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PRIEKŠVĀRDS 
 

Siguldas novada pašvaldībai 2008.gads ir bijis dinamiskas attīstības gads - veiksmīgi realizēti vairāki 
nozīmīgi projekti, uzlabota infrastruktūra, veikti rekonstrukcijas darbi iedzīvotājiem būtiskos objektos. 
Siguldas novada attīstība 2008.gadā infrastruktūras, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības jomās, kuras 
virzītas uz novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos, turpinājušas 
attīstīties. Siguldas novads ar izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, sakārtoto infrastruktūru un vidi, ir 
pievilcīga dzīvesvieta. Labas satiksmes iespējas ar citām pilsētām, iespēja atrast darbu, iegūt labu izglītību, 
nodarboties ar sportu un baudīt kvalitatīvus kultūras pasākumus ir nozīmīgs priekšnosacījums iedzīvotāju 
interesei par novadu.  
 
Pēdējos trīs gados Siguldas novada pašvaldības budžets strauji pieauga. Pašvaldības 2008.gada budžets 
izpildīts visās sadaļās – gan ieņēmumos, gan izdevumos. 2008.gadā pašvaldības ieņēmumi sasnieguši 
11804451 latus – par 28,9% vairāk nekā 2007.gadā. Pagājušā gadā novada budžeta ieņēmumu sadaļa 
papildinājusies par 1 503 019 latiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – tas sniedza iespēju novada attīstībā 
ieguldīt vairāk līdzekļus. Būtiskas bija pašvaldības iemaksas Finanšu izlīdzināšanas fondā, tās sasniegušas 
1140 655 latus – pat par 29,1% vairāk nekā 2007. gadā. 
 
2008.gadā aptuveni 800 pašvaldībā nodarbinātajiem vidējā darba samaksa sasniegusi 446 latus mēnesī, 
tomēr pakalpojumu cenu pieaugums, energoresursu sadārdzināšanās un ekonomiskās krīzes sākums 
2008.gada nogalē veicināja inflācijas palielināšanos un samazināja Siguldas novada pašvaldības budžeta 
pieauguma tempus.  
 
Ik gadu Siguldas novada pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus infrastruktūras attīstībā. 2008.gadā tika 
veikta Dārza ielas rekonstrukcija, kuras laikā izbūvēta 7 metrus plata, asfaltēta ielas braucamā daļa 1,1 
kilometra garumā, kā arī 2,25 metru plats un 1,3 kilometru garš gājēju velosipēdistu celiņš, uzstādītas ceļa 
zīmes, uzklāti brauktuves apzīmējumi, kā arī ierīkots apgaismojums. Savukārt decembrī atklātā Nītaures 
ielas caurbrauktuve krietni atvieglo satiksmi un gājēji var justies drošāk, jo ir izbūvētas apgaismotas, no 
braucamās ielas daļas norobežotas gājēju ietves un izveidotas gājēju pārejas. Vērienīgo remontdarbu 
rezultātā Nītaures ielas brauktuve ir iedziļināta, izveidotas divas braukšanas joslas un gājēju ietve, kas ļauj 
droši šķērsot caurbrauktuvi, kā arī izveidota ūdens pārsūknēšanas sistēma, lai padziļinātajā ceļa daļā 
neuzkrātos ūdens.  
 
Kā ik gadus, arī 2008.gadā novadā turpinājās gājēju ietvju un veloceliņu sakārtošana, veicot bruģēšanas 
darbus gandrīz 9 000 kvadrātmetru apmērā. Pērn nobruģētas vairākas gājēju ietves: Šveices ielā gar 
Siguldas tiesu un Mākslu skolu „Baltais flīģelis”, A.Kronvalda ielā no Parka līdz Dubura ielai, Parka ielā 
gar Raiņa parku, J.Čakstes ielā, Skolas ielā no Kr.Barona ielas līdz 3.pamatskolai, Ausekļa ielā no 
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Vidus ielai, Stacijas ielā no Rīgas ielas līdz Gaismas ielai, Kr.Valdemāra ielā, 
P.Brieža ielā no Jēkaba laukuma līdz Vidzemes šosejai un gar Panorāmas ratu Svētku laukumā, kā arī pie 
Siguldas Evaņģēliski luteriskās baznīcas posmā starp Cēsu un Pils ielām. 2008.gadā izbūvēts veloceliņš 
Parka ielā gar Raiņa parku un P.Brieža ielā no Jēkaba laukuma līdz Vidzemes šosejai. Bruģis uzklāts arī 
Raiņa parkā apkārt rotaļu elementu smilšu laukumiem, izveidots bruģēts stāvlaukums Parka ielā pie Raiņa 
parka, kā arī bruģētas vairākas citas platības nelielos daudzumos, piemēram, pie R.Blaumaņa pieminekļa.  
 
2008.gadā Siguldas novada pašvaldība ir rekultivējusi Krimuldas pagasta atkrituma izgāztuvi „Sigulda” 
(„Silzemnieki”), realizējot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu 284 293,64 latu apmērā. 
Pērn noslēdzās arī Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts, un decembrī 
ekspluatācijā tika nodotas Siguldas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Pateicoties šīm iekārtām ūdens 
kvalitāte ir uzlabojies gan pilsētā, gan pagastā. Atdzelžošanas iekārtu rezultātā ūdens saturā ir samazināts 
mangāns, ūdens duļķainība, kā arī dzelzs saturs samazināts līdz pieļaujamam minimumam. Lai realizētu šo 
projektu, ir ieguldīts milzīgs darbs gandrīz desmit gadu garumā.  
 
2008.gada oktobra beigās Siguldas novada dome apstiprināja Siguldas novada Teritorijas plānojumu 
2008. – 2020.gadam un izdeva saistošos noteikumus Nr. 17 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. –
 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas stājās spēkā no 
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2008.gada 1.novembra. Teritorijas plānojums ar saistošo noteikumu un karšu palīdzību attēlo pašreizējo 
situāciju un iezīmē pašvaldības attīstības vīziju nākamajiem 12 gadiem. Plānojumā parādīts, kā pašvaldība 
plāno attīstīsies, noteikta teritorijas (zemesgabalu) atļautā izmantošana, definētas prasības zemes vienību 
lielumam, apbūvei un labiekārtošanai, noteikta teritorijas apdzīvojuma struktūra, pilsētas un ciemu 
nākotnes robežas, ielu tīkls un komunikāciju struktūra. 
 
Lai atvieglotu iedzīvotāju ikdienu, 2008.gada septembrī Raiņa ielā 3 durvis vēra Siguldas novada domes 
Pakalpojumu centrs, kurā iedzīvotāji var saņemt galvenos pašvaldības pakalpojumus – iesniegt 
iesniegumus, deklarēt dzīvesvietu, reģistrēt jaundzimušos, iesniegt pieteikumu laulībai, reģistrēt miršanu, 
veikt maksājumus pašvaldības kasē, saņemt pabalstus, izņemt nodokļu grāmatiņas. Pakalpojumu centrā 
atrodas arī Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde un Pašvaldības policija. 
 
Uzdrīkstoties un izvirzot lielus mērķus, Sigulda var sasniegt nozīmīgus rezultātus. Apliecinājums tam ir 
Baltā Flīģeļa Mūzikas svētki, festivāls Kremerata Baltica, Dailes teātra Vasaras festivāls. XXIV Latvijas 
dziesmu un XIV deju svētkos sevi apliecināja 13 tautas mākslas kolektīvi ar vairāk nekā 400 dalībniekiem. 
Ar labiem darba rezultātiem skatēs valsts mērogā sevi apliecināja Jauniešu koris „Atvars”, pūtēju orķestris 
„Sudrabskaņa”, deju kolektīvs „Vizbulīte”, tautas lietišķās mākslas studija „Vīgrieze”, folkloras kopa 
„Senleja” un koris „Spārni”. 2008.gadā Sigulda kopā ar Rīgu iesniedza pieteikumu un izturēja pirmo 
atlases kārtu dalībai konkursā par titulu „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”.  
 
Pašvaldību kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 2008.gadā ieguldīti gandrīz 37 000 lati – šūti 
jauni tērpi, iegādāti mūzikas instrumenti. 2008.gadā kā viena no darbības prioritātēm bija arī kvalitātes 
uzlabošana – organizētas apmācības darbinieku kvalifikācijas celšanai, liels solis sperts bibliotēku darbības 
attīstībā – grāmatu fonds tiek uzskaitīts elektroniski, un uzsākts darbs pie visu novada bibliotēku 
akreditācijas.  
 
Liels ieguvums 2008.gadā novada kultūras telpā ir Siguldas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas fasādes 
remonts, Gaujas Nacionālā parka administrācijas īpašumā esošās Baltās pils rekonstrukcija un Jūdažu 
sabiedriskā centra atvēršana. Pagājušajā gadā turpināts strādāt pie jaunā kultūras centra celtniecības – tiek  
izstrādāts tehniskais projekts. 
 
Siguldā pieejama kvalitatīva visu pakāpju izglītība. Katra gada lielākā daļa no pašvaldības budžeta tiek 
atvēlēta izglītības iestāžu uzturēšanai, remontiem, mācību bāzes modernizēšanai. 2008.gadā darbu sāka 
Siguldas Mūzikas skolas direktors Guntars Zvejnieks un Siguldas Mākslas skolas direktore Māra Ārente – 
jaunie direktori sevi pierādījuši kā radošas un idejām bagātas personības. Lai sniegtu jauniešiem iespēju 
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, pagājušā gada augustā durvis vēra pašvaldības izveidotais un ar Bērnu, 
ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas finansētais Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”, kurā 
jaunieši ikdienas var satikties un realizēt savas idejas. 2008.gada novembrī Siguldas Valsts ģimnāzija 
svinēja 90 gadu jubileju, kuras ietvaros notika konference un absolventu salidojums. 
 
Kopš 2008.gada aprīļa novadā uzsākta vienota bērnu reģistrācija rindai pirmsskolas izglītības iestādēs, 
vecāki bērnus uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrē Siguldas novada domes Pakalpojumu 
centrā, un reģistrēto bērnu rinda ir publiski apskatāma pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv. 
 
Mores pagastā 2008.gadā nograntētas trīs pagasta centra ielas, skolās realizēts Eiropas Sociālā fonda 
projekts „Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija Mores pamatskolā” Siguldas novada bērniem, kura 
ietvaros tika iegādāts arī mikroautobuss, kas pārvadā bērnus. 2008.gadā kapitāli izremontēts ceļš Ratnieki - 
Saulītes – 1.1 km garumā. Remontdarbi veikti arī Mores pamatskolā, Mores pagasta kultūras namā un 
Mores pagasta namā.  
 
2008.gada beigās palielinājās pašvaldības sociālā atbalsta izmaksas novada iedzīvotājiem. 
Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai – dažādiem pabalstiem novada iedzīvotājiem, 
2009.gadā tiks novirzīts par 31,3% vairāk nekā 2008.gadā. 2009.gadā plānots palielināt svarīgāko 



 

 

Siguldas novada domes 2008.gada publiskais pārskats 

 

6 
 

palīdzības veidu - garantētā minimālā ienākuma pabalstu, dzīvokļu pabalstu, pabalstus kurināmā 
iegādei un brīvpusdienas skolās - apjomu.  
 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums un pieaugošais bezdarbs, palielinātais neapliekamais 
minimums, kā arī palielinātais pievienotās vērtības nodoklis būtiski ietekmē Siguldas novada 
domes 2009.gada budžetu, kas, salīdzinot ar 2008.gada budžetu, ir samazināts par 15%. Budžeta 
samazinājums nozīmē, ka 2009.gadā pašvaldība nevarēs realizēt vairākus iecerētos projektus, kā arī 
plānotos ikgadējos ielu, ceļu un pašvaldības iestāžu ēku remontus. Cerams, ka 2009.gadā izdosies 
līdzfinansēt Eiropas Savienības projektus, piemēram, Pulkveža Brieža ielas rekonstrukciju, jauna 
bērnudārza būvniecību un Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju, jo tajos lielākā daļa izmaksu atgūstamas no 
ES fondiem un nākamajā gadā pašvaldībām kredīti tiks piešķirti vienīgi struktūrfondu projektu realizācijai. 
 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada jūnijā Siguldas novadam tiks pievienots Allažu 
pagasts. Šobrīd novada pārvaldē strādā profesionāli un kvalificēti darbinieki, kuri nodrošina veiksmīgu 
jaunā novada attīstību.  
 
Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības līdzekļiem, saistībām un saimnieciskās 
darbības rezultātu 2008.gadā. Siguldas novada domes 2009.gada prioritātes ir pašvaldības iestāžu – 
izglītības un kultūras iestāžu darba nodrošināšanu, kā arī sociālā atbalsta sniegšana novada iedzīvotājiem. 
 

 

 

Siguldas novada domes priekšsēdētājs  

Tālis Puķītis 
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SIGULDAS NOVADS 
 

Siguldas novads izveidots 2003.gada jūlijā, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam un Mores 
pagastam. Šobrīd Siguldas novads kļūst par vienu no visvairāk pieprasītākajām dzīvesvietām - to pierāda 
būvprojektu skaita pieaugums un celtniecības darbu apjoms.  
 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 2009.gada jūnijā Siguldas novadam tiks pievienots Allažu 
pagasts.  
 
Siguldas novadā ir labi attīstīta infrastruktūra, iespējas brīvā laika pavadīšanai un sevis pilnveidošanai. 
Pateicoties tam, pieaug budžeta ieņēmumi un rodas vairāk iespēju investīcijām, kas veicina novada 
turpmāko attīstību, piemēram, jauna Kultūras centra būvniecība, jaunas ģimnāzijas un bērnudārza 
būvniecība, ceļu, infrastruktūras un ūdensapgādes 
sistēmas sakārtošana.   
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

2004.gadā apstiprināts 
Siguldas novada logo 
(autors Indulis Martinsons), 
kura pamatu veido zelta 
lapas Gaujas senlejā. 
Senlejas stāvie krasti, iekrāsoti zeltā un sarkanīgā okerā, kontrastē ar tumši zilo 

Gaujas ūdeni. Tilts pār Gauju savieno abus krastus un simbolizē vairāku teritoriju savienību- 
Siguldas novadu. 
 
 
2005.gadā apstiprināts Siguldas 800 gades logo (autors I.Martinsons) - trīs stilizētas viduslaiku 
atslēgas simbolizē trīs pilskalnus Gaujas krastos – Turaidu, Krimuldu un Siguldu, vietas, kur 
ap 1207.gadu meklējami Siguldas pirmsākumi.  
 
 
2006.gadā apstiprināts Siguldas novada moto „Elpo Brīvi”, kas pauž siguldiešu garīgo un fizisko aktivitāti. 
 
 
Siguldas novadam ir 7 (septiņas) sadraudzības pilsētas: Birštonas Lietuvā, Keila Igaunijā, Folčepinga 
Zviedrijā, Štūre Vācijā, Angusa Skotijā, Logstora Dānijā un Čiatūra Gruzijā. 2004.gadā Sigulda - vienīgā 
pilsēta no Latvijas iestājās Eiropas pilsētu apvienībā „Douzelage”, lai veicinātu sadarbību un dalību Eiropas 
Savienības projektos.  

 Platība 
km2 

Siguldas pilsēta 18,2 

Siguldas pagasts 97,4 

Mores pagasts 88,9 

Kopā: 204,5 
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SIGULDAS NOVADA DOME 
 

Pašvaldības nosaukums Siguldas novada dome 
Pašvaldības juridiskā adrese Pils iela 16, LV 2150 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000048152 
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90000048152 

Finansu gads 01.01.2008. – 31.12.2008. 
Siguldas novada dome 11 deputāti 

Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis  
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers 

Izpilddirektors Uģis Mitrevics 
Siguldas pagasta administrācijas vadītājs  
Mores pagasta administrācijas vadītājs Aivars Jakobsons 

Galvenā grāmatvede Dace Spriņķe  
Teritorijas lielums/ km 2 204,5 

Iedzīvotāju skaits (31.12.2008.)  
 
 

Deputāti 

 
2005.gada 12.marta Pašvaldību vēlēšanās, Siguldas novada domē tika ievēlēti 11 deputāti: 
 

Tālis Puķītis Siguldas novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Zilvers Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Juris Ivars Čivčs Siguldas novada domes deputāts 
Dainis Dukurs Siguldas novada domes deputāts 
Aivars Jakobsons  Siguldas novada domes deputāts 
Anna Jurkāne Siguldas novada domes deputāte 
Artis Murāns Siguldas novada domes deputāts 
Valdis Siļķe  Siguldas novada domes deputāts 
Jānis Strautmanis  Siguldas novada domes deputāts 
Valentīns Zeile Siguldas novada domes deputāts 
Inese Zīle Siguldas novada domes deputāte 
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Siguldas novada dome  

 
2003.gadā izveidotās Siguldas novada domes darbu vada priekšsēdētājs, tā vietnieks un izpilddirektors. 
2008.gadā Siguldas novadā notikušas 26 domes sēdes, kurās izskatīti 629 lēmumu projekti. Saskaņā ar 
Siguldas novada domes nolikumu, Domes sēdēs, kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties aicināts 
ikviens novada iedzīvotājs. 
 
2008.gadā Siguldas novada dome no juridiskām personām saņēmusi 2989 dokumentus, no fiziskām 
personām – 3478 dokumentus. Pašvaldība pagājušajā gadā nosūtījusi 8765 dokumentus. 
 
Pašvaldības dienestu telpas atrodas četrās vietās Siguldas novadā. Lai sabalansētu pilsētas un lauku 
teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja 
pamatpakalpojumus saņemt Siguldas un Mores pagasta administrācijās. Savukārt, Sociālās palīdzības 
pārvaldes speciālisti pieņem apmeklētājus arī Siguldas pilsētas centrā, Pils ielā 6a, kur darbojas arī 
pašvaldības Dienas centrs.  
 
2008.gada septembrī Raiņa ielā 3 tika atklāts Siguldas novada domes Pakalpojumu centrs, kurā turpmāk 
iedzīvotāji ērti pieejamā vietā pilsētas centrā var saņemt galvenos pašvaldības pakalpojumus - iesniegt 
iesniegumus, deklarēt dzīvesvietu, reģistrēt jaundzimušos, iesniegt pieteikumu laulībai, reģistrēt miršanu, 
veikt maksājumus pašvaldības kasē, saņemt pabalstus, izņemt nodokļu grāmatiņas. Pakalpojumu centrā 
atrodas arī Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, Izglītības pārvalde un Pašvaldības policija. Pakalpojumu 
centram noteikts iedzīvotājiem izdevīgs darba laiks bez pusdienas pārtraukuma un izveidots bezmaksas 
informatīvais tālrunis 80000388, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk daļu jautājumu precizēt telefoniski.  
 
Līdz ar Siguldas novada izveidošanu pilsētas un pagastu vides sabalansētība realizējas gan politiskā, gan 
saimnieciskā līmenī. Deputāti no Siguldas pagasta un Mores pagasta piedalās Domes sēdēs un komiteju 
darbā – norit vienota attīstības un darba plānošana. Izveidotas pagastu administrācijas, kuras turpina pildīt 
prioritārās iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas. 
 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Siguldas novada domes galvenie uzdevumi ir: 

- izstrādāt novada sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību; 
- gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu, administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 
- veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību; 
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, sniegt sociālo 

palīdzību; 
- veicināt uzņēmējdarbību Siguldas novadā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu; 
- gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību. 

 
Siguldas novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un 
iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. 



 

 

Siguldas novada domes 2008.gada publiskais pārskats 

 

10 
 

Siguldas novada domes struktūrvienību personāls 

 
2008.gadā Siguldas novada domes struktūrvienībās nodarbināti 120 darbinieki - 38 vīrieši un 82 sievietes. 
Divas darbinieces atrodas prombūtnē - bērna kopšanas atvaļinājumā. 2008.gadā darba tiesiskās attiecības 
izbeiguši 5 (pieci) darbinieki.  
 
Maģistra grādu ieguvuši 15 Siguldas novada domes darbinieki, augstāko izglītību - 54, augstskolās, tai 
skaitā maģistrantūrā, 2008.gadā mācījās 7 (septiņi) darbinieki, vidējā vai vidējā speciālā izglītība ir 51 
darbiniekam.  
  

 
 

Siguldas novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību 

 
Pašvaldības darba vērtētāji ir Siguldas novada iedzīvotāji, kuri arvien aktīvāk iesaistās vietējās pārvaldes 
procesā, ne tikai novērtējot paveiktos darbus, bet sniedzot ierosinājumus un veidojot biedrības vai 
apvienības kopēju novada problēmu risināšanai. 
 
Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, kopš 2004.gada Siguldas novada dome ik mēnesi 5500 
eksemplāru tirāžā izdod informatīvo izdevumu „Siguldas Novada Ziņas”, ko bez maksas izplata iedzīvotāju 
pasta kastītēs. Pašvaldība regulāri sniedz informāciju nacionālajiem un reģionālajiem medijiem. Veiksmīga 
sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem - Radio „Sigulda”, „Siguldas Avīze”, „Siguldas Elpa”, 
„Siguldas Apskats” un „Rīgas Apriņķa Avīze”. 
 
2007.gada 20.janvārī darbu sāka atjaunotā pašvaldības mājas lapa www.sigulda.lv, kurai izveidotas 
mūsdienīgas atgriezeniskās saites iespējas – diskusijas, komentāri, „vēstule domei” u.c. Mājas lapas 
apmeklētāju skaits 2008.gadā no 300 apmeklētājiem dienā pieauga līdz 2000 – 3000 unikālajiem 
apmeklētājiem, veidojot www.sigulda.lv par aktuālu novada mediju, kurā ik dienas tiek ievietotas vairākas 
jaunas ziņas. 
 
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālus jautājumus, tiek organizētas aptaujas, 
sabiedriskās apspriedes un Siguldas novada domes amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem. 
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Siguldas novada domes komitejas 

 
Siguldas novada domē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā ievēlētie deputāti. Lai 
nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas 
patstāvīgas komitejas. 
 
Finanšu komiteja: 

Tālis Puķītis 
Jānis Zilvers 
Dainis Dukurs 
Valdis Siļķe 
Inese Zīle 
 

Izglītības un kultūras komiteja: 
Artis Murāns  
Jānis Strautmanis 
Jānis Zilvers 
Inese Zīle 
Anna Jurkāne 
 

Tūrisma un sporta komiteja: 
Dainis Dukurs  
Tālis Puķītis 
Aivars Jakobsons 
Valentīns Zeile 
Artis Murāns 
 

Sociālās palīdzības komiteja: 
Jānis Strautmanis 
Valdis Siļķe 
Artis Murāns 
Aivars Jakobsons 
Juris Ivars Čivčs 
 

Attīstības un vides komiteja:  
Jānis Zilvers 
Tālis Puķītis 
Aivars Jakobsons 
Juris Ivars Čivčs 
Valentīns Zeile 
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Siguldas novada domes komisijas 

 
2008.gadā Siguldas novada domē darbojās vairākas komisijas, kas nodrošinājušas pašvaldības funkcijas. 
Administratīvā komisija 
 
Indra Podziņa 
Anita Ozola 
Aleksandrs Hahelis 
Valdis Leimanis 
Kristīne Baltiņa 

 Iepirkumu komisija 
 
Uģis Mitrevics 
Jānis Zilvers 
Aivars Jakobsons 
Iveta Tillere 
Lolita Ersta 
Jānis Palkavnieks 

Dzīvokļu komisija 
 
Maruta Laiva 
Gunta Makarova 
Lita Zūkere 
Alfons Jumiķis 
Dagnija Mežavilka 
 

Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 
 
Dagnija Liepiņa 
Lolita Grencione 
Ēriks Ebuliņš 
Harijs Štrauss 
Kristīne Rozentāle 

 Zemes un denacionalizācijas 
komisija 
 
Raimonds Grūbe 
Tālis Puķītis 
Maija Geidāne 
Anita Viškere 
 

 Koncesiju uzraudzības  
komisija 
 
Uģis Mitrevics 
Juris Novožilovs 
Inta Lipovska 
Andris Akermanis 
Ioza Kuļišovs 

Pašvaldības īpašuma 
izsoles komisija 
 
Juris Ivars Čivčs 
Aivars Jakobsons 
Anita Ozola 
Anita Viškere 
Vija Dīcmane 
Zenta Āboliņa 
Zenta Bite 
 

Pašvaldības īpašuma 
privatizācijas komisija 
 
Juris Ivars Čivčs 
Aivars Jakobsons 
Anita Ozola 
Anita Viškere 
Vija Dīcmane 
Zenta Āboliņa 
Zenta Bite 
 

Komisija pašvaldības dzīvojamo māju 
nodošanai apsaimniekošanā dzīvokļu 
īpašniekiem 
 
Uģis Mitrevics 
Dagnija Liepiņa 
Jānis Palkavnieks 
Ēriks Ebuliņš 
Dzīvojamās mājas apsaimniekotāja 
pārstāvis 
Oksana Careva 
Jānis Gāga 
Siltumapgādes jautājumu komisija 
 
Jānis Palkavnieks 
Rudīte Bete 
Juris Čakšs 
Jānis Strazdiņš 
Jānis Zilvers 

Jaunatnes lietu komisija  
 
Ilze Vilciņa 
Indra Podziņa 
Daina Reizenberga 
Sandra Ķirule 
Kitija Kalniņa 
Andreta Tomsone 
Arisa Pastuhova 
Iveta Īle 
Karīna Putniņa 
Inta Janule 
Ginta Diļevka 

Siguldas novada vēlēšanu komisija 
 
Valters Mačs 
Ranta Kalniņa 
Simona Marhele 
Pēteris Modris Brencēns 
Anna Čivča 
Gunta Makarova 
Zenta Bite 

Ārkārtas situāciju 
komisija 
 
Uģis Mitrevics 
Marģerts Milberts 
Augusts Popovs  
Ina Lankovska  
Indulis Andžāns  
Imants Lārmanis 
Jānis Libkovskis 
Ēriks Andžāns 
Harijs Štrauss 
Jāzeps Andžāna 
Jānis Kārkliņš  
Modris Guķis 
Ivars Miķelsons 
Aivars Jakobsons 
Anita Ozola 

Komisija objektu 
pieņemšanai ekspluatācijā 
Andris Lauskis   
Maija Geidāne 
Pasūtītājs/ pilnvarota persona 
Būvprojekta autors 
Valsts būvinspektors 

Apstādījumu aizsardzības komisija 
Anita Ozola 
Aira Balde 
Dace Actiņa 
Inese Hirša 
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Siguldas novada domes struktūra 

 

 

Komitejas Komisijas 
Domes priekšsēdētājs 

Izpilddirektors 
Priekšsēdētāja 
vietnieks 

Mores pagasta 
administrācija 

Būvvalde Juridiskā pārvalde 

Sociālās palīdzības 
pārvalde  

Dzimtsarakstu nodaļa 

Bāriņtiesa 

Pašvaldības 
uzņēmumi 

Koncesijā nodotie 
uzņēmumi un 
īpašumi 

Iznomātie īpašumi 

Siguldas pagasta 
administrācija 

Nekustamo īpašumu 
pārvalde 

Finanšu pārvalde 

Kanceleja 

Izglītības pārvalde 

Kultūras pārvalde 

Sporta un tūrisma 
pārvalde 

Zemes pārvalde 

Bērnudārzi 

Skolas 

Kultūras 
iestādes 

Pašvaldības policija 

Sabiedrisko attiecību 
nodaļa 

Siguldas novada dome 

Personāla nodaļa 
 

Attīstības pārvalde 
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Siguldas novada domes iestādes un struktūrvienības  

 
Lai realizētu pašvaldības noteiktās funkcijas, Siguldas novadā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un 
struktūrvienības. 
 

