SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2022. gada 1. februārī

Nr. 3
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 1. februāra lēmumu
(prot. Nr.4, 1. §)

Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam
Izdoti saskaņā likuma “Par pašvaldībām”21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 46. panta pirmo un otro
daļu, likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu
“Par budžetu un finanšu vadību”

1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam saskaņā ar 1.pielikumu:
1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā
2022. gada 1. janvārī 8 201 401 euro apmērā;
1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022. gadam 43 806 697 euro
apmērā;
1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2022. gadā 486 321 euro apmērā;
1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 48 787 971 euro apmērā;
1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2022.gadā 3 667 436
euro apmērā;
1.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 22 219 euro apmērā;
1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022.gada
31.decembrī 16 793 euro apmērā.
2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumu sadalījumu atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada ziedojumu atlikumu uz 2022. gada
1. janvāri 1 495 euro apmērā. Noteikt, ka ziedojumu atlikumu var novirzīt izdevumos tikai ar
Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par Siguldas novada
pašvaldības ziedojumu tāmes apstiprināšanu.
5. Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžetā nav plānots saņemt ziedojumus un
dāvinājumus.
6. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem var novirzīt papildus izdevumu segšanai tikai ar Siguldas novada
pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par budžeta grozījumu veikšanu Siguldas
novada pašvaldības pamatbudžetā.
Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3
“Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”
2022. gads Siguldas novada vēsturē būs ļoti nozīmīgs ar to, ka šis būs pirmais pilnais
saimnieciskais gads pēc novadu apvienošanas. Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, valstī tika realizēta
administratīvi teritoriālā reforma, kā rezultātā Siguldas novads apvienojās ar Krimuldas un Mālpils
novadu, kā arī Inčukalna novada daļu – Inčukalna pagastu. Administratīvi teritoriālās reformas mērķis
ir mazināt atšķirības starp pašvaldībām un lai iedzīvotājiem visā Latvijā būtu iespēja saņemt
līdzvērtīgus un kvalitatīvus pakalpojumus. Siguldas novads kā vadošā pašvaldība un reģionālās
attīstības centrs pēc apvienošanās turpina mērķtiecīgi attīstīt visu plašo novadu, nodrošinot izvirzīto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 2021. gada 1. oktobrī Siguldas novadā tika izveidota efektīva un
spēcīga administratīvā pārvaldība, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus un
daudzveidīgus pakalpojumus iespējami tuvāk dzīvesvietai.
Līdz ar pārmaiņām 2021. gadā Siguldas novadam bija jāpārņem atsevišķi iesāktie darbi un
projekti no apvienotajiem novadiem, tomēr, neskatoties uz jauniem izaicinājumiem un jaunu
teritoriju, kura īsā laikā jāaptver visām struktūrām, 2021. gadā ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi un
saņemts paveiktā darba novērtējums:
• Sigulda jau ceturto reizi ieguvusi “Mīlētākās pilsētas” titulu Latvijā un līdzās ar citām pasaules
valstīm pievienojusies izgaismošanas starptautiskai iniciatīvai “Global greening”, izgaismojot
Gūtmaņalu zaļā krāsā. Par to saņemts britu laikraksta “The Guardian” novērtējums;
• atklāta pārbūvētā un restaurētā Siguldas Jaunā pils. Konkursā “Gada labākā būve 2020”
apbalvojumus saņēma divas Siguldas būves. Nominācijā “Restaurācija” Siguldas Jaunā pils ieguva
2. vietu, bet Siguldas Valsts ģimnāzija nominācijā “Pārbūve” ieguva atzinību;
• uzsākts darbs pie Raiņa parka attīstības, kā arī Siguldas pilsētas stadiona pārbūves;
• veikta lielākā Siguldas novada stadiona atjaunošana Krimuldas pagastā, izbūvēta velo trase ar
dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām;
• noslēgušies Limbu ceļa un Lauku ielas pārbūves darbi, atjaunota Jaunā un Krasta iela, Enerģētikas
