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SIGULDAS APSKATS 2008
Siguldas novada pašvaldībai
2008. gads ir bijis dinamiskas attīstības
gads – veiksmīgi realizēti vairāki nozīmīgi projekti, uzlabota infrastruktūra,
veikti rekonstrukcijas darbi iedzīvotājiem būtiskos objektos. Pagājušā gada
1. septembrī Raiņa ielā 3 durvis vēra
domes Pakalpojumu centrs, kurā iedzīvotāji var nodot 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.
“Pateicoties efektīvam pašvaldības speciālistu darbam, neņemot vērā
ekonomisko situāciju valstī, nākamgad
novadniekus joprojām gaida vairāki
vērienīgi projekti, Siguldas novads turpinās attīsties,” par paveiktajiem un
plānotajiem darbiem stāsta Siguldas
novada domes priekšsēdētājs Tālis
Puķītis.

Turpina sakārtot infrastruktūru
un ūdenssaimniecību

Ik gadu Siguldas novada pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus
infrastruktūras attīstībā. 2008. gadā
nozīmīga ir Dārza ielas rekonstrukcija,
kuras laikā izbūvēta 7 m plata asfaltēta
ielas braucamā daļa 1,1 km garumā,
kā arī 2,25 m plats un 1,3 km garš
gājēju velosipēdistu celiņš, uzstādītas
ceļa zīmes, uzklāti brauktuves apzīmējumi, kā arī ierīkots apgaismojums.
Savukārt decembrī atklātā Nītaures ielas caurbrauktuve siguldiešiem krietni
atvieglo satiksmi, un gājēji var justies
drošāk, jo ir izbūvētas apgaismotas,
no braucamās ielas daļas norobežotas
gājēju ietves, izveidotas gājēju pārejas.
Vērienīgā remonta 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.
2008. gadā novadā turpinājās gājēju trotuāru un veloceliņu sakārtošana,
veicot bruģēšanu gandrīz 9000 kvadrātmetru apmērā. Pērn nobruģētas
ietves Šveices ielā gar 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 K. Barona ielas līdz 3. pamatskolai, Ausekļa ielā no dzelzceļa
pārbrauktuves līdz Vidus ielai, Stacijas
ielā no Rīgas ielas līdz Gaismas ielai,
K. 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. 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 Bērnu parka,
kā arī bruģētas vairākas citas platības
nelielos daudzumos, piemēram, pie
R. Blaumaņa pieminekļa.
2008. gadā 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 Kohēzijas fonda līdzfinansētais
projekts, un decembrī ekspluatācijā
nodotas Siguldas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas. Ūdens kvalitāte
ir uzlabojies gan pilsētā, gan pagastā.
Atdzelžošanas iekārtu rezultātā ūdens

Nītaures ielas caurbrauktuves atklāšana bija viens no vērienīgākajiem
infrastruktūras sakārtošanas projektiem.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 27. janvāris, 2009

saturā ir samazināts mangāns, ūdens
duļķainība, kā arī dzelzs saturs samazināts līdz pieļaujamam minimumam.

Apstiprina teritorijas
plānojumu

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 2008. gada
1. novembra. Teritorijas plānojums
ar saistošo noteikumu un karšu palīdzību attēlo pašreizējo situāciju un
iezīmē pašvaldības attīstības vīziju uz
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.

Kultūras joma

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”, TLMS “Vīgrieze”, folkloras kopa “Senleja” un koris
“Spārni”.
Pašvaldību kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai pašvaldība
ieguldījusi gandrīz 37 000 latu – 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 bibliotēku akreditācijas. Sigulda turpinājusi arī dalību
konkursā par titulu “Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014”. To darām kopā ar
Rīgas pilsētu un pirmo atlases kārtu
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jau esam izturējuši.
“Lielākie ieguvumi pilsētas kultūras
telpā ir Siguldas evaņģēliski luteriskās
baznīcas fasādes remonts, Baltās pils
rekonstrukcija un Jūdažu sabiedriskā
centra atvēršana. Turpinām attīstīt
ieceri par kultūras centra celtniecību
Siguldas pilsētā, kam patlaban tiek
izstrādāts tehniskais projekts,” stāsta
T. Puķītis.

Novadā pieejama kvalitatīva
izglītība

Siguldā pieejama kvalitatīva visu
pakāpju izglītība. Lielākā daļa no pašvaldības budžeta tiek atvēlēta izglītības
iestāžu uzturēšanai, remontiem, mācību bāzes modernizēšanai. “Izglītība ir
viens no pilsētas attīstības stūrakmeņiem, jo, ieguldot naudu izglītībā, mēs
būtībā ieguldām naudu savos cilvēkos,
kas nākotnē attīstīs uzņēmējdarbību,
ekonomiku un infrastruktūru pilsētā”, stāsta pašvaldības priekšsēdētājs
T. Puķītis.
Kopš 2008. gada aprīļa uzsākta
vienota bērnu reģistrācija rindai PII,
vecāki bērnus uzņemšanai PII reģistrē
Siguldas novada domes Pakalpojumu centrā un reģistrēto bērnu rinda ir publiski apskatāma mājaslapā
www.sigulda.lv.
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, augustā durvis vēra pašvaldības izveidotais
un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
finansētais Jauniešu iniciatīvu centrs
“Mērķis”, kurā jaunieši ikdienas var
satikties un realizēt savas idejas.
Pagājušajā gadā pašvaldībai bija
veiksmīga sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kā rezultātā vasarā
pārvaldēs tika nodarbināti vairāk nekā
50 Siguldas novada jaunieši, kuriem
bija iespēja izmēģināt spēkus vairākos darbos, kā arī nopelnīt kabatas
naudu.
Augustā 15 Siguldas novada
skolu skolēni pēc Gruzijas Kultūras
ministrijas ielūguma piedalījās jauniešu nometnē “Patriots”, kuras laikā
sadraudzējās ar Siguldas sadraudzības
pilsētas Gruzijā Čiatūras jauniešiem.
2008. gada novembrī Siguldas Valsts
ģimnāzija svinēja 90 gadu jubileju,
kuras ietvaros notika konference un
absolventu salidojums.

