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CIENĪJAMIE SIGULDAS NOVADA DOMES
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA LASĪTĀJI!
2011. gadā Siguldas novada
iedzīvotājiem ir izdevies būt
vienotiem savas labklājības
mērķu sasniegšanā, par ko
liecina plaši atbalstītais
Siguldas novadā deklarēto
iedzīvotāju identifikācijas
karšu projekts un ar
mazāku
finansējumu
paveiktie pašvaldības darbi
pat lielākā un kvalitatīvākā
apjomā
nekā
iepriekš,
cenšoties
pēc
iespējas
augstvērtīgāk nodrošināt novada iedzīvotāju dzīves
labklājību visās dzīves jomās, par ko atbildība
jāuzņemas pašvaldībai. Siguldas novada veiksmīgo
attīstību dažādās jomās 2011. gadā klātienē
novērtēja gan Valsts prezidents Andris Bērziņš, gan
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
BŪTISKĀKIE RISKI, KAS IETEKMĒ UN NĀKOTNĒ
VAR ATSAUKTIES UZ PAŠVALDĪBAS DARBU
Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
un ēkām. Šie nodokļi, kā arī likums „Par nekustamo
īpašumu nodokli” un ar to saistītie normatīvie akti
tiek grozīti gandrīz katru gadu, veicot izmaiņas
nodokļu aprēķināšanas kārtībā, kā rezultātā nav
iespējams plānot ieņēmumus vidējā termiņā. Tas
prasa no pašvaldības arī papildu līdzekļus nodokļu
administrēšanas
nodrošināšanai.
Faktiskie
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ar katru
gadu samazinās.
Palielinoties inflācijai, pieaugot minimālajām algām,
kā arī energoresursu cenām, arvien vairāk resursu
būs jānovirza budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
segšanai. Līdz ar to samazināsies to budžeta līdzekļu
apjoms, ko varēs novirzīt novada attīstībai.
Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un
nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. Pašvaldībai ir
aizņēmumi no Valsts kases 7 296 365 latu apmērā
(uz 01.01.2011). Jāņem vērā, ka saskaņā ar līgumu
nosacījumiem, mainīgā procentu likme ir uz noteiktu
periodu - 5 vai 10 gadiem, atkarībā no valsts iekšējā
aizņēmuma obligāciju izsoles termiņa, un, beidzoties
šim periodam, tiek piemērota likme, kas izsolīta šajā
konkrētajā brīdī. Tādēļ, lai mazinātu finanšu risku,
jāseko procentu izmaiņām un jāveic aizņēmumu
pārkreditēšana uz izdevīgākām procentu likmēm
Valsts kases noteiktajā kārtībā.
Prognozējams,
ka
pašvaldības
ieņēmumu
samazinājums un mērķdotācijas samazinātais
finansējums no valsts autoceļu fonda būtiski
ietekmēs novada ielu, ceļu un teritoriju uzturēšanu
nākotnē. Samazinoties finansējumam ielu, ceļu
rekonstrukcijai, izbūvei un apsaimniekošanai,

pasliktināsies ielu, ceļu seguma stāvoklis, līdz ar to
satiksmes drošība.
Siguldas novada pašvaldība īsteno daudzus Eiropas
Savienības finansētus projektus. Lai projekts
noritētu veiksmīgi un netiktu pakļauts negaidītiem
triecieniem, neveiksmīgu un neefektīvu lēmumu dēļ,
tā vadības procesā ir jāmāk atpazīt riskus un tos
novērtēt, analizēt riska apstākļus un samazināt
riska iedarbību.
Lai īstenotu projektu laikā un precīzi iesniegtu
līgumā noteiktās atskaites, kas saistītas ar
finansējuma saņemšanu un atgūšanu, atbildīgās
personas rīkojas atbilstoši pasākuma plānā
paredzētajām darbībām, kontrolē darbu izpildi, kas
ļauj izvairīties vai samazināt risku.
NOZĪMĪGĀKIE NOTIKUMI UN PĀRMAIŅAS
PAŠVALDĪBĀ 2011.GADĀ
Izglītības aktualitātes
1. septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš un
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics svinīgi atklāja Siguldas pilsētas vidusskolu
un piedalījās mācību gada atklāšanā Siguldas Valsts
ģimnāzijā. Pērn pēc izglītības reorganizācijas tika
apvienota 2. vidusskola un 3. pamatskola, izveidojot
Siguldas pilsētas vidusskolu un nodrošinot jaunu
mājvietu Siguldas novada Jaunrades centram Skolas
ielā 3. Tajā atrodas dažādi interešu pulciņi skolēnu
prasmju un talantu attīstīšanai, Siguldas novada
bibliotēka, kurā iekļauta Bērnu literatūras nodaļa,
kā arī Siguldas novada pašvaldības Izglītības
pārvalde. Telpas 2011. gadā ieguva arī biedrības
„Aicinājums Tev”, „Cerību spārni”, kā arī Siguldas
pilsētas un pagasta pensionāru biedrības.
2011. gadā pašvaldība paveikusi apjomīgu darbu, lai
sagatavotu izglītības iestādes 2011./2012. mācību
gada uzsākšanai – pilnveidots viens no Siguldas
Valsts ģimnāzijas korpusiem, remonti veikti Siguldas
pilsētas vidusskolā un Jaunrades centrā. Notikusi
pirmsskolas
izglītības
iestādes
„Saulīte”
rekonstrukcija – novecojušo iekšējo un daļēji arī
ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija, ēkas
funkcionalitātes uzlabošana.
No 1. septembra Siguldas novada pašvaldība radusi
iespēju paaugstināt pirmsskolas izglītības iestāžu un
skolu pirmsskolas grupu pirmsskolas skolotāju
darba algas atbilstoši darbinieku pedagoģiskajam
stāžam.
Pašvaldība iegādājusies jaunu skolēnu autobusu
Volkswagen Crafter. Skolēnu autobuss ar 19
sēdvietām maršrutā More – Nītaure – More pārvadā
Mores pamatskolas skolēnus.
Aprīlī tika izveidota pedagoģiski medicīniskā
komisija. Ja 2010. gada 1. pusgadā, kad Siguldas
novadu apkalpoja Pierīgas pedagoģiski medicīniskā
komisija, to apmeklēja trīs skolēni, tad 2011. gadā
izveidotās komisijas konsultāciju saņēmuši 44
Siguldas novadā deklarētie bērni un skolēni. Paralēli
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tam darbu uzsāka logopēdiskā grupiņa bērnudārzā
„Ieviņa”.
Siguldas
Valsts
ģimnāzija
ieguva
Pūces
apbalvojumu, kā arī ieņēma 1. vietu pilsētu
ģimnāziju reitingā, par ko liecina Draudzīgā
aicinājuma fonda skolu reitinga 2011. gada dati, kas
iegūti, aprēķinot skolēnu sekmju vērtējumu
centralizētajos eksāmenos.
Ir izstrādāta jauna Siguldas sporta kompleksa
koncepcija un biznesa plāns, kā arī Siguldas 1.
pamatskolas sporta laukuma tehniskais projekts.
Ar 2011./2012. mācību gadu uzsākta vispārējās
fiziskās sagatavotības programmas īstenošana
Siguldas Sporta skolā.
Godinot Latvijas valsts faktiskās neatkarības 20.
gadadienu, visās Siguldas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs kopā ar Siguldas novada Domes
priekšsēdētāju tika stādīti koki.
Siguldas novada attīstība
Siguldas novadā joprojām ir pozitīvs iedzīvotāju
dzimstības/mirstības rādītājs. Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā 2011. gadā reģistrēts 271
jaundzimušais, no kuriem Siguldas novadā
deklarējās 217 bērni, savukārt četrās novadnieku
ģimenēs ir piedzimuši dvīņi. Dzimtsarakstu nodaļā
2011. gadā reģistrēti 176 miršanas gadījumi, no
kuriem 155 aizsaulē aizgājušie bija deklarējušies
Siguldas novadā, rezultātā 2011. gadā jauno
novadnieku dzimstība par 40% pārsniedza aizsaulē
aizgājušo novadnieku skaitu.
Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai
veltītā svinīgā pasākumā „Goda diena” pašvaldības
Atzinības un Pateicības rakstus saņēma konkursu
“Siguldas novada Gada cilvēks 2011”, “Sakoptākā
vide Siguldas novadā 2011”, “Gada labākais sētnieks
2011” laureāti, kā arī Siguldas novada izglītības
iestāžu pedagogi un skolēni, kultūras un sabiedrisko
organizāciju pārstāvji, kopumā vairāk nekā 60
novadnieki.
Pagājušā gada nogalē Siguldas novada Dome
saņēma Efektīvas pārvaldības gada balvu no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra par
2011. gadā īstenotu, unikālu publiskās pārvaldes
projektu – ID kartēm novadā deklarētajiem
iedzīvotajiem.
Starptautiskajā Kamaniņu sporta federācijas
kongresā, kas notika Berlīnē, Sigulda tika
apstiprināta kā 2015. gada Pasaules čempionāta
kamaniņu sportā norises vieta. Turklāt 2011. gada
treniņu sezona Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
ir bijusi veiksmīgākā trases pastāvēšanas vēsturē, jo
to apmeklējis rekordliels sportistu skaits.
„Gada balvas sportā 2011” svinīgajā ceremonijā par
Latvijas labāko sportistu otro gadu pēc kārtas tika
atzīts skeletonists Martins Dukurs, līdzjutēju
balsojumā saņemot gada populārākā sportista
balvu. Aizvadītajā gadā M.Dukurs kļuva par
Pasaules čempionu un Eiropas čempionu skeletonā,
kā ari izcīnīja 1. vietu Pasaules kausu kopvērtējumā.
Šī gada sākumā viņš spēja aizstāvēt izcīnītos titulus,
kļūstot par divkārtēju Pasaules čempionu,