iela Mālpils pagastā, kā arī remontdarbi veikti uz autoceļa Sidgunda–Ezeri–Kārde. Veikta dubultās
virsmas apstrāde 30 ielu posmos. Uzlabota satiksmes drošība gājējiem un velosipēdistiem,
uzstādītas atstarojošās figūras pie gājēju pārejām;
• visā novada teritorijā veikti grantēto ielu un ceļu planēšanas darbi, kā arī divas reizes gadā notikusi
to apstrāde ar putekļu absorbentu;
• noslēgušies darbi kompostēšanas laukuma izbūvē Siguldas pagasta Kreiļos;
• Siguldas novadā norisinās vairāki sociālās jomas projekti – grupu mājas būvniecība Siguldā,
Mores Amatu mājas būvniecība, dienas centra būvniecība Raganā, kā arī Sunīšos;
• veikti labiekārtošanas darbi kultūras, izglītības un sporta iestādēs, izveidoti vai uzlaboti bērnu
rotaļu laukumi visā novada teritorijā;
• īstenojot inovatīvu risinājumu ērtākai komplekso ēdienreižu apmaksai, jaunā mācību gada sākumā
Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas 1. pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā ieviesta digitālā
ēdināšanas apmaksas sistēma “PAĒD!S”;
• pašvaldība palielinājusi atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, pedagogu palīgiem
un līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un auklītēm. Psihoemocionālā atbalsta programmas
Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Siguldas novada izglītības iestāžu 300 pedagogiem
tika organizētas 39 supervīziju sesijas;
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• atbalstot uzņēmējdarbības uzsākšanu, konkursā “Māmiņa. Uzņēmēja” atbalstīti pieci biznesa
projekti, ideju īstenošanā pašvaldībai investējot 9900 eiro, savukārt sadarbībā ar “SEB banku” un
Pierīgas reģiona pašvaldībām pašvaldība piešķīra 10 000 eiro grantu uzņēmējdarbības attīstībai;
• Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Siguldas Valsts ģimnāzijas struktūrvienības pieaugušo
un tālākizglītības centru “Lielo Ģimnāzija” īstenojis pieaugušo mācību programmu “Gidu mācības
Siguldā”;
• Siguldā aizvadīta Latvijā pirmā “Adventure Therapy” jeb piedzīvojumu un dabas terapijas
konference, meistarklases un citas aktivitātes;
• pašvaldība izveidojusi tūrisma kampaņu “Piedzīvo, kā Sigulda aizrauj” un izstrādājusi jaunu
tūrisma tīmekļa vietni tourism.sigulda.lv;
• jaunajā Siguldas novadā darbojas un tiek uzturēti 8 kultūras nami, 12 bibliotēkas, 2 mantojuma
ekspozīcijas un 69 amatiermākslas kolektīvi, 27 izglītības iestāde (piecām no tām ir
struktūrvienības – Sporta centri, savukārt divām vispārējās izglītības skolām ir struktūrvienības –
pirmsskolas grupas), kurās mācās vairāk nekā 5,5 tūkstoši skolēnu;
• kultūras centra “Siguldas devons” projekts “Koncertzāle dabā” guvis izcilības balvu konkursā
“Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balva 2020”;
• ar pašvaldības līdzfinansējumu 41 000 eiro apmērā īstenoti 12 kultūras projekti;
• apmeklējumam atvērta Anšlavam Eglītim veltītā ekspozīcija Inciemā, savukārt pie Inčukalna
bibliotēkas uzstādīts bezkontakta grāmatu un citu izdevumu saņemšanas pakomāts;
• pēc apvienošanās ar blakus esošajiem novadiem, Siguldas novads ir viena no retajām pašvaldībām,
kurā ir pieejami četri peldbaseini. Tajos notiek bērnu peldētapmācības nodarbības un iedzīvotājiem
pieejamas sporta nodarbības aktivitāšu daudzveidošanai. Projektā “Esi vesels Siguldas novadā”
novadniekiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt dažādas nodarbības – rollerslēpošanu,
peldēšanu, slēpošanu, vispārīgās sagatavotības nodarbības un citas. Siguldas Sporta centrā notiek
bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• pašvaldība sadarbībā ar treneri Daini Dukuru un skeletona entuziastiem izveidojusi Skeletona
akadēmiju. Tā ir jaunākā Siguldas Sporta skolas interešu izglītības programma, kas ļauj jauniešiem
ar talantu skeletona sportā pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās visā pasaulē;
• 2021. gada laikā, kad Siguldas novadā tāpat kā visā pasaulē notika cīņa ar Covid-19 pandēmiju,
pašvaldība palielinājusi sociālās aizsardzības budžetu līdz 2,2 miljoniem eiro. Valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā skolēnu pārtikas pakām un krīzes pabalstiem izlietoti turpat 40 tūkstoši