Mores pagasts attīstās

Mores pagasts pagājušajā gadā
netika atstāts novārtā – nograntētas
trīs pagasta centra ielas, skolās realizēts
Eiropas Sociālā fonda projekts “Bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija
Mores pamatskolā” Siguldas novada
bērniem. Šī projekta ietvaros iegādāts
arī mikroautobus WV Crafter, kas
pārvadā bērnus no novada teritorijas
uz Mores pamatskolu. 2008. gadā kapitāli izremontēts ceļš Ratnieki–Saulītes
1,1 km garumā, remontdarbi veikti
Mores pamatskolā, kultūras namā un
Mores pagasta namā.

Budžets samazinās, bet
novada attīstība turpināsies

“Siguldas novada dome kopš pagājušā gada oktobra ir uzsākusi darbu
pie 2009. gada budžeta, plānojam, ka
tas būs par vairāk nekā 15 % mazāks
nekā 2008. gada budžets. Esam veikuši
darba algu fonda samazinājumu par
15 %. Nākamajā gadā nav paredzētas arī valsts dotācijas infrastruktūras
objektu sakārtošanai vai attīstībai.
Izmaiņas skars arī nodokļu bāzi, kas
nodrošina pašvaldības iestāžu funkcionēšanu un pašvaldības budžeta
pamatdaļu, jo iedzīvotāju ienākumu
nodoklis ir samazināts līdz 23 %, palielināsies bezdarbs, tādēļ pagaidām
lielus projektus neplānojam,” pašvaldības finansiālās iespējas skaidro
T. Puķītis. “Valdības apstiprinātais
makroekonomikas stabilizācijas un
izaugsmes plāns un nodokļu izmaiņas
atstās vistiešāko iespaidu pašvaldības
budžetā. Samazinātais iedzīvotāju
ienākumu nodoklis un palielinātais
neapliekamais minimums samazinās
pašvaldības budžeta ieņēmumus. Tajā
pašā laikā jārēķinās, ka pašvaldībai būs
jāpalielina sociālā atbalsta izmaksas
novada iedzīvotājiem.”
Budžeta samazinājums nozīmē,
ka nākošajā gadā pašvaldība nevarēs
realizēt vairākus iecerētos projektus,
kā arī plānotos ikgadējos ielu, ceļu
un pašvaldības iestāžu ēku remontus. “Ceram, ka nākamgad izdosies
līdzfinansēt Eiropas Savienības projektus, piemēram, Pulkveža Brieža
ielas rekonstrukciju, jauna bērnudārza būvniecību un Siguldas pilsdrupu
rekonstrukciju, kā arī mācību bāzes
pilnveidošanu 2. vidusskolā, jo tajos
lielākā daļa izmaksu atgūstamas no
ES fondiem un nākamajā gadā pašvaldībām kredīti tiks piešķirti vienīgi
struktūrfondu projektiem,” pašvaldības
iespējas analizē T. Puķītis.

7

Siguldas Novada
Zinas
Pašvaldība pārņems Rīgas rajona slimnīcu
Siguldas novada dome, atsaucoties
uz 2009. gada 5. janvārī Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto neprecīzo informāciju,
ka rajonu pašvaldību reorganizācijas
dēļ Siguldas novada pašvaldība nevēlas pārņemt Rīgas rajona slimnīcu,
informē, ka 2008. gada 29. decembra
Rīgas rajona padomes ārkārtas sēdē
tika apstiprināts Rīgas rajona reorganizācijas plāns, kas nosaka, ka Siguldas
novada dome pārņems Rīgas rajona
slimnīcu.
“Dome ir gatava pārņemt Rīgas
rajona slimnīcu Siguldā, pārskatot un
saskaņojot finansēšanas nosacījumus.
Plānots, ka slimnīca pašvaldības īpašumā tiks nodota 2009. gada otrajā
pusē. Siguldas pašvaldībai ir nozīmīgi
saglabāt kvalitatīvas veselības aprūpes iespējas novada iedzīvotājiem un
neatliekamo medicīnisko palīdzību
daudzajiem viesiem,” skaidro Siguldas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers.
Saistībā ar valsts pasūtījuma samazināšanu visām Latvijas slimnīcām no
15 līdz 23 %, Rīgas rajona slimnīcai
Siguldā valsts pasūtījums un līdz ar
to arī finansējums, tiek samazināts par

Siguldas novadā turpina palielināties dzimstība

15 %. Slimnīcas pārstāvji apstiprina, ka
netiks likvidēta neviena nodaļa vai līdz
šim sniegtais pakalpojums. Lai kompensētu budžeta samazinājumu, tiek
slēgtas ekspluatācijai dažas telpas, kā
arī tiek samazinātas darba vietas. Darbiniekiem darba alga tiek samazināta
par 15 % un, tā kā lielākās daļa darbinieku algas ir nelielas, darbiniekiem
tiks piedāvāts strādāt mazāku slodzi.
Pēdējā gada laikā būtiski palielinājušies
arī izdevumi elektrībai un siltumam,
ko nav iespējams kompensēt, iestrādājot pakalpojumu izcenojumos.
Atgādinām, ka 2008. gada 10. jūlijā stājās spēkā Rajonu pašvaldību

reorganizācijas likums, kas nosaka
kārtību, kādā reorganizējamas rajonu
pašvaldības. Saskaņā ar likumu rajonu
padomēm līdz 2008. gada beigām bija
jāpieņem reorganizācijas plāni, paredzot tajos visu institūciju, mantas,
finanšu līdzekļu, tiesību un saistību
nodošanu vietējām pašvaldībām un
plānošanas reģioniem. Reorganizācijas
gaitā Pierīgas pašvaldības – jaunie novadi, kā arī plānošanas reģions – pārņems Rīgas rajona padomes funkcijas,
tāpat arī institūcijas, mantu, finanšu
līdzekļus, tiesības un saistības, lai nodrošinātu pašvaldību darba nepārtrauktību un pēctecību.

