veikt energoefektivitātes pasākumus
un kapitālo remontu Lojas kultūras
namā.
Attīstīt Lojas kultūras nama teritoriju

Pilnveidots
skatuves
un apskaņošana

apgaismojums

Izbūvētas telpas zem skatuves

(precizēts ar 17.03.2015.
domes lēmumu)

Paplašināta autostāvvieta
Izveidots atpūtas parks un rotaļu laukums
bērniem

R 1.27
R 1.28

2013.

Sakārtot dzejnieces Austras Skujiņas Labiekārtota piemiņas vietas apkārtne
piemiņas vietu

2013.

Labiekārtot Sējas parka teritoriju un Labiekārtota parka apkārtne, pastaigu takas,
Sējas ozola apkārtni
apgaismojums; ierīkoti soliņi

2016.

R 1.29

(izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

R 1.30

(izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

R 1.31

Attīstīt vietējo amatiermākslu

Aktīvi vietējie amatiermākslas kolektīvi

2017.

Sējas novada dome,
Sējas novada
kultūras nams
Sējas novada dome
Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

4

Pieejamas labiekārtotas telpas izstādēm
R 1.32

Veicināt novada iedzīvotāju radošumu Apzināts novada iedzīvotāju radošais potenciāls,
un iesaisti sabiedriskās aktivitātes
talanti

Sējas novada dome,
kultūras iestādes

2018.

Aktīvas kultūras un citu jomu iedzīvotāju interešu
grupas (jaunieši, seniori, u.c.)
R 1.33

Stiprināt nacionālo identitāti un vietējās Gadskārtu tradicionālo svētku atzīmēšana
tradīcijas novadā
Valsts svētku un piemiņas pasākumi
Izdot grāmatu par Sējas novadu

Izdota grāmata par Sējas novadu

Pašvaldības budžets

kultūras un izglītības
iestādes

2018.

Saglabātas vietējās kultūras un sporta tradīcijas
R 1.34

Sējas novada dome,

2015.

Sējas novada dome,
kultūras un izglītības
iestādes
Sējas novada dome,
bibliotēkas

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

U6 Pilnveidot novada bibliotēku darbību un infrastruktūru
R 1.35

R 1.36

R 1.37

Īstenot bibliotēku
digitalizāciju
Uzlabot
aprīkojumu

krājumu

bibliotēku

Digitalizēts bibliotēku krājums
Bibliotēkās pieejamas jaunas datubāzes

tehnisko Nodrošināts
mūsdienīgs
un tehnoloģijas

Lasītavu telpu izveide visās novada
bibliotēkās

2015.

Sējas novada dome,
bibliotēkas

2018.

Sējas novada dome,
bibliotēkas

aprīkojums

Turpināt
sadarbību
izglītības iestādēm

ar

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Ierīkota lasītava Sējas novada bibliotēkā
Ierīkota lasītava Pabažu bibliotēkā

2016.

Ierīkota lasītava „Ainavas” bibliotēkā
R 1.38

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Regulāri kopīgi izglītības iestāžu un bibliotēku
pasākumi un projekti

2018.

Sējas novada dome,
bibliotēkas
Bibliotēkas un
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets

5

R 1.39

Veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu
vidū

Regulāri konkursi bērniem un jauniešiem, „Bērnu
žūrijas” aktivitātes
Izveidotas
lasīšanas
visās bibliotēkās

zonas bērniem

2018.

Pašvaldības budžets
Bibliotēkas un
izglītības iestādes

RV3 VESELĪBAS APRŪPES UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
U7 Uzlabot veselības aprūpes pieejamību
R 1.40

Nodrošināt izglītības
veselības punktiem

R 1.41

Uzlabot
veselības
pakalpojumu pieejamību

iestādes

ar Mūsdienu prasībām atbilstoši veselības punkti
visās izglītības iestādēs

aprūpes Ierīkots lifts Lojā (pašvaldības administratīvā
centra ēkā „Jēņi”)

2015.

2014.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi,

Pieejams pašvaldības transports veselības un
sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai (ar
pacēlāju)

valsts budžeta līdzekļi,
privātie līdzekļi

Lielāka ģimenes ārstu pieejamība (darba laiki)
Speciālistu piesaiste (fizioterapeits,
fluorogrāfs u.c.) konsultācijām

okulists,

Viegli sasniedzams medpunkts iedzīvotājiem ar
funkcionāliem traucējumiem
R 1.42

Organizēt izglītojošus pasākumus par Mūžizglītības lekciju cikls
veselīgu dzīvesveidu
veselīgu dzīvesveidu

iedzīvotājiem

par

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas
apmācības kursi izglītības darbiniekiem, pašvaldības
darbiniekiem u.c.

2018.

Sējas novada dome,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi,
valsts budžeta līdzekļi

6

Preventīvs darbs atkarību problemātikā
U8 Paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu
R 1.43

Izveidot publisko pirti Pabažos

Pieejami sabiedriskās pirts pakalpojumi
Pieejamas dušas un veļasmašīnas

2016.

Sējas novada dome,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2017.

