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CIENĪJAMIE SIGULDAS NOVADA DOMES
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA LASĪTĀJI!
•
2014.gads
Siguldas
novadam
ir
bijis
izaicinājumiem bagāts un
svarīgiem
darbiem
piepildīts.
2014.gadā
esam iesākuši vairāku ļoti
nozīmīgu
projektu
sagatavošanu,
kuru
realizācija
sāksies
2015.gadā.
Turpmāko
pāris gadu laikā, ieguldot pašvaldības līdzekļus un
piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā arī
aizņemoties naudu Valsts kasē, uzsāksim Siguldas
Sporta kompleksa būvniecību, prioritārā secībā
sakārtosim ceļus un ielas, rekonstruēsim novada
izglītības iestādes un Siguldas novada Kultūras
centru, pārbūvēsim bijušās autoostas telpas par
Siguldas novada bibliotēku, kā arī paveiksim vēl
citus lielākus un mazākus darbus, kas uzlabos
ikviena novadnieka dzīves kvalitāti.
Turpmākajos gados mūs gaida ļoti nozīmīgi
paveicamie darbi gan infrastruktūrā, gan citās
jomās, lai Siguldas novada iedzīvotāji dzīvotu labāk.
GALVENIE
NOTIKUMI,
KAS
IETEKMĒJUŠI
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU PĀRSKATA GADĀ
Jau vairākus gadus Siguldas novadā turpina
palielināties deklarēto iedzīvotāju skaits. Līdz
2014.gada
31.decembrim
Siguldas
novadā
deklarējušies 18 346 iedzīvotāji – tas ir par 149
novadniekiem vairāk nekā 2014.gada 1.janvārī, kad
Siguldas novadā bija deklarējušies 18 197
iedzīvotāji. Siguldas novadā 2014.gadā reģistrēti
266 jaundzimušie Siguldas novada iedzīvotāji – 130
zēni un 136 meitenes, kas ir par 19 mazuļiem vairāk
nekā 2013.gadā, kad Siguldas novadā tika reģistrēti
247 jaundzimušie novadnieki.
PĀRVALDE, PAŠVALDĪBAS DARBS
• Apritējuši trīs gadi Siguldas novadā
deklarēto iedzīvotāju ID karšu projektam,
kurā iesaistījušies vairāk nekā 90 uzņēmēji,
sniedzot turpat 200 dažādus pakalpojumus
ar atlaidēm. Līdz 2014.gada 31.decembrim
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas karti saņēmuši 12 202
novadnieki. Siguldas novada ID karšu trīs
gadu jubilejas naktī noskaidroti 10
siguldiešu mīlētākie uzņēmumi 2014.gadā.
• Izveidota Uzņēmējdarbības konsultatīvā
padome, turpina darboties Tūrisma
konsultatīvā padome.
• Izveidots pārskats par uzņēmējdarbības vidi
Siguldas novadā.
• Uzsākts darbs pie publisko interneta pieejas
punktu izveides pilsētā un pagastos,
plānojot izveidot vairāk nekā 10 publiskās
pieejas punktus visā novadā 2015.gadā.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Uzsākts darbs pie Siguldas novada
pašvaldības
e-pakalpojumu
sistēmas
izveides.
Pašvaldībā
tiek
ieviests
Klientu
apkalpošanas standarts.
Jau sesto gadu turpinās akcija „Dāvini ideju
Domei”, kuras laikā ikviens var sniegt ideju,
kā saimniekot labāk un lietderīgāk. Šajā
gadā saņemti 88 novadnieku ierosinājumi.
Pašvaldības darbinieki ik gadu tiekas ar
novada iedzīvotājiem, lai novadniekiem
būtu iespēja klātienē pārrunāt aktuālos
jautājumus un izteikt viedokli par
pašvaldības darbu.
Pakalpojumu
centrā
nodrošināta
pašvaldības
pakalpojumu
pieejamība
sestdienās,
bezmaksas
juridiskās
konsultācijas un diennakts automātiskais
atbildētājs.
Izstrādāta
1.redakcija
plānošanas
dokumentam
„Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija 2013.–2038.gadam”.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics ievēlēts Reģionālo attīstības
centru apvienības valdē.
Nodrošināta
Domes
sēžu
tiešraide
pašvaldības
interneta
vietnē
www.sigulda.lv.
Svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas
novadā”
Siguldas
novada
Domes
priekšsēdētājs sveicis rekordlielu skaitu
Siguldas
novadā
dzimušo
mazuļu,
pasniedzot īpašas 3D tehnikā veidotas
piemiņas monētas. Papildus tam novadā
deklarēto jaundzimušo ģimenes saņem
vienreizēju pabalstu 320 eiro. Jāatzīmē, ka
Sigulda ir vienīgā no 20 pēc iedzīvotāju
skaita lielākajām Latvijas pilsētām, kurā
kopš 1990.gada, lai arī neliels (+1%), bet ir
iedzīvotāju pieaugums.
Izveidota Medību koordinācijas komisija,
par kuras priekšsēdētāju apstiprināts
Siguldas novada pašvaldības Vides, darba
un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs
Aivars Jakobsons.
Siguldā norisinājās Eiropas mazo pilsētu
sadraudzības tīkla „Douzelage” konference,
kuru apmeklēja dalībnieki no 23 Eiropas
Savienības valstīm.
Siguldas un Vācijas sadraudzības pilsēta
Štūre atzīmēja 25 gadu sadarbību.
Siguldas
novada
Domes
deputāti
izbraukuma Domes sēdes noturēja Allažu,
Mores un Siguldas pagastu pārvaldēs, kā arī
Jūdažu Sabiedriskajā centrā un Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centrā.
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INFRASTRUKTŪRA, INVESTĪCIJAS
• Pabeigta
un
nodota
ekspluatācijā
pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”,
savukārt pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis” pabeigti renovācijas darbi.
• Veikts Siguldas Jaunās pils terases, kā arī
Mākslu skolas un Siguldas koncertzāles
„Baltais flīģelis” jumta remonts.
• Pabeigta Laurenču ielas izbūve un
noslēgusies gājēju ietves izveide Kalna ielā,
kā arī izbūvēta gājēju ietve un paplašināta
automašīnu stāvvieta Skolas ielā, kurā
atjaunota divvirzienu satiksme.
• Siguldas slimnīcas pagalmā, neatliekamās
medicīniskās palīdzības darbības zonā,
nomainīts asfalta segums, kā arī veikta
ugunsdzēsības
sistēmas
cauruļu
un
ūdensvada pievada nomaiņa.
• Labiekārtota pludmale pie Jūdažu ezera.
• Pabeigta Siguldas Sporta skolas zāles
grīdas rekonstrukcija, kā arī veikta Mores
pamatskolas
apkures
sistēmas
rekonstrukcija.
• Pabeigti Allažu pamatskolas sporta
laukuma labiekārtošanas darbi; talkā kopā
ar „Mazo kavalēriju” uzstādīti basketbola
grozi, uzkrāsotas līnijas, sakopts futbola
laukuma zālājs.
• Veikti pagaidu ceļu remontdarbi pie veikala
Zaļkalna ielā 1 Allažos (piebraucamais ceļš
Klusās ielas sākuma posmā); veikti pagaidu
uzlabojumi, salabotas lielākās bedres, veikti
grants seguma autoceļa C27 (Kalni–Pādes)
meža posma remontdarbi.
• Turpinās
Allažu
pagasta
pārvaldes
apkārtnes
labiekārtošanas
darbi
–
iekārtota atpūtas vieta ar soliņiem un jauni
apstādījumi.
• Dabas aizsardzības pārvalde dabas liegumā
„Mežmuižas avoti” realizējusi Kohēzijas
fonda projektu – pie avotiem uzstādītas
jaunas kāpnes, uzlabota gājēju taka un
rekonstruēta autostāvvieta.
• Biedrība „Četri krasti” ar pašvaldības
līdzfinansējumu veikusi Zušu sēravotu
ūdens ņemšanas piekļuves vietas un Mores
centra dīķa pludmales labiekārtošanu.
• AS „Sadales tīkli” Mores centrā nomainījuši
elektropievades stabus pret kabeļiem.
• SIA „Saltavots” izbūvējis ūdensapgādes un
kanalizācijas infrastruktūru posmā Peltes–
Kalnabeites, kā arī pašteces kanalizācijas
tīklus Avotu, Pērsieša, Vildogas, Beites,
Maijas, Purva un Televīzijas ielā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras tīkli
izbūvēti Riekstu, Ievu, Līgo, Purva,
Nākotnes, Allažu, Pērsiešu, Parka un Upes
ielā, kā arī daļēji – Lauku ielā. SIA
„Saltavots” pārcēlies uz jaunām biroja
telpām Lakstīgalas ielā 9B.
• Jūlijā Siguldas novadā spēcīgas lietusgāzes
un vētra nodarīja zaudējumus pašvaldības

ceļiem, Siguldas kapiem, Siguldas pils
kompleksa arhīva ēkai, Siguldas pilsdrupu
grantētajiem celiņiem un laukumiem, kurus
pašvaldība sakārtoja prioritārā secībā.
PIESAISTĪTAIS LĪDZFINANSĒJUMS
• Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) līdzfinansējumu iegādāti divi
elektromobiļi un uzstādīta elektromobiļu
uzlādes stacija Siguldas dzelzceļa stacijas
laukumā.
• Saņemts Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta
(KPFI)
līdzfinansējums
Laurenču sākumskolas siltināšanai.
• Piesaistīts
līdzfinansējums
publisko
interneta pieejas punktu izveidei.
• Pašvaldība ar LEADER programmas
līdzfinansējumu
realizējusi
vairākus
projektus:
- tautas tērpu iegāde
Allažu
pamatskolai;
- materiāli
tehniskās
bāzes
uzlabošana „Gaismiņās”;
- āra
trenažieru
uzstādīšana
Jūdažos.
• Pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalstījusi
sešus biedrību iniciētus LEADER projektus.
• Ar Lauku atbalsta dienesta finansējuma
palīdzību veikti pasākumi zivju fonda
uzlabošanā.
• No Lauku atbalsta dienesta saņemts
finansējums dzesējamo iekārtu iegādei
mednieku biedrībām.
• Piesaistīts Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
finansējums
Siguldas pils kompleksa izpētei un
neatliekamo glābšanas darbu programmas
sagatavošanai.
IZGLĪTĪBA
• Palielinātas algas pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem. Kopš 2014.gada
1.septembra
pašvaldība
nodrošinājusi
piemaksas par 3.kvalitātes pakāpi arī tiem
pedagogiem, kuri algu saņem no
pašvaldības.
Algu
paaugstināšana
turpināsies arī 2015.gadā.
• Novada vecākiem nodrošināta pieeja diviem
pirmsskolas izglītības iestāžu psihologiem.
• Novada bērnudārzos veikta ēdināšanas
sistēmas reorganizācija.
• Siguldas Valsts ģimnāzija ieguvusi četras
nominācijas “Draudzīgā aicinājuma” skolu
reitingā un ir pirmajā vietā pēc centralizēto
eksāmenu rezultātiem pilsētu ģimnāziju
grupā.
Savukārt
par
sasniegumiem
zinātnisko darbu lasījumos un mācību
priekšmetu valsts olimpiādēs un konkursos
Siguldas Valsts ģimnāzija saņēma Ata
Kronvalda ceļojošo balvu „Lielā pūce”.
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Bērnudārzs „Ieviņa” ieguvis ekoskolas
sertifikātu, paceļot Zaļo karogu pie
izglītības iestādes.
Pēc vecāku pieprasījuma pirmsskolas
izglītības iestādē „Pasaciņa” izveidota
grupiņa bērniem ar speciālām vajadzībām.
Tiek
turpināts
skolēnu
vasaras
nodarbinātības
projekts;
vasarā
darbavietas nodrošinātas vairāk nekā 300
novada skolēniem.
Pašvaldība līdzfinansējusi 11 skolēnu
vasaras nometnes 7800 eiro apmērā.
Atcelta
vecāku
līdzdalības
maksa
pirmsskolas izglītības grupai „Kastanītis”.
Pašvaldība ar līdzmaksājumu atbalsta
novadnieku ģimenes, kuru bērni apmeklē
privātās pirmsskolas izglītības iestādes,
atbalsts tiek nodrošināts arī piecus un sešus
gadus veco bērnu izglītošanai.
Trīs novada izglītības iestādēs mācību
procesā tiek izmantoti planšetdatori.
30 Siguldas novada skolu skolēni ar izcilām
sekmēm Ziemassvētkos saņēma dāvanu –
braucienu ar vučko.
Latvijas Universitātes “Skolas direktora”
balvu saņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas
direktors Vilnis Trupavnieks. Arheologu
Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosaukto
prēmiju par vēstures mācīšanu un
sabiedrības izglītošanu saņēmusi Siguldas
Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Inta
Romanovska. Savukārt Siguldas Valsts
ģimnāzijas ģeogrāfijas un ekonomikas
skolotājs Alfons Saušs saņēmis Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes atzinības rakstu par ieguldījumu
jauno ģeogrāfu izglītošanā un jauniešu
piesaistīšanu studijām.
Latvijas informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas (IKT) balvai „Platīna pele
2014” kategorijā „Labākais E-skolotājs”
nominēts Siguldas pilsētas vidusskolas
skolotājs Edgars Bajaruns.
Sadarbībā ar Siguldas 1.pamatskolas
atbalsta
biedrību
pie
Siguldas
1.pamatskolas
ir
izveidots
publiski
pieejams, sakopts aktīvās atpūtas laukums.
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” svinēja 55
gadu jubileju, savukārt pirmsskolas
izglītības iestāde „Ābelīte” – 40 gadu
jubileju. Mores pamatskola atzīmēja 140
gadu jubileju.