Saņemts finansējums 10 kilometrus gara
veloceliņa un gājēju ietvju izbūvei Siguldā
Siguldas novada domes Attīstības pārvalde informē, ka janvāra
sākumā saņemts apstiprinājums no
ERAF par finansējuma piešķiršanu
projektam “Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”,
kurš paredz veloceliņu un ietvju izbūvi
vai rekonstrukciju Siguldas novadā
vairāk nekā 10 kilometru garumā.
“Pateicoties finansējumam, ir radusies iespēja no 2009. gada vasaras līdz
2011. gadam izbūvēt vai rekonstruēt
10 kilometrus garu veloceliņu un ietves ar bruģa un asfaltbetona segumu
2,2 metru platumā. Paredzēts izveidot
piecas izgaismotas atpūtas vietas ar
soliņiem, atkritumu tvertnēm un velostatīviem. Papildus varēs izgatavot
un izvietot 25 informatīvās norādes,
kuras norādīs veloceliņa virzienu un
apskatāmos tūrisma objektus. Veloceliņš būs ieguvums ne tikai pilsētas
viesiem, lai ar velosipēdu apskatītu
skaistākās Siguldas vietas, daudz nozīmīgāks būs ieguvums siguldiešiem,
kuri droši varēs pārvietoties pa pilsētas teritoriju. Lai šo projektu realizētu,
aktuāls ir jautājums par pašvaldības
līdzfinansējuma iespējām,” skaidro Siguldas novada domes izpilddirektors
Uģis Mitrevics.
Paredzamais veloceliņa maršruts
šķērsos Dārza un Nītaures ielas krustojumu, virzīsies pa Televīzijas ielu
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Ziņas īsumā
Siguldas novadā 2008. gadā joprojām dzimstība pārsniedz mirstību – 2008. gadā reģistrēti 219 jaundzimušie un 207 mirušie.
“2005. gadā Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 154 jaundzimušie, 2006. gadā reģistrēti 184 jaundzimušie, savukārt 2007. gadā
reģistrēti jau 212 jaundzimušie novadnieki,” saka Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Inese Praņevska.
Pagājušajā gadā vecāki mazuļiem devuši vairākus interesantus vārdus
– Beilija, Digna, Grēta, Keira un Kevins. Aizvien populārāki siguldiešiem
kļūst senie latviešu vārdi, piemēram, Elza, Marta, Katrīna, Grieta, Namejs.
Populārākie mazuļu vārdi Siguldas novadā 2008. gadā bija Emīlija, Elīna,
Emīls, Gustavs, Oskars un Roberts.
Saskaņā ar Siguldas novada domes Saistošajiem noteikumiem, pašvaldība sveic katra novadā deklarētā mazuļa vecākus ar finansiālu pabalstu
minimālās algas apmērā.

Informācija novada iedzīvotājiem – autobraucējiem

Siguldas novada pašvaldība un ielu apsaimniekotāji aicina iedzīvotājus
nenovietot ielu malās automašīnas diennakts tumšajā laikā no plkst. 2.00
līdz plkst. 8.00, jo tās traucē sniega tīrīšanu un sniega tīrītāji var nejauši tās sabojāt. Situācijās, kad automašīnas būs novietotas ielu malās, un
traucēs ielu tīrītājus, iedzīvotāju sūdzības par slikti notīrītām ielām netiks
uzskatītas par pamatotām.
Siguldas novada domes Nekustamo īpašumu pārvalde informē, ka
par dzīvojamo māju teritoriju uzkopšana un sniega tīrīšanu ir atbildīgs
nama apsaimniekotājs.
Pašvaldība un ielu apsaimniekotāji atgādina: ja ceļa zīme Nr. 532 “Stāvvieta” nav aprīkota ar papildplāksni, kurā norādīts stāvēšanas virziens,
automašīnām ir atļauts stāvēt tikai paralēli brauktuvei. Siguldas novadā
visas ceļa zīmes tiek saskaņotas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un Ceļu satiksmes drošības direkciju.

Kultūras pārvalde aicina balsot par Rīgu un Siguldu

Siguldas novada domes Kultūras pārvalde aicina siguldiešus Eiropas
kultūras galvaspilsētu (EKG) kandidātpilsētu asociācijas interneta vietnē
http://www.candidatecities.com nobalsot par Rīgu un Siguldu kā potenciālajām Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa ieguvējām 2014. gadā.
Jau ziņots, ka Sigulda kā Rīgas sadarbības partneris, iesniedza pieteikumu projektam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”. Rīgas pieteikums
balstīts uz trīs projekta atslēgām – radošumu, robežu paplašināšanu kultūras
jēdziena izpratnei, jauna veida saskarsmi starp Rīgas, visas Latvijas un
Eiropas cilvēkiem, organizācijām, institūcijām. Pilsētām pretendentēm –
Cēsīm, Liepājai un Rīgai – līdz 2009. gada 30. jūnijam jāiesniedz detalizēti
izstrādāta kultūras programmas koncepcija 2014. gadam.

Siguldā nodibināts jauns orķestris

Siguldā ir radīta jauna mūzikas vienība – Siguldas Jauniešu kamerorķestris. 14. janvārī uz pirmo mēģinājumu ieradās Siguldas Mūzikas
skolas stīgu nodaļas audzēkņi, pedagogi un absolventi. Kopumā 20 jauni,
daudzsološi siguldieši. Orķestri vadīs diriģents, Siguldas Mūzikas skolas
absolvents, Pēteris Plūme, kurš mūzikas laukā sevi jau ir apliecinājis strādājot ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri un
vairākus gadus vadot Rīgas rajona Jauniešu orķestri.