trīskārtēju Eiropas čempionu un Pasaules kausa
ieguvēju. Par „Gada labāko treneri” atzīts Dainis
Dukurs. Apbalvojumu – “Latvijas labākā komanda”
saņēma brāļi Andris un Juris Šici.
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde Jūrmalā
siguldieši izcīnīja septiņas medaļas trīs sporta
veidos.
Jau vairākus gadus Siguldā notiek Latvijas Vienības
velobrauciens, kurš 2011. gadā pulcēja vairāk nekā
4500 dalībnieku.
Rīgas rajona slimnīca veiksmīgi turpina eksportēt
medicīnas pakalpojumus. Pērn pēc divu gadu
pārtraukuma tika atjaunots valsts apmaksāto
dabīgo dzemdību pakalpojums Rīgas rajona
slimnīcas Dzemdību nodaļā. 2011. gadā slimnīcā
tika attīstīta mazinvazīvā plānveida ķirurģija,
savukārt laparoskopiska aptaukošanās slimības
radikāla ārstēšana ir kļuvusi par nozīmīgu Rīgas
rajona slimnīcas eksporta produktu. No 2010. gada
maija ar labiem rezultātiem izoperēti vairāk nekā
150 ārvalstu pacienti, pārsvarā no Skandināvijas
valstīm.
Izglītības un zinātnes ministrija piešķīra Siguldas
novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu
centram „Mērķis” Eiropas Brīvprātīgā darba gada
balvu un goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu
brīvprātīgā darba attīstībā un veicināšanā
brīvprātīgajiem, brīvprātīgā darba organizatoriem
un brīvprātīgā darba atbalstītājiem.
Siguldas Opermūzikas svētku rīkotājam ārstam
Dainim Kalnam tika piešķirts Ministru kabineta
Atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas kultūras
dzīves bagātināšanā un daudzgadējo Siguldas
Opermūzikas svētku organizēšanā.
2011. gada 30. aprīlī bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrība „Cerību spārni” parakstīja
līgumu ar Vētru ģimeni par zemes dāvinājumu, uz
kuras tiks veidota Kopiena „Cerību sēta” – tajā
dzīvos un strādās jaunieši ar garīga rakstura
traucējumiem.
Papildus jau esošām kultūras vērtībām, kuras
novērtējuši ne tikai Siguldas novada iedzīvotāji, bet
arī viesi – Opermūzikas svētki, Kremerata Baltica,
Blūza festivāls; pašvaldības struktūrvienības saziņai
ar iedzīvotājiem izmantojušas inovatīvas un radošas
formas – Ideju talka, Nākotnes pilsētu spēle, dažādi
konkursi un akcijas Ziemas festivālā un mākslas
līdzdalības
platforma
„Nature/Urban/Future”
(Daba/Pilsēta/Nākotne).
Mēs lepojamies ar ikvienu medaļu, diplomu, atzinību
vai sasniegumu, ko izdevies iegūt mūsu skolēniem,
pedagogiem, iestāžu darbiniekiem, sportistiem un
jebkuram Siguldas novada iedzīvotājam. Mēs
lepojamies ar Siguldas novada uzņēmējiem, kas
krīzes laikā ir mācējuši ne tikai izdzīvot, bet
palielināt sava biznesa apjomus un pat palielinājuši
darba vietu skaitu.
Sabiedrības līdzdalība
Maija beigās notika tradicionālie Siguldas Novada
svētki, kuru tematika bija „S!gulda aizrauj!” un to
ietvaros norisinājās krāšņi pasākumi. Šajos svētkos
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tika uzsākts unikāls un nozīmīgs projekts –
Identifikācijas kartes Siguldas novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem. 2011. gadā tika izsniegtas 5860 ID
kartes, kuru īpašnieki – Siguldas novada iedzīvotāji,
var saņemt dažādas priekšrocības, apmeklējot
kultūras un sporta pasākumus, izmantot dažādus
pašvaldības iestāžu pakalpojums, bet, pateicoties
novada uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar novada
identifikācijas karti var izdevīgāk iegādāties preces
un pakalpojumus. 2011. gada nogalē ID karšu
atlaižu programmā pieejami vairāk nekā 160
piedāvājumi.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics aicināja uz diskusiju iedzīvotājus un
pirmsskolas izglītības jomas speciālistus par
bērnudārzu rindu problemātikas iespējamiem
atrisinājumiem Siguldas novadā. Kā rezultātā tika
sagatavota un nosūtīta vēstule Latvijas Valsts
prezidentam A. Bērziņam ar vēstījumu ierosināt
grozījumus likumdošanā, kas paredz māmiņai bērnu
kopšanas atvaļinājumu pagarināt līdz atvases divu
gadu vecumam, tādējādi stiprinot ģimeni un dodot
iespēju bērnam pēc iespējas ilgāk augt ģimenē, nevis
doties uz bērnudārzu 1,5 gadu vecumā, jo māmiņai
jāatgriežas darbā.
Jau trešo gadu pēc kārtas Siguldas novada
pašvaldības speciālisti aicināja iedzīvotājus uz
tikšanos, lai astoņās diskusiju reizēs pārrunātu
iedzīvotājiem aktuālos jautājumus un izzinātu
novadnieku viedokli par pašvaldības darbu un 2012.
gadā veicamajiem darbiem.. Notika diskusijas arī ar
Siguldas novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
Oktobra vidū noslēdzās akcija „Dāvini ideju Domei”,
kuras ietvaros pašvaldības saņēma apmēram 50
iedzīvotāju idejas, kā saimniekot lietderīgāk, kā ar
mazākiem finanšu līdzekļiem sasniegt labāku
rezultātu visu novadnieku labā un kā dzīvot
kvalitatīvāk. Tāpat kā iepriekš pašvaldība īstenojusi
vairākas idejas un arī 2012. gada budžetā iedalīts
finansējums novadnieku ideju realizēšanai.
Atbalsts iedzīvotāju labklājībai
31. martā Siguldā, Dzērveņu ielā 5, tika atklāts
pašvaldības īres nams, kas nodrošina īres dzīvokļus
20 novadnieku ģimenēm, kuras reģistrētas
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai
pirmās kārtas reģistrā.
2011. gadā Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests nodrošinājis sociālo pakalpojumu klāstu
142 tūkstoši latu apmērā, bet pabalstus – vairāk
nekā 340 tūkstošu latu. Iegūts finansējums 100
tūkstoši latu ESF projektam „Motivācijas un Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Siguldas
novadā”.
Izveidota veiksmīga sadarbība ar biedrību
„Saullēkts”, kas sniedz mājas aprūpes pakalpojumus
veciem un vientuļiem Siguldas novada iedzīvotājiem.
Siguldas novada pašvaldība un novada uzņēmēji jau
otro gadu 171 novadā deklarētam skolēnam vecumā
no 13 līdz 18 gadiem sniedza iespēju apgūt pirmās
darba prasmes vasaras nodarbinātības projektā.

Vācijas sadraudzības pilsēta Štūre Zupas virtuvei
ziedojusi 4000 eiro un 2011.gadā trīs reizes nedēļā
apmēram 120 novadnieki saņēma siltu ēdienu.
Investīciju piesaiste un novada infrastruktūra
2011. gada sākumā tika uzsākti Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcijas darbi. Pēc rekonstrukcijas tūristi var
uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un Ziemeļu torņos, kas
līdz šim nebija pieejami, pastaigāties pa mūra
sienām, izbaudīt senatnīguma auru un ainavas, kas
pavērsies no torņa uz Gaujas senleju un pārējiem
pilsētbūvniecības
pieminekļa
vēsturiskajiem
centriem.
Visa gada garumā notika sagatavošanas darbi, lai
šogad varētu uzsākt Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas
renovāciju. Arhitekta skices paredz, ka Siguldas
dzelzceļa stacijas ēka kā novada nozīmes vēstures un
arhitektūras objekts netiks būtiski pārbūvēta – tajā
atradīsies stacija, autoosta, novada Tūrisma
informācijas centrs, Pašvaldības policijas iecirknis,
kafejnīca un citas funkcionāli saistītas lietas. Turpat
tiks uzstādīts Laimas pulkstenis.
2011. gadā uzsākts vērienīgs projekts: „Velotūrisma
maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”, kas
paredz
velomaršruta
izveidošanu
un
veloceliņu/gājēju ietvju izbūvi vai rekonstrukciju
Siguldas novadā vairāk nekā 10 kilometru garumā.
Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu
notikusi Rīgas rajona slimnīcas un Poliklīnikas ēkas
siltināšana. Projekta laikā abām ēkām tika siltinātas
fasādes, veikta siltummezgla, saistīto telpu un
inženiertīklu, kā arī apkures tīklu rekonstrukcija.
Energoapgādes sistēmas renovācija notikusi
vairākās pašvaldības iestādēs, tai skaitā projekta
„Pāreja no fosilajiem uz energoatjaunojamajiem
energoresursiem Allažu pamatskolā, sporta centrā”
un projekta „Sabiedriskā ēkas Birzes ielā 4, Allažos
rekonstrukcija” ietvaros, kad siltumapgādes
sistēmas nomainīta pret ekonomiskāku.
Notika Atbrīvotāju, Skolas un citu ielu posmu
apgaismojuma montāža, kā arī Kaķīškalna ielu
apgaismojuma rekonstrukcija un ielu krustojumu,
gājēju
pāreju
atsevišķa
apgaismojuma
nodrošināšana.
Marta sākumā Siguldas novada Domes deputāti
apstiprināja Siguldas novada Attīstības programmu
2011. – 2017. gadam.
Neskatoties uz to, ka sadārdzinājās siltuma piegādes
izmaksas, siltuma piegādātājs SIA ”Wesemann –
Sigulda” apkures cenas nepaaugstināja. Uzņēmums
piesaistīja investīcijas un rekonstruēja siltumtrases.
Turpinājās arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija, pilnveidošana un būvniecība
Siguldas novada teritorijā.
Jēkaba laukumā, skvērā P.Brieža un Nītaures ielas
krustojuma tuvumā izveidots bērnu rotaļu laukums,
kura izveidei pašvaldība iztērējusi septiņus tūkstošus
latu, bērnu atpūtas laukums tika izveidots arī
Jūdažos.
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Tūrisma nozares attīstība
Salīdzinājumā ar 2010. gadu, 2011. gadā tūrisma
sezonas izaugsmes rādītāji ir palielinājušies par
25%. Tūrisma informācijas centru apmeklējuši 31
000 tūristu jeb visvairāk kopš tā izveidošanas brīža.
Siguldas jaunajam zīmolam „S!gulda aizrauj”
Latvijas pilsētu zīmolu topā izdevies iegūt 4. vietu,
un tas ir labs sasniegums. Augustā izveidota
pašvaldības aģentūra „Siguldas tūrisma attīstības
aģentūra”, radot iespēju uzlabot pakalpojuma
sniegto kvalitāti un paplašināt piedāvāto
pakalpojumu klāstu.
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 2011.
gadā Siguldas novada vārdu popularizējis septiņās
starptautiskās izstādēs: Somijā, Vācijā, Krievijā un
citās.
4. Starptautiskajā tūrisma filmu festivālā „Tourfilm
Riga 2011” tūrisma filma „S!gulda aizrauj” ieguvusi
„Mention” balvu kategorijā „Piedzīvojumu tūrisms”.
Filma ieguvusi arī festivāla atbalstītāja „Tallink”
simpātiju balvu.
Oktobra beigās ar īpašu atklāšanas reisu un lielu
tūristu atsaucību tika atjaunota pirmās brīvvalsts
prezidenta Kārļa Ulmaņa dibinātā „Tautas
ekskursiju” tradīcija doties uz Siguldu, Līgatni un
Cēsīm, ceļošanai izmantojot vilcienu.
Citi svarīgi notikumi
Augusta beigās notika Latvijas Republikas Ministru
prezidenta Valda Dombrovska vizīte Siguldā.
Tikšanās
laikā
Siguldas
novada
Domes
priekšsēdētājs iepazīstināja Ministru prezidentu ar
novada pašvaldības īstenotajām aktivitātēm,
attīstības projektiem un iecerēm. Tikšanās laikā tika
pārrunāta arī iespēja atbalstīt Latvijas ziemas
olimpiskās sporta bāzes – Bobsleja un kamaniņu
trases „Sigulda” rekonstrukciju un Siguldas sporta
kompleksa būvniecību.
Decembra vidū ar pirmās grāmatas „Ziemassvētki.
Ilustrēta zināšanu grāmata“ prezentāciju savu
darbību uzsāk unikāla izziņu, izpratni un radošumu
veicinoša kustība bērniem – Jušu kustība, kas māca
bērnus paraudzīties uz notikumiem un lietām dziļāk,
patiesāk un vērīgāk.
2011. gadā notikusi aktīva novada kultūras
mantojuma
apzināšana,
sakārtošana
un
publiskošana. Tika izdots ceļvedis „Kņazi Kropotkini
un Sigulda”. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
tikās ar kņaza Kropotkina mazdēlu Nikolaju
Kropotkinu. Bet augustā U.Mitrevics Siguldas
Pareizticīgo draudzei svinīgi nodeva Kropotkinu
dzimtas ikonu.
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam,
izdota Anitas Mellupes grāmata „Satiekamies
Siguldā! Novadnieku atmiņas radurakstos, sarunās,
fotogrāfijās”, kurā apkopotas zināmu cilvēku
atmiņas par Siguldas novadu un novadniekiem.
Siguldā pie piemiņas akmens „Lielā stēla” notika
mākslinieka Gunta Pandera veidotā, 300 kg smagā
piemiņas akmens pavadīšana uz Sibīriju. Akmens
veidots kā piemiņas zīme tiem latviešiem, kas tika
deportēti uz Sibīriju un uz tā rakstīts: „Lai akmens

