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CIENĪJAMIE SIGULDAS NOVADA DOMES
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA LASĪTĀJI!
Siguldas novadam
2012.gads
bijis
izaicinājumiem
bagāts – īstenoti
sarežģīti un vērtīgi
projekti,
iesākti
darbi,
kurus
turpināsim
arī
nākamajā gadā.
Budžetā
vairāk
nekā 25% finanšu
līdzekļu
tika
atvēlēti attīstībai – infrastruktūras uzlabošanai.
2012.gadā īstenoti vairāki novada iedzīvotājiem
nozīmīgi projekti – atklāta Livonijas ordeņa Siguldas
pils un rekonstruētā dzelzceļa stacija, ekspluatācijā
nodots 10 kilometru garš veloceliņš, norisinājies
aktīvs Laurenču aktīvās atpūtas kompleksa
būvniecības darbs, kā arī pabeigti citi projekti, kas
uzlabo ikviena novadnieka dzīves kvalitāti.
GALVENIE
NOTIKUMI,
KAS
IETEKMĒJUŠI
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU PĀRSKATA GADĀ
Līdz 2012.gada 31.decembrim Siguldas novadā
deklarējušies 18 178 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar
2011.gadu iedzīvotāju skaits audzis par 374
personām. Siguldas novadā turpina pieaugt
dzimstības rādītāji - Dzimtsarakstu nodaļā
2012.gadā reģistrēts 221 jaundzimušais novadnieks
– par četriem mazuļiem vairāk nekā 2011.gadā, kad
tika reģistrēti 217 jaundzimušie.
Izglītība
• Siguldas novada Dome, ņemot vērā
vidusskolēnu skaita samazināšanos, kas ir
visas Latvijas tendence, un sākumskolas
skolēnu skaita palielināšanos, kas ir
Siguldas novada īpaša iezīme, ir pieņēmusi
lēmumu par Siguldas novada vidusskolas
likvidēšanu un jaunas sākumskolas izveidi.
Turpmāk vakara izglītības programmu
nodrošinās Siguldas pilsētas vidusskola, bet
līdzšinējās novada vidusskolas telpās
Laurenčos no 2013.gada 1.septembra tiks
atvērta jauna sākumskola.
• 2012.gada septembrī līdzās skolēnu
pārvadājumiem lauku teritorijās izveidots
pilsētas autobusa maršruts, kas pārvadā arī
Siguldas pilsētas skolēnus, kopumā tie ir
deviņi autobusu maršruti. Visos šajos
maršrutos Siguldas novadā deklarētie
iedzīvotāji, uzrādot ID karti, var
pārvietoties bez maksas.
• Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes 2012.gadā apmeklē 837
bērni, salīdzinājumā ar 2011.gadu –
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja
781 bērns. Lielāks pirmsskolas izglītības
iestāžu apmeklējums tika nodrošināts,
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atverot divas jaunas grupiņas pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis” un mazliet
palielinot bērnu skaitu visās pirmsskolas
izglītības iestādēs. Pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs 2012.gadā strādā 105
pedagogi.
Pašvaldība palielinājusi līdzfinansējumu
100 latu apmērā tiem vecākiem, kuru bērni
stāv rindā uz pašvaldības bērnudārzu, bet
raduši iespēju bērnu izglītot privātajā
bērnudārzā.
2012.gadā
veikts
virtuves
remonts
pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”,
savukārt Mores pamatskolā licencēta
pirmsskolas
izglītības
programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem.
Siguldā darbu uzsākusi jauna privātā
pirmsskolas izglītības iestāde „Tulpīte”, kas
uzņem bērnus no 1,5 – 6 gadu vecumam, un
atrodas Cēsu ielā 10.
Siguldas novada skolas 2012.mācību gadā
apmeklē 1893 skolēni, strādā 175 pedagogi.
Siguldas Valsts ģimnāzijā veikti aktu zāles,
sanitāro mezglu, ēdnīcas priekštelpas un
citu telpu remontdarbi, kā arī teritorijas
labiekārtošana.
Draudzīgā aicinājuma fonds noteicis
2012.gada skolu reitinga rezultātus,
saskaņā ar kuriem Siguldas Valsts
ģimnāzija pilsētu ģimnāziju grupā ir
1.vietā, ģimnāziju grupā – 6., bet
kopvērtējumā – 8.vietā.
Siguldas
pilsētas
vidusskolā
notika
bibliotēkas izveide, logu maiņa sākumskolas
korpusā un telpu remontdarbi.
Siguldas
1.pamatskolā
veikta
apgaismojuma maiņa, krēslu iegāde aktu
zālei, kā arī gaiteņa un telpu remontdarbi.
Allažu pamatskolai uzlikts jauns jumta
segums.
Pabeigta skolu informatizācija – projekta
ietvaros sešas Siguldas novada skolas tika
apgādātas ar 114 stacionārajiem un 10
portatīvajiem datoriem, iegādāti pieci
multimediju
tehnikas
komplekti
–
interaktīvās tāfeles un projektori, kā arī
attīstīti seši lokālie datortīkli.
Jūlijā Siguldas Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” notika X Starptautiskie latviešu
jauno mūziķu meistarkursi.
Siguldas novada Jaunrades centrā izveidots
Tehnoloģiju tornis, kas ir aprīkots ar 12
Mindstorms NXT 2,0 Lego robotu būves
komplektiem, kā arī četriem datoriem
programmēšanai un mēbelētu darbnīcu
robotikas apgūšanai.
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Siguldas novadā aizsākusies Jušu kustība.
Juši ir dziļuma pētnieki, kuri par savu
mājvietu izvēlējušies Siguldu. Unikālā bērnu
kustība Juši ir radīta, lai palīdzētu bērniem
izprast un pētīt lietas un notikumus sev
apkārt.
Siguldas novada pašvaldība 5000 latu
apmērā atbalstījusi deviņas skolēnu vasaras
nometnes.
Turpinās skolēnu nodarbinātības projekts
vasarā, kuram pieteicās 254 skolēni
(salīdzinājumam – 2011.gadā iesniegti 189
pieteikumi).

Kultūra
• 2012.gada beigās pabeigta Siguldas novada
kultūras namu reorganizācija – ir
optimizēta
visu
kultūras
iestāžu
administratīvā darbība. Siguldas pilsētas
kultūras nams pārdēvēts par Siguldas
novada Kultūras centru, kas apvieno visas
novada kultūras iestādes: koncertzāli
„Baltais Flīģelis”, Siguldas pagasta kultūras
namu, Jūdažu Sabiedrisko centru, Allažu
pagasta Tautas namu un Mores pagasta
Tautas namu.
• Turpmāk uz pasākumiem Siguldas novadā
un Latvijā biļetes varēs nopirkt Siguldas
novada Kultūras centra biļešu kasē.
• Siguldas novadā ir plašs kultūras
piedāvājums – notikuši vairāk nekā 250
kultūras pasākumi.
• Novadā darbojas 30 amatiermākslas
kolektīvi, kuros iesaistījušies apmēram 560
iedzīvotāji. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu
dalību skatēs un svētkos, tērpu un mūzikas
instrumentu iegādi.
• Siguldas novadā īstenoti dažādi kultūras
projekti turpat 80 tūkstošu latu vērtībā,
savukārt izglītības un kultūras projektu
atbalstam piešķirti vairāk nekā 20 tūkstoši
latu.
• 2012.gadā Allažu pagasta Tautas namā
atjaunota zāles un skatuves grīda, kā arī
priekškars, bet Mores pagasta Tautas namā
atjaunots skatuves mehānisms un veikts
elektroinstalācijas remonts, iegādāts jauns
priekškars.
• Siguldas novada pašvaldība līdzdarbojusies
projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta
2014” aktivitātēs.
Sports
• Notiek Laurenču sporta un aktīvās atpūtas
kompleksa izveide – jau no novembra
beigām bez maksas ir iespējams slēpot
distanču slēpošanas trasē, kas izveidota no
pērnā gada sniega.
• Siguldas novada pašvaldības vadība un
speciālisti cīnījās par finansējuma piesaisti
jauna
Siguldas
sporta
kompleksa
būvniecībai.
• Ministru kabinets piešķīra 200 000 latu SIA
„Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda””