Koris “Atvars” piedalīsies starptautiskā koru festivālā
līdz Līvkalna un Pētera ielas krustojumam, Pētersalas ielu, Līvkalna ielu
līdz Skolas ielas krustojumam, Miera
ielu līdz pilsētas kapiem, Līvkalna
ielu līdz Kr. Barona piemineklim,
Pils ielu līdz Jaunajai pilij, Cēsu ielu,
Ainas ielu līdz Svētku laukumam.
No Svētku laukuma veloceliņš vedīs
līdz Lāčplēša un Ziedu ielas krustojumam, turpināsies Ziedu un Lakstīgalas ielā līdz Pils ielas krustojumam,

pa Šveices ielu līdz K. Valdemāra ielas krustojumam, K. Valdemāra ielu
un pa Šveices un Kalna ielu vedīs
līdz pat atpūtas kompleksam “Mežakaķis”.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 1 534 331 lats, no tiem ERAF
finansējums ir 697 700 lati, Latvijas
valsts budžeta dotācijas – 44 993 lati
un Siguldas novada domes līdzfinansējums – 791 638 lati.

Siguldas Valsts ģimnāzijas jauniešu koris “Atvars” no 5. līdz 8. februārim
diriģenta Jāņa Baltiņa vadībā piedalīsies 3. Starptautiskajā jauniešu koru
festivālā Tartu (Igaunijā).
Kora draudzība ar Igauniju tika nodibināta 2008. gada pavasarī, kad
koris “Atvars”, piedaloties jauniešu koru konkursā Valmierā, saņēma uzaicinājumu no žūrijas locekļa, Igaunijas diriģenta Raula Talmara piedalīties
Starptautiskajā jauniešu koru festivālā Tartu.
Festivāla ietvaros korim būs saspringts darba grafiks – trīs dienās tiks
sniegti trīs koncerti, uz katru no tiem tiek sagatavota īpaša programma.
Festivālā kopā ar jauniešu kori “Atvars” piedalīsies arī kori no Somijas
un Igaunijas. Koncerti notiks Jāņa baznīcā, Tartu Universitātes aulā un
koncertzālē “Vanemuine”.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 27. janvāris, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Apbalvoti konkursa “Ziemassvētku rotājums” uzvarētāji
14. janvārī Siguldas novada domes izpilddirektors Uģis Mitrevics
un “Nordea bankas” Siguldas filiāles
vadītāja Antra Ozoliņa sveica konkursa “Ziemassvētku rotājums 2008”
uzvarētājus.
Dalībai konkursā iedzīvotāji pieteica vairāk nekā 40 objektus. Konkursa
pretendentu vērtēšana notika četrās
grupās – tirdzniecības un ražošanas
uzņēmumu skatlogi, izglītības un
kultūras iestādes, novada iedzīvotāju
daudzdzīvokļu ēku ārējais vizuālais
svētku noformējums un iedzīvotāju
privātmāju ārējais vizuālais svētku noformējums.
“Paldies siguldiešiem, kuri rada
iespēju sev un citiem dāvāt svētku sajūtu, rotājot ēkas. Kaut arī ārā ir skaista,
balta ziema, tomēr dienas lielākā daļa
ir bez saules gaismas, tādēļ ir svarīgi,
ka gaismu un svētku sajūtu mūsu sirdīs
spēj radīt līdzcilvēki,” pateicas vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Pašvaldības pateicības un Nordea
bankas dāvātos 200 latus tirdzniecības
un ražošanas uzņēmumu konkurencē
saņēma bistro “Kaķu māja”. Pašvaldības

pateicības izglītības un kultūras iestāžu
nominācijā saņēma mākslu skola “Baltais flīģelis”, kā atbilstošākās iedzīvotāju daudzdzīvokļu ēku ārējais vizuālais
svētku noformējums apbalvots nams
Zinātnes ielā 12, bet kā veiksmīgāk
rotātā privātmāja – ēka Vizbuļu ielā
6. Īpašu pašvaldības pateicību par izdomu, iniciatīvu un radošumu saņēma
Gaisa trošu vagoniņa pārstāvji.
Nordea bankas Siguldas klientu
apkalpošanas centra vadītāja Antra
Ozoliņa, sveicot siguldiešus teica: “Pērn
izrotājām savu, “Nordea bankas” ēku
K. Valdemāra ielā 1a, tāpēc šogad no-

lēmām mudināt arī citus pilsētniekus,
pie kuriem pieskaitāmi arī uzņēmumi,
saposties svētkiem. Idejas labākai un
jaukākai dzīvei var realizēt ne tikai gada
nogalē, bet arī visa gada garumā, tāpēc
ceram, ka balva būs ierosinājums arī
pavasarī un vasarā priecēt pilsētniekus
ar skaistiem veikalu skatlogiem un ēku
noformējumiem.”
Uzvarētāji noteikti izvērtējot rotājumu atbilstību, oriģinalitāti, māksliniecisko kvalitāti, apkārtējās vides un telpu
sakoptību, stila vienotību, kompozīciju,
materiālu saskaņu un atbilstību ēkas
arhitektūrai.

Informācija lauksaimniekiem
Notiks informatīvā diena

Lai iedzīvotājiem sniegtu iespēju gūt plašāku priekšstatu par
daudzgadīgo enerģētisko augu
audzēšanu, kā labāk izmantot
koksnes biomasu un to, kāds ir
valsts un Eiropas Savienības atbalsts šo augu audzēšanā, Siguldas
pagasta kultūras namā 24. februārī
plkst. 13.00 notiks informatīvā diena “Daudzgadīgie enerģētiskie augi
– ātraudzīgie kārkli, baltalksnis
enerģētiskās koksnes ieguvei”.
Īpaši aktuāla tēma būs tiem zemju
īpašniekiem, kuru īpašumā ir zeme,
kas netiek pietiekami efektīvi izmantota. Viens no risinājumiem ir ierīkot
enerģētiskās koksnes plantācijas.
Informatīvās dienas norises
plāns 24. februārī:
Plkst. 11.00 Siguldas novada
teritoriālais plānojums 2008.–2020.
gadam un ainavu plānu veidošana
Siguldas novadā.
Plkst. 13.00 Daudzgadīgie enerģētiskie augi – ātraudzīgie kārkli,
baltalksnis enerģētiskās koksnes ieguvei.
Aicinām jautājumus iepriekš
informēt pa tālr. 26341991 vai
67800946 vai sūtīt uz e-pastu
ineta.eriksone@sigulda.lv.