runā un sēro par politisko represiju upuriem –
latviešiem”. Piemiņas akmeni 5000 km garajā ceļā
uz Tomsku nogādāja idejas autors Kārlis Bērziņš.
Uzsākta Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas
stratēģijas izstrāde 2012. – 2016. gadam, kuru
plānots apstiprināt šī gada sākumā. Realizēta
jaunizveidota līdzekļu piešķiršanas sistēma sportam,
kuras pamatā ir nolikums, kas nosaka kārtību, kādā
piešķir finansējumu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai novadā.
Siguldas novada pašvaldība iegādājās jaunu
automašīnu Volkswagen Caddy, kuru no septembra
ikdienas patruļām izmanto Pašvaldības policija.
Policijas transportlīdzeklis ir aprīkots ar speciālu
aprīkojumu un izolatoru, kas pielāgots aizturēto
personu
pārvadāšanai.
Pašvaldības
policija
apmācījusi un sagatavojusi 227 velosipēdu vadītājus,
kas ieguvuši velosipēdu vadītāju apliecības, bet
gājējiem akcijas laikā izdalīti 270 gaismas
atstarotāji.
Siguldas
novada
pašvaldība
parakstījusi
sadraudzības līgumu ar Polijas pašvaldību, ar kuru
draudzība aizsākās Allažu pagastam.
Siguldas pilsētas kultūras namā tika atklāta
Kinozāle, kurā sadarbībā ar Rīgas Kinostudiju tika
piedāvātas filmas no Latvijas kino zelta fonda.
Siguldā notika pirmais Ziemas festivāls Latvijā, kura
mērķis bija popularizēt Siguldas novada sporta
bāzes un kalnu slēpošanas trases kā lieliskas
atpūtas, sporta un brīvā laika pavadīšanas vietas un
Siguldu kā Eiropas kultūras un mākslas iepazīšanas
vietu. Šāda apņemšanās Siguldas novadam ir,
startējot projektā „Rīga – Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014” kā oficiālajam partnerim un
Ziemas festivālu iekļaujot 2014. gada notikumu
kalendārā.
Lielās Talkas laikā Siguldas novadā tika savākti
vairāk nekā 5 000 atkritumu maisu – aptuveni 80
kubikmetri atkritumu. Siguldas novads vairākkārt
atzīts par vietu, kur cītīgi šķiro un nodod otrreizējai
pārstrādei dažādu frakciju atkritumus.
Vairākas Siguldas novada grupas – „Novadnieki”,
„Flora”, „Tutti Frutti” ierakstīja kopdziesmu
„Siguldai”, kuras mūzikas un teksta autors ir
Almants Naglis („Novadnieki”). Vēlāk tik izveidots
arī dziesmas videoklips.
Siguldas novadā tāpat kā citviet Latvijā risinājās
Tautas skaitīšana, referendums par 10. Saeimas
atlaišanu, 11. Saeimas ievēlēšana, kā arī parakstu
vākšana par grozījumiem Latvijas Republikas
Satversmē valsts valodas jautājumā.
PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PLĀNOŠANA
Lai arī, salīdzinot ar 2011.gadu, 2012.gada budžetu
plānojam ar palielinājumu par 9,4%, 2012.gada
pašvaldības budžeta plānošana ir bijusi saspringta,
tomēr ceram, ka sabalansētais budžets un
pašvaldības ietaupījumi, ļaus padarīt ieplānoto.
Siguldas novada pašvaldības budžeta plānošanā
īstenojam četrus svarīgus kritērijus:
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pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes
celšana, paaugstinot novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāti;
pašvaldības resursu efektīva un racionāla
izlietošana, samazinot neracionālos izdevumus;
pašvaldības
rīcība
ieņēmumu
palielināšanai;
pašvaldības rīcība īpašumu, ceļu, ielu, ēku,
skolu, kultūras namu un citu iestāžu uzturēšanā un
remontēšanā prioritārā secībā.
Līdz ar 2012.gada budžeta apstiprināšanu, ir sācies
jauns darba cēliens, jo uzsākti vairāki ļoti nozīmīgi
projekti, kuriem, tā saucamajos, treknajos gados
nebijām varējuši atrast finansējumu: 2012.gadā
atklāsim izremontēto Dzelzceļa staciju un izbūvēto
stacijas laukumu ar Laimas pulksteni, atvērsim
rekonstruēto Siguldas viduslaiku pili ar viduslaiku
ieroču ekspozīciju un aktivitāšu piedāvājumu
interesentu grupām, nodosim ekspluatācijā 10
kilometru garo veloceliņu, turpināsim Laurenču
aktīvās atpūtas attīstības projektu, meklēsim valsts
investīcijas jauna Siguldas sporta kompleksa
būvniecībai
un
mēģināsim
uzsākt
meklēt
finansējuma piesaisti Siguldas pilsētas kultūras

nama siltināšanai, uzlabošanai un sakārtošanai, kā
arī sāksim izbūvēt stadionu pie Siguldas 1.
pamatskolas un pabeigsim citus lielākus vai
mazākus darbus, kas uzlabos ikviena novadnieka
dzīves kvalitāti.
Es ticu, ka 2012. gadā, mērķtiecīgi strādājot,
aizsāksim arī ļoti nozīmīgus jaunus projektus
iedzīvotāju labklājības uzlabošanā. 2012.gadu
Siguldas novada pašvaldība centīsies īstenot kā labi
aizsākto pārmaiņu gadu. Turpināsim realizēt,
īstenot iepriekšējā gadā aizsāktos un, pat varētu
teikt, no jauna nosapņotos, novadam nozīmīgos
projektus, kuri līdz šim nav paveikti, gan
infrastruktūras jomā, gan izglītības, kultūras, sporta
un citās ļoti nozīmīgās iedzīvotāju labklājības jomās.
2012.gada 23.aprīlī

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
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SIGULDAS NOVADA DOME
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
Finansu gads
Siguldas novada Dome
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektore
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums / km 2
Iedzīvotāju skaits (01.01.2012.)

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Siguldas
novada Domes galvenie uzdevumi ir:
- izstrādāt novada sociāli ekonomiskās
attīstības
plānu,
lai
nodrošinātu
līdzsvarotu novada attīstību;
- gādāt
par
iedzīvotāju
komunālo
pakalpojumu
organizēšanu,
administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību;
- veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā
arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību;
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību,
veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,
sniegt sociālo palīdzību;
- veicināt uzņēmējdarbību Siguldas novadā,
rūpējoties par bezdarba samazināšanu;
- gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot
sabiedrisko kārtību.
Siguldas novada Dome un tās struktūrvienības veic
likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada
attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.
Siguldas novada Domes darbu vada priekšsēdētājs,
tā vietnieks un izpilddirektors. Deputāti no
Siguldas pilsētas, Siguldas, Mores un Allažu pagasta
piedalās Domes sēdēs un komiteju darbā – notiek
vienota attīstības un darba plānošana.

Siguldas novada Dome
Pils iela 16, LV 2150
90000048152
LV 90000048152
01.01.2011. – 31.12.2011.
15 deputāti
Uģis Mitrevics
Jānis Zilvers
Inese Zīle
Dace Spriņķe
360, 43
17 804

2011. gadā Siguldas novadā notikušas 25 Domes
sēdes, kurās pieņemti 698 lēmumi. Saskaņā ar
Siguldas novada Domes nolikumu, Domes sēdēs,
kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties
aicināts ikviens novada iedzīvotājs.
2011. gadā Siguldas novada Dome no juridiskām
personām saņēmusi 3519 dokumentus, no fiziskām
personām – 2525 dokumentus. Pašvaldība
pagājušajā gadā nosūtījusi 6847 dokumentus.
Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju
iedzīvotāju
vienlīdzīgu
pieeju
pašvaldības
pakalpojumiem,
iedzīvotājiem
ir
iespēja
pašvaldības pamatpakalpojumus saņemt savās
dzīvesvietās – Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un
Allažu pagastos. Izveidotās pagastu pārvaldes
turpina pildīt prioritārās iedzīvotāju apkalpošanas
funkcijas.
2008. gada septembrī Raiņa ielā 3 tika atklāts
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs,
kurā iedzīvotāji ērti var saņemt galvenos
pašvaldības pakalpojumus – iesniegt iesniegumus,
deklarēt
dzīvesvietu,
veikt
maksājumus
pašvaldības kasē, saņemt pabalstus, izņemt
nodokļu grāmatiņas. Jau gadu iedzīvotājiem ir
pieejams bezmaksas informatīvais tālrunis
80000388, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem daļu
jautājumu precizēt telefoniski.
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Siguldas novada Domes administrācijas personāls
2012. gada sākumā Siguldas novada pašvaldības
administrācijā strādā 99 darbinieki. Pēc 2011. gada
datiem, Siguldas novada pašvaldības administrācijā
nodarbināts 101 darbinieks, no tiem 35 vīrieši un
66 sievietes. Gada laikā darba tiesiskās attiecības
izbeigtas ar 8 darbiniekiem, bet nodibinātas ar 16
darbiniekiem, slēgtas divas amata vietas, bet
izveidotas 8 jaunas štata vietas. 2011. gadā viena
jauna iestāde Pašvaldības aģentūra „Siguldas
tūrisma attīstības aģentūra”, kurā ir nodarbināti 4
darbinieki.

2011. gadā Siguldas novada Domes administrācijā
strādā 66 darbinieki ar augstāko izglītību, no tiem
18 darbiniekiem ir maģistra grāds, 40 darbiniekiem
– bakalaura grāds, astoņiem – 1. līmeņa augstākā
izglītība. 35 darbiniekiem ir vidējā izglītība vai
vidējā speciālā izglītība. 30 darbiniekiem darba
pieredze Siguldas novada Domē ir vairāk par 10
gadiem, 27 darbiniekiem tā ir 5-9 gadi, 2-4 gadus
novada Domē strādā 19 darbinieki, savukārt līdz
vienam gadam - 25 darbinieki.

Siguldas novada Domes komunikācija ar sabiedrību
Pašvaldības darba vērtētāji ir Siguldas novada
iedzīvotāji, kuri arvien aktīvāk iesaistās vietējās
pārvaldes procesā, ne tikai novērtējot paveiktos
darbus, bet sniedzot ierosinājumus un iesaistoties
kopēju novada problēmu risināšanā.
Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību,
kopš 2004. gada Siguldas novada Dome ik mēnesi
izdod informatīvo izdevumu „Siguldas Novada
Ziņas”, kuru bez maksas izplata iedzīvotāju pasta
kastītēs. 2011. gadā izdevuma tirāža ir 7200
eksemplāri. Pašvaldība regulāri sniedz informāciju
nacionālajiem
un
reģionālajiem
medijiem.
Veiksmīga sadarbība pašvaldībai izveidojusies ar

vietējiem medijiem – Radio „Sigulda”, „Siguldas
Avīze”, „Siguldas Elpa” un „Rīgas Apriņķa Avīze”.
2007. gada 20. janvārī darbu sāka atjaunotā
pašvaldības
informatīvā
interneta
vietne
www.sigulda.lv, kurai izveidotas mūsdienīgas
atgriezeniskās saites iespējas – diskusijas,
komentāri, „vēstule pašvaldībai” un citas. Mājas
lapas apmeklētāju skaits 2011. gadā ir apmēram
2000 unikālie apmeklētāji dienā, kas izvirza
www.sigulda.lv par nozīmīgu novada mediju.
Kopš 2010.gada vasaras Siguldas novada
pašvaldība komunikācijai ar iedzīvotājiem izmanto
arī sociālo portālu twitter.com, piedāvājot vēl vienu
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papildus iespēju ērtāk sekot līdzi svarīgākajām
aktualitātēm novadā
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un
skaidrotu aktuālus jautājumus, pašvaldība organizē
aptaujas, sabiedriskās apspriedes un Siguldas
novada pašvaldības amatpersonu tikšanās ar
novada iedzīvotājiem. 2011. gadā notikušas
vairākas diskusijas ar Siguldas pilsētas, Siguldas,
Mores un Allažu pagasta iedzīvotājiem par 2011.
gada un 2012. gada budžetā iekļaujamajām

aktivitātēm, notikušas arī diskusijas ar novada
uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
Jau trešo gadu vērtīgu ieguldījumu iedzīvotāji
sniedz Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa
Mitrevica rosinātajā akcijā „Dāvini ideju Domei”,
kuras laikā novadnieki tika aicināti sniegt
ierosinājumus par to, kā uzlabot novada labklājību.
Siguldas novada Dome veiksmīgi sadarbojas ar
novada nevalstiskajām organizācijām un citām
mērķa publikām.

