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Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības 2009. gada budžets Aicina uz tikšanos par novada
Siguldas novada domes sēdē
18. februārī vienbalsīgi tika apstiprināts 2009. gada pašvaldības budžets
10 822 850 latu apmērā, tostarp kredīta
līdzekļi 1 900 910 latu. Salīdzinājumā
ar 2008. gadu pašvaldības budžets ir
samazināts par 26,9 % jeb aptuveni par 3,1 miljonu latu. 2009. gadā
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 114 981
lata apmērā – par 19 % mazāk nekā
2008. gadā. Lielākais īpatsvars nodokļu
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim – 65,5 % un nekustamā īpašuma nodoklim – 5,3 %. 2009. gada
budžeta prioritātes ir iestāžu komunālo
maksājumu, saimniecisko izdevumu
finansēšana, kā arī algas skolu, bērnudārzu, kultūras namu, bibliotēku un
pašvaldības darbiniekiem.
“Siguldas novada domes speciālisti
2009. gada budžeta plānošanu uzsāka
jau 2008. gada oktobrī. Budžeta plānošanu sarežģīja straujais pašvaldības
ienākumu kritums – iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums un pieaugošais bezdarbs, tādēļ jau pagājušā
gada beigās samazinājām pārvaldes un
pašvaldības iestāžu izdevumus. Samazinātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis,
palielinātais neapliekamais minimums,
kā arī palielinātais pievienotās vērtības
nodoklis 2009. gadā ievērojami sama-

zinās pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Jau šobrīd secinām, ka pašvaldībai palielinās dažādas sociālā atbalsta izmaksas novada iedzīvotājiem. 2009. gada
budžetā ir paredzēts finansiālais nodrošinājums pašvaldības skolām, bērnudārziem, bibliotēkām un kultūras
namiem, lai tie varētu turpināt darbu.
No pašvaldības budžeta finansētajiem
iestāžu darbiniekiem pašvaldība rada
iespēju darba samaksu nesamazināt,
savukārt būtiski tika samazināti pārvaldes izdevumi un darba algas pārvaldes
darbiniekiem,” stāsta Siguldas novada
domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis.
Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai – dažādiem pabalstiem
novada iedzīvotājiem – 2009. gadā
tiks novirzīti vairāk līdzekļu nekā pagājušajā gadā. Sociālajiem pabalstiem
šogad plānots izlietot 219 315 latu –
par 31,3 % vairāk nekā 2008. gadā.
Plānots palielināt svarīgāko palīdzības
veidu – garantētā minimālā ienākuma
pabalstu, dzīvokļu pabalstu, pabalstus
kurināmā iegādei un brīvpusdienas
skolās apmēru.
“Budžeta samazinājums nozīmē,
ka 2009. gadā nevarēsim realizēt vairākus iecerētos projektus, kā arī plānotos
ikgadējos ielu, ceļu un pašvaldības iestāžu ēku remontus. Ceram, ka izdosies
līdzfinansēt Eiropas Savienības projek-

tus, piemēram, Pulkveža Brieža ielas
rekonstrukciju, jauna bērnudārza būvniecību un Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju, jo tajos lielākā daļa izmaksu
atgūstamas no ES fondiem – šogad
pašvaldībām kredīti tiks piešķirti vienīgi struktūrfondu projektiem. Tomēr
jāsecina, ka pašvaldības darbs iepriekš
ir bijis pārdomāts un veiksmīgs, par
paņemtajiem kredītlīdzekļiem esam
paveikuši vērienīgus darbus, nodrošinot novada dinamisku attīstību –
veiksmīgi realizēti vairāki nozīmīgi
projekti, uzlabota infrastruktūra, veikta
rekonstrukcija iedzīvotājiem būtiskos
objektos. 2008. gadā veicām Dārza ielas
rekonstrukciju, Nītaures ielas dzelzceļa
caurbrauktuves padziļināšanu, turpinājām gājēju trotuāru un veloceliņu
sakārtošanu, bruģējot gandrīz 9000
kvadrātmetru apmērā, tika rekultivēta
Krimuldas pagasta atkrituma izgāztuve “Sigulda” (“Silzemnieki”). Pērn
ekspluatācijā tika nodotas Siguldas
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas
un ūdens kvalitāte ir uzlabojusies gan
pilsētā, gan pagastā,” situāciju skaidro
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Tālis Puķītis.
Ar Siguldas novada pašvaldības
budžeta pārskatu pa plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem skatīt
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Tiekas Siguldas novada domes un Allažu
pagasta padomes darbinieki
Lai pārrunātu turpmāko pašvaldību darba organizāciju, februāra beigās tikās Siguldas novada domes un
Allažu pagasta padomes darbinieki.
Jau ziņots, ka 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.
Pirmais Siguldas novada izveides
plāns, kurā bija plānots apvienot Siguldas un Līgatnes pilsētas, Siguldas,
Mores, Nītaures, Allažu, Inčukalna,
Lēdurgas, Zaubes un Līgatnes pagastus, tika izstrādāts jau 2002. gadā,
tomēr apvienošanās nenotika. “Žēl,
ka Saeimas deputāti neuzskatīja, ka
Siguldas novadam jāpievieno Līgatnes
un Krimuldas pašvaldības – Siguldai
ar šīm teritorijām ir sena, kopīga vēsture, infrastruktūra un attīstības mērRīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 10. marts, 2009