rekonstrukcijas projekta izstrādei un
neatliekamo pasākumu īstenošanai trases
drošības uzlabošanai.
• Uzsākta Siguldas 1.pamatskolas sporta
laukuma būvniecība, kas no pašvaldības
budžeta prasīs 336 tūkstošus latu.
• LEADER projekta ietvaros renovētas
skeitrampas, kā arī Raiņa parkā uzstādīti
āra trenažieri.
• Nosiltināta Siguldas Sporta skola, veikts
skolas fasādes remonts.
• 2012.gadā apstiprināta Siguldas novada
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības
stratēģija 2012.-2017.gadam.
• Siguldas novadā darbojas 30 sporta
klubi/biedrības. Bērni un jaunieši, papildus
mācībām, ar sportu var nodarboties 26
vietās. Šādu iespēju izmanto gandrīz 1000
audzēkņi.
• 2012.gadā Siguldas novadā notikuši vairāk
nekā 200 dažāda mēroga sporta pasākumi.
• Siguldā noticis tradicionālais 22.Latvijas
riteņbraucēju Vienības brauciens.
• Siguldā, Lorupes gravā, pirmoreiz noticis
Pasaules kausa posms skrituļslalomā.
Tūrisms
• Pēc vērienīgas rekonstrukcijas 2012.gada
maijā atklāta Livonijas ordeņa Siguldas pils,
kurā apmeklētāji var uzkāpt Dienvidu un
Ziemeļu torņos, kas līdz šim nebija pieejami,
pastaigāties pa mūra sienām, izbaudīt
senatnīguma auru un ainavas, kas paveras
no torņa uz Gaujas senleju un pārējiem
pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem
centriem.
• Izveidoti seši jauni velomaršruti un
nokomplektēts ziemas atpūtas piedāvājums
Siguldas novadā.
• Kopš septembra Tūrisma informācijas
centrs
ir
ieguvis
plašas
telpas
rekonstruētajā dzelzceļa stacijas ēkā.
• Siguldas novada pašvaldība paplašinājusi
sadarbību ar novada un reģiona tūrisma
uzņēmējiem – ir izveidota Tūrisma
uzņēmēju konsultatīvā padome – Siguldas
novads tāpat kā vēl citas pašvaldības
iesaistījies Gaujas nacionālā parka tūrisma
klastera attīstības veicināšanā.
• Būtisks sasniegums ir Siguldas novada
zīmola „S!gulda aizrauj!” 3.vieta Latvijas
pilsētu zīmolu topā.
Sociālā joma
• Līdz 2012.gada beigām dažādos pabalstos
izmaksāti 263 356 lati. Sociālo palīdzību
saņēmuši 2310 iedzīvotāji. Par 20%
samazinājies
garantētā
minimālā
ienākuma pabalsta saņēmēju skaits, bet par
30% samazinājušies 2012.gadā pabalstā
izmaksātie līdzekļi. Samazinājies arī
kopumā sociālās palīdzības pabalstu
pieprasītāju skaits, kuri vērsušies pēc
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palīdzības Siguldas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā.
• 2012.gadā darbu uzsākuši divi sociālie
pedagogi, sociālais darbinieks darbam ar
nepilngadīgām personām un sociālais
darbinieks pagastos.
• Siguldas novada Dienas centrā darbojas 29
organizācijas, atbalsta grupas un klubi,
savukārt „Namiņā” pulcējas pensionāru
biedrība „Sigulda”, Vingrošanas klubiņš un
Māmiņu klubs. Šajās telpās notiek arī
izstādes, semināri un citi pasākumi.
• 2012.gada
Siguldas
novada
Dome
parakstīja Nodomu protokolu ar Norvēģijas
Tirdzniecības pārstāvjiem par kopienas
„Cerību sēta” projekta tālāko attīstības
gaitu.
Pašvaldības policija
• Lai uzlabotu Siguldas novada Pašvaldības
policijas darbu, iegādāts vēl viens
operatīvais transporta līdzeklis, kas
aprīkots ar audio un video novērošanas
sistēmām.
• Izveidota velopatruļa, kas ir lielisks veids,
kā ērti un ekonomiski sekot līdzi kārtības
uzturēšanai Siguldas novadā.
• Pašvaldības policija pārcēlusies uz jaunām
telpām – tās atrodas Siguldas dzelzceļa
stacijā.
• Vasarā notikušas deviņas bezmaksas
nodarbības velosipēdu vadītāju apmācībai iespēju bez maksas saņemt vadītāja
apliecību izmantojis 71 novada iedzīvotājs.
• Par Pašvaldības policijas profesionālo
darbu liecina fakts, ka darbinieki ārpus
savas kompetences palīdzējuši Valsts
policijas pārstāvjiem aizturēt deviņas
personas, kas izdarījušas likumpārkāpumus.
Infrastruktūra
• Infrastruktūras
objektu
sakārtošanai,
uzlabošanai un jaunu objektu izbūvei
Siguldas novadā 2012.gadā ieguldīti 3,6
miljoni latu, no kuriem Siguldas novada
pašvaldības budžeta finansējums ir 2,8
miljoni latu, savukārt Eiropas Savienības
atmaksātie līdzekļi ir 876 763 latu.
• Siguldā atklāta rekonstruētā dzelzceļa
stacijas ēka, laukums, Laimas pulkstenis, kā
arī izveidots stāvlaukums un satiksmes
mezgls, lai uz stacijas ēku var pārcelt arī
autoostu. Projekta izmaksas – aptuveni 1,2
miljoni latu.
• Siguldā tiek izbūvēts gājēju/veloceliņš
Pulkveža Brieža ielā, kas stiepjas 1,6
kilometru garumā, savukārt Rūdolfa
Blaumaņa ielā izveidots celiņš puskilometra
garumā. Līdzās tam veikta izbūve vai
remonts gājēju ietvju posmos Krišjāņa
Barona, Parka, Nītaures un Ausekļa ielās.
• Pašvaldība grozījusi saistošos noteikumus
par
līdzfinansējuma
saņemšanu
infrastruktūras objektu uzlabošanai, proti,

līdzfinansējumu līdz pat 90% apmērā var
saņemt
arī
daudzdzīvokļu
māju
piebraucamo
ceļu
remontam.
Izsludinātajam
līdzfinansējumam
daudzdzīvokļu māju iebraucamo ceļu un
laukumu sakārtošanai līdz 2012.gada
beigām
saņemti
32
iesniegumi.
Remontdarbu kopējās izmaksas sniedzas
pāri 100 tūkstošiem latu.
• Rožu ielā atjaunots asfalta segums visas
ielas garumā.
• Ielu apgaismojuma izbūve notikusi Skolas,
Ausekļa, Strēlnieku, Melioratoru, Čiatūras,
Nītaures, Vildogas ielās, Ķiparu ciematā un
Nurmižu ceļa posmā, savukārt 23 gājēju
pārejas aprīkotas ar speciālām lampām.
• Siguldas pilsētā un pagastā veikti grantēto
ceļu posmu remonti 13 kilometru garumā.
• 2012.gadā izveidoti bērnu rotaļu laukumi
Institūta ielā un Jaunatnes ielā, bet Raiņa
parkā notikusi bērnu laukuma atjaunošana,
mini
golfa
teritorijas
sakārtošana,
skeitrampu, āra trenažieru uzstādīšana un
sakārtotas ūdens kaskādes.
• Pēc iedzīvotāju ieteikumiem gājēju ietvju
malās izvietoti atpūtas soliņi un atkritumu
urnas.
• Demontētas vecās ietves, to vietā iesēts
zālājs, kā arī nojaukti vairāki vidi
degradējoši objekti tālākās teritorijas
attīstībai.
• Mores pagastā veikti ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības būvdarbi, teritorijas
un ūdens noteces sakārtošana, kā arī
teritorijas labiekārtojums Siguldas ielā.
• Allažu pagastā izbūvēts ielu apgaismojums
no Allažu pamatskolas līdz centram un 23
kilometru garumā veikti grantēto ceļu
posmu remonti.
• Pie Allažu pagasta pārvaldes rekonstruēts
ieejas bloks ar uzbrauktuvi cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
• Allažu tūrisma objektiem izgatavotas un
uzstādītas jaunas norāžu plāksnes, kā arī
sakārtota tēlniecības klasiķa T.Zaļkalna
apbedīšanas vieta.
Sabiedrība
• Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts
Siguldas novada ģerbonis, kurš veidots, par
pamatu izmantojot Siguldas pilsētas
ģerboni, kas 2013.gadā atzīmēs savu 75
gadu jubileju.
• Vasarā notika pirmais jaundzimušo
sveikšanas pasākums „Esmu dzimis Siguldas
novadā”, kurā tika sveikti gada pirmajos
sešos mēnešos Siguldas novadā piedzimuši
un deklarēti 108 jaundzimušie.
• Vasaras beigās izveidots Siguldas novada
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts.
• Pabeigta Teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam izstrāde.
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Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā
oktobra beigās atcelta „Garantētas vietas
rezervācijas līguma” maksa 50 latu apmērā
ārpus Siguldas novada deklarētajām
Latvijas iedzīvotājām. Atcelta maksa Ls 350
apmērā arī plānveida ķeizargrieziena
operācijai pēc relatīvām medicīniskām
indikācijām.
Siguldas novada pašvaldība aizsāka jaunu
tradīciju – dot iespēju 18.novembra svētku
laikā saņemt lentītes Latvijas karoga
krāsās. Iedzīvotāji izmantoja šo iespēju,
lentītes saņemot gandrīz 1,5 kilometru
garumā.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
nozīmīgajā jubilejā sveica vecāko Siguldas
novada iedzīvotāju – Hermani Dzelzkalnu,
kuram 23.decembrī apritēja 103 gadi. Gada
garumā sveiktas arī divas simtgadnieces.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics un Siguldas novada Domes
deputāts, Kamaniņu un bobsleja trases
direktors Dainis Dukurs tika ievēlēti par
Latvijas
Olimpiskās
komitejas
izpildkomitejas locekļiem.
Iznācis Siguldas jauniešu dzejas krājums
„Jaunais ceļš”, kurā apkopoti 11 Siguldas
jauno dzejnieku un četru fotogrāfu darbi.
Grāmata tika prezentēta neparastā vietā –
Siguldas pilsētas autobusa maršrutā.
18.februārī
Latvijā
notika
tautas
nobalsošana par likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”, kas
paredzēja krievu valodai noteikt otras
valsts valodas statusu pieņemšanu. Siguldas
novadā piedalījās 11 199 iedzīvotāji, pret
grozījumiem Satversmē balsoja 94,71% jeb
10 581 iedzīvotājs, par grozījumiem balsoja
5,29% jeb 591 balsstiesīgais pilsonis, 27
balsošanas zīmes atzītas par nederīgām,
kurās balsotāju griba nav saprotama.