Siguldas novada Domes iestādes
Pašvaldības funkciju realizēšanai novada Domes
pakļautībā ir vairākas pašvaldības iestādes:
 Siguldas Valsts ģimnāzija;
 Siguldas pilsētas vidusskola;
 Siguldas 1. pamatskola;
 Mores pamatskola;
 Allažu pamatskola;
 Siguldas novada vidusskola;
 Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”;
 Siguldas Sporta skola;
 Siguldas novada Jaunrades centrs;
 Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Ābelīte”;
 Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde “Pīlādzītis”;
 Siguldas pagasta pirmsskolas izglītības
iestāde “Saulīte”;
 Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Ieviņa”;
 Siguldas novada bibliotēka;
 Siguldas pagasta bibliotēka;
 Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka;
 Allažu pagasta bibliotēka;
 Mores pagasta bibliotēka;
 Siguldas pilsētas kultūras nams;
 Siguldas pagasta kultūras nams;
 Mores pagasta kultūras nams;
 Allažu pagasta Tautas nams;
 Siguldas novada pašvaldības sociālās
aprūpes māja „Gaismiņas”;
 Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa;
 Siguldas novada Bāriņtiesa;
 Siguldas novada pašvaldības aģentūra
„Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”;



Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests:
o Ģimenes atbalsta centrs;
o Dienas centrs;
o Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības nodaļa.

Pašvaldība
ir
kapitāldaļu
turētāja
šādās
kapitālsabiedrībās:
 sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
„Saltavots”;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jumis”;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas
rajona slimnīca”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās
kapitālsabiedrībās:
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Olimpiskais centrs „Sigulda””;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Siguldas mājas”;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas
Apriņķa Avīze”;
 kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Allažu
saime”.
Pašvaldība ir dalībnieks:
 biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība”;
 biedrībā „Latvijas pilsētu savienība”;
 Vidzemes tūrisma asociācijā;
 Latvijas Piļu un muižu asociācijā;
 Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā;
 Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju
asociācijā „Latturinfo”;
 Rīgas rajona Lauku attīstības biedrībā;
 Eiropas pilsētu sadraudzības asociācijā
Douzelage.
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SIGULDAS NOVADA DOME
Komiteja
s

Domes priekšsēdētājs

Komisijas

Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors

Siguldas novada
Pakalpojumu
centrs

Siguldas
pagasta
pārvalde
Finanšu pārvalde

Skolas
Pirmskolas
Izglītības
iestādes
Jaunrades
centrs
Mākslu skola
„Baltais
flīģelis”
Siguldas
Sporta skola
Kultūras nami
un sabiedriskie
centri

Allažu pagasta
pārvalde

Attīstības
pārvalde

Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Būvvalde

Juridiskā pārvalde

Dzimtsarakstu
nodaļa

Kanceleja

Bāriņtiesa

Izglītības pārvalde

Sociālais dienests

Kultūras pārvalde

Mores pagasta
pārvalde

Zemes nodaļa

Īpašumu
nodaļa

Siguldas tūrisma
attīstības
aģentūra

Investīciju
nodaļa

Siguldas novada
Domes
Sociālās aprūpes
māja
„Gaismiņas”

Personāla nodaļa
Bibliotēkas
Koncertzāle
„Baltais
flīģelis”

Darba un civilās
aizsardzības
nodaļa
Pašvaldības
policija

Allažu sporta
centrs

Sporta pārvalde

Pašvaldības uzņēmumi
Koncesijā nodotie
Uzņēmumi un īpašumi

Iznomātie īpašumi
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SIGULDAS NOVADA DOMES SASTĀVS
Siguldas novada Domē ievēlēta 2009. gada 6. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Siguldas novada Domē ir 15 deputāti:
Mitrevics Uģis
(Rīgas apriņķa novadu apvienība)
ugis.mitrevics@sigulda.lv
Zilvers Jānis
(Zaļo un Zemnieku savienība)
janis.zilvers@sigulda.lv
Bērziņš Verners
(Jaunais laiks) verners@allazi.lv
Borīte Jolanta
(Rīgas apriņķa novadu apvienība)
jolanta.borite@sigulda.lv
Čodars Ēriks
(Zaļo un Zemnieku savienība)
kks@allazi.lv
Dukurs Dainis
(Rīgas apriņķa novadu apvienība)
bobtrase@lis.lv
Jakobsons Aivars
(Zaļo un Zemnieku savienība)
aivars.jakobsons@sigulda.lv
Kiršteins Jānis
(Jaunais laiks)
buvvalde@allazi.lv
Malcenieks Māris
(Zaļo un Zemnieku savienība)
draudze@allazi.lv
Odziņš Jānis
(apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK)
janis@buvmeistars.lv
Sausiņa Līga
(Rīgas apriņķa novadu apvienība)
ligasausina@inbox.lv
Strautmanis Jānis
(partija "LPP/LC" saraksts )
Janis.Strautmanis@lba.lv
Vāgners Ainars
(Zaļo un Zemnieku savienība)
zsbajari@inbox.lv
Viļķina Eva
(Rīgas apriņķa novadu apvienība)
dienascentrs@sigulda.lv
Zaviļeiskis Andris
(Pilsoniskā savienība)
azavileiskis@inbox.lv
Zvejnieks Guntars
(Rīgas apriņķa novadu apvienība)
guntars.zvejnieks@gmail.com
Lai nodrošinātu Domes darbību un sagatavotu
jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, izveidotas
vairākas pastāvīgas komitejas, kuru darbu
reglamentē nolikumi, kas pieejami pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāts no 2011.gada
8.jūnija
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts līdz 2011.gada
25.maijam
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts

Siguldas novada Domes komitejas:
- Finanšu komiteja;
- Attīstības un tūrisma komiteja;
- Izglītības un kultūras komiteja;
- Sporta komiteja.
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SIGULDAS NOVADS
Novada apraksts
Siguldas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā,
robežojas ar Līgatnes, Amatas, Mālpils, Ropažu,
Inčukalna un Krimuldas novadiem.
Novada administratīvais centrs – Siguldas pilsēta.
Attālums no Siguldas pilsētas līdz galvaspilsētai
Rīgai – 53 km.

Siguldas novada Attīstības programma 2011. –
2017. gadam nosaka novada attīstības vīziju –
Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves kvalitāti,
attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un kultūru.

Teritoriālās vienības
Siguldas pilsēta
Mores pagasts
Siguldas pagasts
Allažu pagasts
SIGULDAS NOVADS
Novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš
A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)
un dzelzceļa līnija Rīga – Lugaži – valsts robeža.

Platība
18,5 km2
88,2 km2
96,9 km2
156,7 km2
360,3 km2
Lielāko daļu novada teritorijas veido meži un
lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Lielu daļu
teritorijas aizņem Gaujas Nacionālais parks.

meži

32,6%
5,0%
3,0%
2,7%
2,5%
1,7%

lauksaimniecībā izmantojamā
zemes
pārējās zemes
purvi
apbūve
ceļi

52,5%

Siguldas novads izveidots 2003. gada jūlijā,
apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam
un Mores pagastam. Administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā 2009. gada jūnijā Siguldas
novadam tika pievienots Allažu pagasts.
Novadā ir labi attīstīta infrastruktūra, iespējas
brīvā laika pavadīšanai un sevis pilnveidošanai.
Pieaugot
iedzīvotāju
skaitam,
palielinās
pašvaldības budžeta ieņēmumi un rodas vairāk
iespēju investīcijām, kas veicina novada turpmāko
attīstību.

ūdeņi

Siguldas novadam ir astoņas sadraudzības pilsētas:
Birštonas Lietuvā, Keila Igaunijā, Folčepinga
Zviedrijā, Štūre Vācijā, Angusa Skotijā, Logstora
Dānijā, Čiatūra Gruzijā. 2009. gadā Siguldas novada
Domes deputāti nolēma turpināt sadraudzību ar
Allažu pagasta sadraudzības pašvaldību Norvēģijā.
2011.gadā noslēgts līgums arī ar Hoču Polijā. 2004.
gadā Sigulda – vienīgā pilsēta no Latvijas - iestājās
Eiropas pilsētu apvienībā „Douzelage”, lai veicinātu
sadarbību un dalību Eiropas Savienības projektos.
Siguldieši ir pierādījuši, ka ar savām idejām,
entuziasmu un aktīvu darbu var būt labākie
kultūrā, sportā, zinātnē un citās jomās. Siguldas
novada pašvaldība ir atvērta jaunām idejām, kā
kopīgiem spēkiem attīstīt Siguldas novadu un
panākt iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos.
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Iedzīvotāji
2011. gada 31. decembrī Siguldas novadā deklarēti
17 804 iedzīvotāji. 81% novada iedzīvotāju dzīvo
Siguldas pilsētā, Allažos – 4%, Jūdažos – 3%,

pārējos ciemos – 5%, ārpus ciemu teritorijām – 7%
novada iedzīvotāju.

14

SIGULDAS NOVADA DOMES 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām, Siguldas
novadā ir pozitīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums
– 2011. gadā reģistrēts 271 jaundzimušais – 135
meitenes un 136 zēni – par 25 mazuļiem vairāk
nekā 2010. gadā. Siguldas novada Dome sveica
katra novadā deklarētā mazuļa vecākus ar vienu no

lielākajiem pabalstiem Latvijā, kas ir minimālās
algas apmērā – 200 lati, ja abi vecāki deklarējušies
Siguldas novadā. Savukārt, aizsaulē aizgājušo
novadnieku skaits samazinās – 2011. gadā
reģistrēti 155 miršanas gadījumi – par 53
cilvēkiem mazāk nekā 2010. gadā.

2010. gadā Siguldas novadā reģistrētas 155
laulības – novada Dzimtsarakstu nodaļā – 117, bet
Siguldas novada baznīcās – 38.

Šogad reģistrēts par 12 laulībām mazāk nekā 2010.
gadā.
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Ekonomiskais raksturojums
Siguldas novadā 2011.gadā reģistrēts 181
uzņēmums, likvidēti 24. Kopumā 2011.gadā
novadā (juridiskā adrese) ir 1580 uzņēmumi, tai
skaitā zemnieku saimniecības. Apmēram 90% no
uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu
atbildību (SIA).
Siguldas novadā dominējošā nozare ir tūrisms un
ar to saistītie pakalpojumi, tomēr ievērojamu
ieguldījumu novada attīstībā sniedz arī rūpniecības
un pakalpojumu nozares – mežsaimniecība un

koksnes pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve,
būvniecība, kūdras ieguve, lopkopība, augkopība,
lauksaimniecība,
tai
skaitā
netradicionālā
lauksaimniecība.
Novada
aktīvākie
uzņēmēji
apvienojušies
uzņēmēju apvienībās:
 Siguldas uzņēmēju klubs;
 Siguldas reģiona tūrisma biedrība.

10 lielākie iedzīvotāju nodokļa maksātāji:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

2010.gads
Siguldas novada Dome
SIA „Vita Mārkets”

2011.gads
Siguldas novada Dome
SIA „Vita Mārkets”

Dabas aizsardzības pārvalde
AS „Siguldas būvmeistars”
SIA „R.D.A”
SIA „ESSA”
SIA „Troll Sigulda”
SIA „Rīgas rajona slimnīca”
SIA „Kokpārstrāde 98”
SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””

Lai atbalstītu novada uzņēmējus, Siguldas novada
Dome
ieviesusi
vairākus
instrumentus
uzņēmējdarbības atbalstam:
 Saistošie noteikumi „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā”;
 līdzfinansējums līdz 50% infrastruktūras
objektu izbūvē uzņēmējiem, kas rada
jaunas, sabiedriska rakstura būves.
Līdzfinansējumu var saņemt ūdens,
kanalizācijas, ielu, ceļu, stāvlaukumu un
citu infrastruktūras objektu izbūvē.
Palīdzība daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
autostāvlaukumu izbūvē.

