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PRIEKŠVĀRDS
Siguldas novada attīstība 2007. gadā infrastruktūras, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības jomās, kuras
virzītas uz novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos, notiek strauji 2007.gads Siguldas novada vēsturei un attīstībai bijis nozīmīgs.
Pēdējos trīs gados strauji pieaudzis Siguldas novada pašvaldības budžets. Pašvaldības 2007. gada budžets
veiksmīgi izpildīts visās sadaļās – gan ieņēmumos, gan izdevumos. 2007.gadā pašvaldības ieņēmumi
sasnieguši 9 393 427 latus – par 30,2% vairāk nekā 2006. gadā. Pagājušā gadā novada budžeta ieņēmumu
sadaļa papildinājusies par 642 473 latiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – tas sniedza iespēju novada
attīstībā ieguldīt būtiski vairāk līdzekļu. Tā kā pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu sastāda
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tas nepārprotami liecina par iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos.
2007.gadā ap 800 pašvaldībā nodarbinātajiem vidējā darba samaksa sasniegusi 450 latus mēnesī, tomēr
pakalpojumu cenu pieaugums, energoresursu sadārdzināšanās veicinājusi inflācijas palielināšanos, kas
jūtama arī novada nekustamā īpašuma tirgū. Šie faktori jau nākošajos gados var samazināt Siguldas novada
pašvaldības budžeta pieauguma tempus, tādēļ, iespējams, nākotnē nāksies samazināt investīciju pieaugumu
novada infrastruktūrā un būs rūpīgi jāizvērtē kredītu saņemšanas un atmaksas iespējas.
Siguldas novada pašvaldības aizņēmumi 2007. gadā bija 1 680 902 lati. Aizņēmumi izlietoti vairākos
nozīmīgos infrastruktūras un attīstības projektos - novada ceļu remontos, Svētku laukuma ierīkošanai,
Siguldas kapličas būvniecībai, ūdenssaimniecības attīstībai, novada pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju
labiekārtošanai un Jūdažu sabiedriskā centra būvniecībai. 2007.gadā uzsākti vairāki nozīmīgi Eiropas
Savienības atbalstu ieguvuši projekti – atkritumu izgāztuves „Silzemnieki” rekultivācija vairāk nekā 271
tūkstoša latu apmērā, kā arī projekts „Hanseatica”, kura norisei 2007. gadā izlietoti 22 850 lati. Būtiskas
bija pašvaldības iemaksas Finanšu izlīdzināšanas fondā, tās sasniegušas 883 255 latus – pat par 56,5%
vairāk nekā 2006. gadā.
Siguldas novads ar izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, sakārtoto infrastruktūru un vidi, ir pievilcīga
dzīvesvieta. Labas satiksmes iespējas ar citām pilsētām, iespēja atrast darbu, iegūt labu izglītību,
nodarboties ar sportu un baudīt kvalitatīvus kultūras pasākumus ir nozīmīgs priekšnosacījums iedzīvotāju
interesei par novadu. Siguldas novadā iedzīvotāju skaits palielinās ne tikai migrācijas rezultātā, bet arī
dzimstībai pārsniedzot mirstību. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, arvien nepieciešamāka ir jaunu pirmsskolas
izglītības iestāžu būvniecība un jaunu, atbilstošu telpu piemeklēšana 3.pamatskolai. 2007. gadā uzsākta
Siguldas kultūras centra projektēšana. Realizējot šos projektus Siguldas novads kļūs par vienu no
konkurētspējīgākajām pašvaldībām Latvijā.
Izglītība un kultūra ir nozīmīgas jomas Siguldas novadā. Izglītības un kultūras komitejas 2007.gadā
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā tika iesniegti 68 projekti – pašvaldība ar 25 000 latu finansējumu
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atbalstīja 38 siguldiešu, novada iestāžu un nevalstisko organizāciju iesniegtos projektus izglītības un
kultūras jomā. 2007. gadā veikti plaši remontdarbi izglītības, interešu izglītības un pirmskolas izglītības
iestādēs, bet mazie siguldieši un viņu vecāki atzinīgi novērtējuši gan pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļu
laukumos veiktos uzlabojumus, gan Raiņa parkā veiktos labiekārtošanas darbus.
2007. gada augustā, pamatojoties uz Siguldas mūra pils celtniecību, siguldieši svinēja Siguldas 800gadi.
Gatavošanās svētkiem, siguldiešu ieinteresētība un krāšņie svinību pasākumi pierādīja pašvaldības
darbinieku un novadnieku spējas veiksmīgi realizēt vērienīgus projektus. Svētkus apmeklēja ap
130 tūkstošiem Latvijas un ārvalstu viesu, kuri iepazina novadu, tā kultūru un tradīcijas. Siguldas 800gades
svinības bija lielākais kultūras notikums Latvijā 2007 gadā.
2007. gadā pašvaldība apstiprināja Siguldas novada Attīstības programmu, kura nosaka turpmākās novada
attīstības vīzijas un principus, par prioritātēm izvirzot kultūru, izglītību, sportu un tūrismu. 2008. gadā
plānots apstiprināt Siguldas novada Teritorijas plānojumu, kas novada investoriem sniegs skaidru
priekšstatu par iespējām novadā ieguldīt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību. Būtiski ir tas, ka Teritorijas
plānojums vienkāršos būvniecības dokumentācijas sagatavošanu un palielinās uzņēmēju uzticību un vēlmi
sadarboties ar pašvaldību. Siguldas novada uzņēmēju uzdrīkstēšanās sniegt atbalstu Siguldas 800gades
svinībām un citiem infrastruktūras projektiem, apliecina investoru ticību novada turpmākai attīstībai.
Paredzamā pašvaldību reforma, ja to neatbalsta visas novadu projektā paredzētās pašvaldības, var nesekmēt
novada attīstībai nepieciešamu lēmumu pieņemšanu. Tika aizvadīti 2 gadi līdz 2003.gadā darbu uzsāka
spēcīga novada pārvalde. Šobrīd novada pārvaldē strādā daudz profesionāli un kvalificēti darbinieki, kuri
var sekmēt novada attīstību un piesaistīt attīstībai nepieciešamos līdzekļus. Pašvaldību reformas laikā
svarīgi ir saglabāt pārvaldes kodolu. Ministru Kabineta noteikumi paredz izveidot novadu, kurā iekļautos
Siguldas novads, Allažu pagasts, Inčukalna novads un Vangažu pilsēta. Plānotā novada pašvaldības,
izņemot Vangažu pilsētu šādu novada izveidi neatbalsta. Arī plānotā rajonu reorganizācija var radīt
nopietnas problēmas tām pašvaldībām, kurām būs jāpārņem tie īpašumi, kuri pašlaik tiek finansēti no rajona
budžeta.
Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības līdzekļiem, saistībām un saimnieciskās
darbības rezultātu 2007.gadā. 2008.gadā Siguldas novads turpina veidot sakopta un videi draudzīga novada
tēlu, veicot nozīmīgus ieguldījumus infrastruktūrā, atbalstot siguldiešu idejas un kopā vecinot novada
attīstību.
Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Tālis Puķītis

5

Siguldas novada domes 2007.gada Publiskais pārskats

SIGULDAS NOVADS
Siguldas novads izveidots 2003. gada jūlijā, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam un Mores
pagastam. Šobrīd Siguldas novads kļūst par vienu no visvairāk pieprasītākajām dzīvesvietām - to pierāda
būvprojektu pieaugums un celtniecības darbu apjoms.

Siguldas novadā ir labi attīstīta infrastruktūra, iespējas brīvā laika pavadīšanai un sevis pilnveidošanai.
Pateicoties tam, pieaug budžeta ieņēmumi un rodas vairāk iespēju investīcijām, kas veicina novada
turpmāko attīstību, piemēram, jauna Kultūras centra
būvniecība,

jaunas

ģimnāzijas

un

bērnudārza

būvniecība, ceļu, infrastruktūras un ūdensapgādes
sistēmas sakārtošana.
Platība
km2
Siguldas pilsēta

18,2

Siguldas pagasts

97,4

Mores pagasts

88,9

Kopā:

204,5

2004. gadā apstiprināts Siguldas novada logo (autors I.Martinsons), kura pamatu
veido zelta lapas Gaujas senlejā. Senlejas stāvie krasti, iekrāsoti zeltā un sarkanīgā
okerā, kontrastē ar tumši zilo Gaujas ūdeni. Tilts pār Gauju savieno abus krastus un
simbolizē vairāku teritoriju savienību- Siguldas novadu.
2005. gadā apstiprināts Siguldas 800 gades logo (autors I.Martinsons) - trīs stilizētas
viduslaiku atslēgas simbolizē trīs pilskalnus Gaujas krastos – Turaidu, Krimuldu un Siguldu,
vietas, kur ap 1207.gadu meklējami Siguldas pirmsākumi.
2006. gadā apstiprināts Siguldas novada moto „Elpo Brīvi”, kas pauž siguldiešu garīgo un
fizisko aktivitāti.
Siguldas novadam ir 7 sadraudzības pilsētas- Birštonas Lietuvā, Keila Igaunijā, Folčepinga Zviedrijā, Štūre
Vācijā, Angusa Skotijā, Logstora Dānijā un Čiatūra Gruzijā. 2004. gadā Sigulda - vienīgā pilsēta no
Latvijas iestājās Eiropas pilsētu apvienībā „Douzelage”, lai veicinātu sadarbību
Savienības projektos.
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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
Izpilddirektors
Siguldas pagasta administrācijas vadītājs

Siguldas novada dome
Pils iela 16, LV 2150
90000048152
LV 90000048152
01.01.2005. – 31.12.2005.
11 deputāti
Tālis Puķītis
Jānis Zilvers
Uģis Mitrevics

Mores pagasta administrācijas vadītājs
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums/ km 2
Iedzīvotāju skaits (31.12.2006.)

Aivars Jakobsons
Dace Spriņķe
204,5
16 679

Laimons Līkops

DEPUTĀTI
2005. gada 12. marta Pašvaldību vēlēšanās, Siguldas novada domē tika ievēlēti 11 deputāti:
Tālis Puķītis
Jānis Zilvers
Juris Ivars Čivčs
Dainis Dukurs
Aivars Jakobsons
Anna Jurkāne
Artis Murāns
Valdis Siļķe
Jānis Strautmanis
Valentīns Zeile
Inese Zīle

Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāte
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāte
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SIGULDAS NOVADA DOME
2003. gadā izveidotās Siguldas novada domes darbu vada priekšsēdētājs, tā vietnieks un izpilddirektors.
2007. gadā Siguldas novadā notikušas 25 domes sēdes, kurās izskatīti 1124 lēmumu projekti. Saskaņā ar
Siguldas novada domes nolikumu, Domes sēdēs, kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties aicināts
ikviens novada iedzīvotājs.
2007. gadā Siguldas novada dome no juridiskām personām saņēmusi 2 697 dokumentus, no fiziskām
personām – 3 498 dokumentus. Pašvaldība pagājušajā gadā nosūtījusi 6 802 dokumentus.
Pašvaldības dienestu telpas atrodas vairākās vietās Siguldas novadā – pārvalde neatrodas vienā vietā.
Piemēram, Siguldas novada Būvvalde, Sociālās palīdzības pārvalde, Attīstības pārvalde un Nekustamo
īpašumu pārvalde atrodas novada ģeogrāfiskajā centrā – Siguldas pagastā. Tomēr, lai atvieglotu iedzīvotāju
ikdienu, Sociālās palīdzības pārvaldes speciālisti pieņem apmeklētājus arī Siguldas pilsētas centrā, Pils
ielā6a, kur darbojas arī Dienas centrs. Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu
pieeju pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pamatpakalpojumus saņemt Siguldas un Mores
pagasta administrācijās.
Līdz ar Siguldas novada izveidošanu pilsētas un pagastu vides sabalansētība realizējas gan politiskā, gan
saimnieciskā līmenī. Deputāti no Siguldas pagasta un Mores pagasta piedalās Domes sēdēs un komiteju
darbā – norit vienota attīstības un darba plānošana. Izveidotas pagastu administrācijas, kuras turpina pildīt
prioritārās iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas.
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.
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Siguldas novada domes struktūrvienību personāls
2007.gadā Siguldas novada domes struktūrvienībās nodarbināti 122 darbinieki - 40 vīrieši un 82 sievietes.
Divas darbinieces atrodas prombūtnē - bērna kopšanas atvaļinājumā. 2007.gadā darba tiesiskās attiecības ar
Siguldas novada domi izbeiguši 4 darbinieki.
Maģistra grāds ir 10 Siguldas novada domes darbiniekiem, augstākā izglītība - 57, augstskolās 2007. gadā
mācās 7 darbinieki, vidējā vai vidējā speciālā izglītība ir 35 darbiniekiem.
Siguldas novada domes darbinieku izglītība

57 56

60
50

35 35

40
30
20
10

10

9

7

9

0
Maģistra grāds

Augstākā izglītība Mācās augstskolā

2007.gads

Vidējā speciālā
izglītība

2006.gads

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 veidojot biedrības vai
apvienības kopēju novada problēmu risināšanai.
Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, kopš 2004.gada Siguldas novada dome ik mēnesi 5000
eksemplāru tirāžā izdod informatīvo izdevumu „Siguldas novada ziņas”, ko bez maksas izplata
administratīvajos centros un ievieto iedzīvotāju pasta kastītēs. Pašvaldība regulāri sniedz informāciju
nacionālajiem un reģionālajiem medijiem - Radio Sigulda, Siguldas Avīze, Siguldas Apskats, Rīgas
Apriņķa Avīze, Vidzemes reģionālais Radio 3. Kopš 2007. gada maija Siguldas novadā darbu sācis jauns
laikraksts „Siguldas Elpa”, kurš iznāk divas reizes mēnesī.
2007. gada 20. janvārī darbu sāk atjaunotā pašvaldības mājas lapa www.sigulda.lv, kurai izveidotas
mūsdienīgas atgriezeniskās saites iespējas – diskusijas, komentāri, „vēstule domei” u.c. Mājas lapas
apmeklētāju skaits no 300 apmeklētājiem dienā pieaug līdz vairāk nekā 1000 unikāliem apmeklētājiem,
veidojot www.sigulda.lv par aktuālu novada mediju, kurā ik dienas tiek ievietotas vairākas jaunas ziņas.
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālus jautājumus, tiek organizētas aptaujas,
sabiedriskās apspriedes un Siguldas novada domes amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.
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SIGULDAS NOVADA DOMES KOMITEJAS
Siguldas novada domē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā ievēlētie deputāti. Lai
nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas
patstāvīgas komitejas.
Finanšu komiteja:
Tālis Puķītis
Jānis Zilvers
Dainis Dukurs
Valdis Siļķe
Inese Zīle
Izglītības un kultūras komiteja:
Artis Murāns
Jānis Strautmanis
Jānis Zilvers
Inese Zīle
Anna Jurkāne
Tūrisma un sporta komiteja:
Dainis Dukurs
Tālis Puķītis
Aivars Jakobsons
Valentīns Zeile
Artis Murāns
Sociālās palīdzības komiteja:
Jānis Strautmanis
Valdis Siļķe
Artis Murāns
Aivars Jakobsons
Juris Ivars Čivčs
Attīstības un vides komiteja:
Jānis Zilvers
Tālis Puķītis
Aivars Jakobsons
Juris Ivars Čivčs
Valentīns Zeile
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SIGULDAS NOVADA DOMES KOMISIJAS
2007. gadā Siguldas novada domē darbojās vairākas komisijas, kas nodrošinājušas pašvaldības funkcijas.
Administratīvā komisija

Iepirkumu komisija

Dzīvokļu komisija

Indra Podziņa

Uģis Mitrevics

Maruta Laiva

Anita Ozola

Jānis Zilvers

Gunta Makarova

Aleksandrs Hahelis

Aivars Jakobsons

Lita Zūkere

Valdis Leimanis

Iveta Tillere

Alfons Jumiķis

Kristīne Baltiņa

Lolita Ersta

Dagnija Mežavilka

Dzīvojamo māju

Jānis Palkavnieks
Zemes un denacionalizācijas

Koncesiju uzraudzības

privatizācijas komisija

komisija

komisija

Dagnija Liepiņa

Raimonds Grūbe

Uģis Mitrevics

Lolita Grencione

Tālis Puķītis

Juris Novožilovs

Ēriks Ebuliņš

Maija Geidāne

Andris Pārups

Harijs Štrauss

Anita Viškere

Andris Akermanis

Kristīne Rozentāle

Ioza Kuļišovs

Pašvaldības īpašuma

Pašvaldības īpašuma

Komisija pašvaldības dzīvojamo māju

izsoles komisija

privatizācijas komisija

nodošanai apsaimniekošanā dzīvokļu
īpašniekiem

Juris Ivars Čivčs

Juris Ivars Čivčs

Aivars Jakobsons

Aivars Jakobsons

Uģis Mitrevics

Anita Ozola

Anita Ozola

Dagnija Liepiņa

Anita Viškere

Anita Viškere

Jānis Palkavnieks

Vija Dīcmane

Vija Dīcmane

Ēriks Ebuliņš

Zenta Āboliņa

Zenta Āboliņa

Dzīvojamās mājas apsaimniekotāja

Zenta Bite

Zenta Bite

pārstāvis
Oksana Careva
Jānis Gāga
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Ārkārtas situāciju komisija

Jaunatnes lietu komisija

Siguldas novada vēlēšanu
komisija

Uģis Mitrevics

Ilze Vilciņa

Valters Mačs

Ivars Meiers

Indra Podziņa

Ranta Kalniņa

Augusts Popovs

Daina Reizenberga

Simona Marhele

Ina Lankovska

Sandra Ķirule

Pēteris Modris Brencēns

Indulis Andžāns

Kitija Kalniņa

Anna Čivča

Imants Lārmanis

Andreta Tomsone

Gunta Makarova

Jānis Libkovskis

Arisa Pastuhova

Zenta Bite

Ēriks Andžāns

Iveta Īle

Harijs Štrauss

Karīna Putniņa

Ivars Liepiņš

Inta Janule

Jānis Kārkliņš

Ginta Diļevka

Modris Guķis
Ivars Miķelsons
Aivars Jakobsons
Anita Ozola
Roberts Blaževics
Apstādījumu
aizsardzības Komisija objektu pieņemšanai
komisija

ekspluatācijā

Anita Ozola

Andris Lauskis

Aira Balde

Maija Geidāne

Dita Laure

Pasūtītājs/ pilnvarota persona

Inese Hirša

Būvprojekta autors
Valsts būvinspektors

12

Siguldas novada domes 2007.gada Publiskais pārskats

SIGULDAS NOVADA DOMES STRUKTŪRA

Siguldas novada dome
Komitejas

Domes priekšsēdētājs

Komisijas

Priekšsēdētāja
vietnieks

Izpilddirektors
Mores pagasta
administrācija

Siguldas pagasta
administrācija
Juridiskā pārvalde

Būvvalde

Finanšu pārvalde

Nekustamo īpašumu
pārvalde

Kanceleja

Sociālās palīdzības
pārvalde

Izglītības pārvalde

Attīstības pārvalde

Kultūras pārvalde

Dzimtsarakstu nodaļa

Sporta un tūrisma pārvalde

Bāriņtiesa

Zemes pārvalde
Pašvaldības policija
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Personāla nodaļa
Skolas

Pašvaldības
uzņēmumi

Bērnudārzi

Koncesijā nodotie
uzņēmumi un
īpašumi

Kultūras
iestādes

Iznomātie īpašumi
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SIGULDAS NOVADA DOMES IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS
Lai realizētu pašvaldības noteiktās funkcijas, Siguldas novadā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un
struktūrvienības.
Iestādes nosaukums un adrese
Siguldas novada dome

Vadītājs
Priekšsēdētājs

Tālrunis, e-pasts
67970844

Pils iela 16, Sigulda

Tālis Puķītis

dome@sigulda.lv

Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers
Izpilddirektors
Uģis Mitrevics
Siguldas pagasta administrācija
Zinātnes iela 7, Sigulda