Iestādes nosaukums un adrese 
 

Vadītājs Tālrunis, e-pasts 

Siguldas novada dome 
Pils iela 16, Sigulda 

Priekšsēdētājs  
Tālis Puķītis 

Priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Zilvers 
Izpilddirektors 
Uģis Mitrevics 

67970844 
dome@sigulda.lv  

Siguldas pagasta administrācija 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

 67976657 
sig.pagasts@sigulda.lv 

Mores pagasta administrācija 
Siguldas iela 11, More 

Aivars Jakobsons 64147240 
more@sigulda.lv 

Siguldas novada domes Pakalpojumu centrs 
Raiņa iela 3a, Sigulda 

Kristīne Baltiņa 80000388 
pakalpojumucentrs@sigulda.lv  

Siguldas novada domes Kanceleja 
Pils iela 16, Sigulda 

Simona Marhele 67970844 
dome@sigulda.lv 

Siguldas novada domes Būvvalde 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

Rudīte Bete 67800956 
buvvalde@sigulda.lv  

Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvalde 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

Diāna Indzere 67800966 
diana.indzere@sigulda.lv 

Siguldas novada domes Finanšu pārvalde 
Pils iela 16, Sigulda 

Dace Spriņķe 67970867 
dace.sprinke@sigulda.lv  

Siguldas novada domes Juridiskā pārvalde 
Pils iela 16, Sigulda 

Lolita Ersta 67970868 
lolita.ersta@sigulda.lv  

Siguldas novada Bāriņtiesa 
Raiņa iela 3a, Sigulda 

Daina Reizenberga 67970846 
daina.reizenberga@sigulda.lv  

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Raiņa iela 3a, Sigulda 

Inese Praņevska 67970862 
inese.pranevska@sigulda.lv  

Siguldas novada domes Izglītības pārvalde 
Raiņa iela 3a, Sigulda 

Sandra Ķirule 67970863 
sandra.kirule@sigulda.lv  

Siguldas novada domes Kultūras pārvalde 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

Jolanta Borīte 67800955 
jolanta.borite@sigulda.lv 

Siguldas novada domes Sporta un Tūrisma pārvalde 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

Zanda Abzalone 67800949 
zanda.abzalone@sigulda.lv 

Siguldas novada Nekustamā īpašuma pārvalde 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

Anita Ozola 67800950 
ipasumi@sigulda.lv 

Siguldas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Pils iela 16, Sigulda 

Diāna Kondratenko 67970848 
prese@sigulda.lv  

Siguldas novada domes Personāla nodaļa 
Pils iela 16, Sigulda 

Ilze Kisila 67970852 
Ilze.kisila@sigulda.lv  

Siguldas novada domes Attīstības pārvalde 
Pils iela 16, Sigulda 

Inga Zālīte 67970863 
projekti@sigulda.lv  

Siguldas Valsts Ģimnāzija 
Kr. Barona iela 10, Sigulda 

Vilnis Trupavnieks 67971461 
sigim@latnet.lv 

Siguldas 1. Pamatskola 
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda 

Valters Mačs 67973268 
s1sk@latnet.lv 
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Siguldas 2. Pamatskola 
Laurenči, Sigulda 

Ināra Zdanovska  67973373 
s2p@navigator.lv 

Siguldas 3. Pamatskola 
Skolas iela 3, Sigulda 

Ņina Balode 67971840 
sigulda3@apollo.lv  

Siguldas 2. Vidusskola 
A.Kronvalda ielā 7, Sigulda 

Rima Sitņikova 67973374 
siguldas2vsk@inbox.lv  

Siguldas vakara vidusskola 
A.Kronvalda ielā 7, Sigulda 

Māra Jēkabsone 67973374 
svvsk@inbox.lv 

Mores pamatskola 
Siguldas iela 10, More 

Gundega Pētersone 64147217 
moresk@inbox.lv 

Mūzikas skola 
Šveices iela 19, Sigulda 

Guntars Zvejnieks 67972546 
sigulda.ms@lis.lv 

Mākslas skola 
Šveices iela 19, Sigulda 

Māra Ārente 67971578 
maksla.ms@lis.lv 

Siguldas Sporta skola 
Gāles iela 27, Sigulda 

Aivars Fridrihsons sportaskola@lis.lv 

Siguldas Bērnu un Jauniešu interešu centrs 
J.Poruka iela 11, Sigulda 

Ivars Raudziņš 67972432 
sig.bjic@inbox.lv 

Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde 
Lakstīgalas iela 10, Sigulda 

Lilija Vītola 67971210 
sig.pii@lis.lv  

Pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte” 
Institūta iela 2, Sigulda 

Anda Timermane 67976177 
bernudarzs@andele.lv  

Pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” 
Strēlnieku iela 15, Sigulda 

Aiva Butevica 67971466 
piladzitis@lis.lv  

Siguldas pilsētas bibliotēka 
Strēlnieku iela 15, Sigulda 

Ligita Zīverte 67973258 
biblioteka@sigulda.lv  

Siguldas Bērnu bibliotēka 
Šveices iela 19, Sigulda 

Emīlija Šķestere 67972425 
biblioteka.bn@lis.lv  

Mores Bibliotēka 
Siguldas iela 10, More 

Indra Jakobsone 64147200 
moresbibl@lis.lv  

Siguldas pagasta bibliotēka 
Institūta iela 7, Sigulda 

Ieva Ozola 67800954 
sigpagbibl@inbox.lv  

Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos Līga Salmiņa 67957025 
judazubiblioteka@e-apollo.lv  

Siguldas pilsētas kultūras nams 
Pils iela 10, Sigulda 

Dace Pleša 67970814 
dace.plesa@sigulda.lv  

Siguldas pagasta kultūras nams 
Zinātnes iela 7, Sigulda 

Arisa Pastuhova 67800953 
arisa.pastuhova@sigulda.lv  

Mores pagasta kultūras nams 
Siguldas iela 13, More 

Ingrīda Bērziņa 64147290 
more@sigulda.lv 

Koncertzāle „Baltais Flīģelis” 
Šveices iela 19, Sigulda 

Inese Zagorska 67971062 
inese.zagorska@optinet.lv   

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 
Valdemāra iela 1a, Sigulda 

Gunta Zaķīte 67971335 
info@sigulda.lv 

Pašvaldības policija 
Miera iela 1, Sigulda 

Ivars Miķelsons 26160288 
pp@sigulda.vp.gov.lv  
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SIGULDAS NOVADA SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA 
 
2008.gada nogalē Siguldas novadā deklarētas 15 372  personas, salīdzinot ar 2007.gadu, iedzīvotāju skaits 
pieaudzis par 467 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju pieaugums Siguldas novadā saistīts gan ar dzimstības 
palielināšanos, gan ar iedzīvotāju mehānisko pieaugumu – arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju izvēlas 
Siguldas novadu kā savu patstāvīgo dzīvesvietu.  
 

 
 
No 15 372 Siguldas novadā reģistrētajām personām 8 355 jeb 54% ir sievietes un 7 017 jeb 46% - vīrieši. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguldas novada attīstībai par labu liecina galvenās vecuma grupas Siguldas novadā – novadā palielinās 
iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā.  
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Siguldas novadā 2008.gadā turpina palielināties dzimstība - novadā reģistrēti 219 jaundzimušie (109 
meitenes un 110 zēni) - par 7 (septiņiem) mazuļiem vairāk nekā 2007.gadā. 2008.gadā dzimušajiem 
visbiežāk izvēlētie vārdi bija Marta, Emīlija, Elizabete, Estere, Sabīne, Emīls, Ričards, Ernests, Martins un 
Kristers.  
Jaundzimušie ieguvuši arī reti izvēlētus un savdabīgus vārdus – Evoleta, Kintija, Grēta, Grieta, Keira, 
Digna, Gabija Dana, Letīcija Tīna, Ance Jete, Beilija Alise, Olivers, Namejs un Gabriels. Arī 2008.gadā 
Siguldas novada dome turpina atbalstīt vecākus, katram novadā deklarētājam jaundzimušajam izmaksājot 
pabalstu vienas minimālās algas apmērā.  
 
2008.gadā miruši 207 Siguldas novada iedzīvotāji - par 44 iedzīvotājiem vairāk nekā 2007.gadā.  
 

 
 
2008.gadā Siguldas novadā reģistrētas 176 laulības - novada Dzimtsarakstu nodaļā - 130, bet Siguldas 
novada baznīcās - 46. Pagājušajā gadā reģistrēts par 26 laulībām mazāk kā 2007.gadā. 
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IZGLĪTĪBA SIGULDAS NOVADĀ 
 

Siguldas novada pašvaldības budžeta lielākā izdevumu daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu - 
vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes skolu uzturēšanu. Mērķtiecīgi 
tiek uzlabota izglītības un kultūras iestāžu materiālā bāze, tomēr joprojām skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs joprojām nepieciešams lielāks finansējums mācību līdzekļiem, mūsdienīgam tehniskajam 
aprīkojumam. 
 
Kopš 2008.gada septembra Siguldas novada domes Izglītības pārvalde uzsākusi darbu jaunās telpās – 
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, kas sniedz iedzīvotājiem labāku pieejamību un sadarbības iespējas.  
 
Siguldas novadā izveidojies sazarots izglītības iestāžu tīkls. Lai tas dinamiski attīstītos, nepieciešama gudra 
un efektīva rīcībpolitika, tādēļ 2009.gadā plānots apstiprināt izglītības attīstības stratēģiju. Atbilstoši 
izvirzītajam mērķim, noteikta vīzija: „Siguldas novada izglītība ir daudzveidīga visu pakāpju vides un 
iedzīvotāju attīstības sistēma, kas nodrošina katra Siguldas novada iedzīvotāja harmonisku attīstības 
iespēju, sākot no audzināšanas ģimenē, pirmsskolas līdz motivētai mūžizglītībai. Izglītība ir pieejama, 
kvalitatīva un daudzveidīga, atpazīstama Latvijā un pasaulē”. 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

Siguldas novadā darbojas pašvaldības un privātas iniciatīvas pirmsskolas izglītības iestādes.  
Pašvaldības: 

• Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde; 
• Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”; 
• Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”; 
• Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs “Kastanītis”, kas arī veic 5-6 gadīgo bērnu apmācību. 

Privātas iniciatīvas pirmsskolas izglītības iestādes: 
• Biedrība - Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde; 
• SIA “Pumpurdārzs”. 

 
Veiksmīgi koordinējot darbu, novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinājušas iespēju 
apmeklēt bērnudārzu arī vasarā, jo jau laikus tika noslēgti priekšapmaksas līgumi ar vecākiem, kas novērsa 
situāciju, kad vecāki lūdz nodrošināt vietu, tomēr vēlāk pārdomā un iestāde spiesta strādāt ar lieliem 
zaudējumiem. 
 
Kopumā novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošinātas vietas 507 audzēkņiem. 

 
Kopš 2008.gada maija Siguldas novada dome uzsākusi vienotu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādēs, 
reģistrs pieejams arī mājas lapā www.sigulda.lv. 2009.gada sākumā I pakāpes reģistrā rindai uz vietu 
pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrēti 585 bērni vecumā no dzimšanas brīža; no 3 gadu vecuma un 
vecāki – 211. 2009.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes varēs nodrošināt vietas tikai 137 
bērniem. 



 

 

Siguldas novada domes 2008.gada publiskais pārskats 

 

19 
 

2008.gads, salīdzinoši ar iepriekšējo, bijis vēl dinamiskāks un radošāks. Līdztekus jau iesakņotām un 
stabilām norisēm realizēti un iecerēti jauni projekti. 2008.gada oktobrī iesniegts projekts jaunas 
pirmsskolas izglītības iestādes ar 160 vietām būvniecībai. Finansējums pieejams Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes „Pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros. Kā atbildīgā 
iestāde, īstenošanu nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, sadarbojoties ar Valsts 
reģionālās attīstības aģentūru. Plānojamā finansējuma intensitāte: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
un 15% Siguldas novada pašvaldība. Plānojamais projekta īstenošanas ilgums no 2009.gada – trīs gadi. 
 
Vecāku vidējie izdevumi 2008.gadā par bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu bija 
36 lati mēnesī. Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādē vecākiem 2008.gadā jāmaksā 135 lati, bet SIA 
„Pumpurdārza” pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vecākiem – 220 lati mēnesī. 2008.gadā, 
pateicoties Siguldas novada domes atbalstam, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vecāki 
sedza 14,7%, pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 10,3%, bet pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte” 
bērnu vecāki 15,2% no kopējām bērnudārza izmaksām, apmaksājot tikai ēdināšanas izdevumus. 

 
 

 
Lai sniegtu vecākiem atbalstu, Siguldas novada dome 2008.gadā nolēma palielināt finansējumu par 
Siguldas novadā deklarētu bērnu uzturēšanos privātās pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbalstu 50 latu 
apmērā iestādes maksas segšanai var saņemt pēc noteiktas kārtības, ja bērns apmeklē privātu pirmsskolas 
izglītības iestādi Siguldas novadā vai citā pašvaldībā, noslēdzot trīspusēju līgumu starp privāto pirmsskolas 
izglītības iestādi, bērna vecākiem vai aizbildņiem un Siguldas novada domi. Gatavojot 2009.gada budžetu, 
Izglītības pārvalde veica analīzi, kurā secināts, ka Siguldas novada domei viena audzēkņa uzturēšana 
mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē izmaksā no 130 līdz 200 latiem, atkarībā no audzēkņu 
skaita. Lai vairāk izmantotu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitāti un mazinātu rindas, Izglītības 
un kultūras komiteja nolēma paaugstināt atbalsta finansējumu līdz 100 latiem mēnesī, tomēr krīzes 
apstākļos nepieciešamais finansējums trūkst, un pašvaldība arī 2009.gadā apstiprinājusi atbalstu 50 latu 
apmērā. 
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Vispārējā izglītība 

 
2008./2009.mācību gadā Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās mācījās 2176 skolēni, bet 
profesionālās ievirzes skolās 1132 skolēni. Vislielākais skolēnu skaits novada vispārizglītojošajās skolās ir 
Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas 3.pamatskolā un Siguldas 1.pamatskolā. 

 

 
 

 
 
Pašvaldības Izglītības pārvaldes veiktā skolēnu dinamikas analīze novada izglītības iestādēs liecina, ka 
nākamā gada laikā skolēnu skaits vēl nedaudz samazināsies – tas saistīts ar bērnu dzimstības 
samazināšanos iepriekšējos gados. Tomēr, pamatojoties uz iedzīvotāju skaita palielināšanos (mehāniskais 
pieaugums), kā arī dzimstības pieaugumu, drīzumā skolēnu skaits stabilizēsies un tam būs tendence 
palielināties.  
 
2008.gadā Siguldas novada skolās mācības 1.klasē uzsāka 158 skolēni. 

Skola 1. klasē mācības uzsākušo skolēnu 
skaits 2008. gadā 

1. pamatskola 48 
2. pamatskola - 
3.pamatskola 84 

Mores pamatskola 11 
2. vidusskola 15 
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2008.gadā tika turpināts uzsāktais darbs pie novada izglītības sistēmas pārstukturizācijas, plānojot Siguldas 
Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju, paredzot piebūvi 3.pamatskolas vajadzībām. Tomēr Izglītības un 
kultūras, kā arī Attīstības komitejas pieņemtais lēmumu nav uzsākts īstenot saistībā ar ekonomisko krīzi 
2008.gada nogalē. Kopš 2009.gada sākuma norit atkārtota situācijas analīze, izvērtējot pieejamos resursus 
un attīstības iespējas, neparedzot jaunas skolas celtniecību. Saistībā ar Izglītības un Zinātnes ministrijas 
gatavoto lēmumu „nauda seko skolēnam”, kurš īstenosies no 2009./2010.mācību gada sākuma, tiek rūpīgi 
izvērtēts jautājums par 2.pamatskolas pastāvēšanas iespējām. Skolēnu skaits skolā katastrofāli krities, 
2009.gada sākumā tas ir 91, nav nokomplektēta 1., 2.klase, 3-4.klase ir apvienota un tajā mācās 12 skolēni.  
 

2008.gadā pašvaldība atbalstījusi brīvpusdienu programmas līdzfinansējumu 1.klašu skolēniem 5000 latu 
apmērā. Pozitīvi vērtējams, ka pašvaldība atbalstījusi logopēda darba uzsākšanu skolā no 2008.gada 
septembra, jo daudziem skolēniem ir valodas problēmas.  2008.gadā palielināts budžets sadarbībai ar 
klīnisko psiholoģi Baibu Martinsoni 6600 latu apmērā, lai nodrošinātu konsultācijas arī pirmsskolas iestāžu 
audzēkņu vecākiem un pedagogiem. 
 

Pirmo gadu 1.septembrī pašvaldība visiem skolēniem dāvināja dienasgrāmatas, kurās ietverta nozīmīga 
informācija par novadu - pirmsskolas izglītības iestāšu audzēkņi un 1.klašu skolēni dāvanā saņēma 
krāsojamās grāmatiņas „Mana Sigulda”. 
 
2008.gada maijā noslēdzās Siguldas novada domes organizētais skolēnu – gidu apmācību II posms, 
sertifikātus ieguva 11 jaunieši.      
 
2008.gada vasarā Siguldas pašvaldība uzsāka sadarbību ar Valsts nodarbinātības aģentūru, nodrošinot 
vasarā darbu 24 jauniešiem vecumā no13-14 gadiem un 30 darba vietas jauniešiem no 15 gadu vecuma, 
tika nodarbināti arī sertifikātus ieguvušie jaunieši. 
 

2008.gadā Izglītības pārvalde apkopojusi materiālus par novada izglītības iestādēm un to vēsturi. Izstādes 
sagatavošanas gaitā iesaistīta novada sabiedrība, Valsts Zonālā arhīva Siguldas nodaļa un Turaidas 
muzejrezervāts. Izglītības pārvaldei iedzīvotāji iesnieguši dažādus interesantus materiālus. Nākotnē 
apkopotu materiālu iespējams veidot kā grāmatu par izglītības vēsturi Siguldas novadā. 
       
2008.gadā darbu atjaunojusi Jaunatnes lietu komisija, tajā  darbojas arī skolu pašpārvalžu līderi. 2008.gada 
aprīlī Jaunatnes lietu komisija sadarbībā ar Izglītības pārvaldi sagatavoja informatīvo avīzi „Izglāb savu 
bērnu”, kurā, vēršoties pie konkrētas mērķauditorijas – jauniešu vecākiem, tika stāstīts par veidiem kā 
atpazīt narkotisko u.c. apreibinošo vielu lietošanas gadījumus, publicēti piedāvājumi profesionālās ievirzes 
skolās un interešu izglītības pulciņos.  
 

Siguldā darbojas rajonā vienīgā Vakara vidusskola ar 148 audzēkņiem, 108 no tiem mācās vidusskolas 
klasēs. Sociālo problēmu rezultātā vērojama tendence pieaugt skolēnu skaitam pamatskolas klasēs. Šobrīd 
vakarskola izmanto deviņas Siguldas 2.vidusskolas mācību klases. Skolotājiem un administrācijai pieejama 
tikai viena neliela telpa, kura ir pielāgota skolas vajadzībām, bet neatbilst standartiem.  
 

Mores pamatskolas realizētais projekts „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija” risina 
jautājumus par bērnu ar īpašām vajadzībām problēmām novada skolās, projekta II kārtas realizācija 
nodrošinājusi telpu labiekārtošanu, remontu, jaunu speciālistu piesaisti, piemēram, veikts kapitālremonts, 
iekārtojot jaunas klases telpas speciālās izglītības skolēniem: divas klases bērniem ar vidēji smagiem un 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem un viena klase (1.-9.kl.)  - bērniem ar viegliem garīgās attīstības 
traucējumiem, izveidota telpa individuālām ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām, veikts kapitālais 
remonts pirmsskolas izglītības grupas telpā, sanitārajā mezglā.  Mores pamatskolā kopā mācās 107 skolēni, 
11 no tiem 5-6 gadīgo bērnu apmācībā. Viens no prioritāriem attīstības jautājumiem ir nepieciešamība 
labiekārtot stadionu sporta nodarbībām. 
 
Sabiedrība novērtējusi 1.pamatskolas darbu, jo jau vairākus gadus pieprasījums pēc vietām 1.klasēs ir 
lielāks, nekā skola telpu dēļ spēj apmierināt. 12 skolēni piedalījušies Rīgas rajona olimpiādēs, iegūdami 10 godalgotas 
vietas. Iegūtas atzinības arī Valsts olimpiādē un novada olimpiādē. Skolai nepieciešams finansējums dabaszinību 
kabinetu labiekārtošanai. Izveidojusies laba sadarbība ar Jūdažu Sabiedrisko centru. 
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2008.gada novembrī Siguldas Valsts ģimnāzija atzīmēja 90. gadu jubileju, kurai par godu tika organizēta 
zinātniski praktiska konference „Izglītības attīstības iespējas Siguldas novadā”, kuru apmeklēja 130 
dalībnieki, kā arī absolventu salidojums, kuru apmeklēja vairāk nekā 1000 cilvēki. Siguldas Valsts 
ģimnāzija veica arī metodisko darbu, konsultējot novada skolas, 8 (astoņi) pedagogi ir Rīgas rajona mācību 
priekšmetu  Metodisko apvienību vadītāji. 
 
Katrā novada skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, daudzi no tiem ieguvuši atzinību 
starptautiskā mērogā – tautisko deju kolektīvi „Vizbulīte” un „Purenīte”, jauniešu koris „Atvars”, Siguldas 
Valsts ģimnāzijas un Mūzikas skolas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”. Interešu izglītības pulciņos skolās 
nodarbināti apmēram 65% skolēni. Līdztekus pieaugušo pašdarbības kolektīviem, daudzi no skolu 
kolektīviem piedalījās Vispārējos Latviešu XXIV Dziesmu svētkos, kā arī Vispārējos Latviešu XIV Deju 
svētkos. 

2008. gadā Siguldas novada izglītības iestādēs realizētie projekti 
 

Skola Projekti 
3. pamatskola 1. Sadarbības projekts ar  De Lindt pamatskolu Helmondā, Nīderlandē – par IT 

izmantošanu savstarpējo kontaktu veidošanai starp skolotājiem un skolēniem. Projekts 
tika iesniegts Eiropas finansējuma iegūšanai, bet netika atbalstīts nepietiekama partneru 
skaita dēļ. 
2. Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotais projekts „Skolu bibliotēkas – kultūru 
dialoga veicinātājas”. Projekts īstenots ar ES un Sorosa fonda – Latvija finansiālu 
atbalstu ES Pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros. 
Projekta ietvaros organizēts seminārs, praktiskās nodarbības u.c. pasākumi. 

Mores 
pamatskola 

ESF projekts „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores 
pamatskolā. 2.kārta”. 

Siguldas Valsts 
ģimnāzija 

1. ESF nacionālās programmas projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju 
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.” 
2. Mācību priekšmeta „Latvijas vēsture pamatskolām” standarta programmu aprobācija. 

1. pamatskola No 2007. gada septembra kopā ar Prevezas 1.ģimnāziju no Grieķijas sadarbība Eiropas 
Savienības finansētā Comenius skolu partnerības projektā „Virtuālā realitāte kā 
mācīšanās un mācīšanas līdzeklis”. 

2. pamatskola 1. ESF u IAC projekts „Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā”, veltīts iekļaujošās 
izglītības indeksa aprobācijai Latvijas skolās. 
2. Skolas bibliotēka piedalījās projektā „Es pasaulē- pasaule manī”, kā arī projektā 
„Bērnu žūrija”. 

2. vidusskola 1. Sadarbības projekts ar Gaujas nacionālā parka administrācijas Dabas un un kultūrvides 
centru „Baltā Pils”. 
2. GTP:  Global Teenagers Project, Learning Circles. 
3. ESF projekts „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības 
programmu īstenošanai. 
4. ESF projekts „Atbalsts vispērējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 
mācību priekšmetos.” 

Vakara 
vidusskola 

No 2005. gada 1.augusta līdz 2008. gada septembrim – dalība projektā: Comenius I -  
Koncepcija par mierīgām skolām Eiropā. 

Pilsētas PII Projekts „Materiālās bāzes pilnveide bērnu pētnieciskajai darbībai”. 
PII „Pīlādzītis” Projekts „Sporta laukuma izveide.” 

BJIC Dienas centrs „Cimdiņš” realizēja Rīgas raj. finansēto pieaugušo neformālās izglītības 
projektu „Bērnu emocionālā atstumtība, cēloņi un sekas”. 
LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansētais projekts „Jauniešu iniciatīvu centra 
izveide Siguldas novadā”. 
13-14 gadīgo jauniešu nodarbinātības projekts vasaras brīvlaikā. 

Mākslas skola Kultūrkapitāla atbalstītais projekts „Datorklase”. 
Siguldas novada domes atbalstītie projekti „Rūķu darbnīcas” un „Fantāzijas iela”. 
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Siguldas novada skolēniem bijuši labi mācību rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā un valstī, 
augsts centralizēto eksāmenu novērtējuma līmenis. Vislabākie rezultāti ir 1., 3.pamatskolai un Siguldas 
Valsts ģimnāzijai. Centralizēto eksāmenu vidējais ABC līmenis 12.klasēs ir 95%, salīdzinājumam – rajonā 
– 51%. Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu skatēs kopā iegūtas 73 
godalgotas vietas. Vairāk nekā 92% Siguldas Valsts ģimnāzijas absolventu turpina mācības augstskolās. 
 
Daudzi Siguldas novada skolotāji strādā vairākās skolās, grūti nokomplektēt labus speciālistus tādos 
mācību priekšmetos kā, piemēram, fizika, ķīmija, bioloģija, nepieciešama pedagoģiskā personāla resursu 
atjaunošana, jo daudzi pedagogi sasnieguši cienījamu vecumu. Konkurenci rada Rīgas tuvums, kā arī 
rajona skolas, daudzās no kurām pedagogiem pašvaldība radusi iespēju piemaksām no budžeta. 2008.gada 
budžetā šīs problēmas risināšanai bija paredzēti līdzekļi 6400 latu apmērā pedagogu stipendiju projektam, 
kuras tiek maksātas, sākot ar 2008.gada septembri minimālās algas apmērā pašvaldības izglītības iestādēm 
nepieciešamajās specialitātēs un noslēgts ar domi līgums par turpmāku darbu kādā no izglītības iestādēm. 
Šajā gadā konkursa kārtībā atbalstīti: Liepājas Universitātes studente, kas mācās Dabas un sociālo zinību 
fakultātē bakalaura programmā „Matemātika”, Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvente; Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augstskolas Pedagoģijas fakultātes studente, kura mācās bakalaura studiju programmā 
„Pirmsskolas un sākumskolas skolotāja”; kā arī Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas 
Pedagoģijas fakultātes students, arī ģimnāzijas absolvents, kurš mācās studiju programmā „Mūzikas 
skolotājs.” 
 