KULTŪRA
• 2014.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas
Rīgas vienīgā oficiālā partnerpilsēta bija
Sigulda. Šī projekta ietvaros Siguldā tika
īstenoti 15 pasākumi.
• Realizēti 18 izglītības un kultūras projekti –
atbalstītas novada iedzīvotāju iniciatīvas,
kā arī atbalstītas 11 mākslinieku iniciatīvas,

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

nodrošinot
profesionālās
mākslas
pieejamību novadā.
Sadarbībā ar „Allažu Danču biedrību”
piesaistīti līdzekļi no LEADER programmas
Allažu pagasta Tautas nama skatuves
apgaismojuma un skaņu tehnikas iegādei
un uzstādīšanai.
Realizēts
INTERREG
IVC
projekts
„Pasākumu
ietekme
uz
kultūras
mantojumu”,
izdodot
rokasgrāmatu
pasākumu rīkotājiem un pasākumu
apmeklētājiem.
Uzsākta
Siguldas
novada
Kultūras
stratēģijas izstrāde.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izvietota
izstāde „Sigulda. Aizrautības vektors” un
četru novada mākslinieku izstāde.
Siguldas novada bibliotēku grāmatu
katalogs pieejams mobilajā versijā.
Gaismas festivāla „Staro Rīga 2014” laikā
Vērmanes dārzā bija apskatāmi Siguldas
vides gaismas objekti „Ieziemots!* Siguldā!”.
Deju kolektīvs „Vizbulīte” svinēja 50 gadu
jubileju, savukārt 20.gadadienu atzīmēja
deju
kolektīvs
„Purenīte”.
Vokālais
ansamblis „Liepavots” svinēja 40 gadu
jubileju.
XXII Starptautiskajos Siguldas Opermūzikas
svētkos tika uzvesta vērienīga brīvdabas
oriģinālizrāde „Karmena” un Galā koncertā
piedalījās izcilas pasaules operas zvaigznes.
Pasaules koru olimpiādes konkursos koris
„Atvars” ieguva zelta un sudraba medaļas,
koris „Spārni” – zelta diplomu.
Latvijas Literatūras gada balvu nominācijā
„Labākais Latvijas autora darbs bērniem”
saņēma allažniece Luīze Pastore un viņas
grāmata „Maskačkas stāsts”. Savukārt
laikraksta „Diena” gada balvu kultūrā
saņēma siguldietis Edvīns Raups. Grāmatu
mākslas konkursa „Zelta ābele 2013”
noslēguma ceremonijā balvu „Gada
notikums” ieguva Turaidas muzejrezervāta
izdotās grāmatas „Rīgas pilsētas tipogrāfa
Nikolausa Mollīna 1593.gadā iespiestais
Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē – godātās
rātes atjaunotais kāzu un apģērbu
nolikums” faksimilizdevums.
Mūzikas ierakstu gada balvu „Zelta
mikrofons 2013” nominācijā „Labākais
alternatīvās mūzikas albums” saņēma
Siguldas novada mūziķu projekts „Elkupe”
par albumu „Uzaust”, savukārt nominācijā
„Labākais elektroniskās mūzikas albums”
par uzvarētāju kļuva siguldietis Kaspars
Tobis par albumu „Koncerts septiņiem
sintezatoriem”.

SPORTS
• Pašvaldība izstrādājusi projektēšanas un
būvniecības darba uzdevumu un sakārtojusi
iepirkumu
dokumentāciju,
kā
arī
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piesaistījusi finansējumu Siguldas Sporta
kompleksa projekta realizācijai.
Sniegts atbalsts Siguldas novada bērnu un
jauniešu mācību-treniņu darba un augsto
sasniegumu sporta nodrošināšanai, kā arī
piešķirtas naudas balvas Siguldas novada
sportistiem par augstiem sasniegumiem
sportā.
Siguldas pilsētas vidusskolā atvērta Latvijā
pirmā 1.s klase ar sporta novirzienu, kurā
mācības uzsāka 27 pirmklasnieki, kuriem ir
dota
iespēja
apmeklēt
peldēšanas
nodarbības baseinā. Laurenču sākumskolas
skolēniem tiek nodrošinātas slēpošanas
nodarbības Sporta un aktīvās atpūtas
centrā. Slēpošanas trases ziemā tika
izveidotas pie visām novada skolām.
Mērķtiecīgi tiek attīstīts novada sporta
metodiskais un skolu sporta pasākumu
organizatoriskais darbs.
Iegādāts distanču slēpošanas inventārs
Siguldas novada skolu distanču slēpošanas
aktivitāšu īstenošanai. Izveidots skolu slēpju
fonds.
Piešķirts
finansējums
sporta
inventāra
iegādei
Siguldas
Valsts
ģimnāzijai un Laurenču sākumskolai.
Izstrādāta stratēģija 2014.–2020.gadam
„Sigulda – Latvijas Olimpiskais ziemas
sporta centrs”.
Izcīnītas tiesības rīkot olimpiskā krosa UCI
posmu 2015.gadā Siguldā.
Ar novada pašvaldības finansiālu un
organizatorisku atbalstu notikuši augsta
līmeņa pasākumi – divi Eiropas čempionāti
kamaniņu sportā (pieaugušajiem un
junioriem), Vienības velobrauciens, SEB
MTB velomaratons, Siguldas pusmaratons,
Baltijas daudzdienu velobrauciens, Siguldas
kalnu maratons un citi.
Pasākumā „Siguldas novada Sporta
laureāts 2014” godināti laureāti 10
nominācijās, balvu par mūža ieguldījumu
Siguldas novada sporta attīstībā un kalnu
slēpošanas tradīciju pilnveidošanā saņēma
kalnu slēpošanas leģenda Andis Korde.
XXII Ziemas Olimpiskās spēles Sočos Latvijai
bijušas visu laiku veiksmīgākās – ziņu
kanāls CNN, rēķinot iegūto medaļu skaitu
uz miljons iedzīvotājiem, Latviju un Austriju
Olimpiskās spēlēs ierindoja trešajā vietā,
tūdaļ aiz godalgotās Norvēģijas un
Slovēnijas. Rēķinot mājup pārvestās
medaļas, uz 4,5 tūkstošiem siguldiešu ir
viena Olimpiskā medaļa. Latvijai sudraba
medaļu izcīnīja siguldietis Martins Dukurs
skeletonā un Latvijas bobsleja četrinieku
ekipāža, kuras stūmējs ir siguldietis Jānis
Strenga. Divas bronzas godalgas tika
izcīnītas kamaniņu braukšanā – medaļas
pārveda siguldieši Andris un Juris Šici, kuri
bronzu izcīnīja divnieku sacensībās un arī
komandu stafetē. Pašvaldība piešķīra

•

•

•

•

vairāk nekā 23 tūkstošus eiro naudas
balvām novada sportistiem un viņu
treneriem.
2014.gada sākumā pēdējo gadu pasaules
labākais skeletonists siguldietis Martins
Dukurs iekļauts Ginesa rekordu grāmatā,
pateicoties
uzvarām
kopvērtējumā
iepriekšējās četrās Pasaules kausa (PK)
izcīņas sezonās.
Skeletonists Martins Dukurs atzīts par
Latvijas labāko sportistu 2014.gadā; balvu
ieguvis arī siguldietis, bobsleja komandas
dalībnieks Jānis Strenga.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
norisinājušās Latvijā pirmās slēpošanas
sacensības uz trenažiera.
Latvijas Būvnieku asociācijas organizētajā
skatē „Gada labākā būve Latvijā 2013”
nominācijā „Inženierbūve” 3.vietu ieguva
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs,
kurā atklāts drosmes tornis „Vells”, kas
Siguldai ļauj nostiprināt aktīvās atpūtas
līdera lomu Baltijā. Savukārt Somijas
inspektors atzinis Siguldas distanču
slēpošanas trasi par labāko Latvijā.

TŪRISMS
• Tūrisma attīstības valsts aģentūras
direktors Armands Slokenbergs pasniedza
Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes
sistēmas „Q-Latvia” kvalitātes zīmi Siguldas
novada Tūrisma informācijas centram, kas
apliecina sniegto pakalpojumu augsto
kvalitāti.
• Siguldas novada tūrisma kartes izgatavotas
12 valodās (tajā skaitā japāņu, franču,
spāņu).
• 2014.gadā reģistrēts rekordliels nakšņotāju
skaits Siguldas novadā pieejamajās
naktsmītnēs.
• PA
„Siguldas
Attīstības
aģentūra”
piedalījusies 12 starptautiskās tūrisma
izstādēs.
• Izstrādāta vienotā zīmola „Enter Gauja”
interneta vietne www.entergauja.com.
• Sigulda nominēta kā trešā jaukākā Eiropas
mazpilsēta, savukārt “Lonely Planet”
atzinusi Siguldu par vienu no 50 pasaules
noslēpumainākajiem galamērķiem.
• Izveidots jauns tūrisma produkts –
„Siguldas pastaigas”.
• Atjaunoti seši, bet no jauna uzstādīti divi
tūrisma informācijas stendi.
• Pirmo reizi organizēts viduslaiku turnīrs
„Sigulda nomet cimdu” Livonijas ordeņa
Siguldas pilī.
• Izstrādāta
PA
„Siguldas
Attīstības
aģentūra”
vidēja
termiņa
darbības
stratēģija.
• Norisinājušās pirmās Demo dienas Siguldas
pils kompleksā, kā arī izstrādāts suvenīru
tirdzniecības vietu koncepts.
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SOCIĀLĀ JOMA
• Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests saņēmis Labklājības ministrijas
Atzinības rakstu par projekta „Motivācijas
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība Siguldas novadā” īstenošanu.
• Par 13% samazinājies GMI pabalsta
saņēmēju skaits un par 28% samazinājušies
GMI pabalstam izmaksātie naudas līdzekļi.
• Izveidota sociālās uzvedības korekcijas
grupa cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem.
• Dienas centrā realizēts projekts, sniedzot
iespēju novadniekiem saņemt bezmaksas
juridiskās, grāmatvedības un informācijas
tehnoloģiju konsultācijas.
• Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
sācis darbu pie pilotprojekta – materiāla
izstrādes novadu sociālajiem darbiniekiem
par darbu ar vardarbībā cietušā bērna
ģimeni dzīvesvietā pēc rehabilitācijas
specializētajos krīžu un atbalsta centros;
sagatavotais materiāls tiks izdots arī
drukātā veidā un izplatīts Latvijas
pašvaldībām, kā arī būs pieejams
elektroniskā formātā.
• Tiek turpināta atbalsta programma
Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm
(reģistrētas 267 ģimenes); ģimenes var
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus,
atlaides
bērnudārzos,
vienreizēju pabalstu kalendārajā gadā
bērniem, kuri apmeklē vispārizglītojošo
skolu, kā arī samazināta nodarbību maksa
Siguldas Sporta skolā un Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”.
• Pagarināts sadarbības (nomas) līgums ar
nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes
atbalsta centrs”, radot iespēju piesaistīt
līdzekļus jaunu būvju celtniecībai. Ielikti
pamati jaunās piebūves ēkai.
• Siguldas novada Bāriņtiesa uzsāka darbu
jaunā sastāvā; par tās priekšsēdētāju
ievēlēta Zane Krauze.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
• Organizētas sešas bezmaksas velosipēdu
vadītāju apmācības; apliecību ieguvis 141
novada iedzīvotājs.
• Nodrošināta kārtība un apmeklētāju
drošība publiskajos pasākumos.
• Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu
profilakses ietvaros policijas inspektori
regulāri viesojas novada izglītības iestādēs.
• Līdz 2014.gada 31.decembrim Pašvaldības
policijā saņemti 1552 personu izsaukumi,
sastādīti 678 administratīvā pārkāpuma
protokoli par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumiem
un Siguldas novada saistošo noteikumu
neievērošanu, izsūtītas 325 brīdinājuma