Laimons Līkops

Mores pagasta administrācija

67976657
sig.pagasts@sigulda.lv

Aivars Jakobsons

64147240

Simona Marhele

more@sigulda.lv
67970844

Rudīte Bete

dome@sigulda.lv
67800956

Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvalde

Diāna Indzere

buvvalde@sigulda.lv
67800966

Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada domes Finanšu pārvalde

Dace Spriņķe

67970867

Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Juridiskā pārvalde

Lolita Ersta

dace.sprinke@sigulda.lv
67970868

Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada Bāriņtiesa

Daina Reizenberga

lolita.ersta@sigulda.lv
67970846

Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Inese Praņevska

daina.reizenberga@sigulda.lv
67970862

Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Izglītības un kultūras

Sandra Ķirule

inese.pranevska@sigulda.lv
67970863

Siguldas iela 11, More
Siguldas novada domes kanceleja
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Būvvalde

diana.indzere@sigulda.lv

pārvalde

sandra.kirule@sigulda.lv

Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Sporta un Tūrisma pārvalde

Zanda Abzalone

67800949

Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada Nekustamā īpašuma pārvalde

Anita Ozola

zanda.abzalone@sigulda.lv
67800950

Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

ipasumi@sigulda.lv
Diāna Kondratenko

67970848

Inga Zālīte

prese@sigulda.lv
67970863

Vilnis Trupavnieks

projekti@sigulda.lv
67971461

Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Attīstības pārvalde
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas Valsts Ģimnāzija
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Kr. Barona iela 10, Sigulda
Siguldas 1. pamatskola

Valters Mačs

sigim@latnet.lv
67973268

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda
Siguldas 2. pamatskola

Ināra Zdanovska

s1sk@latnet.lv
67973373

Laurenči, Sigulda
Siguldas 3. pamatskola

Ņina Balode

s2p@navigator.lv
67971840

Skolas iela 3, Sigulda
Siguldas 2. vidusskola

Rima Sitņikova

sigulda3@apollo.lv
67973374

A.Kronvalda ielā 7, Sigulda
Siguldas vakara vidusskola

Māra Jēkabsone

siguldas2vsk@inbox.lv
67973374

Gundega Pētersone

svvsk@inbox.lv
64147217

Guntars Zvejnieks

moresk@inbox.lv
67972546

Zinaīda Ceske

sigulda.ms@lis.lv
67971578

Šveices iela 19, Sigulda
Siguldas Sporta skola

Aivars Fridrihsons

maksla.ms@lis.lv
sportaskola@lis.lv

Gāles iela 27, Sigulda
Siguldas Bērnu un Jauniešu interešu centrs

Ivars Raudziņš

67972432

Lilija Vītola

sig.bjic@inbox.lv
67971210

Anda Timermane

sig.pii@lis.lv
67976177

Aiva Butēvica

bernudarzs@andele.lv
67971466

Ligita Zīverte

piladzitis@lis.lv
67973258

Emīlija Šķestere

sigpilsb@latnet.lv
67972425

A.Kronvalda ielā 7, Sigulda
Mores pamatskola
Siguldas iela 10, More
Mūzikas skola
Šveices iela 19, Sigulda
Mākslas skola

J.Poruka iela 11, Sigulda
Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde
Lakstīgalas iela 10, Sigulda
Pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Institūta iela 2, Sigulda
Pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Strēlnieku iela 15, Sigulda
Siguldas pilsētas bibliotēka
Strēlnieku iela 15, Sigulda
Siguldas Bērnu bibliotēka
Šveices iela 19, Sigulda

biblioteka.bn@lis.lv

Mores Bibliotēka
Siguldas iela 10, More
Siguldas pagasta bibliotēka
Institūta iela 7, Sigulda
Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos
Siguldas pilsētas kultūras nams
Pils iela 10, Sigulda
Siguldas pagasta kultūras nams
Zinātnes iela 7, Sigulda
Mores pagasta kultūras nams
Siguldas iela 13, More

Indra Jakobsone

64147200

Ieva Ozola

moresbibl@lis.lv
67800954

Līga Salmiņa

sigpagbibl@inbox.lv
67957025

Dace Pleša

judazubiblioteka@e-apollo.lv
67970814

Arisa Pastuhova

dace.plesa@sigulda.lv
67800953

Ingrīda Bērziņa

arisa.pastuhova@sigulda.lv
64147290
more@sigulda.lv
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Koncertzāle „Baltais Flīģelis”

Inese Zagorska

67971062

Šveices iela 19, Sigulda
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs

Gunta Vītola

inese.zagorska@optinet.lv
67971335

Valdemāra iela 1a, Sigulda
Pašvaldības policija

Ivars Miķelsons

info@sigulda.lv
26160288

Miera iela 1, Sigulda

pp@sigulda.vp.gov.lv
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SIGULDAS NOVADA SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA
2007. gada nogalē Siguldas novadā deklarētas 14 985 personas, salīdzinot ar 2006. gadu, iedzīvotāju skaits
pieaudzis par 274 iedzīvotājiem.
Patstāvīgo iedzīvotāju skaits Siguldas novadā
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No 14 985 Siguldas novadā reģistrētajām personām 8161, jeb 54% ir sievietes un 6824, jeb 46% - vīrieši.
Siguldas novada iedzīvotāju dzimumu struktūra
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96% Siguldas novada iedzīvotāju ir Latvijas Republikas pilsoņi.
Siguldas novada iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās
piederības
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Siguldas novadā 86% iedzīvotāju ir latvieši, pārējās tautības ir salīdzinoši nelielā skaitā.
Siguldas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
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Siguldas novada straujajai attīstībai par labu liecina galvenās vecuma grupas Siguldas novadā – novadā
palielinās iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā.
Siguldas novada iedzīvotāju vecuma struktūra
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Siguldas novadā 2007.gadā palielinājusies dzimstība - novadā reģistrēti 212 jaundzimušie (107 meitenes un
105 zēni) - par 23 mazuļiem vairāk nekā 2006. gadā. 2007. gadā dzimušajiem visbiežāk izvēlētie vārdi bija
Marta, Anna, Evelīna, Loreta, Emīls, Kristers, Roberts un Markuss. Jaundzimušie ieguvuši interesantus
vārdus – Liveta, Šarlote, Karmena, Romija, Sevilla Sāra, Izabella Roze, Lote Lea, Enzo, Reino, Endijs,
Aksels, Marko Martins, Miks Gabriels, Kristofers Ronijs. Tiek plānots, ka 2008.gadā dzimstības pieaugums
būs vēl krasāks kā pagājušajos gados.
Dzimstība un mirstība Siguldas novadā
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Mirstība

2007.gadā miruši 163 Siguldas novada iedzīvotāji - par trīs iedzīvotājiem vairāk nekā 2006. gadā. Pozitīvs
rādītājs ir tas, ka neskatoties uz to, ka palielinās novada iedzīvotāju skaits, mirušo skaits nepalielinās.
2007.gadā Siguldas novadā reģistrētas 202 laulības - novada Dzimtsarakstu nodaļā - 145, bet Siguldas
novada baznīcās - 57. Pagājušajā gadā reģistrēts par 44 laulībām vairāk nekā 2006. gadā.
Siguldas novadā reģistrētās laulības
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IZGLĪTĪBA SIGULDAS NOVADĀ
2007.gadā pašvaldības budžeta lielākā izdevumu daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu - vispārizglītojošo
skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes skolu uzturēšanu.
Pirmsskolas izglītības iestādes
Siguldas novadā darbojas pašvaldības un privātas iniciatīvas pirmsskolas izglītības iestādes.
Pašvaldības:
•

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde;

•

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”;

•

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”;

•

Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs “Kastanītis”, kas arī veic 5-6 gadīgo bērnu apmācību.

Privātas iniciatīvas pirmsskolas izglītības iestādes:

•

Biedrība -Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde;

•

SIA “Pumpurdārzs”.
Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādes 2007. gadā
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Bērni rindā

2007. gadā vecumā no 2 - 6 gadiem rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs ir reģistrēts 531 bērns, tā
kā vietu problēmu dēļ vecāki bērnus reģistrējuši vienlaicīgi vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs,
objektīvi vietu skaits nepieciešams 387 bērniem. Vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
nodrošinātas 574 bērniem. Papildus tam 5-6 gadīgo bērnu apmācību licencējis arī BJIC „Kastanītis”, kuru
vecumā no 2 - 6 gadiem apmeklē 37 bērni.
2007. gadā tiek turpināts darbs pie novada izglītības sistēmas pārstrukturizācijas - pēc plānotās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcijas 2009.gadā vietu skaits pieaugs vēl par 90 vietām. Saskaņā ar
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Attīstības plānā paredzēto jaunā kultūras centra celtniecību atbrīvosies vietas pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis”. Saistībā ar skolu optimizāciju, 3.pamatskolas ēka Skolas ielā 3 tiks rekonstruēta kā pirmsskolas
izglītības iestāde. Kopā ar plānoto jaunās pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību tuvākajā laikā kopējais
vietu skaits pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pieaugs līdz vairāk nekā 1000 vietām.
Siguldas novadā reģistrētie bērni rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs
Audzēkņu vecums
5 - 6 gadīgie /dzimuši 2003.gadā/
4 gadīgie / dzimuši 2004.gadā/
3 gadīgie /dzimuši 2005.gadā/
2 gadīgie /dzimuši 2006.gadā/
Jaunāki
Kopā

2007.gadā
PII “Pīlādzītis”
3
1
40
62
31
137

PII “Saulīte”
6
44
54
54
158

Pilsētas PII
15
22
62
78
59
236

2007. gadā, pateicoties Siguldas novada domes atbalstam, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu
vecāki sedza 14,2%, pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 10,5%, bet pirmskolas izglītības iestādes
„Saulīte” bērnu vecāki 15,1% no kopējām bērnudārza izmaksām, apmaksājot tikai ēdināšanas izdevumus.
Vecāku vidējie izdevumi 2007. gadā par bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu bija
37 lati mēnesī. Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādē vecākiem 2007. gadā jāmaksā 130 lati, bet SIA
„Pumpurdārza” pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu vecākiem – 220 lati mēnesī.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vecāku maksājumu īpatsvars
2007.gadā
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Izglītības iestāžu budžeta izdevumi 2007. gadā
(pašvaldības budžeta līdzekļi)
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BJIC

Pārskata periodā par pašvaldības līdzekļiem veikta pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana,
uzstādītas jaunas rotaļu nojumes, veikta novecojušo gultu un logu nomaiņa, pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādē nomainīts žogs, remontētas tualešu telpas. Turpmāk pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešams
lielāks finansējums attīstošajām rotaļlietām un materiālās bāzes atjaunošanai, pakāpeniski jāveic nolietoto
mēbeļu apmaiņa, pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” nepieciešams veikt bērnu tualešu remontus un
santehnikas nomaiņu.
Lai sniegtu vecākiem atbalstu, Siguldas novada dome kopš 2008. gada palielinās finansējumu par Siguldas
novadā deklarētu bērnu uzturēšanos licencētās privātās pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbalstu 50 latu
apmērā iestādes maksas segšanai varēs saņemt, ja novadā deklarēts bērns apmeklē privātu pirmsskolas
izglītības iestādi novadā vai ārpus tā, noslēdzot trīspusēju līgumu starp pirmsskolas izglītības iestādi, bērna
vecākiem vai aizbildņiem un Siguldas novada domi.
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Vispārējā izglītība
2007./2008. mācību gadā Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās mācās 2326 skolēnu, bet profesionālās
ievirzes skolās 1141 skolēni. Vislielākais skolēnu skaits novada vispārizglītojošajās skolās ir Siguldas Valsts
ģimnāzijā, Siguldas 3. pamatskolā un Siguldas 1. pamatskolā.
Skolēnu skaits Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās 2007. gadā
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Pašvaldības Izglītības pārvaldes veiktā skolēnu dinamikas analīze novada izglītības iestādēs liecina, ka
nākošā gada laikā skolēnu skaits vēl nedaudz samazināsies – tas saistīts ar bērnu dzimstības samazināšanos
iepriekšējos gados. Tomēr, pamatojoties uz iedzīvotāju skaita palielināšanos (mehāniskais pieaugums), kā
arī dzimstības pieaugumu, drīzumā skolēnu skaits stabilizēsies un tam būs tendence palielināties.
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2007.gadā Siguldas novada skolās mācības 1.klasē uzsāka 174 skolēni – 144 no tiem deklarēti Siguldas
novadā, 30 – citā pašvaldībā.
Skola

1. klasē mācības uzsākušo skolēnu

1. pamatskola
2. pamatskola
3.pamatskola
Mores pamatskola
2. vidusskola

skaits 2007. gadā
60
9
90
8
7

2007. gadā turpināts darbs pie novada izglītības sistēmas pārstrukturizācijas, plānojot Siguldas Valsts
ģimnāzijas rekonstrukciju, pirmsskolas izglītības iestāžu rekonstrukciju, jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes celtniecību.
2007.gadā pašvaldības budžeta lielākā izdevumu daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu uzturēšanu.
Vislielākais finansējums piešķirts Siguldas Valsts ģimnāzijai, Siguldas 1. pamatskolai un Siguldas
3.pamatskolai – skolās ar vislielāko skolēnu skaitu.
Izglītības iestāžu budžeta izdevumi 2007. gadā
(pašvaldības budžeta līdzekļi)
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Izdevumi uz vienu skolēnu
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Kopš 2005.gada Sociālās palīdzības pārvaldē izveidots Ģimenes atbalsta centrs, veidojot profesionālu
atbalsta komandu skolēniem, vecākiem un pedagogiem, tomēr, lai arī tas veicinājis situācijas stabilizāciju,
vēl joprojām skolām trūkst sociālo pedagogu, kuri izglītības iestādēs darbotos visu mācību nedēļu, īpaši tas
nepieciešams 2. pamatskolā, kura realizē arī sociālās korekcijas programmas un skolā daudziem bērniem ir
disciplīnas problēmas. Problēmas rada arī skolēnu skaita samazināšanās - 2007.gada 31.decembrī
2.pamatskolā skolā reģistrēts 161 skolēns. Siguldas novada skolās mācās daudz skolēnu no citām
pašvaldībām, piemēram, 2.vidusskolā no 305 skolēniem 100 ir no 21 citas pašvaldības.
Siguldas novada izglītības iestāžu statistiskie rādītāji
Skola

Skolēnu skaits
2007./2008/m.g.

Valsts ģimnāzija

sākumā
650

Darbinieku skaits
Pedagoģiskie Tehniskie
44

22

Klašu

Kabinetu, telpu

komplektu

skaits

skaits
25 komplekti

32

7.-9.klase - 12
1. pamatskola
2. pamatskola
3.pamatskola
Mores

476
147
490
103

34
20
39
22

22
8
13
18

pamatskola
2. vidusskola
Vakara

305
155

36
19

16
7

10.-12.klase - 13
22 komplekti
10 komplekti
20 komplekti

18 komplekti

28
17
33

19
izmanto 9 telpas

vidusskola
2.vidusskolā
Siguldā darbojas Rīgas rajonā vienīgā Vakara vidusskola ar 152 audzēkņiem, 108 no tiem mācās
vidusskolas klasēs. Sociālo problēmu rezultātā vērojama tendence pieaugt skolēnu skaitam pamatskolas
klasēs. Šobrīd vakarskola izmanto deviņas 2.vidusskolas mācību klases. Skolotājiem un administrācijai
diemžēl izmantojama tikai viena telpa, kura ir pielāgota skolas vajadzībām, bet neatbilst standartiem.

25

Siguldas novada domes 2007.gada Publiskais pārskats

Pārskata periodā skolu akreditācija bijusi 2. vidusskolā un 3. pamatskolā. Kā lielākās problēmas
akreditācijas komisija 2. vidusskolā minēja pedagogu lielo slodzi, skolēnu skaita samazināšanos krievu
plūsmā, sporta zāles trūkumu. 3. pamatskolā – skolas sadalītību divās ēkās, aktu un sporta zāles trūkumu.
Mores pamatskolas realizētais projekts „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija” risina
bērnu ar īpašām vajadzībām problēmas novada skolās, projekta II kārtas realizācija nodrošinājusi telpu
labiekārtošanu, remontu, jaunu speciālistu piesaisti, piemēram, veikts kapitālremonts, iekārtojot jaunu
klases telpu speciālās izglītības skolēniem, izveidota telpa individuālām ārstnieciskās vingrošanas
nodarbībām.
Daudzi Siguldas novada skolotāji strādā vairākās skolās, tādēļ grūti nokomplektēt speciālistus tādos mācību
priekšmetos kā svešvalodas, fizika, ķīmija, matemātika, informātika. Turpmāk nepieciešama pedagoģiskā
personāla resursu atjaunošana, jo daudzi pedagogi sasnieguši cienījamu vecumu. Pedagogiem konkurenci
rada Rīgas tuvums, kā arī rajona skolas, daudzās no kurām pedagogiem pašvaldība radusi iespēju
piemaksām no budžeta.
Vispārizglītojošajās skolās aizvien vairāk nepieciešama diferencēta un individualizēta pieeja mācību
procesam, šo jautājumu palīdzētu risināt palīgskolotāju sistēmas ieviešana, kas valsts mērogā diemžēl
kavējas. Pašvaldība šo jautājumu daļēji risina Siguldas 3.pamatskolā, apmaksājot diferencētu apmācību 1.4. klasēs latviešu valodā un matemātikā.
Siguldas Valsts ģimnāzija veic arī metodisko darbu, konsultējot novada skolas, 8 pedagogi ir Rīgas rajona
mācību priekšmetu Metodisko apvienību vadītāji.
Vairākās skolās problēmas ar nodrošinājumu fizkultūras nodarbībām. Nepieciešams labiekārtot stadionu
Mores pamatskolai un 2. pamatskolai. Šos stadionus būtu iespējams izmantot arī sabiedrības vajadzībām, it
īpaši - piedāvājot alternatīvu jauniešiem brīvā laika pavadīšanai. Vēl joprojām neatrisināts jautājums par
sporta stadionu 1. pamatskolai, iespējams, ka to jāplāno kontekstā ar izglītības iestāžu pārstrukturizāciju un
jaunas skolas celtniecību. Mācību darbu ļoti apgrūtina tas, ka 2.vidusskolai nav savas sporta zāles.
Visās novada skolās darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, daudzi no tiem ieguvuši atzinību
starptautiskā mērogā – tautisko deju kolektīvi „Vizbulīte” un „Purenīte”, jauniešu koris „Atvars”, Siguldas
Valsts ģimnāzijas un Mūzikas skolas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”. Interešu izglītības pulciņos skolās
nodarbināti apmēram 65% skolēnu. Gandrīz visi izglītības iestāžu pulciņi un studijas piedalījās Siguldas
800gades pasākumu sagatavošanā un norisē – bērnu zonā „Kājām gaisā”, uzvedumā „Sateseles zelts” un
teatralizētajā gājienā.
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2007. gadā pēc Izglītības pārvaldes ieteikuma palielināts budžets sadarbībai ar klīnisko psiholoģi
B.Martinsoni līdz 5000 latiem, lai sniegtu konsultācijas ne tikai novada skolēniem, bet arī pirmsskolas
iestāžu audzēkņu vecākiem un pedagogiem.
Lai aktualizētu jauniešu problēmas par kvalitatīvu brīvā laika darbības nodrošināšanu, 2007.gada nogalē
darbu atjaunojusi Jaunatnes lietu komisija, kurā aktīvi darbojas arī skolu pašpārvalžu līderi.
Siguldas novada skolēniem bijuši labi mācību rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā un valstī,
augsts centralizēto eksāmenu novērtējuma līmenis. Vislabākie rezultāti ir 1. un 3. pamatskolai un Siguldas
Valsts ģimnāzijai. Centralizēto eksāmenu vidējais ABC līmenis % 12.klasēs ir 92 %, salīdzinājumam –
rajonā – 51 %. Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu skatēs kopā iegūtas 29
prēmētas vietas: divas I vietas, 11 II vietas, 9 III vietas, 7 atzinības. Vairāk nekā 90 % Siguldas Valsts
ģimnāzijas absolventu turpina mācības augstskolās.
Kopš 2004. gada no Izglītības un kultūras atbalsta fonda tiek prēmēti skolēni un skolotāji - pilnvērtīgāk
izstrādāto projektu darbu autori un konsultanti. Vērojama tendence projektu izstrādnes kvalitātes
pieaugumam, kā arī skolēnu interesei par novada vēsturi, kultūru, attīstības iespējām.
Mērķtiecīgi tiek uzlabota izglītības un kultūras iestāžu materiālā bāze, tomēr jāatzīst, ka lielākoties skolās,
pirmsskolas izglītības iestādēs vēl joprojām būtu nepieciešams lielāks finansējums mācību līdzekļiem,
mūsdienīgākam tehniskajam aprīkojumam.
Augstākā izglītība
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu kopš 2005.gada Zinātnes centra „Sigra” telpās darbojas Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Siguldas filiāle.
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Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes
Siguldas novadā darbojas vairākas profesionālās un interešu izglītības iestādes – Mākslas skola, Mūzikas
skola, Sporta skola, kā arī Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs (BJIC), kas piedāvā vairākas radošas un
izglītojošas nodarbības.
Skolēnu skaits profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2007. gadā