BŪTISKĀKĀS
PĀRMAIŅAS
PAŠVALDĪBAS
DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU
REZULTĀTIEM, RISKI UN NESKAIDRIE APSTĀKĻI,
AR KURIEM PAŠVALDĪBA SASKARAS
Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem
veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
un ēkām, mājokļiem. Šie nodokļi, kā arī likums „Par
nekustamo 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.
Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un
nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. Pašvaldībai ir
aizņēmumi no Valsts kases 6 961 310 latu apmērā
(uz 01.01.2013). 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.
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.
NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪSTISKI IETEKMĒT
PAŠVALDĪBAS DARBU NĀKOTNĒ
2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Domes sēdē
tika apstiprināts 2013.gada pašvaldības budžets 10
642 771 latu apmērā, kas sastāv no 9 691 249 latu
ieņēmumu prognozes, 519 671 latu ietaupījuma no
2012.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts Kases 431
851 latu apmērā. 2013.gadā vēl ieplānots ņemt
kredītu no Valsts kases 2 565 641 latu apmērā
izglītības un Eiropas Savienības projektu
finansēšanai – tad kopējais pašvaldības budžets būs
13 208 412 latu.
2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 6 189 719
latu apmērā, bet no nekustamā īpašuma nodokļa –
811 926 lati. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos
ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 63,9% un
nekustamā īpašuma nodoklim – 8,4% pret kopējiem
pašu ieņēmumiem. Prognozētie nodokļu ieņēmumi
2013.gadā ir par 260 406 latiem mazāki nekā
2012.gadā faktiskie nodokļu ieņēmumi, jo līdz ar
2013.gada
sākumu
samazināta
iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likme uz 24%.
Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar
100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā
nekustamā
īpašuma
nodokļa.
2013.gada gada budžeta plānošana ir ļoti sarežģīta,
ņemot vērā neatliekamās veicamās lietas, kā arī
ieņēmumu un izdevumu dinamikas izmaiņas. Valstī
mainīta noteikto nodokļu politikas kārtība, kā arī
turpmākajos pāris gados samazināsies Eiropas
fondu līdzfinansējums. Tomēr arī šogad esam
uzdrošinājušies plānot 100% ieņēmumu prognozi no
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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, paaugstinot visu novada iedzīvotāju
labklājību.
Plānojot budžetu, Siguldas novada pašvaldība
izvirzījusi uzdevumu - efektīva novada nodokļu
maksātāju sarūpētā budžeta izlietošana:
1. uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves
labklājību jebkurā pašvaldības kompetences
sfērā;
2. gūstot ienākumus, peļņu no pašvaldības
radītajām vērtībām, pakalpojumiem, kas ar
šādu mērķi radītas (piemēram, tūrisma
produkti, inovatīvi kultūras pasākumi un citas
lietas);
3. novada atpazīstamības, identitātes un zīmola
kvalitātes celšanā, netieši dodot pienesumu, tai
skaitā finansiālu iepriekšminētām lietām.
Siguldas novada pašvaldības 2013.gada lielākās
investīciju prioritātes:
1. Laurenču skolas rekonstrukcija – jaunas
sākumskolas izveide, kas piedāvās inovatīvu
apmācības modeli. Jau šobrīd jaunās
sākumskolas projekta izstrādei ir izveidota
darba grupa, kurā ir iesaistīti dažādu nozaru
izglītības speciālisti. Jaunās sākumskolas
koncepcijas izstrādē piedalās arī potenciālo
skolēnu vecāki. Skolas koncepcijas galvenās
vadlīnijas norāda, ka izglītības iestāde solās
būt atšķirīga no novadā esošajām. Tā būs
pilnas dienas. Skolā bērns varēs uzturēties
līdz brīdim, kad vecāki beigs darbu, plānots,
ka tas varētu būt līdz pat plkst.19.00. Skola
nodrošinās
ne
tikai
pamatizglītības
vajadzības, bet arī papildus izglītības iespējas
un individuālo darbu (mājas darbu) izpildi
turpat skolā, kā arī piedāvās aktīvās un
pasīvās atpūtas iespējas. Skolā būs pieejama
pamatizglītības programma ar padziļinātu
dabaszinātņu un tehnoloģiju ievirzi, kā arī
sportu. Skolēni no pirmās klases apgūs angļu

valodu, bet otru svešvalodu – sākot no
3.klases.
2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecība, lai ar vietām pirmsskolas
izglītības iestādēs nodrošinātu visus bērnus
no 1,5 gadu vecuma. Siguldas novadā ik
gadus pieaug dzimstības rādītāji, tādēļ
jautājums par jaunu pirmsskolas izglītības
iestādi ir ļoti svarīgs.
3. Laurenču sporta un aktīvās atpūtas
kompleksa izveide, radot iespēju aktīvai
atpūtai vasarā un ziemā. Plānots, ka jau
2013.gada distanču slēpošanas sezonu
Siguldā varēs uzsākt sporta un aktīvās
atpūtas centrā Laurenčos, kura būvniecības
darbi norisinās Igaunijas–Latvijas–Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas projekta
SVS
ACTIVETOUR
ietvaros.
Ar
šīs
programmas atbalstu Siguldā top unikāla
distanču slēpošanas trase ar iebūvētu
aukstuma iekārtu mākslīgā sniega seguma
saglabāšanai un servisa māja. Vasarā trasi
varēs izmantot skrituļslidotāji, nūjotāji, kā
arī tā būs piemērota skriešanai, ko
nodrošinās koka mulčas seguma 1,5 metru
plata josla gar asfaltēto daļu visā trases
garumā. Laurenču kompleksa apvidū ir arī
orientēšanās poligons un vairākas kalnu
riteņbraukšanas trases.
Siguldas novada pašvaldības uzstādījums:
trasei nākotnē jāstrādā tā, lai spētu segt visas
nepieciešamas izmaksas, un tā nebūtu
papildu slogs pašvaldības budžetam.
Siguldas novada Dome 2013.gadā, mērķtiecīgi
strādājot, turpinās īstenot nozīmīgus jaunus
projektus iedzīvotāju labklājības uzlabošanā.

2013.gada 24.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 (01.01.2013.)

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
01.01.2012. – 31.12.2012.
15 deputāti
Uģis Mitrevics
Jānis Zilvers
Inese Zīle
Dace Spriņķe
360, 43
18 178 (PMLP dati)

2012. gadā Siguldas novadā notikušas 24 Domes
sēdes, kurās pieņemti 412 lēmumi. Saskaņā ar
Siguldas novada Domes nolikumu, Domes sēdēs,
kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties
aicināts ikviens novada iedzīvotājs.
2012. gadā Siguldas novada Dome no juridiskām
personām saņēmusi 3770 dokumentus, no fiziskām
personām – 2549 dokumentus. Pašvaldība
pagājušajā gadā nosūtījusi 6696 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 vairākus gadus
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.
gadā
Siguldas
novada
pašvaldības
administrācijā strādāja 103 darbinieki (divi no tiem
atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā), no tiem 36
vīrieši un 65 sievietes. Gada laikā darba tiesiskās
attiecības izbeigtas ar 15 darbiniekiem, bet
nodibinātas ar 14 darbiniekiem, slēgtas divas amata
vietas, bet izveidotas 4 jaunas štata vietas. 2011.
gadā nodibināta jauna iestāde Pašvaldības aģentūra
„Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”, kurā no
2012.gada 1.maija ir nodarbināti 11 darbinieki.