vēstules
par
nekustamā
īpašuma
nekopšanu/latvāņu nepļaušanu, patversmē
nogādāti 53 klaiņojošie dzīvnieki.
SABIEDRĪBA
• Siguldas slimnīcas Dzemdību nodaļā
pieņemtas 817 dzemdības, savukārt
Ķirurģijas nodaļā kopš projekta uzsākšanas
veiktas vairāk nekā 500 bariatriskās
ķirurģijas operācijas pacientiem no
Norvēģijas.
• Sigulda atzīta par ģimenēm un bērniem
draudzīgāko pilsētu, kā arī uzslavēta par
vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos.
Siguldas novada pašvaldība saņēma
nomināciju kā Vidzemes reģiona senioriem
draudzīgākā pašvaldība.
• Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienas svētkos svinīgā Goda dienas
pasākumā godināti nomināciju „Goda
novadnieks”, „Siguldas novada Gada cilvēks”
un „Gada uzņēmums” ieguvēji, kā arī
novadnieki par sasniegumiem izglītībā,
kultūrā, veselības aprūpē un citās jomās.
Titulu „Goda novadnieks” ieguva Māris
Ansis Mitrevics un Anna Jurkāne.
• 4.maijā Valsts augstākos apbalvojumus par
nopelniem Latvijas valsts labā un
augstajiem rezultātiem XXII Ziemas
Olimpiskajās spēlēs saņēma arī vairāki
siguldieši.
• Čiatūras Goda pilsoņa titulu ieguvis
siguldietis Aivars Janelsītis.
• „Gada balvu medniecībā 2014” par mūža
ieguldījumu saņēma Gunārs Skriba.
• 100
gadu
jubilejā
sveiktas
divas
novadnieces – Alma Jānīte un Lūcija
Brazauskaite. 101 gada jubilejā godināta
Anna Elberte.
• Svinīgā pasākumā godināti trīs novadnieku
pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu.
• Nominēts Siguldas novada Lieliskais tētis;
titulu ieguva Dainis Siņica ar komandu
„Rullētāji”.
• Siguldas pilsdrupu estrādē notika vērienīgs
grupas „The Sound Poets” brīvdabas
koncerts, kura ieraksts izdots DVD formātā.
• Gaujas nacionālais parks saņēmis Latvijas
Ārstu biedrības ikgadējo „Veselības gada
balvu” par nozīmīgu projektu sabiedrības
veselības īstenošanā.
• Turaidas pils svinēja 800 gadu jubileju,
kurai Latvijas Pasts veltījis īpašu
pastmarku.
• Ar svinībām uz Siguldas Jaunās pils terases
tika atzīmēta „Radio 7” viena gada jubileja.
• Siguldas novadā notikuši Mores kauju
70.gadskārtas atceres pasākumi.
• Pēc
iedzīvotāju
lūgumiem
Siguldas
dzelzceļa stacijas uzgaidāmajā telpā

6

SIGULDAS NOVADA DOMES 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

•
•

uzstādīts pulkstenis ar Siguldas novada
logo.
Kinoteātrī „Kino Lora” tika ieviesta iespēja
3D filmu skatīšanās iespēja.
2014.gada 29.aprīlī Vācijā, Hannoverē,
mūžībā aizgāja kņazs Nikolajs Kropotkins,
pēdējais
Siguldas
muižas
īpašnieku
Kropotkinu ģimenes pārstāvis. Viņš
apbedīts Kropotkinu dzimtas kapos Siguldā.

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
nekustamā īpašuma 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.
Faktiskais nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu
pieaugums katru gadu ir nebūtisks. 2014.gadā,
salīdzinot ar 2013.gadu, nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par 5%.
Nozīmīgs finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un
nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. Pašvaldībai ir
aizņēmumi no Valsts kases 10 056 340 EUR apmērā
(01.01.2015). 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
arī satiksmes drošība.
Siguldas novada pašvaldība īsteno vairākus 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 BŪTISKI IETEKMĒT
PAŠVALDĪBAS DARBU NĀKOTNĒ
2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes sēdē
tika apstiprināts pašvaldības budžets 19 926 878
eiro apmērā, kas sastāv no 18 444 664 eiro
ieņēmumu prognozes un 1 482 214 eiro ietaupījuma
no 2014.gada. Dažādu projektu realizācijai
2015.gadā plānots ņemt papildu kredītus apmēram
2,7 miljonu eiro apmērā.
2015.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10 620 215
eiro apmērā, bet no nekustamā īpašuma nodokļa –
1 442 749 eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim –
53,3% un nekustamā īpašuma nodoklim – 7,2% pret
kopējiem budžeta ieņēmumiem.
Prognozētie nodokļu ieņēmumi 2015.gadā ir par
190 687 eiro lielāki nekā 2014.gadā faktiskie
nodokļu ieņēmumi, jo pieaudzis iedzīvotāju skaits, kā
arī šā gada sākumā pieaugusi valstī noteiktā
minimālā mēneša darba alga.
Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar
100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa.
Lielākie izdevumi 2015.gada budžetā paredzēti
izglītībai – 6 245 628 eiro (tajā skaitā 2 230 441 eiro
pedagogu algu mērķdotācija). Par Siguldas novada
bērnu izglītošanos ārpus novada teritorijas tiks
maksāti 313 000 eiro.
Kopumā Siguldas novada pašvaldība ekonomiskajā
darbībā plāno izlietot 5 153 714 eiro, no kuriem
2 431 778 eiro paredzēti Siguldas Sporta kompleksa
būvniecībai
(valsts
mērķdotācija),
Eiropas
Savienības projektu īstenošanai – 143 671 eiro, kā
arī līdzfinansējumiem infrastruktūras objektu
sakārtošanai 101 199 eiro. Ielu un ceļu remontiem
plānots izlietot 3 096 400 eiro (1 064 294 eiro
pašvaldības budžeta līdzekļi un 2 032 106 eiro
aizņēmums no Valsts kases). Bez tam no speciālā
budžeta ceļu fonda līdzekļiem ielu un ceļu ikdienas
uzturēšanai paredzēts izlietot 463 292 eiro.
Pašvaldība 2 245 953 eiro izlietos novada teritorijas
un īpašumu apsaimniekošanai:
• gājēju/veloceliņu, parku, apstādījumu,
dzīvokļu, kapsētu un citu teritoriju
kopšanas izdevumiem 465 017 eiro,
•
jaunu apstādījumu un labiekārtošanas
projektu īstenošanai budžetā iekļauti
92 500 eiro,
• ielu apgaismošanai – 254 604 eiro, kuros
ietilpst
apgaismojuma
uzturēšana,
atjaunošana, remontdarbi, maksa par
patērēto elektroenerģiju,
• citi izdevumi.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks izlietoti
253 225 eiro, sportam un kultūrai – 1 353 207 eiro,
savukārt sociālajai aizsardzībai – 1 441 005 eiro.
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Pamatprincipi
Siguldas
novada
pašvaldības
2015.gada budžeta plānošanā nav mainījušies –
joprojām ir svarīga efektīva Siguldas novada
nodokļu maksātāju sarūpētā budžeta izlietošana:
uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves
labklājību jebkurā pašvaldības kompetences sfērā,
gūstot ienākumus no pašvaldības radītajām
vērtībām, pakalpojumiem, kas ar šādu mērķi radīti
(piemēram, tūrisma produkti, inovatīvi kultūras un
sporta pasākumi u.c.), kā arī palielinot novada
atpazīstamības, identitātes un zīmola kvalitāti,
netieši dodot pienesumu – papildus rodot
finansējumu – visu nepieciešamo darbu veikšanai.

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. –
2018.GADA LIELĀKĀS INVESTĪCIJU PRIORITĀTES
2014.gadā pašvaldība uzsākusi vairāku ļoti
nozīmīgu projektu sagatavošanu, kuru realizācija
sāksies jau 2015.gadā. Turpmāko pāris gadu laikā,
ieguldot pašvaldības budžeta finanses un piesaistot
Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā arī
aizņemoties naudu Valsts kasē, pašvaldība uzsāks
Siguldas Sporta centra būvniecību, prioritārā secībā
sakārtos ceļus un ielas, rekonstruēs Siguldas novada
izglītības iestādes un Kultūras centru, pārbūvēs
bijušās autoostas telpas par Siguldas novada
bibliotēku, kā arī paveiks vēl citus lielākus un
mazākus darbus, kas uzlabos ikviena novadnieka
dzīves kvalitāti.
Apēķināts, ka tuvāko trīs līdz četru gadu laikā
Siguldas novada attīstībā tiks investēti vairāk nekā
20 miljoni eiro.
Siguldas Sporta komplekss
Siguldas Sporta kompleksā plānots izbūvēt slēgtu
skrejceliņu, smagatlētikas un fitnesa sektoru, sporta
zāli un baseinu, lai dotu iespēju pilnveidot un
papildināt unikālās Siguldas novada sporta
aktivitātes. Siguldas Sporta kompleksa būvniecības
projekts ir nozīmīgs Latvijas sporta infrastruktūras
attīstības piedāvājums, kas kalpos par sporta bāzi
Latvijas sportistiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē,
izcīnot Olimpiskās medaļas un godalgotas vietas
pasaules līmeņa sacensībās, kā arī būs vieta bērnu
un jauniešu sporta attīstībai, novada iedzīvotāju
dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Kompleksa būvniecību plānots uzsākt 2015.gadā, lai
to atklātu 2016.gada rudenī. Plānots, ka projekta
attīstībai no valsts budžeta līdzekļiem tiks piesaistīti
2,86 miljoni eiro, pārējo finansēs pašvaldība.
Ceļu sakārtošana Siguldas novadā
2014.gadā Siguldas novadā tika remontēti ceļu
posmi, kas bija sliktākā stāvoklī. Tika veikts audits,
kas parādīja, kurās ielās un kādos ceļa posmos
nepieciešami lielākie remonti un finanšu ieguldījumi.
2015.gadā Siguldas novada pašvaldība plāno
aptuveni trīs miljonus eiro (no kuriem divus miljonus
plānots ņemt kā kredītu Valsts kasē) ieguldīt ielu
sakārtošanā.