439
450
400

323

350
300

236

250
200

143

150
100
50
0
Mākslas skola

Sporta skola

Mūzikas skola

BJIC

Izglītības iestāžu budžeta izdevumi 2007. gadā
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Mūzikas skolu 2007. gadā absolvēja 24 audzēkņi. Starptautiskos konkursos piedalījušies 12 Mūzikas skolas
audzēkņi, sniegti 55 audzēkņu un pedagogu koncerti, bijuši 23 vieskoncerti. Siguldas Mūzikas skolai
mērķtiecīgi jāturpina atjaunot mūzikas instrumentu bāze un tehnoloģijas, jāpilnveido bibliotēka, jāveido
sadarbība ar Bērnu bibliotēku, komplektējot ne tikai grāmatas, bet arī ierakstus un filmas. Turpmāk
jāizstrādā diferencēta apmācības programma, jāievieš speciāla programma pirmsskolas vecuma bērniem.
Mākslas skolu 2007. gadā absolvēja 7 audzēkņi. Mākslas skolas audzēkņi pārskata periodā piedalījušies
Starptautiskā bērnu mākslas konkursā Lebanonā Beirutā, VII Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas
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izstādē - konkursā „Es dzīvoju pie jūras”, notikuši divi plenēri – Alūksnē un Siguldas novadā. A.Mellupes
izdevniecībā „Likteņstāsti” iznākusi L.fon Keizerlinkas grāmata „Uz trejdevīto karaļvalsti”, kura bagāti
ilustrēta ar Siguldas Mākslas skolas audzēkņu darbiem. Audzēkņiem ir iespēja darboties materiālā ar stiklu,
kā arī gūt iemaņas interjera veidošanā.
Sporta skolā 7 licencētās programmās noslogoti 323 audzēkņi. Mācību – treniņu procesam tiek izmantotas
visu izglītības iestāžu sporta bāzes. Regulāri tiek organizētas mācību treniņa nometnes, arī starptautiskas badmintonā / Bulgārija, Šablo/, vieglatlētika /Vācija, Rosenheima/, kalnu slēpošanā – Austrijā, Slovākijā,
Somijā. Skola veic arī metodisko darbu novada skolās, organizē „Lielās balvas” sacensības, Serpentīna ceļa
skrējienu un citas sportiskas aktivitātes. Pārskata periodā veikti ievērojami remontdarbi sporta bāzē Gāles
ielā 29 – izremontētas 1. stāva ģērbtuves, kā arī telpas 2. stāvā. Skola veic veselīga dzīvesveida
popularizēšanu, piedāvājot aktīvu, sportisku dzīvesveidu kā labu alternatīvu brīvā laika pavadīšanai.
Izglītības projekti
Lai sagatavotu kompetentus palīgus Siguldas 800gades norisēm no 2007. gada janvāra līdz augustam notika
pašvaldības organizēti skolēnu gidu kursi, kuru noslēgumā 16 skolēni saņēma Siguldas novada domes
sertifikātus. 2007. gada nogalē uzsākta jauniešu gidu apmācības kursu II kārta.
Izglītības pārvalde 2007. gadā, tuvojoties 800gades svinībām, sagatavojusi trīs grāmatas:
- Sadarbībā ar novada pamatskolām grāmatu bērniem – „Mana Sigulda”,
- Sadarbībā ar Siguldas Valsts ģimnāziju, Turaidas muzejrezervātu un bibliotēkām dzejas grāmatu
„Sigulda. Gauja. Dzeja”,
- Sadarbībā ar Gaujas nacionālo parka speciālisti Indru Čeksteri un Turaidas muzejrezervātu
grāmatu par novada kulināro mantojumu – „Siguldas vēders”.
2007. gadā Siguldas novada izglītības iestādēs realizēti vairāki veiksmīgi projekti
Skola
Siguldas Valsts
ģimnāzija

Projekti
1. ESF nacionālās programmas projekts „Mācību satura izstrāde un skolotāju
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos.”
2. Mācību priekšmeta „Latvijas vēsture pamatskolām” standarta programmu aprobācija.

1. pamatskola

3. „Karjeras mape”.
2004.-2007.gadā realizēja EFS starptautisku Comenius skolu sadarbības projektu

2. pamatskola

„Veselīgs dzīvesveids veselīgā vidē.”
ESF un IAC projekts „Iekļaujoša skola iekļaujošā sabiedrībā”, veltīts iekļaujošās

3. pamatskola

izglītības indeksa aprobācijai Latvijas skolās.
1. Sadarbības projekts ar De Lindt pamatskolu Helmondā (Nīderlande) par IT
izmantošanu kontaktu veidošanai starp skolotājiem un skolēniem.

2. vidusskola

2. Veltījums Siguldas 800 gadei – vēsture, attīstība.
1. Sadarbības projekts ar Pulawy liceju Polijā.
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2. ESF NP projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide.”
3. ESF projekts „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības
Mores pamatskola

programmu īstenošanai.
ESF projekts „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores

Vakara vidusskola
Siguldas pilsētas

pamatskolā. 2.kārta”.
Comenius I. Koncepcija par mierīgām skolām Eiropā.
1. Pieredzes skola - projekta Comenius ietvaros.

PII

2. Leonardo Da Vinči projekta ietvaros – Štūres / Vācija/ speciālistu pieredzes
apmaiņa.

Izglītības un kultūras komitejas 2007.gadā izsludinātajā atklātajā projektu konkursā tika iesniegti 64
siguldiešu projekti, 38 no tiem tika atbalstīti par 25 500 latiem. Lielākā daļa projektu saistīti ar izglītību.
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KULTŪRA SIGULDAS NOVADĀ
Siguldas novadā ir trīs kultūras nami un piecas bibliotēkas, kas sadarbībā ar LR Kultūras ministriju realizē
valsts un Siguldas novada domes politiku kultūras jomā.
Siguldas novada kultūras nami
Siguldas novada kultūras namu galvenie uzdevumi ir:

1. Veicināt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un mērķtiecīgu izmantošanu;
2. Atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
radošo darbību;

3. Organizēt vietējas, valsts un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas notikumus.
2007.gadā pašvaldības dotāciju saņēma:
- Mores pagasta kultūras nama kolektīvi: amatierteātris, tradīciju ansamblis, senioru deju grupa, bērnu
vokālā studija
- Siguldas pagasta kultūras nama kolektīvi: Tautas lietišķās mākslas studija “Vīgrieze”, bērnu vokālais
ansambli “Zibsnis”, jauktais koris „Sigulda”, pūtēju orķestris, Eiropas senioru balles deju grupa
„Preilenes”. Līnijdeju grupas „Step by step” un veselības vingrošanas grupas dalībnieki darbojas kā
maksas kolektīvs.
- Siguldas pilsētas kultūras nama kolektīvi: TDA „Gundega”, Tautas lietišķās mākslas studija
„Sigulda”, sieviešu koris „Teiksma”, senioru koris „Gāle” senioru balles deju kolektīvs „Sniegarozes”
un bigbends „Sigulda”.
- 2007.gadā darbību pēc vairāku gadu pārtraukuma atsāka Siguldas teātris, kurš sevi pieteica projekta
„Siguldai 800” ietvaros ar izrādi – „Mīla stiprāka par nāvi”.
Siguldas novada kultūras namu finansējums 2007. gadā
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Siguldas pilsētas kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nama 2007. gada budžets sastādīja 136 101 latus (2006.gadā – 94 950 lati).
Kultūras namam 2007. gadā veikts jumta seguma remonts. Daļu kultūras nama finansējumu veido
mērķdotācijas kolektīvu vadītāju algām.
Siguldas pilsētas kultūras nams organizē dažādus atpūtas pasākumus, kā arī sniedz metodisku palīdzību
novada iestādēm un uzņēmumiem pasākumu organizēšanā. Kultūras nams organizē pasākumus, kuri
izveidojušies par stabilām ikgadējām novada kultūras dzīves tradīcijām, piemēram, Jaunā gada sagaidīšana,
Pašdarbības kolektīvu balle, Siguldas pašvaldības iestāžu darbinieku pasākums, Lieldienu aktivitātes,
„Ievziedu Balle”, bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls „Gaujas Atbalss”, Līgo nakts pasākumi,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas, Lāčplēša dienas, LR Proklamēšanas gadadienas un novada
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumi.
2007.gadā pilsētas kultūras namā notikušas sešas profesionālu kolektīvu viesizrādes („NT „Kabata”” un
Liepājas teātris). Lielāku atsaucību 2008. gadā nepieciešams gūt no izglītības iestādēm, lai pedagogi
mudinātu skolēnus apmeklēt izrādes. Turpmāk nepieciešams arī uzlabot kultūras nama vizuālo
noformējumu – krēslus un telpas.
Siguldas pilsētas kultūras nams 2007. gadā atbalstījis dažādu sabiedrisko organizāciju – „Daugavas
Vanagu”, „Siguldas pensionāru padomes”, Nacionālo karavīru biedrības, Dienas centra, Sarkanā Krusta
Siguldas biedrības un Siguldas Uzņēmēju kluba aktivitātes, sniedzot iespēju bez maksas izmantot telpas,
piedāvājot koncerta un atpūtas vakara programmas. Kopumā 2007.gadā kultūras namā notikušas 17 dažādu
nevalstisko organizāciju aktivitātes.
Pēc Latvijas Kamaniņu sporta federācijas aicinājuma sagatavota un realizēta kultūras programma Pasaules
Kausa posma sacensībās kamaniņu sportā Siguldas Kamaniņu un bobsleja trasē.
Siguldas pilsētas kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi:

-

Koris „Spārni” - (vadītāja Līga Ādamsone) aktīvi piedalās Siguldas kultūras dzīves norisēs.
Siguldas 800 gades svinībās koris piedalījās oriģināluzvedumā „Sateseles zelts”. Koris
turpina darbu pie projekta „Debess acs” /Im.Kalniņš./. 2007. gadā organizēti sadraudzības
koncerti ar Rīgas rajona kolektīviem – Dziesmu svētku repertuāra apguvei, kā arī ikgadējie
Ziemassvētku koncerti Cēsu, Krimuldas un Siguldas baznīcās. Siguldas pašvaldība
kolektīvam 2007. gadā sniegusi finansējumu 3071,79 latu apmērā.

-

Tautas deju ansamblis „Gundega” (vadītāja Ilze Jercīte) - piedalījies Siguldas 800gades
pasākumos, Maijas dienā Turaidā, 2007. gada sagaidīšanas svinībās, 800.gades svētku
gājienā. 2007. gada februārī kolektīvs piedalījās festivālā "Mandorlo in fiore" Sicīlijā un 12
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deju grupu konkurencē ieguva festivāla dibinātāja specbalvu. Kolektīvs pavasarī kopā ar
grupu „Dzelzs Vilks” uzsācis darbu pie horeogrāfiska uzveduma „Laimes Depozīts”.
Siguldas novada dome 2007. gadā kolektīvu finansējusi 5973,77 latu apmērā.

-

Deju kolektīvs „Sidrabdancis” (vadītāja Dagnija Liepiņa) - aktīvi iesaistās Siguldas
kultūras dzīves aktivitātēs, 2007. gadā organizēti vairāki koncerti, pieaicinot kolektīvus no
Ventspils, Cēsīm, Mālpils, Suntažiem. Dalībnieki paši veido koncertu programmas.
„Sidrabdancis” iesaistījās „Siguldai 800” pasākumos – uzvedumā „Sateseles zelts” un
vēsturiskajā gājienā „Citi laiki”. 2007.gada augustā kolektīvs piedalījās festivālā Anglijā.
Kolektīva finansējums 2007. gadā sasniedzis 2416 latus.

-

Folkloras kopa „Senleja” un „Senlejiņa” (vadītāja Aina Salmane) rūpējas par kultūras
vērtību saglabāšanu, lielu vērību pievēršot latviešu folklorai. Kolektīvi aktīvi iesaistās
kultūras nama, novada un Latvijas kultūras dzīves norisēs. „Senleja” izveidojusi sadarbību
ar tūrisma firmām, popularizējot novada tradīcijas viesiem. Pašvaldības finansējums
kolektīvam 2007.gadā kopā ar jauno tērpu iegādi sasniedzis 2760 latus.

-

Tautas lietišķās mākslas studija „Sigulda” (vadītāja Astrīda Freimane) piedalījusies izstādēs
„Metālkalumi un grīdas celiņi”, „Ainava”, „Sveču gaismā” u.c. Pašvaldība apmaksā
kolektīva vadītājas atalgojumu 1440 latu apmērā gadā, kā arī nodrošina materiālu iegādi.

Siguldas pilsētas kultūras namā darbojas maksas pulciņi bērniem un pusaudžiem - Muzikālās dzirdes un
ritma attīstības grupa, Tautas deju kolektīvs pirmskolas vecuma bērniem, kā arī deju grupa „Madness”.
2007.gadā Siguldas pilsētas kultūras nama kolektīvi aktīvi iesaistījušies dažādās kultūras norisēs. Kori
koncertējuši sadraudzības koncertos Inčukalnā, Allažos, Cēsīs, Gaujienā un Mālpilī. Par tradīciju kļuvuši
garīgās mūzikas koncerti Ziemassvētkos un Lieldienās Līgatnes, Mālpils baznīcās. Kultūras namā notikuši
24 pašdarbības kolektīvu koncerti. Ar labiem panākumiem kolektīvi startējuši Rīgas rajona skatēs. Piecu
kolektīvu vadītāji papildus pašvaldības finansējumam par augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem tautas
mākslas jomā saņem Kultūras ministrijas mērķdotācijas – TDA „Gundega”, „Sidrabdancis”, „Senleja”,
„Spārni” un TLMS „Sigulda”.
Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nama budžets 2007. gadā sastāda 76 382 latus. 2007. gadā veikts pagasta kultūras
nama ēkas ieejas mezgla remonts, vīriešu tualetes un pirmā stāva apkures sistēmas remonts, pirmā stāva
fasādes puses (iekšpuses) sienas remonts, iegādāti 200 krēsli, paceļamie vārti, datortehnika.
Siguldas pagasta kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi:

-

Tautas lietišķās mākslas studija „Vīgrieze” (vadītāja Irita Lukšo) 2007.gadā darbojusies,
veicinot tautas tradīciju saglabāšanu un mākslinieciskās jaunrades attīstību, kultūrvides
attīstību Siguldas novadā. „Vīgriezes” dalībnieki piedalās aušanas, adīšanas, tamborēšanas
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un izšūšanas nodarbībās, organizējot teorētiskās mācības aušanā potenciālajiem studiju
dalībniekiem. Papildus katru ceturtdienu notiek individuālas konsultācijas, bet katru otro
sestdienu notiek Studijas dalībnieču sanākšana. No 2007.gada 13.oktobra līdz 2008.gada
8.martam Siguldas pagasta kultūras nams sadarbībā ar TLMS „Vīgrieze” realizē projekta
„Lai grūtais top viegls” 1.posmu „Adīšana”, kurā iesaistījušās apmēram 20 Siguldas novada
iedzīvotājas (no 25 līdz 65 gadiem). Tautas daiļamata meistares G.Lāčaunieces vadībā
viņas apgūst jaunas prasmes un dalās pieredzē, sekmējot tautas nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana.

-

Jauktais koris “Sigulda” (vadītāja Ilze Bērziņa) 2007. gadā atzīmēja 50 gadu jubileju. Koris
Siguldas 800gades svinībās piedalījās uzvedumā „Sateseles zelts” un gājienā ”Citi laiki”.
Ziemassvētkos koris novada iedzīvotājiem sagatavoja īpašu koncertu “Pasaules
Ziemassvētki”. Aizvadītajā sezonā dalībniekiem un diriģentēm tika sarūpēti jauni
koncerttērpi 1597 latu apmērā.

-

Pūtēju orķestris (vadītājs Gintis Kalniņš) 2007. gadā atzīmēja 40. jubileju un aktīvi
atbalstīja „Siguldai 800” ietvaros organizētās aktivitātes. 2007. gadā par pašvaldības
līdzekļiem pūtēju orķestra dalībniekiem iegādātas vestes par 987 latiem. 2007. gada aprīlī
orķestris piedalījās G.Ordelovska 80.dzimšanasdienai veltītajā konkursā, iegūstot diplomu
un prēmiju 75 latu apmērā, par kuru iegādājās statīvu bungām.

-

Eiropas senioru balles deju kopa „Preilenes“ (vadītāja Antra Zūkere) ir „Latvijas senioru
balles deju apvienības“ biedres. Par tradīciju ir kļuvuši ikgadējie koncerti Allažu
pansionātā. 2007. gada sezonā kolektīvs priecēja arī Šauļu pilsētas iedzīvotājus. Dejotājas
aktīvi iesaistās novada kultūras norisēs.

-

Bērnu vokālā grupā “Zibsnis” (vadītājs Atis Priedītis) divas reizes nedēļā vokālās iemaņas
apgūst 10 jaunie dziedātāji. „Zibsnis” katru gadu atbalsta biedrības „Aicinājums Tev“’
organizētos labdarības koncertus, bet Siguldas 800gadē sagatavoja īpašu programmu.

Pēc A.Priedīša iniciatīvas 2006. gadā pagasta kultūras namā aizsākta tradīcija – katra mēneša pēdējā
trešdienā bērni un jaunieši var dziedāt pie „Brīvā mikrofona“. Pēc šiem mēģinājumiem jaunieši aktīvāk
piesakās par tradīciju kļuvušajā pagasta kultūras nama organizētājā pop – ielas un karaokes apvienotajā
konkursā „Sev un saviem draugiem”. Par ikgadēju tradīciju kļuvis bērnu vokālais konkurss „Mazputniņš” 2007. gadā tajā piedalījās 25 dalībnieki - par 13 dalībniekiem vairāk nekā 2006.gadā.
Siguldas pagasta kultūras namā 2007.gadā organizēti 44 pasākumi – vairākas teātra izrādes, foto izstādes,
lekcijas, vieskoncerti, bērnības svētki, LR proklamēšanas 89. gadadienai veltīts pasākums, Ziemassvētku
pasākumi, Jaungada koncerts un balle.

34

Siguldas novada domes 2007.gada Publiskais pārskats

Mores pagasta kultūras nams
Mores pagasta Kultūras nama budžets 2007.gadā bija 27 588 lati. 2007. gadā veikts ēkas remonts un
iegādāti trīs radio mikrofoni
Mores pagasta kultūras namā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi:

-

Amatierteātris „OGA”(vadītāja Liene Cimža) V.Ozolas izrādi „Trīs, bet ne māsas” izrādījis
Jelgavā, Nītaurē, Carnikavā, Ropažos, Allažos, Ainažos, Zaubē un Mālpilī, kā arī
piedalījies projekta „Siguldai 800” gājienā „Citi laiki”;

-

Sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Maija Ādamsone) piedalījās „Siguldai 800” svētkos;

-

Senioru deju kolektīvs „Dāmītes” (vadītāja Spodra Tutāne) ir uzstājies Siguldas pagastā,
Ogrē”, Kaivē, Valkā, Ventspilī un Nītaurē.