Allažu pagasts

izglītības iestāžu attīstības iespējām
Otrdien, 17. martā, plkst. 18.00
koncertzāles “Baltais flīģelis” telpās
notiks Siguldas novada domes pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem, lai
diskutētu par novada izglītības iestāžu pašreizējo situāciju un attīstības iespējām. Jau februārī siguldieši
tika aicināti piedalīties aptaujā par
novada izglītības iestāžu vērtējumu un attīstības iespējām, norādot
katras mācību iestādes stiprās un
vājās puses, attīstības iespējas un
draudus. Kopumā pašvaldība saņēma vairāk nekā 250 anketu, kuru
rezultāti tiks prezentēti 17. martā.
Tikšanās laikā skatījumu uz novada
izglītības iestāžu attīstības iespējām
sniegs vairāki izglītības jomas eksperti, viedokli tiks aicināti izteikt
arī iedzīvotāji.
“Pēdējo gadu laikā Siguldas novadā samazinājies skolēnu skaits,
vienlaikus palielinoties pieprasījumam pēc pirmsskolas izglītības
iestāžu pakalpojumiem. Pirms gada
Siguldas novada domes deputāti
pieņēma lēmumu par jaunas ģimnāzijas ēkas būvniecību. Diemžēl šī
brīža finansiālā situācija neļauj šo
projektu īstenot, tādēļ nepieciešams
optimizēt Siguldas novada izglītības

struktūru. Lai šo procesu veiktu pēc
iespējas demokrātiskāk, aicinām
iedzīvotājus būt atbildīgiem un objektīviem, sniedzot konstruktīvus
un racionālus ieteikumus, iesaistīties lēmuma pieņemšanā. Šī nav
cīņa lai noskaidrotu, kura skola ir
labāka. Pašvaldībai nepieciešami saprātīgi viedokļi, jo Siguldā ir daudz
problēmu izglītības jomā un visām
tām ir jāatrod risinājums, bet tāds,
lai no tā ciestu pēc iespējas mazāka
sabiedrības daļa,” situāciju skaidro
Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Pēc apkopoto anketu rezultātu
prezentācijas, ekspertu uzklausīšanas, ekonomiskās situācijas analīzes, mācību rezultātu izvērtēšanas un diskusijas ar iedzīvotājiem
pašvaldība veidos darba grupu, lai
palīdzētu Siguldas novada domes
deputātiem pieņemt racionālu, nevis uz emocijām balstītu lēmumu
par turpmākajām novada izglītības
attīstības iespējām. “Ņemot vērā
visus ekonomiskos apsvērumus un
problēmas, kas šobrīd ir samilzušas,
lielākā daļa pārmaiņu iespēju robežās tiks īstenotas jau līdz šī gada
1. septembrim,” skaidro J. Zilvers.

17. martā plkst. 18.00
koncertzāles “Baltais flīģelis” telpās notiks

Siguldas novada domes pārstāvju
tikšanās ar iedzīvotājiem,
lai diskutētu par novada izglītības iestāžu pašreizējo situāciju
un attīstības iespējām.
Aicināti visi interesenti!

ķi. Bet mēs esam gatavi strādāt kopā
ar Allažu kolēģiem un atbalstīt viens
otru. Protams, mūs sagaida grūtības,
jo pašvaldību budžeti šogad ir būtiski
samazināti un mēs rūpīgi skatīsimies
uz katru izdevumu. Iespējams, novada budžets būs jāsamazina vēl par
10–15 %, bet tas būs stimuls tikai vēl
vairāk turēties kopā,” sarunas laikā teica
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Tālis Puķītis.
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, iekļaušanās Siguldas novadā sniegs pagastam iespēju attīstīties straujāk. “Allažu
pagastā nav daudz iedzīvotāju, mūsu
galvenā vērtība ir zeme. Mūsu pašvaldībā nav daudz darbinieku, daudzi
veic vairākas funkcijas, lai nodrošinātu
veiksmīgu pašvaldības darbu. Uzskatu, ka šobrīd mums ir stingri jāievēro
Ministru kabineta noteikumi – jāvei-

do apvienošanās projekts, jāizveido
novada attīstības stratēģija, jānosaka
pašvaldības struktūra un jāorganizē
publiska apspriešana. Ir jāmeklē ceļi, kā
samazināt izdevumus un palielināt ieņēmumus,” turpmāko rīcību skaidroja
Allažu pagasta padomes priekšsēdētājs
Verners Bērziņš.
Siguldas novads gandrīz astoņas
reizes pārspēj Allažu pagastu iedzīvotāju skaita un desmit reizes budžeta ieņēmumu ziņā, tādēļ efektīvāka ir Allažu
pagasta padomes iekļaušanās Siguldas
novada domes struktūrā, skaidri definējot turpmākos darba uzdevumus un
funkcijas. “Apvienošanas mērķis nav
atlaist cilvēkus – tas nebūtu taisnīgi.
Apvienošanas lielākais ieguvums ir