Siguldas novada Kultūras centrs
Ir uzsākts darbs pie Siguldas novada Kultūras centra
rekonstrukcijas
tehniskā
projekta
izstrādes.
2015.gadā tiks pabeigts rekonstrukcijas tehniskais
projekts, kurā ietverta arī apkārtējās teritorijas
sakārtošana un labiekārtošana, kam sekos
būvniecības iepirkuma procedūras izsludināšana.
Plānots, ka rekonstrukcijas būvdarbi varētu tikt
uzsākti 2016.gadā. Aptuvenie aprēķini liecina, ka šī
projekta realizācijai nepieciešami vairāk nekā 2,5
miljoni eiro. Pašvaldība izskata iespēju piesaistīt gan
Eiropas
Savienības
fondu
līdzfinansējumu
siltināšanai, gan iespēju ņemt kredītu Valsts kasē.
Siguldas novada bibliotēka
Pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar AS „CATA” par
bijušās autoostas telpu nomu, kurās izvietot Siguldas
novada bibliotēku. Lai arī Siguldā būtu sava
„Gaismas pils”, būtu nepieciešams investēt aptuveni
2,5 miljonus eiro. Šī projekta iespējamā uzsākšana
plānota 2016.gadā.
Siguldas pils komplekss
2016. un 2017.gadā plānots piesaistīt Eiropas
Savienības naudu vairāk nekā četru miljonu eiro
apmērā, kurus investēt Siguldas pils radošā
kompleksa
attīstībai,
sakārtojot
vairākas
neizmantotās ēkas un pils dārza teritoriju.
2015.gadā plānots izstrādāt tehniskos projektus.
Siguldas Valsts ģimnāzija un Allažu pamatskola
Ir uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu
pamatskolas rekonstrukcijas projektu izstrāde.
Siguldas novada pašvaldība plāno piesaistīt Eiropas
Savienības fondu finansējumu Siguldas Valsts
ģimnāzijas mācību līdzekļu un iekārtu iegādei divu
miljonu apmērā, lai Siguldas Valsts ģimnāzija kļūtu
par mūsdienīgāko un tehniski spēcīgāko skolu visā
Latvijā. Plānots, ka skolas rekonstrukcija varētu
izmaksāt vēl divus miljonus eiro un būvdarbi varētu
sākties 2017.gadā, kad plānots veikt arī Allažu
pamatskolas rekonstrukciju.
Siguldas novada ID karšu attīstība
2015.gadā tiks ieviests jauns tehnisks risinājums ID
karšu projektam.
Algu palielinājums bērnudārza pedagogiem un
auklītēm
Līdz ar minimālās algas palielināšanos 2015.gadā,
Siguldas novada pašvaldība paaugstinās algas
novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem un
viņu palīgiem.
Laurenču sākumskolas sporta infrastruktūra
2015.gadā tiks turpinātas sarunas ar Dabas
aizsardzības pārvaldi par iespēju slēgt nomas
līgumu par nekustamo īpašumu blakus Laurenču
sākumskolai, kurā varētu izveidot sporta zāli
skolēnu sporta stundu aktivitātēm. Sporta
infrastruktūras izbūvei plānots piesaistīt ES
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finansējumu. Plānots iegādāties arī sporta
inventāru. Projekta īstenošana varētu noslēgties līdz
2018.gadam, ja būs pieejams finansējums no ES
fondiem.

struktūrvienībām, kā arī notiks pašvaldības
pārvaldības procesu pilnveidošana, lai nodrošinātu
funkciju nepārklāšanos un to efektivitātes
paaugstināšanu.

Pašvaldības struktūras un funkciju audits
Jau 2013.gadā tika uzsākts darbs pie Siguldas
novada pašvaldības struktūras pilnveidošanas, kas
2014.gadā turpinājās, par prioritāti nosakot klientu
apkalpošanu. 2015.gadā Siguldas novada pašvaldībā
notiks struktūrvienību un vairāku iestāžu funkciju
audits, lai nodrošinātu pilnīgu Siguldas novada
pašvaldības izvērtējumu par veikto funkciju
atbilstību normatīvajiem aktiem, pašvaldības
struktūru un galveno funkciju sadalījumu pa

Siguldas novada Dome 2015.gadā, mērķtiecīgi
strādājot, turpinās īstenot nozīmīgus jaunus
projektus iedzīvotāju labklājības uzlabošanā.

2015.gada 13.maijā

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.
Finanšu gads
Siguldas novada Dome
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un
sporta jautājumos
Priekšsēdētāja vietnieks sociālajos jautājumos
Izpilddirektore
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums / km 2
Iedzīvotāju skaits (31.12.2014.)

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,
divi priekšsēdētāja vietnieki un izpilddirektore.
2014.gadā Siguldas novadā notikušas 23 Domes
sēdes, kurās pieņemti 418 lēmumi. Saskaņā ar
Siguldas novada pašvaldības nolikumu Domes
sēdēs, kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties
aicināts ikviens novada iedzīvotājs. 2014.gadā
notikušas arī izbraukuma Domes sēdes – Allažu
pagasta pārvaldē, Mores pagasta pārvaldē, Jūdažu
Sabiedriskajā centrā un Laurenčos. Siguldas
novada pašvaldība, modernizējot pašvaldības
darbu, no 2.jūlija Domes sēdes raida video
tiešraidē. Domes sēžu ieraksti Siguldas novada

Siguldas novada Dome
Pils iela 16, Sigulda, LV 2150
90000048152
LV 90000048152
01.01.2014. – 31.12.2014.
15 deputāti
Uģis Mitrevics
Līga Sausiņa
Jānis Zilvers
Jeļena Zarandija
Dace Spriņķe
360,43
18 346 (PMLP dati)

pašvaldības interneta vietnē glabājas gadu un tos
būs iespējams noskatīties gan tiešraidē, gan arī
jebkurā citā iedzīvotājam ērtā laikā.
2014.gadā Siguldas novada Dome no juridiskām
personām saņēmusi 3272 dokumentus, no fiziskām
personām – 2610 dokumentus. Pašvaldība
pagājušajā gadā nosūtījusi 6515 dokumentus
(juridiskām personām – 2868, fiziskām personām –
3647).
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, saņemt Siguldas novadā
deklarēto iedzīvotāju ID karti, veikt maksājumus
pašvaldības kasē, saņemt pabalstus, izņemt
nodokļu grāmatiņas. No 2014.gada sākuma
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs
strādā piektdienās līdz plkst. 17.00 un arī
sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, kā arī katru
pirmdienu no plkst. 16.00 līdz 18.00 pēc
iepriekšēja pieraksta pieejamas bezmaksas
juridiskās konsultācijas. Jau vairākus gadus
iedzīvotājiem ir pieejams bezmaksas informatīvais
tālrunis
80000388,
kas
sniedz
iespēju
iedzīvotājiem daļu jautājumu precizēt telefoniski,
un zvanot vakara stundās, iespējams atstāt ziņu
automātiskajā atbildētājā.
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Siguldas novada pašvaldības administrācijas personāls
2014.gadā
Siguldas
novada
pašvaldības
administrācijā strādāja 102 darbinieki (divi no tiem
atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā), no tiem 36
vīrieši un 66 sievietes. Gada laikā darba tiesiskās
attiecības izbeigtas ar 12 darbiniekiem un
nodibinātas ar 14 darbiniekiem, slēgtas piecas
amata vietas, bet izveidotas 8 jaunas štata vietas.
2014.gadā
Siguldas
novada
pašvaldības
administrācijā strādā 67 darbinieki ar augstāko

izglītību, no tiem 20 darbiniekiem ir maģistra grāds,
47 darbiniekiem – bakalaura grāds. 35 darbiniekiem
ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība. 36
darbiniekiem darba pieredze Siguldas novada
pašvaldībā ir vairāk par 10 gadiem, 20 darbiniekiem
tā ir 5-9 gadi, 2-4 gadus novada pašvaldībā strādā
24 darbinieki, savukārt līdz vienam gadam – 22
darbinieki.
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Siguldas novada pašvaldības 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 pašvaldība ik
mēnesi izdod informatīvo izdevumu „Siguldas
Novada Ziņas”, kuru bez maksas izplata iedzīvotāju
pasta kastītēs. 2014.gadā izdevuma tirāža ir 7200
eksemplāri. Pašvaldība regulāri sniedz informāciju
nacionālajiem un reģionālajiem medijiem.
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.
Mājaslapas apmeklētāju skaits 2014.gadā bija
apmēram 2700 unikālie apmeklētāji dienā, kas
izvirza www.sigulda.lv par nozīmīgu novada
mediju. 2014.gadā pašvaldības interneta vietnē
ievietotas 1692 ziņas.
Ņemot vērā, ka arvien vairāk iedzīvotāju internetu
izmanto ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs –
telefonā vai planšetdatoros – Siguldas novada
pašvaldība ir līdere starp Latvijas pašvaldībām
mājaslapas mobilās versijas lietotāju skaita ziņā.
Jāpiebilst, ka Siguldas novads ir tikai viena no 15

pašvaldībām Latvijā, kam ir izstrādāta mobilā
mājaslapas versija.
Ik dienas Siguldas novada pašvaldības interneta
vietnes mobilo versiju m.sigulda.lv apmeklē 145
unikālie lietotāji.
Kopš 2010.gada vasaras Siguldas novada
pašvaldība komunikācijai ar iedzīvotājiem izmanto
sociālo portālu twitter.com (3547 sekotāji), un no
2012.gada vasaras arī sociālo portālu facebook.com
(1042 sekotāji), 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. 2014.gadā notikušas
septiņas diskusijas ar Siguldas pilsētas, Siguldas,
Mores un Allažu pagasta iedzīvotājiem par
2014.gada un 2015.gada budžetā iekļaujamajām
aktivitātēm, notikušas arī diskusijas ar novada
uzņēmējiem un lauksaimniekiem.
Jau piekto gadu vērtīgu ieguldījumu iedzīvotāji
sniedz Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa
Mitrevica rosinātajā akcijā „Dāvini ideju Domei”,
kuras laikā novadnieki tiek aicināti sniegt
ierosinājumus par to, kā uzlabot novada labklājību.
Siguldas novada Dome veiksmīgi sadarbojas ar
novada nevalstiskajām organizācijām un citām
mērķa publikām.

12

SIGULDAS NOVADA DOMES 2014.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

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;
• Laurenču sākumskola;
• 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 pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaciņa”;
• Siguldas novada bibliotēka:
o Siguldas pagasta centra
bibliotēka;
o Siguldas pagasta Jūdažu
bibliotēka;
o Allažu pagasta bibliotēka;
o Mores pagasta bibliotēka.
• Siguldas novada Kultūras centrs:
o Siguldas pagasta Kultūras nams;
o Mores pagasta Tautas nams;
o Allažu pagasta Tautas nams;
o Jūdažu Sabiedriskais centrs.
• Siguldas novada pašvaldības sociālās
aprūpes māja „Gaismiņas”;
• Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa;
• Siguldas novada Bāriņtiesa;

•
•

Siguldas novada pašvaldības aģentūra
„Siguldas 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
„Siguldas 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 STRUKTŪRA UN SASTĀVS
SIGULDAS NOVADA DOME

Finanšu komiteja

Attīstības, tūrisma
un sporta komiteja

Sociālā komiteja

Izglītības un
kultūras komiteja

Domes priekšsēdētājs

PA „Siguldas
Attīstības
aģentūra”

Izpilddirektore

Priekšsēdētāja
vietnieks
izglītības, kultūras
un sporta
jautājumos

Personāla
nodaļa

Administratīvā
pārvalde

Izglītības
pārvalde

Skolas (6)

Pakalpoju
mu centrs

Siguldas
pagasta
pārvalde

Mores
pagasta
pārvalde

Allažu
pagasta
pārvalde

Informācijas
tehnoloģiju
nodaļa

Klientu
apkalpošanas
nodaļa

Finanšu
pārvalde
pārvalde

Juridiskā
pārvalde

Profesionālās
ievirzes, interešu
izglītības skolas
Sabiedrisko
attiecību
pārvalde

Būvvalde

Īpašumu
nodaļa

Pirmsskolas
izglītības
iestādes (5)

Īpašumu,
būvniecības un
investīciju
pārvalde

Kultūras
pārvalde
Siguldas novada
Kultūras centrs

Siguldas novada
bibliotēka
Investīciju
nodaļa

Pašvaldības
policija

Zemes nodaļa

Sporta
pārvalde

Vides, darba un
civilās
aizsardzības
nodaļa
Pašvaldības
uzņēmumi

Koncesijā
nodotie
uzņēmumi un
īpašumi

Dzimtsarakstu
nodaļa
Sociālais
dienests

Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes
māja
„Gaismiņas”

Priekšsēdētāja
vietnieks
sociālajos
jautājumos
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Siguldas novada Dome ievēlēta 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanās. Siguldas novada Domē ir 15 deputāti:
Uģis Mitrevics
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Jānis Zilvers
(Politiskā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība,
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”)
Līga Sausiņa
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Dainis Dukurs
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Eva Viļķina
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Ēriks Čoders
(Politiskā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība,
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”)
Guntars Zvejnieks
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Ilmārs Lipskis
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Ināra Paegle
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Indra Ozoliņa
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Jānis Lazdāns
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Jānis Strautmanis
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Māris Malcenieks
(Politiskā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība,
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”)
Mārtiņš Zīverts
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)
Ņina Balode
(Politiskā partija „Reģionu alianse”)

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
sociālajos jautājumos

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras un sporta jautājumos
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāts

Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts

Domes deputāts
Domes deputāte

Siguldas novada Domes komitejas:
- Finanšu komiteja;
- Attīstības, tūrisma un sporta komiteja;
- Izglītības un kultūras 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
2014. gada 31. decembrī Siguldas novadā deklarēti
18 346 iedzīvotāji. 64% novada iedzīvotāju dzīvo

Siguldas pilsētā, Siguldas pagastā 22%, Allažos –
10%, Morē – 4% novada iedzīvotāju.
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Atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām, Siguldas
novadā ir pozitīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums
– 2014. gadā reģistrēti 266 jaundzimušie
novadnieki – 130 zēni, 136 meitenes, savukārt
2013. gadā tika reģistrēti 247 jaundzimušie.
Siguldas novada Dome sveica katra novadā

deklarētā mazuļa vecākus ar vienu no lielākajiem
pabalstiem Latvijā, kas ir minimālās algas apmērā,
ja abi vecāki deklarējušies Siguldas novadā.
Aizsaulē aizgājušo novadnieku skaits 2014. gadā ir
187, savukārt 2013. gadā reģistrēti 184 miruši
novadnieki.