Sējas novada dome,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

R 1.44

Izveidot mājas aprūpes brigādi

Pieejama sociālā aprūpe mājās

R 1.45

Izveidot Pusceļa māju un krīzes centru

Pieejami
īslaicīgi
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi un palīdzība krīzes situācijā
nonākušām personām

2014.

Sējas novada dome,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Interešu centrā pieejamas specializētās darbnīcas
dažāda vecuma un interešu grupām (jaunajām
māmiņām, jauniešiem, senioriem, u.c.)

2015.

Sējas novada dome,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

R 1.46

Izveidot Dienas nodarbinātības centru

RV4 PĀRVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJU AKTIVITĀTE
U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti
R 1.47

R 1.48

R 1.49

Veicināt vietējās politiskās varas Sekmīgs vietējās lēmējvaras darbs un e-pārvalde
pieejamību un lēmumu pieņemšanas Aktīva un informēta vietējā sabiedrība par
caurspīdīgumu
pašvaldības aktualitātēm
Veicināt izpildvaras atpazīstamību un
kapacitāti

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

Sekmīgs vietējās izpildvaras darbs
Aktīva un informēta vietējā sabiedrība
pašvaldības aktualitātēm

Īstenot
pašvaldības
darbinieku Paaugstināta
kvalifikācijas celšanas pasākumus
kapacitāte

pašvaldības

administratīvā

par

2015.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets
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R 1.50

R 1.51
R 1.52

R 1.53

Ieviest iekšējās kvalitātes kontroli un Paaugstināta
radoši iniciatīvu vērtēšanu novada kapacitāte
pārvaldībā
Ieviest Vienas pieturas aģentūras
principu novada pārvaldībā
Izstrādāt pašvaldības iestāžu un nozaru
attīstības plānus

pašvaldības

administratīvā

Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība
iedzīvotājiem
Mērķtiecīgs un sekmīgs pašvaldības iestāžu darbs,
kas ir saskaņā ar novada kopējiem stratēģiskajiem
uzstādījumiem

Uzlabot informācijas apmaiņu par Labi informēti iedzīvotāji par novadā pieejamajiem
pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem
pakalpojumiem

R 1.54

Attīstīt sadarbību
ar
apkārtējām pašvaldībām

Kopīgi īstenoti projekti ar apkārtējo novadu
pašvaldībām un pieredzes apmaiņas pasākumi

R 1.55

Attīstīt starptautisko sadarbību

Sadraudzības pašvaldības ārvalstīs

R 1.56

Veicināt NVO sektora aktivitāti un
atbalstīt to iniciatīvas

Regulāri NVO konkursi un projekti

R 1.57

Aktīvas vietējās biedrības

Izstrādāt un īstenot novada jaunatnes Izstrādāta
stratēģija,
politikas ilgtermiņa stratēģiju
novada jaunieši

aktīvi

vietējie

2016.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2013.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2016.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
Administrācija

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

Sējas novada dome,
Administrācija

Pašvaldības budžets

U10 Uzlabot vispārējo komunikāciju un informācijas apriti
R 1.58

Pilnveidot novada mājaslapas saturu

Pieejama informācija par valsts normatīvajiem
aktiem īsumā
Nodrošināt
informācijas
reizi nedēļā

aktualizēšanu

2018.
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R 1.59

Nodrošināt
pašvaldības
budžeta izdevumu analīzi

Publiski pieejama pašvaldības budžeta izdevumu
analīze

R 1.60

Personificēt
atgādinājumus un
vēstules
Attīstīt mērķtiecīgas sabiedriskās
attiecības ar iedzīvotājiem (t.sk.
uzņēmējiem un citām sociālajām
grupām)

Pilnveidota
komunikācija ar
vietējiem
iedzīvotājiem, uzņēmējiem
Izstrādāts un ieviests efektīvs komunikācijas
mehānisms

Uzlabot starpnozaru komunikāciju

2018.

Sējas novada dome,
izpilddirektors

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
Administrācija

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
Administrācija un
iestādes

Pašvaldības budžets

Regulāras nozaru un starpnozaru speciālistu un
viedokļu līderu tikšanās un darba grupas

2018.

Sējas novada dome,
Administrācija un
iestādes

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

R 1.63

Iesaistīt jauniešus novada attīstības Aktīvi un novada attīstības aktivitātēs iesaistīti
plānošanā un projektos
vietējie jaunieši

2018.

R 1.64

Aktivizēt nevalstisko organizāciju NVO un interešu grupas piedalās ar novada
sektoru un interešu grupas diskusijās attīstību saistītās diskusijās un aktivitātēs
un lēmumu pieņemšanā

2018.