2012. gadā Siguldas novada Domes administrācijā
strādā 63 darbinieki ar augstāko izglītību, no tiem
27 darbiniekiem ir maģistra grāds, 36 darbiniekiem
– bakalaura grāds. 40 darbiniekiem ir vidējā
izglītība vai vidējā speciālā izglītība. 31 darbiniekam
darba pieredze Siguldas novada Domē ir vairāk par
10 gadiem, 30 darbiniekiem tā ir 5-9 gadi, 2-4 gadus
novada Domē strādā 21 darbinieks, savukārt līdz
vienam gadam - 19 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. 2012. 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
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atgriezeniskās saites iespējas – diskusijas,
komentāri, „vēstule pašvaldībai” un citas.
2012.gadā izveidota arī mājaslapas mobilā versija.
Mājaslapas apmeklētāju skaits 2012. 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
sociālo portālu twitter.com, un no 2012.gada
vasaras arī sociālo portālu facebook.com,
piedāvājot papildu iespējas 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. 2012. gadā notikušas
vairākas diskusijas ar Siguldas pilsētas, Siguldas,
Mores un Allažu pagasta iedzīvotājiem par 2012.
gada un 2013. gada budžetā iekļaujamajām
aktivitātēm, notikušas arī diskusijas ar novada
uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
Jau ceturto 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 (likvidēta
2012.gada 31.decembrī);
• 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 novada Kultūras centrs;
• Siguldas pagasta Kultūras nams;
• Mores pagasta Tautas 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 „Rīgas
Apriņķa Avīze”;
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;
• Gaujas Nacionālā parka tūrisma klāsterī.
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SIGULDAS NOVADA DOMES SASTĀVS
SIGULDAS NOVADA DOME
Komitejas

Komisijas

Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors

Siguldas novada
Pakalpojumu
centrs

Skolas

Siguldas
pagasta
pārvalde

Finanšu pārvalde

Allažu pagasta
pārvalde

Attīstības
pārvalde
Zemes nodaļa

Pirmskolas
izglītības
iestādes

Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Būvvalde

Jaunrades
centrs

Juridiskā pārvalde

Dzimtsarakstu
nodaļa

Kanceleja

Bāriņtiesa

Mākslu skola
„Baltais
Flīģelis”
Siguldas
Sporta skola

Siguldas novada
Kultūras centrs

Siguldas
novada
bibliotēka

Izglītības pārvalde

Sociālais dienests

Kultūras pārvalde

Siguldas tūrisma
attīstības
aģentūra

Īpašumu
nodaļa
Investīciju
nodaļa

Siguldas novada
Domes
Sociālās aprūpes
māja
„Gaismiņas”

Personāla nodaļa

Darba un civilās
aizsardzības
nodaļa

Pašvaldības uzņēmumi

Koncesijā nodotie
Uzņēmumi un īpašumi

Pašvaldības
policija
Iznomātie īpašumi
Allažu sporta
centrs

Mores pagasta
pārvalde

Sporta pārvalde
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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
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 deputāte

Domes deputāts

Domes deputāts

Siguldas novada Domes komitejas:
- Finanšu komiteja;
- Attīstības un tūrisma komiteja;
- Izglītības un kultūras komiteja;
- Sporta komiteja;
- Sociālā 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 1.jūnijā,
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 deviņas 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
2012. gada 31. decembrī Siguldas novadā deklarēti
18 178 iedzīvotāji. 63% novada iedzīvotāju dzīvo

Siguldas pilsētā, Siguldas pagastā 22%, Allažos –
11%, Morē – 4% novada iedzīvotāju.
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Atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām, Siguldas
novadā ir pozitīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums
– 2012.gadā reģistrēts 221 jaundzimušais
novadnieks – 114 puikas, 107 meitenes, savukārt
2011. gadā tika reģistrēti 217 jaundzimušie.
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 – 2012.gadā reģistrēti 154
aizsaulē aizgājušie novadnieki, 2011. gadā
reģistrēti 155 miruši novadnieki.

2012. gadā Siguldas novadā reģistrētas 159
laulības – novada Dzimtsarakstu nodaļā – 117, bet
Siguldas novada baznīcās – 42.

Šogad reģistrēts par astoņām laulībām mazāk nekā
2011. gadā.
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Ekonomiskais raksturojums
Siguldas novadā 2012.gadā reģistrēts 173
uzņēmumi, likvidēti 34. Kopumā 2012.gadā novadā
(juridiskā adrese) ir 1692 aktīvi 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;
• Gaujas NP tūrisma klāsteris.

10 lielākie iedzīvotāju nodokļa maksātāji:
Nr.
1.
2.

2011.gads
Siguldas novada Dome
SIA „Vita Mārkets”

2012.gads
Siguldas novada Dome
SIA „Vita Mārkets”

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

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”

SIA „R.D.A.”
AS „Siguldas būvmeistars”
SIA „Kokpārstrāde 98”
Dabas aizsardzības pārvalde
SIA „Rīgas rajona slimnīca”
SIA „Husvik”
SIA „Essa”
SIA „Troll Sigulda”

Būtiski samazinājies bezdarba līmenis Siguldas
novadā - no 7,8% 2011.gadā uz 6,1% pagājušajā
gadā. Tajā skaitā sazinājies reģistrēto ilgstošo
bezdarbnieku skaits. Tas skaidrojams kopējo
ekonomisko situāciju valstī un saglabātu
ekonomisko aktivitāti novada uzņēmēju vidū.
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 un iebraucamo ceļu
izbūvē.

•

•

•

•

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 palikušos
novada iedzīvotājus;
2012.gadā nodibināts Siguldas novada
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts.
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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
Velotūrisma maršruta
izstrāde un veloceliņa
izbūve Siguldā
Dzelzceļa stacijas ēkas
un stacijas laukuma
rekonstrukcija

Infrastruktūras
attīstība, tūrisms

Siguldas novada
izglītības iestāžu
informatizācija
Motivācijas un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība
Siguldas novadā
Siguldas novada
Attīstības programmas
2011. – 2018. gadam un
Teritorijas plānojuma
izstrāde
Speciālistu piesaiste
Siguldas novada
pašvaldībā
Siguldas novada
pašvaldības kapacitātes
stiprināšana Eiropas
Savienības politiku
instrumentu un citu
finanšu palidzibas
līdzfinansēto projektu
īstenošanā
Ainavu plānojumu
izstrāde Eiropas pilsētu
un piepilsētu
teritorijām
(EUROSCAPE)
Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko
mantojumu (ZEN)
Tūrismam piemērotas
vides izveidošana Vōru
(Igaunija), Sigulda

2011. gadā pašvaldības Investīciju nodaļa
līdzdarbojusies 20 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
532 383

Pašvaldības
līdzfinansējums
LVL
69209

Iesniegts
finansēšanai
no:

Statuss
2012. gada
beigās:

ERAF, valsts
budžets

Projekts
pabeigts

Infrastruktūras
attīstība, tūrisms

1 220 604

616161

ERAF, valsts
budžets

Projekts
pabeigts

Infrastruktūra

772 217

350123

ERAF, Valsts
budžets

Izstrādāts,
apstiprināts,
realizēts

Izglītība

113 857

0

ERAF, valsts
budžets

Projekts
pabeigts

Sociālā aizsardzība

100 000

0

ESF

Notiek
realizācija

Pārvalde

29 931

0

ESF

Projekts
pabeigts

Pārvalde

21 000

0

ESF

Projekts
pabeigts

Pārvalde

21 520

0

ESF

Notiek
realizācija

Vide

105 421

15 813

INTERREG IV C

Notiek
realizācija

Kultūra

90 450

13 567

INTERREG IV C

Notiek
realizācija

Tūrisms, sports,
infrastruktūra

126 0000

690 000

Igaunijas,
Latvijas,
Krievijas

Notiek
realizācija
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(Latvija), St. Petersburg
(Krievija) pārrobežu
reģionos. (SVS
ACTIVETOUR)
Pārtikas mājražošanas
pārrobežu sadarbības
tīkla attīstības
veicināšana lauku
teritorijās” (FOODART)
Attālo apgabalu
attīstības veicināšana,
izmantojot pārrobežu
VH tūrisma maršruta
vietējos Via Hanseatica
resursus.
Pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis”
rekonstrukcija
Allažu ciema
labiekārtošana
Bērnu rotaļu un
atpūtas laukuma
izveidošana Siguldā,
Jaunatnes ielā 1a.
Sporta laukumu
renovācija Raiņa parkā
Akustisko sistēmu
iegāde Siguldas novada
iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu realizēšanai
Alternatīvas biomasas
izmantošanas iespējas
bioloģiskās
daudzveidības un
ainavas uzturēšanai
lauksaimniecības
zemēs
Energoefektivitātes
paaugstināšana
Laurenču skolas ēkā