2014.gadā Siguldas novadā noslēgtas 170 laulības –
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā – 124, bet
Siguldas novada baznīcās – 46.

2014.gadā reģistrēts par divām laulībām mazāk
nekā 2013.gadā.
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Ekonomiskais raksturojums
Siguldas novadā 2014.gadā reģistrēti 163
uzņēmumi, likvidēti 42. Kopumā 2014.gadā novadā
(juridiskā adrese) ir 765 aktīvi uzņēmumi, tai
skaitā zemnieku saimniecības, individuālie
komersanti un pašnodarbinātie. Apmēram 95% no
uzņēmumiem ir sabiedrības ar ierobežotu
atbildību (SIA).

Siguldas novada specifiskā nozare ir tūrisms un ar
to saistītie pakalpojumi, tomēr ievērojamu
ieguldījumu novada attīstībā sniedz rūpniecības un
pakalpojumu nozares – mežsaimniecība un
koksnes pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve,
būvniecība, kūdras ieguve, lopkopība, augkopība,
lauksaimniecība,
tai
skaitā
netradicionālā
lauksaimniecība.

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

2013.gads
Siguldas novada Dome
SIA „Vita Mārkets”

2014.gads
Siguldas novada Dome
SIA „Vita Mārkets”

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

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

SIA „Kokpārstrāde 98”
SIA „R.D.A”
Dabas aizsardzības pārvalde
AS „Siguldas būvmeistars”
SIA „Rīgas rajona slimnīca”/ „Siguldas slimnīca”
SIA „Husvik”
SIA „Essa”
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis –
Turaidas muzejrezervāts

Bezdarba līmenis samazinājies par 0,2%
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu,
sasniedzot 5,6%. Tajā skaitā samazinājies
reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits. Tas
skaidrojams ar kopējo ekonomisko situāciju valstī
un saglabātu ekonomisko aktivitāti novada
uzņēmēju vidū.
Lai atbalstītu novada uzņēmējus, Siguldas novada
pašvaldība ieviesusi vairākus instrumentus
uzņēmējdarbības atbalstam:
• Uzņēmējdarbības atbalsta punktā tiek
nodrošināts informatīvais atbalsts jauniem
un esošiem uzņēmējiem;
• izveidota Uzņēmēju konsultatīvā padome;
• uzsākts darbs pie projekta „Jauniešu
nodarbinātība vasaras brīvlaikā” izmaiņu
ieviešanas;

•

•
•

•
•
•
•
•

ieviestas izmaiņas saistošajos noteikumos
„Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas
novadā”, ņemot vērā novada attīstības
stratēģiju un prioritātes;
organizēti Siguldas novada uzņēmēju
atpazīstamību veicinoši pasākumi;
kopš 2012. gada tiek nodrošināta Siguldas
novada iedzīvotāju identifikācijas karšu
programma. 2014. gadā programmai
pievienojās 18 jauni dalībnieki;
veikts novada uzņēmējdarbības vides
monitorings un analīze;
izveidota brīvo nekustamo īpašumu
datubāze uzņēmējdarbības veikšanai;
uzsākta uzņēmēju un jauniešu sadarbības
veidošana, piedaloties kopīgā projektā;
izstrādāts
aktivitāšu
plāns
radošās
uzņēmējdarbības attīstības sekmēšanai;
kopš 2012. gada darbojas Siguldas novada
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts.
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SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS REALIZĒTIE PROJEKTI
2014.gadā
pašvaldības
Investīciju
nodaļa
līdzdarbojusies 12 projektu realizēšanā un piecu
projektu sagatavošanā, piesaistot finansējumu no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Klimata
pārmaiņu
finanšu
instrumenta,
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pārrobežu
sadarbības programmām un citiem finanšu
instrumentiem.
Projekta nosaukums

Joma

Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko
mantojumu (ZEN)
Tūrismam piemērotas
vides izveidošana Vōru
(Igaunija), Sigulda
(Latvija), St. Petersburg
(Krievija) pārrobežu
reģionos. (SVS
ACTIVETOUR)
Attālo apgabalu
attīstības veicināšana,
izmantojot pārrobežu
VH tūrisma maršruta
vietējos Via Hanseatica
resursus
Publisko interneta
pieejas punktu
izveidošana un
uzlabošana Siguldas
novadā
Teritorijas
labiekārtošana un āra
trenažieru uzstādīšana
Jūdažos
Allažu pamatskolas deju
kolektīvu tautas tērpu
un skaņu aparatūras
materiālās bāzes
atjaunošana
Siguldas pagasta
Kultūras nama skatuves
apgaismojuma iegāde
Siguldas novada
iedzīvotāju sabiedrisko
aktivitāšu realizēšanai
Aprūpes aprīkojuma
iegāde un piegāde
Siguldas novada Domes
Sociālās aprūpes mājai
„Gaismiņas”
Elektromobiļu iegāde
Siguldas novada
pašvaldības vajadzībām

Kultūra

Energoefektivitātes
paaugstināšana
Laurenču sākumskolas
ēkā

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
EUR
90 450

Pašvaldības
līdzfinansējums
EUR
13 567

Iesniegts
finansēšanai
no:

Statuss
2014. gada
beigās:

INTERREG IV C

Pabeigts

Tūrisms, sports,
infrastruktūra

126 0000

690 000

Igaunijas,
Latvijas,
Krievijas
programma

Pabeigts

Tūrisms

21 859

2 186

Igaunijas,
Latvijas,
Krievijas
programma

Notiek
realizācija

Infrastruktūra

13 643

1841,81

ERAF

Notiek
realizācija

Sports,
infrastruktūra

12 100

1 000

LEADER

Pabeigts

Kultūra

8 100

810

LEADER

Pabeigts

Kultūra

24 103

1 423

LEADER

Pabeigts

Sociālā palīdzība

7 203,49

720,35

LEADER

Pabeigts

Materiāli tehniskās
bāzes
modernizācija,
vides aizsardzība
Infrastruktūra,
izglītība

51 000

14 006,60

KPFI

Pabeigts

240 341,22

117 096,15

KPFI

Pabeigts
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Elektromobiļu uzlādes
infrastruktūras
izveidošana Siguldas
dzelzceļa stacijas
laukumā
Siguldas pils apbūves
kompleksa izpēte un
neatliekamo glābšanas
darbu programmas
sagatavošana

Infrastruktūra

15 246

7 623

Infrastruktūra

7 000

0

Alternatīvas biomasas
izmantošanas iespējas
bioloģiskās
daudzveidības un
ainavas uzturēšanai
lauksaimniecības zemēs

Vide

53 541

19 269

2014. gadā tiek realizēti četri pārrobežu sadarbības
projekti. Igaunijas–Latvijas–Krievijas programmas
ietvaros pabeigts viens projekts – „Tūrismam
piemērotas vides izveidošana Võru, Siguldā un
Sanktpēterburgā”, kā ietvaros Siguldā izveidota
distanču slēpošanas trase, un turpinās projekta
realizācija „Attālo apgabalu attīstības veicināšana,
izmantojot pārrobežu VH tūrisma maršruta

KPFI

Kultūras
pieminekļu
izpētes,
glābšanas un
restaurācijas
programma
2014.gadā
LIFE+

Pabeigts

Pabeigts

Notiek
realizācija

vietējos Via Hanseatica resursus”, kas tiek īstenots,
iesaistot 18 projekta partnerus Latvijā un Igaunijā.
Sadarbībā ar biedrību „Baltijas Vides Forums” tiek
izstrādāts LIFE+ programmas projekts, kura
mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību un
uzturēt raksturīgās ainavas lauksaimniecības
zemēs. Projekta realizācija kopā ar vēl septiņiem
partneriem tika uzsākta 2013. gada beigās.
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SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS
Siguldas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi (EUR)
Pamatbudžeta ieņēmumu veidi

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2014./2013.gads
EUR

%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

91 71 085

9 618 424

104 64 261

845 837

8,79

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 162 034

12 75 374

1 408 012

132 638

10,40

67 894

69 772

71 504

1 732

2,48

10 183

1 339

1 834

495

36,97

Valsts nodevas

3 443

3 690

6 228

2 538

68,78

Pašvaldības nodevas

8 893

10 972

13 050

2 078

18,94

Naudas sodi un sankcijas

46 023

54 856

66 150

11 294

20,59

Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
atsavināšanas

63 336

244 317

88 706

- 155 611

- 63,69

77 777

31 370

17 464

- 13 906

-44,33

4 185 656

5 658 230

3 918 012

- 1 740 218

-30,76

Pašvaldības budžeta transferti

220 310

154 370

221 118

66 748

43,24

Budžeta iestāžu ieņēmumi

802 871

913 898

1 117 198

203 300

22,25

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

2 007 352

758 534

338 298

- 420 236

- 55,40

Saņemtie aizņēmumi

1 111 168

3 344 166

711 927

- 2 632 239

- 78,71

18 938 025

22 139 312

18 443 762

- 3 695 550

- 16,69

Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma

Valsts budžeta transferti

Kopējie budžeta līdzekļi
Valsts budžeta maksājumi saistību
dzēšanai

284 574
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, kavējuma un
soda naudas), valsts un pašvaldību transferti
(mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām
pašvaldībām) un aizņēmumi no Valsts kases.
Siguldas
novada
pašvaldības
2014.gada
pamatbudžets bija 1 8443 762 EUR, tai skaitā –
ieņēmumi 17 393 537 EUR, aizņēmums no valsts
kases 711 927 EUR un līdzekļu atlikums no
iepriekšējā gada 338 298 EUR.
2014.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
īpatsvars ir 56,74% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Kopā gada laikā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis saņemts 10 464 261 EUR, tai
skaitā 53 871 EUR par 2013.gadu.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts par
8.79% vai par 845 837 EUR vairāk nekā
2013.gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars budžetā ir
7.63%, tā kopējā summa ir 1 408 012 EUR. Valsts
noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze
2014.gadam tika noteikta 90% apmērā no
kopējās aprēķinātās nodokļa summas gadā, bet
gada laikā nodoklis tika samaksāts 96,2% apmērā
no aprēķinātā nodokļa summas.
Transferti (dotācijas no valsts un citu pašvaldību
budžetiem) ir 4 139 130 EUR, tai skaitā
mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba
algām –3 052 498 EUR, Eiropas Savienības (ES)
un valsts līdzfinansējuma daļa ES īstenotajiem
projektiem –353 235 EUR. Ieņēmumi no citām
pašvaldībām par Siguldas izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 221 118 EUR, pārējās
mērķdotācijas
447
361
EUR.
Pārējās
mērķdotācijas ir ieskaitītas no valsts budžeta un
paredzētas pirmo klašu skolēnu ēdināšanai,
mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
skolās un invalīdu asistentu pakalpojumu
apmaksai.
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Par
pašvaldības
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem saņemti 1 117 198 EUR, kas ir
par 22,25% vai par 203 300 EUR vairāk nekā
iepriekšējā gadā. Minētajos pakalpojumos ietilpst
pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas
pakalpojumi,
interešu
izglītības
iestāžu

pakalpojumi, pašvaldības zemes un telpu noma,
kultūras iestāžu ieņēmumi par pasākumu
biļetēm, PA „Siguldas Attīstības aģentūra”
ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem, biļešu
ieņēmumi par Livonijas ordeņa Siguldas pils
apmeklējumu un citi pakalpojumi.
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Siguldas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi (EUR)