SIA „R.D.A.”
AS „Siguldas būvmeistars”
SIA „AD REM AUTO”
SIA „ESSA”
Dabas aizsardzības pārvalde
SIA „Kristīne RR”
SIA „Rīgas rajona slimnīca”
SIA „Venda 2”






infrastruktūras attīstības veicināšana,
nodrošināta
ūdensapgāde,
izbūvēta
kanalizācija, ielas;
teritorijas plānojumi – noteikta plānotā
(atļautā) teritorijas izmantošana, paredzot
komercapbūves,
ražošanas
objektu,
lauksaimniecībai un tūrismam nozīmīgu
teritoriju izvietojumu un inženiertehnisko
tīklu un objektu attīstību;
kopīgi ar NVA nodrošina ar algotiem
pagaidu darbiem bez daba palikšos
novada iedzīvotājus.

16

SIGULDAS NOVADA DOMES 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

SIGULDAS NOVADA DOMES REALIZĒTIE PROJEKTI
2010. gadā Siguldas novada pašvaldībā tika
izveidota Investīciju nodaļa, kas sadarbībā ar
Domes struktūrvienībām organizē un vada
projektu izstrādes procesus, kas saistīti ar
pašvaldības attīstību un finanšu līdzekļu piesaisti
no starptautiskajiem un vietējiem fondiem,
palīdzības
programmām
un
investīciju
kompānijām, kā arī koordinē darbību un konsultē
lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos,
sniedz konsultācijas NVO un uzņēmējdarbības
struktūrām par iespējām iesaistīties Latvijas
Republikas
un
starptautiskajās
finanšu
programmās.
Projekta nosaukums

Joma

Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcija un
infrastruktūras
pielāgošana tūrisma
produkta attīstībai
Materiāli tehniskās
bāzes pilnveide
vispārējās izglītības
programmas
īstenošanai Siguldas
2.vidusskolā
Velotūrisma maršruta
izstrāde un veloceliņa
izbūve Siguldā
Energoefektivitātes
paaugstināšana
Siguldas novada
medicīnas iestādēs
Siguldas novada
izglītības iestāžu
informatizācija
Ainavu plānojumu
izstrāde Eiropas pilsētu
un piepilsētu
teritorijām
(EUROSCAPE)
Sadraudzības svinības
2011 (Celebration of
Twinning 2011)
Motivācijas un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība
Siguldas novadā
Apmācība darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība
Siguldas novada
Attīstības programmas
2011. – 2018. gadam un
Teritorijas plānojuma
izstrāde
Speciālistu piesaiste
Siguldas novada
pašvaldībā
Sabiedriskā ēkas Birzes

Infrastruktūras
attīstība, tūrisms

2011. gadā pašvaldības Investīciju nodaļa
līdzdarbojusies 22 projektu sagatavošanā un
realizēšanā, piesaistot finansējumu no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda,
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pārrobežu
sadarbības programmām un citiem finanšu
instrumentiem. Pašvaldības projekti aptver
dažādas nozares – izglītību, tūrismu, transportu,
sociālo
integrāciju,
nodarbinātības
un
uzņēmējdarbības veicināšanu un vērsti uz novada
sakārtošanu, infrastruktūras attīstību, iedzīvotāju
labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanu.

Projekta
kopējās
izmaksas
LVL
835 426

Pašvaldības
līdzfinansējums
LVL
155 896

Iesniegts
finansēšanai
no:

Statuss
2011. gada
beigās:

ERAF

Notiek
realizācija

Vispārējās izglītības
kvalitātes
paaugstināšana

98 392

14 759

ERAF

Projekts
pabeigts

Infrastruktūras
attīstība, tūrisms

1 534 331

791 638

ERAF

Notiek
realizācija

Infrastruktūra

474 412

94 929

KPFI, Vides
ministrija

Projekts
pabeigts

Izglītība

113 857

0

ERAF, valsts
budžets

Notiek
realizācija

Vide

105 421

15 813

INTERREG IV C

Notiek
realizācija

Pārvalde, pilsētu
sadraudzība

6 500

0

Projekts
pabeigts

Sociālā aizsardzība

100 000

0

Programma
Eiropa
pilsoņiem
ESF

Nodarbinātība

209 558

0

ESF, NVA

Projekts
pabeigts

Pārvalde

29 931

0

ESF

Notiek
realizācija

Pārvalde

21 000

0

ESF

Notiek
realizācija

Infrastruktūra

169 400

64 400

ELFLA

Projekts

Notiek
realizācija
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ielā 4, Allažos,
rekonstrukcija
Pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte”
rekonstrukcija
Pāreja no fosilajiem uz
energoatjaunojamiem
energoresursiem
Allažu pamatskolā
sporta centrā
Tūrismam piemērotas
vides izveidošana Vōru
(Igaunija), Sigulda
(Latvija), St. Petersburg
(Krievija) pārrobežu
reģionos. (Stablishment
of environment in
Vōru(EE), Sigulda (LV),
St. Petersburg (RU) for
development of
tourism. (SVS
ACTIVETOUR))
Pārtikas mājražošanas
pārrobežu sadarbības
tīkla attīstības
veicināšana lauku
teritorijās” (Developing
rural food businesses
competitivness by
cross-border artisan
food networking
(FOODART)”)
Attālo apgabalu
attīstbas veicināšana,
izmantojot pārrobežu
VH tūrisma maršruta
vietējos Via Hanseatica
resursus. (Advancing
remote areas by
development of crossborder VH tourism
route of local resources
Via Hanseatica)
Pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis”
rekonstrukcija
Bērnu rotaļu un
atpūtas laukuma
izveidošana Siguldā,
Jaunatnes ielā 1a.
Sporta laukumu
renovācija Raiņa parkā
Akustisko sistēmu
iegāde Siguldas novada
iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu realizēšanai

pabeigts
Infrastruktūra

373 404

158 883

ERAF

Notiek
realizācija

Infrastruktūra

64 419

16 105

KPFI

Projekts
pabeigts

Tūrisms, sports,
infrastruktūra

702 804

35 140

Igaunijas,
Latvijas,
Krievijas
programma

Apstiprināts

Uzņēmējdarbības
atbalsts,
infrastruktūra

65 417

11 127,92

Igaunijas,
Latvijas
programma

Apstiprināts,
notiek
realizācija

Tūrisms

21 859

2186

Igaunijas,
Latvijas,
Krievijas
programma

Apstiprināts

Infrastruktūra

26 692

14 113

ERAF

Infrastruktūra

17 080

4 480

LEADER

Izstrādāts,
notiek
izvērtēšana
Izstrādāts,
apstiprināts

Infrastruktūra

17 080

4 480

LEADER

Kultūra

16 055

4 211

LEADER

2011. gadā tika pabeigti vairāki nozīmīgi
infrastruktūras projekti – energoefektivitātes
paaugstināšana Siguldas novada medicīnas
iestādēs; sabiedriskās ēkas Birzes ielā 4, Allažos
rekonstrukcija; kā arī īstenota pāreja no fosilajiem
uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu
pamatskolā un Allažu sporta centrā.

Izstrādāts,
apstiprināts
Izstrādāts,
apstiprināts

Divu nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošana
turpinājās – Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un
10 km garā veloceliņa izbūve.
Apstiprināti trīs pārrobežu sadarbības projekti.
Igaunijas-Latvijas
programmas
ietvaros
apstiprināts projekts pārtikas mājražošanas
pārrobežu sadarbības tīkla attīstības veicināšanai
lauku teritorijās, ko Siguldas novada Dome īsteno
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības un
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konsultāciju centru, Põlvas Attīstības centru un
Tartu universitāti Igaunijā. Savukārt IgaunijasLatvijas-Krievijas
programmas
ietvaros
apstiprināti divi projekti – tūrismam piemērotas
vides
izveidošana
Võru,
Siguldā
un
Sanktpēterburgā, kā ietvaros Siguldā plānots
attīstīt Laurenču slēpošanas trasi, un attālo

apgabalu attīstības veicināšana, izmantojot
pārrobežu VH tūrisma maršruta vietējos Via
Hanseatica resursus, kas tiks īstenots, iesaistot 18
projekta partnerus Latvijā un Igaunijā.
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SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
2009.
gads

Pamatbudžeta ieņēmumu veidi

2010.
gads

2011.
gads

2011./2010.
Ls

%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5300263

5858924

6093407

234483

4,00

Nekustamā īpašuma nodoklis

420479

576056

738763

162707

28,24

60814

41020

42475

1455

3,55

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

7304

7103

2467

-4636

-65,27

valsts nodevas

3079

2798

2198

-600

-21,44

Pašvaldības nodevas

4274

3461

3308

-153

-4,42

19883

23779

30527

6748

28,38

625031

119207

69645

-49562

-41,58

4899

4055

8740

4685

115,54

3361182

3433024

2545680

-887344

-25,85

Pašvaldības budžeta transferti

243318

137426

128176

-9250

-6,73

Budžeta iestāžu ieņēmumi

514139

499902

510337

10435

2,09

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

456250

1318838

1275474

-43364

-3,29

600000

1279802

679802

113,30

Azartspēļu nodoklis

Naudas sodi un sankcijas
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
atsavināšanas
Valsts budžeta transferti

Saņemtie aizņēmumi
Kopējie budžeta līdzekļi

11020915 12625593 12730999
105406
0,83
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības budžets sastāv no
pamatbudžeta un speciālā budžeta.
Pamatbudžetu
veido
nodokļu
ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi,
ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, soda
naudas), valsts un pašvaldību transfēri
(mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām
pašvaldībām) un aizņēmumi no Valsts kases.
Siguldas
novada
pašvaldības
2011.gada
pamatbudžeta ieņēmumi Ls 10175720 apmērā,
aizņēmums no valsts kases Ls 1279802 apmērā
un līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada Ls
1275474 apmērā.
2011.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
īpatsvars ir 47.86% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Kopā gada laikā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis saņemts Ls 6093407 apmērā,
tai skaitā 65302 lati par 2010.gadu.
Ls 160336 no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārskaitīti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā.
2011.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis
saņemts par 4% vai par Ls 234482 vairāk nekā
2010.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars budžetā ir
5.8%, tā kopējā summa ir Ls 738763. 2011.gada
nekustamā īpašuma nodoklis iemaksāts budžetā
100.04% apmērā no valsts noteiktās nodokļa
prognozes summas.
Transfertu ieņēmumi (dotācijas no valsts un
pašvaldību budžeta) ir Ls 2673856 apmērā, tai
skaitā mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku
darba algām – Ls 1969808, Eiropas Savienības
(ES) un valsts līdzfinansējuma daļa ES
īstenotajiem projektiem – Ls 419321. Ieņēmumi
no citām pašvaldībām par Siguldas izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir Ls 128176,
valsts dotācija sociālo pabalstu (GMI un apkurei)
izmaksai Ls 121492.
Par
pašvaldības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem saņemti Ls 510337, kas ir par
2.1% vai 10435 latiem vairāk nekā iepriekšējā
gadā. Minētajos pakalpojumos ietilpst pirmskolas
izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu
pakalpojumi, pašvaldības zemes un telpu noma,
kultūras iestāžu ieņēmumi par pasākumu
biļetēm, Tūrisma attīstības aģentūras ieņēmumi
par sniegtajiem pakalpojumiem un citi
pakalpojumi.
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Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