Aicina pieteikties apmācībai

Valsts Augu aizsardzības dienests
plāno martā Siguldas novadā rīkot

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 27. janvāris, 2009

iedzīvotāju apmācību augu aizsardzības pasākumu veikšanā. Galarezultātā notiks atestācija un tiks izsniegtas
apliecības, kas personām dos tiesības
iegādāties un lietot kaitīgo organismu
apkarošanai nepieciešamos augu aizsardzības līdzekļus.
Lūdzam interesentus, kam nepieciešama apliecība par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu,
pieteikties pie Olgas Malaško (tālr.
67323698) vai Inetas Eriksones (tālr.
26341991).

Obligātais iesniegums VAAD

Sosnovska latvānis ir atzīts par
vienu no agresīvākajiem augu sugas
pārstāvjiem Latvijā. Siguldas novadā
latvānis ir sastopams nekoptās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
gar ceļmalām, grāvmalām, mežmalām. Piemērs latvāņa izplatībai, ja
tajā neiejaucas cilvēks, ir novērojams
autoceļa P8 labajā pusē virzienā no
Siguldas uz Mālpili starp a/s “Siguldas Būvmiestars” un pagriezienu uz
Kreiļiem.
Augu aizsardzības likumā ir noteikts aizliegums audzēt un ievest
invazīvās augu sugas – Sosnovska
latvāni, ja tās izplatījušās valdījumā
vai īpašumā, noteikts pienākums tās
iznīcināt. Personām ir jāinformē Valsts
augu aizsardzības dienests (VAAD)
par invazīvo augu sugu izplatību.
VAAD datus par latvāņa izplatību

iekļauj kultūraugu uzraudzības valsts
informācijas sistēmas invazīvo augu
sugu izplatības datubāzē. Ar latvāni
invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam dienestā jāsniedz
iesniegums, kurā jānorāda informācija
par ar latvāni invadētās zemes vienības atrašanās vietu, kā arī jānorāda
dati par šīs teritorijas zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, par latvāņa
izplatības ierobežošanas pasākumu
veicēju, par izvēlētajām metodēm,
ko paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai.
Turpmāk katru gadu līdz 1. februārim jāsniedz informācija par to,
vai attiecīgajā gadā persona plāno ierobežot latvāni, norādot laika posmu,
kad to veiks, kā arī izmaiņas iesniegumā minētajā informācijā. VAAD
šo informāciju nodod pašvaldībai, lai
sagatavotu latvāņa izplatības ierobežošanas plānu. Ja persona nav iesniegusi
iepriekšminēto informāciju VAAD
un neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, tos organizē un
koordinē vietējā pašvaldība, savukārt
persona sedz izdevumus, kas saistīti
ar latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumiem.
Latvāņa izplatības ierobežošanas
pasākumi nav uzskatāmi par veiktiem,
ja vidēji uz 50 m2 latvāņa invadētās
teritorijas ir konstatēts vairāk nekā
viens pieaudzis latvāņa augs ar izveidotu ziedkopu.

Pasākumi Siguldas novadā
Datums
27. janvāris
plkst. 14.30
30.janvāris
plkst. 19.00
30. janvāris –
1. februāris
31.janvāris
plkst. 17.00
31.janvāris
plkst. 18.00
2.februāris

Pasākums
Brīvais mikrofons

Vieta
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nama amatiermākslas ko- Siguldas pilsētas kullektīvu balle
tūras nams
Kino “Karantīna”
Kino “Onik”

2.februāris
plkst. 19.00
3.februāris
plkst. 14.30
3.februāris
plkst. 18.00
5. februāris
plkst. 19.00
6. – 10.februāris
plkst. 18.00
6. februāris
plkst. 17.00
7. februāris
plkst. 10.00
7. februāris
plkst. 14.00
7. februāris
plkst. 14.00
7.februāris
plkst. 18.00
9. februāris
plkst. 19.00

Tikšanās ar Sokrata tautskolas lektori Elvitu Rudzāti ciklā
“Vakara sarunas”. Tēma “Dzīves jēga un cilvēka misija”
Brīvais mikrofons

Koncerts “Deju virpulī”
Komponista Jāņa Lūsēna autorprogramma “Mazu brīdi
pirms…”
Tematiskā literatūras izstāde “Sveču dienā svečojas”

“Austrumu deju pasaulē” –eksotisko deju grupas nodarbība
“Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu” grupas “Figūras Draugi” nodarbība.
Ģimenes komēdija “Vakara pasakas”

Siguldas pilsētas kultūras nams
Koncertzāle “Baltais
flīģelis“
Siguldas pilsētas bibliotēka
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nams
Kino “Onik”