R 1.61

R 1.62

Sējas novada dome
Sējas novada dome

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

SM2 PIEVILCĪGA DZĪVES TELPA AR KVALITATĪVIEM PAKALPOJUMIEM
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi

RV5 KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN INFRASTRUKTŪRA
U11 Rekonstruēt ūdens un kanalizācijas tīklus
R 2.1

Rekonstruēt Lojas ciema ūdens un
kanalizācijas tīklus

Jauna urbuma izbūve
Kanalizācijas sistēmas attīstība „Jāņciemā”

2017.
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R 2.2

R 2.3

R 2.4

R 2.5

R 2.6

Rekonstruēt un paplašināt Pabažu
Uzlabota un attīstīta ūdens un kanalizācijas
ciema ūdens un kanalizācijas tīklus
sistēma „Ezerskolai”, Pasta ielā; izbūvēta sūkņu
stacija pie pasta

2015.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi

Izbūvēt centralizētu kanalizācijas un
notekūdeņu sistēmu Murjāņu ciemā

2016.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi

2017.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi

2017.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi

2016.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2015.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2015.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Centralizēta kanalizācijas un notekūdeņu sistēma
Murjāņos
Organizēta un ar normatīviem aktiem regulēta
Gāršmuižas ciema kanalizācijas un notekūdeņu
attīstīšana

Izstrādāt normatīvus individuālo
dzīvojamo māju kanalizācijas un
sadzīves notekūdeņu bioloģiskai
attīrīšanai Gāršmuižas ciemā

Pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi
Ābelītēs, Vaivariņos un Jaunkrimuldā

Izveidot centralizētus kanalizācijas
tīklus Ābelītēs, Vaivariņos un
Jaunkrimuldā

Izstrādāta kārtība kāda notiek individuālo māju
Izstrādāt kārtību individuālo māju
pieslēgšanai pie centralizētās ūdens un pieslēgšana centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem
kanalizācijas tīkliem

U12 Uzlabot centralizēto siltumapgādi un ēku energoefektivitāti
Veikta tīkla „Sudrabkalni” – „Zeltiņi” izpēte un
uzlabošana
2016.
Veikta tīkla „Katlu māja” – „Klubs” uzlabošana

R 2.7

Atjaunot siltumapgādes tīklu Lojas
ciemā

R 2.8

Rekonstruēt iekšējos siltumapgādes
tīklus

Rekonstruēti iekšējie siltumapgādes tīkli „Jēņos”,
„Bitītē” un „Klubā”

R 2.9

Veikt publisko ēku energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus

Īstenota novada administratīvā centra ēkas „Jēņi”
siltināšana
Īstenota Pabažu pamatskolas siltināšana

10

Īstenota Lojas kultūras nama siltināšana (t.sk.
veikts energoaudits)
Īstenota PII „Bitīte” telpu siltināšana
R 2.10

Atjaunot „Ezerskolas” siltumapgādes
sistēmu

Rekonstruēta „Ezerskolas” ēkas siltumapgādes
sistēma

2016.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

R 2.11

Atjaunot Pabažu pamatskolas
siltumapgādes sistēmu

Rekonstruēta
Pabažu
siltumapgādes sistēma

2017.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2016.

Satiksmes ministrija

Valsts budžeta līdzekļi

2018.

Satiksmes ministrija

Valsts budžeta līdzekļi

pamatskolas

ēkas

U13 Attīstīt dzīvojamo fondu
R 2.12

Veicināt jauna dzīvojamā fonda
attīstību

Izveidots
jauns dzīvojamais
novada teritorijā

fonds

R 2.13

Veicināt apsaimniekošanas biedrību
izveidi

Aktīvas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas
biedrības

R 2.14

Veicināt daudzdzīvokļu māju
siltināšanu

Īstenoti daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti

R 2.15

Veicināt daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanu

Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi

Privātie līdzekļi

RV6 CEĻU INFRASTRUKTŪRA UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
U14 Uzlabot autoceļu kvalitāti
R 2.16

Rekonstruēt valsts reģionālo autoceļu
P6 Saulkrasti – Sēja - Ragana

Veikta autoceļa
satiksmes drošība

rekonstrukcija, uzlabota

R 2.17

Rekonstruēt valsts vietējos autoceļus
V88 Jaunzemnieki - Rītiņas un V78
Saulkrasti - Vidriži

Veikta autoceļu
satiksmes drošība

rekonstrukcija, uzlabota

R 2.18

(izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

Sējas novada dome

11

Rekonstruēt pašvaldības autoceļus un
ielas

Autoceļa Murjāņi - Beltes asfalta seguma izbūve
(precizēts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

(izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

R 2.19

Rekonstruēt autoceļu tiltus

Rekonstruēta Maija iela un izbūvēts gājēju celiņš

2016.

Rekonstruēta Krasta iela un izbūvēts gājēju celiņš
Rekonstruēts autoceļš
Murjāņu
veikals – Jaunkrimulda
Rekonstruēts Vecais Gaujas ceļš un izveidots
savienojums ar Saulkrastu ceļu

2016.

R 2.21
R 2.22

2018.

Rekonstruēts autoceļš Eglaines – Eipuri
Rekonstruēts autoceļš uz Stēderu kapiem
Rekonstruēts autoceļš uz d/s „Vairvariņi”

2018.
2015.
2018.

Rekonstruēts Vecais Murjāņu ceļš
Rekonstruēts autoceļš Kalējkrogs – Jaunķīši (3,55
km) (papildināts ar 24.01.2017. domes lēmumu)
Rekonstruēts tilts pār Loju

2018.
2018.

(izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

R 2.20

2016.

2017.

Sējas novada dome

U15 Attīstīt gājējiem un velobraucējiem nepieciešamo infrastruktūru
Izveidot velosipēdistu celiņu posmā
Izveidots velosipēdistu un gājēju ceļš līdz Gaujas
„Murjāņi– Loja – Sējas skola – Sēja –
tiltam
Sējas novada dome
2018.
Pabaži”
Uzlabot gājēju satiksmes organizāciju
posmā „Pasta ēka – Skola”

Nodrošināta ceļu satiksmes drošība Pabažos
Uzlabots ielu apgaismojums Murjāņu ciemā

2015.
2015.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi,
valsts budžeta līdzekļi
Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi
Valsts budžeta līdzekļi

12

Pilnveidot ielu apgaismojumu gājēju
celiņam Murjāņos, izbūvēt veloceliņu
R 2.23

R 2.24

R 2.25

R 2.26

Izbūvēts velosipēdistu celiņš no Gaujas tilta līdz
Murjāņu Sporta ģimnāzijai (gar A3 šoseju)

Uzlabot gājēju drošību, pilnveidojot ielu Nodrošināta ceļu satiksmes drošība novadā
apgaismojumu un ieviešot citus
satiksmes drošības infrastruktūras
elementus
Pieskaņot sabiedriskā transporta
kursēšanas laikus iedzīvotāju
vajadzībām

Sējas novada dome,
Satiksmes ministrija

2017.

Sējas novada dome

Valsts budžeta līdzekļi

U16 Uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību
Iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sabiedriskā
transporta kursēšanas laiki
2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Valsts budžeta līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Uzlabot sabiedriskā transporta
Pieejams sabiedriskais transports
pieejamību posmā „Sigulda – Turaida –
Sēja – Loja – Murjāņi”
Nodrošināt iespēju izmantot pašvaldības Pieejams pašvaldības autotransports (ar pacēlāju)
autotransportu (ar
nepieciešamības gadījumā
pacēlāju)
RV7 PUBLISKĀ ĀRTELPA

R 2.27

Attīstīt Lojas ciema publisko ārtelpu

U17 Labiekārtot ciemu teritorijas
Atpūtas parks pie Lojas kultūras nama (t.sk.
ainavu projekta izstrāde)
Modernizēts un labiekārtots sporta laukums
Labiekārtota PII „Bitīte” teritorija
Labiekārtota pašvaldības administratīvās ēkas
teritorija
Ierīkots skeitparks ciema teritorijā

2017.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
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R 2.28

R 2.29

R 2.30

Attīstīt Pabažu ciema publisko ārtelpu

Izveidoti rotaļu un atpūtas laukumi bērniem

Labiekārtota Pabažu pamatskolas teritorija (t.sk.
izveidota Zaļā taka)
Izveidots skeitparks ciema teritorijā
Attīstīt Murjāņu ciema publisko ārtelpu Vispārēja ciema labiekārtošana
Sadarbība ar Krimuldas novada pašvaldību ciema
attīstībā
Attīstīt Sējas ciema publisko ārtelpu
Izveidots rotaļu un atpūtas laukums bērniem
Labiekārtota Sējas parka estrāde (ar elektrību)

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi,

Izstrādāts
ainavu projekts
(pieejamībai pie apskates objektiem)

privātie līdzekļi

Labiekārtota dīķa teritorija
Nodrošināts apgaismojums
Izveidots skeitparks ciema teritorijā
R 2.31

R 2.32

R 2.33

Attīstīt Jaunkrimuldas, Ābelītes un
Vaivariņu ciemu publisko ārtelpu

Vispārēja ciemu labiekārtošana un sakopšana

Veicināt privātīpašumā esošo
degradēto teritoriju un objektu
sakārtošanu

Izstrādāta nodokļu politika degradētu teritoriju
sakārtošanas veicināšanai

Izveidot un labiekārtot publiskās zaļās
zonas

A.Skujiņas piemiņas vietas kā novada zaļā zona

2018.

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Sakārtots Vilkugravas īpašums Pabažu ciemā
Sējas parks kā novada zaļā zona
Sējas skolas parks kā novada zaļā zona
Purvu takas kā novada zaļā zona

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Sējas novada dome,
Komunālā daļa

U18 Attīstīt videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu

14

R 2.34

R 2.35

Izveidot atkritumu šķirošanas
laukumus

Celt sabiedrības vides izglītības līmeni

Atkritumu šķirošanas laukums Lojā
Atkritumu šķirošanas laukumi izglītības iestādēs
Murjāņos, Sējā un Pabažos
Atkritumu šķirošanas laukumi citos ciemos
Atkritumu šķirošanas iespējas izglītības iestādēs
Regulāra informācija par atkritumu šķirošanu
avīzē, mājaslapā
Iedzīvotāju dalība vides sakārtošanas akcijās

Nodrošināt pašvaldības un sabiedrisko
iestāžu pieejamību iedzīvotājiem ar
funkcionāliem traucējumiem

R 2.37

Nodrošināt publisko ūdeņu pieejamību Nodrošināta pieejamība pie Gaujas upes
Nodrošināta pieejamība pie Pabažu ezera
Nodrošināta pieejamība pie Lojas upes

R 2.39

R 2.40

R 2.41

Izveidot ģērbtuves un publiskās
tualetes pie publiskajiem ūdeņiem

Ierīkotas ģērbtuves un publiskās tualetes atpūtas
vietās

Izvietot ceļazīmes un norādes uz
nozīmīgiem objektiem novada
teritorijā

Izvietotas ceļazīmes un norādes novada teritorijā

Sējas novada dome,
apsaimniekošanas
uzņēmumi

Pieejami publiskā interneta punkti ciemos

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
valsts budžeta līdzekļi,
fondu līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

2015.