2009.
gads

2010.
gads

2011.
gads

2011./2010.
Ls

%

Vispārējie valdības dienesti

649875

622840

582715

-40125

-6,4

Aizņēmumu procenti

442390

431918

400586

-31332

-7,3

Pašvaldības budžeta transferti

878910

380923

320637

-60286

-15,8

98919

70218

-28701

-29,0

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība

136011

125512

114767

-10745

-8,6

Ekonomiskā darbība

567549

900241

1644734

744493

82,7

1077463

765283

1354000

588717

76,9

7773

4895

4143

-752

-15,4

667322

636429

609183

-27246

-4,3

4034345

5067831

4348308

-719523

-14,2

Sociālā aizsardzība

692471

874557

961443

34521

3,9

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa

530688

1440770

939900

-500870

-34,8

Teritoriju apsaimniekošana
Veselība
Kultūra un sports
Izglītība

Kopējie budžeta izdevumi

9684797
11350118
11319812
-51849
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības 2011.gada
budžeta izdevumos izlietoti Ls 11319812.
Analizējot pašvaldības budžeta struktūru
atbilstoši noteiktajām valdības funkcijām,
lielākais īpatsvars pašvaldības budžeta
izdevumos bija izglītībai – 38.41% jeb Ls
4348308
no
kopējiem
izdevumiem.
Pedagoģisko darbinieku darba algām
izmantota mērķdotācija Ls 1969808
apmērā, dažādu ar izglītību saistītu projektu
finansēšanai Ls 449949 un izglītības iestāžu
uzturēšanai Ls 1852983.
Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai
izlietoti līdzekļi 5.15%
apmērā no kopējā pašvaldības budžeta jeb
Ls 582715.
Budžeta
sadaļā
Ekonomiskā darbība ietilpst attīstības
pārvalde, tūrisms, būvvalde un dažādi
attīstības projekti, no kopējā pašvaldības
budžeta izdevumiem izlietots 14.53% jeb Ls
1644734. Tika veikti vairāki projekti ar ES
fondu līdzfinansējumiem - Ls 1095836
izlietoti projekta „Velotūrisma maršrutu
izstrāde un veloceliņu būvniecība”, Ls

170483 ēkas Birzes ielā 4, Allažos
rekonstrukcijai, Ls 25071 Allažu tautas
nama apkures sistēmas rekonstrukcijai, Ls
38954 projekta „Pāreja no fosilajiem uz
energoatjaunojamajiem resursiem Allažu
skolā” veikšanai.
Pašvaldības
mājokļu
un
teritoriju
apsaimniekošanai izlietots 11.96% jeb
1354000 lati no kopējā budžeta. Ls 418229
izlietoti projekta „Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcija” realizēšanai, Ls 241946 Ls
Siguldas novada teritorijas sakopšanai, Ls
88358
ieguldīts
Ūdenssaimniecības
projektu realizēšanai.
kultūrai un sportam 5.38% jeb 609183 lati,
sociālajai palīdzībai 8.03% jeb 939900 lati
no kopējā budžeta. Sociālajai palīdzībai
izlietots par 3.9% vairāk kā iepriekšējā
gadā. No pašvaldības budžeta ir izlietoti
818408 lati, no valsts budžeta saņemtā
dotācija 121492 lati.
Kredītu pamatsummas atmaksai izlietoti
961443 Ls vai 8.49% no kopējā budžeta.

-0,5

22

SIGULDAS NOVADA DOMES 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

23

SIGULDAS NOVADA DOMES 2011.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Siguldas novada pašvaldības speciālais budžets
Speciālā budžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2011./2010.
Ls

Dabas resursu nodoklis

%

14936

10225

15619

5394

52,8

250423

180295

210395

30100

16,7

12676

6232

8818

2586

41,5

Līdzekļu atlikums gada sākumā

145842

74668

75824

Kopā budžeta līdzekļi

423877

271420

310656

39236

14,5

Vispārējie valdības dienesti

1887

150

1715

1565

1043,3

Ekonomiskā darbība

1570

14800

41

-14759

-99,7

371000

239498

235020

-4478

-1,9

Sports un kultūra

1274

2317

15

-2302

-99,4

Izglītība

9448

4296

6305

2009

46,8

740

560

342

-218

-38,9

385919

261621

243438

-18183

-7,0

37958

9799

67218

Autoceļu fonds
Ziedojumi un dāvinājumi

Teritoriju apsaimniekošana

Sociālā aizsardzība
Kopā budžeta izdevumi
Līdzekļu atlikums gada beigās

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 234832. No
kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem 89.6%
jeb 210395 lati ir ielu un autoceļu fonda līdzekļi,
kas paredzēti Siguldas novada ielu un ceļu
apsaimniekošanai, 6.7% jeb Ls 15619 ir
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa un 3.7%
jeb Ls 8818 ir ziedojumi un dāvinājumi.
Uz gada sākumu bija speciālā budžeta līdzekļu
atlikums Ls 75824, no kuriem Ls 67003 ielu un

autoceļu fonda līdzekļi. Salīdzinot ar 2010.gadu
ieņēmumi ielu un autoceļu fondā palielinājušies
par 16.7% jeb 30100 lati.
Kopumā gada laikā pašvaldības ielu un ceļu
apsaimniekošanai tika izlietoti Ls 214208, lietus
ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanai no dabas
resursu nodokļa Ls 17249, ziedojumi un
dāvinājumi izlietoti 8363 latu apmērā.
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SIGULDAS NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI
Siguldas novada pašvaldības bilance 2011. gadam

Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

AKTĪVS
A
1000
1100

1

29 401 964

84 575

76 112

Attīstības pasākumi un programmas

55 351

62 492

1120

Licences, koncesijas un patenti

22 475

11 124

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

0

2 496

1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1280
1300

Nemateriālie ieguldījumi

2

30 878 722

1110

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Pamatīdzekļi
Zemes, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie pašvaldības nekustamie
īpašumi
Bioliģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par pamatlīzdekļiem

1320

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā

1330

Ilgtermiņa aizdevumi

1350

Pārējie ilgtermiņa ieguldījumu

1380

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

1310

2000

Apgrozāmie līdzekļi

6 749
28 814 571

26 822 396

22 732 240

22 461 107

83 796

16 816

1 533 848

1 344 577

1 888 468

830 334

2 315 296

1 922 246

30 669

30 716

230 254

216 600

1 979 576

2 503 456

1 857 835

1 965 426

0

514 966

0

1 000

2 293

1 293

119 448

20 771

2 163 065

1 989 984

2100

Krājumi

48 532

46 161

2300

Debitori

606 188

574 163

30 845

18 363

2400

I.

B
Ilgtermiņa ieguldījumi

Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem

2500

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2600

Naudas līdzekļi
BILANCE (1000 +2000)

230 000
1 247 500

1 351 297

33 041 787
31 391 948
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

PASĪVS
A
3000
3300
3500
3510
3520
5000
5100

1

2

22 530 528

Rezerves
Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžetu izpildes
rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Kreditori

8 848 350

8 717 343

13 682 178

12 805 317

12 612 147

11 969 966

1 070 031

835 351

10 511 259

9 869 288

8 677 508

8 221 812

Ilgtermiņa aizņēmumi

6 319 702

6 016 563

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

2 350 656

2 186 822

5190

Pārējās ilgtermiņa saistības

7 150

18 427

1 833 751

1 647 476

976 663

950 292

5200
5300

Ilgtermiņa saistības

21 522 660

5110

52005900

Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

198 150

201 058

5410

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

0

0

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

266 378

250 759

96 719

12 741

71 861

320

5600

I.

B
Pašu kapitāls

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5800

Pārējās īstermiņa saistības

21 601

19 114

5900

Nākamo periodu ieņēmumi

202 379

213 192

BILANCE (3000 +5000)

33 041 787
31 391 948
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par kreditoriem (saistībām) 2011.gadā

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

5000

KREDITORI

5100

Ilgtermiņa saistības

5112

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases

5151

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par
pakalpojumiem

5153

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas
Savienības finansējumiem projektiem

5159
5191
5200 - 5900
5212
5300/5310
5311
5314
5316
5410

Citi nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības
Īstermiņa saistības
Īstermiņa saistības no Valsts kases
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta
iestādēm
Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

10 511 259

9 869 288

8 677 508

8 221 812

6 319 702

6 016 563

1 900 137

1 712 958

450 519

473 864

7 150
1 833 751

18 427
1 647 476

976 663

950 292

198 150

201 058

192 521

197 810

1 932

89

3 697

3 159

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

5420

266 378

250 759

5421

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem

138 784

117 035

5422

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un
sociālās apdrošināšanas maksājumiem

32 978

27 695

5425

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par
aizņēmumiem

94 616

106 029

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

96 719

12 741

96 272

12 638

5600

Īstermiņa uzkrātās saistības

5611

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī

5621

Ieturējumi pēc izpildrakstiem

108

99

5629

Citi ieturējumi

339

4

71861

320

5700/5720

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5721
5722

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5723

Pievienotās vērtības nodoklis

5729

Pārējie nodokļi

5800/5810
5811
5813

Pārējās īstermiņa saistības
Citas saistības pret personālu
Saistības par saņemto drošības naudu un citiem
naudas līdzekļiem

5814

Īstermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības

5819

Pārējās īstermiņa saistības

5900/5910

Nākamo periodu ieņēmumi

19720
50479
1649

284

13

36

21601

19114

1075

763

7 656

5 882

11 274

11 263

1 596

1 206

202 379

213 192

5911

Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem

56 336

60 544

5913

Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības
finansētajiem projektiem

109 419

113 133

36 624

39 515

5919

Citi nākamo periodu ieņēmumi

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par debitoriem (prasībām) 2011.gadā
Konta
Nr.

Pārskata perioda beigās

Posteņa nosaukums

Kontu
uzskaites
vērtība

Neto
vērtība
KOPĀ
(1. - 5.)

Uzkrājumi aktīviem

(bruto)

pārskata
perioda
sākumā
(+)

palielinājums
(+)

samazinājums
(-)

Pārskata
perioda
sākumā
(neto)

KOPĀ
(2.+3.+4.)

2300

DEBITORI

699 189

90 988

14 552

-12 539

93 001

606 188

574 163

2310

Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem

202107

89872

14461

-12539

91794

110313

112642

2312

Prasības starp budžeta
iestādēm//prasības par
pamatbudžeta norēķiniem

2314

Prasības starp valsts un
pašvaldību budžeta iestādēm

2313

Prasības par speciālā budžeta
norēķiniem

2316

Prasības pret radniecīgajām
kapitālsabiedrībām

2319

Pārējas prasības pret pircējiem
un pasūtītājiem

192 069

Prasības par nodokļiem un
nodevām

2341

0
9917

9917
0
121

281

100 275

112 361

494 361

494 361

414 967

Prasības par nekustamo
īpašuma nodokli

417 181

417 181

345 920

2342

Prasības par iedzīvotāju
ienākuma nodokli

73 683

73 683

65 302

2349

Pārējās prasības par nodokļiem
un nodevām

3 497

3 497

3745

Pārmaksātie nodokļi

0

0

45 018

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

0

0

23835

2340

2370
2371
2372
2380

Prasības pret personālu

121

Darbiniekiem izsniegtie avansi

2382

Prasības par iztrūkumiem

1 116

2389

Pārējās prasības pret personālu

1 485

2399

Pārējās prasības
Pārējās iepriekš neklasificētās
prasības

14 461

-12539

91 794

0
2630

2381

2390

89 872

1116

0

0

1116

0

21183

1514

1536

29

0

29

91

1 116

1116
91

0
1 485

1536

0

0

0

0

91

91
91
91
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Nekustamā īpašuma nodokļu debitoru parādu sadalījums atbilstoši
termiņiem 2011.gadā

Kods

Nodokļa
nosaukums/termiņš

<=1

1-2

3-5gadi

>5

NI.ZEM

Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi

101 526

75 018

18 546

25 502

NI.EKA

Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām

85 257

65 338

29 006

16 988

KOPĀ
186 783
140 356
47 552
42 490
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Siguldas novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā 2011.gadā

Kapitālsabiedrību
nosaukums

uz 31.12.2011.

reģistrētais
pamatkapitāls

kopējais
daļu skaits

REĢISTRĒTĀ PAŠVALDĪBAS DAĻA PAMATKAPITĀLĀ, SASKAŅĀ AR
GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES DATIEM PĒC PAŠU KAPITĀLA UN
IZMAKSU METODES

Pašvaldības piederošās daļas
1 daļas
nominālvērtī
ba

ieguldījuma
summa

daļu skaits

Īpatsvars
%

Pārskata
perioda
sākumā

Sākotnējā
atzīšana(+),
izslēgšana (-)
2011.gadā
(latos)

Pārvērtēšana (+),
vērtības
samazinājums (-)

Citas
izmaiņas
(+;-)