lielāka finansu līdzekļu koncentrācija,
efektīvāka pārvalde, labāka līdzekļu
izlietošana. Ir labi, ka vairākas mūsu
struktūras varēsim sapludināt, jo daudzas funkcijas tiek nodrošinātas abās
pašvaldībās. Tiesa, būtiskākās pārmaiņas skars grāmatvedību – novadā ir
jābūt labi pārskatāmai, centralizētai
grāmatvedības sistēmai,” darba organizācijas iespējas minēja T. Puķītis.
Tikšanās noslēgumā abu pašvaldību pārvalžu vadītājiem un speciālistiem tika uzdots līdz 1. aprīlim
sagatavot priekšlikumus apvienošanās
plānam, nosakot turpmāko novada
pašvaldības struktūru, pienākumu un
kompetenču dalījumu, kā arī ikdienas
darba organizāciju.
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldā turpina uzstādīt videonovērošanas kameras
Siguldas novada pašvaldība līdz
marta beigām pilsētas teritorijā, kā
arī nozīmīgākajos kultūrvēstures un
tūrisma objektos uzstādīs 50 videonovērošanas kameras.
Videonovērošanas sistēmas
1. kārta Siguldā tika izbūvēta
2007. gada vasarā, kad pašvaldība
izvietoja deviņas videokameras –
Siguldas pilsdrupās, Siguldas novada domes teritorijā, laukumā pie
K. Barona pieminekļa, Spieķu parkā
un Atslēgu skvērā. 2008. gada vasarā pašvaldība veica iepirkumu par
videonovērošanas sistēmas tehniskā
projekta izstrādi, izbūvi un tehnisko uzturēšanu 2. kārtu, kura šogad
pašvaldībai izmaksās vairāk nekā
70 000 latu. “Laikā, kad par drošību
no atbildīgajām valsts amatperso-

nām izskan viedokļi par dažādu administratīvu un kriminālu pārkāpumu skaita gaidāmo palielināšanos, ir
būtiski pabeigt iesākto darbu video
kameru uzstādīšanā Siguldā – tas ir
reāls pašvaldības darbs iedzīvotāju
drošības uzlabošanā. Lai arī ieguldītā nauda šobrīd pret pašvaldības pagājušā gada finansiālajām iespējām
ir ļoti liela, tomēr mūsu iedzīvotāju
drošība ir daudz svarīgāka,” stāsta
Siguldas novada domes izpilddirektors Uģis Mitrevics.
Šobrīd videonovērošanas sistēmu izbūve notiek dzelzceļa stacijas
laukumā, Siguldas Valsts ģimnāzijas
un Siguldas 2. vidusskolas teritorijā,
pilsētas stadionā A. Kronvalda ielā,
teritorijā pie Siguldas novada domes
Pakalpojumu centra un Vēja zvanu

skvērā. Pēc šo kameru nodošanas
ekspluatācijā, pašvaldība turpinās
videonovērošanas sistēmas izbūvēt
Siguldas 1. pamatskolas, Mākslas
un Mūzikas skolas teritorijās, Raiņa
parkā un Svētku laukumā. Kopumā Siguldas novadā līdz šī gada
20. martam tiks uzstādītas 50 videokameras.
“2007. gadā uzstādītās videonovērošanas kameras pilsētas centrā,
jau ir apliecinājušas savu nepieciešamību, sniedzot iespēju novērst pārkāpumus – vandalismu, postījumus,
personu aizskārumu to sākuma
stadijā, jo kameras tiek uzraudzītas visu diennakti un informācija
par videokamerās redzamo operatīvi
tiek nodota Pašvaldības un valsts
policijai,” skaidro U. Mitrevics

Siguldā atklāta jaunā kapliča
Pirmdien, 2. martā, tika atklāta
Siguldas jaunā kapliča, kurā ir vairākas
telpas: lielā zāle, piemiņas brīža telpa ar
atsevišķu ieeju, telpa, kur sagatavoties
bēru ceremonijas vadītājam, zvana tornis, Eiropas standartiem atbilstoša saldētava, saimniecības telpas un tualetes
kapsētas apmeklētājiem. Siguldas novada domes priekšsēdētājs Tālis Puķītis
uzsver, ka jaunā ēka ir nozīmīga Siguldas novada iedzīvotājiem: “Ikviens ir
pelnījis, lai viņa aiziešana aizsaulē tiktu
pienācīgi godināta. Līdz šim mums
nav bijusi iespēja nodrošināt atvadu
ceremonijas ar plašu cilvēku skaitu,
bet jaunās kapličas lielā zāle paredzēta
vairāk nekā 200 apmeklētājiem.”
Skiču projekts par jaunas kapličas būvniecību tika izstrādāts jau
2004. gadā. Ēkas būvniecību pašvaldība uzsāka 2007. gada augustā,
bet pagājušā gadā novembrī ēka tika
nodota ekspluatācijā. Jaunas kapličas
būvniecība bija nepieciešama, jo Siguldas kapu teritorija ir krietni palielinājusies, bet jaunie kapi atrodas
tālu no pašreizējās kapličas. Turklāt
esošajā kapličā trūka telpu, bet tās rekonstrukcija šo problēmu neatrisinātu.
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Mainīta maksa par laulību ceremoniju Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā

Siguldas novada dome saistībā ar pieaugošajiem izdevumiem laulību
ceremoniju rīkošanai un to, ka arvien vairāk laulību Siguldas novadā
reģistrē citās pašvaldībās dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji, palielinājusi
maksu par laulības ceremonijas pakalpojumiem.
Turpmāk maksa par laulību ceremoniju tiks noteikta, ņemot vērā
pieteicēju deklarēto dzīvesvietu. Maksa par laulību ceremoniju Siguldas
novada iedzīvotājiem, ja viens vai abi no pieteicējiem ir deklarējuši
savu dzīvesvietu Siguldas novadā, būs 15 lati, bet laulības ceremonijas
pieteicējiem, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Siguldas novadā – 45 lati.
Valsts nodeva par laulību ceremoniju saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem ir pieci lati.