Pop - ielas un karaokes apvienotā konkursa “Sev un Siguldas 1.pamatsaviem draugiem “ 1. pusfināls
skola
Projekts “Lai grūtais top viegls”
Siguldas pagasta kultūras nams
Pensionāru padomes “Sigulda” gada atskaites sapulce Siguldas pilsētas kultūras nams
Mores amatierteātra “Oga” izrāde “Trīs, bet ne mā- Jūdažu sabiedriskais
sas”
centrs
Koncertcilks “Pasaules pianisti Baltajā flīģelī”
Koncertzāle “Baltais
flīģelis“
Tikšanās kopā ar Sokrata tautskolas lektori Elvitu Ru- Siguldas pagasta kuldzāti ciklā “Vakara sarunas”. Piedošanas skola par tēmu tūras nams
“Slimību cēloņi un ārstēšanās”
10.februāris
Tematiskā literatūras izstāde – “Vēl viss nav paspēts” Siguldas pilsētas bibdzejniecei Antrai Skujiņai -100
liotēka
10.februāris
“Austrumu deju pasaulē” –eksotisko deju grupas no- Siguldas pilsētas kulplkst. 18.00
darbība
tūras nams
12.februāris
“Ar veselīgu dzīvesveidu uz Tu” grupas “Figūras Drau- Siguldas pilsētas kulplkst. 19.00
gi” nodarbība.
tūras nams
13. – 15.februā- Komēdija “Vienmēr, jā”
Kino “Onik”
ris plkst. 18.00
Sonora Vaice un Latvijas Trīs Tenori koncertzālē “Bal- Koncertzāle “Baltais
13.februāris
tais flīģelis”  
flīģelis“
plkst. 19.00
13.februāris
“Sirsniņu Balle”-pasākums jauniešiem
Siguldas pilsētas kulplkst. 19.00
tūras nams
14.februāris
Tematiskā literatūras izstāde – “Lai mīlestība nepie- Siguldas pilsētas bibtrūktu”
liotēka
14.februāris
Šovs “Dejo ar skolotāju”
Mores pagasta kultūplkst. 19.00
ras nams
16. februāris
Tikšanās kopā ar Sokrata tautskolas lektori Elvitu Ru- Siguldas pagasta kulplkst. 19.00
dzāti ciklā “Vakara sarunas”. Piedošanas skola par tēmu tūras nams
“Stresu rašanās cēloņi un ietekme uz veselību”
17.februāris
Tikšanās ar režisoru Ivaru Selecki
Turaidas
muižas
pārvaldnieka jaunā
māja
17.februāris
“Austrumu deju pasaulē” –eksotisko deju grupas no- Siguldas pilsētas kulplkst. 18.00
darbība
tūras nams

Reiņa trasē notiks Skandināvijas
kauss distanču slēpošanā
5.februārī Siguldā, Reiņa trasē
notiks Skandināvijas kauss distanču
slēpošanā sprinta disciplīnā. Sacensībās piedalīsies pārstāvji no Norvēģijas,
Zviedrijas, Somijas, Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas, kā arī vēlmi piedalīties izteikuši arī baltkrievi un ukraiņi. Kopējais
plānoto dalībnieku skaits ir apmēram
150 dalībnieki. Pagājušo gadu dominēja norvēģu slēpotāji, kas arī šogad
būs vairākumā – 45 dalībnieki.
Skandināvijas kauss Latvijā notiek
otro reizi, pirmo reizi tas notika Rīgā,
bet šogad tiek rīkots Siguldā, tas priecē arī pašus slēpotājus, jo ir iespēja
izbaudīt jaunas trases un vietas.
Sprinta distance ir 1,2 km gara
un skatītājiem interesanta, jo viss

notiek pārskatāmi un ātri. Sacensības skatītājiem būs iespēja vērot
uz lielā ekrāna, kā arī tiešraidē tās
tiks pārraidītas interneta portālā
www.e-sports.lv, kam ik dienas ir
20 000 apmeklētāju.
Sacensību
sākums
būs
plkst. 14.00, kvalifikācija notiks plkst.
16.00, pusfināls plkst. 17.30, bet apbalvošana plānota plkst. 19.00.
Pasākumu rīko Latvijas Slēpošanas savienība sadarbībā ar biedrību
A2, atbalsta Siguldas novada dome.
Sacensības tiek rīkotas, lai attīstītu
un popularizētu distanču slēpošanu
Latvijā, kam ir senas tradīcijas.
Ieeja bez maksas. Skatītāji sildīties
varēs Reiņa trases kafejnīcās.
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Siguldas Novada
Zinas

Jūnijā Siguldas novadam pievienos Allažu pagastu
Pagājušā gada 18.decembrī Saeima apstiprināja novadu karti, kurā
noteikts, ka pēc pašvaldību vēlēšanām
šī gada 6.jūnijā Latvijā tiks izveidoti
109 novadi. Siguldas novadu no 2009.
gada jūnija veidos Siguldas pilsēta,
Siguldas pagasts, Mores pagasts un
Allažu pagasts.

Lēmumu par
apvienošanos pieņem
Saeima

Saeimas balsojums 2008.gada decembrī, ar nelielu balsu pārsvaru, neļāva saglabāt Allažu pagastam patstāvīga pagasta statusu. Siguldas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Zilvers skaidro: “Vispirms kā pozitīvo
vēlos atzīmēt, ka jaunajā novadā nebūs
iekļauts Inčukalna novads un Vangažu
pilsēta, kuri veidos savu attīstīties spējīgu novadu. Allažu pagasta iedzīvotāji
ikdienā pēc dažādiem pakalpojumiem
parasti dodas uz Siguldu, tādēļ Allažu
pievienošana Siguldas novadam noteikti ir pareizāks Saeimas deputātu
lēmums, nekā apvienošana ar Mālpili vai Inčukalnu. Siguldas novads,
respektējot Allažu deputātu lēmumu
būt patstāvīgai pašvaldībai, neatsauks
prasību Satversmes tiesā. Tajā pašā
laikā esam uzaicinājuši allažniekus
uz pārrunām par iespējamo kopīgo
darbu vienā novadā”.