Pašvaldības
ieguldījums
%

Pārskata
perioda
beigās

Radniecīgās
kapitālsabiedrības
SIA "SALTAVOTS",
VRN 40103055793
Siguldas pilsētas SIA
"JUMIS", VRN
40103032305

1 163 276

1163276

1,00

1 163 276

1 163 276

100

1422307

40 000

40 000

1,00

40 000

40 000

100

30 020

SIA "RĪGAS RAJONA
SLIMNĪCA", VRN
40003124730

542 392

542 392

1,00

542 392

542 392

100

SIA "OLIMPISKAIS
CENTRS SIGULDA",
VRN 40003411141

201 292

49

4108

29

119 132

59,18

1 946 960

1745717

1 745 697

1 864 800

0

0

0

0

0

0

514 966

30 424

30 424

1,00

788

788

2,59

788

2080

416

5,00

101

505

32 504

30 840

889

1293

SIA ''DZĒRVEŅU 5'',
VRN 50103422936
KOPĀ
Asociētās
kapitālsabiedrības
SIA "SIGULDAS
MĀJAS", VRN
40003894753
Pārējās līdzdalības
kapitālsabiedrību
kapitālā
SIA "RĪGAS APRIŅĶA
AVĪZE",VRN
40103037514
KKS ALLAŽU SAIME,
VRN 40003525960
KOPĀ

1 380 864

100

25 501

55 521

100

498 256

-76 806

421 450

100

14 843

-14 843

0

59,18

-15 280

-62 163

0

0

-820 000

514 966

305 034

0

1965426

-784 000

433 538

242 871

1 857 835

-514 966

0

0,00

788

2,59

1000

1505

1,30

1000

2293

505
65526

36 000

1293
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Pārskats par aizņēmumiem

N.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
summa

Parāds
uz
pārskata
gada
sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2011.gadā

Parāds
uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2012.gadā

1

Valsts kase

Siguldas 1.psk.sporta zāles būvniecība

05.02.2010.

30.09.2011.

EUR

100 000

50 001

50 001

0

0

2

Valsts kase

Siguldas pilsētas ūdens apgādes
projekta realizācija

05.02.2010.

20.11.2011.

EUR

24 600

12 799

12 799

0

0

3

Valsts kase

Siguldas pilsētas ielu asfalta seguma
atjaunošana

05.02.2010.

20.08.2012.

EUR

92 500

61 669

41 109

20 560

20560

4

Valsts kase

Sporta zāles aprīkojums

14.12.2001.

20.04.2011.

EUR

5 000

2 500

2 500

0

0

5

Valsts kase

Administratīvās ēkas iegāde

05.02.2010.

20.09.2012.

EUR

5 400

3 599

1 801

1 798

1798

6

Valsts kase

PBU Siguldas Siltums pamatkapitāla
palielināšanai

05.02.2010.

20.09.2013.

EUR

80 000

62 856

22 858

39 998

22858

7

Valsts kase

Siguldas pilsētas gājēju celiņu remonts

05.02.2012.

20.09.2014.

EUR

104 500

87 082

23 223

63 859

23224

8

Valsts kase

Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija

05.02.2010.

2015.11.20

EUR

503 150

419 291

83 859

335 432

83859

9

Valsts kase

Serpentīna ceļa rekonstrukcija

05.02.2010.

20.02.2016.

EUR

175 200

153 302

29 197

124 105

29197

10

Valsts kase

Nītaures ielas in dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija

05.02.2010.

20.02.2016.

EUR

240 700

210 613

40 116

170 497

40116

11

Valsts kase

Saltavota, Kr.Barona ielu
rekonstrukcija

05.02.2010.

20.02.2016.

EUR

270 600

236 775

45 101

191 674

45100

12

Valsts kase

Jūdažu sabiedriskā centra būvniecība

05.02.2010.

20.06.2016.

EUR

27 300

23 100

4 200

18 900

4200

13

Valsts kase

Siguldas novada ielu un ceļu
rekonstrukcija

05.02.2010.

20.06.2016.

EUR

108 000

95 042

17 278

77 764

17278
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N.p.k.

Aizdevējs

Mērķis
PII teritorijas rekonstrukcija

33

Aizņēmuma
summa

Parāds
uz
pārskata
gada
sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2011.gadā

Parāds
uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2012.gadā

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

05.02.2010.

20.06.2016.

EUR

68 380

57 861

10 520

47 341

10520

29.03.2007.

20.02.2017.

LVL

220 000

158 929

25 428

133 501

25428

22.06.2007.

20.04.2017.

LVL

1 278 887

925 713

148 116

777 597

148116

14

Valsts kase

15

Valsts kase

16

Valsts kase

Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
Ielu, ceļu rekonstrukcija, Svētku
laukuma, PII teritorijas, Kapličas
būvniecība

17
18

Valsts kase
Valsts kase

ERAF projekts "Atkritumu izgāztuves
Silzemnieki rekultivācija"
Jūdažu sabiedriskā centra būvniecība

23.10.2007.
19.03.2008.

20.07.2017.
20.03.2018.

LVL
LVL

182 015
349200

128 830
284109

19 820
39188

109 010
244 921

19820
39188

19

Valsts kase

Dārza ielas rekonstrukcija

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

887100

717750

99000

618 750

99000

20

Valsts kase

Siguldas pilsdrupu estrādes
rekonstrukcija

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

224000

181080

24980

156 100

24980

21

Valsts kase

Siguldas kapu jaunās Kapličas
būvniecība

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

346500

272600

37600

235 000

37600

22

Valsts kase

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

860000

696816

96112

600 704

96112

23

Valsts kase

Siguldas novada ielu, ietvju, ceļu
rekonstrukcija, remonts
Siguldas 3.psk.jumta remonts,
Nītaures ielas un dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

154250

125607

17324

108 283

17324

24

Valsts kase

Tautas nama rekonstrukcija Allaži

20.11.2002.

20.10.2017.

LVL

50000

24800

3600

21 200

3600

25

Valsts kase

Sociālās aprūpes mājas-dienas centra
Gaismiņas celtn.

26.03.2003.

20.03.2018.

LVL

60000

43500

6000

37 500

6000

26

Valsts kase

Allažu pag.notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve

08.04.2004.

20.03.2024.

LVL

110000

95600

7200

88 400

7200

27

Valsts kase

Infrastrukūras sakārtošana

05.02.2010.

30.09.2025.

EUR

65000

62815

4330

58 485

4332

28

Valsts kase

Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvn.

02.10.2006.

20.09.2031.

LVL

300000

300000

300 000

15192

29

Valsts kase

Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvn.

13.02.2007.

20.01.2032.

LVL

850000

850000

850 000

31875

30

Valsts kase

Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvn.

15.10.2007.

20.10.2032.

LVL

270000

270000

270 000

3375
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N.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

34

Aizņēmuma
summa

Parāds
uz
pārskata
gada
sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2011.gadā

Parāds
uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2012.gadā

300 000

0

31

Valsts kase

Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvn.

22.02.2008.

20.02.2033.

EUR

300000

300000

32

Valsts kase

Meža ielas un laukuma asfaltēšana

18.06.2008.

20.05.2012.

LVL

86964

45552

30368

15 184

15184

33

Valsts kase

Bērnudārza remonts, inv.iegāde

23.12.2008.

20.12.2011.

LVL

20000

6664

6664

0

0

34

Valsts kase

Siguldas pilsdrupu estrādes
rekonstrukcija un infrastruktūras
pielāgošana tūrisma produktu
attīstībai

28.03.2011.

2026.03.20

LVL

372047

0

0

311 858

26108

35

Valsts kase

Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņu izbūve Siguldā

26.05.2011.

20.06.2026.

LVL

1092839

0

9 884 132

950 292

967 944
7 296
365

57519

LVL

0
6 966
855

976 663

KOPĀ AIZŅĒMUMI

37

Wesemen
Sigulda SIA

Individuālais siltummezgls-PII
"Saulīte"

09.06.2005.

31.10.2015.

LVL

7 716

4 257

791

3 466

834

38

Wesemen
Sigulda SIA

Individuālais siltummezgls-PPII

15.09.20069.

01.10.2016.

LVL

10 061

6 525

976

5 549

1031

39

SEB
Unilīzings

Autobusa iegāde Mores PA

20.11.2007.

15.11.2012.

LVL

37 800

9 208

4 803

4 405

4405

40

SEB
Unilīzings

A/m Renault MASTER Passenger, FL

27.07.2010.

20.07.2011.

EUR

KOPĀ finanšu līzingi

PAVISAM KOPĀ

18 223

9 700

4 696

5 004

5004

73 800

29 690

11 266

18 424

11 274

6 996
7 314
9 957 932
545
961 558
789
987 937
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2012.GADĀ PLĀNOTĀS ATIVITĀTES
Siguldas novada Domes 2012. gada budžets 10 556
608 latu apmērā tika plānots, pamatojoties uz
vairākiem kritērijiem un uzdevumiem:
•pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes celšana, paaugstinot novada
iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
•pašvaldības rīcībā esošo resursu efektīva
un racionāla izlietošana, samazinot
neracionālos izdevumus;
•pašvaldības
rīcība
ieņēmumu
palielināšanai;
•pašvaldības rīcība īpašumu, ceļu, ielu,
ēku, skolu, kultūras namu un citu iestāžu
uzturēšana un remontēšana prioritārā
secībā.
Siguldas novada Dome ir uzsākusi vairākus ļoti
apjomīgus projektus novada turpmākajai attīstībai.
Dažādu projektu un investīciju īstenošanai 2011.
gada budžetā plānoti vairāk nekā 2,7 miljoni latu.
Siguldas novada pašvaldība 2012.gada budžetu
sastādījusi ar 100% izpildes prognozi no
aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90 %
– no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa. Esam
uzdrošinājušies plānot 100% ieņēmumu prognozi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ņemot vērā
iepriekšējā gada budžeta izpildi. Prognozētie
ienākumi pašvaldībai ļaus plānot konkrētu naudas
summu iecerēto mērķu sasniegšanai un svarīgu
projektu realizācijai, cenšoties padarīt pēc iespējas
vairāk, ticot, ka visu novada iedzīvotāju labklājība
un līdz ar to arī samaksātie nodokļi,
nesamazināsies.
Lielākie izdevumi 2012. gada budžetā paredzēti
izglītībai – 2,46 miljoni latu (bez pedagogu
atalgojuma mērķdotācijām), kurus plānots izlietot
skolu saimnieciskajiem un mācību izdevumiem.
Attīstības projektu īstenošana prasīs 1,87 miljonu
latu izdevumus, savukārt 1,16 miljonus latu
pašvaldība izlietos novada teritorijas un īpašumu
apsaimniekošanai:
gājēju/veloceliņu,
parku,
apstādījumu, dzīvokļu, kapu teritoriju un citu
teritoriju kopšanas izdevumiem, tai skaitā ielu
apgaismošanai – 205 tūkstoši latu. Savukārt ielu un
ceļu remontiem, jauninājumiem, apsaimniekošanai
un kopšanai plānots izlietot 740 tūkstošus latu.
Papildus jau minētajam, 302 800 latu paredzēts
izlietot bērnudārzu, skolu, kultūras, citu
pašvaldības
iestāžu
un
infrastruktūras
neatliekamākajiem remontdarbiem.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti Ls
157 547, sportam un kultūrai – 723 tūkstošus latu,
sociālajai palīdzībai – Ls 781 205.
2012.gadā tiks atklāta izremontētā Dzelzceļa
stacija un izbūvētais stacijas laukumu ar Laimas
pulksteni, tiks atklāta rekonstruētā Siguldas
viduslaiku pils ar viduslaiku ieroču ekspozīciju un
aktivitāšu piedāvājumu interesentu grupām,
ekspluatācijā tiks nodots 10 kilometru garais
veloceliņš. Notiks Laurenču aktīvās atpūtas
attīstības projekta turpināšana,
pašvaldība