Siguldas novada izglītības iestāžu statistiskie rādītāji 
Darbinieku skaits Skola Skolēnu skaits 

2008./2009/m.g. 
sākumā 

Pedagoģiskie Tehniskie 
Klašu 

komplektu 
skaits 

Kabinetu, telpu 
skaits 

Valsts 
ģimnāzija 

610 44 22 25 komplekti 
7.-9.klase - 12 

10.-12.klase - 13 

32 

1. pamatskola 446 34 22 22 komplekti 28 
2. pamatskola 91 20 8 10 komplekti 17 
3.pamatskola 467 39 13 20 komplekti 33 

Mores 
pamatskola 

105 22 18   

2. vidusskola 333 36 16 18 komplekti 19 
Vakara 
vidusskola 

124 19 7  izmanto 9 telpas 
2.vidusskolā 

 

2008.gadā pašvaldības budžeta lielākā izdevumu daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu uzturēšanu. 
Vislielākais finansējums piešķirts Siguldas Valsts ģimnāzijai, Siguldas 1.pamatskolai un Siguldas 
3.pamatskolai – skolām ar vislielāko skolēnu skaitu. 
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Kopš 2004.gada no Izglītības un kultūras atbalsta fonda tiek prēmēti pilnvērtīgāk izstrādāto skolēnu 
projektu darbu autori, vērojama tendence projektu izstrādnes kvalitātes pieaugumam, kā arī skolēnu 
interesei par novada vēsturi, kultūru, attīstības iespējām. 
 
Vairākas skolas norādījušas, ka aizvien vairāk nepieciešama diferencēta un individualizēta pieeja mācību 
procesam, šo jautājumu palīdzētu risināt palīgskolotāju sistēmas ieviešana, kas diemžēl kavējas. Viens no 
turpmākā darba virzieniem saskaņā ar pieaugošo pieprasījumu – klašu komplektu palielinājums vispārējās 
vidējās izglītības programmā. Vairākās skolās ir problēmas ar nodrošinājumu fizkultūras nodarbībām. 
Nepieciešams labiekārtot stadionu Mores pamatskolai un 2.pamatskolai. Šos stadionus būtu iespējams 
izmantot arī sabiedrības vajadzībām, it īpaši - piedāvājot alternatīvu jauniešiem brīvā laika pavadīšanai. Vēl 
joprojām neatrisināts jautājums par sporta stadionu 1.pamatskolai, iespējams, ka tas jāplāno kontekstā ar 
izglītības iestāžu pārstrukturizāciju un jaunas skolas celtniecību. Mācību darbu ļoti apgrūtina tas, ka 
2.vidusskolai nav savas sporta zāles.  
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Augstākā izglītība 

 
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu kopš 2005.gada Zinātnes centra „Sigra” telpās darbojas Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Siguldas filiāle. 2008.gada vasarā notika Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Siguldas filiāles pirmais izlaidums.  2008.gada septembrī iedzīvotājiem tika piedāvāts plašs 
mūžizglītības piedāvājuma klāsts, tomēr tā kā netika nokomplektētas grupas, šīs programmas darbu 
neuzsāka. 
 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes 

 
Siguldas novadā darbojas vairākas profesionālās un interešu izglītības iestādes – Mākslas skola, Mūzikas 
skola, Sporta skola, kā arī Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs (BJIC), kas piedāvā vairākas radošas un 
izglītojošas nodarbības. Kopumā novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes apmeklē 1132 
skolēni. 

 
 

 
 
Mākslas skolu 2008.gadā absolvēja 7 (septiņi) audzēkņi, Mūzikas skolu – 29 audzēkņi, no kuriem trīs 
turpina mācības mūzikas vidusskolās. 2008.gadā konkursa kārtībā darbā pieņemti jauni direktori - Guntars 
Zvejnieks darbu sācis kā Mūzikas skolas direktors, savukārt Mākslas skolas direktore ir Māra Ārente.  
 
2008.gadā Mūzikas skola mērķtiecīgi turpinājusi atjaunot mūzikas instrumentu bāzi un tehnoloģijas. 
2008.gadā iegādāti mūzikas instrumenti 500 latu vērtībā. Skolā pilnveidota bibliotēka, uzsākta ciešāka 
sadarbība ar Bērnu bibliotēku, komplektējot ne tikai grāmatas, bet arī ierakstus un filmas. 2008.gadā 
uzsākta jauna programma pirmsskolas vecuma bērniem. Uzsākta arī pieaugušo apmācības programma – 
uzklausot iedzīvotājus, atvērta kora klase un ģitāras spēles klase. No 2009.gada septembra plānots uzsākt 
mūsdienu ritma nodaļas darbību. Problēmas turpmākai attīstībai rada telpu trūkums. 
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Mākslas skolas audzēkņi pārskata periodā piedalījušies 12 konkursos, kuros trīs audzēkņi guvuši 
godalgotas vietas. Organizētas 9 (deviņas) profesionālas mākslas izstādes, vasaras nometnes – plenēri: 
Salacgrīvā un Siguldā, kā arī kopā ar Cēsu Mākslas skolu – Čehijā. Kopš 2008.gada audzēkņiem bija 
iespēja darboties materiālā ar stiklu, kā arī gūt iemaņas interjera veidošanā. Mākslas skolai ir problēmas ar 
materiālās bāzes pilnveidošanu, jo trūkst līdzekļu diviem izvēles priekšmetiem – fotomācībai un 
datorgrafikai, pēc kurām šobrīd vērojams pieprasījums. 
 
Sporta skolā 7 (septiņās) licencētās programmās noslogoti 330 audzēkņi. Mācību – treniņu procesam tiek iz 
mantotas visu izglītības iestāžu sporta bāzes. Regulāri tiek organizētas mācību treniņa nometnes, arī 
starptautiskas - badmintonā (Bulgārija, Šablo), vieglatlētika (Vācija, Rosenheima). Sporta skola veic 
metodisko darbu novada skolās, organizē „Lielās balvas” sacensības, novada skolu Olimpisko dienu 
septembrī, maijā - Serpentīnceļa skrējienu. 2008.gadā skolā veikti ievērojami remontdarbi sporta bāzē 
Gāles ielā 29 – izremontēts sanitārais mezgls, kā arī telpas 3.stāvā. Skola veic veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, piedāvājot aktīvu, sportisku dzīvesveidu kā labu alternatīvu brīvā laika pavadīšanai. 
Siguldas sporta skolas darbam problēmas rada finansējuma samazinājums 2009. gadā pedagogu algām.  
 
Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (BJIC) 2008.gadā piedāvāja jauniešiem nodarbības 20 dažādos 
pulciņos, kurus kopumā apmeklēja 428 audzēkņi. Sabiedrības atzinību ieguvusi harmoniskas attīstības 
grupa un pirmsskolas apmācība „Kastanītis”. 2008.gadā 5 (piecu) gadu jubileju atzīmēja nodarbību centrs 
„Namiņš”. Pateicoties Siguldas novada domes atbalstam, augustā darbu sāka Jauniešu iniciatīvu centrs 
„Mērķis”, kurā uzsākts regulārs darbs ar pozitīvi orientētiem, mērķtiecīgiem jauniešiem vecumā no 13 
gadiem. Problēmas rada telpu jautājums, jo šobrīd BJIC nav iespēju strādāt kā vienotam kolektīvam - tas 
sadalīts četrās dažādās ēkās. 
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Izglītības projekti 
 
Izglītības un kultūras komitejas 2008.gadā izsludinātajā atklātajā projektu konkursā pašvaldības 
finansējumam tika pieteikti projekti par 117607.42 latiem, atbalstīti tika projekti par 25 304 latiem. Vairāk 
nekā 50% no atbalstītajiem projektiem ir saistīti ar izglītību. 

Pieteicējs Projekta nosaukums Piešķirtā 
summa (Ls) 

Siguldas 1.pamatskola Skolēnu izglītības internetā projekts „Domā, meklē, zini, laimē” 200 
„Purenīte” „Purenītes”  dejotāju vasaras nometne 5.-6.klašu dejotājiem 

Salacgrīvā 
1000 

 Zēnu koru dalība VIII Republikas zēnu koru salidojumā Cēsīs 500 
Padziļinātās svešvalodu apmācības klašu veidošana Siguldas 
2.pamatskolā (trīs mācību gadiem – 17750 lati)  

1608 Siguldas 2.pamatskola 

„Es – pasaulē” 150 
Siguldas 3.pamatskola Darba grupas „Skolēni ar mācību problēmām matemātikā”  

izveidei 
780 

Siguldas Valsts 
ģimnāzija 

Interneta enciklopēdija „Segevoldina 1500 

„Vizbulīte „Vizbulīte” karoga aušana 295 
 „Vizbulītes” mini festivāls 500 

„Atvars” Piedalīšanās 5.Starptautiskajā Jauniešu koru festivālā – konkursā 
„Ar dziesmu sirdis” 

235 

„Sudrabskaņa” „Sudrabskaņai” 35 1000 
Orķestra atbalsta biedrība „Sudrabskaņas” un Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestra nometne 1000 
Mūzikas skola XVIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda – 2008” 700 

Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” 2008. gada koncertsezona 2000 Mākslu skola  
„Baltais flīģelis” V Kremerata Baltica festivāls Siguldā 1000 

Mākslas dienas noslēguma akcija – Fantāzijas iela 900 Siguldas Mākslas skola 
Rūķīšu darbnīca 580 

BJIC Skolēnu vasaras darba nometne 2956 
Siguldas pilsētas 
kultūras nams 

X Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls – konkurss „Gaujas 
Atbalss 2008” 

1000 

„Senleja” „Siguldas novada ļaužu dzīvesziņa” 500 
Siguldas pagasta 
kultūras nams 

Lekciju cikls „Vakara sarunas” 500 

Mores pagasta kultūras 
nams 

Muzeja nakts 100 

Jaunatnes lietu komisija Lekcijas Siguldas novada skolās un Interešu izglītības iestādēs par 
bērnu un jauniešu atkarības problēmām 

500 

Tradīciju klubs „Saknes 
un atvases” 

Latvisko godu un tradīciju dienu godā celšana Siguldas novadā 100 

Arheoloģiskie pētījumi Siguldas Krusta kalnā 2550 Turaidas 
muzejrezervāts Zinātniskā konference veltīta Siguldas pilsētas 80.gadskārtai 

„Sigulda Gaujas krastos – nesenā pagātne” 
1000 

Biedrība „LILĪ” Mākslas galerijas atklāšanas svētki – novada mākslinieku izstāde 400 
SIA „Rehabilitācijas 
centrs „Krimulda” 

2008.gada vasaras izstādes Krimuldas muižā 450 

Vilmārs Ivuškāns Sporta deju sacensību „Siguldas rudens 2008” 500 
Dainis Gudovskis Voldemāra un Daiņa Gudovska darbu katalogs 500 
Siguldas – Štūres 
Sadraudzības biedrība 

Štūres viesu uzņemšana 300 

 Kopējā summa 25304 
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KULTŪRA SIGULDAS NOVADĀ 
 

Siguldas novadā ir trīs kultūras nami un piecas bibliotēkas, kas sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras 
ministriju realizē valsts  un Siguldas novada domes politiku kultūras jomā. 2008.gadā tika atvērts Jūdažu 
sabiedriskais centrs, kas papildus bibliotēkas pakalpojumam ciematā dod piedāvājumu arī iedzīvotāju 
lietderīgā brīvā laika izmantošanā. 
 
Siguldas novada domes Kultūras pārvaldes prioritātes 2008.gadā bija kultūras kvalitātes uzlabošana, 
kultūrpolitikas konceptuālu dokumentu izstrāde, novada modeļa izstrāde, augstvērtīgu starptautisku un 
Latvijas mēroga norišu piesaiste, XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, aktīva 
iedzīvotāju  iesaistīšana kultūras dzīves plānošanā un organizēšanā, kā arī Kultūras centra tehniskā projekta 
izstrāde un partneru piesaiste. 2008.gadā Siguldas novada dome apstiprinājusi novada Kultūras namu 
Nolikumus un maksas pakalpojumu cenrādi, Bibliotēku Nolikumus, bibliotēku lietošanas noteikumus un 
maksas pakalpojumu cenrādi, gadatirgu organizēšanas laiku grafiku un vietas nomas maksu, kā arī 
pilsdrupu estrādes un Svētku laukuma nomas maksu. 2008.gadā iedzīvotāju informēšanai tika izdots 
ikmēneša kultūras notikumu plāns.  
 
2008.gadā Siguldas novadā notika vairāki vērienīgi pasākumi: 

- 2008.gada 23. - 31.maijā notika tradicionālie Siguldas novada svētki, par kuru moto 
izvēlētā novadnieka Ata Kronvalda atziņa „Kopsim kopības prātu”  bija kā aicinājums 
ikvienam rādīt vērtības – senās un ne tik senās, mūsdienīgās un avangardiskās. Svētki 
notika Siguldas pilsētā un pagastā, Krimuldā, Turaidā un Morē. Novada svētkos piedalījās 
gandrīz 1000 radoši ļaudis – dejotāji, dziedātāji, mūziķi, amatnieki un citi sava amata 
meistari.  

- 21.jūnijā Siguldā notika Latvijas mēroga festivāls „Dailes teātra Vasaras festivāls”, kura 
laikā skatītāji varēja apmeklēt septiņas izrādes, piecus koncertus un divas izstādes – 
akcijas.  Ar Siguldas novada domes finansiālu atbalstu koncertzālē Baltais flīģelis notika 
Latvijas Radio kora koncerts ”Suitu mēle” un Vidzemes kamerorķestra koncerts ”Mūzika 
no Dailes teātra izrādēm”. Siguldas novada dome pilnībā finansēja un nodrošināja 
bezmaksas piedāvājumu bērniem un ģimenēm Svētku laukumā.  

- Jau otro gadu ar Siguldas novada domes atbalstu Turaidā Jāņkalnā notika Vasaras 
saulgriežu sagaidīšana.  

- No 27.līdz 30.jūnijam jūnijam notika festivāls „Kremerata Baltica” ar devīzi „Spēlējam 
klasiku ”. Festivāla ietvaros notika seši koncerti.  

- No 27.jūnija līdz 6.jūlijam Siguldas novadā otro reizi tika organizēts Plenērs „Dabas 
radošā darbnīca”, kas noslēdzās ar izstādi Krimuldas muižas ratnīcā. Plenērā piedalījās 
Vācijas sadraudzības pilsētas Štūre māksliniece Rita Bīlere.  

- No  25. - 27.jūlijam notika otrie Baltā flīģeļa Mūzikas svētki. Svētkus atklāja ar latviešu 
kinomūzikas programmu Vidzemes kamerorķestra izpildījumā. Vislielākie svētku notikumi 
saistījās ar G.F.Hendeļa operas „Rinaldo” izrādi Siguldas pilsdrupu estrādē un koncerts 
„Vivat Musica!”. Akadēmiskais simfoniskās mūzikas  koncerts Siguldā bija īpašs ar to, ka 
ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu Latvijas nacionālo simfonisko orķestra sniegumu varēja 
dzirdēt diriģenta Vasilija Sinaiska vadībā.  

- Izmantojot leģendas par Turaidas rozi patieso vietu, tapa  multimediāls projekts „Mana 
Roze”. Novadnieku, saksofonistu Arti Gāgu uzrunāja šī vieta un radās ideja par jaunu, 
māksliniecisku projektu. Artis Gāga veidoja izrādes radošo komandu, kuri stāstīja stāstu 
par Rozi katrs ar savu mūzu starpniecību – stikla mākslinieks Dainis Gudovskis vizuālās 
mākslas valodā, aktieris un režisors Juris Strenga kā krustnešu laikus pieredzējušais laika 
rats stāstā ievija Edvīna Raupa poēmas literāros elementus. Savukārt horeogrāfes Olgas 
Žitluhinas vadībā viņas deju grupas dejotāji: Andris Kačanovskis, Valērijs Oļehno, 
Dmitrijs Gaitjukovičs, Guntis Spridzāns, Andrejs Fiļipovs un Roze- Linda Mīļā papildināja 
leģendu ar savu kustību stāstu. Tas viss tika ietērpts mākslinieces Dainas Gāgas radītajos 
kostīmos.  
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Izglītības un kultūras komitejas 2008.gadā izsludinātajā atklātajā projektu konkursā, pašvaldības 
finansējumam tika pieteikti projekti par 117607.42 latiem, atbalstīti tika projekti par 25 304 latiem. Liela 
daļa atbalstīto projektu saistīti ar kultūras dzīvi Siguldas novadā. 
  

Kultūras pārvalde 2008.gadā turpināja darbu pie jaunā Kultūras centra saturiskā un tehniskā projekta 
izstrādes. Kopsummā 2008.gadā tika ieguldīti 230 922 lati Kultūras centra tehniskā projekta izstrādei.  
 
2008.gadā Siguldas novada dome sadarbībā ar Rīgas domi startēja konkursā „Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2014”. Projekts “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” ir pilsētas un reģiona attīstības iespēja, kas sniegs 
ieguldījumu visu nozaru un dzīves sfēru attīstībā – mūžizglītībā, sociālajā integrācijā, radošās industrijas 
attīstībā, vispārējās dzīves kvalitātes celšanā, infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā, uzlabojot vietējo 
komunikāciju un strauji attīstot reģiona sadarbību ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un 
robežvalstīm. Vienlaikus tiks stiprināta Siguldas novada iedzīvotāu pašapziņa nacionālajā kontekstā. 
Siguldas novada dome pieteikumā konkursam „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” izvirzījusi mērķus: 

• veidot starpkultūru dialogu - veicināt informācijas, ideju un pieredzes apmaiņu, paverot 
neskaitāmas iespējas ideju ģenerēšanai un to īstenošanai, viedokļu apmaiņai un līdzvērtīgai 
komunikācijai - starp Latvijas, Eiropas Savienības un citu valstu iedzīvotājiem neatkarīgi no 
vecuma, izglītības, tautības, profesijas, statusa un dzīvesstila. 

• paplašināt Siguldas novada atpazīstamību (kā arī sinerģijas principā balstītu Latvijas valsts 
atpazīstamību) un kultūras tūrisma pieaugumu reģionā, veicot investīcijas novada infrastruktūrā un 
vidē, nodrošinot uzlabojumus kultūras attīstībā un kultūrvides pieejamībā. 

• veicināt valsts, privātā un nevalstiskā sektora sadarbību, attīstot starpnozaru projektus un sekmējot 
kultūras, izglītības, zinātnes, mākslas, uzņēmējdarbības un tehnoloģiju sintēzi.  

• uzsvērt Eiropas kultūru kopīgās vērtības un aktualizēt dialoga un iecietības jēdzienus gan 
vēsturiskajā, gan šodienas kontekstā.  

• aktivizēt visplašāko vecuma un sociālo grupu iedzīvotāju līdzdalību kultūras procesos un kultūras 
vides uzlabošanā novadā.  

• izstrādāt kultūrpolitikas stratēģiju un stimulēt tās mērķtiecīgu ieviešanu. 
• sekmēt vēsturisko kultūras tradīciju un kultūras mantojuma ilgtspēju un iekļaušanu mūsdienu 

apritē.  
• veicināt cilvēku sapratni par estētikas un apkārtējās vides nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.  
• rosināt cilvēkresursu potenciāla izmantošana, motivējot un „atbrīvojot” individuālo un kolektīvo 

radošumu.  
• radīt unikālus produktus un idejas ar augstu pievienoto vērtību. 

2009.gadā tiek turpināts darbs pie programmas izstrādes 2014.gadam.  
 

Tradicionālā kultūra un amatiermāksla 

2008.gadā Siguldas novada pašvaldības dotāciju saņēma:  
• Četri Mores pagasta kultūras nama kolektīvi: amatierteātris, tradīciju ansamblis, senioru deju 

grupa 
• Pieci Siguldas pagasta kultūras nama kolektīvi: Tautas lietišķās mākslas studija “Vīgrieze”, 

bērnu vokālais ansambli “Zibsnis”, jauktais koris „Sigulda”, pūtēju orķestris, Eiropas senioru 
balles deju grupa „Preilenes”. Līnijdeju grupas „Step by step” un veselības vingrošanas grupas 
dalībnieki darbojas kā maksas kolektīvs. No oktobra darbu atjaunoja pūtēju ansamblis 
„Sigulda”. 

• Astoņi Siguldas pilsētas kultūras nama  kolektīvi: TDA „Gundega”,  Tautas lietišķās mākslas 
studija „Sigulda”, sieviešu koris „Teiksma”, senioru koris „Gāle”, senioru balles deju 
kolektīvs „Sniegarozes”, bigbends, jauktais koris „Spārni” un Siguldas teātris, kurš savu 
darbību atsāka 2007.gadā. Kopš jūnija TDA „Gundega” pārtrauca savu radošo darbību. 
2008.gada novembrī Izglītības un kultūras komitejā tika pieņemts lēmums dibināt Jauniešu 
simfonisko orķestri.  

Siguldas novadā septiņi kolektīvu vadītāji par augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem tautas mākslas 
jomā 2008.gadā saņēma Kultūras ministrijas  mērķdotācijas –  deju kolektīvs „Sidrabdancis”, folkloras 
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kopa „Senleja”, koris „Spārni”, TLMS „Sigulda”, TLMS „Vīgrieze”, pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”, deju 
kolektīvs „Vizbulīte” un amatierteātris  „Oga”.   
Nozīmīgākais notikums 2008.gadā tautas mākslas kolektīviem bija dalība XXIV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XIV Deju svētkos. 13 Siguldas novada  tautas mākslas kolektīvu 450 dalībnieki piedalījās 
svētku programmās. Pašvaldība pašdarbības kolektīvu atbalstam piešķīra finansējumu 41 524 latu apmērā 
tērpu iegādei, mūzikas instrumentu iegādei, dalībai svētkos un sagatavošanas pasākumos.  
 
2008.gadā Siguldas novadā tika atzīmētas  vairākas kolektīvu radošās jubilejas:  

• 4.aprīlis Pūtēju orķestrim Sudrabskaņa – 35; 
• 28.aprīlis TDA Gundega - 30; 
• 8.novembris Korim Atvars -15; 
• Siguldas teātrim 140; 
• Amatierteātrim Oga -10. 

 
 

Siguldas novada kultūras nami  

 
Siguldas novada kultūras namu galvenie uzdevumi ir:  

1. Veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un mērķtiecīgu izmantošanu; 
2. Atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu 

radošo darbību;  
3. Organizēt vietējas, valsts un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas notikumus.  

 

 
 
Siguldas novadā ir trīs kultūras nami, kas sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju realizē valsts  
un Siguldas novada domes politiku kultūras jomā. 2008. gadā tika atvērts Jūdažu sabiedriskais centrs, kas 
papildus bibliotēkas pakalpojumam ciematā dod piedāvājumu arī iedzīvotāju lietderīgā brīvā laika 
izmantošanā. 



 

 

Siguldas novada domes 2008.gada publiskais pārskats 

 

31 
 

Siguldas pilsētas kultūras nams 
 
Siguldas pilsētas kultūras nams organizē dažāda veida atpūtas pasākumus, kā arī sniedz metodisku 
palīdzību citām iestādēm un organizācijām pasākumu organizēšanā. Kultūras namā 2008.gadā notikuši  72 
pasākumi deviņi profesionāļu  koncerti, septiņas teātra  izrādes,  23 amatierkolektīvu koncerti. Siguldas 
novadā aktuāla ir jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Siguldā, tādēļ 2008.gadā, sadarbībā ar BJIC, 
organizēti vairāki atpūtas un izklaides pasākumi skolas vecuma jauniešiem, kultūras nama darbinieki 
snieguši metodisku palīdzību scenārija izstrādē, mūziķu, DJ piesaistē, skaņu iekārtu nodrošinājumā. 
Kultūras nams iespēju robežās atbalsta dažādu novada sabiedrisko organizāciju aktivitātes, piedāvājot bez 
maksas telpas, koncerta un atpūtas vakara programmas. 2008.gadā kultūras namā notikušas 18 dažādu 
sabiedrisko organizāciju aktivitātes. 
 
Siguldas pilsētas kultūras namā  darbojas 11 kolektīvi, kuros iesaistījušies 360 dalībnieki. 2008.gada 
Dziesmu un deju svētkos piedalījās seši Siguldas pilsētas kultūras nama kolektīvi, kopumā 190 dalībnieki.  
Kultūras nama telpas kolektīvu mēģinājumiem regulāri izmanto Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs 
„Vizbulīte” un Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīvs „Purenīte”. 
 
2008.gadā tapuši divi jauni projekti – TDA „Gundega” sadarbībā ar grupu „Dzelzs Vilks” izveidoja 
horeogrāfisku uzvedumu „Laimes Depozīts”, ar kuru tika atzīmēta kolektīva 30 gadu jubileja. Savukārt 
Siguldas Amatierteātris, sadarbībā ar grupu „Bellacord”, iestudēja izrādi „Skroderdienas Silmačos”. 
 
2008.gadā Siguldas pilsētas kultūras nama telpās izveidota kamerzāles – Studija „Cosmo”, kurā notikuši 
deviņi „kamerstila” pasākumi.  
 

Siguldas pilsētas kultūras nams 
 

 2007.gads 2008.gads 
Darbinieku skaits 29 32 
Amatierkolektīvi ar 

kopējo dalībnieku skaitu 
10 11 

t.sk. bērnu kolektīvi ar 
dalībnieku skaitu 

3 3 

Budžets  136.101 181.536 
Pašvaldības finansējums 131.061 176.916 

Mērķdotācijas 5040 4620 
Izlietotie līdzekļi (Ls)           136.101                             181.536 
Kultūras nama 
darbinieku algām 

72.479 87.211 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

16.886 19.597 

Ēku remontam - 7692 
Pamatlīdzekļu iegādei 437 3691 

Tālākizglītības 
finansiālais 

nodrošinājums 

109 140 

Komunālie maksājumi 10.853 18.286 
Pārējās izmaksas 35.337 44.919 

Ieņēmumi  
No biļešu tirdzniecības 5512 19.496 

Telpu noma 2191 1881 
Pārējie iepriekš 
neklasificētie pašu 

ieņēmumi 

14.595 9525 
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Siguldas pagasta kultūras nams 

 
Aizvadītajā gadā Siguldas pagasta kultūras nams organizējis 60 aktivitātes - valsts un tradicionālos svētkus,  
mūžizglītības lekcijas, aktivitātes bērniem un jauniešiem, izstādes, koncertus un teātra izrādes. 
Nozīmīgākie notikumi 2008.gadā Siguldas pagasta kultūras namā bija  trīs kolektīvu (TLMS „Vīgrieze”, 
jauktais koris „Sigulda” un Siguldas pagasta pūtēju orķestris) dalība XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XIV Deju svētkos.   
     
2008.gadā Siguldas pagasta kultūras nama saimnieciskajai darbībai izlietoti 59 489 lati. Vērienīgākie darbi 
veikti pirmā stāva mazās zāles sakārtošanai, skatuves elektroinstalācijas nomaiņai, lielās zāles skatuves 
mehānisma, gaismu un apskaņošanas projekta izstrāde, skatuves mehānisma renovācija un jauna skatuves 
ietērpa izgatavošanai. 
 