eiro;
• pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai lauku un ciemu
teritorijās tām daudzdzīvokļu mājām, kurām nav pieslēgta centralizētā siltumapgādes sistēma un
arī nav tehniskas iespējas pie tās pieslēgties;
• lai atbalstītu novadniekus un novada uzņēmējus, ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība piešķīra
nekustamā īpašuma nodokļa maksas atvieglojumus, atbrīvojumus no ielu tirdzniecības nodevām,
paplašināja siltumapgādes izdevumu atbalsta saņēmēju loku un citus atbalsta veidus. Tāpat
pašvaldība izstrādājusi trīs un vairāk bērnu atbalsta programmu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem,
kurā var saņemt atbalstu izglītības, sporta un citās jomās, tostarp dažādas nodokļu un pakalpojumu
atlaides;
• 2021. gadā teju 95 000 reizes Siguldas novada ID karšu īpašnieki izmantojuši bezmaksas
braucienus 10 novada AS “CATA” izpildītajos sabiedriskā transporta maršrutos. Sniedzot atbalstu
novada iedzīvotājiem, šos ID karšu braucienus vairākām sabiedrības grupām, tostarp skolēniem,
apmaksā pašvaldība;
• attīstoties pašvaldības pakalpojumu portāla e.sigulda.lv piedāvājumam, attālināti saņemamo
pakalpojumu skaits pieaudzis līdz 40 pakalpojumiem. Īpaši svarīgi tas ir bijis Covid-19 pandēmijas
laikā, kad iedzīvotāji šīs priekšrocības izmantojuši turpat par 70% biežāk nekā pērn;
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• uzklausot iedzīvotāju un dažādu institūciju ieteikumus, veikti grozījumi Siguldas novada
pašvaldības Teritorijas plānojuma dokumentā, un tas 2022. gada 14. janvārī stājies spēkā. Pabeigta
“Siguldas novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2021.–2045. gadam” izstrāde.
Kopumā 2022. gadā, tāpat kā iepriekš, pašvaldība turpinās izglītības infrastruktūras
sakārtošanu, projektējot vairāku ēku pārbūvi tuvākajos gados, tāpat turpināsies mērķtiecīgi iesāktā
ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošana, tostarp pielietojot grantēto ielu un ceļu apstrādi ar dubultās
virsmas tehnoloģiju. Budžetā paredzētie remontdarbi tika plānoti kontekstā ar situāciju, ka valstī ir
pieaugušas energoresursu cenas, tāpēc pašvaldība 2022. gadā kā prioritāti izvirza pašvaldības ēku
energoefektivitātes izvērtēšanu, kā arī automātisku regulēšanas sistēmu uzstādīšanu esošo ēku
apkures sistēmām, kas ļaus operatīvi veikt nepieciešamās korekcijas apkures nodrošināšanai telpās.
Ņemot vērā mainīgos epidemioloģiskos apstākļus un energoresursu cenu pieaugumu,
pašvaldība turpinās pilnveidot sociālo atbalstu, plānojot pašvaldības deklarētajiem iedzīvotājiem,
īpaši tām grupām, kurām tas visvairāk nepieciešams, tostarp mērķtiecīgu atbalsta programmu
ēdināšanai pašvaldības izglītības iestādēs no pirmsskolas vecuma līdz 9. klasei.
2022. gadā liels izaicinājums turpinās būt kultūras dzīves un satura nodrošinājums laikā,
kamēr ir pandēmija, un arī pēc tam. Pašvaldība turpinās elastīgi reaģēt uz pandēmijas radītajiem
apstākļiem un sekām iedzīvotāju un uzņēmējdarbības atbalsta kontekstā, stiprinot tūrisma jomu un
vienotu Siguldas novada informācijas un komunikācijas telpu, nepazaudējot kopienu identitātes un
vērtības.
Pašvaldība 2022. gadā turpinās attīstīt Siguldas novada ID kartes piedāvātās priekšrocības
visiem novada iedzīvotājiem, jo pēc novadu reformas ir būtiski pieaudzis potenciālais priekšrocību
saņēmēju skaits un uzņēmēju skaits, kas var izmantot ID kartes sniegtās priekšrocības. Tāpat šajā
gadā turpināsies darbs pie Sigulda novada mobilās lietotnes iespēju paplašināšanas, nodrošinot
novada skolēniem iespēju norēķināties par ēdināšanu visās novada skolās, izmantojot Siguldas
novada ID karti, kas ir ērts norēķināšanās veids un kalpo kā atskaites sistēma vecākiem, ka bērni
pilnvērtīgi paēduši.
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Novada raksturojums
Siguldas novadu veido šādas administratīvās vienības – Allažu pagasts, Inčukalna pagasts,
Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts un Siguldas
pilsēta.
Siguldas novadā kopā dzīvo 32 287 iedzīvotāji (pēc datiem uz 2021. gada 30. jūniju)1.
Iedzīvotāju skaita sadalījums pa administratīvajām vienībām ir šāds:
Administratīvā vienība