2007.gadā kultūras namā notikuši 39 pasākumi, kurus apmeklējuši 1 664 apmeklētāji. Mores pagasta
kultūras nams organizējis valsts un tradicionālo svētku pasākumus, seminārus un informatīvos pasākumus,
amatierkolektīvu koncertus, profesionālo kolektīvu koncerti, izstādes un izklaides sarīkojumus diskotēkas
un balles, kā arī reliģisko konfesiju norises. Mores pagasta kultūras nams sniedzis atbalstu vairāku iestāžu
un organizāciju pasākumu rīkošanā, piemēram, Mores pamatskolai un Sarkanā Krusta Mores nodaļai.
Koncertzāle „Baltais Flīģelis”
Koncertzāle “Baltais flīģelis” ir Siguldas kultūras centrs, kuru pazīst ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.
2007.gadā koncertzālē Siguldas 800gades jubilejas sezonā notika bagātīga koncertprogramma, kura sākās ar
vīru kora „Pravoslavnije pevčije” (Krievija) koncertu, bet tradicionāli pēc Jāņiem izskanēja IV Kremerata
Baltica festivāls „Jubilate”. 2007.gada festivāls bija jubilejām bagāts – kamerorķestra “Kremerata Baltica”
dibinātājam, izcilajam vijolniekam Gidonam Krēmeram 60 gadu jubileja, orķestra „Kremerata Baltica” 10
gadi un Siguldas 800 gadi. Koncertzāle “Baltais flīģelis” ir arī festivāla „Francijas pavasaris”, kurš 2007.
gada pavasarī skanēja visā Latvijā, sadarbības partneris, tādēļ festivāla ietvaros Siguldā izskanēja festivāla
koncerti. 2007.gadā izskanēja 28 koncerti, kurus apmeklēja 5342 klausītāji.
2007.gadā koncertzālē “Baltais flīģelis” koncertēja izcili mākslinieki no Latvijas - dziedātāji Kristīne
Opolais, Sonora Vaice, Krišjānis Norvelis, Maria Naumova, Ainārs Mielavs, Intars Busulis, čellu rokgrupa
Melo M, pianisti Vestards Šimkus un Liene Circene, saksofonists Oskars Petrausks, pianists Raimonds
Petrausks, Māra Briežkalna džeza grupa, komponists Raimonds Pauls, jauniešu koris „Kamēr”, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Koncertzālē koncertēja mūziķi no Vācijas,
Austrijas, Francijas, Meksikas, Krievijas.
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Ieņēmumi no koncertzāles koncertu biļešu realizācijas 2007. gadā sasniedza 20 642 latus, koncertzāles
nomas ieņēmumi – 1200 lati. Atbalsts koncertzālei no Siguldas novada pašvaldības koncertdarbībai bija
1000 lati.
Siguldas novada bibliotēkas
Novada piecu bibliotēku darbība sekmīgi iekļauta Siguldas novada kultūras un Rīgas rajona bibliotēku
attīstībā un ir atvērta sabiedriska saskarsmes vieta plānveidīgām aktivitātēm un pasākumiem. Bibliotēkas ir
galvenā informacionālo vajadzību nodrošinātāja, kuras pamatā ir kvalitatīva informācija un kvalitatīvs
iespieddarbu krājums, kas sistemātiski tiek papildināts ar jauniem informācijas nesējiem - brīvpieejas pieeja
abonētajām datu bāzēm un informācijas ieguvei CD- ROM formā.
Bibliotēkas rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami novadniekiem un iedzīvotāju
informācijas, izglītības un profesionālo sfēru un izklaides vajadzībām, nodrošinot iedzīvotājiem brīvu
literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informacionālos pakalpojumus, kā arī interneta pieslēgumu. Tā kā bibliotēku darbība tiek balstīta uz
sabiedrības un informāciju tehnoloģiju attīstību, bibliotēkas pakāpeniski pāriet uz bibliotekāro darba
procesa automatizāciju. Bibliotēkas darbojas saskaņā ar VVBIS (Valsts vienotā bibliotēku informācijas
sistēma, jeb „Gaismas tīkls”) koncepcijas valsts programmām „Informātika” un „Kultūra”.
Siguldas pilsētas bibliotēka
Siguldas pilsētas bibliotēkas 2007. gada budžets sastādījis 43 236 latus (2006. gadā – 26 107 lati).
Bibliotēkā strādā 5 bibliotekārie darbinieki - bibliotēkas vadītāja, bibliogrāfe, IT speciāliste - lasītavas
vadītāja, vecākā bibliotekāre - abonementa vadītāja un sistēm bibliotekāre.
2007. gadā pilsētas bibliotēkas pakalpojumus regulāri izmantojuši 944 lietotāji - 8,1% no Siguldas pilsētas
iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2006. gadu, bibliotēkas un interneta lietotāju skaits ir nedaudz samazinājies –
tas skaidrojams ar to, ka vairumam pilsētas iedzīvotāju internets pieejams mājās.
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Siguldas pilsētas bibliotēkas apmeklētāju un izsniegumu skaits
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2007. gadā vidēji katrs bibliotēkas lietotājs bibliotēku apmeklējis 16 reizes, vienam apmeklētājam vidēji
izsniegti 42 informācijas nesēji. No bibliotēkas lietotāju skaita, jaunieši vecumā līdz 18 gadiem sastāda
12,9% (122).
2007. gadā bibliotēkas lietotājiem pieejami dažādi informācijas nesēji – 14 754 grāmatas un elektroniskie
dokumenti, 1 900 seriālizdevumi (2007. gadā abonēti 39 vienības žurnāli, 8 vienības avīzes), kā arī internets
ar

pieeju

dažādām

datu

bāzēm

un

bibliotēkas

elektroniskajam

katalogam

-

http://80.233.131.6/alise/alise3i.asp. 2007. gadā uzlabots interneta pieejas ātrums, gada nogalē izveidoti
bezvada interneta sakari. IT Alise pamatkonfigurācija papildināta ar funkcionālajiem moduļiem, kas
ievērojami paplašinājusi darba procesa iespējas bibliotekāriem. VVBIS projekta ietvaros, IT Alise sistēmai
uzstādīts atsevišķs serveris, kas ikvienam interesentam, neiegriežoties bibliotēkā, piedāvā piekļuvi
bibliotēkas elektroniskajam grāmatu katalogam un novadpētniecības datu bāzei.
Bibliotēkā pieejami 9 datori ar interneta pieslēgumu un printeri. Novada domes kultūras komitejas
atbalstījusi projektu „Darba vides uzlabošana lasītavā” - iegādāti 7 datorgaldi un krēsli, rotējošais
periodisko izdevumu stends, kā arī rotējošais plaukts novadpētniecības materiāliem.
Apmeklētājiem tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas, kā arī tiek sniegta praktiska palīdzība darbā ar
Microsoft Office programmām. Apmeklētājiem tiek sniegtas uzziņas izmantojot e – pastu, kā arī dota
iespēja pierakstīties rindā uz izvēlēto grāmatu. Bibliotēkā regulāri tiek veikta lietotājiem atteikto
pieprasījumu uzskaite, analizēta atteikumu un pieprasījumu apgrozība pa zinātņu nozarēm.
2007. gadā izvērtējot lasītāju informācijas pieprasījumu, īpaša vērība joprojām veltīta sociālo zinātņu,
juridisko zinātņu nozaru literatūras piekomplektēšanai. Galvenais jaunieguvumu avots 2007.gadā –
Siguldas novada domes finansējums- 3276 lati - grāmatām 2080.10 lati, presei- 1196 lati. Ievērojamu
papildinājumu bibliotēkas fondam sniedzis LK(lasītāju klubs), par kura līdzekļiem iegādātas pieprasītākās
150 grāmatas 769.45 latu apmērā. Jau sesto gadu ar panākumiem bibliotēka piedalījusies KKF
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mērķprogrammas konkursā un saņēmusi 86 grāmatas 334.42 latu apmērā. Kopumā 2007. gadā Siguldas
pilsētas bibliotēkā jaunieguvumi sastādīja 1244 iespieddarbu vienības.
2007.gadā bibliotēkā pieprasītākās un aktuālākās tēmas ir par vietējiem un ārvalstu ekonomikas
jautājumiem, tūrisma biznesu Latvijā, mārketingu, komunikāciju un mūsdienu sabiedrību, personālvadību.
Aktuāli joprojām ir jautājumi, kas skar bērnu tiesības un aizsardzību, sociālās problēmas, vides aizsardzību,
ekoloģiju un veselību.
Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pirmskolas mācību iestādi, tādēļ ierobežotas ir bibliotēkas iespējas
paplašināties. Bibliotēka izvietojusies divos stāvos, kopējā platība 215 m², no tā apkalpošanas zona aizņem
165 m². Līdz ar interneta paplašināšanu telpas ievērojami kļuvušas par šaurām. Tā kā bibliotēkā nav
iespējams iekļūt iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem, tad sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem, tiek
veikta grāmatu piegāde mājās, ko veic gan bibliotekāri, gan sociālie darbinieki un lasītāju uzticības
personas.
Katrs gads sākas ar „Aizmāršīgo lasītāju dienām”, kurās ikvienam bez kavējuma naudas samaksas ir iespēja
atdot grāmatas. Tādejādi bibliotēka piesaista lasītāju uzmanību ne tikai savā novadā, bet arī ārpus. Katru
mēnesi bibliotēkas abonementā literatūras popularizēšanai tika izliktas tematiskās literatūras izstādes, kuras
iepazīstina bibliotēkas lietotājus ar pazīstamiem, gan mazpazīstamiem autoriem, māksliniekiem viņu
darbiem, kā arī ar viņu dzīves gājumu.
2007. gadā – Siguldas 800gadē bibliotēka iesaistījās dažādos pasākumos. Sadarbībā ar novada Izglītības un
kultūras pārvaldi izdeva dzejoļu krājumu „Sigulda un Gauja”. Septembrī bibliotēka organizēja Rīgas rajona
5. grāmatu svētkus, kurā krājums tika prezentēts. Siguldas 800gades ietvaros, sadarbībā ar Siguldas novada
domes Dienas centru organizētas tematiskās pēcpusdienas - tikšanās ar novadniekiem. 2007. gadā ik mēnesi
tika veidots izstāžu cikls „Caur saviem ļaudīm Sigulda mirdz” - veltījums ievērojamiem siguldiešiem,
kuriem attiecīgajos mēnešos atzīmējama ievērojama jubileja. 2007. gadā sumināta aktrise Paula Baltābola,
literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis, aktrise Dace Eversa u.c.
Par iespieddarbu jaunieguvumiem bibliotēkas lasītāji saņem informāciju ielūkojoties mapē “Jaunumi”.
Reizi mēnesī tiek rīkotas „Jauno grāmatu dienas”, tiek izliktas gan īslaicīgas, gan pastāvīgas jaunieguvumu
izstādes. Informāciju lasītāji saņem ielūkojoties vietējā presē, www.sigulda mājas lapā.
Siguldas
pilsētas bibliotēka 2007. gadā
Kopējais grāmatu fonds uz 31.12.2007

15 622 eksemplāri

Kopējā grāmatu fonda izmaksas
2007. gadā iegādātās grāmatas

21 154.67 latu
715 eksemplāri (3 503.79 lati)

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem

388 eksemplāri (2018.23 lati)
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Pašvaldības dāvinājums

20 eksemplāri (141.61lati)

Lasītāju kluba dāvinājums

150 eksemplāri (769.45 lati)

Lasītāju nozaudēto vietā - aizvietotās

44 eksemplāri (104.56 lati)

VKKF mērķprogrammas

86 eksemplāri (334.42 lati)

Dāvinājums
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums

27 eksemplāri (73.65 lati)
944
15 332 reizes

Interneta apmeklējums
Izsniegums

1 841
40 057

Grāmatas

34 110

Žurnāli
Sniegtas bibliogrāfiskās uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Siguldas bērnu bibliotēka

5 957
2 116
136

Siguldas bērnu bibliotēkas mērķis ir nodrošināt skolēnu un bērnu bibliotekāro un bibliogrāfisko
apkalpošanu, nodrošinot kvalitatīvu pieeju informācijai ikvienam interesentam mācību un praktiskās
darbības īstenošanai. Bibliotēka apkalpo pilsētas pirmsskolas iestādes, vispārējās izglītības iestādes un
interešu izglītības iestādes.
Siguldas bērnu bibliotēka 2007. gadā
Bibliotēkas lietotāji
Apmeklējums
Grāmatu izsniegums
Grāmatu fonds
Uzziņu un konsultāciju skaists
Literārās izstādes

537
4508
11193
8113
4266
32

Galvenais pamats informācijas pakalpojumu sniegšanā ir bibliotēkas krājums, kas veidots atbilstoši
bibliotēkas uzdevumiem, interesēm un lietotāju vajadzībām. Bibliotēkas pakalpojumi saņemšanā ir
bezmaksas, arī interneta izmantošana. Bibliotēkas grāmatu fonds sakārtots atbilstoši bērnu bibliotēku
prasībām - ar norādēm uz plauktiem un dalījumu jaunākā vecuma bērniem. Bibliotēkas krājumā visplašāk
pārstāvēta ir bērnu literatūra, enciklopēdijas, un cita uzziņu literatūra, laikraksti un žurnāli, tāpat
elektroniskie dokumenti. Regulāri grāmatu fonds tiek izvērtēts un attīrīts no novecojušām, aktualitāti
zaudējušām un nolietotām grāmatām. Bibliotēkas fonda papildināšanai pievēršam īpašu vērību uzzinot
lietotāju pieprasījumu un skolu programmās ieteiktās vajadzības. Bibliotēkā ir īpaši sakārtotas izgriezumu
mapes par dažādiem tematiem: rakstniekiem, māksliniekiem, sportistiem un citiem tematiem.
Bibliotēkā regulāri tiek iekārtotas literatūras izstādes – par svarīgiem notikumiem valsts dzīvē, jauno
grāmatu izstādes, arī literāros pasākumus papildina literatūras izstādes. Siguldas 800 gades ietvaros notika
literārs pasākums 4.klses skolēniem „Zied ievas Siguldā - dzeja, dziesmas, teikas”, bet pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi bibliotēkā tikās skaļā teiku lasīšanā par Siguldu. „Bērnu žūrijas” noslēguma
pasākumā piedalījās 32 visu vecumu skolēni. Savukārt, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos-
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zviedru rakstnieces Astridas Lindgrenes 100 gades atcerei, bibliotēkā notika pieci pasākumi, kuros
piedalījās bērni ar saviem zīmējumiem par daudzās paaudzēs iemīļotiem varoņiem: Karlsonu, Lennebergas
Emīlu, Pepiju Garzeķi, Ronju. Bibliotēkas pasākumus aktīvi atbalsta Siguldas 3. pamatskolas skolotāji,
Mākslas un Mūzikas skolu skolotāji un audzēkņi, Bērnu un jauniešu interešu centra pedagogi.
Siguldas 800gades gadā īpaša vērība pievērsta visa veida informācijas vākšanai - bērnu konkursiem, dzejas
grāmatas kārtošanai.
Siguldas pagasta bibliotēka Peltēs
Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēka apkalpo ne vien pagasta iedzīvotājus, bet arī tuvākajā apkārtnē
dzīvojošos. Bibliotēka darbojas kā informācijas izplatīšanas vieta. Bibliotēkā būtiska ir bibliotēkas fonda
sakārtošana - grāmatu inventarizācija. Bibliotēka sniedz dažādus pakalpojumus – grāmatas un presi, pieeju
internetam un datortehnikai, uzziņas un konsultācijas, kā arī rīko izstādes.
Bibliotēkas iespieddarbu fonds turpina veidoties un mainīties. 2007. gadā krājums ir papildināts par 150
grāmatām un 1780 seriālizdevumiem. No fonda izslēgtas saturā novecojušās grāmatas. Bibliotēkā ir četri
datori ar interneta pieslēgumu - trīs lietotājiem un viens bibliotekārei. Bibliotēkā strādā 2 bibliotēkas
darbinieki.
Siguldas pagasta bibliotēka 2007. gadā
Bibliotēkas lietotāji
Apmeklētāju skaits
Izsniegumu skaits
Sniegtas uzziņas

215
3785
4033
213

Komplektējot fondu 2007. gadā iegādāta daiļliteratūra, nedaudz nozaru un uzziņu fondu. Skolēnu un
studentu pieprasīto literatūru bibliotēka nodrošina daļēji, jo paplašinās jauniešu redzesloks. Pieprasītākās ir
ekonomikas, uzņēmējdarbības un psiholoģijas grāmatas. Bibliotēkā pieejama arī uzziņu literatūra –
enciklopēdijas, vārdnīcas, nozaru literatūra gan pieaugušajiem, gan bērniem. Uzziņu darbu atvieglo un
pilnveido bibliotēkā pieejamās vārdnīcas, enciklopēdijas un internets. Bibliotēkas darbinieks sniedz
konsultācijas datoru lietotājiem un bibliotēkas apmeklētājiem. Pagasta bibliotēka veic arī informācijas
centra funkcijas – sniedzot informāciju par novada aktualitātēm.
2007. gadā apmeklētājiem pieaug interese par novada kultūrvēsturi un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem novadniekiem. Materiālu vākšana un apkopošana turpinās. Katru gadu tiek papildināta novadpētniecības
kartotēka ar rakstiem un materiāliem no Siguldas novada preses izdevumiem, kā arī citiem jauniegūtajiem
izdevumiem. Bibliotēkā tiek uzglabāti arī „Siguldas Avīzes” un „Siguldas Elpas” izdevumi. Vākti tiek arī
materiāli par pagasta vēsturi.
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Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka apkalpo Jūdažu ciemata un tā apkārtnes iedzīvotājus.
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka 2007. gadā
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklētāju skaits
Interneta apmeklētāji
Kopējais grāmatu fonds
2007. gadā norakstītas grāmatas
2007. gadā iegādātas grāmatas
Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas grāmatas
Izsniegums
Uzziņas un konsultācijas.

74
1220
184
5129
653 (55,62 lati)
95 (583,16 lati)
87 (560,66 lati)
4088
76

2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, bibliotēkas darba rādītāji pasliktinājušies, jo darbspējīgie iedzīvotāji ir
noslogoti, bet brīvo laiku pavada pie TV vai datoriem. Iedzīvotājus neapmierina arī bibliotēkas atrašanās
vieta. Kopš 2006.gada bibliotēkā uzstādīts dators, kurš pieejams gan bibliotekārei, gan lietotājiem. Pieejama
arī multifunkcionālā iekārta ar iespējām kopēt, printēt un skenēt.
Bibliotēkas iespieddarbu fonds papildinās. Komplektējot fondu, tiek ņemtas vērā lasītāju vēlmes un
pieprasījums. 2008. gadam pasūtītā periodika – 3 laikraksti, 14 žurnāli un 12 „Lata romāni”, par kopējo
summu 291,44 lati. Regulāri tiek veikts darbs ar alfabētisko katalogu un novadpētniecības kartotēku, jo
pieaug interese par novada kultūrvēsturi un sabiedrībā nozīmīgiem novadniekiem.
Liela nozīme lietotāju iepazīstināšanā ar grāmatu fondu ir literārajām un tematiskajām izstādēm - 2007.gadā
bibliotēkā izvietotas 104 izstādes.
Mores pagasta bibliotēka
Mores pagasta bibliotēkas lietotāji 2007. gadā bija pieejami 12 nosaukumu preses izdevumi, lasītavā
pavadīt brīvo laiku, spēlēt galda spēles.
Mores pagasta bibliotēka 2007.gadā
Bibliotēkas lietotāji
Apmeklētāju skaits
Izsniegumu skaits
Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju
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Kultūras projekti
2007.gadā ar Siguldas novada domes atbalstu īstenoti vairāki kultūras un izglītības projekti novadā. 2007.
gadā izvērtēšanai tika iesniegti 68 projekti, bet pašvaldības finansējums piešķirts 38 siguldiešu projektiem.
Kultūras un izglītības projekti 2007. gadā
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Pieprasītā sum ma

Piešķirtā sum m a

Iestāde, organizācija/ Projekts

Piešķirtais
Finansējums (Ls)

Siguldas pilsētas kultūras nams
Koris „Teiksma” - T krekli ar Siguldas simboliku
Koris „Spārni” - tērpu iegāde
Koris „Gāle” - tērpu iegāde
Folkloras kopa „Senleja” - tērpu iegāde
Kultūras nams - festivāls „Gaujas Atbalsis”
Siguldas pagasta kultūras nams
Jauktais koris „Sigulda” - 50 gadu jubilejas pasākuma organizēšana
Jauniešu grupa „Vēja radītie” - aparatūras iegāde
VJIC
Pūtēju orķestru festivāls - apsardze, medicīna, skatuves izbūve
Siguldas Valsts ģimnāzija
Projekts „Karjeras mape”
Valsts ģimnāziju spartakiādes sarīkošana
Projekta turpinājums interneta enciklopēdijai „Segewoldiana”
Pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” - Štūres orķestra uzņemšana
Orķestra jaunākā sastāva vasaras jaunrades nometne „Pūtēju vasara”
Deju kolektīvs „Vizbulīte” - koncerta „Vasariņai skaisti rīti” sarīkošana
Siguldas Mūzikas skola
XVII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss
Rīgas rajona Simfoniskā orķestra dalība Starptautiskajā jauniešu orķestru konkursā
Evaņģēliski luteriskā baznīca
Garīgās mūzikas cikls „Mūzika dievnamā”
Koncertzāle „Baltais flīģelis”
Atbalsts koncertu organizēšanai
IV Kremerata Baltica festivāls
Mores kultūras nams
Muzeju nakts
3.pamatskola
Skolas vizītkarte – grāmatzīme
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360
500
795
400
1000
500
200
988
300
500
800
500
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160
600
550
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1000
1000
231
50
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Tērpu iegāde korim