Pamatbudžeta izdevumi
atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2014./2013.gads
EUR

%

Izpildvara un likumdošanas vara

906 732

1 029 519

1 015 070

- 14 449

- 1,4

Aizņēmumu procenti

513 112

446 390

364 794

- 81 596

- 18,3

Pašvaldības budžeta transferti
Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem

443 677

299 604

265 828

- 33 776

- 11,3

31 507

42 188

41 983

- 205

- 0,5

Sabiedriskā kārtība

228 926

256 855

240 483

- 16 372

- 6,4

Ekonomiskā darbība

4 200 431

4 826 495

1 116 047

- 3 710 448

- 76,9

Teritoriju apsaimniekošana

1 934 507

2 299 930

1 798 822

- 501 108

- 21,8

6 557

6 669

4 995

- 1 674

- 25,1

Kultūra un sports

1 040 666

1 294 964

1 559 533

264 569

20,4

Izglītība

6 363 527

7 800 210

7 009 406

- 790 804

- 10,1

Sociālā aizsardzība
Aizņēmumu pamatsummas
atmaksa

1 140 676

1 239 906

1 308 955

69 049

5,6

1 603 949

2 260 168

1 654 811

- 605 357

- 26,8

Veselība

PA "Siguldas Attīstības aģentūra”
Kopējie budžeta izdevumi

548 696

18 414 267
21 802 898
16 929 423 - 4 873 475
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības 2014.gada
budžeta izdevumos izlietoti 16 929 423 EUR.
Analizējot pašvaldības budžeta struktūru
atbilstoši noteiktajām valdības funkcijām,
lielākais īpatsvars pašvaldības budžeta
izdevumos bija izglītībai – 41,41% jeb
7009406 EUR, tai skaitā mērķdotācija
pedagoģisko darbinieku darba algām
3052498 EUR, dažādu ar izglītību saistītu
projektu finansēšanai 12 976 EUR un
izglītības iestāžu uzturēšanai un remontiem
izlietoti 3 943 932 EUR. 2014.gadā ir
pabeigts iekštelpu remonts pirmsskolas
izglītības iestādē „Pīlādzītis” ieguldot
206 794 EUR, Sporta skolā nomainīta sporta
zāles grīda ieguldot 68 591 EUR, Mores
pamatskolā rekonstruēta apkures sistēma
19 590 EUR vērtībā, nosiltināts un salabots
Mākslu skolas jumts 91 209 EUR apmērā un
veikti nelieli remonti Siguldas Valsts
ģimnāzijā.
Likumdošanas varas un izpildvaras dienestu
uzturēšanai izlietoti līdzekļi 6% apmērā no
kopējā pašvaldības budžeta jeb 1 015 070
EUR.

Budžeta sadaļā – Ekonomiskā darbība,
ietilpst Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvalde, P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”,
Būvvalde un dažādi attīstības projekti. Šajā
sadaļā no kopējā pašvaldības budžeta
izdevumiem izlietoti 6,59% jeb 1 664 743
EUR. 2014.gadā realizēti projekti piesaistot
ES fondu līdzfinansējumu 504 319 EUR. P/A
„Siguldas Attīstības aģentūra” kopējie
izdevumi 2014.gadā bija 548 696 EUR, jeb
3,24% no kopējiem budžeta izdevumiem.
Ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, tika
veikts ielu un ceļu remonts 359 888 EUR
apmērā, tai skaitā izbūvētas ietves un
automašīnu stāvvietas Skolas ielā, pabeigta
ietvju būvniecība Pulkveža Brieža ielā un
Kalna ielā.
Pašvaldības
mājokļu
un
teritoriju
apsaimniekošanai izlietots 10,63% jeb
1 798 822 EUR no kopējā budžeta.
461 233 EUR izlietoti Siguldas novada
teritorijas sakopšanai un jaunu apstādījumu
izveidošanai.
80 643
EUR
ieguldīti
Ūdenssaimniecības attīstībā, 135 277 EUR
Siguldas pils kompleksa rekonstrukcijā, ielu
apgaismošanai un uzturēšanai izlietoti

-22,4
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199 986
EUR,
pašvaldības
dzīvokļu
remontiem 35 752 EUR, komunikāciju
sakārtošanai Siguldas slimnīcā izlietoti
70 134 EUR.
Kultūrai un sportam izlietoti 9,21% jeb
1 559 533 EUR, tai skaitā ar projekta
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”

saistītajiem pasākumiem izlietoti 323 563
EUR. Sociālajai aizsardzībai izlietoti 7,73%
jeb 1 308 955 EUR no kopējā budžeta.
Aizņēmumu
pamatsummas
atmaksai
izlietoti 1 654 811 EUR vai 9,77% no kopējā
budžeta, aizņēmumu procentu atmaksai –
364 794 EUR jeb 2,15% no kopējā budžeta.
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Siguldas novada pašvaldības speciālais budžets (EUR)
2012.gads

2013.gads

2014.gads

2014./2013.gads
EUR

Dabas resursu nodoklis

%

28 078

33 420

35 709

2 289

6,8

256 178

294 115

382 755

88 640

30,1

8 823

7 557

1 560

- 5 997

- 79,4

94 486

114 763

74 344

- 40 419

- 35,2

387 565

449 854

494 368

44 514

9,9

17

0

21

21

100

237 060

347 013

336 101

- 10 912

- 3,1

23 382

21 498

32 752

11 254

52,3

142

24

1 423

1 399

5 829,2

11 992

6 975

1 160

- 5 815

- 83,4

209

0

0

0

0

Kopā budžeta izdevumi

272 802

375 510

371 457

- 4 053

- 1,1

Līdzekļu atlikums gada beigās

114 763

74 344

122 911

48 567

65,3

Autoceļu fonds
Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā budžeta līdzekļi
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Teritoriju apsaimniekošana
Sports un kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumi 2014.gadā ir 420 024
EUR. No kopējiem speciālā budžeta
ieņēmumiem 91,1% jeb 382 755 EUR ir ielu
un autoceļu fonda līdzekļi, kas paredzēti
Siguldas
novada
ielu
un
ceļu
apsaimniekošanai, ziemas un vasaras
kopšanas darbiem, grants ceļu un ielu
uzturēšanai, asfalta bedrīšu remontam un
ceļa zīmju uzturēšanai – 8,5% jeb 35 709
EUR ir ieņēmumi no dabas resursu nodokļa
un 0,4% jeb 1 560 EUR ir ziedojumi un
dāvinājumi.

2014.gada sākumā speciālā budžeta līdzekļu
atlikums bija 74 344 EUR. Salīdzinot ar
2013.gadu, ieņēmumi ielu un autoceļu fondā
palielinājušies par 30,1% jeb 8 8640 EUR.
Kopumā gada laikā pašvaldības ielu un ceļu
apsaimniekošanai tika izlietoti 382 755 EUR,
lietus
ūdens
un
kanalizācijas
apsaimniekošanai no dabas resursu nodokļa
30 765
EUR,
no
ziedojumiem
un
dāvinājumiem izlietoti 2 583 EUR.
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SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
Siguldas novada pašvaldības bilance (EUR)

Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

AKTĪVS
A
1000
1100

1

49 511 258

81 304

101 563

Attīstības pasākumi un programmas

54 622

65 099

1120

Licences, koncesijas un patenti

26 682

36 464

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

0

0

1180
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1280
1300

Nemateriālie ieguldījumi

2

47 935 136

1110

1200

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

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 ieguldījumi

1310

1380
2000

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem
Apgrozāmie līdzekļi

0

0

44 693 560

46 325 984

37 349 888

35 681 664

187 452

183 748

2 676 335

2 491 498

1 710 508

4 827 302

2 705 748

3 088 239

53 407

44 156

10 222

9 377

3 160 272

3 083 710

3 048 213

2 992 950

60 044

60 044

0

0

1 121

1 121

50 894

29 596

3 463 830

2 068 211

2100

Krājumi

136 929

95 362

2300

Debitori

1 067 622

992 530

622 028

567 677

0

0

1 637 251

412 641

2400
2500
2600
I.

B
Ilgtermiņa ieguldījumi

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

51 398 966
51 579 469
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

Pārskata
perioda beigās

Pārskata
perioda sākumā

B

1

2

PASĪVS
A
3000
3300
3500
3510
3520
5000
5100

38 325 547

Rezerves
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

37 066 997

162 843

176 045

38 162 704

36 890 953

36 890 953

19 396 700

1 271 751

17 494 253

13 073 419

14 512 471

9 157 423

10 172 441

8 620 765

9 596 179

536 658

571 855

0

4 407

3 915 996

4 340 031

1 435 575

1 395 676

184 899

337 773

5410

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

0

0

5420

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

531 146

478 535

176 125

1

5600

I.

Pašu kapitāls

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

154 562

22 982

5800

Pārējās īstermiņa saistības

10 672

10 386

5900

Nākamo periodu ieņēmumi

1 423 017

2 094 678

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5930

Avansā saņemtie transferti
BILANCE (3000 + 5000)

79 937

70 391

1 343 080

2 024 287

51 398 966

51 579 469

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par kreditoriem (saistībām) (EUR)
Konta Nr.

Posteņa nosaukums

5000
5100
5112
5151

KREDITORI
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības
finansētiem projektiem
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 pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām
Īstermiņa uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās
apdrošināšanas maksājumiem
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5153
5159
5191
5200 - 5900
5212
5300/5310
5311
5316
5420
5421
5422
5424
5425
5600
5611
5621
5629
5700/5720
5721
5722
5723
5729
5800/5810
5811
5813
5814
5819
5900/5930
5911
5917
5919
5931
5932

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

13 073 419
9 157 423
8 620 765
0

14 512 471
10 172 441
9 596 179
0

0
536 658
0
3 915 996
1 435 575
184 899
178 881
6 018
531 146
237 127

0
571 855
4 407
4 340 031
1 395 676
337 773
332 901
4 872
478 535
198 291

55 088
158 693

47 164
135 082

80 238

97 997

176 125
175 342

1
0

Ieturējumi pēc izpildrakstiem
389
0
Citi ieturējumi
394
1
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
154 562
22 982
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
47 753
0
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
98 455
0
Pievienotās vērtības nodoklis
8 319
22 961
Pārējie nodokļi
35
21
Pārējās īstermiņa saistības
10 672
10 386
Citas saistības pret personālu
797
1 548
Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem
5 965
3 569
Īstermiņa finanšu nomas (līzinga) saistības
0
2 962
Pārējās īstermiņa saistības
3 910
2 306
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
1 423 017
2 094 678
Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem
2 105
2 217
Īstermiņa saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību
17 008
6 800
Citi nākamo periodu ieņēmumi
1 343 080
2 024 287
Saņemti transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības finansētajiem pasākumiem
1 202 844
1 951 618
Citi transferti
140 236
72 669
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par debitoriem (prasībām) (EUR)

Konta
Nr.