Siguldas pagasta kultūras nams 
 

 2007.gads 2008.gads 
Darbinieku skaits 11 11 
Amatierkolektīvi ar 

kopējo dalībnieku skaitu 
7 kolektīvi 

178 dalībnieki 
7 kolektīvi  

165 dalībnieki 
t.sk. bērnu kolektīvi ar 

dalībnieku skaitu 
1 kolektīvs  
10 dalībnieki 

1 kolektīvs  
10 dalībnieki 

Budžets  76382 122768 
Pašvaldības finansējums 72364 119523 

Mērķdotācijas 900 900 
Izlietotie līdzekļi 76382 119523 
Kultūras nama 
darbinieku algām 

20846 31189 

Valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas 

6027 7513 

Ēku remontam 20781 31527 
Pamatlīdzekļu iegādei 9816 26783 

Tālākizglītības 
finansiālais 

nodrošinājums 

 30 

Komunālie maksājumi 2378 5551 
Pārējās izmaksas 9235 18687 

Ieņēmumi  3118 2345 
No biļešu tirdzniecības 2214 915 
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Mores pagasta kultūras nams  

 
Mores pagasta kultūras namā 2008.gadā notikuši 20 pasākumi – valsts svētki, koncerti, izrādes, kino seansi. 
2008.gadā, sadarbībā ar Mores pamatskolu, tika organizēts muzikāls šovs „Dziedi ar skolotāju”. Kultūras 
namā tiek rīkoti semināri lauksaimniekiem. 

 
Pašdarbības kolektīvi Mores pagasta kultūras namā 

 
Amatierteātris 

„Oga” 
Režisore Liene Cimža 
2008.gadā - 9 dalībnieki.  
Startējot konkursā par „Gada izrādi 2007” ar V.Ozolas „Trīs, bet ne māsas”, ieguva 
2.vietu B grupā.  
25.oktobrī kolektīvs nosvinēja 10 gadu jubileju. 
Ar izrādi „Trīs, bet ne māsas” viesojas Jērcēnos, Suntažos, Strenčos, Rūjienā, 
Ķoņos, Vaivē. 

Senioru dāmu 
deju kolektīvs 
„Dāmītes” 

Vadītāja Spodra Tutāne 
2008.gadā - 16 dalībnieki. 
3.maijā kolektīvs nosvinēja trīs gadu jubileju. 
Kolektīvs piedalījies deju festivālos Salaspilī, Cesvainē, Trikātā. Sniegti koncerti 
latviešu virsniekiem Mores kauju muzejā, Nītaures pagasta pensionāriem un Mores 
pagasta pensionāriem. 

Sieviešu vokālais 
ansamblis 

Vadītāja Maija Ādamsone 
2008.gadā – 8 dalībnieces. 
Sniegti koncerti deju kolektīva „Dāmītes” jubilejas pasākumā, Mores kauju muzeja 
„Muzeja naktī”, latviešu virsniekiem Mores kauju muzejā, Nītaures pagasta 
pensionāriem un Mores pagasta pensionāriem. 

 
Lai uzlabotu kultūras nama darbu, 2008.gadā veikts  priekštelpas remonts, ārējo kāpņu remonts un iegādāta 
stacionāra gaismas iekārta. 

Mores pagasta kultūras nams 
 

 2007.gads 2008.gads 
Darbinieku skaits 8 7 

Amatierkolektīvi ar kopējo 
dalībnieku skaitu 

4   
52 

3 
34 

t.sk. bērnu kolektīvi 1  - 
Budžets  31767 Ls  44564 Ls  

Pašvaldības finansējums 30546 43034 
Mērķdotācijas 900 900 

Izlietotie līdzekļi 
Darbinieku algām 10765 14559 

Valsts sociālās apdrošināšana 2593 3291 
Ēku remontam 5600 7903 

Pamatlīdzekļu iegādei 1059 3261 
Tālākizglītības finansiālais 

nodrošinājums 
45 75 

Komunālie maksājumi 657 922 
Pārējās izmaksas 9827 14553 

Ieņēmumi  
No biļešu tirdzniecības 256 476 

Telpu noma 65 10 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pašu ieņēmumi 
 144 
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Jūdažu sabiedriskais centrs 

 
Lai atvieglotu jūdažnieku  nokļūšanu līdz pašvaldības un kultūras iestādēm, 2008.gada 21.novembrī durvis 
vēra mūsdienīgs Jūdažu sabiedriskais centrs, kura izmaksas pārsniedza 587 000 latus, no tiem – Siguldas 
novada dome finansēja 371 391 latus. 
 
Jūdažu centra atklāšana sniegusi ierosmi Jūdažu ciema attīstībai un radījusi vietu, kur pulcēties 
jūdažniekiem. Sabiedriskais centrs apvieno iedzīvotājiem nozīmīgas pakalpojumu iestādes – bibliotēku, 
pasta nodaļu, interneta pieeju, telpu iedzīvotāju kopā sanākšanai, mācībām un kursiem. Lai iedzīvotāji 
varētu saņemt pašvaldības, tai skaitā sociālos pakalpojumus, atsevišķās dienās sabiedriskā centra telpās 
jūdažnieki var tikties ar sociālo darbinieku vai medmāsu. Jaunais telpu piedāvājums sniedz iespēju 
aktivizēties arī pašdarbniekiem un interešu grupām. Organizēti divi koncerti un viens kino.  
 
Plānots, ka nākotnē tiks labiekārtots arī Jūdažu parks un, ja sabiedriskais centrs iegūs atsaucību iedzīvotāju 
vidū, to paplašinās. 
 
 

Koncertzāle „Baltais Flīģelis” 

 
Koncertzāli “Baltais flīģelis” pazīst ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. 2008.gadā koncertzālē „Baltais 
flīģelis” izskanēja 21 koncerts, ko apmeklēja 5342 klausītāji. 
 
2008.gadā koncertzālē notika bagātīga koncertprogramma, kura tradicionāli sākās ar vīru kora 
„Pravoslavnije pevčije” (Krievija) koncertu, festivālu „Kremerata Baltica” pēc Jāņiem un izskaņā ar Baltic 
Jazz trio koncertu, iezīmējot nākamo 2009.gadu kā Siguldas Mūzikas skolas jubilejas gadu. Dailes teātra 
Vasaras festivāla laikā koncertzālē  notika divi koncerti.  
 
2008.gadā notika pirmie „Baltā flīģeļa Mūzikas svētki”, kas sevi pieteica ar devīzi: „Opermūzika atgriežas 
Siguldā”, un piedāvāja koncertus gan tradicionālās, gan netradicionālās koncertu norises vietās. 
 
Koncertzāle 2008.gadā sadarbojās ar Siguldas novada domi kultūrpolitikas īstenošanā, Novada svētkos 
organizējot Siguldas Mūzikas skolas audzēkņu koncertu, Lāčplēša dienas koncertu filmas ”Rīgas sargi” 
kinoseansu, kā arī Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas koncertu, piedāvājot siguldiešiem 
R.Tiguļa koncertprogrammu „Zaļš, balts, zils”. 2008.gadā koncertzālē “Baltais flīģelis” koncertēja izcili 
mākslinieki no Latvijas un pasaules. Sadarbībā ar Portugāles vēstniecību notika pianistes Manuelas 
Goujevas koncerts, sadarbībā ar Gruzijas biedrību „Šamšoblo”, notika Gruzijas pianista koncerts. Koncertā 
iegūtos līdzekļus ziedoja Gruzijas bērnu brīvā laika saturīga piedāvājuma nodrošinājumam.  
 
Ieņēmumi no koncertzāles koncertu biļešu realizācijas 2008.gadā sasniedza 20 642 latus, koncertzāles 
nomas ieņēmumi – 1200 latus. Papildus finansējums koncertdarbības atbalstam no pašvaldības bija 1546 
lati un 1000 lati festivāla „Kremerata Baltica” atbalstam. 
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Siguldas novada bibliotēkas 

 
Novada piecu bibliotēku darbība sekmīgi iekļauta Siguldas novada kultūras un Rīgas rajona bibliotēku 
attīstībā un ir atvērta sabiedriska saskarsmes vieta plānveidīgām aktivitātēm un pasākumiem. Bibliotēkas ir 
galvenā informacionālo vajadzību nodrošinātāja, kuras pamatā ir kvalitatīva informācija un kvalitatīvs 
iespieddarbu krājums, kas sistemātiski tiek papildināts ar jauniem informācijas nesējiem - brīvpieejas 
pieeja abonētajām datubāzēm un informācijas ieguvei CD - ROM formā.  
 

 
 
Bibliotēkas rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami novadniekiem un iedzīvotāju 
informācijas, izglītības un profesionālo sfēru un izklaides vajadzībām, nodrošinot iedzīvotājiem brīvu 
literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 
informacionālos pakalpojumus, kā arī interneta pieslēgumu. Tā kā bibliotēku darbība tiek balstīta uz 
sabiedrības un informāciju tehnoloģiju attīstību, bibliotēkas pakāpeniski pāriet uz bibliotekāro darba 
procesa automatizāciju. Bibliotēkas darbojas saskaņā ar VVBIS (Valsts vienotā bibliotēku informācijas 
sistēma, jeb „Gaismas tīkls”) koncepcijas valsts programmām „Informātika” un „Kultūra”.  

 
2008.gadā Siguldas novada pašvaldības bibliotēku darbības prioritātes bija:  

1. Gatavošanās bibliotēku akreditācijai; 
2. IT ALISE uzturēšana un pilnveide; 
3. Bibliotēkas fondu rekataloģizācija , lai ieviestu automatizēto lasītāju uzskaiti  un grāmatu 

izsniegšanu;  
4. Iespieddarbu fonda pilnveide, veidojot mūsdienu lasītāju prasībām atbilstošu iespieddarbu 

krājumu; 
5. Darbinieku kvalifikācijas celšana piedaloties kursos un apmācībās.  
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Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros 
Siguldas novada bibliotēkās papildinājies par 26 datoriem. 
 
2009.gadā piecās Siguldas novada bibliotēkās jāturpina normatīvo dokumentu un novada kultūras 
pārvaldības  modeļa izstrāde, kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un iemūžināšana, jāpilnveido norises 
bērnu un jauniešu auditorijai, jāattīsta partnerība, jāorganizē valsts un starptautiskas nozīmes pasākumi 
Siguldā, jāveic bibliotēku akreditācija, kā arī jānodrošina grāmatu fonda rekataloģizācijas uzsākšana 
Siguldas pagasta bibliotēkā. 
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Siguldas pilsētas bibliotēka 

 
Siguldas pilsētas bibliotēkas 2008.gada budžets sastādījis 53763 latus (2007.gadā – 43236 latus). 
Bibliotēkā strādā pieci bibliotekārie darbinieki - bibliotēkas vadītāja, bibliogrāfe, IT speciāliste - lasītavas 
vadītāja, vecākā bibliotekāre - abonementa vadītāja un sistēmbibliotekāre.  
 
2008.gadā pilsētas bibliotēkas pakalpojumus regulāri izmantojuši 866 lietotāji. Salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, bibliotēkas un interneta lietotāju skaits turpina nedaudz samazināties – tas skaidrojams ar to, ka 
vairumam pilsētas iedzīvotāju internets pieejams mājās. 2008.gadā vidēji katrs bibliotēkas lietotājs 
bibliotēku apmeklējis 31 reizi, vienam apmeklētājam vidēji izsniegti 49 informācijas nesēji. No bibliotēkas 
lietotāju skaita, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem sastāda 12,9% (112).  
 
2008.gadā bibliotēkas lietotājiem pieejami dažādi informācijas nesēji – 16 644 grāmatas un elektroniskie 
dokumenti, 1 900 seriālizdevumi (2008.gadā abonēti 33 žurnāli, astoņas avīzes), kā arī internets ar pieeju 
dažādām datubāzēm un bibliotēkas elektroniskajam katalogam (http:// sigulda.biblioteka.lv/alise/), kuram 
uzstādīts atsevišķs serveris un līdz ar to, tas ir pieejams ikvienam interesentam, lai neesot bibliotēkā, 
piekļūtu bibliotēkas elektroniskajam grāmatu katalogam un novadpētniecības datubāzei. 
 
2008.gadā, izvērtējot lasītāju informācijas pieprasījumu, īpaša vērība joprojām veltīta sociālo zinātņu, 
juridisko zinātņu nozaru literatūras piekomplektēšanai. Galvenais jaunieguvumu avots 2008.gadā – 
Siguldas novada domes finansējums – 5063 lati grāmatu un periodisko izdevumu iegādei. Papildinājumu 
bibliotēkas fondam sniedzis arī lasītāju klubs (LK), par kura līdzekļiem iegādātas pieprasītākās 108 
grāmatas 590 latu apmērā. Jau septīto gadu ar panākumiem bibliotēka piedalījusies KKF mērķprogrammas 
konkursā un saņēmusi 86 grāmatas 433 latu apmērā. Kopumā 2008.gadā Siguldas pilsētas bibliotēkā 
jaunieguvumi sastādīja 917 iespieddarbu vienības. 
 
Siguldas pilsētas bibliotēkā lietotājiem pieejami 12 datori ar interneta pieslēgumu un printeri, bibliotēkas 
apmeklētāji var izmantot arī bezvadu internetu.  
 

Siguldas pilsētas bibliotēka 
 

 2007.gads 
 

2008. gads 

Grāmatu fonds  16654 16644 
Bibliotēkas lietotāju skaits  944 866 
Apmeklējums  15332 27123 
Izsniegums  40057 42561 

Grāmatas  34110 34925 
Žurnāli  5957 7636 

Sniegtas bibliogrāfiskas 
uzziņas un informācija  

2116 1512 

Sniegtas konsultācijas 
interneta lietotājiem  

136 326 

Izstādes 52 58 
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Siguldas Bērnu bibliotēka 

 
Siguldas Bērnu bibliotēkas 2008.gada budžets sastādīja 17 955 latus. 2008.gadā bibliotēkas pakalpojumus 
regulāri izmantojuši 684 lietotāji. 2008.gadā bibliotēkas lietotājiem pieejamas 8008 grāmatas. 2008.gadā 
krājums ir papildināts par 235 grāmatām un 229 seriālizdevumiem, trīs audiovizuāliem dokumentiem.  
 
Siguldas bērnu bibliotēkas mērķis ir nodrošināt skolēnu un bērnu bibliotekāro un bibliogrāfisko 
apkalpošanu, nodrošinot kvalitatīvu pieeju informācijai ikvienam interesentam mācību un praktiskās 
darbības īstenošanai. Bibliotēka apkalpo pilsētas pirmsskolas iestādes, vispārējās izglītības iestādes un 
interešu izglītības iestādes. 
 
Galvenais pamats informācijas pakalpojumu sniegšanā ir bibliotēkas krājums, kas veidots atbilstoši 
bibliotēkas uzdevumiem, interesēm un lietotāju vajadzībām. Bibliotēkas pakalpojumi saņemšanā ir 
bezmaksas, arī interneta izmantošana. Bibliotēkas grāmatu fonds sakārtots atbilstoši bērnu bibliotēku 
prasībām - ar norādēm uz plauktiem un dalījumu jaunākā vecuma bērniem. Bibliotēkas krājumā visplašāk 
pārstāvēta ir bērnu literatūra, enciklopēdijas, un cita uzziņu literatūra, laikraksti un žurnāli, tāpat 
elektroniskie dokumenti. Bibliotēkas fonda papildināšanai tiek izzināts lietotāju pieprasījums un skolu 
programmās ieteiktās vajadzības. Bibliotēkā ir īpaši sakārtotas izgriezumu mapes par dažādiem tematiem: 
rakstniekiem, māksliniekiem, sportistiem un citiem tematiem. Bibliotēkā regulāri tiek iekārtotas literatūras 
izstādes – par svarīgiem notikumiem valsts dzīvē, jauno grāmatu izstādes. 
 

Siguldas Bērnu bibliotēka 
 

 2007.gads 
 

2008. gads 

Grāmatu fonds  8113 8008 
Bibliotēkas lietotāju skaits  537 684 
Apmeklējums  4508 8087 
Izsniegums  11193 10473 

Grāmatas  7339 6361 
Žurnāli  3854 4112 

Sniegtas bibliogrāfiskas 
uzziņas un informācija  

4266 1390 

Sniegtas konsultācijas 
interneta lietotājiem  

320 640 

Izstādes 32 40 
 
Siguldas Bērnu bibliotēkā pieejami deviņi datori ar interneta pieslēgumu un printeri. 
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Siguldas pagasta bibliotēka Peltēs 

Siguldas pagasta bibliotēkas 2008.gada budžets sastādījis 12038 latus. 2008.gadā bibliotēkas pakalpojumus 
regulāri izmantojuši 232 lietotāji. 2008.gadā bibliotēkas lietotājiem pieejamas 4458 grāmatas. 2008.gadā 
krājums ir papildināts par 358 grāmatām. Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēka apkalpo ne vien 
pagasta iedzīvotājus, bet arī tuvākajā apkārtnē dzīvojošos. Bibliotēka darbojas kā informācijas izplatīšanas 
vieta. Bibliotēkā būtiska ir bibliotēkas fonda sakārtošana - grāmatu inventarizācija. Bibliotēka sniedz 
dažādus pakalpojumus – grāmatas un presi, pieeju internetam un datortehnikai, uzziņas un konsultācijas, kā 
arī rīko izstādes. 
 
Bibliotēkas iespieddarbu fonds turpina veidoties un mainīties. 2008.gadā krājums ir papildināts par 150 
grāmatām un 1780 seriālizdevumiem. No fonda izslēgtas saturā novecojušās grāmatas. Bibliotēkā ir četri 
datori ar interneta pieslēgumu - trīs lietotājiem un viens bibliotekārei. Bibliotēkā strādā divi bibliotēkas 
darbinieki.  

Siguldas pagasta bibliotēka Peltēs 
 2007.gads 2008. gads 
Grāmatu fonds  7710 4458 
Bibliotēkas lietotāju skaits  215 232 
Apmeklējums  3783 8054 
Izsniegums  4033 5424 

Grāmatas   3413 
Žurnāli   1473 

Sniegtas bibliogrāfiskas 
uzziņas un informācija  

213 229 

Sniegtas konsultācijas 
interneta lietotājiem  

 212 

Izstādes 16 27 
 
Siguldas pagasta bibliotēkā Peltēs pieejami 8 (astoņi) datori ar interneta pieslēgumu un printeri, bibliotēkas 
apmeklētāji var izmantot arī bezvadu internetu. 
 
Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos 
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkas 2008.gada budžets sastādījis 9324 latus (2007.gadā – 6608 latus). 
2008.gadā bibliotēkas pakalpojumus regulāri izmantojuši 105 lietotāji. 2008.gadā bibliotēkas lietotājiem 
pieejamas 5119 grāmatas, krājums ir papildināts par 150 grāmatām un 279 seriālizdevumiem. Kopš 
2008.gada novembra Jūdažu bibliotēka izvietota jaunās telpās - Jūdažu sabiedriskajā centrā, kur telpas 
izveidotas speciāli bibliotēkas vajadzībām - ir ērtas un gaišas. Bibliotēkai blakus atrodas konferenču zāle, 
kur var veidot arī plašākus pasākumus.  
 

Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos 
 2007.gads 2008. gads 

Grāmatu fonds  5129 5119 
Bibliotēkas lietotāju skaits  74 105 
Apmeklējums  1220 1052 
Izsniegums  4088 1868 

Grāmatas   619 
Žurnāli   1249 

Sniegtas bibliogrāfiskas 
uzziņas un informācija  

76 43 

Izstādes 104 61 
 

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā  lietotājiem pieejami četri datori ar interneta pieslēgumu un printeri, 
bibliotēkas apmeklētāji var izmantot arī bezvadu internetu.  
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Mores pagasta bibliotēka 

 
Mores pagasta bibliotēkas 2008.gada budžets sastādījis 9730 latus (2007. gadā – 7078 latus). 2008.gadā 
bibliotēkas pakalpojumus regulāri izmantojuši 99 lietotāji, bibliotēkas lietotājiem pieejamas 4660 grāmatas, 
krājums ir papildināts par 81 grāmatu un 120 seriālizdevumiem. 
 

Mores pagasta bibliotēka 
Rādītāji 2007.gads 2008. gads 

Grāmatu fonds  4579 4660 
Bibliotēkas lietotāju skaits  105 99 
Apmeklējums  1436 970 
Izsniegums  1118 576 

Grāmatas  90 81 
Žurnāli  252 120 

Sniegtas bibliogrāfiskas 
uzziņas un informācija  

28 22 

Sniegtas konsultācijas 
interneta lietotājiem  

41 45 

Izstādes 10 6 
 

Mores pagasta bibliotēkā pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu un printeri, bibliotēkas apmeklētāji 
var izmantot arī bezvadu internetu.  
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA SIGULDAS NOVADĀ 
 
Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvaldes darbību regulē Siguldas novada domes 2006.gada 7.jūnija 
“Sociālās palīdzības pārvaldes nolikums”. Sociālās palīdzības pārvalde ir Siguldas novada pašvaldības 
struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus 
pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja ir pašvaldības pārstāvis, kas atbildīgs par 
līgumu ar biedrībām par pakalpojumu iegādi izpildes uzraudzīšanu un kontroli. Pārvaldei ir 
struktūrvienības – Ģimenes atbalsta centrs, Aprūpes mājās centrs un Dienas centrs.  
 

 
 
2008.gada 4.jūnijā Siguldas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Siguldas novadā”, kuri nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un 
saņemšanas kārtību Siguldas novadā un Saistošos noteikumus Nr.9 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Siguldas novadā”, kuri nosaka materiālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību Siguldas novadā. 
 
2008.gadā Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes speciālistu vadībā tika realizēti Eiropas 
Sociālā Fonda finansētā projekta „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores 
pamatskolā” 2.kārta. Projekta mērķis ir Siguldas novadā un apkārtējās teritorijās dzīvojošo bērnu ar īpašām 
vajadzībām integrēšanu sabiedrībā ar nolūku mazināt sociālo atstumtību un veicināt cilvēkresursu attīstību. 
Projekta īstenošanas rezultātā Mores pamatskolā paralēli C līmeņa klasēm tika atvērta AB līmeņa klase 
bērniem ar īpašām vajadzībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008.gada nogalē ekonomiskā lejupslīde negatīvi ietekmēja sociālos procesus visā valstī, tādejādi 
samazinoties ražošanai un pieaugot bezdarbam un nabadzībai, būtiski palielinājās pašvaldības sociālās 
palīdzības saņēmēju skaits. 

Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvalde 2008. gadā 

Pārvaldes darbinieku skaits 17 
No tiem speciālisti, kuru funkcijās ietilpst sociālā darba 
organizēšana un veikšana 

12 

Gada laikā pabalstus saņēmušo personu skaits 1 781 
Aprūpējamo personu skaits 33 
Personas, kuras apmeklējušas Dienas centru 1 296 
Personas, kuras saņēmušas Ģimenes atbalsta centra 
pakalpojumus 

811 

Ģimenes 
atbalsta centrs 

Aprūpes mājās 
centrs 

Dienas centrs Sociālās darbinieces    
Siguldas pilsētā, Siguldas un 
Mores pagastos 

Biedrība  
„Cerību spārni” 

Biedrība 
„Aicinājums Tev” 

Pārvaldes 
vadītāja 
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Pašvaldības nodrošinātie un pirktie sociālie pakalpojumi. 

Izlietoto līdzekļu, pakalpojumu saņēmēju skaita atspoguļojums 
Pakalpojuma veids Izlietotie līdzekļi Pakalpojumu saņēmušo 

skaits 
 2006. 

gads 
2007. 
gads 

2008. 
gads 

2006. 
gads 

2007. 
gads 

2008.
gads 

 

Nodrošinātie pakalpojumi 
 

Aprūpes mājās pakalpojumi 31 956 38 578 48 644 48 38 33 
Dienas centra pakalpojumi 11 786 27 867 26 240 1 274 1 287 1 296 
Ģimenes atbalsta centra pakalpojumi 49 932 65 900 86 335 278 496 811 

 

Pirktie pakalpojumi 
 

Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas 
pieaugušām personām  

23 717 39 514 47 198 29 30 22 

Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas 
bērniem  

5 697 6 346 14 711 3 3 9 

Krīzes centri  350 758  2 5  
Dienas centrs personām ar invaliditāti 
Biedrība “Aicinājums TEV” 

20 206 13 392 18 935 311 314 334 

Dienas centrs bērniem ar invaliditāti 
Biedrība “Cerību spārni”  

15 323 16 906 19 815 54 60 60 

Dienas centrs personām ar garīga 
rakstura traucējumiem” Saulespuķes” 
(valsts programma) 

2 370 5 258 14 420 14 14 16 

 

 

Ministru kabinets katru gadu, saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, pārskata no 
pašvaldības pamatbudžeta izmaksājamā pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeni un pabalsta apmēru. 
2008.gadā noteiktais GMI līmenis valstī bija 27 lati. Pabalstu garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai 
2008.gadā Siguldas novadā ir saņēmušas trīs personas.  
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2008.gadā sociālās palīdzības pabalstus ir saņēmušas 1 781 personas. Sociālo pabalstu saņēmēju skaits, 
salīdzinot ar 2007.gadu ir palielinājies. 2008.gadā pašvaldība sociālajiem pabalstiem izlietoja 149 308 latus 
- vidēji 83 latus uz vienu saņēmēju gadā. 2007.gadā pašvaldība sociālajiem pabalstiem izlietoja 109 756 
latus - vidēji 74 latus uz vienu saņēmēju gadā.  
 

 
 
No 2005.gada novadā ir tendence samazināties pašvaldības materiālās palīdzības saņēmēju skaitam - tas 
norāda uz profesionālu sociālo darbu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, kā arī sabiedrības lielāku izpratni 
par profesionālu sociālā darba lomu valsts sociālās drošības sistēmā. Iespējams, no 2008.gada nogales 
situācija būtiski manīsies - būtiski palielināsies pabalstu saņēmēju skaits. 
 

 
 
2008.gadā Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes darbinieki sociālos pakalpojumus 
nodrošinājuši 2 548  iedzīvotājiem.  
 
2008.gada nogalē tika izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Grozījumi 
nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības 
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta. Likums nosaka, ka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas 
saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. 
 
Siguldas novada pašvaldība ir viena no retajām, kas būtiski palielinājusi pabalsta saņēmēju līmeni, lai 
palīdzētu iedzīvotājiem, kuri paši saviem spēkiem nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības. Tomēr, novada 
saistošie noteikumi nosaka, ka sociālās palīdzības pabalsta saņēmējs var būt  iedzīvotājs, kuram nav parādu 
un kredītsaistību, nav noslēgts uztura līgums, iedzīvotājs neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, 
kā arī nav izsniedzis aizdevumu. 

 
 



 



 

 
 
 

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem – Ģimenes atbalsta centrs 

 
Ģimenes atbalsta centrs ir Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kas veic 
sociālo darbu un sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu Siguldas novadā dzīvojošām 
ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem. Ģimenes atbalsta centra palīdzību un atbalstu var saņemt brīvprātīgi - 
ja ģimene pati lūdz palīdzību un vēlas sadarboties ar centra speciālistiem problēmas risināšanai, kā arī 
obligāti – ja Ģimenes atbalsta centrs ir saņēmis policijas, bāriņtiesas, mediķu, izglītības iestādes u.c. 
institūciju darbinieku vai citu personu ziņojumu par iejaukšanās nepieciešamību. 
 