turpinās darbu pie valsts investīciju piesaistes
jauna Siguldas sporta kompleksa būvniecībai un
Siguldas pilsētas kultūras nama siltināšanai,
uzlabošanai un sakārtošanai, kā arī sāks stadiona
izbūvi pie Siguldas 1. Pamatskolas, kā arī pabeigs
citus lielākus vai mazākus darbus, kas uzlabos
ikviena novadnieka dzīves kvalitāti.
Joprojām Siguldas novada pašvaldības uzdevums ir
ekonomiska un efektīva saimniekošana –
pašvaldība konsolidē budžetu, ceļot kvalitāti un
darba efektivitāti, kas dos iespēju mūsu novada
iedzīvotājiem dzīvot labāk.
Plānotie projekti, investīcijas, remonti un citi
uzlabojumi Siguldas novadā 2012.gadā
Izglītība
-Bērnudārza „Pīlādzītis” rekonstruēšana, papildus
atverot vēl divas jaunas grupas.
-Bērnudārza „Ābelīte” 4. un 10. grupu telpas
remontēšana.
-Remontdarbu veikšana Siguldas Valsts ģimnāzijā –
ēdnīcas priekštelpas remonts un aktu zāles grīdas
nomaiņa, 206 durvju nomaiņa un teritorijas
labiekārtošana.
-Allažu
pamatskolas
jumta
segums
un
apgaismojums klasēs nomainīšana.
-Siguldas 1. pamatskolas sporta laukuma
būvniecības darbu uzsākšana. Vairāku remontu
veikšana skolas telpās un jaunu krēslu iegādāšana
aktu zālei.
-Dažādu darbu veikšana izglītības iestādēs.
-Pie
koncertzāles
„Baltais
Flīģelis”
vidi
degradējošās mājas demontēšana, kuras vietā tiks
izbūvēts stāvlaukums.
-Nodarbinātības projekta turpināšana, kurā
pašvaldība sadarbībā ar uzņēmējiem piedāvā
jauniešiem iespēju strādāt vasaras brīvlaikā.
-Finansējuma
piešķiršana
skolēnu
vasaras
nometņu organizēšanai (pēc projektu konkursa
principa).
-Lai apmierinātu vecāku pieprasījumu, plānots
licencēt jaunas izglītības programmas bērnudārzos,
pamatizglītībā un vidējās izglītības posmā.
-Programmu piedāvājuma papildināšana Siguldas
novada Jaunrades centrā, iesaistot gan bērnus, gan
pieaugušos.
-Izglītības stratēģijas pabeigšana, tai skaitā
iezīmējot pamatlīnijas Laurenču skolas attīstībai.
Infrastruktūra
- Projekta „Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas
laukuma rekonstrukcija” realizēšana.
-Siguldas novada gājējiem un velosipēdistiem
svarīgā projekta „Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņa izbūve Siguldā” vairāk nekā 10 km
garumā pabeigšana.
-Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas pabeigšana un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu
attīstībai.
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-Gājēju un veloceliņu tīkla pilnveidošana, tai skaitā
P.Brieža ielas iztrūkstošajā posmā un Blaumaņa
ielas (posmā no Dārza līdz P.Brieža ielai)
gājēju/veloceliņa
izbūve.
Notiks
vairāku
iztrūkstošo savienojumu posmu izbūve un bojāto
trotuāru remonti.
-Gājēju pāreju pār dzelzceļu uzlabošana, vēl deviņu
gājēju pāreju izgaismošana bīstamākajās vietās.
-Apgaismojuma laternu no Allažu centra līdz skolai
uzstādīšana un gājēju pārejas izgaismošana.
-Apauguma noņemšana ar speciālu tehniku gar
novada ceļiem un ielām, sāngrāvju izveidošana un
atsevišķu grantēto ceļa segumu remontēšana.
-Ielu un ceļu vasaras un ziemas apsaimniekošana,
tai skaitā asfaltbedrīšu remonti.
-Ielu apgaismojuma vadības sadaļu modernizēšana
ar datorvadību.
-Sakārtot vidi uz pašvaldībai piederošās zemes pie
Jūdažu ezera.
-Septembrī plānota galīgās redakcija „Teritorijas
plānojumam 2012. – 2024. gadam” apstiprināšana.
Sociālā joma
-Divu sociālā pedagoga štatu vietu izveidošana
skolās, lai palīdzētu skolotājiem un skolas
administrācijai kvalitatīvi vadīt un organizēt
izglītības darbu skolās. Amata izveidošana sociālais
darbinieks preventīvam darbam ar nepilngadīgiem
likumpārkāpējiem, kā arī sociālais darbinieks, lai
uzlabotu dienesta pakalpojumu pieejamību
pagastos.
-Biedrības „Aicinājums Tev” atbalstīšana ESF
projekta „Dienas nodarbinātības centrs –
specializētā
darbnīca
Siguldas
novadā”
realizēšanai. Tas uzsāksies 2012. gada janvārī un
ilgs 24 mēnešus, ESF finansējums ir 98 tūkstoši
latu, un biedrību „Cerību spārni” realizēt ESF
projektu „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem Siguldas novadā”, kas uzsāksies
2012. gada janvārī un ilgs 18 mēnešus, ESF
finansējums ir 100 tūkstoši latu.
-Biedrība „Saullēkts” par ESF projekta naudu
turpinās uzlabot vecu cilvēku dzīves kvalitāti,
sniedzot viņiem kvalitatīvu aprūpes mājās
pakalpojumu. Plānots, ka novadā būs pieejami
specializētā transporta pakalpojumi, kurus
projekta ietvaros sniegs biedrība. Novadā būs
transports ar liftu.
-Pensionāru biedrība „Namiņā” pārcels lietoto
mantu apmaiņas punktu, kas pašlaik atrodas
slimnīcas telpās; organizēs veselīgu brīvā laika
pavadīšanu Siguldas senioriem, kā arī rīkos
dažādus izglītojošus pasākumus.
-Biedrības „Cerību spārni” jaunu pakalpojumu
sniegšana un uzlabošana – īslaicīgā bērnu
pieskatīšana, auklīšu dienests, asistenti bērniem ar
īpašām vajadzībām.
-Siguldas novada mazāk aizsargāto cilvēku
labklājībai
tiks
nodrošināta
kvalitatīva
pakalpojumu sniegšana, kā arī tiks veicināta sociālo
pabalstu saņēmēju līdzdarbība savas situācijas

uzlabošanai.
Tiks
paplašināts
piedāvāto
pakalpojumu klāsts un uzlabota to pieejamība.
Sabiedriskā kārtība
-Lai uzlabotu Pašvaldības policijas darbu un
nodrošinātu sabiedrisko kārtību, plānots iegādāties
vēl vienu operatīvo transporta līdzekli un
nodrošināt darbiniekus ar speciālajiem līdzekļiem.
-Velopatruļas izveidošana Siguldas novadā.
-Pilsētas
videonovērošanas
sistēmu
funkcionalitātes uzlabošana.
-Stingrāka ēku fasāžu stāvokļa kontrolēšana, lai tas
atbilstu
Siguldas
novada
saistošajiem
noteikumiem, jo tiks atjaunota dzelzceļa stacijas
ēka, tāpēc arī tās tuvumā esošajām ēkām jābūt
sakārtotām.
-Sadarbības turpināšana ar novada skolām – tiks
lasītas lekcijas par tēmām, kas saistītas gan ar
jauniešu atbildību, gan ar sabiedriskās kārtības
noteikumu ievērošanu.
-Turpināsies novada iedzīvotāju apmācība, lai
novadnieki varētu sekmīgi nokārtot eksāmenu un
iegūt velosipēda vadītāja apliecības.
-Pašvaldības policijas pārcelšana uz jaunām telpām
Siguldas Dzelzceļa stacijas ēkā.
-Uzlikto naudas sodu atmaksas mehānisma
kontroles pilnveidošana.
Kultūra
- Kultūrpolitikas stratēģijas izstrādāšana.
-Biļešu kases pārcelšana no Tūrisma informācijas
centra uz Siguldas pilsētas kultūras nama telpām.
-Uzņēmējdarbības atbalsta punkta izveidošana
Siguldas pilsētas kultūras namā.
-Akustiskās sistēmas iegādāšana pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu
realizēšanai.
- Allažu Tautas nama grīdas seguma atjaunošana,
-Mores kultūras nama apkures katla un skatuves
mehānisma rekonstruēšana.
-Jaunas un inovatīvas darbības formas jaunu
auditoriju piesaistīšanai.
-Atpazīstamību iemantojušo un citu tradicionālo
kultūras pasākumu organizēšana, piedalīšanās
starptautiskos kultūras projektos. Šogad 20.
Opermūzikas svētki, kuros blakus pasaules izciliem
māksliniekiem lielu akcentu liksim uz pašu
siguldiešu radošo talantu attīstīšanu.
-Jaunu pilsoniskās saskarsmes formu radīšana, lai
sasniegtu jaunas auditorijas, iesaistītu esošās un
nodrošinātu to līdzdalību kultūras procesos, jaunā
kvalitātē, aktivizējot saziņu kultūras interešu
grupās.
- Meklēsim līdzekļus, kuri ļautu attīstīt iedzīvotāju
kreativitāti, radīt radošus produktus un vidi.
Tūrisma joma
-Siguldas
viduslaiku
pils
atvēršana
pēc
rekonstrukcijas ar viduslaiku ieroču ekspozīciju un
aktivitāšu piedāvājumu grupām.
-Siguldas novada atpazīstamības veidošanai
plānota virkne aktivitāšu, tostarp dalība 12
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starptautiskos tūrisma gadatirgus, jaunu tūrisma
materiālu sagatavošana ar Siguldas novada tūrisma
piedāvājumu un citas aktivitātes.
-Tūrisma informācijas centra pārcelšana uz
plašākām telpām Siguldas Dzelzceļa stacijas ēkā.
-Plānota skārienjūtīgu informācijas punktu
izvietošana
gan
tūristiem,
gan
novada
iedzīvotājiem.
-Sadarbība ar kaimiņu novadu pašvaldībām – Cēsu,
Līgatnes, Amatas, Pārgaujas un Valmieras ar mērķi
izstrādāt vienotu tūrisma piedāvājumu Gaujas NP
teritorijā.
-Siguldas
novada
tūrisma
piedāvājumu
izstrādāšana un sadarbība ar tūroperatoriem.
-Tūrisma informācijas centra sniegto pakalpojuma
klāsta paplašināšana un citas aktivitātes.

Sports
- Aktīvās atpūtas centra Laurenčos projekta
īstenošanas
uzsākšana,
izbūvējot
distanču
slēpošanas trasi un piedāvājot aktīvās atpūtas
iespējas visu gadu. Laurenču slēpošanas trases
projekts paredz, ka Siguldas novadā būs Baltijā
vienīgā distanču slēpošanas trase 1,1 km garumā,
kura aprīkota ar saldēšanas iekārtām, lai sezonu
varētu uzsākt ātrāk nekā uzsnieg dabīgais sniegs
un turpināt iespējami ilgāk.
-Divu jaunu bērnu spēļu laukumu izveidošana
Jaunatnes un Zinātnes ielās, kā arī āra trenažieru
laukuma izveidošana Raiņa parkā.
-Projekta virzīšana par jauna Siguldas sporta
kompleksa būvniecību un Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trases rekonstrukciju.
-Piesaistot ES finansējumu, plānots izbūvēt aktīvās
atpūtas laukumu Morē un veikt Raiņa parka sporta
laukumu renovēšanu, kas ietver arī skeitrampu
atjaunošanu.
-Tradicionālo sporta pasākumu organizēšana un
atbalstīšana.
-Bērnu un jauniešu un augsto sasniegumu sporta
atbalstīšana.
-Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas izstrādes
pabeigšana.
-Siguldas novada komandas piedalīšanās Latvijas
III Olimpiādē Liepājā un citos sporta pasākumos.
-Siguldas novada sporta nozares mājas lapas
izveidošana, kuras nepieciešamība tika vairākkārt
minēta Siguldas novada sporta speciālistu tikšanās
reizēs.
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REVIDENTA ZIŅOJUMS
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SIGULDAS NOVADA DOMES LĒMUMS
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