2018.
2018.

Fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Sējas novada dome

2018.

Izvietot informatīvas kartes - stendus Izvietotas informatīvas kartes - stendi novada
novada teritorijā
teritorijā
Nodrošināt publiskā interneta
pieejamību novada teritorijā

2018.

U19 Nodrošināt vides un informācijas pieejamību
Pieejama
vide
personām
ar
funkcionāliem traucējumiem
2016.

R 2.36

R 2.38

2016.

Sējas novada dome,
atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmumi

Sējas novada dome

Fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi
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RV8 DROŠĪBA
R 2.42

Nodrošināt iedzīvotāju fizisko drošību

U20 Uzlabot sabiedrības drošību
Pieejama vietējā policija

R 2.43

Nodrošināt iedzīvotāju emocionālo
drošību

Preventīvs sociālā dienesta, Bāriņtiesas, izglītības
u.c. iestāžu darbs
Savstarpēja tolerance iedzīvotāju starpā

R 2.44

Uzlabot domes administratīvās
komisijas darbu

Sekmīgs un aktīvs novada domes administratīvās
komisijas darbs

R 2.45

Izglītot iedzīvotājus par to, kā rīkoties
krīzes situācijas
Veicināt iedzīvotāju pilsonisko
atbildību

Zinoši novada iedzīvotāji

R 2.46

Pilsoniski atbildīga vietējā sabiedrība

2017.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
Sociālais dienests,
Bāriņtiesa, izglītības
iestādes

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
iestādes

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
iestādes

Pašvaldības budžets

SM3 DAUDZVEIDĪGAS EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES, ILGTSPĒJĪGI IZMANTOJOT DABAS VĒRTĪBAS UN RESURSUS
Nr.

Rīcības (aktivitātes vai projekta)
nosaukums

Plānotais darbības rezultāts

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Finanšu resursi/avoti

2018.

Sējas novada dome,
LAD

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

RV9 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
U20 Uzlabot uzņēmēju un pašvaldības sadarbību
R 3.1

R 3.2

Izveidot Sējas novada uzņēmēju datu
bāzi

Aktuāla informācija par vietējiem
uzņēmējiem un lauksaimniekiem

novada

Uzlabot savstarpējo pašvaldības un
uzņēmēju informācijas apriti

Regulāra aktuālākās informācijas apmaiņa starp
pašvaldību un uzņēmējiem

16

R 3.3

Izveidot
sadarbības
piesaistot koordinatoru

R 3.4

Veicināt sadzīves pakalpojumu
piedāvājuma paplašināšanos novadā

R 3.5
R 3.6
R 3.7
R 3.8
R 3.9

R 3.10

R 3.11

organizāciju, Izveidota Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome
Pieejami daudzveidīgi sadzīves pakalpojumi

U21 Veidot pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi
Piesaistīt uzņēmējdarbības konsultantu Pieejams uzņēmējdarbības konsultants topošajiem
un esošajiem novada uzņēmējiem
Piesaistīt darba aizsardzības speciālistu Pieejamas
darba aizsardzības
speciālista konsultācijas
Veidot pašvaldības fondu
Izveidots
pašvaldības
fonds
vietējās
uzņēmējdarbības atbalstam
uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai
Nodrošināt pašvaldības telpu nomas
iespējas ar atvieglojumiem
Pielāgot nodokļu atvieglojumus
uzņēmumiem, kas veicina novada
ekonomisko izaugsmi

Pieejamas telpas uzņēmējdarbībai

Veicināt amatniecības attīstību

Daudzveidīgs mākslas amatniecības produkcijas
piedāvājums
Pieejama un pieprasīta pārtikas amatniecības
(mājražošanas) produkcija

Iespējami nodokļu atvieglojumi vietējiem
uzņēmumiem (saskaņā ar valsts noteiktajiem
normatīvajiem aktiem)

Veicināt
mazās
un
vidējās Teritorijas plānojumā paredzētas ražošanas un
uzņēmējdarbības attīstību novadā
komerciāla rakstura teritorijas
Nodrošināt
nepieciešamo
infrastruktūru
ražošanas teritoriju attīstībai

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
privātie līdzekļi

2017.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2015.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2015.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets

2018.

Sējas novada dome,
LAD

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Izveidoti jauni uzņēmumi un attīstīti esošie
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RV10 LAUKSAIMNIECĪBA
R 3.12

R 3.13

R 3.14

R 3.15

R 3.16

R 3.17

R 3.18

U22 Veicināt lauksaimniecības attīstību
Veicināt tradicionālās lauksaimniecības Attīstīta tradicionālā lauksaimniecība
attīstību

2018.