Allažniekiem atvieglos
lielās parādsaistības

Allažu pagasta platība ir 15 643
hektāri un pašvaldībā dzīvo nepilni
2000 iedzīvotāju. Lai arī Allažu pašvaldība spēj nodrošināt iedzīvotājiem
nepieciešamos pakalpojumus un pašvaldību funkciju izpildi, izņemot vidējās izglītības nodrošināšanu, iekļaušanās Siguldas novadā sniegs pagastam
iespēju attīstīties straujāk.
Pēc Rīgas rajona padomes datiem,
Allaži ir nabadzīgais pagasts Rīgas rajonā, kura iedzīvotāju nodokļiem ir
jāsedz parādu jūgs divdesmit piecu
gadu garumā. Šobrīd Allažu pagastam ir ļoti nopietnas kredītsaistības, ieskaitot procentus – 3 450 991 lats, no
tiem 85% ir par Allažu pamatskolas
sporta zāles būvniecību. Vidēji katram
iedzīvotājam ir jāsedz apmēram 1725
lati par pagasta padomes kredītsaistībām – tas ir 3,5 reizes lielāks parāds
nekā uz katru Siguldas novada iedzīvotāju, jo Siguldas novada pašvaldības
kredītsaistības, kopā ar procentiem,
sastāda 7 839 117 latus, jeb 489 latus uz katru iedzīvotāju, aprēķinājusi
Siguldas novada domes ekonomiste
Anita Strautmane.
Allažu pagasts vairs nespēj uzturēt
visus pašvaldības objektus un norēķināties ar visiem pakalpojumu snie-
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dzējiem, piemēram, Siguldas novada
pašvaldībai Allažu pagasta padome
nav atmaksājusi 5660 latu parādu
par izglītības pakalpojumiem 2008.
gadā. Apvienojoties ar Siguldas novadu, kredītsaistības pārņems Siguldas
novada pašvaldība un Allažu pagastam radīsies iespējas saņemt lielākus
finansu līdzekļus attīstībai, izglītībai
un infrastruktūrai, tomēr, lai arī Allažu pagastam domātais finansējums
relatīvi pieaugs diemžēl lielākā daļa
no tā tiks izlietota pagasta padomes
nepārdomātā kredīta apmaksai par
sporta zāles būvniecību.

Allažnieki būs ieguvēji
- siguldieši piedāvā
pieredzi un atbalstu

Siguldas novada pašvaldība ir
pierādījusi, ka ir gatava palīdzēt tiem,
kam grūtāk, domājot par visu mūsu
novada iedzīvotāju dzīves līmeņa
uzlabošanu ne tikai Siguldas pilsētā,
bet arī Siguldas un Mores pagastu
teritorijās. Pašvaldība, sadarbojoties
ar īpašniekiem, spēj panākt objektu un teritoriju sakopšanu, pierāda
Mores pagasta attīstība, palielinājies
sklēnu skaits Mores skolā, izveidotas
janas ražotnes, kas dod darba vietas,
labiekārtots pagasta centrs”, skaidro
Siguldas novada domes izpilddirektors
Uģis Mitrevics.
Mores pagastam atvēlēto līdzekļu apjoms kopš apvienošanās 2003.
gada jūnijā ir ievērojami pieaudzis.
“Uzskatu, ka pievienošanās Siguldas
novadam bija vienīgā izeja, lai Mores
pagasts spētu nodrošināt iedzīvotājiem
tos pakalpojumus, kurus nosaka Latvijas normatīvie akti, jo ar pagastam
pieejamo budžetu tos mēs nevarējām
nodrošināt. Lielākais ieguvējs no apvienošanās ir Mores pamatskola – tas, ka
pagastā joprojām ir skola, ir Siguldas
novada nopelns, jo, pateicoties Attīstības pārvaldes piesaistītajam finansējumam, tika piesaistīts ESF finansējums
un izveidota apmācību programma
bērniem ar īpašām vajadzībām, kā
arī uzlabota skolas materiāli tehniskā
bāze. Mores pamatskolas rīcībā ir divi
jauni autobusi, lai nodrošinātu bērnu
nokļūšanu skolā. Pēc apvienošanās ar
Siguldas novadu, kapitālais remonts ir
veikts ne tikai Mores pamatskolā, bet
arī kultūras namā un pagasta namā.
Trijām pašvaldības ēkām ir nomainīti
jumti. Aizvadītajā laikā ir ievērojami
pieaugsi Sociālās palīdzības iespējas
un apjoms iedzīvotājiem. Pateicoties
novada un valsts finansējumam, tiek
sakārtota arī pagasta infrastruktūra –
2007.gadā tika uzsākts autoceļa Jūdaži
– Nītaure kapitālais remonts, plānots,
ka darbi tiks turpināti arī 2009.gadā.
Regulāri uzturēti un kopti tiek arī paš-

Lai arī līdz šim vairākas pašvaldības pārvaldes ir saskārušās ar Allažu
pagasta padomes un iestāžu neizprotamu rīcību, kad tiek liegta informācija
un ierobežota sadarbība, siguldieši pieņem Saeimas lēmuma radīto situāciju
un ir gatavi abpusējai sadarbībai.

Pieeja pašvaldības
pakalpojumiem netiks
liegta
No 6.jūnija Siguldas novadam tiks pievienots Allažu pagasts.
valdības ceļi. Pagasta iedzīvotājiem tiek
nodrošināta iespēja saņemt pašvaldības sniegtos pamatpakalpojumus
gan pagastā, gan Siguldā. Patiecoties
novada pašvaldības atbalstam, tiek nodrošinātas telpas feldšerei un Nītaures
ģimenes ārstam. Mores pagasta apkalpošanu visās dzīves situācijās – labiekārtošanā un infrastruktūras sakārtošanā, nodrošina novada pašvaldība,”
Siguldas novada piedāvātās iespējas
skaidro Mores pagasta administrācijas
vadītājs Aivars Jakobsons.
Siguldas novada pašvaldībā veiksmīgi darbojas Attīstības pārvalde,
kura ik gadu piesaista nozīmīgus
līdzekļus gan no Eiropas reģionālās
attīstības fonda un Eiropas sociālā
fonda, gan no citiem finanšu instrumentiem - līdzekļi tiek piesaistīti ne
tikai Siguldas pilsētai un pagastam,
bet arī Morei - Mores pamatskolai,
stadionam un citām nepieciešamām
jomām. “Attīstības pārvalde ar savām
zināšanām, pieredzi un novada pašvaldība ar finansu līdzekļiem noteikti sekmēs arī jaunu projektu izstrādi
un iespēju iegūt ES finansējumu, lai
attīstītu Allažu pagastu, veicinātu tūrismu un uzņēmējdarbību visā Allažu
pagastā”, skaidro Attīstības pārvaldes
vadītāja Inga Zālīte.