Sadarbībā ar Siguldas novada Bāriņtiesu 2008.gadā pieciem vecākiem pārtrauktas aprūpes tiesības. 
Ģimenēm tika izstrādāta ģimenes atbalsta programma ar mērķi panākt situācijas uzlabošanos un bērnu 
atgriešanos ģimenē. Rezultātā trīs bērni ir atgriezti ģimenē un trīs bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē. Par 
bērna šķiršanu no ģimenes lemj gadījumos, ja nav iespējams novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus, 
viņam paliekot ģimenē. 
 
2008.gadā Ģimenes atbalsta centrā pēc palīdzības vardarbības gadījumos vērsušās un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas 11 personas. Pieci bērni sociālo rehabilitāciju saņēma Siguldas 
novadā, Zantes ģimenes krīzes centrā viens bērns, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrā - četri bērni, bet 
Daugavpils ģimenes atbalsta centrā/patversmē viens bērns. 
 
Vasaras atpūtas nometnēs dažādas prasmes un iemaņas apguva 49 Siguldas novada bērni no sociālā riska 
un maznodrošinātajām ģimenē. 
 
Viena no svarīgākajām un visbiežāk izmantotām sociālā darba metodēm ir konsultēšana. 2008.gadā 
Ģimenes atbalsta centra speciālistu konsultācijas ir saņēmušas 811 personas. Sociālie darbinieki darbam ar 
ģimeni un bērniem ir sniegušas 200 individuālās konsultācijas. 
 

 
 
Lai noskaidrotu ģimenes sadzīves apstākļus, novērtētu vai vide ir piemērota bērniem, pārbaudītu 
informāciju un faktus pēc saņemta ziņojuma no kādas institūcijas vai personas par krīzes situāciju ģimenē 
ar bērniem, Ģimenes atbalsta centra speciālisti 2008.gadā ir veikuši 275 apsekošanas dzīvesvietā. 
Nepieciešamības gadījumos darbinieki veic apstākļu apsekošanu sadarbībā ar citām institūcijām – Siguldas 
novada Pašvaldības policiju, Siguldas policijas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas speciālistiem, Siguldas 
novada Bāriņtiesas speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem. 
 
Lai palīdzētu skolēniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas traucē bērniem pilnvērtīgi 
attīstīties un veiksmīgi apgūt mācību vielu un izstrādātu skolēnu individuālo sociālpedagoģisko 
rehabilitācijas plānu atbilstoši identificētajām problēmām, sociālie darbinieki skolās ir snieguši 1 289 
individuālās konsultācijas.  
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Klientu skaits ir pieaudzis gan strādājot ar skolēniem, gan vecākiem, gan arī pedagogiem. Izpratne par 
sociālā darbinieka lomu skolā varētu būt viens no iemesliem konsultāciju skaita pieaugumam.  
 

 
 
Lai veiksmīgāk sadarbotos ar Siguldas novada izglītības iestādēm 2008./2009. mācību gadā tika noslēgti 
sadarbības līgumi ar skolu vadītājiem. Līguma mērķis ir veidot speciālistu sadarbības tīklu Siguldas novada 
skolās sociālo problēmu risināšanai, saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likumu. 
 
Ģimenes atbalsta centra sociālie darbinieki 2008.gadā realizējuši preventīvos pasākumus, lai novērstu 
sociālpedagoģisko problēmu rašanos bērnu un jauniešu vidū. 
 

Ģimenes atbalsta centra 2008. gadā realizētie preventīvie pasākumi 
 

Preventīvie pasākumi Izglītības iestāde/  
skolēnu skaits 

Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums „Esi 
drošs par sevi” 
Pasākums tika organizēts 2008.gada maijā sadarbībā ar Valsts 
policiju, BJIC, DC „Cimdiņš”, JIC „Mērķis”, Siguldas sporta skolu, 
Probācijas dienesta Siguldas filiāli, VUGD. Pasākuma mērķis bija 
iepazīstināt bērnus un jauniešus ar drošības pasākumiem uz ielas un 
telpās, kā arī informēt par iestādēm, kuras rūpējās par bērnu drošību. 

Siguldas novada skolu skolēni 
un ģimenes  

Vardarbības profilakses programma 
Sadarbībā ar Valsts policijas speciālistiem 2008.mācību gadā tika 
uzsākta programma, lai mazinātu vienaudžu vardarbību skolās. 
Programma ietver nodarbības „Savstarpējo attiecību nozīme skolā” 
2.- 4. klašu skolēniem un apmācību 10.-12. klašu skolēniem, lai 
sagatavotu vienaudžu izglītotājus vardarbības problēmu mazināšanai 

Siguldas 2. vidusskola – 13 
Siguldas 3. pamatskola – 25 

Mores pamatskola - 30 
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Rīgas atkarības profilakses centra darbinieku lekcijas 
jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par atkarībām  
Siguldas 2. vidusskolā notika 6 lekcijas skolēniem, lekcija 
skolotājiem un vecākiem. Lekcijās tika klāstīts par atkarības 
izraisošu vielu lietošanas kaitīgumu, par to, kā atpazīt jaunieti, kurš 
lietojis apreibinošas vielas, kā rīkoties konstatējot lietošanu un par 
ģimenes nozīmi atkarības profilaksē, kā runāt ar ģimeni par 
iespējamo jaunieša atkarību un citiem jautājumiem. 

Siguldas 2. vidusskola 
Skolēni – 100 
Vecāki – 20 
Skolotāji – 15  

„Droša vasara-tava vasara” 
Mores pamatskolā, sadarbībā ar Valsts policijas speciālistiem tika 
organizēta Drošības diena. Mores pamatskolas skolēni tika 
iepazīstināti ar drošības pamatprincipiem vasarā. Skolēni ieguva 
zināšanas par ugunsdrošības, drošības uz ielas un ūdens, kā arī 
elektrodrošības jautājumiem.  

Mores pamatskola - 40 

Atkarības profilakses programma riska grupas bērniem. Grupu 
nodarbības  
Rīgas atkarības profilakses centra izstrādātā programma ir paredzēta 
10 -16 gadīgiem bērniem, ņemot vērā vecumposma īpatnības. 
Programmas galvenie uzdevumi bija iepazīstināt bērnus ar dažādiem 
emocionālajiem stāvokļiem, attīstīt viņos spēju atpazīt un paust 
savas jūtas un emocijas, izprast cēloņu un seku sakarības lēmumu 
pieņemšanas procesā un informēt par atkarības vielu un procesu 
lietošanas sekām. 

Siguldas 2. pamatskola – 9 
Siguldas 2. vidusskola - 11 

 
2008.gadā Ģimenes atbalsta centra psiholoģe sniegusi 514 individuālas konsultācijas. Kopumā pie 
psiholoģes ir griezušās 132 personas.  
 

 
 

Ģimenes atbalsta centra psiholoģe 2008.gadā vadījusi arī vairākas programmas - 19 nodarbības personības 
attīstības un saskarsmes iemaņu pilnveidošanas programmā „Es un citi”, nodarbības Mores pamatskolas 
vecākiem un nodarbības sadarbībā ar Ģimenes atbalsta centra sociālajiem darbiniekiem vardarbības 
profilakses programmas ietvaros. 
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Aprūpes mājās centrs 

 
Aprūpes mājās centrs  ir Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kas 
organizē un sniedz sociālos aprūpes pakalpojumus, tiem Siguldas novada pensionāriem un invalīdiem, 
kuriem nav likumīgo apgādnieku. Aprūpes mājās centra darbinieki nodrošina  pastāvīgus vai pagaidu 
aprūpes mājās pakalpojumus pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar 
sevi aprūpēt, sagatavo dokumentus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijās, novērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sniedz konsultācijas par 
pieejamajiem pakalpojumiem, nodrošināt personām iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus. 
 
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Aprūpes mājās pakalpojumus var saņemt: 

• personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas 
darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu 
dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību; 

• personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas 
darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu 
dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību; 

• bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes 
locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi. 

 
Aprūpes mājās centra vadītājas pakļautībā strādā 18 aprūpētāji, tai skaitā divi aprūpētāji – asistenti un 
medicīnas māsa. 2008.gadā Aprūpes mājās centrs aprūpēja 33 personas – 28 pensijas vecuma personas un 
piecas personas ar invaliditāti. 
 

 
 
2008.gadā Aprūpes mājās centrs sadarbojās ar novada pensionāru biedrībām, lai apzinātu vientuļos 
pensionārus un viņu vajadzības pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī ar biedrību „Aicinājums Tev”, 
lai apzinātu novada invalīdus, kuriem nepieciešams aprūpes mājās pakalpojumi vai asistenta pakalpojumi.  
  
Sociālās palīdzības pārvaldes medicīnas māsa apmeklētājus pieņem Siguldas pagasta doktorātā četras 
reizes nedēļā. Divas reizes mēnesī medicīnas māsa apseko aprūpējamās personas mājās (katrā reizē 
apsekojot sešas personas), pārbauda viņu veselības stāvokli. Medicīnas māsas sniegtos pakalpojumus 
saņem Siguldas novada mazturīgie iedzīvotāji, tos apmaksā Siguldas novada dome. 2008.gadā medicīnas 
māsa doktorātā ir sniegusi primāro medicīnas pakalpojumu vairāk nekā 70 personām mēnesī. 
 
2008.gadā ar sociālās aprūpes pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās tika nodrošinātas 22 
Siguldas novada personas, kurām nav likumīgo apgādnieku, un, kurām nepieciešamie sociālās aprūpes 
pakalpojumi pārsniedz aprūpei mājās sniegto pakalpojuma apjomu, ko nodrošina Aprūpes mājās centrs. 
2008.gadā uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā salīdzinot ar 2007.gadu ir 
palielinājušās par 52 latiem mēnesī vienai personai jeb 41%, jo vidēji vienas personas uzturēšanās ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā 2008.gadā vienai personai maksāja 300 – 320 latus mēnesī. 
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Salīdzinot ar 2007.gadu, aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas 2008.gadā ir palielinājušās par 30 latiem uz 
vienu aprūpējamo personu mēnesī jeb 35%. Palielinoties inflācijai, 2008.gadā tika paaugstinātas degvielas 
cenas - līdz ar to palielinājās transporta izmaksas, veļas mazgāšanas pakalpojumi un citi saimnieciskie 
izdevumi. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai izlietotie naudas līdzekļi sastāv no samaksas 
aprūpētājiem par darbu, transporta izdevumiem, administratīviem izdevumiem, apmaksāta veļas 
mazgāšanas pakalpojuma un citiem saimnieciskajiem izdevumiem. 

 

Izlietotie naudas līdzekļi aprūpes mājās pakalpojumam 
 

 
Gads 

Izlietotie 
naudas līdzekļi 

(Ls) 

Aprūpi 
saņēmušo 

personu skaits 

Mēneša 
izmaksas 1 
personai (Ls) 

Gada izmaksas 
1 personai (Ls) 

2007. gads 38578 38 85 1020 
2008.gads 48644 35 115 1390 

 
Sociālās aprūpes pakalpojumam izlietotie naudas līdzekļi 

 
 

Gads 
Sociālās aprūpes 
pakalpojuma veids 

Izlietotie 
naudas 
līdzekļi 

Personu 
skaits 

Mēneša 
izmaksas 1 
personai (Ls) 
(Starpība, ko 
maksā 

pašvaldība) 

Gada 
izmaksas 1 
personai (Ls) 
(Starpība, ko 
maksā 

pašvaldība) 
2007.gads Ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcija 
39514 30* 127 1520 

2008.gads Ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcija 

47198 22 179 2145 

 
2008.gadā aprūpes mājās pakalpojuma mēneša izmaksas vienai personai bija mazākas par 64 latiem jeb 
56% nekā vienas personas izmaksas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Tas liecina, ka pašvaldībai ir 
finansiāli izdevīgāk personām nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu nekā personas ievietot ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā. 2008.gadā Sociālās palīdzības pārvaldē tika noformēti dokumenti 42 personām 
par nepieciešamību saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem. 
 
2008.gadā apritēja pieci gadi, kopš izveidota Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Aprūpes 
mājās centra aprūpes mājās mobilā vienība. Mobilās vienības izveides sākumā 2003.gadā aprūpē bija tikai 
sešas aprūpējamās personas no Mores, Jūdažiem, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas. 2008.gadā Mobilās 
vienības aprūpes mājās pakalpojumus trīs reizes nedēļā saņēma 20 novada iedzīvotāji. Mobilā vienība 
aprūpei mājās veic aprūpējamo personu klienta telpu uzkopšanu, pārtikas, medikamentu un ikdienai  
nepieciešamo preču  piegādi, veic komunālos maksājumus, veļas mazgāšanu, sniedz psiholoģisko atbalstu, 
informē par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā. Šāda veida pakalpojumi palīdz 
klientiem pēc iespējas ilgāk atrasties savā dzīvesvietā un saglabāt ierasto vidi. Kopš mobilās vienības 
aprūpei mājās izveides, piecos gados, regulāru pašvaldības aprūpi mājās saņēmušas jau 44 personas. 
 
2008.gada decembrī Aprūpes mājās centra darbinieki organizēja Ziemassvētku labdarības koncertu un 
apmeklēja trīs ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas (Sociālās aprūpes māju “Gauja”, “Gaismiņas” Allažu 
pagastā, Mālpils sociālās aprūpes centru), kurās uzturas 12 Siguldas novada iedzīvotāji. Šī pasākuma 
mērķis bija kopā ar biedrības „Aicinājums Tev” muzikālo nodarbību vadītāju, sociālo darbinieku un 
ansambļa solistu, sniegt koncerta programmu, iepriecinot vecos ļaudis. 2008.gada decembrī Zemnieku 
saimniecība “Pīlādži” dāvāja 42 kg ābolu un bumbieru, bet Siguldas pilsētas pensionāri sagatavoja 30 
Ziemassvētku paciņas, kuri tika dāvāti Siguldas novada 30 aprūpējamām personām.  
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Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Dienas centrs 

 
Dienas centrs ir institūcija, kur pensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, 
maznodrošinātās ģimenes un citi interesenti var piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, pilnveidot savas 
zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt idejas. Centra aktivitātēs piedalās dažādu 
sabiedrības grupu pārstāvji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības un 
sociālā stāvokļa.  
 
Dienas centrs darbību uzsāka 2002.gada maijā, kad centrā darboties sāka 7 sabiedriskās organizācijas. 
2008.gadā Dienas centrā aktīvi darbojas 19 biedrības, atbalsta grupas un klubiņi, kuru vadītāji darbojas 
Dienas centra Koordinācijas padomē. Tie pārstāv Siguldas pilsētu, Mores un Siguldas pagastu. 
Koordinācijas padome piedalās Dienas centra darba pilnveidošanā, kopīgu pasākumu organizēšanā, 
sabiedrības aktivitātes rosināšanā un biedrību, atbalsta grupu, klubiņu savstarpējās sadarbības veicināšanā, 
informācijas apmaiņā.  

 
Siguldas novada Dienas centra Koordinācijas padome 

 
Organizācijas, atbalsta grupas, klubiņa nosaukums Vadītājs 

„Pensionāru biedrība Sigulda” Alfons Jumiķis 
Siguldas pagasta pensionāru padome Ruta Kupce 
Mores pagasta pensionāru apvienība „Ceriņi” Ilga Kļaviņa 
Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas nodaļa Juris Čivčs 
Siguldas Štūres draudzības biedrība Dzintra Meldere 
Latvijas Nacionālo Karavīru biedrības Siguldas nodaļa  
Daugavas Vanagi Latvijā Siguldas nodaļa Ivars Selga 
Daugavas Vanagi Latvijā Centra nodaļa Edmunds Sosnovskis 
Latvijas Diabēta Asociācijas Siguldas nodaļa Lilita Menģele 
Šaha senioru klubs „Sigulda” Uldis Deisons 
Invalīdu sporta atbalsta grupa Inese Mežaka 
Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļa Ģertrūde Līvmane 
Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas pagasta nodaļa Inese Levanoviča 
Latvijas Sarkanā Krusta Mores pagasta nodaļa Indra Jakobsone 
Dāmu klubs „Madaras” Dzintra Siliņa 
Tradīciju klubs „Saknes un atvases” Lita Zūkere 
Austrijas draugu kopa Siguldā Vilis Georgs Silenieks 
Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa Ieva 
Vingrošanas klubiņš „Mundras” Dzintra Bumbule 
Veslības klubs „Korallis” Velta Cimmermane 

 
Siguldas novada Dienas centra brīvprātīgie bez atlīdzības ziedo brīvo laiku un savas prasmes sabiedrības 
labā, vada sabiedriskās organizācijas, atbalsta grupas, klubiņus, palīdz organizēt un piedalās Dienas centra 
pasākumos: iekārto izstādes Dienas centrā, dežūrē Dienas centrā kā informatori, piedalās novada 
sabiedriskajā dzīvē un novada kultūrvides veidošanā, izplata informatīvus materiālus par Dienas centra un 
sabiedrisko organizāciju darbu un aktivitātēm. 
 
 Dienas centrā bez maksas pieejamas arī vairākas brīvā laika aktivitātes, kurās ikviens centra apmeklētājs 
varēja atrast sev interesējošu nodarbi, piemēram, skatīties TV, lasīt laikrakstus un žurnālus, spēlēt galda 
spēles, lasīt grāmatas, vingrot, izmantot bezmaksas internetu, piedalīties sabiedrisko organizāciju 
organizētos kultūras un atpūtas pasākumos, ekskursijās un pieredzes apmaiņas braucienos . 
 

2008.gadā Siguldas novada domes Dienas centrā notikušas trīs izglītojošas lekcijas - diskusijas par veselīgu 
dzīves veidu, kā pareizi sadzīvot ar savu slimību, organizētas čeras iedzīvotāju tikšanās ar Siguldas novada 
domes darbiniekiem un pārvaldēm, notikušas  12 jurista konsultācijas, kurās 63 novada iedzīvotāji saņēma 
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individuālas bezmaksas konsultācijas. Dienas centra organizācijas 2008.gadā aktīvi iesaistījās pašvaldības 
organizētajos pasākumos – novada svētkos,  sakopšanas talkā.  
 
Par tradīciju ir kļuvusi Dienas centra organizēta sabiedrisko organizāciju Sporta diena „Veselā miesā vesels 
gars”, Pasaules Diabēta dienai veltīts pasākums, kā arī regulārās izstādes un tikšanās ar dažādām 
personībām. 2008.gada janvārī Dienas centrs rīkoja ikgadējo pateicības pasākumu „Palīdzot citiem, palīdzi 
pats sev”, uz kuru bija aicināti Siguldas aktīvākie brīvprātīgie – dažādu biedrību un organizāciju pārstāvji, 
vecāka gada gājuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti un Siguldas novada iedzīvotāji, kuri ikdienā palīdz 
citiem gan praktiski, gan ar padomu, gan arī rīkojot un vadot dažādas sabiedriskās aktivitātes, turklāt dara 
to bez materiālās atlīdzības. Pasākuma mērķis ir izteikt pateicību Siguldas novada brīvprātīgajiem par 
ziedoto laiku un darbu, palīdzot līdzcilvēkiem. Latvijas Republikas Proklamēšanas 90 gadadienai veltītajā 
svinīgajā pasākumā ar pašvaldības Atzinības rakstiem tika apbaloti trīs Dienas centra atbalsta grupu un 
klubiņu vadītāji. 
 
Dienas centrā regulāri notiek praktiskas nodarbības, lai ikvienam sniegtu iespēju iemācīties jaunas prasmes 
un apgūt jaunas iemaņas, piemēram, Lieldienu dekoru veidošana, telpaugu kompozīciju veidošana, dāvanu 
saiņošana, zīda apgleznošanas nodarbības, „Veselības veicināšanas vingrinājumi” fizioterapeites vadībā, 
angļu un vācu valodas nodarbības. 2008.gadā Siguldas novada domes Dienas centrā notikuši vairāki 
semināri un apmācības. 2008.gada sākumā notika datorapmācības nodarbības – moderno un tehnoloģiju 
izmantošanas apguves programma „Vecums nav šķērslis IT”. Popularitāti ieguva personības attīstības un 
saskarsmes iemaņu pilnveidošanas programma „Es un citi”. Savukārt no marta līdz maijam notika 
brīvprātīgo apmācību semināru cikls - „Brīvprātīgo darba būtība, veidi un mērķi”. Sadarbībā ar 
„Pensionāru biedrību Sigulda” izstrādāts un Rīgas rajona padomes pieaugušo izglītības konkursā 
apstiprināts un realizēts projekts „Mēs uz Tu ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām”. 
 
2008.gadā Dienas centrā  pieredzes apmaiņā viesojās viesi no Limbažu rajona, Siguldas novada 
sadraudzības pilsētu pārstāvji no Keilas (Igaunija) un Birštonas (Lietuva). 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA SIGULDAS NOVADĀ 
 
Kopš 2004.gada marta Siguldas novadā strādā Pašvaldības policija. Tās pārziņā ir sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana un regulēšana novada teritorijā, saistošo noteikumu ievērošana, regulāra patrulēšana. 
Siguldas Pašvaldības policijā 2008.gadā strādāja seši darbinieki, kuri reaģējuši uz 1039 izsaukumiem. Arī 
2008.gadā atbalstu Pašvaldības policijai sniedz darbinieki no apsardzes firmas SIA „Evor L”. 
 

Aktivitātes 2007. gadā 2008. gadā 
Izsaukumi  1543 1039 
Aizturēti par administratīvajiem pārkāpumiem 123 288 
Sastādīti Administratīvie protokoli par Saistošo noteikumu neievērošanu 
pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 

205 140 

Izteikti brīdinājumi 146 27 
Administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi (uzlīmes automašīnām) 1120 563 
Aizturētas personas par noziedzīgiem darījumiem 16 7 
Aizturētas personas par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā 13 13 
Aizturētas personas - policijas meklēšanā esošās 9 0 
Reidi kopā ar Valsts policiju 31 25 
Reidi kopā ar GNP un citām organizācijām 32 16 
Izsniegtas pavēstes 208 194 
Sabiedriskās kārtības uzturēšana 168 64 
Nogādātas personas uz ārstniecības iestādēm 59 21 
Izskatīti iesniegumi, pieprasījumi 114 56 
Iekasēta soda nauda 861 1154 

 
Pateicoties iepriekšējā gadā objektos uzstādītajām videonovērošanas kamerām, Siguldas novada 
Pašvaldības policijas darbinieki ir vairākkārtīgi veiksmīgāk novērsuši dažādus administratīvos pārkāpumus, 
tādā veidā nepieļaujot kultūrvēstures un tūrisma objektu bojāšanu. Videonovērošanas kameru uzstādīšana 
tiks turpināta arī 2009.gadā, ar tām aprīkos mācību iestādes, kā arī papildus objektus Siguldas novadā. 
 
Kā jau visus iepriekšējos gadus, kopš pastāv Siguldas novada Pašvaldības policija, arī 2008.gadā veiksmīga 
sadarbība bija ar Valsts policiju, Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvaldi, Gaujas Nacionālo parku, 
dzīvojamo māju apsaimniekotājiem. 
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBA 

Būvniecība 

 
2008.gadā notikušas 13 Attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 94 jautājumi par teritorijas 
plānošanu un būvniecības iecerēm Siguldas novadā. Notikusi 51 būvvaldes sēde, kurās izskatīti 385 
jautājumi, izsniegtas 116 izziņas par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem, 45 izziņas par 
zemes vienības plānoto izmantošanu, sagatavoti 23 lēmumprojekti un darba izdevumi zemes ierīcības 
projektiem. 
 
2008.gadā Siguldas novada domes Būvvaldē izskatītas, saskaņotas, akceptētas 96 jaunbūvju un 
rekonstrukcijas būvprojektu dokumentācijas - Siguldas pilsētā - 17 sabiedriska rakstura un inženiertehnisko 
komunikāciju projekti, kā arī 52 vienģimenes dzīvojamo un saimniecības ēku projekti – to skaitā trīs 
daudzdzīvokļu ēkas. Siguldas un Mores pagastā akceptēti 25 vienģimenes dzīvojamo un saimniecības ēku 
projekti, sabiedriska rakstura projekti, kā ari divi inženiertehnisko komunikāciju projekti. Tomēr kopējais 
2008.gadā Siguldas novada domes Būvvaldes akceptēto būvprojektu skaits, salīdzinot ar 2007.gadu, ir 
samazinājies par 25%.  
               

 
 
2008.gadā sagatavoti un izsniegti 93 plānošanas – arhitektūras uzdevumi dažādiem sabiedriska rakstura, 
ražošanas objektiem un viendzīvokļa dzīvojamām mājam Siguldas novadā, kā arī noformēta un izsniegta 
91 būvatļauja dažāda veida objektiem. 2008.gadā ievērojamākie būvprojekti Siguldas novadā bija 
dzīvojamais kvartāls starp Dārza un Nurmižu ielām, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kalna ielā 32, rodeļu 
trases kafejnīca Leona Paegles ielā 23 un bruģa ražotne Mores pagastā. 

 

2008.gadā ekspluatācijā pieņemto objektu skaits, salīdzinot ar 2007.gadu, palielinājies par 31%. Pagājušajā 
gadā Siguldas novadā ekspluatācijā pieņemti vairāki nozīmīgi objekti: 

• 55 vienģimeņu dzīvojamās mājas 
• Piecas daudzdzīvokļu mājas (163 dzīvokļi); 
• Ūdens atdzelžošanas stacija; 
• Attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija; 
• Sabiedriskais centrs Jūdažos; 
• Nītaures ielas rekonstrukcija; 
• Dabas un izglītības centrs (GNP); 
• Holelis „Segevolde”; 
• Tirdzniecības centrs „Šokolāde”; 
• Biroja centrs Pils ielā 13; 
• Inženiertīklu izbūve 6.2 km. 
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2008.gadā Siguldas novadā pieņemti un nodoti ekspluatācijā ir 114 dažāda veida objekti, kuru būvniecība 
izmaksājusi  apmēram 30.54 miljonus latu. Kopējais celtniecību darbu apjoms novadā, salīdzinot ar 
2007.gadu, palielinājies par 150%. 

 

 
 
2008.gadā pabeigts darbs pie Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes, 2008.gada 29.oktobrī 
apstiprināts Siguldas novada teritorijas plānojums 2008. – 2020.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.17 
„Siguldas novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 2008.gadā nav pieņemti lēmumi  par detālplānojumu izstrādi. 
 
Vērtējot 2009.gada tendences un ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, gaidāms būvniecības 
tempu un apjomu samazinājums. 
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Novada labiekārtošana 

 
Siguldas novada domes Nekustamā īpašuma pārvalde nodrošina pašvaldībai piederošā īpašuma 
sakārtošanu, uzraudzību, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu. Pārvalde 
plāno pašvaldības nekustamo īpašumu remontu vajadzības, kontrolē tāmju atbilstību veicamajiem 
remontdarbiem, organizē ielu un ceļu apsaimniekošanu Siguldas novadā, nodrošina Siguldas pilsētas un 
Siguldas pagasta zaļās zonas uzturēšanu un sakopšanu. Pārvaldes darbinieki regulāri tiekas ar māju 
apsaimniekotājiem, piedalās kopsapulcēs.  
 