Iedzīvotāju skaits

Allažu pagasts

1847

Inčukalna pagasts

4617

Krimuldas pagasts

3733

Lēdurgas pagasts

1321

Mālpils pagasts

3466

Mores pagasts

667

Siguldas pagasts

1699

Siguldas pilsēta

14937

KOPĀ

32 287

Nedaudz vairāk nekā puse jeb 51,53% iedzīvotāju dzīvo novada administratīvajā centrā
Siguldā un tam pieguļošajā Siguldas pagastā.
Siguldas novada kopējā teritorijas platība ir 1029,78 km2, kas sadalījumā pa
administratīvajām vienībām sadalās šādi2:
Administratīvā vienība

Platība, km2

Allažu pagasts

156,44

Inčukalna pagasts

106,87

Krimuldas pagasts

178,47

Lēdurgas pagasts

162,47

Mālpils pagasts

220,84

Mores pagasts

88,93

Siguldas pagasts

92,88

Siguldas pilsēta

22,88

KOPĀ

1029,78

Novads atrodas teritoriāli ļoti ērtā vietā, tas robežojas ar Ropažu, Ādažu, Saulkrastu, Limbažu,
Cēsu un Ogres novadiem. Administratīvā centra – Siguldas pilsētas, attālums līdz galvaspilsētai ir 53
km.

1

Avots:
Pilsonības
un
migrācijas
lietu
https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/7140/download

pārvalde,

Iedzīvotāju

reģistra

statistika

uz

2021.

gada

30.jūniju,

2

Avots: Oficiālās statistikas portāls, Reģionu, republikas pilsētu, novadu, novadu pilsētu un pagastu kopējā un sauszemes platība gada sākumā pēc
stāvokļa 2021.gadā, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENV__DR__DRT/DRT010/
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Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžets
Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību
budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2022. gadam”,
kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās
prasības.
Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžets tiek plānots, ņemot vērā ieņēmumu prognozi
43 806 697 eiro apmērā un 8 201 401 eiro līdzekļu atlikumu no 2021. gada, kā arī plānoto aizņēmumu
saņemšanu no Valsts kases 486 321 eiro apmērā.
2022. gadā lielāko pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru 56,89% apmērā
veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 24 919 834 eiro apmērā. Lai nodrošinātu
vienlīdzīgu ieņēmumu izlīdzināšanu valstī, tiek saņemta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda 213 131 eiro apmērā, kā arī speciālā valsts budžeta dotācija 1 882 585 eiro apmērā.
Svarīgi atzīmēt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību
izdevumus raksturojošus, no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaitu,
bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaitu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas
vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaitu, kā arī pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, ko ar
koeficientu aprēķiniem veido no datiem, kas uzkrāti datubāzēs.
Tāpat budžeta ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 2 755 470 eiro
apmērā ar īpatsvaru 6,29%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,38% un
pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas,
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 1,29%, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
atsavināšanas 4,56%, valsts un pašvaldību budžetu transferti – 25,59%.
Siguldas novada pašvaldība sagatavojusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.
Pašvaldības 2022. gada budžeta ieņēmumi atbilstoši klasifikācijai
Ieņēmumi pēc klasifikācijas

Budžeta plāns,
EUR

Grupa

Kods

1.0.

1100

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

24 919 8
34

1.4.

4100

Nekustamā īpašuma nodoklis

2 755 47
0

1.8.

5400

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu
veidiem

259 500

2.0

8000

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

2.0

9000

Valsts, pašvaldības nodevas

24 465

2.0

10000

Naudas sodi un sankcijas

22 000

2.0

12000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

17 890

2.0

13000

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas

2 000 00
0

5.0

17000

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti

237 241

5.0.

18000

Valsts budžeta transferti

10 359 3
45

6 100

6

5.0

19000

Pašvaldību budžetu transferti

848 483

4.2.