Izveidota anonīmo spēlmaņu grupa

Siguldas novada Dienas centrā kopš 13. februāra katru piektdienu
plkst. 19.00 notiek Anonīmo spēlmaņu sapulces, kurā aicināts pievienoties
ikviens, kuram azartspēles rada problēmas.
Anonīmie spēlmaņi ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kurā ikvienam
būs iespēja dalīties savā pieredzē, atgūt spēku un cerības, lai atrisinātu
savu kopīgo atkarības problēmu un palīdzētu citiem nespēlēt. Vienīgā
prasība, lai iesaistītos atbalsta grupā, ir vēlme pārtraukt spēlēšanu. Anonīmajos spēlmaņos nav iestāšanās un dalības maksas, grupa nav saistīta
ar sektām, konfesijām, politiku, organizācijām vai iestādēm. Anonīmo
Spēlmaņu dalībnieku galvenais mērķis ir nespēlēt un palīdzēt citiem
pārtraukt spēlēšanu.
Informācija par Anonīmajiem spēlmaņiem:
pa tālruni 29738121, e-pastu gamblersanon@one.lv
vai interneta vietnē www.anonimiespelmani.lv.

Aicina iedzīvotājus iepazīties ar autoceļa A2
rekonstrukcijas ietekmi uz vidi ziņojumu

Vecā kapliča tika kapitāli izremontēta,
saglabājot tās autentisko izskatu, un
šobrīd turpina savu darbību. Kapličas būvniecības projekta realizētājs ir
Siguldas novada dome, projekta izstrādātāji – arhitektu birojs SIA “Legzdiņš
un partneri”, celtniecības darbus veica
SIA “Kvadrum”.
Līdz ar jaunās kapličas atklāšanu
Siguldas novada dome ir noteikusi
kapliču izmantošanas maksas pakalpojumus, kur iekasētā nauda tiks
izlietota kapliču uzturēšanai:

maksa par vienas vietas saldētavas
nomu diennaktī jaunajā kapličā – 2
lati diennaktī;
maksa par telpu izmantošanu
vienai bēru ceremonijai jaunajā kapličā – 25 lati;
maksa par saldētavas nomu jaunajā kapličā, ja apbedījums nenotiek
Siguldas novada kapos, – 5 lati diennaktī;
maksa par telpu izmantošanu
vienai bēru ceremonijai vecajā kapličā – 5 lati.

Sāksies kandidātu sarakstu iesniegšana Eiropas
Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām
2009. gada 6. jūnijā Latvijā notiks
Eiropas Parlamenta (EP) un pašvaldību vēlēšanas. Kandidātu sarakstus EP
vēlēšanām pieņems Centrālā vēlēšanu
komisija no 18. marta līdz 2. aprīlim,
savukārt, kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām paredzēta
no 17. līdz 27. aprīlim. Pašvaldību
vēlēšanu kandidātu saraksti jāiesniedz
Siguldas novada vēlēšanu komisijai.
Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās darbosies vēlētāju reģistrs un balsošana notiks, izmantojot

Ziņas īsumā

vēlētāju sarakstus – katrs vēlētājs būs
reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Saskaņā ar Vēlētāju reģistra likumu
no 23. līdz 28. martam Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde katram
vēlētājam uz viņa deklarētās dzīvesvietas adresi izsūtīs paziņojumu par
to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs
ir reģistrēts. Savu vēlēšanu iecirkni
vēlētāji varēs noskaidrot arī pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni. Līdz 12. maijam vēlētāji varēs

izmantot iespēju mainīt reģistrēto
vēlēšanu iecirkni – pašvaldību vēlēšanās vēlēšanu iecirkni drīkst mainīt
tā vēlēšanu apgabala robežās, kurā
vēlētājam ir deklarētā dzīvesvieta
vai pieder nekustamais īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās pavisam būs
118 vēlēšanu apgabali, kuru robežas
atbilst 109 novadu un 9 republikas
pilsētu robežām.
Informācija pie Siguldas novada
vēlēšanu komisijas pārstāvja Valtera
Mača.

Siguldas pašvaldība paziņo, ka ar Siguldas novada domes 2009. gada
4. februāra lēmuma Nr. 4/3 saturu “Par Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Inčukalns–Rīdzene
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma un paredzētās
darbības akceptēšanu” var iepazīties Siguldas novada domē (Pils ielā 16)
un Siguldas novada domes būvvaldē (Zinātnes ielā 7).

Siguldas kapsētā dzīvnieki bojā ziedus

Siguldas kapu pārzine Māra Kraukle informē, ka kapsētu, kas atrodas
Gaujas senlejas ielokā, ziemā apmeklē stirnu bariņš, divas lapsu saimes
un mežacūku pāris, līdz ar to kapuvietās tiek izmētāti piederīgo atnestie
ziedi un to atliekas.
“Vēlos nomierināt piederīgos, ja vietās, kur veikti jauni apbedījumi,
kapavietas ziedu segums vairs neatrodas tādā izskatā, kādā tas palicis
pēc apbedīšanas rituāla beigām. Diemžēl ieilgušās ziemas un apkārt
esošo plašo mežu platības dēļ, dzīvnieki iegriežas kapos, postot piederīgo
novietotos ziedus,” stāsta Māra Kraukle, kura, lai rūpētos par kārtību
Siguldas kapos, drīzumā tiksies ar Gaujas Nacionālā parka administrāciju,
lai pārrunātu iespējas risināt situāciju.