2008.gadā Nekustamā īpašuma pārvaldes speciālisti piedalījušies iepirkuma dokumentu noformēšanā, 
veikta iepirkumu izvērtēšana. 2008.gadā izsniegtas 126 rakšanas atļaujas un 10 tehniskie noteikumi. 
Pārvaldes darbinieki nodrošinājuši būvuzraudzību visos pašvaldības būvdarbos. Kopā izstrādātas 136 
dažāda apjoma kontroltāmes remontiem cenu aptaujām, atklātiem konkursiem.  
 

Nekustamo īpašumu pārvaldes vērienīgākie teritorijas sakopšanas darbi 2008. gadā 
 

Paveiktie darbi, objekti Izmaksas Ls 
Veikti remonta darbi 

 
           izglītības iestādēs 476220 
           kultūras iestādēs 70363 
           pašvaldības iestādēs 48038 
           dažādos objektos novada teritorijā  120075 

Elektrouzskaišu sistēmas sakārtošana: 
 

          remonti 48997 
          līniju pārņemšana 9580 
          Dārza ielas pieslēgums 876 

Ūdensvada pieslēgums: 
 

 

          Dārza iela 13116 
           kapi 6477 
 

Dažādi labiekārtošanas darbi: 
 

          Dažādu objektu bruģēšana 387214 
          Teritorijas plānošana 11000 
          Ielu projektēšana 24800 
          Videonovērošana 70375 
          Sanmezglu noma, apkalpošana 11592 
          Saimn. konteiners pie Stacijas 10965 

 
2008.gadā paveikti vairāki nozīmīgi projekti: 

• rekonstrukcijas darbi Dārza ielā (994 243 lati).  
• nodota ekspluatācijā Siguldas kapu jaunās kapličas ēka (478 540 lati), kuras lielā zāle 

paredzēta vairāk nekā 200 apmeklētājiem. 
• atklāts mūsdienīgs Jūdažu Sabiedriskais centrs (587 000 lati). 
• atklāta rekonstruētā Nītaures ielas caurbrauktuve (750 000 lati). 
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Ielu un ceļu remonta izdevumi Siguldas novadā

Ielu apsaimniekošana Kapitālais remonts Budžeta līdzekļi Kapitālais remonts Kredīts

 

Ielu remontu izdevumi Siguldas novadā 
Kapitālais remonts Gads Ielu apsaimniekošana 

Budžeta līdzekļi Kredīts 
Kopā 

2005.gads 202800 149000 60000 411 800 
2006.gads 228886  1343000 1 571 886 
2007.gads 490995 90823 1270098 1 851 916 
2008.gads 733620 159903 2236368 3 129 891 

 
Ielu-ceļu uzturēšana, remonts 2008.gadā 

 
Paveiktie darbi Izmaksas Ls 

Grantēto ceļu remonts  
(grants segums, krūmu un apaugumu kopšana) 

344486 

Asfaltseguma bedrīšu remonts 87124 
Marķēšana –vertikālās un horizontālās zīmes 28447 
Cīruļu ielas asfaltēšana 21612 
Lauku viensētu norādes 6997 
Ielu un ceļu apsaimniekošana 176219 

KOPĀ: 664885 
 
2008.gadā veikti nozīmīgi labiekārtošanas darbi vairāk nekā 120 000 latu apmērā. Raiņa parkā uzstādīti 
jauni rotaļu elementi dažāda vecuma bērniem, veikts žoga remonts, Depo ielā uzlabots futbola laukums, 
labiekārtots Piemiņas parks Morē.  

 
Kanalizācijas ierīkošana un pieslēgums 2008.gadā 

 
Paveiktie darbi Izmaksas Ls 

Poruka ielai, ar pieslēgumu 7672 
Sabiedriskās tualetes 5704 
Kalnabeites 32805 
Cielavu iela, Cīruļu iela 28725 
Dārza iela 46067 
Saulgriežu iela 2556 
Meldru iela 4635 

KOPĀ: 128164 
 



 

 

Siguldas novada domes 2008.gada publiskais pārskats 

 

57 
 

2008.gadā veikta dažādu objektu bruģēšana un mazo stāvlaukumu izveide vairāk nekā 38 500 latu apmērā. 
Ielu projektēšanai pagājušajā gadā izlietoti 24 800 lati, bet videonovērošanas sistēmas papildināšanai – 
jaunu kameru iegādei un uzstādīšanai - 70375 lati. 
 
Siguldas novada domes Zaļumsaimniecības speciālisti, 2008.gadā nodrošinājusi Raiņa parka labiekārtošana 
107 306,30 latu apmērā. Raiņa parkā veikta 10 jaunu soliņu, astoņu atkritumu urnu uzstādīšana, uzstādītas 
norādes pie bērnu rotaļu laukumiem un informācijas stendi pie ieejām, izveidoti jauni celiņi, atpūtas un 
rotaļu laukumi, uzstādīti jauni rotaļu elementu izgatavošanu un uzstādīšanu, Skeitparkā veikts rampu 
remonts, ierīkoti jaunu puķu un krūmu grupu stādījumi, veikta zāliena atjaunošana, izveidots notekgrāvis.  
 
2008.gadā veikta Kr.Barona pieminekļa pamata restaurācija, pieminekļa laukuma bruģēšana, stādījumu un 
zālienu atjaunošana ap pieminekli 18 278,92 latu apmērā. 
 

Zaļumsaimniecības speciālistu vērienīgākie labiekārtošanas darbi 2008. gadā 
 

Paveiktie darbi, objekti Izmaksas Ls 
Pašvaldības teritoriju ikdienas kopšana un uzturēšana 145326.29 

Koku un krūmu kopšana 54649.91 
Zālienu kopšana 77880.62 

Apstādījumu kopšana un veidošana 41358.34 
Raiņa parka labiekārtošana – tribīņu soliņi, informācijas stendi, 

laukumu norādes, riteņu turētāji.  
6683.94 

Raiņa parkā -  jauni celiņi un rotaļu laukumi 54043.35 
Raiņa parkā - atrakciju rotaļu elementu izgatavošana, uzstādīšana 27682.78 

Raiņa parkā – notekgrāvja izveidošana 3260.22 
20 atpūtas soliņi, 18 atkritumu urnas Siguldas pilsētā 7227.55 

Vides elements – strūklaka, remonts 177.00 
Vides elements – strūklaka (GNP dīķī) 10920.38 

Informatīva un materiāla palīdzība ziedu izstādei Pilsētas svētkos 626.11 
Vides noformējums svētkos, Lieldienās, Ziemassvētkos, Latvijas 90 13962.29 

Zāliena atjaunošana DEPO stadionā 6124.01 
Labiekārtošanas darbi Siguldas jaunai kapličai 4864.88 

Labiekārtošanas darbi pilsētas parkos un skvēros 2057.61 
Atjaunoti lielo koku stādījumi 920.40 

Izgāztuves „Silzemnieki” attīrīšana no atkritumiem 1348.39 
Teritoriju attīrīšana no aizaugumiem un atkritumiem 4917.59 

Mores sabiedrisko stādījumu labiekārtošana 2263.94 
 
2008.gadā novadā uzstādīti 20 jauni soliņi un 18 atkritumu urnas, izvietoti riteņu turētāji, veikts strūklakas 
remonts pils dīķī. Zaļumsaimniecības speciālisti snieguši informatīvu un materiālu palīdzība ziedu izstādei 
pie Dienas centra Siguldas novada svētku laikā, veikuši novada noformēšanas darbus Lieldienās, 
Ziemassvētkos, Latvijas 90.gadadienai u.c. svētku pasākumos, izveidoti un atjaunoti stādījumi pilsētas 
parkos un skvēros, veikti lielo koku stādījumi pilsētas zaļajās zonās, veikta aizaugumu un bīstamo koku 
likvidācija Siguldas novadā. Pašvaldības darbinieki veikuši organizatoriskos darbus, lai veiksmīgi noritētu 
dažādu talku un atkritumu savākšanas darbi. Veikti dažādi sabiedrisko stādījumu kopšanas darbi 
koordinējot sociāla dienesta, Valsts Probācijas dienesta, skolu jauniešu centra nosūtītos cilvēkus.  
       
2008.gadā izstrādāti pašvaldības nolikumi, kas nosaka dažādus sakopšanas un teritorijas kopšanas 
noteikumus novadā, piemēram, par „Siguldas novada teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbiem”, 
„Zālienu kopšanas un uzturēšanas darbiem Siguldas novadā”, „Apstādījumu veidošanu un kopšanu 
Siguldas novadā”. 
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TŪRISMS SIGULDAS NOVADĀ 
 
2008.gads Siguldas novadam tūrisma jomā bijis attīstības un augšupejas gads – ir vērojams apmeklētāju 
skaita pieaugums, realizēti vairāki ar tūrismu saistīti projekti, izveidoti jauni tūrisma piedāvājumi. Īpaša 
uzmanība 2008.gadā veltīta tūrisma nozares pārstāvju sadarbības pilnveidošanai.  
 
Aktīvi darbu turpina Siguldas reģiona tūrisma biedrība (SRTB), kurā ir 45 biedri. 2008.gadā SRTB 
izstrādāja un ieviesa atlaižu karti „Siguldas spieķis”, kas ir 30 SRTB biedru sadarbības projekts. 
Elektroniskā atlaižu karte piedāvā 18 bezmaksas aktivitātes un 57 dažādas atlaides. Tā darbojas 25 
kilometru rādiusā ap Siguldu. Lielu finansiālu atbalstu kartes izveidošanā sniedza „SEB banka” un Siguldas 
novada dome. 
 
2008.gadā darbību un pakalpojumu klāstu turpina pilnveidot Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 
(SNTIC), kas kopš 2006.gada ir Siguldas novada domes struktūrvienība. Tūrisma informācijas centra 
darbības galvenie mērķi ir sniegt visa veida tūrisma informāciju Siguldas novada viesiem no Latvijas, 
ārzemēm un Siguldas novada iedzīvotājiem, sadarboties ar novada un apkārtnes tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem, veidojot Siguldas kā tūristiem draudzīgas pilsētās tēlu. 
 
2008.gadā Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs apkalpojis 27 217  apmeklētājus. 
 

 
 

Salīdzinot ar 2007.gadu, novada Tūrisma informācijas centra apkalpoto cilvēku skaits ir palielinājies par 
12,2 %, bet tieši TIC apmeklētāju skaits palielinājies par 23,6%. Tradicionāli, vislielākais apkalpoto klientu 
skaits vērojams jūlijā un augustā - attiecīgi 5456 un 5183 apmeklētāji mēnesī. 
 
Visvairāk Tūrisma informācijas centru apmeklē Latvijas iedzīvotāji – 2008.gadā 9957 apmeklētāji, no 
kuriem 1612 bija siguldieši un 1565 iegādājās biļetes „Biļešu paradīzes” kasē. 2008. gadā Siguldas novada 
TIC apmeklēja 74 valstu pārstāvji. Populārākās valstis, kuru valstu pārstāvju skaits gadā pārsniedz 500 ir: 
Vācija, Lietuva, Igaunija, Lielbritānija, Spānija, Krievija, Dānija, Itālija, Francija, Somija un Austrālija.  
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Siguldas apmeklētāju skaits katru gadu pieaug, tomēr novada Tūrisma informācijas centra apkopotie skaitļi 
neatspoguļo reālo Siguldas apmeklētāju skaitu, jo ekskursiju grupas un daudzi individuālie apmeklētāji 
Tūrisma informācijas centrā neiegriežas. 

 
 
Lai informācija par Siguldas novada tūrisma iespējām būtu pilnvērtīga un viegli pieejama, tiek uzturēta un 
pilnveidota mājas lapa www.tourism.sigulda.lv, kurā aktuālākā tūrisma informācija pieejama piecās  
valodās – latviešu, angļu, vācu, krievu, zviedru. Vidēji mājas lapu apmeklē 3000 – 5500 unikālie 
apmeklētāji mēnesī.  Lielākais mājas lapas apmeklētāju skaits vērojams vasarā, kad kopā ar atkārtotajiem  
apmeklējumiem mājas lapas apmeklētāju skaits sasniedz pat 8000 mēnesī, no kuriem 30-40% no mājas 
lapu apmeklēja pirmo reizi.  

 
2008.gada beigās Siguldā reģistrētas 20 naktsmītnes, kurās kopumā var nakšņot 672 viesi. 2008.gadā 
novada piedāvātās naktsmītnes (viesnīcas, viesu namus, jauniešu viesnīcas, brīvdienu mājas, privātmājas, 
kempingu) izmantojuši 27 042 viesi – 13 988 no Latvijas un 13054 no ārzemēm. Kopējais cilvēknakšņu 
skaits ir 36 093 (pēc 14 uzņēmēju sniegtās informācijas). Visvairāk ārvalstu nakšņotāju ir no Vācijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas, Francijas un Polijas. 
 
2008.gadā Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs sagatavojis vairākus iespieddarbus: tēla bukletu 
„Sigulda elpo brīvi” (latviešu, vācu, krievu, angļu valodās), velomaršrutu „Sigulda-More-Mālpils-Allaži-
Sigulda” (latviešu un angļu valodās), Siguldas un apkārtnes kartes (latviešu, krievu, angļu, vācu valodās), 
atklātnīte ar Siguldas skatiem, informatīvās lapiņas par Siguldu (angļu, vācu, lietuviešu, igauņu, somu 
valodās), kā arī atkārtoti izdots buklets „Mores pagasts”. TAVA izdotajā bukletā „Tourist sites. TOP 10 in 
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Latvia” atzīmēts arī Turaidas muzejrezervāts un Gaujas nacionālais parks, savukārt, tematiskajā bukletā 
„Adventures Latvia” tūristiem ieteikti novada unikālie atpūtas piedāvājumi - Aerodium, Mežakaķis, 
Siguldas bobsleja un kamaniņu trase, gumijlēkšana no vagoniņa un rodeļu traseā. TAVA organizētajā 
ceļojumu maratonā „Dižā Baltijas apceļošana” 12 Latvijas objektu vidū bija iekļauts arī Turaidas 
muzejrezervāts. 
 
2008.gadā paplašinās Siguldas novada izvietotās reklāmas materiālu tīkls gan vietējās tūristu apkalpošanas 
vietās, gan citos Tūrisma informācijas centros Latvijā un ārvalstīs. 2008.gadā Sigulda tika prezentēta 
tūrisma izstādēs Rīgā, Somijā, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī pirmo reizi piedalījās interneta tūrisma 
izstādē www.onlineexpo.com. Sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru 2008.gadā Siguldas novada 
bukleti tika nosūtīti Latvijas informācijas centriem Somijā, Vācijā, Anglijā, Zviedrijā, Krievijā, kā arī 
organizētas Grieķijas, ASV, Turcijas, Francijas, Zviedrijas, Anglijas, Japānas un Vācijas žurnālistu vizītes. 
 
Siguldas novada dome un Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs aktīvi darbojas ne tikai Siguldas 
reģiona tūrisma biedrībā, bet arī Vidzemes tūrisma asociācijā, Piļu un muižu asociācijā, Tūrisma 
informācijas sniedzēju asociācijā. 2008.gadā Siguldas novada dome kopā ar Jūrmalas pilsētas domi 
nodibināja Latvijas kūrortpilsētu asociāciju, kas izveidota, lai pievērstu valsts uzmanību kūrortu problēmu 
risināšanai un veicinātu kūrortpilsētu attīstību Latvijā.  
 
Lielu ieguldījumu novada tūrisma attīstībā ir sniegusi Gaujas nacionālā parka administrācija. 2008.gadā 
tika atvērts Gaujas nacionālā parka Apmeklētāju centrs un Dabas un Interešu centrs rekonstruētajā Baltajā 
pilī, kā arī tika  pabeigta Gūtmaņa alas apkārtnes labiekārtošana un uzbūvēts Apmeklētāju centrs Gūtmaņa 
alas stāvlaukumā. 
 
2008.gadā Siguldas novada dome ir uzsākusi darbu pie vairāku vērienīgu tūrisma projektu izstrādes, kuri ir 
nozīmīgi Siguldas kā tūrisma galamērķa attīstības virzītāji - Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas projekts, 
veloceliņu izbūves un velomaršruta izveides projekts, kā arī Vidzemes tūrisma asociācijas velomaršruta 
izveides projekts. Šie projekti paredz radīt jaunus kultūras un aktīvā tūrisma produktus Siguldā, izveidojot 
tiem nepieciešamo infrastruktūru. 
 
Plānojot lielos infrastruktūras attīstības projektus, netiek aizmirsta arī mazajam tūrismam nepieciešamā 
infrastruktūra – 2008.gadā pie dzelzceļa stacijas „Sigulda” uzstādītas publiskās tualetes, Siguldas pilsētā 
tika uzstādīti četri informatīvie stendi ar kartēm un tūrisma objektiem. 
 
Infrastruktūras sakārtošana, tūristu pieplūdums rosinājis arī novada uzņēmējus veidot jaunus un attīstīt 
esošos tūrisma piedāvājumus” 

- 2008.gadā Siguldā atvērtas trīs jaunas naktsmītnes – viesnīca Hotel Pils (26 vietas), četru zvaigžņu 
viesnīca Hotel Segevold (73  vietas) un viesu nams „Prieka pietura” (18 vietas).  

- Siguldas viesiem ēdināšanas pakalpojumus piedāvā 21 iestāde - restorāni, kafejnīcas un bāri. 
2008.gadā tika atvērts jauns restorāns „Ēvele” un restorāns tirdzniecības centrā „Šokolāde”.  

- 2008.gadā atklāts unikāls piedāvājums - elektromobilis, kas atvieglo tūrisma objektu pieejamību; 
- Turaidas muzejrezervāts 2008.gadā sagatavojis jaunu muzejpedagoģisko programmu „Ciemos pie 

Turaidas fogta”, kura guvusi atsaucību gan starp skolēniem, gan pieaugušajiem; 
- 2008.gadā atklāts trošu nobrauciens „Tarzāns” un brīvā kritiena imitators „Katapults”; 
- Gaisa trošu ceļa vagoniņš 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī piedāvāja īpaši noformētu 

vagoniņu „Ziemassvētku kamanas” un Ziemassvētku kafejnīcu. 
- 2008.gadā darbu sāka jauna tūrisma aģentūra - „Palm Travel”.  

Siguldas uzņēmēju ieguldījumu 2008.gadā novērtējuši arī tūrisma profesionāļi - Vidzemes tūrisma 
asociācijas gada balvas saņēma Ivars Ciaguns un „Siguldas piedzīvojumu parks”, E.Siksne un restorāns 
„Aparjods”, kā arī  SRTB un atlaižu karte „Siguldas spieķis”. Tūrisma attīstības valsts aģentūras gada 
balvu kategorijā veiksmīgākais jaunais aktīvā tūrisma produkts saņēma „Siguldas piedzīvojumu parks”. 
Savukārt konkursā vidusskolēniem „Vidzemes suvenīrs”, ko organizēja Vidzemes augstskola, VTA, 
TAVA Vidzemes birojs un Eiropas parlamenta deputāts Aldis Kušķis uzvarēja Siguldas Valsts ģimnāzijas 
audzēkne Zanda Puče. 
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SPORTS SIGULDAS NOVADĀ 
 
2008.gadā Siguldas novada sporta dzīvē notika vairāki nozīmīgi pasākumi, daži, no kuriem jau kļuvuši par 
tradīciju – Latvijas MTB Siguldas maratona II posms, Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, kas 
kopš 1997.gada notiek Siguldā, ,,Livonijas kauss” pludmales volejbolā, slēpojums „Sigulda”, akcija - 
skrējiens Turaidas tornī, Srepentīnceļa skrējiens un citi. Siguldas kamaniņu un bobsleja trasē 2008.gadā 
notika trīs kamaniņu sporta Pasaules kausa posmi. 2008.gadā Siguldas novads tika pārstāvēts dažādās 
sacensībās, izcīnot godalgotas vietas. Siguldas novada sportisti ir guvuši izcilus panākumus Latvijas, 
Baltijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās. 24 Siguldas novada sportisti un pieci treneri tika apbalvoti 
„Rīgas rajona sporta laureātā 2008”.  
 
Siguldas novada 2008.gada sporta spēles, kurās var piedalīties ikviens Siguldas novada iedzīvotājs vai cits 
interesents, notika 14 sporta veidos: galda teniss, minifutbols, zole (divi posmi), makšķerēšana, boulings, 
šautriņu mešana, basketbola metieni, šaušana ar gaisa šauteni, šahs, dambrete, orientēšanās sports, novuss, 
volejbols un badmintons. Tradicionāli Siguldas novadā tiek rīkota “Ģimeņu sporta diena”, kuru īpaši 
atzinīgi novērtē mazie sportot gribētāji. Plaši apmeklēta ir Siguldas novada sabiedrisko organizāciju, 
atbalsta un interešu grupu dalībnieku sporta diena „Veselā miesā vesels gars”. Lai popularizētu veselīgu 
dzīves veidu un aktīvu atpūtu, nu jau tradicionāli Siguldā notiek nūjošanas pasākums.   
 
Iedzīvotāju interesi izraisa dažādi sporta spēļu pasākumi, līdz ar to novada sporta darba organizatori, 
sadarbojoties ar uzņēmējiem, 2008.gadā rīkoja basketbola, volejbola un minifutbola turnīrus. 2008.gadā 
notika vairāki sporta spēļu turnīri - SIA „Siguldas bloks” kausa izcīņa minifutbolā, Siguldas atklātais 
čempionāts un „Hansabankas” kausa izcīņa basketbolā vīriešiem, „Kaķīškalna” un „Livonijas kausa” 
pludmales volejbola turnīri, kā arī Ziemassvētku volejbola turnīrs. 
 
2008.gadā Siguldas novadā notika arī vairāki Rīgas rajona sporta pasākumi – meistarsacīkstes boulingā, 
Rīgas rajona sporta spēles galda tenisā, Rīgas rajona atklātais čempionāts volejbolā veterāniem, Rīgas 
rajona kausa izcīņa boulingā. Rīgas rajona sporta spēlēs kopvērtējumā, gūstot 19 ieskaites, tika izcīnīta 
1.vieta. Siguldas novada domes komanda izcīnīja 1. vietu  11.ziemas, un 2. vietu 12.vasaras Rīgas rajona 
pašvaldību darbinieku sporta spēlēs.  
 
Siguldas novada domes Sporta un tūrisma pārvalde 2008.gadā sniegusi atbalstu 16 organizāciju rīkotajās 
sacensībās, veicinot aktīvu dzīves veidu un popularizējot sportu kā nozīmīgu dzīves sastāvdaļu:  

1. Slēpojums „Sigulda 2008”; 
2. Pasaules kausa posmi kamaniņu sportā; 
3. Latvijas MTB Siguldas maratona II posms; 
4. Piedzīvojumu sacensības “Sigulda2008”; 
5. Pasaules kausa posms skeitbordā; 
6. Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens; 
8. ELVI kauss basketbolā jauniešiem; 
9. Skrējiens Turaidas tornī; 
10. Serpentīnceļa skrējiens; 
11. Orientēšanās sacensības „Siguldas kauss”; 
13. Skrējiens „Divi tilti”; 
14. Siguldas atklātais turnīrs jauniešiem badmintonā; 
15. ACG Apvidus maratons; 
16. Orientēšanās sacensības Siguldas rudens. 

Vairākas no sacensībām ir kļuvušas par Latvijas un pat starptautiska mēroga pasākumiem.  
 
Sporta un tūrisma komiteja regulāri atbalsta sportistus, lai viņi varētu pārstāvēt valsti un Siguldu dažādās 
starptautiskas sacensībās. 
 
2008.gadā, piesaistot pašvaldības un dažādu finanšu instrumentu finansējumu, Siguldas novada 
iedzīvotājiem tika uzlabotas iespējas nodarboties ar sportu, uzlabojot sporta inventāra materiālo bāzi un 
attīstot sporta infrastruktūru. 2008.gadā tika realizēts projekts „Sporta laukuma Siguldā pielāgošana 
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jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai”, kura rezultātā tika labiekārtots sporta 
laukums Depo ielā 3. Volejbola spēlētājiem tika uzstādīts jauns inventārs četriem pludmales volejbola 
laukumiem Gaujas pludmalē, bet Peltēs tika uzstādīti jauni futbola vārti. Savukārt, lai novada iedzīvotājiem 
būtu iespēja nodarboties ar distanču slēpošanu bez maksas, pašvaldība 2008.gadā atbalstījusi Reiņa trases 
distanču slēpošanas trasi. Pagājušajā gadā tika piešķirts finansējums Siguldas 2.vidusskolai un Siguldas 
2.pamatskolai jauna sporta inventāra iegādei. 2008.gadā pilsētas stadionam tika uzlikts žogs un veikti 
priekšdarbi stadiona futbola laukuma seguma nomaiņai.  
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INVESTĪCIJU PROJEKTU VADĪBA 
 
2008.gadā Siguldas novada pašvaldībā tika izveidota Attīstības pārvalde, kas pilnā sastāvā sāka strādāt 
2008.gada 1.aprīlī. Attīstības pārvalde sadarbībā ar domes struktūrvienībām organizē un vada projektu 
izstrādes procesus, kas saistīti ar pašvaldības attīstību un finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un 
vietējiem fondiem, palīdzības programmām un investīciju kompānijām, kā arī koordinē darbību un konsultē 
lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos, sniedz konsultācijas NVO un uzņēmējdarbības struktūrām 
par iespējām iesaistīties Latvijas Republikas un starptautiskajās finanšu programmās. 
 
2008.gadā Attīstības pārvalde sagatavojusi vai līdzdarbojusies 18 projektu sagatavošanā, kas iesniegti 
finansēšanai vairākiem ES finanšu instrumentiem, Valsts institūciju un investīciju programmās. 
Pašvaldības projekti aptver dažādas nozares - izglītību, tūrismu, transportu, sociālo integrāciju, 
nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu un vērsti uz novada sakārtošanu, infrastruktūras attīstību, 
iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanu. 
 