21300

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem

2 356 36
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KOPĀ IEŅĒMUMI

43 806 697

Kopējais budžeta ieņēmumu struktūras sadalījums redzams attēlā:

Kopējais Siguldas novada pašvaldības budžets tiek sadalīts, novirzot 48 787 971 eiro budžeta
izdevumu segšanai, aizdevumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei 3 667 436 eiro, ieguldījumiem
pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālā 22 219 eiro, 2022. gada beigās tiek plānots atlikums
16 793 eiro apmērā.
Ieguldījums pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta serviss” pamatkapitālā
22 219 eiro apmērā ir nepieciešams, lai segtu saistībā ar valstī izsludinātajiem ierobežojumiem
radušos zaudējumus ārkārtas situācijas laikā.
Izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām redzams tabulā:
Pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Funkcionālā kategorija

Kods

Budžeta plāns,
EUR

01.000

Vispārējie valdības dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

05.000

Vides aizsardzība

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

5 510 419

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

3 885 967

09.000

Izglītība

21 549 50
4

3 637 340
741 694
7 196 013
399 945

7

10.400

Atbalsts ģimenēm ar bērniem

10.900

Sociālā aizsardzība

355 488
5 511 601

KOPĀ IZDEVUMI

48 787 97
1

Lielākie izdevumi 2022. gada budžetā paredzēti izglītībai 44,2%, sportam un kultūrai plānoti
7,9%, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 1,5%, vides aizsardzībai – 0,8%, ekonomiskai darbībai,
tai skaitā ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem 14,8%. Pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai plānoti 11,3%.
Izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu
segšanai, un savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
finansēšanai 7,5%. Sociālajai aizsardzībai – 11,3% un atbalstam ģimenēm ar bērniem 0,7%.
Budžeta izdevumu procentuālais īpatsvars atbilstoši ekonomiskajām kategorijām redzams
attēlā: Galveno izdevumu īpatsvaru sastāda atlīdzība 48,59%, tam seko preces un pakalpojumi
31,12%, kapitālie izdevumi 11,61%, sociālie pabalsti 3,66% un subsīdijas un dotācijas 3,36% apmērā.
Pārējie izdevumi kopumā veido 1,66% īpatsvaru.
Detalizēts izdevumu apjoms redzams tabulā:
Pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Izdevumi kopā

48 787 971

Atlīdzība

23 706 832

1100

Atalgojums

18 612 449

1200

Darba devēja VSAO iemaksas un pabalsti

1000

2000

Preces un pakalpojumi

5 094 383
15 183 112

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

2200

Pakalpojumi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

2400

Grāmatas un žurnāli

19 056

2500

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

48 951

3000

Subsīdijas un dotācijas

4000

Procentu maksājumi

5000

Pamatkapitāla veidošana

228 103
11 725 684
3 161 318

1 638 924
16 834
5 664 867

5100

Nemateriālie ieguldījumi

5200

Pamatlīdzekļi

5 624 367

Sociālie pabalsti

1 784 315

6000
6200

Pašvaldības sociālie pabalsti un palīdzība naudā

6300

Sociālie pabalsti natūrā

6400

Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem

40 500

376 282
86 200
1 321 833

8

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas
un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem

9000

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

786 252
6 835

2022. gadā plānots saņemt aizņēmumus no Valsts kases 486 321 eiro apmērā, kas paredzēti
šādu projektu realizācijai :
• Mores Amatu mājas pārbūve;
• Jūdažu ielas pārbūve;
• Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma būvniecības pabeigšana.
Pašvaldības saistību apmērs 2022. gadā tiek plānots 3 867 985 eiro, sasniedzot kopējo saistību
apjomu 12% apmērā pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
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Pašvaldības triju gadu investīciju budžeta ietvars
Budžeta izdevumi plānoti, ievērojot Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021.–
2045. gadam izvirzītos stratēģiskos mērķus, prioritātes, teritorijas specializāciju un novada telpisko
struktūru, vērtējot novada teritorijas attīstību ilgtermiņā.
Novada stratēģiskie mērķi ir:
SM1 – dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko infrastruktūru, pakalpojumiem un droši vidi;
SM2 – efektīva pārvalde un ekonomisko aktivitāti veicinoša daudzveidīga un konkurētspējīga
saimnieciskā darbība.
Novada ilgtermiņa attīstības prioritātes ir:
IP1 – iedzīvotājs;
IP2 – ekonomika;
IP3 – mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide;
IP4 – novada vienotība un identitāte.
Sastādot 2022. gada budžetu:
• izdevumu sadaļa tiek plānota, lai sasniegtu Siguldas novada Attīstības programma 2018.–2024.
gadam izvirzītos attīstības virzienus un apvienoto novadu integrēto Investīciju plānu;
• tiek ņemtas vērā Mālpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.–2033. gadam un Mālpils
novada Attīstības programmā 2019.–2025. gadam noteiktās attīstības prioritātes, mērķi, rīcības
virzieni un sasniedzami rezultatīvie rādītāji;
• tiek ņemts vērā “Inčukalna novada Attīstības programmas 2013.–2019. gadam” Rīcības un
Investīciju plāns;
• tiek ņemts vērā “Krimuldas novada Attīstības programmas 2015.–2021. gadam” Rīcības un
Investīciju plāns.
Budžeta veidošanas laikā notiek darbs pie Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.
gadam izstrādes, apstiprināšana plānota 2022. gada martā.
2022. gada budžets veidots, lai izpildītu šādus uzdevumus:
• U1 veicināt kopienu sadarbību un attīstību;
• U2 īstenot novadā jaunatnes politiku;
• U3 īstenot novadā senioru politiku;
• U4 uzlabot novada publisko ārtelpu;
• U5 pilnveidot infrastruktūras attīstības pārvaldi;
• U6 attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru;
• U7 attīstīt siltumapgādes un enerģētikas infrastruktūru;
• U8 pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;
• U9 uzlabot transporta infrastruktūru, gājēju un velo infrastruktūru un apgaismojumu;
• U10 pilnveidot sabiedrisko transportu;
• U11 veicināt jaunu ekonomisku mājokļu būvniecību;
• U12 veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu;
• U13 nodrošināt daudzveidīgu lauku teritorijas attīstību;
• U14 pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību;
• U15 uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
• U16 nodrošināt daudzveidīgu, radošu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu;
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U17 saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas;
U18 uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
U19 attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti;
U20 pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
U21 veicināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību, kvalitāti un
pieejamību;
U22 atbalstīt veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru;
U23 pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību;
U24 uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi;
U25 nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību;
U26 nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu;
U27 uzlabot pašvaldības ēku infrastruktūru un energoefektivitāti;
U28 veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanu;
U29 veidot ekonomiskai attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un darbavietu radīšanu;
U30 veicināt investīciju piesaisti ekonomikas attīstībai;
U31 pilnveidot un attīstīt pašvaldības atbalsta instrumentus uzņēmējdarbībai;
U32 veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi un popularitāti.
Nozīmīgākās investīcijas 2022. gadā

Izglītība un sports
• Mores Amatu mājas pārbūves 2. kārtas realizēšana un telpu pielāgošana Mores pamatskolas
vajadzībām.
• Birzes ielā 4, Allažos, ēkas fasādes un jumta renovācija, nojumju būvniecība pirmsskolas grupu
vajadzībām, iedzīvotāju publiskā laukuma izbūve, teritorijas labiekārtojuma projekta realizācija,
ja tiks saņemts plānotais granta finansējums.
• Projektu izstrādāšana Mores pamatskolas abām ēkām, Siguldas pilsētas vidusskolas ēkai, mākslu
skolas “Baltais flīģelis” ēkai Šveices ielā 17, Siguldā.
• Projekta izstrāde jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Inčukalnā.
• Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte”.
• Būvprojekta sagatavošana minimālā sastāvā Krimuldas vidusskolas rekonstrukcijai, kā arī
Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas pabeigšana.
• Tehniskā projekta izstrāde skolas ēdnīcas un ēdamzāles pārbūvei Mālpils novada vidusskolā.
• Siguldas Sporta skolas ģērbtuvju un dušas telpu remonts.
• Darbi pie ventilācijas sistēmas sakārtošanas Siguldas 1. pamatskolā.
• Teritorijas labiekārtošana un apgaismojuma sakārtošana pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši”
teritorijā.
• Remontdarbu veikšana Mālpils novada vidusskolā un Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes
“Māllēpīte” grupiņās.
• Pirmsskolas izglītības iestādes “Krimulda” un “Ezerciems” telpu remontdarbu veikšana.
• Neatliekamie remonti visās izglītības iestādēs.
• Velotrases izbūve Inciemā.
• Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas apkures sistēmas renovācija.
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• Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi Inčukalnā, kā arī telpu remontdarbu veikšana Inčukalna
pamatskolā un Inčukalna Sporta centrā.
• Remontdarbu veikšana Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē “Minka”, Inčukalnā, un filiālē
“Lapsiņa”, Gaujā.
• Skolēnu nodarbinātības projektu īstenošana pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī
nodarbinātības organizēšana sadarbībā ar NVA.
• Atbalsta sniegšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības sportā treniņprocesa
nodrošināšanai.
• Sporta pasākumu un iedzīvotāju fizisko aktivitāšu organizēšana, atbalsts nevalstiskajām
organizācijām sporta pasākumu organizēšanai.
• Atbalsta sniegšana amatieru sportam un augstu sasniegumu sporta sportistiem.
• Sporta laukumu/sporta bāzu apsaimniekošana un uzturēšana kārtībā.
• Līdzfinansējums vairāku Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijai.
• Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem.