Siguldas 3. pamatskolas skolēni viesojas pašvaldībā

Februārī Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers
tikās ar Siguldas 3. pamatskolas 4. klases skolēniem, lai iepazīstinātu ar
Siguldas novada pašvaldības darbu.
“Jūtos gandarīts, ka jaunie novadnieki izrāda interesi par pašvaldības
darbu un cenšas uzzināt, kādus jautājumus risina domes struktūrvienības.
Patīkami pārsteidza skolēnu izrādītā iniciatīva, uzdodot jautājumus par
novada attīstību,” stāsta J. Zilvers.
Skolēni ļoti aktīvi izmantoja iespēju priekšsēdētāja vietniekam uzdot
dažādus jautājumus – par Raiņa parka drošību, pašvaldības policijas
darbu, sabiedrisko kārtību un Siguldas skolu nākotni.

Mākslas skolā notikusi vecāku diena “Kopābūšana”

Marta sākumā Siguldas Mākslas skolas skolotāji tikās ar audzēkņu
vecākiem, kurā koncertzālē tika izveidotas īpašas radošās darbnīcas, kurās
vecāki kopā ar bērniem radīja interesantus mākslas darbus.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 10. marts, 2009

Siguldas Novada
Zinas
Saistošie noteikumi

Par māju numerācijas un nosaukuma plāksnīšu, ielu nosaukuma plākšņu un
karoga turētāja izvietošanas kārtību Siguldas novada teritorijā
2008. gada 22. decembrī, Siguldā
Nr. 19 (prot. nr. 26, § 16)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktu,
43. panta pirmās daļas 5. punktu
NOTEIKUMI

1. Noteikumu mērķis.
1.1. Veidot vienotu Siguldas novada
vizuālo tēlu.
1.2. Izveidot vienotas prasības māju
numerācijas un nosaukumu zīmēm Siguldas novadā.
1.3. Vienkāršot objektu atrašanu Siguldas novadā.

5.2. Nekustamo īpašumu Īpašniekiem,
kuru māju numerācijas un nosaukumu
plāksnītes ir bojātas, nesalasāmas, satur
nepatiesu informāciju vai nav vispār.

6. Administratīvā atbildība par šo
noteikumu neievērošanu.

2. Ielu nosaukumu plāksnes.
2.1. Siguldas pilsētā un Siguldas novadā ielu nosaukumu plāksnītes izgatavo
un uzstāda Siguldas novada Nekustamā
īpašuma pārvalde.

3. Māju numerāciju un
nosaukuma plāksnes.
3.1. Siguldas pilsētā un Siguldas novada teritorijā māju numerācijas plāksnītes
tiek izgatavotas ievērojot sekojošus noteikumus:
3.1.1. Mājas numerācijas plāksnītes
izmēri ir: platums 300 mm, augstums
400 mm;
3.1.2. Plāksnītes fona krāsa ir balta,
bet nosaukums uz plāksnītes veidots ar
zaļiem burtiem (“Irischgrün 8834” pēc
kataloga “Fascal 8800 Plus”);
3.1.3. Uz mājas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ielas nosaukums, mājas
numurs, īpašnieka iniciālis, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums. Īpašnieka
iniciāli un uzvārdu var aizvietot ar uzrakstu “Privātīpašums” (1. pielikums);
3.1.4. Ja ēkai ir vairāki īpašnieki, numerācijas plāksnē atzīmē viena īpašnieka
iniciāļus (iniciāli) un uzvārdu, piezīmējot
“u. c.” vai arī “mantinieki”. Īpašnieka iniciāli un uzvārdu var aizvietot ar uzrakstu
“Privātīpašums”. Uz mājas numerācijas
plāksnes var norādīt ēkas piederību (valsts
īpašums, pašvaldības īpašums, juridiskās
personas īpašums u. c.).
3.2. Siguldas pilsētā un Siguldas novada teritorijā māju nosaukumu plāksnītes
tiek izgatavotas ievērojot sekojošus noteikumus:
3.2.1. Mājas nosaukuma plāksnītes
izmēri ir : platums 600 mm, augstums
200 mm. Izmērs var tikt mainīts, ja mājas
nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt
standarta plāksnītē;
3.2.2. Plāksnītes fona krāsa ir balta,
bet nosaukums uz plāksnītes veidots ar
zaļiem burtiem (“Irischgrün 8834” pēc
kataloga “Fascal 8800 Plus”);
Rīgas Apriņķa Avīze
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3.2.3. Uz mājas nosaukuma plāksnes
tiek rakstīts māju nosaukums (2. pielikums);
3.3. Plāksnītes novietojamas pie ēkas
fasādes daļas, kura ir vērsta pret ielu, vai
žoga tā, lai mājas nosaukums vai numurs
būtu labi saskatāms no ielas. Plāksnītes
uzstādamas ne zemāk kā 2 m augstumā
no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no
zemes.
3.4. Vietās, kur nama siena vai žogs
nav piemēroti plāksnītes uzstādīšanai atbilstoši šiem noteikumiem, plāksnīte piestiprināma speciāli izgatavotam stabam.
Pieļaujams arī cits nostiprināšanas veids,
ja tas nodrošina pret nejaušu staba izkustināšanu. Māju numerācijas vai nosaukuma
plāksnīte piestiprināma pie staba uz atbilstoša izmēra metāla vai mitrumizturīga
koka pamatnes.
3.5. Ir atļauts uzstādīt mākslinieciski
noformētas māju nosaukuma norādes,
iepriekš saskaņojot ar Siguldas novada
galveno arhitektu.
3.6. Par māju numerācijas un nosaukumu plāksnīšu uzstādīšanu atbilstoši šiem
noteikumiem ir atbildīgs mājas īpašnieks
vai tā pilnvarots pārstāvis.