Siguldas novada pašvaldības sagatavotie, iesniegtie un realizētie projekti 2008.gadā 
 

Projekta nosaukums Joma Projekta 
izmaksas 
LVL 

Pašvaldības 
līdzfinansējums 

LVL 

Iesniegts 
finansēšanai 

no: 

Statuss 

Sadarbība vides aizsardzībā 
Siguldā un Čiaturā 

Vides aizsardzība 9571 1123 
(11,73 %) 

Vides 
aizsardzības 
fonds 

Noraidīts 

Sporta aktivitāšu 
popularizēšana Siguldā „Esi 
stilīgs – izvēlies sportu” 

Sports 8074 1614 
(20%) 

Izglītības un 
zinātnes 
ministrijas 
Sporta 
pārvalde 

Noraidīts 

Siguldas novada Jauniešu 
centra izveide 

Jaunatnes 
politikas 
īstenošana 

9510 1902 
(20%) 

Bērnu un 
ģimenes lietu 
ministrija 

Apstiprināts, 
realizēts 

Izglītības un atpūtas līdzekļu 
klāsta papildināšana 
Siguldas BJIC pirmskolas 
apmācības grupā 
„Kastanītis” 

Bērnu  rotaļu un 
attīstības centru 
izveide un 
attīstība 

1250 250 
(20%) 

Bērnu un 
ģimenes lietu 
ministrija 

Noraidīts 

Sporta laukuma Siguldā 
pielāgošana jauniešu fizisko 
aktivitāšu un aktīvās atpūtas 
nodrošināšanai 

Sports 8020 5020 
(62%) 

Bērnu un 
ģimenes lietu 
ministrija 

Apstiprināts, 
realizēts 

Invazīvās augu sugas 
Sasnovska latvānis 
izplatīšanās ierobežošanas 
pasākumu veikšanai 
Siguldas novada domes 
valdījumā esošajās zemēs 

Vides aizsardzība 2310 346 
(15%) 

Latvijas vides 
aizsardzības 
fonds 

Apstiprināts, 
realizēts 

Pirmskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” 
rekonstrukcija Siguldā 

Infrastruktūras 
attīstība 

1 575 458 787 729 
(50%) 

Valsts 
mērķdotācijas 

Noraidīts 

Jauniešu un bērnu atpūtas 
laukuma pilnveidošana 
Raiņa parkā Siguldā 

Bērnu un 
jaunatnes brīvā 
laika  

28 746 5 749 
(19%) 

Bērnu un 
ģimenes lietu 
ministrija 

Noraidīts 

Siguldas 2. vidusskolas Sports 6 000 3 000 Izglītības un Apstiprināts, 
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sporta inventāra iegāde (50%) zinātnes 
ministrija 

realizēts 

Siguldas vēsturiskā centra 
rekonstrukcija un 
restaurācija 

Infrastruktūras 
attīstība, tūrisms 

1 005 214 
 

467 389 
 (46,5%) 

Norvēģijas un 
EEZ finanšu 
instruments 

Apstiprināts, 
finansējums nav 
piešķirts 
finansētāja 
līdzekļu trūkuma 
dēļ  

Ilgspējīgs Via Hanseatica 
(Sustainable Via Hanseatica) 

Tūrisms 43 139 
 

6 470 
 (15%) 

Baltijas Jūras 
programma 

Vadošais 
partneris 
Dienvidigaunijas 
tūrisma fonds 
Noraidīts, tiek 
gatavots 
atkārtotai 
iesniegšanai 

Siguldas pilsdrupu 
rekonstrukcija un 
infrastruktūras pielāgošana 
tūrisma produkta attīstībai 

Infrastruktūras 
attīstība, tūrisms 

835 426 155 896 
(18,66 %) 

ERAF Apstiprināts 

Go Cycling Through 
Vidzeme and South Estonia 

Velotūrisma 
attīstība Vidzemē 
un 
Dienvidigaunijā 

 89 472 
  

 15 789  
 (15%) 

Latvijas – 
Igaunijas 
programma 

Vadošais 
partneris 
Vidzemes 
tūrisma 
asociācija 
Iesniegts 
izskatīšanai 

Materiāli tehniskās bāzes 
pilnveide vispārējās 
izglītības programmas 
īstenošanai Siguldas 2. 
vidusskolā 

Vispārējās 
izglītības 
kvalitātes 
paaugstināšana 

96 178 16 973 
(17,65 %) 

ERAF Noraidīts, tiek 
gatavots 2. kārtai 

Velotūrisma maršruta 
izstrāde un veloceliņa izbūve 
Siguldā 

Infrastruktūras 
attīstība, tūrisms 

1 534 331  791 638 
(51,6%) 

ERAF Apstiprināts 

Kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešana Siguldas novada 
pašvaldībā 

Administratīvās 
kapacitātes 
stiprināšana 

25 000 3 750 
(15%) 

ESF Noraidīts 

Pulkveža Brieža ielas 
rekonstrukcija Siguldā 

Infrastruktūras 
attīstība, 
transporta 
kustības 
uzlabojumi 

1 520 428 1 002 781 
(65,95 %) 

ERAF Iesniegts 
izskatīšanai 

Town Twinning Citizens’ 
Meetings in Sigulda 

Sadraudzības 
pilsētu tikšanās 

8 840 - EACEA Iesniegts 
izskatīšanai 

 
2008.gadā Siguldas novada pašvaldība realizējusi vairākus projektus. Gada pirmajā pusē tika pabeigta 
projekta „Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija” īstenošana, 
samazinot atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu. Rekultivētā 
teritorija tika sakopta un apzaļumota.  
 
Ar Eiropas Sociālā fonda finansiālā atbalsta palīdzību 2007.gada augustā tika uzsākta un 2008.gadā 
pabeigta projekta „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā. 2. kārta” 
realizācija. Šīs projekts ir turpinājums 2006.gada projektam, kura rezultātā tika izveidota „C līmeņa” klase 
bērniem ar īpašām vajadzībām, tika nodrošināta bērnu iekļaušana kopējā izglītības sistēmā Mores 
pamatskolā. Šogad uzsāktā projekta mērķis ir izveidot „AB līmeņa” mācību klasi bērniem ar intelektuālās 
attīstības traucējumiem, izmantojot jau skolā esošo materiāli tehnisko bāzi un papildinot to ar mērķa grupai 
nepieciešamo aprīkojumu. Projektā ir arī paredzēts paaugstināt Mores pamatskolas pedagogu kvalifikāciju, 
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kas nepieciešama darbā ar bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kā arī piesaistīt speciālistus, lai 
nodrošinātu mērķim atbilstošu pasākumu kompleksu. Abu projektu rezultātā tika nodrošināta kompleksa 
pieeja bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem izglītības iespējām vispārizglītojošā skolā. 
 
Ar Valsts mērķdotāciju palīdzību 2007.gadā uzsākts un 2008.gada vasarā tika pabeigts projekts 
„Sabiedriskās kultūras centra un bibliotēkas celtniecība Jūdažos”. Kura rezultātā tika uzcelts Jūdažu 
sabiedriskais centrs, kurā ir mūsdienu prasībām atbilstošas telpas bibliotēkai, sociālajiem un medicīnas 
darbiniekiem, Jūdažu pasta nodaļai un zāle pasākumiem.  
 
Projekts „Dārza ielas rekonstrukcijas posmā no Raiņa ielas līdz Nītaures ielai” 2007.gadā saņēma 
finansējumu no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda un tas tika realizēs 2008.gada pirmajā pusgadā. 
Projekta mērķis bija transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un ceļa tīkla caurlaidības palielināšana, 
nodrošinot efektīvu transporta plūsmu un gājēju drošību, samazinot ceļu satiksmes negadījumu un cietušo 
skaitu.  
 
2008.gada vasarā tika realizēts projekts „Krišjāņa Barona pieminekļa labiekārtošana”, kura finansējums 
bija kā balva no Latvijas Vides ministrijas konkursā Gada balva „Ābols 2007”. 
2008.gadā tika sagatavoti, iesniegti un realizēti vairāki nelieli projekti, piesaistot līdzekļus no dažādiem 
valsts finanšu līdzekļiem. No Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas tika iegūts 
finansējums projektiem „Siguldas novada Jauniešu centra izveide” un „Sporta laukuma Siguldā, Depo ielā 
pielāgošana jauniešu fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai”, savukārt, no Latvijas Vides 
aizsardzības fonda iegūts finansējums projektam „Invazīvās augu sugas Sasnovska latvānis izplatīšanās 
ierobežošanas pasākumu veikšanai Siguldas novada domes valdījumā esošajās zemēs”. Izglītības un 
zinātnes ministrijas Sporta pārvalde 2008.gadā piešķīra finansējumu  projektam „Siguldas 2.vidusskolas 
sporta inventāra iegāde”. 
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA 

Lauksaimniecības konsultanti 

 
Lauksaimniecības konsultantu uzdevums ir veicināt lauku attīstību Siguldas novadā un nodrošināt lauku 
konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas īstenošanu. 2008.gadā nozīmīgs darbs ir veikts, lai 
apzinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes novada teritorijā, sekotu to uzturēšanai un organizējot 
latvāņu apkarošanas pasākumus novadā. Siguldas novada iedzīvotāji un citi interesenti regulāri tiek 
konsultēti par aktualitātēm lauku attīstībā un informēti par valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, LEADER veida pasākumiem, dažādu fondu un citu atbalsta veidu 
piesaistes iespējām. 
 
2008.gadā no februāra līdz oktobrim, sadarbojoties ar Valsts nodarbinātības dienestu,  teritorijas 
uzkopšanas darbos pasākuma „Algotie pagaidu darbi” ietvaros, tika nodarbināti četri bezdarbnieki.  

 
Lauksaimniecības konsultantu veiktās aktivitātes 2008.gadā 

 

Aktivitāte Izpilde 
1.Veicot lauku attīstības speciālista pienākumus, 
saskaņā ar līgumu Nr.16kp, kurš noslēgts ar 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru                                                                        

  

1.1.Iedzīvotāju informēšana, preses publikāciju 
sagatavošana par valsts un ES atbalstu 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, LEADER 
veida pasākumiem, un citu fondu un citu 
atbalsta veidu piesaistes iespējām, citām 
aktualitātēm 

Regulāri, katru mēnesi 

1.2.Konsultāciju sniegšana par aktualitātēm 
noteiktajos pieņemšanas laikos Zinātnes ielā 7, 
Siguldas pagastā, kā arī ārpus darba telpām        

506 reizes 

1.3.Informatīvo dienu, interešu grupu tikšanās 
rīkošana 

- Siguldas novada teritorijas plānojuma 1. kārta (25.01.2008.); 
- Bioloģiski ražoto produktu realizācijas iespējas (31.01.2008.); 
- Aktualitātes  vienkāršajā grāmatvedībā (28.02.2008.); 
-VAAD informācija (13.03.2008.); 
-ES finansējums – medus ražošanas apstākļu uzlabošanai 
(14.03.2008.); 
-Lopkopju sarunu pēcpusdiena (16.04.2008.); 
-Latvāņi, to apkarošanas iespējas (08.05.2008.); 
-Darba aizsardzības instrukcija pasākumiem latvāņu izplatības 
ierobežošanā (09.05.2008.); 
-Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi 
(29.05.2008.); 
-Pieredzes apmaiņas brauciens pa Cēsu rajonu (06.06.2008.); 
-Galegas audzēšana un ieviešana lopbarības un enerģijas ieguvei 
(14.08.2008.); 
-Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībai 
(04.11.2008.); 
-Aktualitātes Latvijas Biškopības biedrībā un plānotie pasākumi 
2009. gadam (03.12.2008); 
-Meža dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecībai un 
mežsaimniecībai, to ierobežošanas pasākumi (07.10.2008.); 
-Aptaujas anketas par savvaļas dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 
datu apkopošana uz 01.12.2008. un prezentācijas materiāla 
gatavošana (02.12.2008.); 

  - MK noteikumi Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu 
apjomu, kurus l/s un m/s nodarījuši medījamie dzīvnieki" 
priekšlikumi situācijas uzlabošanai. 
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1.4.Lauku konsultāciju biroja informatīvo dienu 
apmeklēšana 

12 reizes 

1.5.Pašizglītošanās -  konferenču, semināru, 
informatīvo dienu, lekciju, u.c. apmeklējums, lai 
kvalitatīvi veiktu noteiktos darbus Lauku 
konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas 
īstenošanai 

Regulāri 

2. Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru Noslēgts līgums par sadarbību pasākuma "Pagaidu algotie darbi" 
ietvaros no 01.02.2008. līdz 31.10.2008. - noslēgti darba līgumi ar 
diviem bezdarbniekiem, rezultātā:          
-sakoptas teritorijas gar valsts autoceļu A2 posmā no Institūta ielas 
līdz Jūdažu ielai, pie Jūdažu ezera,                                                         
- zemes vienību "Dārzi", "Daudukalns", "Roķēni", "Kreiļi" LIZ 
uzturēšana kārtībā,                                     
- latvāņu pļaušana, miglošana pašvaldībai piederošās teritorijās visā 
Siguldas novadā. 

3. Sadarbība ar Rīgas rajona lauku attīstības 
biedrību 

- RRLAB lauku attīstības rīcības plāna izstrāde;  
- RRLAB izsludinātajā mazo projektu konkursa ietvaros 
(finansiālais atbalsts 300 Ls) realizēti projekti -Siguldas  pagasta 
Pensionāru biedrības projekts (jauni T krekliņi, tā radot iespēju 
reklamēt aktīvu dzīvesveidu) un biedrības „Cerību spārni” projekts 
(izveidota bērnu ar invaliditāti vecāku atbalsta grupa). 

4. Latvāņu ierobežošanas pasākumi Siguldas 
novadā  

- Noslēgts līgums ar SIA "EV Serviss"  par latvāņu miglošanu 
Siguldas pagastā -    3 ha platībā ; 
- Noslēgts līgums ar ZS "Kociņi" par krūmu, latvāņu, daudzgadīgo 
zāļu pļaušanu - smalcināšanu zemes vienībās "Krišjāņi", 
"Daudukalns" - 3,1 ha platībā; 
- Noslēgts līgums par latvāņu pļaušanu un smalcināšanu ar ZS 
"Kociņi" zemes vienībā "Jaunkošas" - 5 ha platībā; 
- Sagatavotas un nosūtītas 181 informējošas vēstules zemju 
īpašniekiem, kuru zemēs konstatēta invazīvā augu suga – latvānis,  
par MK pieņemtajiem noteikumiem saistībā ar latvāņiem, par zemes 
īpašnieka pienākumiem; 
-  25 zemju īpašniekiem, kuru teritorijas invadētas ar latvāni bez 
maksas izsniegts 105 L Raundapa latvāņu ierobežošanai. 

5.Projekts „Invazīvās augu sugas Sosnovska 
latvānis izplatīšanās ierobežošanas pasākumu 
veikšana Siguldas novada domes valdījumā 
esošajās zemēs”  

Noslēgts līgums ar SIA „EV Serviss”  (1550 LVL), kura ietvaros:  
-zemes vienībā „Dārzi” – 2,25 ha veikta latvāņu pļaušana un 
miglošana (2 reizes);     
- Lauku ielā 2 – 0,17 ha veikta latvāņu  pļaušana un miglošana (2 
reizes);             
- zemes vienībā "Daudukalns" - 0,61 ha veikta latvāņu pļaušana (1 
reizi).             

6.Norāžu zīmju uz mājām izveide Siguldas 
pagastā 

Sagatavots saraksts ar norāžu zīmēm uz mājām Siguldas pagasta 
teritorijā un iesniegts Nekustamā īpašuma pārvaldē. 

7.Konkurss „Sakoptākā vide Siguldas novadā 
2008" 

Saņemti 18 pieteikumi, konkursam pieteikti 15 objekti, apbalvošanai 
izvirzīti 12 pretendenti 8 nominācijās. 

8.Konkurss „Gada sētnieks 2008”. Saņemti 18 pieteikumi, konkursam pieteikti 8 sētnieki, apbalvošanai 
izvirzīti 3 pretendenti 2 nominācijās. 

9.Aptaujas anketas Izstrādātas, izplatītas un apkopotas aptaujas anketas:                                                
- Aptaujas anketa par lauksaimnieciska rakstura informācijas 
apmaiņas un konsultatīvās sistēmas nodrošinājumu Siguldas novadā; 
- Siguldas novadā lauksaimniecībā nodarbināto ikgadējā aptaujas 
anketa; 
-Aptaujas anketa par nepieciešamajām aktivitātēm mūsu pagastā 
(RRLAB ietvaros); 
- Aptaujas anketa par savvaļas dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. 
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10.Sadarbība ar biedrību "Zemnieku saeima" Sagatavota un sniegta prezentācija „Savvaļas dzīvnieku nodarīto 
postījumu apzināšana lauku teritorijās” konferences  „Zemes 
apsaimniekotāju un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšanas 
veicināšana” ietvaros (05.12.2008.).  

11.Sadarbība ar Siguldas novada Pašvaldības 
policiju 

1.Sastādīti divi administratīvie protokoli par LIZ zemju savlaicīgu 
nesakopšanu, kas rada kūlas veidošanos. 2.Sastādīti 48 
administratīvie protokoli par zemju aizaudzēšanu ar latvāņiem. 
Administratīvā komisija 30 zemes īpašnieki sodījusi  pamatojoties 
uz Siguldas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr 6 
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu 
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, 11 zemes īpašnieki 
sodīti vai izteikts brīdinājums, pamatojoties uz APK 51.2 pantu 
„Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 
neveikšana”, bet 7 lietas izbeigtas dažādu apstākļu dēļ . 

 

Lopkopības pārraudzība 

 
Siguldas novada teritorijā lopkopības pārraudzību veic divi darbinieki, kuriem jānodrošina visu 
ganāmpulku dzīvnieku reģistrācija un liellopu ganāmpulku selekcijas darbs zemnieku saimniecībās, 
veidojot augstproduktīvus ganāmpulkus. Pašvaldības lopkopības pārraugi 2008.gadā regulāri veica 
pārraudzības uzskaiti 24 saimniecībās un ganāmpulku dzīvnieku reģistrācija saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumiem un Zemkopības ministrijas rīkojumiem. 2008.gadā tika apzīmēti 410 
jaunlopi.  
 
Speciālisti regulāri apmeklēja saimniecības un sniedza konsultācijas par dzīvnieku ēdināšanu, kopšanu, 
dzīvnieku apzīmēšanu, piena kvalitātes prasībām, subsīdiju saņemšanas iespējām, savstarpējo atbilstību 
lopkopībā subsīdiju pieprasījumam piena lopkopībā sagatavošanai, informāciju par piena kvotām u.c.. 
Pašvaldības darbinieki reizi mēnesī pieņēma piena paraugus, nogādāja laboratorijā, lai fiksētu govju 
izslaukumu, olbaltumu, tauku saturu pienā un citus specifiskus datus, kā arī reizi nedēļā nodeva apkopotos 
dzīvnieku reģistra dokumentus. Speciālisti reizi ceturksnī sagatavoja atskaites par tiešās tirdzniecības 
kvotām saimniecībās. 
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INFRASTRUKTŪRA SIGULDAS NOVADĀ 

Ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana 

SIA “Saltavots”  galvenie darbības veidi ir dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana 
Siguldas pilsētas, pagasta un novada iedzīvotājiem. No 2008.gada 1.janvāra SIA "Saltavots" nodrošina ar 
ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Nurmižu, Jūdažu un Mores ciemu iedzīvotājus. Uzņēmums 
sniedz arī citus pakalpojumus – ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdens skaitītāju uzstādīšana, 
asenizācijas pakalpojumi.  
 
Ar katru gadu pieaug abonentu skaits, kuri izmanto SIA “Saltavots” ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus. Sakarā ar to, ka tika pārņemti Nurmižu, Jūdažu un Mores ciemi, gan arī, pateicoties tiem  
Siguldas pilsētas iedzīvotājiem, kuri pieslēdzās pie jaunizbūvētajiem kanalizācijas tīkliem, uzņēmuma 
abonentu skaits palielinājās par 300. 
 

Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem 2008. gadā 
 

Patērētāji Mērvienība 2008.gads 
Iedzīvotāji m3/gadā 308 432 

Organizācijas, uzņēmumi m3/gadā 176 252 

Iedzīvotāji Ls/gadā 103 825 

Organizācijas Ls/gadā 42 014 
 

Ieņēmumi par kanalizācijas novadīšanas pakalpojumiem 2008. gadā 
 

Patērētāji Mērvienība 2008.gads 
Iedzīvotāji m3/gadā 297 674 

Organizācijas, uzņēmumi m3/gadā 183 466 
Iedzīvotāji Ls/gadā 199 034 

Organizācijas Ls/gadā 83 717 
 
2008.gadā tika noslēgti un realizēti arī vairāki nozīmīgi līgumi saistībā ar ūdens un kanalizācijas tīklu 
izbūvi (visas līgumcenas uzrādītas ar PVN): 

o ar AS „Siguldas Būvmeistars”  par  ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi 
Dārza un K.Barona ielas kvartālā par kopējo līgumcenu LVL 44 817; 

o ar SIA „Ilga – Sigulda” par ūdensvada izbūvi Tirdzniecības centram „Šokolāde” par kopējo 
līgumcenu LVL 3 124; 

o ar SIA „KVINTA PLUS” par lietus ūdens kanalizācijas kanalizācijas un sūknētavas izbūves 
darbiem Nītaures ielas caurbrauktuvē par kopējo līgumcenu LVL 12 483; 

o ar SIA „J&R Tehnika” ūdensapgādes un lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi par kopējo 
līgumcenu LVL 15 916; 

o ar Siguldas novada domi tika noslēgti vairāki līgumi par: 
• kanalizācijas vada  izbūve  Poruka ielā par līgumcenu LVL 7 669; 
• kanalizācijas vadu  izbūve Ausekļa ielā par līgumcenu LVL 5 704; 
• ūdensvada izbūve Ausekļa ielā no Raiņa ielas līdz Parka ielas par līgumcenu LVL 13 116; 
• kanalizācijas spiedvada izbūves darbi šķērsojot dzelzceļu Kalnabeitēs par līgumcenu LVL  

32 804; 
• ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Cielavu ielā par līgumcenu LVL 11 624; 
• ūdensvada un kanalizācijas izbūve Cīruļu ielā par līgumcenu LVL 17 101; 
• drenāžas izbūves darbi par līgumcenu LVL 19 336 un ūdensapgādes tīklu izbūve par 

līgumcenu LVL 6 47 Jauno kapu kapličā; 
• lietus ūdens kanalizācijas izbūve Pēteralas ielā par līgumcenu LVL 4 780. 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007. un 2008. gadu 
 

 2008. gads (LVL) 2007. gads (LVL) 
Neto apgrozījums 772 002 544 499 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 786 386 480 897 
Bruto peļņa vai zaudējumi 14 384 63 602 
Administratīvās izmaksas 141 981 106 311 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 183 511 77 449 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 33 924 7 071 
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 
ieņēmumi 

5 358 814 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 1 559 4 072 
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 2 979 2 411 
Izmaksas atliktā nodokļa saistībām 34 916 23 000 
Pārējie nodokļi 14 15 
Pārskata perioda peļņa vai zaudējums 31 923 1 396 

 
2008.gada nogalē tika realizēti pēdējie projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinos” ietvaros noslēgtie līgumi. Projekts tika realizēts no 2005.gada 8.marta, kad tika noslēgts līgums 
starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Siguldas novada domi un SIA „Saltavots” par projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 īstenošanu. Šīs 
programmas finansējums saskaņā ar parakstīto finanšu memorandu, trīspusējo līgumu un tā grozījumiem ir: 
 i ES Kohēzijas fonda finansējums                3 480 702,56 EUR 
 i Valsts investīciju programmas finansējums                 1 518 980,44 EUR 
            i Siguldas novada domes un SIA „Saltavots” finansējums    796 183,41 EUR    
                                                             PVN segšanai                  914 225,63 EUR 
 
2008.gada 5.decembrī ekspluatācijā tika nodotas ilgi gaidītās Siguldas dzeramā ūdens sagatavošanas 
iekārtas. Līguma izpildītājs bija AS „Siguldas būvmeistars”. Šī līguma ietvaros vēl tika veikti vairāki 
nozīmīgi darbi - izurbts jauns dziļurbums Paceplīšos un trīs esošie rekonstruēti, likvidēta autonomā 
ūdensapgāde Kaķīškalnā, no aku lauka Paceplīšos līdz dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām izbūvēja 
jaunu maģistrālo ūdensvadu un esošo rekonstruēja. 2008.gada 12.decembrī AS „PER AARSLEFF” 
pabeidza rekonstrukcijas darbus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un nodeva tās ekspluatācijā. Pēc 
rekonstrukcijas iekārtās ir iespējams atdalīt P (fosforu) un N (slāpekli), tādējādi uzlabojot notekūdeņu 
attīrīšanu. Vēl projektā, iepriekšējos gados, tika realizēti šādi līgumi – no 2006.gada 19.decembra līdz 
2007.gada 14.decembrim tika realizēts līgums ar AS “Siguldas Būvmeistars” “Par ūdens tīklu un 
kanalizācijas tīklu paplašināšanu”.  Līguma ietvaros tika izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli (12 326 m) 
šādās Siguldas pilsētas ielās: Alauksta, Dzintaru, Kalna, Ķiršu, Lorupes, Saulgriežu, Vētras, Strēlnieku, 
Gulbju, Jaunā, Pulkv. Brieža, Birzes, Rūsiņa, Senču, Nurmižu, Vainagu, Atbrīvotāju, Atpūtas, Aveņu, 
Kraukļalas, Lāču, Līvkalna, Akāciju, Slēpotāju. Vēl šī līguma ietvaros tika izbūvētās piecas jaunas 
kanalizācijas sūkņu stacijas. Šī līguma ietvaros tika izbūvēti arī jauni ūdensavada tīkli ar kopējo garumu 
1 336 m.  
     
2008.gadā SIA „Firma L4” izstrādāja un novada domē tika apstiprināts programmas „Ūdenssaimniecības 
attīstība Siguldas pilsētā, III kārta” tehniski ekonomiskais pamatojums, kurā paredzēta turpmāka Siguldas 
pilsētas ūdenssaimniecības attīstība. III kārtas ietvaros paredzēta Krimuldas un Turaidas notekūdeņu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Siguldas pilsētā. 2008.gada nogalē izsludināts konkurss tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei 
ūdenssaimniecību attīstībai Siguldas novada Jūdažu un Mores ciemos, Siguldas novadā. Šī projekta 
realizācijai ir iecerēts piesaistīt ERAF līdzfinansējumu. 
Gada nogalē uzņēmums izsludināja atklātu konkursu „Projektēšanas pakalpojumi ūdenssaimniecības 
attīstībai Siguldā, III kārta”. Programmas III kārtas finansiālais apjoms un realizācijas lielā mērā būs 
atkarīga no valsts un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanas iespējām. 
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Siltumapgāde 

 
Centralizēto siltuma apgādi Siguldā nodrošina SIA „Wesemann”, kurš saskaņā ar 2004.gada 13.novembra 
koncesijas līgumu ir izveidojis koncesijas sabiedrību siltuma nodrošināšanai „Wesemann - Sigulda”.  
 
SIA „Wesemann” 2008.gadā investēja 281 000 latus siltumtrašu rekonstrukcijā un paplašināšanā. 
Finansiālajā ziņā uzņēmums cietis zaudējumus 95 866 latu apmērā, galvenokārt, divu iemeslu dēļ: 
pirmkārt, jaunais tarifs tika saskaņot četrus mēnešus vēlāk, neskatoties uz gāzes un šķeldas cenu izmaiņām, 
otrkārt, siltās ziemas dēļ 2008.gadā tika realizēts par 40000 MWh, jeb 13% mazāks siltumenerģijas 
daudzums. 
 
 

Atkritumu apsaimniekošana 

 
Saskaņā ar 2003.gada 16.jūnija koncesijas līgumu pašvaldības SIA „Jumis” atkritumu apsaimniekošanu 
Siguldas novadā nodrošina a/s „Vaania”. SIA „Jumis” pamatdarbības veids ir sauso sadzīves atkritumu un 
izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, būvgružu un lielgabarīta atkritumu savākšana un asenizācija. 
 