2300
2310

2312
2314
2313
2316
2319
2340
2341
2342
2349
2360
2370
2371
2372
2380
2381
2382
2389
2390
2399

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

Posteņa nosaukums

DEBITORI
Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem
Prasības starp budžeta
iestādēm//prasības par
pamatbudžeta norēķiniem
Prasības starp valsts un
pašvaldību budžeta iestādēm
Prasības par speciālā budžeta
norēķiniem
Prasības pret radniecīgajām
kapitālsabiedrībām
Parējās prasības pret pircējiem
un pasūtītājiem
Prasības par nodokļiem un
nodevām
Prasības par nekustamā
īpašuma nodokli
Prasības par iedzīvotāju
ienākuma nodokli
Pārējās prasības par nodokļiem
un nodevām
Uzkrātie ieņēmumi
Pārmaksātie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Prasības pret personālu
Darbiniekiem izsniegtie avansi
Prasības par iztrūkumiem
Pārējās prasības pret personālu
Pārējās prasības
Pārējās iepriekš neklasificētās
prasības

Bruto

Izveidoti
uzkrājumi

Neto

Bruto

Izveidoti
uzkrājumi

1 171 027
270 545

103 405
100 687

1 067 622
169 858

1 109 028
285 612

116 498

0

0

0

12 476

0

0

Neto

992 530

113 779

171 833

0

0

0

12 476

7 890

0

7 890

0

0

0

0

0

15

0

15

3 413

0

3 413

258 054

100 687

157 367

274 308

113 779

160 530

885 416

0

885 416

776 687

0

776 687

775 485

0

775 485

716 987

0

716 987

103 841

0

103 841

53 871

0

53 871

6 090
109
0
0

0
0
0
0

6 090
109
0
0

5 830
0
42 198
22 666

0
0
0
0

5 830
0
42 198
22 666

0
14 828
0
2 589
12 239
1291

0
2 589
0
2 598
0
129

0
12 239
0
0
12 239
0

19 532
4 401
242
2590
1 569
129

0
2 590
0
2590
0
129

19 532
1 811
242
0
1 569
0

129
129
0
129
129
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Nekustamā īpašuma nodokļu debitoru parādu sadalījums atbilstoši
termiņiem (EUR)
Kods

Nodokļa
nosaukums/termiņš

</=1
gads

1–2
gadi

3–5
gadi

>5
gadiem

NI.ZEM

Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi

148 036

89 904

141 565

51 400

NI.EKA

Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm

54 197

25 123

82 044

85 620

NI.MAJ

Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokli

37 296

23 421

36 879

0

KOPĀ
239 529
138 448
260 488
137 020
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Siguldas novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā (EUR)

Kapitālsabiedrību
nosaukums

uz 31.12.2014.

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
nominālvērtība

daļu skaits

ieguldījuma
summa

īpatsvars
%

pārskata
perioda
sākumā

sākotnējā
atzīšana(+),
izslēgšana
(-)
2014.gadā
(eiro)

pārvērtēšana (+),
vērtības
samazinājums (-)

citas izmaiņas
(+;-)

Pašvaldības
ieguldījums
%

pārskata
perioda
beigās

Radniecīgās kapitālsabiedrības
SIA "SALTAVOTS",
VRN 40103055793
Siguldas pilsētas SIA
"JUMIS",
VRN 40103032305
SIA "SIGULDAS
SLIMNĪCA",
VRN 40003124730
SIA "OLIMPISKAIS
CENTRS “SIGULDA”",
VRN 40003411141
KOPĀ

2 283 569

2 283 569

1,00

2 283 569

2 283 569

100

2 425 383

47 007

- 14 822

40 441

2 498 009

100

56 915

56 915

1,00

56 915

56 915

100

95 449

0

14 981

0

110 430

100

812 465

812 465

1,00

812 465

812 465

100

454 629

- 34 223

6 456

439 774

100

286 413

49

5845

29

169 510

59,184

59,184

3 439 362

3 152 998

3 152 978

3 322 459

17 489

0

- 14 590

- 2 899

0

2 992 950

59 919

- 48 654

43 998

3 048 213

0

0

0

60 044

25, 519

0

0

0

1 121

2,59

Asociētās kapitālsabiedrības
KKS Allažu saime,
40003525960

175 746, 01

24 718

7,11

7305

51938, 55

25,519

60 044

Pārējās līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā
SIA "RĪGAS APRIŅĶA
AVĪZE",
VRN 40103037514

43 289

43 289

1,42

1 121

1 121

2,59

1 121

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par aizņēmumiem (EUR)

Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
summa

Parāds uz
pārskata
gada sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2014.gadā

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2015.gadā

Valsts kase

Siguldas pilsētas gājēju celiņu remonts

05.02.2010.

20.09.2014.

EUR

148 690

24 775

24 775

0

0

Valsts kase
Valsts kase

Siguldas 2.psk.ēkas rekonstrukcija
Serpentīna ceļa rekonstrukcija
Nītaures ielas 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
Siguldas pilsdrupu estrādes
rekonstrukcija
Siguldas kapu jaunās Kapličas
būvniecība
Siguldas novada ielu, ietvju, ceļu
rekonstrukcija, remonts
Siguldas 3.pamatskolas jumta remonts,
Nītaures ielas un dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija
Tautas nama rekonstrukcija Allažos
Sociālās aprūpes mājas - dienas centra
“Gaismiņas” celtniecība
Allažu pagasta notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve
Infrastruktūras sakārtošana

05.02.2010.
05.02.2010.

2015.11.20
20.02.2016.

EUR
EUR

715 918
249 287

238 636
93 498

119 318
41 545

119 318
51 953

119318
41544

05.02.2010.
05.02.2010.
05.02.2010.

20.02.2016.
20.02.2016.
20.06.2016.

EUR
EUR
EUR

342 485
385 029
38 844

128 436
144 384
14 940

57 081
64 172
5 976

71 355
80 212
8 964

57080
64172
5976

05.02.2010.
05.02.2010.

20.06.2016.
20.06.2016.

EUR
EUR

153 670
97 296

61 482
37 423

24 586
14 967

36 896
22 456

24584
14969

29.03.2007.

20.02.2017.

EUR

313 032

117 593

36 181

81 412

36181

22.06.2007.

20.04.2017.

EUR

1 819 692

684 921

210 750

474 171

210750

23.10.2007.
19.03.2008.
19.03.2008.

20.07.2017.
20.03.2018.
20.03.2018.

EUR
EUR
EUR

258 984
496 867
1 262 230

98 705
236 972
598 673

28 202
55 759
140 864

70 503
181 213
457 809

28201
55760
140864

19.03.2008.

20.03.2018.

EUR

318 723

151 024

35 544

115 480

35543

19.03.2008.

20.03.2018.

EUR

493 025

227 375

53 500

173 875

53500

19.03.2008.

20.03.2018.

EUR

1 223 670

581 215

136 755

444 460

136755

19.03.2008.
20.11.2002.

20.03.2018.
20.10.2017.

EUR
EUR

219 478
71 144

104 773
19 920

24 650
5 122

80 123
14 798

24650
5122

26.03.2003.

20.03.2018.

EUR

85 372

36 283

8 537

27 746

8537

08.04.2004.
05.02.2010.

20.03.2024.
30.09.2025.

EUR
EUR

156 516
92 487

105 293
72 428

10 245
6 165

95 048
66 263

10245
6164

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
Valsts kase
Valsts kase
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Aizdevējs
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Aizņēmuma
summa

Parāds uz
pārskata
gada sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2014.gadā

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2015.gadā

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

02.10.2006.

20.09.2031.

EUR

426 862

383 629

21 615

362 014

21 616

13.02.2007.

20.01.2032.

EUR

1 209 441

1 103 615

60 472

1 043 143

60 472

15.10.2007.

20.10.2032.

EUR

384 175

360 164

19 208

340 956

19 209

22.02.2008.

20.02.2033.

EUR

426 862

410 854

21 343

389 511

21 343

28.03.2011.

20.03.2026.

EUR

529 375

333 547

0

333 547

0

26.05.2011.

20.06.2026.

EUR

1 554 970

784 105

0

784 105

0

07.02.2012.

20.12.2026.

EUR

749 311

471 756

0

471 756

0

20.06.2012.

2027.07.20

EUR

729 578

703 522

52 111

651 411

52 111

26.02.2013.

20.02.2028.

EUR

325 196

325 196

22 793

302 403

22 823

26.02.2013.

20.02.2028.

EUR

61 969

61 969

4 279

57 690

4 354

Valsts kase

Mērķis
Allažu pamatskolas III kārtas - sporta
zāles būvniecība
Allažu pamatskolas III kārtas - sporta
zāles būvniecība
Allažu pamatskolas III kārtas - sporta
zāles būvniecība
Allažu pamatskolas III kārtas - sporta
zāles būvniecība
Siguldas pilsdrupu estrādes
rekonstrukcija un infrastruktūras
pielāgošana tūrisma produktu attīstībai
Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņu izbūve Siguldā
ERAF PR Dzelzceļa stacijas ēkas un
stacijas laukuma rekonstrukcija
Tūrismam piemērotas vides izveidošana
Voru (Igaunija), Sigulda (Latvija),
Sanktpēterburga (Krievija) pārrobežu
reģionos
Siguldas 1.pamatskolas sporta laukuma
būvniecība
Siguldas Jaunās pils torņa, balkona,
terases un ieejas mezgla rekonstrukcija

Valsts kase

ELFLA PR Allažu ciema labiekārtošana

20.05.2013.

20.05.2028.

EUR

86 644

18 860

0

18 860

0

Valsts kase

Pulkveža Brieža ielas asfaltēšana
Laurenču sākumskolas ēkas Laurenču
ielā 7 renovācija
PII Skolas ielā 5 būvniecība
Siguldas Jaunās pils terases
rekonstrukcija II kārta
PII “Pīlādzītis” VR
PR Telpu VR Skolas ēkai Laurenču ielā 7
Saimniecības ēkas fasāžu VR Pils ielā 16,
Sigulda
Tūrismam piemērotas vides izveidošana
Voru (Igaunija), Sigulda (Latvija),
Sanktpēterburga(Krievija) pārrobežu
reģionos

20.05.2013.

20.05.2028.

EUR

132 970

132 970

6 960

126 010

9 334

20.05.2013.
17.06.2013.

20.06.2028.
17.06.2028.

EUR
EUR

687 631
545 018

687 631
545 018

36 146
227 847

651 485
317 171

48 258
0

17.06.2013.
10.07.2013.
08.10.2013.

17.06.2028.
20.07.2028.
20.10.2028.

EUR
EUR
EUR

192 066
93 705
182 065

192 066
93 705
182 065

10 108
3 239
3 182

181 958
90 466
178 883

13 546
6 579
12 777

10.10.2013.

20.10.2028.

EUR

98 390

98 390

1 827

96 563

6 863

14.10.2013.

20.10.2028.

EUR

420 446

324 043

7 300

397 575

28 375

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
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Aizdevējs

Mērķis

Valsts kase

PII Skolas iela 5 būvniecība
Saimniecības ēkas fasāžu VR Pils ielā 16,
Sigulda
Siguldas Sporta skolas sporta zāles
grīdas renovācija, Gāles iela 29, Sigulda
PR PII “Pīlādzītis”
Jumta siltināšana un seguma
atjaunošana Mākslu skolā
Gājēju celiņa Skolas ielā no Līvkalnu
ielas līdz Krišjāņa Barona ielai izbūve
KPFI PR Elektromobiļu iegāde
pašvaldības vajadzībām
KPFI PR Elektromobiļu uzlādes
infrastruktūras izveidošana dzelzceļa
stacijas laukumā, Siguldā
PR SKV pieminekļa Pils kompleksa
rekonstrukcija īstenošanai

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

Valsts kase
Valsts kase

“Wesemann
Sigulda”, SIA
“Wesemann
Sigulda”, SIA
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Aizņēmuma
summa

Parāds uz
pārskata
gada sākumu

Aizņēmuma
atmaksātā
daļa
2014.gadā

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām

Īstermiņa
aizņēmuma
daļa
2015.gadā

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

03.03.2014.

20.03.2029.

EUR

48 042

0

0

48 042

3 363

17.03.2014.

20.03.2029.

EUR

45 799

0

0

45 799

3 187

17.04.2014.
15.07.2014.

30.04.2029.
20.06.2029.

EUR
EUR

68 590
206 651

0
0

0
0

68 590
206 651

3 574
10 847

18.08.2014.

20.08.2029.

EUR

84 449

0

1 694

82 755

1 245

07.10.2014.