Siguldieši vēlas
sadarboties

2003.gadā, pirms Siguldas novada izveidošanas, Siguldas pilsētas un
Siguldas pagasta priekšsēdētāji devās
pie Allažu pagasta padomes, lai pārrunātu sadarbības iespējas un piedāvātu
iekļauties Siguldas novadā. “Allažu pagasta padomes deputātu nostāja bija
krasi noraidoša, kura tika pamatota
ar to, ka tādā gadījumā Allažos nekas
nenotiks un pagastam netiks piešķirti
līdzekļi attīstībai. Tomēr realitātē Siguldas pagasta un Mores pagasta piemērs
rāda pretējo – allažnieku bailes bija
nepamatotas. Dzīvojot kopējā mājā
ar kopēju naudu ir tas pats, kas dzīvot kopējā ģimenē. Un šeit svarīga
ir abpusēja sapratne, jo tikai tad var
notikt attīstība. Ir ļoti svarīgi jau tagad

domāt, kā būs, kad būsim kopā, nevis
veidot pārmetumu un neuzticēšanās
robežu”, klāsta Siguldas novada domes
priekšsēdētājs Tālis Puķītis.
Siguldas novads arī līdz šim ir
sadarbojies ar Allažu pagastu – siguldieši izmanto sociālās aprūpes māju
“Gaismiņas”, Allažu pamatskolas sporta zāles pakalpojumus, arī pašvaldību
speciālisti līdz šim ir sadarbojušies vairākās nozīmīgās jomās, piemēram,
sociālās palīdzības.
Jau šobrīd Siguldas novada pašvaldības speciālisti ir ieinteresēti uzsākt
sadarbību, lai apvienošanās laikā būtu
pēc iespējas mazāk neskaidrību, tādēļ
februārī notiks pašvaldību pārstāvju tikšanās, lai viņus iepazīstinātu ar
pārvaldes procesiem un vienotos par
sadarbības formām. “Mūsu mērķis
ir panākt sapratni un kvalitatīvu sadarbību, kurā vēlas iesaistīties abas
puses – Sigulda ir spērusi pirmo soli
pretī Allažiem, tagad ierosinājumus un
pozitīvu darbību gaidām no viņiem.
Maldīga ir Allažu pagasta padomes
sajūta, ka Siguldas novads vēlas Allažiem kaut ko atņemt – tieši otrādāk
– līdzšinējā Siguldas pagasta un Mores
pagasta pieredze rāda, ka, rēķinot uz
vienu iedzīvotāju teritorijā, procentuāli lielākā finansējuma daļa aizplūst
tieši uz mazāk attīstītajām novada
teritorijām”, stāsta Siguldas novada
pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers.
Jau līdz šim allažnieki ir izmantojuši Siguldas novada piedāvātos pakalpojumus, pašreiz Siguldas novada
skolās mācās 40 Allažu bērni, allažnieki apmeklē arī Siguldas Mūzikas
un Mākslas skolas.
“Protams, allažniekiem būs iespēja
apmeklēt Siguldas novada kultūras
pasākumus, tomēr mūsu uzdevumos
ietilpst nodrošināt kvalitatīvu dzīves
telpu visiem novada iedzīvotājiem un
rūpēties gan par tradīciju nepārtrauktību, gan daudzveidīgām brīvā laika
izmantošanas iespējām katrā novada
apdzīvotajā vietā”, skaidro Siguldas
novada domes Kultūras pārvaldes
vadītāja Jolanta Borīte.

Siguldas novada pašvaldība Allažu pagasta iedzīvotājiem nodrošinās
pieeju visiem likumdošanā paredzētajiem pakalpojumiem, jo Allažos darbu
turpinās pagasta administrācija, kurā
iedzīvotāji varēs iesniegt iesniegumus,
tikties ar pašvaldības pārstāvjiem,
deklarēt dzīvesvietu un saņemt citus
pakalpojumus. “Mēs apzināmies, cik
svarīgi iedzīvotājiem ir nemērot tālo
ceļu līdz Siguldas novada pašvaldībai,
lai saņemtu pakalpojumus – labs piemērs ir Mores pagasta administrācijas
darbs Morē un Siguldas pagasta administrācija Siguldas pagastā – visi
novada iedzīvotāji var saņemt nepieciešamos pakalpojumus iespējami tuvu
savai dzīvesvietai. 2008.gadā izveidotais
Pakalpojumu centrs Siguldas centrā ir
ērti pieejams ikvienam novada iedzīvotājam”, teic J.Zilvers

uzziņai
Siguldas novads izveidots 2003.
gada 1.jūnijā, apvienojoties Siguldas
pilsētai, Siguldas pagastam un Mores
pagastam
Siguldas novada platība ir 204,5
hektāri, pašvaldībā reģistrēti ap 16 000
iedzīvotāju
2008.gada 18.decembrī Saeima
apstiprināja novadu karti, kurā noteikts,
ka pēc pašvaldību vēlēšanām 2009.gada
6.jūnijā Latvijā tiks izveidoti 109 novadi.
Reformas ietvaros Siguldas novadam tiks
pievienots Allažu pagasts.
Allažu pagasta platība ir 15 643
hektāri, pašvaldībā reģistrēti nepilni 2000
iedzīvotāju
Siguldas novada pašvaldības budžeta nodokļu ienākumi 2009.gadā ir
plānoti 7 061 729 lati – 461 lats uz vienu
iedzīvotāju.
Allažu pagasta pašvaldības budžeta
nodokļu ienākumi 2009.gadā ir plānoti
602 498 lati – 301 lats uz vienu iedzīvotāju.
Allažu pagasta kredītsaistības, ieskatot procentus, ir 3 450 991 lats, vidēji
1725 lati uz katru iedzīvotāju – 3,5 reizes
vairāk nekā uz vienu Siguldas novada iedzīvotāju. Siguldas novada kredītsaistības,
ieskaitot procentus, ir 7 839 117 lati, jeb
489 lati uz vienu iedzīvotāju
Allažos atrodas Allažu pamatskola, pagasta bibliotēka, Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs, Sociālās aprūpes māja
“Gaismiņas”, Rotaļu un attīstības centrs
“Cālēni”, Tautas nams.
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