4. Valsts karoga turētāja statīva
izvietošana.
4.1. Latvijas Valsts karogu izvieto, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 25. septembra noteikumus
Nr. 412 “Likuma “Par Latvijas Valsts ka-

rogu” piemērošanas noteikumi”.
4.2. Karoga turētāja statīvu izvieto
pie ēkas fasādes daļas, kura ir vērsta pret
ielu tā, lai karogs atrastos ne zemāk par
2,5 m no zemes;
4.3. Ja Latvijas valsts karogu izvieto uz
ielas, laukumā vai pret kādas ēkas fasādi,
to nostiprina mastā ne zemāk par 7 m
no zemes.
4.4. Ja kopā ar Latvijas valsts karogu
paceļami citi karogi, ievēro šādu kārtību:
4.4.1. Ja papildus paceļams viens karogs, to novieto labajā pusē, skatoties uz
ēkas fasādi, bet Latvijas valsts karogu –
kreisajā pusē;
4.4.2. Ja paceļami vairāki karogi, Latvijas valsts karogu paceļ kreisajā malējā
pozīcijā, skatoties uz karoga līniju, vai abās
malējās pozīcijās vairāku karogu līnijā;
4.5. aizliegts valsts karoga statīvu izvietot pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām
tiek remontēta fasāde, pie saimniecības
ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos
citās nepiemērotās vietās un apstākļos
4.6. Par šo saistošo noteikumu
4. punkta prasībām ir atbildīgs attiecīgā
nekustama īpašuma īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs vai tā pilnvarota persona, kurai
uzlikts attiecīgais pienākums.

5. Māju numerācijas un
nosaukumu zīmes ir obligātas.
5.1. Būvētājiem, kuri nodod ēkas
ekspluatācijā;

6.1. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgi:
6.1.1. Siguldas novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, domes
izpilddirektors;
6.1.2. Siguldas novada būvinspektors
un galvenais arhitekts;
6.1.3. Pašvaldības policija.
6.2. Šo noteikumu ievērošanas kontroli realizē Pašvaldības policija.
6.3. Par atteikšanos uzstādīt vienoto mājas numerācijas un nosaukumu
zīmes, nekustama īpašuma īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts
rakstisks brīdinājums, atkārtota pārkāpuma gadījumā piemērojams naudas
sods – Ls 25 apmērā
6.4. Ja adresācijas objekta nosaukums
oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts atbilstoši šo neteikumu prasībām, pre-

cizētās mājas numerācijas un nosaukumu
zīmes maina viena mēneša laikā un lieto
jauno nosaukumu vai numuru.
6.5. Par noteikumiem neatbilstošas
mājas numerācijas un nosaukumu zīmes
uzstādīšanu nekustama īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts
brīdinājums un noteikts termiņš, atkārtota
pārkāpuma gadījumā piemērojams naudas
sods – Ls 10 apmērā.
6.6. Par tīšu māju nosaukumu, numerācijas vai ielu nosaukumu plāksnīšu, kā
arī stabu, uz kuriem tās izvietotas bojāšanu
vainīgajai personai tiek piemērots naudas
sods – Ls 100 apmērā.
6.7. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pieņem Siguldas novada
domes administratīvā komisija.
6.8. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no šo
noteikumu pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
7. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.

RĪKOJUMS
Par 1. klašu komplektēšanu Siguldas 1. pamatskolā
Siguldā, 2009. gada 10. februārī
Nr. 2.7.2./16
Pamatojoties uz Izglītības likuma
17. panta 1. apakšpunktu, kas nosaka pašvaldību kompetenci izglītībā:
“katrai pašvaldībai ir pienākums savā
administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par
minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu valsts un pašvaldību vispārējās
izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas
izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs” III sadaļas
apakšpunktu 9.1.2, kas nosaka izglītojamo skaitu klasē vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās
vidējās izglītības programmas apguvei:
“rajonu pilsētās un pilsētās ar lauku

teritoriju: 12–30”, kā arī Siguldas pašvaldības Izglītības un kultūras komitejas atzinumu un Siguldas 1.pamatskolas direktora V. Mača 2009. gada
7. janvāra iesniegumu, kurā norādīts
plānojamais uzņemamo audzēkņu
skaits 2009./2010. mācību gadā saistībā ar telpu piemērotību apmācības
procesam, noteikt:
1. Siguldas 1. pamatskolā
2009./2010. mācību gadā 1. klasēs
jāuzņem 44 skolēni.
2. Iesniegumi jāreģistrē no
2009. gada 10. marta līdz mācību
gada sākumam:
2.1. pirmkārt jāuzņem bērni, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas
novada pašvaldībā un kuriem tā ir
dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde;
2.2. otrkārt, brīvajās vietās jāuzņem bērni, kuriem izglītības iestādē
mācās brāļi un māsas.
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Siguldas Novada
Zinas
Siguldas novada Pašvaldības policija februārī
No 1. februāra līdz 28. februārim
Siguldas novada Pašvaldības policija
saņēmusi 84 izsaukumus. Par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
171. pantā “Alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās

vietās reibuma stāvoklī” paredzētiem
pārkāpumiem aizturētas un sodītas
18 personas, bet par Siguldas novada
Saistošo noteikumu pārkāpšanu ar
naudas sodu sodītas desmit personas.
Savukārt 15 transportlīdzekļu vadītāji
sodīti par automašīnu novietošanu

vietās, kur ir aizliegts apstāties un
stāvēt.
Atgādinām, ka Pašvaldības policijas palīdzību var lūgt ikviens, sastopoties ar huligānismu, miera traucēšanu
vai likumpārkāpumiem visu diennakti
zvanot pa tālruni 26160288.

Pasākumi Siguldas novadā
Datums

Pasākums

Vieta

19. marts,
plkst. 15.00

Austrijas draugu kopas lekcija “Pavasaris Austrijā!”

Dienas centrs

20. marts

Pasaules ūdens dienai veltīts pasākums “Dzīvais ūdens”

Turaidas muzejrezervāts

20.–24. marts

Kino “Rozā pantera”

Kino “Onik”

20. marts,
plkst. 19.00

Deju kolektīva “Vizbulīte” koncerts

Siguldas pilsētas kultūras
nams

Informācija par pareizu automašīnu
novietošanu Pils ielas un K. Valdemāra ielas
auto stāvlaukumos

21. marts,
plkst. 10.00

Projekts “Siguldu un Latviju raksturojošo suvenīru izgatavošana”

Siguldas pagasta kultūras
nams

21. marts,
plkst. 15.00

Siguldas mūzikas skolai 50 – stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu
koncerts

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”

22. marts,
plkst. 15.00

Senioru balles deju kolektīvu “Sniegarozes” un “Preilenes” 5 gadu jubilejas Siguldas pilsētas kultūras
koncerts
nams

25. marts

Komunistisko genocīdu upuru piemiņas diena – 60

Piemineklis Stēla

Siguldas novada Pašvaldības policija lūdz autovadītājus transporta
līdzekļus Siguldā pie ēkām Pils ielā 4
un Valdemāra ielā 1 novietot atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem –
paralēli brauktuves malai.
Ceļu satiksmes noteikumu
128. punkts paredz, ka transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana

25. marts,
plkst. 10.00

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apmācība

Siguldas pagasta kultūras
nams

25. marts,
plkst. 12.00

Lekcija par Latvijā ražotiem produktiem

Dienas centrs

26. marts,
plkst. 10.00

Informatīva diena pacientiem ar stomu

Dienas centrs

27.–28. marts

Latvijas Vetārstu konference

Siguldas pilsētas kultūras
nams

28. marts,
plkst. 15.00

Siguldas mūzikas skolai 50 – skolas audzēkņu “Pavasara koncerts”

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”

29. marts,
plkst. 10.00

Turaidas muzejrezervāta Informācijas diena

Turaidas muzejrezervāts

1. aprīlis

Karikatūru izstāde

Mākslu skolā “Baltais
flīģelis”

2. aprīlis,
plkst. 18.00

Siguldas 3.pamatskolas audzēkņu koncerts

Siguldas pilsētas kultūras
nams

3. aprīlis,
plkst. 15.00

Tikšanās ar tēlnieku Induli Ranku – “Indulim Rankam – 75”

Turaidas muižas pārvaldnieka jaunā māja

4. aprīlis,
plkst. 18.00

Siguldas mūzikas skolai 50 – saksofonists Artis Gāga programmā “Tumša
nakte, zaļa zāle”

Koncertzāle “Baltais
flīģelis”

atļauta ceļa labajā pusē iespējami
vairāk pa labi uz nomales, bet, ja
tās nav, – brauktuves malā vietās,
kur ir iespējams piebraukt, nepārkāpjot šo noteikumu prasības.
Ja brauktuves malā izveidoti šim
nolūkam paredzēti paplašinājumi,
transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšana atļauta šajos paplašinā-

jumos. Minētajos stāvlaukumos
darbojas Ceļu satiksmes noteikumu
130. punkts, kas nosaka, ka transportlīdzekļus atļauts apstādināt un
novietot stāvēšanai vienā rindā paralēli brauktuves malai. Motociklus
bez blakusvāģa, mopēdus un velosipēdus atļauts novietot stāvēšanai
divās rindās.

Jaunieši Siguldas novadā

Jauniešu dome vada stundas Siguldas 3. pamatskolā
Februāra beigās Siguldas 3. pamatskolā notika pirmā skolēnu audzināšanas stunda, kurā piedalījās Siguldas
novada Jauniešu domes pārstāvji kopā
ar sociālo pedagoģi Gintu Diļevku,
aktualizējot jautājumus par vardarbību
un savstarpējām attiecībām klasē.