programma

Uzņēmējdarbības
atbalsts,
infrastruktūra

65 417

7 850

Igaunijas,
Latvijas
programma

Notiek
realizācija

Tūrisms

21 859

2186

Igaunijas,
Latvijas,
Krievijas
programma

Notiek
realizācija

Infrastruktūra

26 692

14 113

ERAF

Projekta
pabeigts

Infrastruktūra

70 422

23 239

ELFLA

Infrastruktūra

17 080

4 480

ELFLA

Izstrādāts,
apstiprināts
Projekts
pabeigts

Infrastruktūra

17 080

4 480

ELFLA

Kultūra

16 055

4 211

ELFLA

Vide

53 541

19 269

LIFE+

Izstrādāts,
apstiprināts

Infrastruktūra

187 244

50912

KPFI

Noraidīts

2012. gadā tika pabeigti vairāki nozīmīgi
infrastruktūras projekti – Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcija, 10 km garā veloceliņa izbūve un
Siguldas stacijas ēkas un stacijas laukuma 1.kārtas
rekonstrukcija.
Tiek realizēti 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
konsultāciju centru, Põlvas Attīstības centru un
Tartu universitāti Igaunijā. Savukārt IgaunijasLatvijas-Krievijas programmas ietvaros notiek

Projekts
pabeigts
Projekts
pabeigts

realizācija diviem projektiem – tūrismam
piemērotas vides izveidošana Võru, Siguldā un
Sanktpēterburgā, kā ietvaros Siguldā plānots
attīstīt Laurenču distanču 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.
Sadarbībā ar biedrību „Baltijas Vides Forums” tika
izstrādāts LIFE+ programmas projekts, kura
mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību un
uzturēt raksturīgās ainavas lauksaimniecības
zemēs. Projekta realizācija, kopā ar vēl septiņiem
partneriem, tiks uzsākta 2013.gada beigās.
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SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
2010.
gads

Pamatbudžeta ieņēmumu veidi

2011.
gads

2012.
gads

2012./2011.
Ls

%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5858924

6093407

6445475

352068

5,78

Nekustamā īpašuma nodoklis

576056

738763

816682

77919

10,55

41020

42475

47716

5241

12,34

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

7103

2467

7157

4690

190,11

Valsts nodevas

2798

2198

2420

222

10,10

Pašvaldības nodevas

3461

3308

6250

2942

88,94

23779

30527

32345

1818

5,96

119207

69645

44513

-25132

-36,09

4055

8740

54662

45922

525,42

3433024

2545680

2941696

396016

15,56

Pašvaldības budžeta transferti

137426

128176

154835

26659

20,80

Budžeta iestāžu ieņēmumi

499902

510337

564261

53924

10,57

1318838

1275474

1410775

135301

10,61

600000

1279802

780933

-498869

-38,98

12625593

12730999

13309720

578721

4,55

Azartspēļu nodoklis

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

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Saņemtie aizņēmumi
Kopējie budžeta līdzekļi
Valsts budžeta maksājumi saistību dzēšanai

200000
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 transferti
(mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām
pašvaldībām) un aizņēmumi no Valsts kases.
Siguldas
novada
pašvaldības
2012.gada
pamatbudžeta ieņēmumi Ls 11 118 012,
aizņēmums no valsts kases Ls 780 933 un
līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada
Ls 1 410775, valsts dotācija Ls 200 000, kas
paredzēta aizņēmumu dzēšanai un tika piešķirta
novada reformu veikšanai apvienojoties Siguldas
novadam un Allažu pagastu.
2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
īpatsvars ir 48.43% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Kopā gada laikā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis saņemts Ls 6 445 475
apmērā,tai skaitā Ls 71 752 par 2011.gadu.

Ls 125 056 no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārskaitīti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā.
2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis
saņemts par 5.78% vai par Ls 352 068 vairāk
nekā 2011.gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars budžetā ir
6.14%, tā kopējā summa ir Ls 816 682. 2012.gada
nekustamā īpašuma nodoklis iemaksāts budžetā
92.3% apmērā no valsts noteiktās nodokļa
prognozes summas.
Transfertu ieņēmumi (dotācijas no valsts un
pašvaldību budžeta) ir Ls 3 096 531 apmērā, tai
skaitā mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku
darba algām – Ls 1 948 918, Eiropas Savienības
(ES) un valsts līdzfinansējuma daļa ES
īstenotajiem projektiem – Ls 876 763. Ieņēmumi
no citām pašvaldībām par Siguldas izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ir Ls 154 483,
valsts dotācija sociālo pabalstu (GMI un apkurei)
izmaksai Ls 81 743, pārējās mērķdotācijas Ls 34
624.
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Par
pašvaldības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem saņemti Ls 564 261, kas ir par
10.6% vai par Ls53 924 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, biļešu ieņēmumi
par Siguldas Livonijas ordeņa pils apmeklējumu
un citi pakalpojumi.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA PA GADIEM
14000000

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Budžeta iestāžu ieņēmumi

12000000

Pašvaldības budžeta transferti
10000000

Valsts budžeta transferti
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas

8000000

Nenodokļu ieņēmumi
6000000

Naudas sodi un sankcijas
Pašvaldības nodevas

4000000

Valsts nodevas
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

2000000

Azartspēļu nodoklis
0

2010.gads

2011.gads

2012.gads

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2012.GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA
Budžeta iestāžu ieņēmumi
4.24%

Atlikums gada sākumā 10.6%

Saņemtie aizņēmumi 5.87%
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis 48.43%

Pašvaldības budžeta transferti
1.16%

Valsts budžeta transferti
22.10%

ieņēmumi no īpašuma
atsavināšanas 0,41%
Nenodokļu ieņēmumi 0,33%

Nekustamā īpašuma nodoklis
6.14%

Sodi un sankcijas 0,24%
Pašvaldības nodevas
0,05%

Valsts nodevas
0.02%
Ieņēm.no uzņēmējdarbības un
īpašuma 0,05%

Azarspēļu nod. 0.37%
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Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

2010.
gads

2011.
gads

2012.
gads

2012./2011.
Ls

%

Vispārējie valdības dienesti

622840

582715

637255

54540

9,4

Aizņēmumu procenti

431918

400586

360617

-39969

-10,0

Pašvaldības budžeta transferti

380923

320637

311818

-8819

-2,8

98919

70218

22143

-48075

-68,5

Sabiedriskā kārtība

125512

114767

160890

46123

40,2

Ekonomiskā darbība

900241

1644734

2952080

1307346

79,5

Teritoriju apsaimniekošana

765283

1354000

1359579

5579

0,4

4895

4143

4608

465

11,2

634429

609183

731384

122201

20,1

5067831

4348308

4472312

124004

2,9

874557

909078

801672

-107406

-11,8

1440770

961443

1127262

165819

17,2

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

Veselība
Kultūra un sports
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa
Akciju vai paju iegāde
Kopējie budžeta izdevumi

35000
11348118

11319812

12976620

1656808

14,6

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības 2012.gada
budžeta izdevumos izlietoti Ls 12 976 620.
Analizējot pašvaldības budžeta struktūru
atbilstoši noteiktajām valdības funkcijām,
lielākais īpatsvars pašvaldības budžeta
izdevumos bija izglītībai – 34.46% jeb Ls
4 472 312. Pedagoģisko darbinieku darba
algām izlietoti līdzekļi Ls 1 949 312 apmērā,
dažādu ar izglītību saistītu projektu
finansēšanai Ls 110 917 un izglītības iestāžu
uzturēšanai Ls 2 522 999.
Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai
izlietoti līdzekļi 9.4% apmērā no kopējā
pašvaldības budžeta jeb Ls 637 255.
Budžeta sadaļā - Ekonomiskā darbība,
ietilpst
Attīstības pārvalde, tūrisms,
būvvalde un dažādi attīstības projekti, no
kopējā pašvaldības budžeta izdevumiem
izlietots 22.75% jeb Ls 2 852 080. Tika
realizēti projekti piesaistot ES fondu
līdzfinansējumu ar kopējo summu Ls
2 014 627. Siguldas dzelzceļa stacijas ēka un
stacijas laukuma rekonstrukcijai tika
izlietoti Ls 1 256 917, sporta kompleksa
„Laurenči”
būvniecībai
Ls
222 757,
pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”