Kultūra un tūrisms
• Kultūras iestāžu darbības un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, novada
apdzīvoto vietu identitātes stiprināšana, jaunu pasākumu formu iedibināšana.
• Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana kultūras mantojuma un tūrisma attīstības veicināšanai.
• Bibliotekārā pakalpojuma uzlabošana, uzstādot grāmatu maiņas pakomātu Turaidā un
labiekārtojot telpas Krimuldā un Lēdurgā.
• Inčukalna Tautas nama, Mālpils Kultūras centra un Lēdurgas Kultūras nama remontdarbu
veikšana.
• Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs un kultūrvietās.
• Ēkas Zinātnes ielā 7 un 7B, Siguldā, fasādes siltināšana, ja tiks saņemts plānotais granta
finansējums.
• Kultūras un literatūras projektu īstenošana, tostarp akcentējot Siguldas Jaunās pils nozīmīgumu
tūrisma un kultūras piedāvājumā.
• Siguldas Jaunās pils izstāžu zāļu aprīkojuma papildināšana un mēbeļu iegāde.
• Gūtmaņa alas tirdzniecības vietu labiekārtošana un atjaunošana.
• Livonijas ordeņa Siguldas pils aktivitāšu paplašināšana tūrisma plūsmas veicināšanai.

Sociālā joma, sabiedrība un uzņēmējdarbība
• Atbalsta nodrošināšana iedzīvotājiem pandēmijas laikā, veicot pārtikas paku izdali, krīzes pabalsta
piešķiršanu, cita atbalsta nodrošinājumu, kā arī atsevišķu pabalstu nodrošināšana dažādām
iedzīvotāju grupām Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā.
• Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti, tostarp ēdināšanas izdevumu segšanai, novada trūcīgajiem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm, kā arī citām mērķgrupām.
• Atbalsta nodrošināšana pandēmijas laikā visvairāk skarto uzņēmēju nozarēm, piešķirot nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides, komunālo maksājumu vai nomas maksas samazinājumu, iespēju
pārtraukt vai apturēt nomas līgumu ar pašvaldību, kā arī citas iniciatīvas. Atbalsts piemērojams arī
saimnieciskās darbības veicējiem visvairāk skartajās sfērās.
• Uzņēmēju atbalsta programmu nodrošināšana, turpinot aizsāktos grantus: “Māmiņa. Siguldiete.
Uzņēmēja” un “(ie)dvesma” līdzfinansējuma, kā arī veidojot jaunas atbalsta formas tūrisma un
viesmīlības sektora atbalstam un sociālai uzņēmējdarbībai.
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Uzņēmējdarbības atbalsts nodrošinot de minimis piešķiršanu.
Līdzfinansējums projekta “Grupu māju būvniecība” Siguldā realizēšanai.
Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
Līdzfinansējuma nodrošināšana biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.
ID karšu darbības nodrošināšana un funkcionalitātes paplašināšana, pakalpojuma attīstība.
Pediatru pieejamības nodrošināšana Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās Siguldas
novada ģimenēm ar bērniem.
Remontdarbi un invalīdu pacēlāju uzstādīšana sociālās aprūpes mājā “Gauja”.
Dienas aprūpes centra Pils ielā 7 un grupu dzīvokļu Pils ielā 12, Mālpilī, izveides pabeigšana.
Dienas aprūpes centra izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas pagastā.
Aprīkojuma iegāde dienas centram Sunīšos.
Remontdarbu veikšana veco ļaužu namā “Krimulda”.