Sējas novada dome,
LAD

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Veicināt netradicionālās
lauksaimniecības attīstību

Attīstīta netradicionālā lauksaimniecība
2018.

Sējas novada dome,
LAD

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Nodrošināt
aktuālāko
lauksaimniecības informāciju
zemnieku saimniecībām

Pieejamas
lauksaimniecības
speciālista konsultācijas

2018.

Sējas novada dome,
LAD

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2016.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie

Izpētīt vēja enerģijas izmantošanas
iespējas novadā

RV12 RESURSI
U23 Nodrošināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu
Atjaunojamo energoresursu izmantošana
2015.

Paplašināt biogāzes izmantošanu
novadā

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

Veicināt zivju resursu atjaunošanu

Atjaunojamo energoresursu izmantošana

Veicināt novada lauku vides un dabas
daudzveidības saglabāšanu

Daudzveidīga lauku vide

U24 attīstīt tūrisma infrastruktūru un piedāvājumu
R 3.19

Pilnveidot dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma apskates objektus, tos

Sakopti Gaujas upes krasti
Sakopti Lojas upes krasti
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labiekārtojot un nodrošinot to
saglabāšanu

Izveidotas purva pastaigu un izziņas takas

līdzekļi

Labiekārtota Pabažu ezera apkārtne
Labiekārtota piemiņas vieta Austrai Skujiņai
Labiekārtots Sējas parks
Sakopta un labiekārtota Sējas ozola apkārtne
Paplašināts Sējas skolas muzejs
Sakoptas Senkapu un Ugunskapu teritorijas

Veicināt esošās infrastruktūras
izmantošanu kultūras un sporta
pasākumu un nometņu rīkošanai

Regulāri sporta un kultūras pasākumi Sējas
pamatskolā un sporta kompleksā
Regulāri pasākumi viesu namos

R 3.21

Izstrādāt un izveidot aktīvā tūrisma
takas un maršrutus

Regulāri sporta pasākumi Murjāņu sporta
ģimnāzijā
Sadarbība ar apkārtējiem novadiem un reģiona
pašvaldībām

R 3.22

Nodrošināt aktuālu tūrisma informāciju Pieejama tūrisma informācija nozīmīgākajos
par vietējo tūrisma piedāvājumu
tūrisma informācijas kanālos

R 3.20

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi, privātie
līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

2018.

Sējas novada dome

Pašvaldības budžets,
fondu līdzekļi

INVESTĪCIJU PLĀNS
Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās Sējas novada investīcijas turpmākajiem 7 gadiem. Investīciju plānu ieteicams aktualizēt
katru gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam apstiprināto budžetu, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu.
Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:
•
projekta nosaukums;
•
projekta pamatojums – saistība ar Attīstības programmā noteiktajiem uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;
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projekta indikatīvā summa un finanšu instrumenti;
plānotie projekta rezultāti;
informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku un projekta partneriem.

•
•
•

FINANŠU INSTRUMENTS, (LVL VAI %)

PAPILDINĀTĪBA INDIKATĪVĀ

PROJEKTA NOSAUKUMS

ATBILSTĪBA
VIDĒJA
TERMIŅA
PRIORITĀTĒM,
RĪCĪBĀM

1
1. Atpūtas parka izveidošana un
rotaļu laukuma izveide bērniem
Lojas kultūras nama teritorijā
2. Austras Skujiņas piemiņas vietas
sakārtošana

2

AR CITIEM
PROJEKTIEM

(NORĀDĪT

SUMMA

(LVL)

PROJEKTA
N.P.K.)

3

4

PAŠVALDĪBAS

ES

CITI FINANSĒJUMA

BUDŽETS

FONDU
FINANSĒJUMS

AVOTI

5

6

PRIVĀTAIS

PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS
REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE
RĀDĪTĀJI

8

9

10
2017.

2018.

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2013.

2013.

R 1.26

3.

12 000

25%

75%

-

-

Izveidots atpūtas parks un
rotaļu laukums bērniem Lojas
kultūras nama teritorijā

R 1.27

16.

5000

100%

-

-

-

Labiekārtota piemiņas vietas
apkārtne

3. Lojas kultūras nams
(precizēts ar 17.03.2015. domes lēmumu)

R 1.25

1., 4.

830 000

75%

25%

-

-

PARTNERI

PROJEKTA
PROJEKTA
UZSĀKŠANAS REALIZĀCIJAS
DATUMS
ILGUMS

SEKTORS

7

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS

Izbūvētas telpas zem skatuves
un veikta mansarda
1.stāva izbūve, siltināšanas
pasākumi – kapitālais remonts,
restaurācija Lojas kultūras
nama ēkā (precizēts ar

11

12

-

-

2018.
2013.