rekonstrukcijai Ls 71 562, veloceliņu
izbūves pabeigšanai Ls 113 225, Siguldas
pilsdrupu rekonstrukcijas pabeigšanai Ls
94 898 un citi projekti. Bez tam ieguldot
pašvaldības budžeta līdzekļus, tika veikts
ielu un ceļu remonts Ls 401 468 apmērā,
izbūvēta ietve Blaumaņa ielā Ls 98 659
apmērā, Pulkveža Brieža ielas gājēju un
veloceliņa izbūvei izlietoti Ls 113 225,
Siguldas
Jaunās
pils
kompleksa
rekonstrukcijā ieguldīti Ls 71 968, novada
ielu
apgaismojuma
ierīkošanai
un
rekonstrukcijai izlietoti Ls 176 677.
Pašvaldības
mājokļu
un
teritoriju
apsaimniekošanai izlietots 10.48% jeb
1 359 579 lati no kopējā budžeta, Ls
367 750 izlietoti Siguldas novada teritorijas
sakopšanai
un
jaunu
apstādījumu
izveidošanai,
Ls
76
210
ieguldīti
ūdenssaimniecības projektu realizēšanai.
Kultūrai un sportam 5.63% jeb 731 384 lati,
sociālajai palīdzībai 6.18% jeb 801 672 lati
no kopējā budžeta. Kredītu pamatsummas
atmaksai izlietoti Ls 1 127 262 vai 8.69% no
kopējā budžeta.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA PA GADIEM

Aizņēmumu pamatsummas atmaksa

14000000

Sociālā aizsardzība
Izglītība

12000000

Kultūra un sports
10000000

Veselība
Teritoriju apsaimniekošana

8000000

Ekonomiskā darbība
6000000

Sabiedriskā kārtība
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

4000000

Pašvaldības budžeta transferti
Aizņēmumu procenti

2000000

Vispārējie valdības dienesti
0

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2012.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA
Aizņēmumu pamatsumma
8.69%

Vizpārējie valdības dienesti
4.91% Aizņēmumu procenti 2.78%

Paju iegāde
0.27%

Pašvaldības budžeta transferti
2,4%
Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem 0,17%

Sociālā aizsardzība
6.18%

Sabiedriskā kārtība
1,24%

Ekonomiskā darbība
22.75%

Izglītība
34.46%

Teritoriju apsaimniekošana
10.48%
Kultūra un sports 5,63%

Veselība 0,04%
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Siguldas novada pašvaldības speciālais budžets
Speciālā budžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012./2011.
Ls

Dabas resursu nodoklis

%

10314

15619

19733

4114

26,3

180295

210395

180043

-30352

-14,4

6332

8818

6201

-2617

-29,7

74668

75824

66405

271609

310656

272382

-38274

-12,3

150

1701

12

-1689

-99,3

180862

235021

166607

-68414

-29,1

Teritoriju apsaimniekošana

7694

41

16433

16392

39980,5

Sports un kultūra

2317

841

100

-741

-88,1

Izglītība

4213

6305

8428

2123

33,7

549

342

147

-195

-57,0

195785

244251

191727

-52524

-21,5

75824

66405

80655

Autoceļu fonds
Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā budžeta līdzekļi
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība

Sociālā aizsardzība
Kopā budžeta izdevumi
Līdzekļu atlikums gada beigās

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumi 2012.gadā bija Ls 205
977.
No kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem
87.41% jeb Ls 180 043 ir ielu un autoceļu
fonda līdzekļi, kas paredzēti Siguldas
novada ielu un ceļu apsaimniekošanai,
9.58% jeb Ls 19 733 ir ieņēmumi no dabas
resursu nodokļa un 3.01% jeb Ls 6 201 ir
ziedojumi un dāvinājumi.

Uz gada sākumu speciālā budžeta līdzekļu
atlikums bija Ls 66 405. Salīdzinot ar
2011.gadu, ieņēmumi ielu un autoceļu fondā
samazinājušies par 14.4%, jeb Ls 30 352.
Kopumā gada laikā pašvaldības ielu un ceļu
apsaimniekošanai tika izlietoti Ls 166 607,
lietus
ūdens
un
kanalizācijas
apsaimniekošanai no dabas resursu nodokļa
Ls 16 447, ziedojumi un dāvinājumi izlietoti
8 674 latu apmērā.
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2012.GADA SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU STRUKTŪRA

Ziedojumi un
dāvinājumi 3.01%

Dabas resursu
nodoklis 9.58%

Ceļu fonds
87.41%

2012.GADA SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMU STRUKTŪRA

Izglītība 4.39%
Sports un kultūra
0,05%

Sociālā
aizsardzība 0,08%
Vispārējie
valdības dienesti
0,01%

Teritoriju
apsaimniekošana
8.57%

Ekonomiskā
darbība 86.9%
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SIGULDAS NOVADA DOMES FINANŠU PĀRSKATI
Siguldas novada pašvaldības bilance 2012. gadam
Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

B

1

2

AKTĪVS
A
1000
1100

Nemateriālie ieguldījumi

31 963 114

30 878 722

85 962

84 575

1110

Attīstības pasākumi un programmas

59 057

55 351

1120

Licences, koncesijas un patenti

26 905

22 475

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

0

0

1180
1200

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Pamatīdzekļi

1210

Zemes, ēkas un būves

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1230
1240
1250

Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie pašvaldības nekustamie
īpašumi

1260

Bioliģiskie un pazemes aktīvi

1280

Avansa maksājumi par pamatlīzdekļiem

1300

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

0

6 749

29 906 620

28 814 571

24 616 918

22 732 240

145 829

83 796

1 634 819

1 533 848

1 228 467

1 888 468

2 241 791

2 315 296

30 669

30 669

8 127

230 254

1 970 532

1 979 576

1 889 958

1 857 835

34 450

0

0

0

788

2 293

45 336

119 448

1 350 985

2 163 065

2100

Krājumi

62 612

48 532

2300

Debitori

641 443

606 188

2400
2500
2600
I.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Naudas līdzekļi
BILANCE (1000 +2000)

33 174

30 845

0

230 000

613 756

1 247 500

33 314 099

33 041 787

25

SIGULDAS NOVADA DOMES 2012.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

B

1

2

PASĪVS
A
3000
3300
3500
3510
3520
5000
5100

22 466 421

Rezerves

8 834 343

8 848 350

13 632 078

13 682 178

13 682 178

12 612 147

-50 100

1 070 031

10 847 678

10 511 259

6 430 609

8 677 508

5 998 793

6 319 702

426 637

2 350 656

5 179

7 150

4 417 069

1 833 751

962 517

976 663

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

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

5190

Pārējās ilgtermiņa saistības

52005900
5200
5300

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

22 530 528

222 849

198 150

5410

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

0

0

5420

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

288 233

266 378

117 182

96 719

5600

I.

Pašu kapitāls

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

113 729

71 861

5800

Pārējās īstermiņa saistības

9 718

21 601

5900

Nākamo periodu ieņēmumi

2 702 841

202 379

BILANCE (3000 +5000)
33 314 099
33 041 787
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par kreditoriem (saistībām) 2012.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

10 847 678

10 511 259

6 430 609

8 677 508

5 998 793

6 319 702

0

1 900 137

426 637

450 519

5 179
4 417 069

7 150
1 833 751

962 517

976 663

222 849

198 150

214 686

192 521

1 340

1 932

6 823

3 697

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

5420

288 233

266 378

5421

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem

134 716

138 784

5422

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un
sociālās apdrošināšanas maksājumiem

32 032

32 978

5425

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par
aizņēmumiem

85 324

94 616

117 182

96 719

5600

Īstermiņa uzkrātās saistības

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

5611

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī

116 593

96 272

5621

Ieturējumi pēc izpildrakstiem

291

108

5629

Citi ieturējumi

298

339

113 729

71861

33 433
79 134

19720
50479

1 145

1649

17

13

9 718

21601

1 183

1075

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

1 527

7 656

5814

Īstermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības

1 971

11 274

5819

Pārējās īstermiņa saistības

5 037

1 596

5900/5910

2 702 841

202 379

5911

Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem

69 631

56 336

5913

Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības
finansētajiem projektiem

2 587 978

109 419

45 232

36 624

5919

Nākamo periodu ieņēmumi

Citi nākamo periodu ieņēmumi

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par debitoriem (prasībām) 2012.gadā
Konta
Nr.