560
2.vidusskola

Bukleta izdošana skolas 60 gadu jubilejā

300

1.pamatskola
Deju kolektīvs „Purenīte” - kultūras apmaiņas programma Norvēģijā
Zēnu kora radošā vasaras nometne
Veselā miesā vesels gars - nometne
Kas meklē, tas atrod
Bērnu un jauniešu interešu centrs
Pūķu svētki
BJIC jubilejas pasākuma sarīkošanai
Turaidas muzejrezervāts
Mākslas skolas veidoti karogi
Buklets „Siguldas spieķis”
Arheoloģiskie pētījumi Siguldas Krusta kalnā
Mākslas skola
Nekomerciāla mākslas galerija „Baltais flīģelis”
Mākslas dienu konkurss
Rūķīšu darbnīca
Fantāzijas iela
Izglītības pārvalde
Starpskolu erudīcijas konkurss
Skolēnu dome
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Projekts „SIGULDAI 800”
2007.gada 9.- 12. augustā vairāk nekā 130 000 Latvijas iedzīvotāju apmeklēja Siguldas 800gades jubilejas
svinības - pasākumu un projektu kopumu ar mērķi veicināt Siguldas novada attīstību, veidot sakoptu vidi un
daudzināt Siguldas tēlu gan Latvijā, gan pasaulē, uzsverot Siguldas kā tūristu iecienītas, iedvesmojošas un
gleznainas pilsētas tēlu. Siguldas 800gades svētki notika 4 dienas, 9 zonās, 33 dažādās programmās.
Svētkus raksturoja sporta aktivitātes, koncerti, izstādes, akcijas un dabas tūrisms. Tos apmeklēja ne tikai
siguldieši un bijušie siguldieši, bet arī Latvijas un ārvalstu tūristi, sadraudzības pilsētu pārstāvji un mediji.
Siguldas 800gades organizēšanu no 2006.gada novembra pārņēma Jolanta Borīte.
Finanses. Kopējās izmaksas Siguldas 800 gadu jubilejas svinībām 784 162 latu no pašvaldības
pamatbudžeta un 48 000 latu no speciālā budžeta sponsoru ziedojums. 30 000 latu svētku organizēšanai
sedza Rīgas rajona padome. Daļa izmaksu tika segtas ar sponsoru palīdzību, samazinot pašvaldībai
izdevumus par materiāliem un pakalpojumiem. Par tirdzniecības vietu iznomāšanu ieņēmumi 7615 latu.
Ieņēmumi par biļetēm 223804 latu. No Kultūrkapitāla fonda piesaistīts finansējums oriģināluzveduma
„Sateseles zelts” radošai komandai 3 500 latu apmērā un grāmatas „Siguldas novada gadsimtu grāmata”
izdošanai 1 200 latu.
Transports. Svētku laikā tika nodrošināti papildus autobusi maršrutā Sigulda – Turaida – Krimulda, kā arī
tika piedāvāts alternatīvs pārvietošanās veids - velosipēds, zirga pajūgs un velorikšas. Domājot par svētku
viesiem, tika nodrošināti papildvilcienu reisi nokļūšanai uz svētkiem maršrutā Rīga-Sigulda un atpakaļ pēc
svētku norisēm. Autobraucēju ērtībām tika nodrošināti īpaši stāvlaukumi – 11apmeklētājiem un 10
dalībniekiem, kuri spēja uzņemt ap 9000 automašīnām
Drošība. Sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju tika nodrošināta Valsts policijas 75
darbinieku līdzdalība, īpašo uzdevumu vienības atbalsts, 80 firmas ART EXPO apsardzes darbinieki,
Ugunsdrošības un glābšanas dienesta un glābēju vienību līdzdalība, piesaistīti 47 zemessargi, kā arī
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kurš strādāja 6 lielākajās masu pulcēšanās vietās.
Komunikācijas pasākumi. Siguldas 800gades svinību ietvaros tika veikti vairāki komunikācijas pasākumi
– īpaši izdales materiāli, speciālie pasākumi, izstādes, sacensības un festivāli kā mediju kanāli.
Popularizējot 800gadi svētku organizatori piedalījās tūrisma izstādē „Balttour” Rīgā un Tūrisma dienā
Maskavā, organizēja Tautas slēpojumu „Siguldai 800”, sacensības kalnu slēpošanā „Siguldas kauss”,
zinātnisko konferenci „Siguldas 800 gadi dabā un kultūrvidē”, fotoakciju „Buclers.Digitālais”,
Serpentīnceļa skrējienu, Maijas dienu Turaidas muzejrezervātā, atklāja skulptūru „Vēja zvans”, organizēja
„Mediju dienas”, Latvijas skolu jaunatnes Mūzikas un mākslas svētkus, „Siguldai 800” karoga pacelšanu
Šveices kalnu virsotnēs, arheoloģisko izpēti Krusta kalnā, festivālu „Kremerata Baltica”. Jubilate un
vērienīgo, 800 kilometrus garo velobraucienu.
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Pasākumi. Siguldas 800gades svinībās 4 dienās, 9 zonās notika 33 dažādas programmas:

-

Svētku iesvēte un ieskandēšana kopā ar Folkloras kopām Dainu kalnā;

-

Ambietās mūzikas koncerts ”Dabas koncertzāle”;

-

Ainavu plenēra noslēgums un izstāde Krimuldas muižas parkā;

-

Fotoizstāde ”Romantiskā Krimulda” Krimuldas muižas ratnīcā;

-

Džeza mūzikas koncerts Krimuldas pilī;

-

Konference;

-

Svētku atklāšana – oriģināluzvedums “Sateseles zelts”/I.Ābele, M.Brauns/ estrādē;

-

Grupas “Prāta vētra” koncerts Panorāmas rata pļavā;

-

Dzīvās bildes pie tūrisma objektiem kājnieku maršrutā;

-

Citi laiki – vēsturiskās salas un gājiens Pils ielā;

-

Operas solistu koncerts Krimuldas pilī;

-

Kalniešu spēles, spēkavīru čempionāts;

-

Skrējiens „Siguldas tilti”;

-

Virves vilkšanas čempionāts;

-

Izrāde ”Mīla stiprāka par nāvi” Gūtmaņalā;

-

NOKIA Extreme Siguldā;

-

Pasākumi bērniem „Kājām gaisā”;

-

Gaisa balonu lidojumi Siguldas debesīs;

-

Amatnieku tirgus;

-

Orientēšanās spēle un skrējiens Turaidas pils tornī;

-

Vakara koncerts „Sveiciens no Siguldas” Panorāmas rata pļavā un Svētku uguņošana;

-

Smilšu gleznu izstāde Gūtmaņalā;

-

Baltā flīģeļa mūzikas svētki pilsdrupu estrādē ;

-

Dievkalpojums un garīgās mūzikas koncerts Siguldas baznīcā un Krimuldas baznīcā;

-

Uguns rituāls Turaidā Dainu kalnā.

Iespieddarbi. Siguldas 800gades projekta ietvaros izdotas 5 grāmatas kopsummā par 32 162 latiem.

-

Bērnu veltījums pilsētai „Mana Sigulda”

-

„Siguldas novada gadsimtu grāmata”

-

Kulinārā mantojuma grāmata „Siguldas vēders”

-

Fotoalbums ”Elpo. Dzīvo. Sapņo”

-

Dzeja ”Sigulda. Gauja”

Papildus tika izdoti vairāki informatīvi bezmaksas izdevumi par Siguldas 800 gades svinībām, programmu
un svarīgāko informāciju. Siguldas novada dome svinību laikā izdeva īpašu izdevumu „Sigulda 800”.
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Vietējie mediji pēc svētkiem veidoja īpašus speciālizlaidumus ar atskatu uz svētkiem. Pirms svētkiem
pilsētvidē tika izvietoti īpaši vides stendi.
Sadarbība. Lai svētki izdotos, tika noslēgti vairāki sadarbības līgumi. Siguldas 800gadi sekmēja sadarbības
partneri, kuri sniedza atbalstu svētku veidošanā, piemēram, sadarbībā ar VAS „Latvijas pasts” izdots
pastmarku komplekts, sadarbībā ar Latvijas banku izdota jubilejas monēta „Sigulda”, sadarbībā ar a/s Cēsu
alus radīts īpašs alus ”Sateseles zelta”, sadarbībā ar Vācijas vīndariem - vīns „Sigulda 800”.
Siguldas 800gades svinības organizēja īpaša Mākslinieciskā grupa, kurā darbojās 29 režisori un producenti
profesionāļi.
Vērtīgs bija ar Latvijas TV 2007. gadā tika noslēgtais sadarbības līgums par reklāmas laiku, jubilejas
notikumu atspoguļojumu, īpašu dienasgrāmatu izveidi un pasākumu tiešraidi. Arī citu mediju – Radio
SWH, „Siguldas Avīzes”, „Siguldas Elpas”, Radio Sigulda, „Rīgas Apriņķa avīzes”, „Neatkarīgās Rīta
avīzes”, www.delfi.lv u.c. sadarbības partneru sniegtais atbalsts bija vērā ņemams.
Siguldas 800 gades ietvaros pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Turaidas muzejrezervātu īstenoti projekti:
Zinātniskā konference ”Siguldas 800 gadi dabā un kultūrvidē”, veikti izrakumi Krusta kalnā , sagatavota un
izdota grāmata ”Siguldas novada gadsimtu grāmata” un informatīvais buklets „Siguldas spieķis”.
Siguldas 800gades svinības pulcēja 7 novada sadraudzības pilsētas - Čiatūra un Angusa bija sagatavojušas
īpašas programmas. Svinībās piedalījās ap 3 800 kultūras grupu dalībnieki, arī ārvalstu kolektīvi.
Vides projekti. Siguldas 800gades svinības par liecību atstājušas vērienīgus vides objektus, piemēram,
labiekārtoto Svētku laukumu pļavā pie Pilsētas slaloma trases, pilsdrupu estrādi, skulptūru “Vēja zvans”,
Spieķu parku, Atslēgu skvēru, Raiņa parku un sakārtoto stāvlaukumu pie gaisa vagoniņa Krimuldā.
Galvenie ieguvumi no Siguldas 800 gadu jubilejas svinībām:

-

Izglītojošu, informatīvu un kultūras materiālu radīšana un pieejamības nodrošināšana;

-

Sakārtota dzīves telpa /vides labiekārtošanas projekti/;

-

Kultūras mantojums tiek saglabāts un nodots nākamām paaudzēm kā būtiska identitātes
sastāvdaļa;

-

Kultūras produkts kalpo kā identitātes, vērtību un jēgas nesējs;

-

Programma vērsta uz sabiedrības iesaistīšanu, vienotību un saliedētību;

-

Atzīta plašsaziņas līdzekļu loma nodrošinot pasākumu tiešraides LTV,Radio Klasika;

-

Cilvēkresursu spēju un kompetenču veidošana;

-

Izstrādāts vietējām vajadzībām atbilstošs saturs, kas veicina sociālo un ekonomisko attīstību, kā
arī stimulē ieinteresēto pušu līdzdalību;

-

Programma realizēta partnerībā – pašvaldība, iestādes, uzņēmēji, NVO, arī sabiedrība, lai
nodrošinātu kultūras daudzveidības saglabāšanu un sekmēšanu;

-

Vidi saudzējoša kultūrtūrisma attīstība;
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-

Kultūrspējas celšana iesaistot novadniekus programmas veidošanā un nodrošināšanā - mūziķi,
izpildītāji, komponisti, režisori, scenogrāfi, horeogrāfi;

-

Starpvalstu sadarbība kultūras jomā un veicināts starpkultūru dialogs;

-

Tūrisma biznesa attīstība un nodarbinātības pieaugums apkalpojošā sfērā strādājošiem;

-

Attīstīts privātā sektora ieguldījums kultūras daudzveidības nodrošināšanā un attīstībā.
TŪRISMS UN SPORTS SIGULDAS NOVADĀ

Tūrisms
2007. gadā savu darbību pilnveido un attīsta Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs (SNTIC), kas
kopš 2006. gada ir Siguldas novada domes struktūrvienība. SNTIC darbības galvenie mērķi ir sniegt
tūrisma informāciju novada viesiem un iedzīvotājiem, sadarboties ar Siguldas novada un apkārtnes tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem, veidojot Siguldas kā tūristiem draudzīgas pilsētas tēlu.
2007. gadā SNTIC apkalpojis 23 897 apmeklētājus un informācijas pieprasījumus. No 2007.gada Siguldas
novada TIC ir iespēja iegādāties biļetes uz pasākumiem visā Latvijā „Biļešu paradīzes” kasē. Tas ievērojami
veicinājis iedzīvotāju interesi par Tūrisma informācijas centru.
Siguldas novada TIC apkalpotie klienti 2007.gadā
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Salīdzinot ar 2006. gadu apmeklētāju skaits ir palielinājies par 57 %, kad Siguldas novada TIC apkalpoja 15
196 apmeklētājus un informācijas pieprasījumus. Lielais apmeklētāju pieaugums saistāms ar Siguldas
800gades pasākumiem un „Biļešu paradīzes” kases ieviešanu. 2007. gadā veiksmīgi turpināta sadarbība ar
SIA „IMPRO ceļojumi”. Siguldas novada TIC līgumu par ceļojumu noslēguši un iemaksas veicis 221
siguldietis.
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Ar katru gadu pieaug tūristu - Siguldas novada apmeklētāju skaits. Tomēr Siguldas novada TIC apkopotie
skaitļi neatspoguļo reālo apmeklētāju skaitu, jo ekskursiju grupas un arī lielākā daļa individuālo
apmeklētāju Tūrisma informācijas centrā neapmeklē.

Siguldas novada Tūrisma informācijas centra darbība 2006. un 2007.gadā
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2007. gads

2007. gadā Siguldas novada TIC pēc informācijas vērsās 63 valstu pārstāvji. Visvairāk apmeklētāji bijuši no
Latvijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Spānijas, Somijas, Krievijas, Francijas un Dānijas.
Apkalpoti arī Apvienoto Arābu Emirātu, Tibetas, Taivānas, Kolumbijas un Kipras pārstāvji. Visvairāk
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā vērsušies Latvijas iedzīvotāji (11 011), no kuriem 1 629
siguldieši un 2 663 iegādājušies biļetes „Biļešu paradīzes” kasē.
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Apkalpoto klientu sadalījums pa valstīm 2007.gadā
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Vislielākais apkalpoto klientu skaits vērojams jūlija un augusta mēnešos. 2007.gada augustā – Siguldas
800gades svinību laikā Tūrisma informācijas centra klientu skaits sasniedza 5224 klientus.
Siguldas novada TIC apmeklētāju statistika 2007
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Siguldas novadā veiksmīgi darbojas Siguldas reģiona tūrisma biedrība (SRTB). Tajā ik mēnesi tiekas
reģiona uzņēmēji un pašvaldību darbinieki, lai pārrunātu aktuālos jautājumus. 2007. gadā SRTB uzsāka
darbu pie jauna tūrisma produkta „Siguldas spieķis” izstrādes. Sigulda reģiona karte „Siguldas Spieķis”
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būs ieejas biļete uz atrakcijām, muzeju ekspozīcijām un citām tūristu piesaistes vietām, sniedzot
nozīmīgas atlaides dažādiem tūrisma pakalpojumiem Siguldas reģionā.
2007. gadā Siguldas novada pašvaldība aktīvi piedalījusies Vidzemes tūrisma asociācijas darbā, izstrādājot
dažādus tūrisma piedavājumus – velomaršrutu „Cēsis – Sigulda” un „Sigulda – Ainaži”, kā arī auto
maršrutu „No putekļiem ārā, no dūmiem”. 2007. gadā Tūrisma attīstības valsts aģentūra organizēja Baltijas
ceļojumu maratonu, kurā iekļauts piedzīvojumu parks „Mežakaķis”. Sadarbībā ar Rīgas rajona padomi
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs piedalās Starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour 2007.
Savukārt, sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju, informācija par Siguldu tika sniegta arī izstādēs Vācijā,
Francijā, Somijā, Krievijā, Lietuvā un Igaunijā. Gada garumā uzņemtas vairākas ārvalstu žurnālistu un
tūroperatoru grupas. 2007. gadā paplašinās izvietotās reklāmas un informācijas materiālu tīkls gan vietējās
tūristu apkalpošanas vietās, gan citos Tūrisma informācijas centros Latvijā un ārvalstīs.
Siguldas tēla popularizēšanā nozīmīgs bijis pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas un Siguldas novada
Tūrisma informācijas centra darbs pie jaunas, mūsdienīgas novada mājas lapas – www.sigulda.lv, un
www.tourism.sigulda.lv izveidošanas. To apmeklētāju skaits pieaug ar katru dienu.
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Sports
Sigulda ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas sporta centriem. 2007.gadā sporta dzīvē bijuši vairāki nozīmīgi
pasākumi, no kuriem vairāki kļuvuši par tradīciju – „Siguldas kauss” kalnu slēpošanā un snovbordā, kas
notika jau 29.reizi, Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, kas kopš 1997.gada notiek Siguldā,
,,Livonijas kauss” pludmales volejbolā, Ziemassvētku volejbola turnīrs, slēpojums „Sigulda”, skrējiens
Turaidas tornī, kā arī Latvijas MTB Siguldas maratona posms.
2007. gadā no februāra līdz maijam notika Siguldas novada ziemas sporta spēles, kurās varēja piedalīties
ikviens novada iedzīvotājs vai cits interesents. Sacensības notika 15 dažādos sporta veidos - zole, šahs
autoveiklība, boulings, zemledus makšķerēšana, telpu futbols, basketbola metieni, šautriņu mešana, šaušana
ar gaisa šauteni, galda teniss, dambrete, orientēšanās sports un volejbols.
2007. gadā rīkota “Ģimeņu sporta diena”, kuru īpaši atzinīgi novērtēja mazie sportot gribētāji. Plaši
apmeklēta bija arī Siguldas novada sabiedrisko organizāciju, atbalsta un interešu grupu dalībnieku sporta
diena.
2007. gadā Siguldas novadā notika vairāki Rīgas rajona sporta pasākumi – Rīgas rajona meistarsacīkstes
boulingā, Rīgas rajona sporta spēles galda tenisā, Rīgas rajona atklātais čempionāts volejbolā veterāniem un
pludmales volejbolā veterāniem.
Novadā darbojas 20 Sporta organizācijas, pārstāvot 21 sporta veidu. 2007. gadā Siguldas novads pārstāvēts
dažādās sacensībās, izcīnot godalgotas vietas. Rīgas rajona sporta spēlēs kopvērtējumā, piedaloties 18
sporta veidos, siguldieši izcīnīja 1.vieta 22 komandu konkurencē.
Arī pašvaldības darbinieki aktīvi piedalās sporta dzīvē – 2007.gadā Siguldas novada domes komanda
izcīnīja 1. vietu gan 10.ziemas, gan 11. vasaras pašvaldību darbinieku sporta spēlēs.
Popularizējot Siguldas 800gades svinības, 2007.gadā organizēts 9 dienu velobrauciens „Sigulda 800”, kurā
nobraukti 800 km, šķērsojot gandrīz visu Latviju.
Siguldas novada domes Tūrisma un sporta pārvalde sniegusi atbalstu novada organizāciju rīkotajās
sacensībās. Siguldai piesaistīti jauni, nozīmīgi Latvijas mēroga pasākumi - ACG apvidus maratons,
nūjošanas sacensības, skrējieni „Siguldas tilti” un Serpentīnceļa skrējiens, kuru norise Siguldā tiek plānota
arī turpmāk.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA SIGULDAS NOVADĀ
Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvaldes darbību regulē Siguldas novada domes 2006.gada 7.jūnija
“Sociālās palīdzības pārvaldes nolikums”. Sociālās palīdzības pārvalde ir Siguldas novada pašvaldības
struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus
pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja ir pašvaldības pārstāvis, kas atbildīgs par
līgumu ar biedrībām par pakalpojumu iegādi izpildes uzraudzīšanu un kontroli. Pārvaldei ir struktūrvienības
– Ģimenes atbalsta centrs, Aprūpes mājās centrs un Dienas centrs. Struktūrvienības vada struktūrvienību
vadītāji. Pārvaldes struktūrvienības un to uzdevumus nosaka pārvaldes struktūrvienību nolikumi.
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvalde 2007. gadā
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rakstura traucējumiem ”Saulespuķes”

LR Ministru kabinets noteicis ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai persona tiek atzīta par
trūcīgu. 2007.gadā pašvaldībā izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam Siguldas novadā saņēmušas
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43 ģimenes. Ministru kabinets katru gadu, saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, pārskata
no pašvaldības pamatbudžeta izmaksājamā pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeni un pabalsta
apmēru. 2007.gadā noteiktais GMI līmenis valstī bija 27 lati. Pabalstu garantētā minimālā līmeņa
nodrošināšanai 2007.gadā Siguldas novadā ir saņēmušas 10 personas.
2007.gadā sociālās palīdzības pabalstus ir saņēmušas 1 470 personas. Sociālo pabalstu saņēmēju skaits,
salīdzinot ar 2006.gadu nav būtiski mainījies. 2007.gadā pašvaldība sociālajiem pabalstiem izlietoja
109 756 latus, t.i. vidēji 74.00 latus uz vienu saņēmēju gadā. 2006.gadā sociālajiem pabalstiem tika izlietoti
90 212 lati - vidēji 60.22 lati uz vienu sociālās palīdzības saņēmēju gadā.
Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju skaits
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Tendence gadu no gada samazināties pašvaldības materiālās palīdzības saņēmēju skaitam vērtējama
pozitīvi, jo norāda uz profesionālu sociālo darbu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, kā arī sabiedrības
lielāku izpratni par profesionālu sociālā darba lomu valsts sociālās drošības sistēmā.
Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits
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2007.gadā pārvaldes speciālistu vadībā tika realizēti Eiropas Sociālā Fonda finansēti projekti:
- „Sociālās rehabilitācijas programmas izveide nodarbinātības veicināšanai 1. un 2. grupas
invalīdiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā Siguldas novadā”, kura
mērķis mazināt sociālo atstumtību, veicināt nodarbinātību un konkurētspēju attīstību invalīdiem
un ilgstošiem bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā Siguldas novadā. Projekta rezultātā
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izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti un ilgstošiem
bezdarbniekiem, izveidota datu bāze un izdots buklets. Projekta realizācijas laiks no 2007.gada
1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim.
- „Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā. 2.kārta” mērķis ir
Siguldas novadā un apkārtējās teritorijās dzīvojošo bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu
sabiedrībā ar nolūku mazināt sociālo atstumtību un veicināt cilvēkresursu attīstību. Projekta
īstenošanas rezultātā Mores pamatskolā paralēli C līmeņa klasēm tika atvērta AB līmeņa klase
bērniem ar īpašām vajadzībām. Projekta realizācijas laiks no 2007.gada 1.augusta līdz
2008.gada31.jūlijam.