Jauniešu domes pārstāvji Renārs
un Nora dalījās savā pieredzē par
savstarpējām jauniešu attiecībām,
kā arī kopā ar 6. klases skolniekiem
mēģināja risināt viņu klasē samilzušās
problēmas. Jauniešu domes pārstāvji
audzināšanas stundai bija īpaši gata-

vojušies, jo kopā ar sociālo pedagoģi
Gintu Diļevku un psiholoģi Dainu
Blumbergu iepriekš tika plānots
stundas saturs, lai maksimāli daudz
iesaistītu bērnus diskusijās par labvēlīgu attiecību veidošanu un konfliktu
risināšanu klasē.

Jaunieši viesojas Bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrijā
26. februārī Siguldas Bērnu un
Jauniešu interešu centra, Jauniešu
iniciatīvas centra “Mērķis” aktīvie
jaunieši viesojās Bērnu, ģimenes
un sabiedrības integrācijas lietu
ministrijā, lai gūtu priekšstatu par
ministrijas darbības vadlīnijām,
kā arī apspriestu jauniešu iespē-

jas Latvijā un turpmāko Jauniešu
iniciatīva centra attīstību. Jauniešu
iniciatīvu centra vadītāja Ilze Vilciņa uzsver: “Šī tikšanās bija vērtīga,
jo jauniešiem ne tikai izveidojās
izpratne par ministrijas darbību,
bet arī tas radīja ticību un pārliecību, ka jaunieši iesaistīti mērķtie-

cīgā darbībā, ar mērķi īstenot jaunatnes politiku Siguldas novadā.”
Savukārt jaunietis Mārtiņš Lapselis
stāsta, ka “līdz braucienam mani
neinteresēja politika, bet ministrijas darbinieku atraktīvais stāstījums man lika aizdomāties par
notikumiem Latvijā”.

“Jaunie Vanagi” aicina piedalīties fotokonkursā
Jau otro gadu pēc kārtas Jauno
Vanagu Siguldas klubs “Atspere” aicina jauniešus apmeklēt “Kino Lektoriju” un piedalīties fotokonkursā.
Kinolektorijs un foto konkursam
iesniegto attēlu izvērtēšana notiks
4. aprīlī.
Fotokonkursa tēma ir “Lietus-

sargs”. Attēli jāiesniedz līdz 27. martam JIC “Mērķis” (Pils iela 10) katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz
19.00. Foto attēlu izmērs – ne mazāks par A5. Foto attēlu aizmugurē
jānorāda autora vārds, uzvārds un
tālrunis. Iesniedzamo foto skaits nav
ierobežots.

4. aprīlī plkst. 18.00
Koncertzālē “Baltais flīģelis”
Siguldas mūzikas skolai 50
Saksofonista Arta Gāgas programma

“Tumša nakte, zaļa zāle”
Informācija un biļešu iegāde
koncertzāles kasē. Tālrunis 67974787.

10

Savukārt “Kino Lektorija” ietvaros
4. aprīlī pasākuma apmeklētāji varēs
baudīt latviešu autoru īsfilmas, muzikālus priekšnesumus, fotoizstādi un
piedalīties citās aktivitātēs. Pasākuma
laikā notiks skatītāju balsojums par
labāko foto attēlu, kura autors tiks
apbalvots.

25.martā Siguldā notiks
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltīti pasākumi.
Plkst. 17.00 pie piemiņas akmens Stēla notiks
atceres pasākums un ziedu nolikšana
Plkst. 17.45 Siguldas pilētas kultūras namā
studijā “Cosmo“
Izstāde “No okupācijas līdz brīvai Latvijiai”
Piemiņas koncertā “Aizvestajiem” uzstāsies Siguldas
Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.

Informācija lauksaimniekiem

Notiks mācību seminārs par
augu aizsardzības līdzekļiem
Valsts augu aizsardzības dienests
25. martā plkst. 10.00 Siguldas pilsētas kultūras namā aicina piedalīties
mācību seminārā, kurā tiks sniegta
informācija par 2008. gadā reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem,
to pielietojumu, kā arī par labas
saimniekošanas prakses nosacījumu
ievērošanu augu aizsardzības līdzek-

ļu lietošanas jomā. Semināra laikā
varēs saņemt vai pagarināt augu
aizsardzības līdzekļu lietojuma apliecību (līdzi jāņem iesniegums, foto,
izglītības dokumenta kopija, personu apliecinoša dokumenta kopija).
Sīkāka informācija un iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 26341991 vai
67800946.

Var pieteikties finansiālam
atbalstam par bioloģiski
vērtīgajiem zālājiem
Izsludināta pieteikšanās zālāju
apsekošanai, lai noteiktu jaunus
bioloģiski vērtīgus zālājus, par
kuriem varētu saņemt atbalstu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma
“Agrovides maksājumi” apakšpasākumā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BVZ)
dēvē dabiskās pļavas un ganības,
kuras veidojušās sen neartās platībās (vismaz 20 gadu), kuras ir
neielabotas, nemēslotas un daudzu
gadu gaitā cilvēka apsaimniekotas

un uzturētas.
Ja Jūsu īpašumā varētu būt
BVZ, zemes īpašniekiem ir jāsūta
pieteikuma anketu uz Zemkopības
ministriju (Republikas laukums 2,
Rīga, LV 1981) līdz 30. maijam.
Pieteikumu anketu var saņemt
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra rajonu filiālēs,
pie lauku konsultantiem, kā arī
mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā
Lauku attīstība. Siguldas novadā
papildu informāciju var saņemt
pie lauku attīstības speciālista pa
tālr. 67800946 vai 26341991.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 10. marts, 2009