Pārskata perioda beigās

Posteņanosaukums

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

728 265

93 001

4 424

-10 603

86 822

641 443

606 188

2310

Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem

179 671

91 794

4 264

-10 466

85 592

94 079

110 313

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

175 167

Prasības par nodokļiem un
nodevām

2341

0
2 896

2 896

9 917
0

1 608

121

89 575

100 275

544 865

544 865

494 361

Prasības par nekustamo
īpašuma nodokli

471 577

471 577

417 181

2342

Prasības par iedzīvotāju
ienākuma nodokli

69 332

69 332

73 683

2349

Pārējās prasības par nodokļiem
un nodevām

3 956

3 956

3 497

Pārmaksātie nodokļi

0

0

0

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

0

0

0

0

0

0

2 499

1 514

0

29

2340

2370
2371
2372
2380

Prasības pret personālu

1 608

3 638

2381

Darbiniekiem izsniegtie avansi

2382

Prasības par iztrūkumiem

1 139

2389

Pārējās prasības pret personālu

2 499

2390
2399

Pārējās prasības
Pārējās iepriekš neklasificētās
prasības

91 794

1116

4 264

160

-10 466

-137

85 592

1 139

0

91

1 116

160
91

-137

1 139

0
2 499

1 485

0

0

0

0

91

91
91
91
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Nekustamā īpašuma nodokļu debitoru parādu sadalījums atbilstoši
termiņiem 2012.gadā

Kods

Nodokļa
nosaukums/termiņš

<=1

1-2

3-5gadi

>5

NI.ZEM

Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi

118 780

83 188

26 661

31 552

NI.EKA

Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm

40 019

28 591

29 323

57 683

NI.MAJ

Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokli

31 158

24 622

0

0

KOPĀ
189 957
136 401
55 984
89 235
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Siguldas novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā 2012.gadā

Kapitālsabiedrību
nosaukums

uz 31.12.2012.

reģistrētais
pamatkapitāls

kopējais
daļu skaits

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

Pašvaldības piederošās daļas

1 daļas
nominālvērtī
ba

daļu skaits

ieguldījuma
summa

Īpatsvars
%

Pārskata
perioda
sākumā

Sākotnējā
atzīšana(+),
izslēgšana
(-)
2012.gadā
(latos)

Pārvērtēšana (+),
vērtības
samazinājums (-)

Citas
izmaiņas
(+;-)

Pārskata
perioda
beigās

Pašvaldības
ieguldījums
%

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

1 312 993

1 312 993

1,00

1 312 993

1 312 993

100

1 3 80 864

40 000

40 000

1,00

40 000

40 000

100

55 521

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

98 965

19 793

5

7301

36 505

30 424

30 424

1,00

32 504

30 840

KOPĀ
Asociētās
kapitālsabiedrības
KKS Allažu saime,
40003525960
Pārējās līdzdalības
kapitālsabiedrību
kapitālā
SIA "RĪGAS APRIŅĶA
AVĪZE",VRN
40103037514
KOPĀ

1 495 365

100

13 872

69 393

100

421 450

-97 793

323 657

100

-3 490

-7 458

9 001

1 543

59,18

433 538

242 871

1 857 835

0

34 450

36.887

788

2,59

1965426

36.887

1505

788

788

2,59

788

889

1293

65526

1293

30269

-22 916

-784 000

35 000

1000

-2055

107148

2293
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Pārskats par aizņēmumiem

Aizdevējs
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Mērķis
Administratīvās ēkas iegāde
PBU Siguldas Siltums
pamatkapitāla palielināšanai
Siguldas pilsētas gājēju celiņu
remonts
Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija
Serpentīna ceļa rekonstrukcija
Nītaures ielas in dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija
Saltavota, Kr.Barona ielu
rekonstrukcija
Jūdažu sabiedriskā centra
būvniecība
Siguldas novada ielu un ceļu
rekonstrukcija
PII teritorijas rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
Ielu, ceļu rekonstrukcija, Svētku
laukuma, PII teritorijas, Kapličas
būvniecība
ERAF projekts "Atkritumu
izgāztuves Silzemnieki
rekultivācija"
Jūdažu sabiedriskā centra
būvniecība
Dārza ielas rekonstrukcija

Aizņēmuma
summa
5 400

Parāds
uz
pārskata
gada
sākumu
1 798

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2012.gadā
1 798

Parāds
uz
pārskata
perioda
beigām
0

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2013.gadā
0

Parakstīšanas
datums
05.02.2010.

Atmaksas
termiņš
20.09.2012.

Valūtas
apzīmējums
EUR

05.02.2010.

20.09.2013.

EUR

80 000

39 998

22 858

17 140

17140

05.02.2012.
05.02.2010.
05.02.2010.

20.09.2014.
2015.11.20
20.02.2016.

EUR
EUR
EUR

104 500
503 150
175 200

63 859
335 432
124 105

23 224
83 858
29 197

40 635
251 574
94 908

23224
83859
29197

05.02.2010.

20.02.2016.

EUR

240 700

170 497

40 116

130 381

40116

05.02.2010.

20.02.2016.

EUR

270 600

191 674

45 100

146 574

45100

05.02.2010.

20.06.2016.

EUR

27 300

18 900

4 200

14 700

4200

05.02.2010.
05.02.2010.

20.06.2016.
20.06.2016.

EUR
EUR

108 000
68 380

77 764
47 341

17 278
10 520

60 486
36 821

17278
10520

29.03.2007.

20.02.2017.

LVL

220 000

133 501

25 428

108 073

25428

22.06.2007.

20.04.2017.

LVL

1 278 887

777 597

148 116

629 481

148116

23.10.2007.

20.07.2017.

LVL

182 015

109 010

19 820

89 190

19820

19.03.2008.
19.03.2008.

20.03.2018.
20.03.2018.

LVL
LVL

349200
887100

244921
618750

39188
99000

205 733
519 750

39188
99000
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Aizdevējs
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Mērķis
Siguldas pilsdrupu estrādes
rekonstrukcija
Siguldas kapu jaunās Kapličas
būvniecība
Siguldas novada ielu, ietvju, ceļu
rekonstrukcija, remonts
Siguldas 3.psk.jumta remonts,
Nītaures ielas un dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija
Tautas nama rekonstrukcija Allaži
Sociālās aprūpes mājas-dienas
centra Gaismiņas celtniecība
Allažu pag. notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve
Infrastruktūras sakārtošana
Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvniecība
Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvniecība
Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvniecība
Siguldas pilsētas ielu asfaltēšana
Allažu psk. III kārtas -sporta zāles
būvniecība
Meža ielas un laukuma asfaltēšana
Siguldas pilsdrupu estrādes
rekonstrukcija un infrastruktūras
pielāgošana tūrisma produktu
attīstībai
Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņu izbūve Siguldā
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Aizņēmuma
summa

Parāds
uz
pārskata
gada
sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2012.gadā

Parāds
uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2013.gadā

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

224000

156100

24980

131 120

24980

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

346500

235000

37600

197 400

37600

19.03.2008.

20.03.2018.

LVL

860000

600704

96112

504 592

96112

19.03.2008.
20.11.2002.

20.03.2018.
20.10.2017.

LVL
LVL

154250
50000

108283
21200

17324
3600

90 959
17 600

17324
3600

26.03.2003.

20.03.2018.

LVL

60000

37500

6000

31 500

6000

08.04.2004.
05.02.2010.

20.03.2024.
30.09.2025.

LVL
EUR

110000
65000

88400
58485

7200
3250

81 200
55 235

7200
4332

02.10.2006.

20.09.2031.

LVL

300000

300000

300 000

15192

13.02.2007.

20.01.2032.

LVL

850000

850000

31875

818 125

42500

15.10.2007.
05.02.2010.

20.10.2032.
20.08.2012.

LVL
EUR

270000
92500

270000
20560

3375
20560

266 625
0

13500
0

22.02.2008.
18.06.2008.

20.02.2033.
20.05.2012.

EUR
LVL

300000
86964

300000
15184

15192
15184

284 808
0

11250
0

28.03.2011.

2026.03.20

LVL

372047

311858

26112

345 935

26108

26.05.2011.

20.06.2026.

LVL

1092839

967944

179784

901 385

0
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Aizdevējs
Valsts kase

Mērķis
ERAF PR Dzelzceļa stacijas ēkas un
stacijas laukuma rekonstrukcija

Valsts kase

Tūrisma piemērotas vides
izveidošana Voru (Igaunija),Sigulda
(Latvija),Sanktpēterburga(Krievija)
pārrobežu reģionos),

Wesemen
Sigulda SIA
Wesemen
Sigulda SIA
SEB
Unilīzings
SEB
Unilīzings
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Aizņēmuma
summa

Parāds
uz
pārskata
gada
sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2012.gadā

Parāds
uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2013.gadā

18139

508 480

36320

80 900

18312

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

07.02.2012.

20.12.2026.

LVL

526619

0

20.06.2012.

2027.07.20

LVL

512750

0

LVL

10 773 901

7296365

1 115 988

6961310

962 516

KOPĀ AIZŅĒMUMI
Individuālais siltummezgls-PII
"Saulīte"

09.06.2005.

31.10.2015.