54

Dotācijas ied zīvo tājiem 2006. un 2007 .gad ā
25000

22579

20000

17192
17087

15000

14464

15002

14475

12966

12368
10855

10000

9742

9098

8096

7629
6112

5415

5610
4780

5000

3790
3366

3710

29742753
1726
1442

1678
917

530795

8868
8020

1634
1601

0
Paba lsti
bāreņ iem dzīv es
uzs āk šana i

Brīv pus dienas
s kolā

Pabalsti
Pabals ti apk urei PI I uzturēš anas
k urinām ā iegādei
m ak s a

Tran s port s
s kolēni em

Apbedī šanas
pabals ti

N VO ak tiv itāt ēm

2006.gads (Ls)

Aps v eik um u
pas āk um iem
pens ionār iem

Pas āk um u
organ izēš ana
m azturīgiem
iedzīv ot ājiem :

2007.gads (Ls)

D ažāda palīdzība
mazturīgiem
iedzīv otājiem

C iti pabal sti
pārt ik ai

BO SI M
,,Kalītes ”

Garant ētā iztik as
m inim um a
pab alsti

Pabals ti
m edic īnas
pak alpojum u
sam ak sai

Pabals ti bēr na
izglītībai,
audz ināš anai

Ģimenes atbalsta centrs
Ģimenes atbalsta centrs ir Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kas veic
sociālo darbu un sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, īpaši tām,
kurām ir sociālās un psiholoģiskās problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves
grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību. 2007. gadā centrs reģistrējies LR Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu pārvaldes reģistrā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. Reģistrā reģistrē personas,
institūcijas, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atbilst normatīvajos
aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām. 2007. gada 19.februārī Ģimenes
atbalsta centrs ar Nr.226 reģistrējies LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldes reģistrā kā
sociālo pakalpojumu sniedzējs.
Sniedzot sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem Ģimenes atbalsta centra speciālisti sadarbojas ar
Siguldas novada Bāriņtiesu, Pašvaldības policijas darbiniekiem un Valsts policijas darbiniekiem.
Veiksmīgas sadarbības rezultātā 2007.gadā nevienam vecākam nav pārtrauktas vecāku aprūpes tiesības.
2007. gadā realizēti pasākumi, lai atrastu audžuģimenes novadā, vietējos medijos ievietojot aicinājumu
atsaukties ģimenēm, kuras vēlas kļūt par audžuģimenēm. 2007. gadā Ģimenes atbalsta centra
speciālistiem sadarbojoties ar citām institūcijām tika realizētas 7 preventīvie pasākumi un programmas.
Ģimenes atbalsta centra speciālisti sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām
personām. 2007. gadā pēc palīdzības vardarbības gadījumos vērsušās un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus saņēmušas 22 personas.
Siguldas novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centra organizētajās vasaras atpūtas nometnēs 2007. gadā
piedalījās 30 Siguldas novada bērni no sociālā riska un maznodrošinātajām ģimenēm, 24 bērni vecumā no
6 - 14 gadiem diennakts nometnē „Gančauskas” un 6 bērni vecumā no 6-12 gadiem diennakts nometnē
„Pie Sprīdīša”.
2007. gadā speciālisti snieguši 165 individuālās konsultācijas pieaugušajiem. Galvenās problēmas, kas
risinātas konsultācijās ir konflikti ģimenēs, konfliktu risināšana, vāja prasme patstāvīgi tikt galā ar
problēmām, atkarība un līdzatkarība, problēmas ar bērnu audzināšanu un informācijas trūkums.
Lai noskaidrotu ģimenes sadzīves apstākļus, novērtētu, vai vide ir piemērota bērniem, un pārbaudītu
informāciju un faktus pēc saņemta ziņojuma no kādas institūcijas vai personas par krīzes situāciju ģimenē
ar bērniem, Ģimenes atbalsta centra speciālisti 2007. gadā ir veikuši 327 apsekošanas dzīvesvietā.
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Dzīvesvietā veikto apsekošanu skaits
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Lai palīdzētu skolēniem, vecākiem, un skolotājiem risināt problēmas, kas traucē bērniem pilnvērtīgi
attīstīties un veiksmīgi apgūt mācību vielu un izstrādātu skolēnu individuālo sociālpedagoģisko
rehabilitācijas plānu atbilstoši identificētajām problēmām, Ģimenes atbalsta centra sociālie pedagogi ir
snieguši 1040 individuālās konsultācijas.
Sociālo pedagogu konsultāciju skaits 2007.gadā
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Visvairāk konsultācijas ir sniegtas bērniem – 563 un pedagogiem – 346. Konsultācijas ir saņēmuši 130
vecāki. Konsultācijās visbiežāk risinātās problēmas - mācīšanās grūtības skolā; neattaisnoti skolas
kavējumi; attiecību problēmas ar vienaudžiem, vecākiem, skolotājiem, visa veida atkarības problēmas u.c.
Ģimenes atbalsta centra speciālisti 2007. gadā veiksmīgi realizējuši vairākas programmas, piemēram,
„Skolēnu stājas problēmu profilakses programmu”, „Drošības diena” Mores pamatskolā, Starptautiskai
Bērnu tiesību aizsardzības dienai veltītu pasākumu „Esi drošs par sevi”, kurš tika organizēts sadarbībā ar
Valsts policiju, BJIC, DC „Cimdiņš”, Siguldas sporta skolu, Probācijas dienesta Siguldas filiāli, VUGD.
Atsaucību guva deviņu mēnešu profilakses programma cīņā pret atkarīgo vielu lietošanu jauniešu vidū
sadarbībā ar Valsts policiju un BJIC DC „Cimdiņš” un programma „Tabakas vārds pret tavējo”. Sadarbībā
ar Rīgas rekrutēšanas un atlases centru notika lekcija par karjeras iespējām un veicināt viņu mācību
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motivāciju, bet kopā ar Rīgas atkarības profilakses centra darbiniekiem lekcija jauniešiem un vecākiem
par atkarībām.
Ģimenes atbalsta centra psiholoģe 2007.gadā sniegusi 442 individuālās konsultācijas. Kopumā pie
psihologa ir vērsušies 130 Siguldas novada iedzīvotāji – 76 bērni, 50 sievietes un 12 vīrieši. Galvenās
grūtības, ar kurām saskaras pieaugušie ir attiecību problēmas ar bērniem, problēmas pāra attiecībās,
alkohola atkarība un līdzatkarība, kā arī fiziska, emocionāla un seksuāla vardarbība ģimenē. Savukārt,
galvenās grūtības bērnu un pusaudžu dzīvē ir attiecību problēmas ar vienaudžiem, vecākiem un
skolotājiem, mācīšanās grūtības skolā, visa veida vardarbība (fiziskā, emocionālā, seksuālā, pamešana
novārtā) ģimenē un ārpusģimenes un dažādi zaudējumi.
2007. gada jūnijā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkotā projekta „Ģimenes atbalsta koordinācijas
sistēmas izveide un attīstība” ietvaros Siguldas novada dome ieguva finansējumu un īstenoja projektu
„Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Ģimenes atbalsta centra materiāltehniskā
aprīkojuma pilnveidošana”, kura rezultātā tika iegūta materiāltehniskā bāze inovatīva pakalpojuma –
Marte Meo metodes ieviešanai. Ģimenes atbalsta centra speciālisti veicot sociālo darbu ar ģimenēm un
bērniem, sadarbojoties ar izglītības iestādēm ir secinājuši, ka ģimenēs vecākiem un pedagogiem skolās
pietrūkst izpratnes un praktisko iemaņu, lai sekmētu bērnu pašvērtējuma, emocionālās un sociālās
kompetences attīstību. Lai palīdzētu risināt šo problēmu, Ģimenes atbalsta centrā izveidots jauns
konsultēšanas pakalpojums – Marte Meo metode, kura sekmēs efektīvāku vecāku, pedagogu un bērniem
saskarsmes problēmu diagnostiku un praktisku šo problēmu risināšanu. Metode ir orientēta uz bērnu
jaunu audzināšanas prasmju attīstīšanu, pilnveidojot vecāku un pedagogu dabiskās saskarsmes
kompetences. Pielietojot Marte Meo metodi, iegūst video ierakstu ar kura palīdzību vecāki vai pedagogi
paši praktiski kopā ar psiholoģi analizē bērna un pieaugušā savstarpējo dialogu ar mērķi veicināt pozitīvu
bērna attīstību.
Aprūpes mājās centrs
Aprūpes mājās centrs ir Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kas
organizē un sniedz sociālos aprūpes pakalpojumus, tiem Siguldas novada pensionāriem un invalīdiem,
kuriem nav likumīgo apgādnieku, un organizē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, saskaņā ar LR
noteiktajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Aprūpes mājās centra mērķis ir nodrošināt sociālās
aprūpes pakalpojumus personām (pensionāriem, invalīdiem) dzīvesvietā vai ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā. Aprūpes mājās centra vadītājas pakļautībā strādā 19 aprūpētāji, 3 aprūpētāji – asistenti un
medicīnas māsa.
2006.gadā un 2007.gadā samazinās aprūpētāju un aprūpējamo skaits. Mobilās vienības aprūpētājām
2006.gadā un 2007.gadā aprūpējamo skaits ir nemainīgs - vidēji 20 aprūpējamās personas. 2007.gadā
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aprūpes mājās pakalpojums nodrošināts 38 aprūpējamajām personām, tai skaitā 28 pensijas vecuma
personām un 10 pieaugušiem invalīdiem.
Aprūpējamo un aprūpētāju kopējais skaits
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Sociālās palīdzības pārvaldes medicīnas māsa četras reizes nedēļā pieņem apmeklētājus, bet divas reizes
mēnesī apseko aprūpējamās personas mājās. 2007.gadā medicīnas māsa doktorātā ir sniegusi primāro
medicīnas pakalpojumu vidēji 71 mazturīgai personai mēnesī, invalīdiem un maznodrošinātām personām,
kā arī telefoniski konsultējusi vidēji 7 personas mēnesī.
2007.gadā aprūpes mājās pakalpojuma mēneša izmaksas vienai personai bija par 42 latiem jeb 33%
mazākas nekā 1 personas izmaksas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Tas liecina, ka pašvaldībai ir
finansiāli izdevīgāk nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu nekā ievietot ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā. 2007.gadā Sociālās palīdzības pārvaldē noformēti dokumenti 40 personām par nepieciešamību
saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem un tika pieņemti 40 pozitīvi
lēmumi. Valsts 21 dienu noteikto un apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Valsts aģentūrā
“Sociālais integrācijas centrs” ir saņēmušas 31 Siguldas novada personas.
Izlietotie naudas līdzekļi aprūpes mājās pakalpojumam
Izlietotie
Aprūpi
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Gada izmaksas
Gads

naudas līdzekļi

saņēmušo

izmaksas 1

1 personai (Ls)

2005. gads
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(Ls)
21322
31956
38578

personu skaits
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personai (Ls)
32
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1020

Salīdzinot ar 2006.gadu aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas 2007.gadā ir palielinājušās par 30 latiem uz
1 aprūpējamo personu mēnesī jeb 35%. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai izlietotie naudas līdzekļi
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sastāv no samaksas aprūpētājiem par darbu, transporta izdevumiem, administratīviem izdevumiem,
apmaksāta veļas mazgāšanas pakalpojuma un citiem saimnieciskajiem izdevumiem.
2007.gadā sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās tika nodrošinātas 30
Siguldas novada personām, kurām ir dažādas problēmas un katrs sociālais gadījums tika risināts
individuāli.
Sociālās aprūpes pakalpojumam izlietotie naudas līdzekļi
Sociālās aprūpes
Izlietotie Personu
Mēneša izmaksas 1
Gads

pakalpojuma veids

naudas

skaits

līdzekļi

Gada izmaksas 1

personai (Ls)

personai (Ls)
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(Starpība, ko maksā
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Ilgstošas sociālās

18108

21

pašvaldība)
71

pašvaldība)
862

2006.gads

aprūpes institūcija
Ilgstošas sociālās

23717

29*

94

1129

2007.gads

aprūpes institūcija
Ilgstošas sociālās

39514

30*

127

1520

aprūpes institūcija
* 12 klienti tika ievietoti 2007.gada laikā un tur uzturējušies tikai dažus mēnešus, tāpēc izmaksas (starpība starp pakalpojuma
maksu un klienta maksājamo daļu par klientu uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā) aprēķinātas pa mēnešiem
atkarībā no klienta uzturēšanās laika.

2007.gadā uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā salīdzinot ar 2006.gadu ir
palielinājušās par 33 latiem mēnesī 1 personai jeb 26%, bet salīdzinot uzturēšanas izmaksas ar 2005.gadu
ir palielinājušās par 56 latiem jeb 44%, jo vidēji 1 personas uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā 2007.gadā 1 personai maksāja 250 – 270 latus mēnesī.
No 2007.gada 26.novembra līdz 2007.gada 7.decembrim notika akcija, kuras laikā siguldieši tika aicināti
dāvāt grāmatas, apģērbus un saimniecības priekšmetus sociālo aprūpes māju iemītniekiem,
nevalstiskajām organizācijām, mazturīgajiem iedzīvotājiem. Aktīvu dalību labdarības akcijā veica divas
brīvprātīgās darbinieces Siguldas pagastā, kuras sašķiroja atnestās mantas un citus sadzīvei noderīgus
priekšmetus. Brīvprātīgās jau 18 gadus darbojas Siguldas pagasta administrācijā, Zinātnes ielā 7, humānās
pašpalīdzības punktā “Parpaliņa“. Humānās pašpalīdzības punkta filiāle darbojas arī Jūdažos. 2007.gadā
ik mēnesi “Parpaliņu” apmeklēja vidēji 20 cilvēku – gan tādi, kas ziedojuši drēbes un sadzīves lietas, gan
tādi, kurus sadzīves apstākļi pamudinājuši meklēt palīdzību.
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Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Dienas centrs
Dienas centrs ir institūcija, kur pensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki,
maznodrošinātās ģimenes un citi interesenti var piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, pilnveidot savas
zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt idejas. Centra aktivitātēs piedalās
dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās
piederības un sociālā stāvokļa. 2007.gada 31.maijā Dienas centrs svinēja 5 darba gadu jubileju, pulcējot
sabiedrisko organizāciju vadītājus un aktīvistus, domes darbiniekus un deputātus, atbalstītājus un
sadarbības partnerus.
2002.gada maijā Dienas centrā sāka darboties Koordinācijas padome. 2007. gadā padomē darbojās 20
sabiedrisko organizāciju vadītāji no Siguldas pilsētas, Mores un Siguldas pagasta. Koordinācijas padome
piedalās Dienas centra darba pilnveidošanā, kopīgu pasākumu organizēšanā, sabiedrības aktivitātes
rosināšanā un biedrību, atbalsta grupu, klubiņu savstarpējās sadarbības veicināšanā, informācijas
apmaiņā.
2007. gadā Dienas centrā darbojās 159 brīvprātīgie, kuri vada sabiedriskās organizācijas, atbalsta grupas,
klubus, palīdz organizēt un piedalās centra pasākumos iekārtojot izstādes, dežūrējot kā informatori,
piedaloties novada sabiedriskajā dzīvē un kultūrvides veidošanā, kā arī izplatot materiālus par centra un
sabiedrisko organizāciju darbu un aktivitātēm.
Dienas centra pasākumi 2007.gadā - 7 izglītojošas lekcijas, 13 praktiskas nodarbības, 4 tikšanās ar
pašvaldības deputātiem un dažādu nozaru speciālistiem, 2 informatīvas lekcijas, 10 jurista konsultācijas.
Siguldas 800 gades pasākumu laikā Dienas centrā darbojās Svētku vadības centrs, kurā pulcējās mediju
pārstāvji, svētku viesi. Ikviens Dienas centra apmeklētājs varēja apskatīt pilsētas dzimšanas dienai īpaši
veidoto izstādi „Daudzi mazi dzīpariņi satek gadu simteņos”.
2007.gadā Dienas centrā pieredzes apmaiņā bijuši viesi no Salaspils, Valdemārpils, Rīgas rajona
pensionāru apvienības, Vidzemes reģiona Pensionāru apvienībām, Saldus Sociālās palīdzības pārvaldes
un Valmieras.
No 1.februāra līdz 1.maijam tika realizēti Dienas centra izstrādātā projekta "Paaudžu sadarbības tilts"
pasākumi, lai vecinātu novada dažādu paaudžu, sociālā darba speciālistu un institūciju sadarbību. Projektā
piedalījās Siguldas novada sabiedrisko organizāciju vadītāji un aktīvisti, Dienas centra darbinieki. Bērnu
Jauniešu Dienas Centra „Cimdiņš" bērni un pusaudži, sociālie darbinieki un pedagogi, Tradīciju kluba
„Saknes un atvases”, folkloras kopu „Senleja” un "Senlejiņa” dalībnieces.
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA SIGULDAS NOVADĀ
Kopš 2004.gada marta Siguldas novadā strādā Pašvaldības policija. Tās pārziņā ir sabiedriskās kārtības
nodrošināšana un regulēšana novada teritorijā, saistošo noteikumu ievērošana, regulāra patrulēšana.
Siguldas Pašvaldības policijā 2007. gadā strādāja 6 darbinieki, kuri reaģējuši uz 1543 izsaukumiem. 2007.
gadā atbalstu Pašvaldības policijai sniedz arī darbinieki no apsardzes firmas „Evor”.
Aktivitātes
Izsaukumi
Aizturēti par administratīvajiem pārkāpumiem
Sastādīti Administratīvie protokoli par Saistošo noteikumu neievērošanu