Uzņēmuma apgrozījums 2008.gadā sasniedzis 728.7 tūkstošus latus - par 12% vairāk nekā 2007.gadā. 
Pārskata gada rezultāts ir zaudējumi – 93 823 lati, kas, salīdzinot ar 2007.gadu, ir daudz negatīvāks 
rezultāts, kuru ietekmēja juridisko pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksu pieaugums, energoresursu, 
atkritumu apglabāšanas poligonu pakalpojumu cenu kāpums, kā arī ārpakalpojumu sadārdzināšanās. 
 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 2008.gads (LVL) 
 

2007.gads (LVL) 

Neto apgrozījums 728 783 653 566 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 658 671 500 757 
Bruto peļņa 70 112 152 809 
Pārdošanas izmaksas 1 748 4 374 
Administrācijas izmaksas 145 705 125 628 
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 48 39 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 24 661 14 487 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 466 7 369 
Peļņa pirms nodokļiem 108 420 990 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis - 1 450 
Atliktais nodoklis 15 246 29 
Pārējie nodokļi 649 1 516 
Pārskata gada peļņa vai  zaudējumi   93 823 1 947 
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SIGULDAS PAGASTA ATTĪSTĪBA 
 
Siguldas novada Siguldas pagastu veido apdzīvotie ciemi – Peltes, Ķipari, Jūdaži, Kalnabeites, Nurmiži. 
Pagasta teritorijā atrodas 3083 nekustamā īpašuma vienības, 329 lauku saimniecības. 2008.gadā tika 
apstiprināts Siguldas novada Teritorijas plānojums, kas Siguldas pagastā iezīmēja vairākas ainaviski 
nozīmīgās teritorijas. 
 
Siguldas pagasta administrācijā strādā trīs algoti darbinieki, kuri apsaimnieko pašvaldības budžetu 39,167 
latu apmērā. Siguldas pagasta administrācija 2008.gadā izsniegusi 665 rakstisku izziņu, reģistrējusi 588 
ienākušos un 274 izejošos rakstus, kā arī sagatavojusi materiālus novada domes deputātu darbības 
nodrošināšanai. 
 
2008.gada novembrī Siguldas pagastā durvis vēra mūsdienīgs Jūdažu sabiedriskais centrs, kura izmaksas 
pārsniedza 587 000 latus, no tiem – Siguldas novada dome finansēja 497 483,10 latus. Centra atklāšana 
sniegusi ierosmi Jūdažu ciema attīstībai un radījusi vietu, kur pulcēties jūdažniekiem. Sabiedriskais centrs 
apvieno iedzīvotājiem nozīmīgas pakalpojumu iestādes – bibliotēku, pasta nodaļu, interneta pieeju, telpu 
iedzīvotāju kopā sanākšanai, mācībām un kursiem. Lai iedzīvotāji varētu saņemt pašvaldības, tai skaitā 
sociālos pakalpojumus, atsevišķās dienās sabiedriskā centra telpās jūdažnieki var tikties ar sociālo 
darbinieku vai medmāsu. Jaunais telpu piedāvājums sniedz iespēju aktivizēties arī pašdarbniekiem un 
interešu grupām. 
 
2008.gadā Siguldas pagasta teritorijā tika veikta Zinātnes ielas ietves izbūve un apgaismojuma ierīkošana. 
 
2008.gadā Siguldas novada domes rīkotajā konkursā „Sakoptā sēta” apbalvojumu ieguva arī vairākas 
Siguldas pagasta ēkas. 
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MORES PAGASTA ATTĪSTĪBA 
 
Mores pagastā uz vietas novada domes pārvalžu un pašvaldības iestāžu darbību koordinē un uzrauga Mores 
pagasta administrācija. 2008.gadā pagasta namā tika veikts remonts priekšnamā un skārtotas ieejas kāpnes. 
Pagasta namā uz apspriedēm sanāk pagasta sabiedriskās organizācijas – pensionāri, lauksaimnieki, notiek 
jauno māmiņu klubiņa sanāksmes. 
 
2008.gadā pagasta administrācija izsniegusi 85 rakstiskas un 556 mutiskas izziņas, reģistrējusi 103 
ienākušos un 120 izejošos rakstus.  
 
Pagasta namā apmeklētājus divas reizes nedēļā pieņem Sociālās palīdzības pārvaldes darbiniece, bet vienu 
dienu nedēļā pagasta lauksaimniecības konsultants, lopkopības pārraudze un novada Bāriņtiesas locekle. 
 
Viena no lielākajām pašvaldības iestādēm Morē ir pagasta kultūras nams, kurā strādā septiņi darbinieki. 
Kultūras nams pēdējos gados ir kļuvis par pagasta iedzīvotāju atpūtas, izklaides un daļēji arī sporta un 
mācību  centru.  
 
Mores pamatskolā 2008.gadā turpinājās Eiropas Sociālā Fonda (ESF) līdzfinansēts projekts Siguldas 
novada bērnu, kam ir intelektuālas attīstības traucējumi, integrācijai sabiedrībā. Šī projekta ietvaros 
izremontētas speciālās klases un integratīvajām klasēm atvēlēts atsevišķs skolas spārns. 2008.gadā skolu 
apmeklēja 21 bērns ar īpašām vajadzībām, par kuru atvešanu un aizvešanu rūpējas 2007.gadā iegādātais 
15 - vietīgais skolas autobuss. Pamatskola ir viena no lielākajām darba devējām pagastā, nodrošinot darba 
vietas 32 darbiniekiem. 
 
2008.gadā, turpinoties sadarbībai starp Nītaures ģimenes ārsta praksi un Mores feldšerpunktu, tika 
nodrošināta pagasta iedzīvotāju medicīniskā aprūpe. Punkta finansējums iekļauts Siguldas novada domes 
Sociālās palīdzības pārvaldes budžetā. 
 
Mores pagasta bibliotēkā 2008.gadā bija pieejami septiņi datori ar interneta tiešsaisti, lai ikviens pagasta 
iedzīvotājs bez maksas un bez ierobežojumiem var izmantot internetu. Apmēram 50 metrus ap bibliotēkas 
ēku darbojas bezvadu internets. 
 
Jau astoto gadu Mores pagasts saņēma LR Aizsardzības ministrijas piešķirtos budžeta līdzekļus, kas 
paredzēti ar Otrā pasaules kara Mores kauju notikumiem saistīto vietu labiekārtošanu. Saņemto līdzekļu 
apjoms 2008.gadā bija 3 700 lati, kas tika izlietoti celiņu bruģēšanai Mores kauju piemiņas parkā.  
 
Pašvaldības Nekustamā īpašumu pārvalde 2008.gadā Mores pagastā nodarbināja komunālos darbiniekus: 
sētnieci, dārznieci un kapsētas uzraudzi. Ar pārvaldes remontstrādnieku palīdzību tika veikti daudzi 
remonti pašvaldības ēkās.  
 
2008.gadā pagasta centra ūdenssaimniecība (ūdensvads un kanalizācija) pilnībā  pārgāja specializētā 
uzņēmuma „Saltavots” pārziņā.  
 
2008.sgads Mores pagastam Siguldas novadā bija stabils kā sabiedriskajā, tā arī saimnieciskajā dzīvē. 
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SIGULDAS NOVADA BUDŽETS 
 
Siguldas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi līdz 2008.gadam ir pakāpeniski palielinājušies – tas 
sniedza iespēju attīstīt infrastruktūru, paredzēt vairāk līdzekļu attīstības projektiem, kas nākotnē piesaistīs 
arvien vairāk investīciju būvniecībā un ražošanas objektu izveidē. 
 
Siguldas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pamatbudžetu veido 
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, soda 
naudas), valsts un pašvaldību transferti (valsts mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām) 
un aizņēmumi no Valsts kases. 
 
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2008.gadā bija 11676947 lati - par 24,3 % vai 2 283 520 latiem vairāk 
nekā 2007.gadā. Siguldas novada pašvaldības saņemto aizņēmumu summa 2008. gadā – 2 821 050 lati. 
 
Lielāko pamatbudžeta ieņēmu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
2008.gadā bija 7 061 502 lati, nekustamā īpašuma nodoklis – 343 768 lati.  
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Palielinoties pašvaldības budžetam, straujāk pieauga arī maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā. 
2008.gadā Siguldas novada pašvaldība ieskaitīja pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1 140 655 latus, 
kas ir par 29,1% vairāk kā 2007.gadā.    
 
2009.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinājās par 20,8% un, līdz ar to, maksājumi finanšu 
izlīdzināšanas fondā samazinājās par 34,6%. 
 

 

 

 
  2004. 2005. 2006. 2007 2008. 2009. 
Tiešie nodokļi 2599356 3244514 4407408 6228778 7405270 6039981 
Maksājumi FIF 315794 408958 564482 883255 1140655 746301 



 

 

Siguldas novada domes 2008.gada publiskais pārskats 

 

76 
 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

 
Pamatbudžeta izdevumi ir atbilstoši valdības noteikto funkciju klasifikācijai un paredzēti pašvaldības 
veicamo funkciju finansēšanai. Vislielākais izlietoto pašvaldības budžeta līdzekļu īpatsvars 2008.gadā ir 
izglītības funkciju nodrošināšanai Siguldas novadā – 29,4%, tautsaimniecībai (pašvaldības ielu un ceļu 
remonts, ekonomiskā darbība, tūrisms, teritoriju attīstība, ūdenssaimniecība, ielu apgaismojums) – 19,4%, 
pārējiem izdevumiem (maksājumi Finanšu izlīdzināšanas fondā, savstarpējie norēķini par izglītību citās 
pašvaldībās, kredītu procentu maksājumi) -19,4%, kultūrai -15,5%, pārvaldei -8,9%, sociālai palīdzībai – 
7,4%.  

 

 
Analizējot pašvaldības budžeta izlietojumu sadalījumā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas veidiem, no 
kopējiem budžeta līdzekļiem (ieskaitot investīcijas, mērķdotācijas un aizņēmumus), 28,3% izlietoti 
pašvaldībā un tās iestādēs strādājošo darba samaksai un nodokļiem, 27,7%  kapitālajiem izdevumiem 
(pamatlīdzekļi un būvniecība), 17,8% pakalpojumu apmaksai, 3,1% materiālu un energoresursu iegādei,  
8,3% maksājumiem Finanšu izlīdzināšanas fondā. 
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Siguldas novada domes bilance 2008.gadā 

 

Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

  AKTĪVS     

A B 1 2 

1000 I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.) 22 090 859 17 880 222 

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi 37 735 13 992 

1110 
Attīstības pasākumi un 

programmas 
25 645 0 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
12 090 13 992 

1200 2. Pamatlīdzekļi 19 813 485 16 216 585 

1210 Zeme, ēkas un būves 17 566 225 13 872 489 

1220 
Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
10 559 12 195 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 118 389 811 692 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
928 952 1 398 276 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 18 626 28 745 

1280 
Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
170 734 93 188 

1300 
3. Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 
2 239 639 1 649 645 

1310 
Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 
749 209 587 164 

1320 
Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā 
803 436 817 703 

1350 
Pārējie ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 
32 994 24 778 

1380 
Avansi par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem 
654 000 220 000 

2000 
II. Apgrozāmie līdzekļi 

(4.+5.+6.+7.+8.) 
967 911 1 543 578 

2100 4. Krājumi 73 046 106 809 

2300 5. Debitori 315 352 279 644 

2400 
6. Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 

45 228 70 291 

2600 8. Naudas līdzekļi 534 285 1 086 834 

  BILANCE (I.+II.) 23 058 770 19 423 800 
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Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

  PASĪVS     

A B 1 2 

3000 III. Pašu kapitāls (1.+.2.) 15 097 992 13 460 743 

3300 1. Rezerves 5 600 456 5 600 456 

3500 2. Budžeta izpildes rezultāti 9 497 536 7 860 287 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu 

budžeta izpildes rezultāts 
7 860 287 6 632 736 

3520 
Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
1 637 249 1 227 551 

5000 V. Kreditori (5.+6.) 7 960 778 5 963 057 

5100 5. Ilgtermiņa saistības 6 283 598 4 175 843 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5 696 285 3 672 593 

5150 
Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi 
556 038 451 522 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 31 275 51 728 
5200- 
5900 

6. Īstermiņa saistības 1 677 180 1 787 214 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 
793 506 535 546 

5300 
Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
240 711 380 207 

5420 Uzkrātās saistības 346 938 403 542 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
20 486 171 736 

5700 
Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 
198 355 139 943 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 41 224 47 120 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 35 960 109 120 

  BILANCE (III.+IV.+V.) 23 058 770 19 423 800 

        

        

Konta 
Nr. 

Posteņa nosaukums 
Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

  ZEMBILANCE     

A B 1 2 

x 2. Zembilances prasības 33 874 23 363 

x Saņemamās soda naudas 33 874 23 363 

x 3. Zembilances saistības 131 680 113 872 

x Nākotnes nomas maksājumi 105 677 61 865 

x Izsniegtie galvojumi 26 003 52 007 
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Speciālais budžets 

 
Siguldas novada speciālā budžeta ieņēmumi 2008.gadā bija 721 921 lati, kas ir par 71 861 latiem vai 9,05% 
mazāk salīdzinot ar 2007.gadu. Lielāko ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no autoceļu fonda – 657 164 lati. 
 

 
Izpilde 2007.gads 

 
Izpilde 2008. gads 

NAUDAS ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU 83003 146492 
NAUDAS ATLIKUMS UZ PERIODA BEIGĀM 146493 144390 

IEŅĒMUMI KOPĀ 793782 721921 
Dabas resursu nodoklis 6325 14207 

Autoceļu fonds 534081 657164 
Privatizācijas fonds 199119 22674 

Ziedojumi, dāvinājumi 54257 27876 
IZDEVUMI KOPĀ 730293 724023 

Pārvalde 311  
Ekonomiskā darbība 666217 697676 
Vides aizsardzība 5858 3975 

Kultūra 48183 8126 
Izglītība 8465 11800 

Sociālā palīdzība 1259 2446 
 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

 

 Atlikusī vērtība (LVL) 
 

 uz 01.01.2008 uz 31.12.2008 
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi, t.sk. 13901234 17584851 
1.Dzīvojamās ēkas 89092 151198 
2.Nedzīvojamās ēkas 3625422 4613756 
3.Citas celtnes un būves, tilti, izbūves 978581 1273602 
4.Ceļi 7404987 8540815 
5.Zeme 1341260 1978309 
6.Kultivētie aktīvi un stādījumi 28745 18626 
7.Pārējais nekustamais īpašums 433147 1008545 
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Siguldas novada  administratīvās teritorijas zemes bilance 

 
Saskaņā ar VZD iesniegto informāciju, uz 2008.gada 31.decembri, Siguldas novada administratīvās 
teritorijas kopējā platība ir 20242,2 ha, no tiem Siguldas pilsētas teritorija ir 1839,5 ha, bet Siguldas un 
Mores pagastu teritorija ir 18402,7 ha jeb 90,9%. 
 

Siguldas pilsēta 

Statuss 
Zemes gabalu 

skaits 
Platība 

% no zemes 
platības 

% no zemes 
gabalu skaita 

Fizisko personu īpašumi 1838 430,9 23,4 70,9 
Juridisko personu īpašumi  190 143,3 7,8 7,3 
Pašvaldību īpašumi 132 103,2 5,6 5,1 
Valsts un valsts institūciju 
īpašumi 

128 745,3 40,5 4,9 

Jaukta statusa kopīpašumi 95 24,1 1,4 0,3 
Kopā zemes īpašumi 2283 1446,8 78,7 88,1 

 
Fizisko personu lietojumi 21 3,3 0,2 0,8 
Juridisko personu lietojumi 2 0,4 0,0 0,0 
Pašvaldību lietojumi 195 107,6 5,8 7,6 
Valsts un valsts institūciju 
lietojumi 

28 251,2 13,7 1,1 

Kopā zemes lietojumi 246 362,5 19,7 9,5 
 

Brīvā valsts zeme un valstij 
vai pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

61 30,2 1,6 2,4 

Pavisam kopā 2590 1839,5 100,0 100 
 

Siguldas pagasts 

Statuss 
Zemes gabalu 

skaits 
Platība 

% no zemes 
platības 

% no zemes 
gabalu skaita 

Fizisko personu īpašumi 1222 6667,9 69,4 78,6 
Juridisko personu īpašumi  174 741,7 7,7 11,2 
Pašvaldību īpašumi 13 255,1 2,7 0,8 
Valsts un valsts institūciju 
īpašumi 

4 785,3 8,2 0,3 

Jaukta statusa kopīpašumi 16 39,5 0,3 1,0 
Kopā zemes īpašumi 1429 8489,5 88,3 91,9 

 
Fizisko personu lietojumi 14 174,3 1,8 0,9 
Juridisko personu lietojumi - - - - 
Pašvaldību lietojumi 8 4,5 0,0 0,5 
Valsts un valsts institūciju 
lietojumi 

11 741,1 7,8 0,7 

Kopā zemes lietojumi 33 919,9 9,6 2,1 
 

Brīvā valsts zeme un valstij 
vai pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

94 200,8 2,1 6,0 

Pavisam kopā 1556 9610,2 100 100,0 
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Mores pagasts 
 

Statuss 
Zemes gabalu 

skaits 
Platība 

% no zemes 
platības 

% no zemes 
gabalu skaita 

Fizisko personu īpašumi 346 6065,3 69,0 78,3 
Juridisko personu īpašumi  22 213,3 2,4 5,0 
Pašvaldību īpašumi 5 60,5 0,7 1,1 
Valsts un valsts institūciju 
īpašumi 

3 108,2 1,2 0,7 

Jaukta statusa kopīpašumi 5 54,8 0,6 1,1 
Kopā zemes īpašumi 381 6502,1 73,9 86,2 

 
Fizisko personu lietojumi 12 147,6 1,7 2,8 
Juridisko personu lietojumi 1 0,5 0,0 0,2 
Pašvaldību lietojumi 3 13,8 0,2 0,7 
Valsts un valsts institūciju 
lietojumi 

9 2005,0 22,8 2,0 

Kopā zemes lietojumi 25 2166,9 24,7 5,7 
 

Brīvā valsts zeme un valstij 
vai pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

36 123,5 1,4 8,1 

Pavisam kopā 442 8792,5 100,0 100 
 

Siguldas novads 
 

Statuss 
Zemes gabalu 

skaits 
Platība 

% no zemes 
platības 

% no zemes 
gabalu skaita 

Fizisko personu īpašumi 3406 13164,1 65,0 74,2 
Juridisko personu īpašumi  386 1093,3 5,4 8,4 
Pašvaldību īpašumi 150 418,8 2,1 3,3 
Valsts un valsts institūciju 
īpašumi 

35 1638,8 8,1 0,8 

Jaukta statusa kopīpašumi 116 118,4 0,6 2,5 
Kopā zemes īpašumi 4093 16438,4 81,2 89,2 

 
Fizisko personu lietojumi 47 325,2 1,6 1,0 
Juridisko personu lietojumi 3 0,9 0,0 0,0 
Pašvaldību lietojumi 206 125,9 0,6 4,5 
Valsts un valsts institūciju 
lietojumi 

48 2997,3 14,8 1,1 

Kopā zemes lietojumi 304 3449,3 17,0 6,6 
 

Brīvā valsts zeme un valstij 
vai pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

191 354,5 1,8 4,2 

Pavisam kopā 4588 20242,2 100,0 100 
 
2008.gadā Siguldas pilsētā īpašuma tiesības nav nostiprinātas uz 307 īpašumiem jeb 21,3 % pilsētas 
teritorijas. No kopējās novada platības, īpašuma tiesības nostiprinātas uz 81,2% zemes. Zemes lietojumi 
sastāda 18,8% jeb 3803,8 ha zemes. Lauku teritorijā īpašuma tiesības nav nostiprinātas  188 īpašumiem. 
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No kopējās zemes bilances platības, pašvaldībai piederošās zemes sastāda 418,8ha jeb 2,1%. 
Zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības uz 125,9 ha zemes jeb 0,6%. 
 
2008.gadā īpašuma tiesības nostiprinātas uz 27 nekustamajiem īpašumiem: zemes gabaliem un ēkām. 
Palielinājies arī zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu īpašumu skaits. Tas saistīts ar to, ka Būvniecības, 
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra nodevusi pašvaldībai līdz 2008.gadam neprivatizētos dzīvokļu 
īpašumus. Par šo dzīvokļu īpašniekiem kļūst pašvaldība. 
  

Zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu sastāvs 
 

 2007.gads 2008.gads % pret 2007 
 Reģistrētie nekustamie īpašumi 24                                                                                      27                                     112,5 

Dzīvokļu īpašumi 8 18 225 
Dzēstas pašvaldības īpašuma 
tiesības daudzdzīvokļu mājām 

- 8 - 

 
Pašvaldības īpašumā esošas un lietošanā esošas zemes struktūra: lielāko īpatsvaru aizņem lauksaimniecības 
zeme, 233,1 ha jeb 58%  un zeme zem ielām un ceļiem, 111,9 ha jeb 82,8%.         
                              

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 

Īpašumiem 
uz 

01.01.2009 

% 
no 

kopējās 
platības 

Lietojumiem 
Uz 01.01.2009 

% 
no 

kopējās 
platības 

Lauksaimniecība 228,8 54,6 4,3 3,4 
Mežsaimniecība 24,7 5,9 - - 
Dabas pamatnes 21,6 5,2 10,5 8,3 
Ūdenssaimniecība 15,1 3,6 - - 
Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 

5,5 1,3 2,6 2,1 

Daudzdzīvokļu māju apbūve 3,8 0,9 1,5 1,2 
Darījuma iestāžu apbūve 0,3 0,1 - - 
Sabiedriskas nozīmes objekti 94,6 22,6 0,3 0,2 
Rūpniecības objekti 2,7 0,6 1,7 1,4 
Satiksmes infrastruktūras 
objekti 

1,6 0,4 103,8 82,4 

Inženiertehniskās apgādes 
tīkli 

8,1 1,9 1,2 1,0 

Kopā 418,8 100 125,9 100 
 
  



 

Valsts kases aizņēmumu kustības pārskats 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūtas 
apzīmējums 

Aizņēmuma 
summa 

Parāds uz 
pārskata 

gada sākumu 

Aizņēmuma 
izmaksātā 
daļa 

2008.gadā 

Aizņēmuma 
atmaksātā 
daļa 

2008.gadā 

Parāds uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Īstermiņa 
aizņēmuma 

daļa  
2009.gadā 

Valsts kase Mākslas skolas būvniecība 10.07.200. 30.09.2000. LVL 400 000 140 000   50 000 90 000 50000 

Valsts kase Siguldas 1.psk.sporta zāles būvniecība 07.05.2001. 30.09.2011. LVL 400 000 190 000   50 000 140 000 50000 

Valsts kase 
Siguldas pilsētas ūdens apgādes projekta 
realizācija 14.12.2001. 20.11.2011. LVL 70 000 43 000   8 000 35 000 10400 

Valsts kase 
Siguldas pilsētas ielu asfalta seguma 
atjaunošana 25.07.2002. 20.08.2012. LVL 200 000 132 500   20 000 112 500 25000 

Valsts kase Sporta zāles būvniecība 14.09.2000. 31.01.2011. LVL 80 000 24 000   8 000 16 000 8000 

Valsts kase Sporta zāles aprīkojums 14.12.2001. 20.04.2011. LVL 25 000 10 000   2 500 7 500 2500 

Valsts kase Administratīvās ēkas iegāde 20.11.2002. 20.09.2012. LVL 18 000 9 000   1 800 7 200 1800 

Valsts kase Kultūras nama rekonstrukcija 05.01.2004. 13.11.2008. LVL 10 333 2 527   2 527 0 0 

Valsts kase 
PBU Siguldas Siltums pamatkapitāla 
palielināšanai 19.09.2003. 20.09.2013. LVL 146 000 111 000   16 000 95 000 20000 

Valsts kase Siguldas pilsētas gājēju celiņu remonts 06.10.2004. 20.09.2014. LVL 180 000 139 500   20 000 119 500 20000 

Valsts kase Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija 22.10.2004. 20.11.2014. LVL 100 000 77 050   10 200 66 850 10200 

Valsts kase Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija 01.12.2004. 20.11.2014. LVL 170 000 150 000   10 000 140 000 10000 

Valsts kase Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija 13.07.2005. 05.05.2015. LVL 199 000 178 000   12 000 166 000 16000 

Valsts kase Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija 04.11.2005. 20.11.2015. LVL 200 000 187 500   10 000 177 500 20000 

Valsts kase Serpentīna ceļa rekonstrukcija 03.03.2006. 20.02.2016. LVL 250 000 222 800   27 200 195 600 27200 

Valsts kase 
Nītaures ielas in dzelzceļa pārvada 
rekonstrukcija 09.03.2006. 20.02.2016. LVL 343 000 305 800   37 200 268 600 37200 

Valsts kase Saltavota, Kr.Barona ielu rekonstrukcija 09.03.2006. 20.02.2016. LVL 385 000 343 400   41 600 301 800 41600 

Valsts kase Jūdažu sabiedriskā centra būvniecība 19.06.2006. 20.06.2016. LVL 40 000 35 700   4 200 31 500 4200 

Valsts kase Siguldas novada ielu un ceļu rekonstrukcija 19.06.2006. 20.06.2016. LVL 152 000 136 000   16 000 120 000 16000 

Valsts kase PII teritorijas rekonstrukcija 19.06.2006. 20.06.2016. LVL 100 000 89 460   10 540 78 920 10540 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinos 29.03.2007. 20.02.2017. LVL 220 000 220 000   24 000 196 000 24000 
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Valsts kase 
Ielu, ceļu rekonstrukcija, Svētku laukuma, 
PII teritorijas, Kapličas būvniecība 22.06.2007. 20.04.2017. LVL 1 278 887 1 278 887   138 407 1 140 480 134620 

Valsts kase 
ERAF projekts "Atkritumu i8zgāztuves 
Silzemnieki rekultivācija" 23.10.2007. 20.07.2017. LVL 182 015 182 015   19 160 162 855 19160 

Valsts kase Jūdažu sabiedriskā centra būvniecība 19.03.2008. 20.03.2018. LVL     349 200   349 200 29100 

Valsts kase Dārza ielas rekonstrukcija 19.03.2008. 20.03.2018. LVL     887 100   887 100 73926 

Valsts kase Siguldas pilsdrupu estrādes rekonstrukcija 19.03.2008. 20.03.2018. LVL     224 000   224 000 18666 

Valsts kase Siguldas kapu jaunās Kapličas būvniecība 19.03.2008. 20.03.2018. LVL     346 500   346 500 28875 

Valsts kase 
Siguldas novada ielu, ietvju, ceļu 
rekonstrukcija, remonts 19.03.2008. 20.03.2018. LVL     860 000   860 000 71664 

Valsts kase 
Siguldas 3.psk.jumta remonts, Nītaures ielas 
un dzelzceļa pārvada rekonstrukcija 19.03.2008. 20.03.2018. LVL     154 250 64 154 186 12855 

  KOPĀ AIZŅĒMUMI     LVL 5 149 235 4 208 139 2 821 050 539 398 6 489 791 793 506 

                      

SEB Unilīzings Koncertflīģeļa iegāde 25.04.2005. 25.04.2010. LVL 71 331 32 409   13 619 18 876 14065 

Wesemen 
Sigulda SIA Individuālais siltummezgls-PII "Saulīte" 09.06.2005. 31.10.2015. LVL 7 716 6 384   671 5 713 708 

Wesemen 
Sigulda SIA Individuālais siltummezgls-PPII  15.09.20069. 01.10.2016. LVL 10 061 9 151   827 8 324 874 

SEB Unilīzings Autobusa iegāde Mores PA 20.11.2007. 15.11.2012. LVL 37 800 31 953   13 157 18 814 4804 

  KOPĀ finanšu līzingi       126 908 79 897 0 28 274 51 727 20 451 

                      

  PAVISAM KOPĀ       5 276 143 4 288 036 2 821 050 567 672 6 541 518 813 957 
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