20.09.2029.

EUR

79 727

0

0

79 668

2 782

10.10.2014.

20.10.2021.

EUR

32 502

0

32 502

0

0

10.10.2014.

20.10.2021.

EUR

11 815

0

10 121

0

0

20.11.2014.

20.11.2029.

EUR

74 561

0

0

55 273

953

EUR

18 431 249

10 991 854

1 647 441

10 056 340

1 433 526

KOPĀ AIZŅĒMUMI

20.05.2013.

Individuālais siltummezgls PII "Saulīte"

09.06.2005.

31.10.2015.

EUR

10 979

2 489

2 489

0

0

Individuālais siltummezgls PPII

15.09.2006.

01.10.2016.

EUR

14 316

4 880

4 880

0

0

25 295

7 369

7 369

0

0

KOPĀ finanšu līzingi

PAVISAM KOPĀ

18 456 544

10 999 223
1 654 810
10 056 340
1 433 526
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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2015.GADĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
•
Pamatprincipi Siguldas novada pašvaldības
2015.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);
3.
novada
atpazīstamības,
identitātes
un
zīmola
kvalitātes celšanā, netieši dodot pienesumu,
tai skaitā finansiālu, iepriekšminētām lietām.
2014.gadā pašvaldība uzsākusi vairāku ļoti nozīmīgu
projektu sagatavošanu, kuru realizācija sāksies jau
2015.gadā. Turpmāko pāris gadu laikā, ieguldot
pašvaldības budžeta finanses un piesaistot Eiropas
Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu
Valsts kasē, pašvaldība uzsāks Siguldas Sporta
kompleksa būvniecību, prioritārā secībā sakārtos ceļus
un ielas, rekonstruēs Siguldas novada Kultūras centru,
pārbūvēs bijušās autoostas telpas par Siguldas novada
bibliotēku, kā arī paveiks vēl citus lielākus un mazākus
darbus, kas uzlabos ikviena novadnieka dzīves
kvalitāti.
Apēķināts, ka tuvāko trīs līdz četru gadu laikā Siguldas
novada attīstībā tiks investēti vairāk nekā 20 miljoni
eiro.
Plānotie projekti, investīcijas, remontdarbi un
infrastruktūras uzlabojumi:
IZGLĪTĪBĀ
• Siguldas Valsts ģimnāzijai tiks izstrādāts
modernizācijas saturiskais projekts un darba
uzdevums renovācijas tehniskajam projektam.
• Laurenču sākumskolai tiks izstrādāts projekts
sporta zāles būvniecībai un mācību telpu
paplašināšanai.
• Jaunrades centrā tiks veikti jumta, skursteņa
un parapeta remontdarbi.
• Mores pamatskolai tiks remontēts malkas
šķūnītis.
• Tiks izstrādāts saturiskais projekts bijušās
veikala ēkas pārveidošanai par Amatu māju
Morē.
• Siguldas pilsētas vidusskolā tiks veikti ieejas
korpusa remontdarbi, kā arī elektrības
galvenās sadales rekonstrukcija.
• Allažu pamatskolai tiks veikts energoaudits un
tehniskā projekta izstrāde rekonstrukcijai.
• Siguldas 1.pamatskolā tiks veikts foajē
kosmētiskais remonts, kā arī pārbūve pārejai
starp skolu un sporta zāli.
• Bērnudārzos „Saulīte” un „Pīlādzītis” tiks
veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

•

Bērnudārzā „Ābelīte” tiks veikti dažādi
remontdarbi, kā arī vēdināšanas sistēmas
sakārtošana.
Allažu
pirmsskolas
izglītības
grupas
vajadzībām tiks uzstādītas divas āra nojumes.

SPORTĀ
• Tiks veikta Siguldas Sporta kompleksa
projekta realizācija – būvniecības uzsākšana.
• Tiks nodrošināts pašvaldības finansējums
valstiski nozīmīgos pasākumos: Pasaules
čempionāts kamaniņu sportā, Latvijas III
Ziemas Olimpiāde, Vienības velobrauciens,
SEB velobrauciens, Orientēšanās festivāls, kas
ir sākums Pasaules čempionāta orientēšanās
sportā Siguldā 2018.gadā sagatavošanās
procesam, kā arī citiem sporta pasākumiem.
• Pašvaldība nodrošinās novada sportistu
komandu dalību Latvijas Jaunatnes ziemas un
vasaras Olimpiādēs un Latvijas III Ziemas
Olimpiādē.
• Pašvaldība turpinās sniegt atbalstu Siguldas
novada bērnu un jauniešu mācību-treniņu
darba un augsto sasniegumu sporta
nodrošināšanai, kā arī piešķirs naudas balvas
Siguldas novada sportistiem par augstiem
sasniegumiem sportā.
• Izglītības iestādēm tiks paplašināta sporta
inventāra pieejamība.
• Raiņa parkā tiks veikti mazo skeitrampu
remontdarbi, kā arī plānots izveidot īpašu
trasi mazajiem riteņbraucējiem no divu gadu
vecuma.
• Plānots uzstādīt trīs āra trenažierus Morē.
KULTŪRĀ
• Tiks veikta Siguldas novada Kultūras centra
rekonstrukcijas projekta izstrāde.
• Allažu pagasta Tautas namā tiks veikta
elektropievada
rekonstrukcija
slodzes
palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas un
apskaņošanas tehniku.
• Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” tiks
veikts koncertzāles un telpu kosmētiskais
remonts, kā arī fasādes dekoratīvā apmetuma
atjaunošanas darbi.
• Mores pagasta Tautas namā tiks veikts foajē
un labierīcību remonts.
• Siguldas pagasta Kultūras namā tiks veikti
lielās zāles un skatuves grīdas uzlabošanas
darbi.
• Pašvaldība turpinās sniegt līdzfinansējumu
izglītības un kultūras projektu realizēšanai.
INFRASTRUKTŪRĀ
• Līdz ko būs apstiprināti Ministru kabineta
noteikumi, kas nosaka Eiropas Savienības
fondu finansējuma piešķiršanas nosacījumus,
tiks uzsākta Zinātnes ielas rekonstrukcija.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Asfaltseguma
rekonstrukcija
plānota:
Televīzijas ielas posmā no Dārza līdz Līvkalna
ielai, Dārza ielas posmā no Nītaures līdz
Televīzijas ielai, Līvkalna ielas posmā no
Krišjāņa Barona līdz Televīzijas ielai, Allažos,
Klusās ielas posmā no autoceļa V58 līdz
dzīvojamajām ēkām, izbūvējot arī gājēju ietvi.
Asfaltseguma renovācija un ceļa apmaļu
nomaiņa plānota: Pils ielas posmā no Ausekļa
līdz Krišjāņa Barona ielai, Cēsu ielas posmā no
Raiņa līdz Pils ielai, Jāņa Poruka ielas posmā
no Cēsu ielas līdz automašīnu stāvlaukumam,
Nītaures ielas posmā no Pulkveža Brieža līdz
Rožu ielai, Dārza ielas posmā no Nītaures līdz
Krišjāņa Barona ielai, Krišjāņa Barona ielas
posmā no Atbrīvotāju līdz Dārza ielai,
Mednieku ielas posmā no Kungu gatves līdz
Krimuldas muižai.
Grants seguma pārbūve uz asfaltsegumu
plānota šādās ielās: Paparžu ielas posmā no
Televīzijas līdz Doņu ielai, Strēlnieku ielas
posmā no Nītaures līdz Melioratoru ielai,
Melioratoru ielas posmā no Strēlnieku līdz
Vildogas ielai.
Gājēju ietves plānots izbūvēt: Strēlnieku ielas
posmā no Gāles ielas līdz TC „Šokolāde”,
Nākotnes ielas posmā no Tilta ielas līdz
autobusa pieturai.
Automašīnu stāvlaukumus plānots izbūvēt pie
bērnudārza „Saulīte” gan Institūta ielā, gan
Mores ielā.
Daudzdzīvokļu
namu
iekšpagalmu
labiekārtošana,
daudzdzīvokļu
māju
biedrībām
piesaistot
pašvaldības
līdzfinansējumu, tiks veikta Leona Paegles ielā
4 un 12, Pulkveža Brieža ielā 24 un Jāņa
Poruka ielā 14.
Tiks veikti sagatavošanas darbi vairāku ielu
asfaltseguma nomaiņai turpmākajos gados:
Kalna ielas posmā no Noliktavu ielas līdz
šosejai A2, Pulkveža Brieža ielas posmā no
Jaunatnes līdz Gāles ielai, Miera ielas posmā
no Līvkalna ielas līdz Siguldas pilsētas kapiem,
Allažu ielas posmā no Pulkveža Brieža līdz
Stacijas ielai.
Tiks veikti sagatavošanas darbi vairāku ielu
grants seguma sakārtošanai turpmākajos
gados: Helmaņa ielas posmā no Graudu līdz
Jūdažu ielai, Kuršu ielas posmā no Skolas līdz
Atbrīvotāju ielai, Cīruļu ielas posmā no
Līvkalna līdz Kuršu ielai, kā arī ceļa posmam
pie Allažu pagasta pārvaldes.
Tiks veikti sagatavošanas darbi vairāku ielu
pārbūvei no grants seguma uz asfaltsegumu
turpmākajos gados: Helmaņa ielas posmā no
Dailes līdz Graudu ielai, Mazās Pēteralas ielas
posmā no Līvkalna līdz Pēteralas ielai.
Tiks veikti sagatavošanas darbi vairāku gājēju
ietvju izbūvei turpmākajos gados: Oskara
Kalpaka ielas posmā no Raiņa līdz Parka ielai,
Raiņa ielā krustojumā ar Ausekļa/Dārza ielu,
Jaunatnes ielas posmā no Strēlnieku līdz

•
•

•

•
•

Pulkveža Brieža ielai, Krimuldas ielas posmā
no šosejas P8 līdz Gaisa trošu vagona ēkai, kā
arī Nurmižu ceļam no Televīzijas līdz
Nākotnes ielai.
Siguldas pilsētā plānota caurteku izbūve
Meldru un Doņu ielā.
Tiks veikta lietusūdens kanalizācijas sistēmas
apsekošana, novērtēšana un kartogrāfijas
izstrāde.
Siguldas
novada
ielu
apgaismojuma
modernizācija tiks veikta Doņu, Jūdažu, Purva
un Strēlnieku ielā, kā arī pie Siguldas novada
iestādēm, Krimuldas sanatorijas, Mores
pagasta centrā, Allažmuižas un Stīveru
pieturvietās.
Plānota Siguldas pagasta administrācijas telpu
pārplānošana un pārbūve.
Plānots demontēt vidi degradējošus objektus
prioritārā secībā, sākot ar objektiem Augļu
ielā, Sēļu ielā, Allažu pagasta „Upēs”, Peltēs, kā
arī citviet.

SOCIĀLAJĀ JOMĀ
• Sociālais dienests plāno uzlabot klientu
apkalpošanu.
• Plānots veikt strukturālas pārmaiņas Siguldas
novada pašvaldības Sociālajā dienestā, ņemot
vērā auditu ziņojumus, kā arī saņemot arvien
jaunas valsts deleģētas funkcijas pašvaldībām.
• Sociālajā dienestā tiks turpināta projekta
aprobācija – rakstiska materiāla izstrāde
novadu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar
vardarbībā cietušā bērna ģimeni dzīvesvietā
pēc rehabilitācijas specializētajos krīžu un
atbalsta centros.
• Siguldas pilsētas kapsētā tiks veikts zvanu
torņa un trīs kapličas lieveņu remonts.
TŪRISMĀ
• Siguldas pils kompleksā tiks veikta ēku un
teritorijas tehnisko projektu izstrāde.
• Tiks veikta suvenīru tirdzniecības namiņu
izveide Siguldas pils kompleksā.
• Tiks
izveidotas
sezonas
ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas vietas Livonijas
ordeņa Siguldas pilī.
• Tiek plānota koncepcijas „Siguldas novada
norāžu un informācijas nesēju” 1.kārtas
ieviešana.
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REVIDENTA ZIŅOJUMS
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SIGULDAS NOVADA DOMES LĒMUMS
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