(precizēts ar
17.03.2015.
domes
lēmumu)

-

17.03.2015. domes lēmumu)

4. Amatiermākslas attīstība un
pilnveidošana

R 1.31

3., 27.

tiks
precizēts

100%

-

-

-

Aktīvi vietējie amatiermākslas
kolektīvi;
pieejamas labiekārtotas telpas
izstādēm

2013.

2018.

-
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R 3.5

25.

6000

100%

-

-

-

Pieejams uzņēmējdarbības
konsultants topošajiem un
esošajiem novada
uzņēmējiem

6. Jauniešu centra izveide

R 1.14.
R 1.46.

13.

15 000

30%

70%

-

-

Izveidots Jauniešu centrs

7. Administratīvās ēkas
siltināšana, lifta izbūve uz
2.stāvu

R 1.41.,
R 2.9.,
R 2.36.

5. Biznesa eksperta pieejamība un
konsultācijas

8. Apgaismota gājēju un
veloceliņa izbūve Murjāņu ciemā
gar A3 no Gaujas tilta līdz Murjāņu
Sporta ģimnāzijai (A3 ceļa posmā
no 1,3. km līdz
4,0. km)
9. Sabiedrisko iestāžu pieejamība
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

R 2.22.

9., 18.

15., 31.

250 000

160 000

25%

-

75%

-

-

-

-

100% (valsts
budžeta
finansējums

Īstenota novada
administratīvā centra ēkas
„Jēņi” siltināšana, ierīkots
lifts

Izbūvēts gājēju un veloceliņš

R 2.36.

7., 12.

20 000

25%

75%

-

-

Pašvaldības un sabiedriskās
ēkas pieejamas un atbilstoši
aprīkotas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

10. Ambulatoro veselības aprūpes
R 1.41
pakalpojumu pilnveidošana

14.

50 000

100%

-

-

-

Kvalitatīvi un pieejami
veselības aprūpes
pakalpojumi novada teritorijā

2013.

2018.

-

2014.

2015.

-

2014.

2015.

-

2017.

2018.

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2014.

2016.

-

2014.

2018.

-

Satiksmes
ministrija
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11. Dabas aizsargājamo teritoriju
sociālekonomiskā potenciāla
uzlabošana tūrisma pakalpojumu
attīstībai

R 3.19.,
R 3.21.

16.

300 000

25%

75%

-

-

Izstrādāti tūrisma maršruti,
labiekārtoti un attīstīti dabas
un kultūrvēsturiskā
mantojuma objekti un
teritorijas (Gaujas un Lojas
upju krasti, Dzelves-Kroņa
purva pastaigu un izziņas
takas u.c.); izveidota tūrisma
informācijas sistēma

Ierīkotas lasītavas Sējas
novada bibliotēkā, bibliotēkā
„Ainavas” un Pabažu
bibliotēkā

2014.

2018.

Apkārtējās
pašvaldības

2015.

2015.

-

2015.

2015.

-

12. Lasītavas telpu izveide Sējas
novada bibliotēkā, bibliotēkā
„Ainavas” un Pabažu bibliotēkā

R 1.39.

13. Jauno māmiņu kluba izveide

R 1.14.,
R 1.46.

6.

5000

25%

75%

-

-

Izveidota un labiekārtota
Jauno māmiņu kluba aktivitāšu
vieta; regulāras
aktivitātes

14. Izglītības iestāžu
nodrošināšana ar medpunktu

R 1.40.

10.

12 000

100%

-

-

-

Prasībām atbilstoši veselības
punkti visās izglītības
iestādēs

2015.

2015.

-

100% (valsts
budžeta
finansējums

Apkures sistēmas pārbūve,
siltināšana, sporta būvju
būvniecība, telpu
rekonstrukcija

2015.

2016.

IZM

2015.

2016.

-

15. Murjāņu sporta ģimnāzijas
infrastruktūras uzlabošana un
atjaunošana
16. Sējas parka un ozola apkārtnes
labiekārtošana, parka atjaunošana

R 1.23.

R 1.28.,
R 2.30.

9.

8.

2.,11.

21 000

6 000 000

20 000

100%

-

25%

-

-

75%

-

-

-

-

Labiekārtota parka apkārtne,
estrāde; pastaigu takas;
ierīkoti soliņi un apgaismojums

-
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17. (izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

18. Pabažu pamatskolas ēkas
siltināšana

19. PII izveide Pabažos

R 1.9.

R 1.2.

20. P6 Saulkrasti - Sēja - Ragana
valsts autoceļa rekonstrukcija

7., 19.

150 000

18.

45 000

20.-24.,
28.-35.

Tiks
precizēts

R 2.16.

21. Maija ielas rekonstrukcija (0,8
km) un gājēju celiņa izbūve

22. Krasta ielas rekonstrukcija,
gājēju celiņa izbūve (0,2 km)
23. Autoceļa Murjāņu veikals Jaunkrimulda C80-92-C8 (ceļa
posmā no 0,0. km līdz 1,71. km)
rekonstrukcija
24. V79 Sēja - Murjāņi valsts
autoceļa satiksmes drošības
uzlabošana

R 2.18.

25%

100%

-

20.-24.,
28.-35.