Infrastruktūra
• Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta zonas būvniecība Raiņa parkā Siguldā, kā arī Raiņa
parka pārējās teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde.
• Jūdažu, Vizbuļu, Mālkalnu, Kalmju ielas pārbūves pabeigšana Siguldā.
• Gaujiešu ielas Krimuldā pieslēguma izbūve pie P7 Turaidā.
• Autoceļa C8 Baņģi–Pilskalni Mālpilī būvniecība.
• A2 krustojuma (Ventas ielas aplis un Priežu iela) un Pulkveža Brieža un Nītaures ielas krustojuma
pārbūve un “kabatu” izbūve, ja tiks saņemts plānotais granta finansējums.
• Ielu virskārtas uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju 1., 2. un 3. prioritātes ielām,
kā arī pie labvēlīgiem apstākļiem 4. prioritātes novada ielām; kopskaitā līdz pat 26 ielām: Līvkalnu
(70 metru atzars), Upes, Rasas iela Siguldā kā 1. prioritāte; Avotu, Nākotnes (no Nurmižu ceļa uz
dzelzceļa pusi), Atpūtas, Pērsieša, Rotas ielas Siguldā kā 2. prioritāte, kā arī Mēness ielas Siguldā,
ceļa uz Egļupi no V58, Saules ielas Krimuldā, Ievkalnu ielas Krustiņos, ceļa uz jaunajiem kapiem
Inčukalna pagastā, Ceļa 6419 uz Grantiņiem, Eglīšu ceļa Inčukalna pagastā seguma atjaunošanas
darbi ar dubultās virsmas apstrādi un citviet saskaņā ar pieejamo finansējumu un laikapstākļiem.
• Inčukalna pagasta Kļavu ciema piebraucamā ceļa un galvenās ielas dubultās virsmas seguma
apstrāde un apgaismojuma ierīkošana centrālajā ielā.
• Remontdarbi ceļa seguma virskārtai tiks veikti arī Tirgus ielā Raganā un pievedceļam pie
Krimuldas vidusskolas.
• Asfalta virskārtas atjaunošana ielām prioritārā secībā.
• Grantēto ielu un ceļu greiderēšana un asfalta bedrīšu remonts, kā arī grantēto ielu un ceļu
pretputekļu apstrāde.
• Klusās ielas Sunīšos pievienojuma pie Kopienas centra projektēšana.
• Autoceļa Zemgaļi–A3 Krimuldas pagastā projektēšana.
• Vildogas ceļa Siguldā ar caurtekas/tilta projektu pār Vējupīti (1,15 km) projektēšana.
• Rūpniecības ielas Inčukalnā gājēju celiņa un brauktuves projektēšana.
• Kantora, Mēness un Zvaigžņu ielu Sidgundā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde.
• Ikgadējā tiltu inspekcija.
• Satiksmes organizācijas līdzekļu iegāde – ceļa zīmes un stabi, ielu norādes, satiksmes
organizācijas elementi, stāvvietu atdures barjeras, signālstabiņi ātrumvaļņi un citi.
• Gājēju pāreju drošības uzlabošana/izveidošana prioritārā secībā.
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• Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana
un infrastruktūras sakārtošana.
• Lietusūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana un izbūve visā novada teritorijā, tostarp lietus
ūdens infrastruktūras projektēšana Mālpilī.
• Teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana novada kapsētās.
• Ielu apgaismojuma modernizācija un izbūve, tostarp ielu apgaismojuma tīklu paplašināšana
Krimuldas un Lēdurgas pagastos, jauna apgaismojuma izbūve Jūdažos, Meldru ielā, kā arī Siguldā,
Pureņu, Celtnieku, Aveņu, Zemeņu, Upeņu, Jāņogu, Ogu ielā.
• Ietvju seguma remonts gājēju ietvēm un veloceliņiem.
• Gājēju celiņa izbūve Mālpils parkā.
• Gājēju ietves autoruzraudzība V58, projekta izbūvi veic VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
• Novada tūrisma un administratīvo iestāžu norāžu sistēmu atjaunošana.
• Bērnu laukumu uzturēšana, regulārās pārbaudes, remontdarbu veikšana.
• Rekultivēto izgāztuvju pazemes ūdens monitorings, kā arī virszemes ūdens apsaimniekošanas
izpēte un koncepcijas izstrāde.
• Koku stāvokļa izvērtēšana, apsaimniekošanas plāna izstrāde, kā arī koku vainagu veidošana,
bīstamo koku zāģēšana.
• Atkritumu savākšanas laukuma izbūves uzsākšana Inčukalnā, kā arī pazemes atkritumu konteineru
izbūve Sunīšos, kā arī vienotas atkritumu savākšanas akcijas visā novada teritorijā.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics
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