LVL

7 716

3 466

835

2 631

810

Individuālais siltummezgls-PPII

15.09.20069.

01.10.2016.

LVL

10 061

5 549

1030

4 519

1001

Autobusa iegāde Mores PA
A/m Renault MASTER Passenger,
FL

20.11.2007.

15.11.2012.

LVL

37 800

4 405

4 405

0

0

27.07.2010.

20.07.2011.

EUR

18 223

5 004

5 004

0

0

73 800

18 424

11 274

7 150

1 811

7314789

1 127 262

6968460

964 327

KOPĀ finanšu līzingi

PAVISAM KOPĀ

10 847 701
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2013.GADĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
2013. gada budžeta plānošana ir sarežģīta, ņemot vērā
neatliekamās veicamās lietas, kā arī ieņēmumu un
izdevumu dinamikas izmaiņas. Valstī mainīta noteikto
nodokļu politikas kārtība, kā arī turpmākajos pāris
gados samazināsies Eiropas fondu līdzfinansējums.
Tomēr arī 2013.gadā Siguldas novada pašvaldība ir
uzdrošinājusies 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, paaugstinot visu novada
iedzīvotāju labklājību,
Pamatprincipi Siguldas novada pašvaldība
2013.gada budžeta plānošanā - efektīva Siguldas
novada nodokļu maksātāju sarūpētā budžeta
izlietošana:
1. uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves
labklājību jebkurā pašvaldības kompetences sfērā;
2. gūstot ienākumus, peļņu no pašvaldības radītajām
vērtībām, pakalpojumiem, kas ar šādu mērķi radītas
(piemēram, tūrisma produkti, inovatīvi kultūras
pasākumi un citas lietas);
3. novada atpazīstamības, identitātes un zīmola
kvalitātes celšanā, netieši dodot pienesumu, tai skaitā
finansiālu iepriekšminētām lietām.
2013.gada pašvaldības lielākās investīciju
prioritātes:
• Laurenču skolas rekonstrukcija – jaunas
sākumskolas izveide, kas piedāvās inovatīvu
apmācības modeli. Jau šobrīd jaunās sākumskolas
projekta izstrādei ir izveidota darba grupa, kurā ir
iesaistīti dažādu nozaru izglītības speciālisti. Jaunās
sākumskolas koncepcijas izstrādē piedalās arī
potenciālo skolēnu vecāki. Skolas koncepcijas galvenās
vadlīnijas norāda, ka izglītības iestāde solās būt
atšķirīga no novadā esošajām. Tā būs pilnas dienas.
Skolā bērns varēs uzturēties līdz brīdim, kad vecāki
beigs darbu, plānots, ka tas varētu būt līdz pat
plkst.19.00. Skola nodrošinās ne tikai pamatizglītības
vajadzības, bet arī papildus izglītības iespējas un
individuālo darbu (mājas darbu) izpildi turpat skolā,
kā arī piedāvās aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas.
Skolā būs pieejama pamatizglītības programma ar
padziļinātu dabaszinātņu un tehnoloģiju ievirzi, kā arī
sportu. Skolēni no pirmās klases apgūs angļu valodu,
bet otru svešvalodu – sākot no 3.klases.
• Jauna bērnudārza būvniecība, lai ar vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošinātu visus
bērnus no 1,5 gadu vecuma. Siguldas novadā ik gadus
pieaug dzimstības rādītāji, tādēļ jautājums par jaunu
pirmsskolas izglītības iestādi ir ļoti svarīgs.
• Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa
izveide, radot iespēju aktīvai atpūtai vasarā un ziemā.
Plānots, ka jau 2013.gada distanču slēpošanas sezonu
Siguldā varēs uzsākt sporta un aktīvās atpūtas centrā
Laurenčos, kura būvniecības darbi norisinās
Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības

programmas projekta SVS ACTIVETOUR ietvaros. Ar
šīs programmas atbalstu Siguldā top unikāla
slēpošanas trase ar iebūvētu aukstuma iekārtu
mākslīgā sniega seguma saglabāšanai un servisa māja.
Vasarā trasi varēs izmantot skrituļslidotāji, nūjotāji, kā
arī tā būs piemērota skriešanai, ko nodrošinās koka
mulčas seguma 1,5 metru plata josla gar asfaltēto daļu
visā trases garumā. Laurenču kompleksa apvidū ir arī
orientēšanās poligons un vairākas kalnu
riteņbraukšanas trases.
Siguldas novada pašvaldības uzstādījums: trasei
nākotnē jāstrādā tā, lai spētu segt visas nepieciešamas
izmaksas, un tā nebūtu papildu slogs pašvaldības
budžetam.
Pārējie plānotie projekti, investīcijas, remontdarbi
un infrastruktūras uzlabojumi:
Izglītībā:
- Komunikāciju pārbūve Siguldas Valsts ģimnāzijā,
- Ventilācijas izbūve „Vizbulītes” zālē Siguldas Valsts
ģimnāzijā,
- Divu grupu remonts un ventilācijas sistēmas
ierīkošana bērnudārzā „Pīlādzītis”,
- Dzesēšanas sistēmas uzstādīšana koncertzālē
„Baltais Flīģelis”,
- Stāvlaukuma izbūve pie Mākslu skolas „Baltais
Flīģelis”,
- Iekārto griestu ierīkošana Allažu pamatskolā;
- Datorklases kapitālais remonts Mores pamatskolā;
- Mores pamatskolas sporta laukuma projektēšana,
- Zemes iegāde, kas atrodas zem bērnudārza
„Saulīte”,
- Labierīcību remonts „Kastanītī”,
- Lai veicinātu vides pieejamību, tiks izbūvēta
ratiņkrēslu uzbrauktuve pie Jaunrades centra galvenās
ieejas,
- Projekta „Juši” attīstība.
Sportā:
- Sporta laukuma izbūve pie Siguldas 1.pamatskolas,
- Sporta laukuma izbūve pie Allažu pamatskolas,
- Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Siguldas
1.pamatskolas stadionam,
- Siguldas Sporta skolai transformējamās basketbola
grozu sistēmas iegāde un uzstādīšana.
Kultūrā:
- Siguldas pagasta kultūras nama ūdensvada
remonts,
- Allažu pagasta Tautas namā tiks ierīkota
signalizācija,
- Siguldas novada bibliotēkā plānots ieviest ID karšu
sistēmu lietotājiem.
Infrastruktūrā:
- Pulkveža Brieža ielas asfaltēšana no Jaunās līdz
Vārpas ielai (vai Melioratoru ielai),
- Laurenču ielas un trotuāra izbūve, savienojums ar
esošo velo/gājēju celiņu Kaķīškalnā,
- Apaugumu likvidēšana ielām un ceļiem, kā arī
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grāvju izveidošana,
- Grantēto ceļu un asfaltbetona bedrīšu remonts
Siguldas novada ceļu tīklā,
- Trotuāra izbūve Oskara Kalpaka ielā,
- Veloceliņa projekts Nurmižu ceļam,
- Institūta ielas remonts un trotuāra izbūve gar
bērnudārzu „Saulīte”,
- Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju piebraucamo
un iebraucamo ceļu sakārtošanai, kā arī stāvlaukumu
izbūvei,
- Gājēju pāreju apgaismojuma uzstādīšana, ielu
apgaismojuma remonts,
- Turpināsies ielu marķējuma izveidošana,
- Siguldas bezmaksas autobusa maršrutā notiks
pieturvietu izbūve,
- Elektrosadales rekonstrukcija,
- Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Krišjāņa
Valdemāra ielā,
- Novada apzaļumošanas un labiekārtošanas
pasākumi: Siguldas novada teritorijā tiks uzstādīti vēl
15 atpūtas soliņi un atkritumu tvertnes, izveidota
Jūdažu peldvieta, Tautas parka izkopšana, koku
izzāģēšana, labierīcību izveidošana pils jaunajā

stāvlaukumā, trenažieru laukuma izveidošana Allažos
un citi darbi,
- Rīgas rajona slimnīca un poliklīnikas remontdarbi
(investīcija jaundzimušo inkubatorā, komunikāciju
tīklu remontdarbi poliklīnikā, uzbrauktuve cilvēkiem
ar kustību traucējumiem poliklīnikā),
- Tiks izstrādāts projekts „Alternatīvās biomasas
izmantošanas iespējas”,
- Notiks ūdens un kanalizācijas tīklu vērtēšana, kas
nododami pašvaldības SIA „Saltavots”,
- Kanalizācijas spiedvada izbūve Allažos.
Citi uzlabojumi:
- Siguldas Jaunās pils kompleksa rekonstrukcija,
- Livonijas ordeņa Siguldas pils papilddarbu
veikšana,
- Pensionāru biedrību telpu remonts Institūta ielā 5
un „Namiņā”.
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