2006. gadā
1464
159
197

2007. gadā
1543
123
205

pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu
Izteikti brīdinājumi
Administratīvā pārkāpuma protokoli - paziņojumi (uzlīmes automašīnām)
Aizturētas personas par noziedzīgiem darījumiem
Aizturētas personas par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā
Aizturētas personas - policijas meklēšanā esošās
Reidi kopā ar Valsts policiju
Reidi kopā ar GNP un citām organizācijām
Izsniegtas pavēstes
Sabiedriskās kārtības uzturēšana
Nogādātas personas uz ārstniecības iestādēm
Izskatīti iesniegumi, pieprasījumi
Iekasēta soda nauda

233
341
10
11
7
34
57
234
186
51
78
399

146
1120
16
13
9
31
32
208
168
59
114
861

2007. gadā kārtības nodrošināšanai Siguldas centrā un nozīmīgākajos kultūrvēstures un tūrisma objektos
pašvaldība uzstādījusi videonovērošanas kameras. Projekts tiks turpināts arī 2008. gadā, kopumā uzstādot
21 kustīgu videokameru.
2007. gadā, saasinoties jauniešu atkarības problēmām, Siguldas Pašvaldības policija organizēja vairākus
reidus kopā ar Valsts policijas Siguldas nodaļu un Nepilngadīgo lietu ekspertiem, Siguldas novada
pašvaldības Sociālās palīdzības pārvaldes darbiniekiem. Veiksmīga sadarbība 2007.gadā bijusi arī ar
Gaujas nacionālā parka administrāciju, Probācijas dienestu, dzīvojamo namu apsaimniekotājiem un SIA
„Jumis”.
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBA
Būvniecība
2007.gadā notikušas 18 Attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 108 jautājumi par teritorijas
plānošanu un būvniecības iecerēm Siguldas novadā.
Siguldas novada domes Būvvaldē 2007.gadā izskatītas, saskaņotas, akceptētas kopā 129 jaunbūvju un
rekonstrukcijas būvprojektu dokumentācijas, tai skaitā:
- Siguldas pilsētā



20 sabiedriska rakstura un inženiertehnisko komunikāciju projektus



70 vienģimenes dzīvojamo saimniecības ēku projektus, tai skaitā 4
daudzdzīvokļu ēkas

- Siguldas un Mores pagastā


32 vienģimenes un saimniecības ēku projekti, sabiedriska rakstura projekti



7 inženiertehnisko komunikāciju projekti.
Akceptēto būvprojektu skaits 2000.- 2007. gadā
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2007. gadā samazinājies akceptēto būvprojektu skaits salīdzinājumā pret 2006. gadu par 52%. Tas saistīts
ar vispārējo situāciju jauno mājokļu tirgū valstī, ekonomisko situāciju Latvijā, kā arī kredītiestāžu klientu
rūpīgāku izvērtēšanu un vairāku būvniecības ieceru iesaldēšanu.
2007.gadā sagatavoti un izsniegti:
-

185 Plānošanas – arhitektūras uzdevumi sabiedriska rakstura, ražošanas objektiem un
viendzīvokļa dzīvojamām mājam Siguldas novadā,

-

noformētas un izsniegtas 150 būvatļaujas dažāda veida objektiem.

2007. gadā apstiprinātie ievērojamākie projekti:
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1. Tirdzniecības centrs „Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2;
2. Dzīvojamais kvartāls starp Dārza un Nurmižu ielām;
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kalna ielā 32;
4. Siguldas pilsdrupu estrādes rekonstrukcijas 2. kārta;
5.

Rodeļu trases kafejnīca Leona Paegles ielā 23;

6. Biroju ēkas Pils ielā 13;

7. GNP informācijas punkta ēka pie Gūtmaņalas;
8. Bruģa ražotne Mores pagastā;
9. Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūves projekts Siguldā, Saules ielā 6.
Siguldas novadā ekspluatācijā pieņemtie objekti 2000.- 2007.gadā
140

122

120

102

100

87

87

85

80

66
60

20

41

39

40

34

28

20 19

25

24

13

10

38

35

37
21

15

10

0
2000.gads

2001.gads

2002.gads

2003.gads

Siguldas un Mores pagasti

2004.gads

Siguldas pilsēta

2005.gads

2006.gads

2007.gads

Novadā kopā

2007. gadā samazinājies ekspluatācijā nodoti 87 objekti. Nodoto objektu skaits - salīdzinājumā pret 2006.
gadu samazinājies par 28,7%. Tas saistāms ar ekonomisko situāciju valstī, jo strauji pieaugošo
būvniecības izmaksu dēļ daudzu objektu īpašnieki nav varējuši būves nodot ekspluatācijā, jo piešķirtie
kredītu līdzekļi ir izlietoti, bet tālāka kreditēšana nav veikta.
2007. gadā ekspluatācijā nodotie vērienīgākie objekti:

-

34 vienģimeņu dzīvojamās mājas;

-

Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli – 18,4 km;

-

12 gāzes vadi – 2,3 km;

-

5 telefonizācijas objekti – 1,35 km;

-

Viesu nams „Brūveri”;

-

Krēslu pacēlājs „Pilsētas trasē”;

-

Saliekamo koka māju ražotne Morē.
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2007.gadā pieņemti un nodoti ekspluatācijā 87 dažādi objekti, kuru būvniecība izmaksājusi apmēram
12,23 miljonus latu.
Celtniecības darbu apjoms Siguldas novadā (miljonos Ls)
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2005.gads

Privātstruktūru līdzekļi

0,84
2006.gads

1,5
2007.gads

Kopā

Celtniecības darbu apjoms Siguldas novadā salīdzinot ar 2006. gadu samazinājies par 17%.
2007. gadā turpinājās darbs pie Siguldas novada Teritorijas plānojuma izstrādes, kuru saskaņā ar līgumu
veic SIA „Mertum”. Gada beigās Būvvaldē un darba grupās tika iesniegta plānojuma pirmā redakcija,
kurai saskaņā ar 2007. gada 19. decembra domes lēmumu 2008. gada 7. janvārī uzsākta sabiedriskā
apspriešana un beidzoties sabiedriskajai apspriešanai 19. martā tika pieņemts lēmums pilnveidot
teritorijas plānojuma pirmo redakciju un sagatavot galīgo redakciju.
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Novada labiekārtošana
Siguldas novada domes Nekustamā īpašuma pārvaldes darbinieki nodrošina saimniecisko procesu
kontroli, satiksmes drošības un kvalitātes uzlabošanu, ceļu apsaimniekošanas uzraudzību, zaļās zonas
apsaimniekošanu un pašvaldības nekustamo īpašumu pārzināšanu, remontu un uzraudzību.
Pārvaldes darbinieki 2007. gadā regulāri veikuši novada ceļu, ielu un laukumu apsekošanu, uzraudzību,
defektu likvidēšanu, apgaismes ķermeņu sakārtošanu, ceļa zīmju un ielu nosaukumu norādes zīmju
sakārtošanu, saskaņojuši labiekārtojuma projektus, izsūtījuši brīdinājumus par teritorijas sakārtošanu,
sadarbojušies ar novada veterinārārstiem, lai nodrošinātu dzīvnieku reģistrēšanu, tikušies ar dzīvojamo
māju apsaimniekotājiem, piedalījušies iedzīvotāju sapulcēs. Nekustamo īpašumu pārvaldes darbinieki
2007. gadā izstrādājuši 146 kontroltāmes remontiem un cenu aptaujām, izsnieguši 134 rakšanas atļaujas,
34 tehniskos noteikumus. Pasūtītas 2 100 ielu nosaukumu norādes zīmes.
2007. gadā Siguldas novadā veikti trotuāru bruģēšanas darbi Siguldas pilsētā 13 000 m 2 apmērā. Katru
gadu Siguldas novada pašvaldība palielina finansējumu novada ielu un ceļu apsaimniekošanai un
rekonstrukcijai. 2007.gadā ielu un ceļu apsaimniekošanai izlietoti 490 995 lati, rekonstrukcijai un
kapitālajam remontam – 1 360 921 lati, tai skaitā kredīta līdzekļi 1 270 098 lati. 2008.gadā plānots veikt
ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu 733 620 latu apmērā, kapitālos remontus un rekonstrukciju 2 396 271
lata apmērā un izlietot kredīta līdzekļus – 2 236 268 latus.
Ielu un ceļu remonta izdevumi Siguldas novadā
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Nekustamo īpašumu pārvaldes vērienīgākie teritorijas sakopšanas darbi 2007. gadā
Paveiktie darbi, objekti
Izmaksas Ls
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Veikti remonta darbi
izglītības iestādēs
kultūras iestādēs
pašvaldības iestādēs
dažādos objektos novada teritorijā
Ceļu un ielu apsaimniekošana un labiekārtošana

241 950
32 600
130 600
38 800

ceļu un ielu seguma labiekārtošana
ceļu un ielu apsaimniekošana:

1074 720
490 995
121 730
106 542

vasaras sezonā 2007.gadā
ziemas sezonā 2007./2008.gadā
pašvaldībai piederošo ceļu un ielu novērtējums
Ielu apgaismojuma apsaimniekošana un rekonstrukcija
rekonstrukcija
apsaimniekošana

18 750
71 250

Siguldas novada pašvaldības Zaļumsaimniecības speciālisti 2007. gadā veikuši teritoriju ikdienas kopšanu
un uzturēšanu, kā arī vides labiekārtošanas darbus, organizējuši Spodrības mēnesi un novada sakopšanas
talkas, kurās piedalījušies arī organizāciju un iestāžu pārstāvji. 2007. gadā Zaļumsaimniecības speciālisti
kopuši apstādījumus un zālienus, iestādījuši 20 jaunus kokus, krūmus 1000 m2 platībā, izzāģējuši 100
bīstamos kokus, atjaunojuši zālienu 5000 m2 platībā. Selekcionārs siguldietis V.Skuja selekcionējis īpašas
narcišu un tulpju šķirnes „Siguldai 800”. Organizēta arī ziedu un ziedu fotoattēlu izstāde.
Sagaidot Siguldas 800gadi, novadā izveidoti jauni skvēri un parki. Siguldiešu un novada viesu vidū
popularitāti ieguvis Spieķu parks, kurā izvietoti vides elementi – spieķi un lietussargs. 800gades simbols
– trīs lielas viduslaiku atslēgas izvietotas Atslēgu skvērā. Vidzemes šosejas malā izveidota 800gades puķu
dobe. Vērtīgs ieguvums ir labiekārtotā Siguldas pilsdrupu estrāde un dīķītī pie Siguldas Jaunās pils
uzstādītā strūklaka. Domājot par novada viesu un siguldiešu ērtībām, 2007. gadā uzstādīti 30 jauni atpūtas
soliņi un 25 atkritumu urnas.
Mazo siguldiešu ērtībām 2007. gadā turpināti Raiņa parka labiekārtošanas darbi 52 000 latu apmērā.
Raiņa parkā izveidots akmens strautu kalns, atjaunoti zālieni, uzstādīti jauni rotaļu un spēļu elementi.
Speciālisti visās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs veikuši teritorijas labiekārtošanas darbus
- zāliena atjaunošanu, bruģa seguma ierīkošanu, smilšu laukumu ierīkošanu un asfalta kārtas remontu.
2007. gadā Zaļumsaimniecības speciālisti saskaņojuši 43 labiekārtojuma projektus novadā un izsnieguši
70 koku ciršanas un veidošanas atļaujas privātpersonām
Zaļumsaimniecības speciālistu vērienīgākie labiekārtošanas darbi 2007. gadā
Paveiktie darbi, objekti
Izmaksas Ls

67

Siguldas novada 2007.gada pārskats

Pašvaldības teritoriju ikdienas kopšana un uzturēšana
Koku un krūmu kopšana
Zālienu kopšana
Apstādījumu kopšana un veidošana
Spieķu parka ierīkošana
Atslēgu skvēra ierīkošana
Sabiedriskās zonas labiekārtojums, Pils ielā 4A
Vides elements – strūklaka
30 atpūtas soliņi
25 atkritumu urnas Siguldas pilsētā
Raiņa parka labiekārtošana
Ziemassvētku egles karkasa izgatavošana
Ziedu grozu statīvu izgatavošana
Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana
Rotaļu elementu iegāde un uzstādīšana
Vides noformējums svētkos, Lieldienās, Ziemassvētkos
Skulptūras „Daina” restaurācija
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92 000
42 000
61 000
40 000
22 468
9 400
41 000
4 000
5 400
650
60 000
8 500
800
11 000
29 000
6 000
900

Siguldas novada 2007.gada pārskats

INVESTĪCIJU PIESAISTES PROJEKTI SIGULDAS NOVADĀ
2007.gadā Siguldas novada pašvaldības Attīstības projektu vadītāja sagatavojusi vai līdzdarbojusies 16
projektu sagatavošanā, kas iesniegti finansēšanai vairākiem ES finanšu instrumentiem, Valsts institūciju
un investīciju programmās. Pašvaldības projekti aptver dažādas nozares - izglītību, tūrismu, transportu,
sociālo integrāciju, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu. 2007. gadā sagatavotie projekti vērsti
uz novada sakārtošanu, infrastruktūras veicināšanu, iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa
paaugstināšanu.
2007.gadā Siguldas novada pašvaldība saņēmusi vairākus nozīmīgus apbalvojumus. Sigulda saņēmusi
Latvijas Pilsētu savienības gada balvu „Sigulda - Latvijas skaistākā pilsēta”, kā arī atzinību par
ieguldījumu pilsētas infrastruktūras sakārtošanā un valsts pozitīva tēla veidošanā. Vides ministrija
Siguldas novada pašvaldībai piešķīrusi gada balvu „Ābols-2007” par pašvaldības ieguldījumu vides
infrastruktūras attīstībā un dabas aizsardzībā.
2007.gadā pabeigts projekts „Izgāztuves „Kaļļi” rekultivācija” Morē un tika uzsākta projekta „Krimuldas
pagasta atkritumu izgāztuves „Siguldas”(Silzemnieki) rekultivācija” īstenošana, samazinot atkritumu
negatīvo ietekmi uz vidi, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu. Rekultivētā teritorija tika
sakopta un apzaļumota.
2007.gadā noslēdzies INTERREG III B projekts „Development of Baltic Tourist Network in Via
Hanseatica Development Zone”, kurš turpinājies trīs gadu garumā. Projektā Sigulda ir viens no 15
projekta partneriem. Projekta ieguvumi ir tūrisma objektu datu bāze, mārketinga plāns, digitāla,
interaktīvā karte, kas ievietota projekta „Via Hanseatica” mājas lapā www.viahanseatica.info, izstrādāta
tehniskā dokumentācija Svētku laukumam, stāvlaukumam Krimuldā pie gaisa trošu ceļa un
stāvlaukumam Laurenčos, kā arī tūrisma jomā strādājošo uzņēmēju apmācības un konsultācijas,
izgatavotas un uzstādītas 47 norādes uz tūrisma objektiem un divi tūrisma informācijas stendi, kā arī
izgatavoti suvenīri, kartes un kalendāri ar projekta simboliku.
Ar Sociālā Integrācijas fonda finansiālo atbalstu 2007.gadā uzsākts un realizēts projekts „Sociālās
rehabilitācijas programmas izveide nodarbinātības veicināšanai 1. un 2. grupas invalīdiem un ilgstošajiem
bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā Siguldas novadā”. Projekta mērķis bija mazināt sociālo
atstumtību, veicināt nodarbinātību un konkurētspēju attīstību invalīdiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem
pirmspensijas vecumā novadā. Projekta laikā pilnveidotas sociālās iemaņas un darba pamatprasmes 12
Siguldas novada 1. un 2. grupas invalīdiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem pirmspensijas vecumā.
Projekta rezultātā dalībnieki apguva konkurēšanai darba tirgū nepieciešamās iemaņas un prasmes, attīstīja
pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
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Projektu vadība 2007. gadā
Projekta nosaukums

Joma

Darbības laiks

Piezīmes

Development of Baltic Tourist Network
in Via Hanseatica Development Zone

Tūrisms

2005. – 2007. gads

Projekts
realizēts

Konsultācijas un apmācības
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
uzsākšanai Vidzemes reģionā
Krimuldas pagasta atkritumu
izgāztuves „Silzemnieki”(Sigulda)
rekultivācija

Sociālā
palīdzība

2007.gada janvāris novembris

Projekts
realizēts

Vides
aizsardzība

2007. gads

Līgums
noslēgts,
projekts uzsākts

Ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 2007.gadā tika realizēts projekts „Konsultācijas un apmācības
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Vidzemes reģionā”. Projekta mērķis bija sniegt
nepieciešamās zināšanas un konsultācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Projektā piedalījās 10 Siguldas
novada iedzīvotāji, kuri ieguva zināšanas par komercdarbību, uzņēmējdarbību un izstrādāja savu biznesa
plānus vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta rezultātā izstrādātie biznesa plāni ir veiksmīgi un
ir realizējami praksē. Projekts tapis sadarbība ar SIA “Zygon Baltic Consulting”.
Ar Eiropas Sociālā fonda finansiālā atbalsta palīdzību 2007.gada augustā ir uzsākts realizēt projektu
„Bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrācija Mores pamatskolā. 2. kārta”. Šīs projekts ir
turpinājums 2006.gada projektam, kura rezultātā tika izveidota „C līmeņa” klase bērniem ar īpašām
vajadzībām, tika nodrošināta bērnu iekļaušana kopējā izglītības sistēmā Mores pamatskolā. Šogad uzsāktā
projekta mērķis ir izveidot „AB līmeņa” mācību klase bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem,
izmantojot jau skolā esošo materiāli tehnisko bāzi un papildinot to ar mērķa grupai nepieciešamo
aprīkojumu. Projektā ir arī paredzēts paaugstināt Mores pamatskolas pedagogu kvalifikāciju, kas
nepieciešama darbā ar bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kā arī piesaistīt speciālistus, lai
nodrošinātu mērķim atbilstošu pasākumu kompleksu. Abu projektu rezultātā tiks nodrošināta kompleksa
pieeja bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem izglītības iespējām vispārizglītojošā skolā.
Mores pamatskola guvusi finansiālu atbalstu no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas sporta inventāra un
aprīkojuma iegādei un sporta laukuma atjaunošanai, dodot iespēju vairāk nekā 200 bērniem aktīvi sportot
– arī bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kuri mācās šajā skolā. Pēc ziemas sezonas tiks
atjaunots zāles segums, marķēts futbola laukums un uzstādīti futbola vārti. Paredzēts ierīkot arī
augstlēkšanas sektoru, labiekārtot tāllēkšanas sektoru. Pateicoties saņemtajam finansējumam iegādāts
„izpletnis” un mīkstās bumbas bērniem ar īpašām vajadzībām un cits inventārs.
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2007.gadā piešķirtās mērķdotācijas 2008. gadam
Nosaukums

Joma

Sabiedriskā kultūras
centra un bibliotēkas
celtniecība Jūdažos

Kultūras iestāžu
infrastruktūras
attīstība

Pašvaldību īres nama
būvniecība
Dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalsta

Mērķdotācijas
dzīvokļa jautājumu
risināšanai
Sociālā palīdzība

Galvenie
ieguvumi
Sabiedriskais
centrs
Jūdažos

Kopējās
izmaksas
460988 Ls
(2008.gadā –
340 988 Ls)

Pašvaldības
līdzfinansējums
263988 Ls

Piezīmes
Piešķirts.
2007.gadā 80 000 Ls

Īres nama
būvniecība

770 000 Ls

539 000 Ls

2008.gadā 117 000 Ls
Piešķirts

Atbrīvošanas
pabalsti

410 000 Ls

205 000 Ls

Piešķirts

Ar Valsts mērķdotāciju palīdzību 2007. gadā uzsākts projekts „Sabiedriskās kultūras centra un bibliotēkas
celtniecība Jūdažos”. 2007.gadā uzsākta sabiedriskā centra būvniecība, kurš paredz mūsdienu prasībām
atbilstošas telpas bibliotēkai, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, Jūdažu pasta nodaļai. Centrā
paredzēta zāle pasākumiem.
2007.gadā ir piešķirtas Valsts mērķdotācijas īres nama būvniecībai un dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalstiem 2008. gadam.
Sadarbībā ar Ģimenes atbalsts centru 2007.gadā ir izstrādāts un realizēts projekts „Siguldas novada
domes