75%

-

-

-

-

-

-

100% (valsts
budžeta
finansējums)

150 000

100%

-

-

-

30 000

100%

-

-

-

R 2.18.

20.-24.,
28.-35.

R 2.18.

20.-24.,
150 000
28.-35.

R 2.23.

20.-24.,
28.-35.

Tiks
precizēts

100%

-

-

-

Paaugstināta Pabažu
pamatskolas ēkas
energoefektivitāte

Pieejami pirmskolas izglītības
pakalpojumi Pabažos

2017.

2018.

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2017.

2018.

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2017.
Veikta autoceļa rekonstrukcija

Veikta ielas rekonstrukcija,
izbūvēts gājēju celiņš

Veikta ielas rekonstrukcija,
izbūvēts gājēju celiņš

-

-

Veikta autoceļa rekonstrukcija

-

100% (valsts
budžeta
finansējums

Uzlabota satiksmes drošība
Lojā, Birzēs un Sējā

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

-

-

2018.
(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2017.

2018.

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2015.

2016.

2017.

2018.

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2017.

2018.

(precizēts ar
24.01.2017.

(precizēts ar
24.01.2017.

-

-

-

-
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25. Ražošanas teritorijas izveide
investoru piesaistei
R 3.11.

5.

3 500 000

40%

-

-

60%

Sagatavotas ražošanas
teritorijas investoru
piesaistei; sakārtoti zemes
gabali ar pievedceļiem un
komunikācijām. Elektrības,
ūdens un kanalizācijas izbūve
ražošanas objektā
“Mehāniskās darbnīcas remonthalle” (precizēts ar

domes
lēmumu)

domes
lēmumu)

-

2015.

2018.

-

2016.

2016.

-

15.03.2015. domes lēmumu)

26. Veļas mazgāšanas un dušas
pieejamība

R 1.43.
R 1.45.

17.

25 000

25%

75%

-

-

Pieejamas publiskās dušas un
veļas mazgāšanas
pakalpojumi
Labiekārtots saieta nams
Sējas ciemā

27. Saieta nama izveide Sējas
ciemā
R 1.29.

4.

60 000

100%

-

-

-

-

-

-

2017.

2018.

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

2016.

2018.

-

28. (izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

29. (izslēgts ar 24.01.2017. domes lēmumu)

30. V78 Saulkrasti - Vidriži valsts
autoceļa rekonstrukcija

R 2.17.

20.-24.,
28.-35. 600 000

100% (valsts
budžeta
finansējums

Veikta autoceļa
rekonstrukcija

-
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31. Veloceliņa izbūve maršrutā
Murjāņi - Loja - Sējas skola - Pabaži

R 2.20.

32. V88 Jaunzemnieki - Rītiņas
valsts autoceļa rekonstrukcija

8., 20.24., 28.35.

600 000

25%

75%

-

20.-24.,
28.-35.
R 2.17.

800 000

-

-

-

100% (valsts
budžeta
finansējums

Izbūvēts veloceliņš Lojas ciems
– Sējas pamatskola (precizēts ar
17.03.2015. domes lēmumu)

2016.

2018.
2018.
(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

Veikta autoceļa asfaltēšana

2017.

-

Veikta autoceļa asfaltēšana

2017.

2018.

-

2017.

2018.

-

33. (izslēgts ar 24.01.2017. domes
lēmumu)

34. Autoceļa Murjāņi - Beltes Kadaga (12 km) asfalta seguma
izbūve

R 2.18.

20.-24.,
28.-35.

1 000 000

30%

30%

-

40%

35. Tilta un autoceļa Tilts pār Loju ceļš 80-92-C6 Loja - Krimuldas pag.
rekonstrukcija

R 2.19.

20.-24.,
28.-35.

80 000

100%

-

-

-

36.Labiekārtot un modernizēt PII
“Bitīte” telpas
(papildināts ar 15.03.2015. domes lēmumu)

37.Veicināt jauna dzīvojamā fonda
attīstību, daudzdzīvokļu māju
siltināšanu
(papildināts ar 15.03.2015. domes lēmumu)

Rekonstruēts tilts, uzlabota
satiksmes drošība

2018.
R 1.1.
R 1.4.
R 1.5.

19.

400000

75%

25%

-

-

Ēkas mansarda izbūve, telpu
paplašināšana,
multifunkcionālas zāles izveide

2014.

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

-

2018.
R 2.12.
R 2.13.

3., 7.

450000

75%

25%

-

-

Dzīvojamā māja “Grīvas”

2015.

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

-

2018.

38.Lojas ciema labiekārtošana
(papildināts ar 15.03.2015. domes lēmumu)

R 1.26.

1., 3.

400000

75%

25%

-

-

Labiekārtošanas darbi Lojas
ciematā

2016.

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

-
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39.Izveidot publisko pirti Pabažos,
pusceļa māju un krīzes centru
(papildināts ar 15.03.2015. domes lēmumu)

2018.
R 1.43.
R 1.45.

26.

400000

75%

25%

-

-

“Ezerskola” sociālā māja,
pieejami sabiedriskās pirts
pakalpojumi

2017.

(precizēts
ar
24.01.2017.
domes
lēmumu)

-
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