Sociālās

palīdzības

pārvaldes

Ģimenes

atbalsta

centra

materiāltehniskā

aprīkojuma

pilnveidošana”. Projekta mērķis ir iegūt materiāltehnisko bāzi inovatīva pakalpojuma - Marte Meo
metodes, kura sekmēs efektīvu vecāku, pedagogu ar bērniem saskarsmes problēmu diagnostiku un
praktisku šo problēmu risināšanu, ieviešanai. Saņemts finansiāls atbalsts no Aizkraukles bankas
sabiedriskā labuma fonda projektam „Atbalsta un izglītojošās grupas Siguldas novada vecākiem”.
Projekta mērķis ir organizēt izglītojošas grupas vecākiem un bērniem, lai palīdzētu ģimenēm atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas, attīstot ģimenes vai personas resursus, iesaistot atbalsta sistēmas. Projekts
tiks realizēts 2008. gadā.
Nacionālās programmas ietvaros 2007.gadā izstrādāts projekts „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide
vispārējās izglītības programmas īstenošanai Siguldas 2. vidusskolā”. Projekts tiks uzsākts 2008.gada
otrajā ceturksnī. Projekta rezultātā Siguldas 2.vidusskolai tiks pilnveidota materiāli tehniskā bāzes.
Projekts „Dārza ielas rekonstrukcijas posmā no Raiņa ielas līdz Nītaures ielai” 2007. gadā saņēma
finansējumu no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda. 2007. gadā veikta iepirkuma procedūra un to realizēs
2008.gada pirmajā pusgadā. Projekta mērķis ir transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabošana un ceļa
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tīkla caurlaidības palielināšana, nodrošinot efektīvu transporta plūsmu un gājēju drošību. Satiksmes
drošības paaugstināšana Siguldas pilsētā, samazinot ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaitu.
Siguldas novada pašvaldības sagatavotie un iesniegtie projekti 2007. gadā
Projekta
nosaukums

Joma

Bērnu ar
intelektuālās
attīstības
traucējumiem
integrācija Mores
pamatskolā. 2.
kārta
Siguldas vēsturiskā
centra restaurācija
un rekonstrukcija

Izglītība,
sabiedrības
integrācija

Sigulda – Čiatura
kopā Eiropā
Kājnieku maršrutu
popularizēšana
Siguldā
Siguldas pilsēta un
tās apkārtne

Materiāli tehniskās
bāzes pilnveide
vispārējās
izglītības
programmas
īstenošanai
Siguldas 2.
vidusskolā
Rotaļu laukums
Siguldas pagasta
apdzīvotā vietā
Jūdaži
Mores pamatskolas
sporta laukuma
labiekārtošana
Siguldas novada
Jauniešu
iniciatīvas centra
izveide
Vides ministrijas
gada balva „Ābols
2007”
Sakoptākā Latvijas

Projekta
kopīgās
izmaksas
46 395 Ls

Pašvaldības
līdzfinansējums

910 638
EUR

145 382 EUR

10 375 Ls

415 Ls

Vides izglītības
un audzināšana

5 813 Ls

870 Ls

Eiropas izcilākie
tūristu galamērķi

Zīmola
iegūšana

-

EEZ un
Norvēģijas
valdības finanšu
instruments
Ārlietu
ministrija
Kanādas
attīstības fonds
Vides
aizsardzības
fonds
VTAA

Vispārējās
izglītības
kvalitātes
paaugstināšana

98 393 Ls

14 759 Ls

ES struktūrfondi

Atbalsts
pasākumiem
bērniem brīvā
laika
pavadīšanai
Sporta
aktivitātes

18 428 Ls

3 685 Ls

Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija

Noraidīts

2 924 Ls

584 Ls

Apstiprināts

Jauniešu
aktivitātes

26 642 Ls

5 328 Ls

Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija
Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija

Noraidīts, tiks
iesniegts
atkārtoti

Vide

10 000 Ls

-

Vides ministrija

Piešķirta balva

Vide, satiksme,

-

-

LPS

Piešķirta balva

Kultūras un
vēstures
mantojuma
saglabāšana
Sadarbības
projekti

-
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Iesniegts
finansēšanai
no:
ESF

Piezīmes
Sagatavots,
apstiprināts
notiek
realizācija

Sagatavots,
notiek
izskatīšana
Noraidīts

Noraidīts
Konsultēšana,
projekta
pieteikuma
sagatavošana.
Noraidīts
Iesniegts
Nacionālās
programmas
ietvaros,
apstiprināts
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pilsēta

reģionālā
attīstība

„Latvijas
skaistākā
pilsēta”

INFRASTRUKTŪRA SIGULDAS NOVADĀ
Ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana
SIA “Saltavots” galvenie darbības veidi ir dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu
pieņemšana un attīrīšana atbilstoši normatīviem Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotājiem. Uzņēmums
sniedz arī citus pakalpojumus – ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdens skaitītāju uzstādīšana (pārsvarā
juridiskām personām), asenizācijas pakalpojumi. Neto apgrozījums 2007. gadā bija 369 951,10 lati.
Siguldā joprojām strauji attīstās celtniecība, tādēļ palielinās abonentu skaits, kas izmanto SIA “Saltavots”
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Pakalpojumus izmanto arī lielākā daļa daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, kā arī aptuveni 200 firmas, organizācijas un dzīvojamo māju apsaimniekošanas sabiedrības,
daudzas individuālās dzīvojamās mājas.
2007. gadā veiksmīgi tiek realizēts Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”.
Projekta ietvaros jau realizēti vairāki līgumi. 2006. gada 19. decembrī noslēgts līgums ar AS “Siguldas
Būvmeistars” “Par ūdens tīklu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu”. 2007. gada 14. decembrī līgums tika
realizēts un maģistrālie kanalizācijas tīkli izbūvēti vairākās Siguldas pilsētas ielās: Alauksta, Dzintaru,
Kalna, Ķiršu, Lorupes, Saulgriežu, Vētras, Strēlnieku, Gulbju, Jaunā, Pulkv. Brieža, Birzes, Rūsiņa,
Senču, Nurmižu, Vainagu, Atbrīvotāju, Atpūtas, Aveņu, Kraukļalas, Lāču, Līvkalna, Akāciju, Slēpotāju.
Vēl šī līguma ietvaros tika izbūvētās jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Vildogas ielā, “Laurenčos”,
Kraukļalas ielā. Projekta ietvaros 2007. gada 13. martā noslēgts līgums ar SIA ''VOLVO TRUCK Latvia"
par jaunas "Hidrodinamiskās mašīnas piegādi Siguldas ūdenssaimniecības vajadzībām", kas pieaugot
pilsētas kanalizācijas tīklu kopapjomam, nepieciešama tīklu efektīvākai apkalpošanai.
2007. gadā SIA “Saltavots” turpina ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, tādēļ noslēgti un realizēti vairāki
nozīmīgi līgumi, piemēram, ar SIA “ARS Domina” par ārējā ūdensvada kanalizācijas izbūvi objektā
Gāles iela 19, Siguldā. par kopējo līgumcenu 17 984,44 lati.
Ar Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu un iedzīvotāju finansējumu veikti vairāki nozīmīgi
projekti:
-

kanalizācijas vada un sūknētavas izbūve Ainas un Poruka ielās. Kopējā līgumcena 30 798,54 lati;

-

ūdensvada izbūve Bezdelīgas ielā. Kopējā līgumcena 3 065,23 lati;

-

ūdensvada izbūve dzīvojamai mājai Rožu ielā 15. Līgumcena 6 782,05 lati.

2007.gadā turpinās arī darbs pie pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Lorupe” rekonstrukcijas.
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No paredzētā finansējuma ūdenssaimniecības sakārtošanai, SIA “Saltavots” noslēdza līgumus ar Siguldas
novada domi par sekojošu darbu veikšanu dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju izbūve Morē, Nurmižos
un Jūdažos (līgumcena 55 333,04 lati), notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Nurmižos (līgumcena 27
035,51 lati) un ūdensvada izbūve no Ventas ielas līdz dzīvojamam ciematam “Kalnabeites” (līgumcena 24
747,34 lati) nodrošinot iedzīvotājiem pilsētas ūdens apgādi.
2007. gadā izsludināts jauns konkurss par atdzelžošanas stacijas celtniecību. 2007. gada 22. jūnijā tika
noslēgts līgums par “Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Siguldā” ar AS “Siguldas
būvmeistars”. Līguma ietvaros paredzēta jaunas artēziskās urbšana “Paceplīšu” ūdens ņemšanas rajonā,
trīs esošo aku tamponēšana (kopā tiks tamponētas 14 artēziskās akas), jauna ūdensvada izbūve no
“Paceplīšiem” līdz jaunajai atdzelžošanas stacijai Saules ielā. Plānots, ka atdzelžošanas iekārtas būs
gatavas 2008. gada beigās.
2007. gada 18. jūlijā Vides ministrija noslēdza līgumu ar firmām SIA “Firma L4” un SIA “Ūdens
Inženieri” līgumu par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Siguldā programmas “Ūdenssaimniecības
attīstība Siguldas pilsētā” III kārtai.
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Siltumapgāde
Centralizēto siltuma apgādi Siguldā nodrošina SIA „Wesemann”, kurš saskaņā ar 2004.gada 13.novembra
koncesijas līgumu ir izveidojis koncesijas sabiedrību siltuma nodrošināšanai „Wesemann - Sigulda”.
2007.gadā SIA „Wesemann” ir pabeigusi vairāku siltumapgādes sistēmas objektu rekonstrukciju vai
būvniecību. 2007.gadā ierīkoti autonomie gāzes katli 4. un 6. kvartālā, Sigulda 294 262,95 latu apmērā,
veikta siltumtīklu rekonstrukcija L.Paegles, O.Kalpaka, Jaunatnes, Strēlnieku, P.Brieža un Televīzijas
ielās 338 202,10 latu apmērā. 2007.gadā SIA „Wesemann” veicis tehnoloģisko iekārtu rekonstrukciju
katlu mājai P.Brieža ielā 109.
SIA „Wesemann - Sigulda” bilance 2007. gada 31.decembrī
Aktīvs
2007
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.c. tiesības.
410
Nemateriālā vērtība
121297
Nemateriālie ieguldījumi kopā

2006

484
125803

121707

126287

455319
75283
0

355657
88458
1045
49284

Pamatlīdzekļi kopā

530602

494444

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.

131145

145842

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

131145

145842

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

783454

766573

74778
74778

144568
1056
145624

286387
68590
2957

176605
91737
1652

357934

269994

9620

8527

442332

424145

1225786

1190718

Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana, nepabeigto objektu izmaksas

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.
Avansa maksājumi par precēm.
Krājumi kopā
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi.
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas.
Debitori kopā
Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
Aktīvu kopsumma

Atkritumu apsaimniekošana
Saskaņā ar 2003.gada 16.jūnija koncesijas līgumu pašvaldības SIA „Jumis” atkritumu apsaimniekošanu
Siguldas novadā nodrošina a/s „Vaania”. SIA „Jumis” pamatdarbības veids ir sauso sadzīves atkritumu un
izlietotā iepakojuma apsaimniekošana, būvgružu un lielgabarīta atkritumu savākšana un asenizācija.
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Uzņēmuma apgrozījums 2007.gadā sasniedzis 653 566 latus - par 28% vairāk nekā 2006. gadā. 2007.gada
uzņēmuma peļņa ir 990 latu, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājusies. Samazinājumu izraisījis
personāla izmaksu pieaugums, energoresursu un atkritumu apglabāšanas poligonu pakalpojumu cenu
kāpums.
Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Atliktais nodoklis
Citi nodokļi
Pārskata gada peļņa

2007. gads (Ls)
653 566
(500 757)
152 809
(4 374)
(101 085)
39
(39 030)
(7 369)
990
(1 450)
29
(1516)
(1 947)

2006. gads (Ls)
511 009
(362 146)
148 863
(3 067)
(85 546)
29 163
(23 250)
(4 646)
61517
(4 818)
(5 395)
(251)
51 053

2008. gadā Siguldas novada pašvaldības SIA „Jumis” plāno palielināt klientu loku Rīgas un Cēsu rajonā,
kā arī veikt rekonstrukcijas darbus tehniskā dienesta bāzē Siguldā, Augļu ielā 8 atjaunot autoparku.
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SIGULDAS PAGASTA ATTĪSTĪBA
Siguldas novada Siguldas pagastu veido apdzīvotie ciemi – Peltes, Ķipari, Jūdaži, Kalnabeites, Nurmiži.
Pagasta teritorijā atrodas 3083 nekustamā īpašuma vienības, 329 lauku saimniecības.
Siguldas pagasta administrācijā strādā 4 algoti darbinieki, kuri apsaimnieko pašvaldības budžetu 47 483
latu apmērā. Siguldas pagasta administrācija 2007.gadā izsniegusi 471 rakstisku izziņu, reģistrējusi 856
ienākušos un 684 izejošos rakstus, kā arī sagatavojusi materiālus novada domes deputātu darbības
nodrošināšanai.
Pagasta administrācija izvietota vienā ēkā ar Siguldas novada Būvvaldi, Nekustamo īpašumu pārvaldi,
Kultūras pārvaldi, Sporta un tūrisma pārvaldi, Lauksaimniecības konsultantu un Sociālās palīdzības
pārvaldi, tādēļ pagasta iedzīvotājiem ir viegli pieejami visu pārvalžu sniegtie pakalpojumi. 2007. gada
sākumā pagastā reģistrētas 4370 personas, bet gada nogalē – 4550 personas. Pēc deklarēšanās
pakalpojumiem administrācijā vērsušās 224 personas.
2007. gadā uzsākta Jūdažu sabiedriskā centra būvniecība, veikti būvdarbi 121 653 latu apjomā. Jūdažos
uzcelta ūdens atdzelžošanas stacija, kas turpmāk iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīvāku dzeramo ūdeni.
Jūdažu ezerā, saskaņā ar ezera apsaimniekošanas plānu, ielaisti 1 500 viengadīgi līdaku mazuļi. Nurmižu
ciemā sāktas izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un dzeramā ūdens atdzelžotava, ieguldīti 18 371 lats.
Nurmižos veikta ceļa un tilta rekonstrukcija uz Kalna Klaukām par 24 000 latiem. Pirmsskolas izglītības
iestādē „Saulīte” veikti remontdarbi 20 000 latu apmērā un uzsākta tehniskā projekta izstrāde
paplašināšanai un rekonstrukcijai. Siguldas pagasta kultūras namā veikts remonts par 20 986 latiem.
Peltes ciemā veikta daļēja maģistrālo kanalizācijas vadu izbūve, kas nākotnē ļaus likvidēt notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas Vējupītes krastā. Izbūvēts maģistrālais ūdensvads uz Kalnabeitēm, veicot darbus par
24711 latu.
Siguldas pagastā 2007. gadā uzlabota administratīvās teritorijas infrastruktūra un veikta vairāku būtisku
ieceru iestrāde 2008. gada budžetā.
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MORES PAGASTA ATTĪSTĪBA
Mores pagastā Siguldas novada pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbību koordinē un uzrauga Mores
pagasta administrācija – administrācijas vadītājs, sekretāre – lietvede - novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece un nodokļu administratore. Mores pagasta administrācijas budžets 2007. gadā bija
56667 lati. Mores pagastā atrodas 452 fizisko un 12 juridisko personu īpašumi. Nekustamā īpašuma
nodokļa summa 2007. gadā sasniedza 15 207,83 latus. Parādu apjoms uz 2008. gada 1.janvāri bija
2066,80 lati.
2007.gadā veikti remontdarbi Mores pagasta namā - izremontēta sanāksmju zāle, kurā pulcējas Mores
pagasta sabiedriskās organizācijas. Administrācijai iegādātas jaunas mēbeles un dators. Mores pagasta
administrācija 2007.gadā sniegusi 83 rakstiskās un mutvārdu konsultācijas, reģistrējusi 100 ienākušos un
120 izejošos rakstus, kā arī sagatavojusi materiālus novada domes deputātu darbības nodrošināšanai.
2007. gada sākumā pagastā reģistrētas 733 personas, bet gada nogalē – 729 morēnieši. Pēc deklarēšanās
pakalpojumiem administrācijā vērsušās 52 personas.
Pagasta namā apmeklētājus divas reizes nedēļā pieņem novada Sociālās palīdzības pārvaldes darbiniece,
pagasta lauksaimniecības konsultants un lopkopības pārraudze, kā arī novada bāriņtiesas locekle.
Lauksaimnieki 2007.gadā saņēmuši jaunus pārnēsājamos datorus.
Viena no lielākajām pašvaldības iestādēm Morē ir pagasta kultūras nams, kurš ir pagasta iedzīvotāju
atpūtas, izklaides un daļēji arī sporta un mācību centru. 2007. gadā kultūras namā notikuši 40 pasākumi,
kurus apmeklējuši 1664 dalībnieki. Kultūras namā darbojas trīs pašdarbības kolektīvi un bērnu vokālā
studija.
Mores pamatskolā 2007.gadā turpināja realizēties Eiropas Sociālā Fonda (ESF) līdzfinansēts projekts
„Siguldas novada bērnu, kam ir intelektuālas attīstības traucējumi, integrācijai sabiedrībā”. Projekta
ietvaros tika apmācīts un sagatavots skolas darbinieku kolektīvs, iegādāts nepieciešamais inventārs, kā arī
tika izremontētas speciālās klases telpas. 2007. gadā integratīvajām klasēm atvēlēts ēkas spārns. Mores
pamatskolu apmeklē 20 bērni ar īpašām vajadzībām, par kuru atvešanu un aizvešanu rūpējas speciāls
skolas autobuss, kas 2006.gadā iegādāts par novada budžeta līdzekļiem.(Papildus 2005. gadā iegādātajam
27 - vietīgajam skolas autobusam ISUZU, kas pārvadā pārējos skolas bērnus). Pamatskola ir viena no
lielākajām darba devējām pagastā - gandrīz 40 darbiniekiem. Pamatskolas autobusi izmantoti gan Mores
skolēnu pārvadāšanai, gan pārējo novada skolu skolēnu, sabiedrisko organizāciju un pašvaldības
darbinieku vajadzībām – 2007.gadā pārpildīts autobusu ieņēmumu plāns.
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2007. gadā turpinoties sadarbībai starp Nītaures ģimenes ārsta praksi un Mores feldšerpunktu tika
nodrošināta pagasta iedzīvotāju medicīniskā aprūpe. Plānotie remontdarbi atlikti uz 2008.gadu. Feldšera
punkta finansējums iekļauts pašvaldības Sociālās palīdzības pārvaldes budžetā, un daļēji izpildīts.
2007.gadā paplašināta Feldšeres darbība - uzsākta pamatskolas skolēnu medicīniskā uzraudzība.
Mores pagasta bibliotēkai „Gaismas tīkla” projekta ietvaros iegādāts vēl viens dators. Visiem 8
bibliotēkas datoriem nodrošināta interneta tiešsaiste, kas apmeklētājiem pieejams bez maksas. Ieviešanas
procesā ir ES projekts par bezmaksas interneta pieejas punkta ar diviem datoriem izveidošanu bibliotēkā.
Pie interneta pagastā tiek pieslēgtas arvien vairāk privātmāju un ražošanas objektu.
Jau septīto gadu Mores pagasts saņēmis LR Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu, kas paredzēti Otrā
pasaules kara Mores kauju notikumu vietu labiekārtošanai. Saņemto līdzekļu apjoms kopā ar Saeimas
veiktajiem budžeta grozījumiem ir 7 000 latu. Lielākā līdzekļu daļa izlietota celiņu bruģēšanai un soliņu
uzstādīšanai Mores kauju piemiņas parkā.
Nekustamo īpašumu pārvalde Mores pagastā nodarbina centra komunālos darbiniekus: sētnieci, dārznieci,
santehniķi un kapsētas uzraudzi. Ar pārvaldes remontstrādnieku palīdzību veikti remontdarbi pašvaldībai
piederošajās ēkās.
2007. gads Mores pagastam kā Siguldas novada sastāvdaļai bijis stabils - bez satricinājumiem
sabiedriskajā un saimnieciskajā dzīvē.
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SIGULDAS NOVADA BUDŽETS
Siguldas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi ik gadus palielinās – tas sniedz iespēju attīstīt
infrastruktūru, paredzēt vairāk līdzekļu attīstības projektiem, kas nākotnē piesaistīs arvien vairāk
investīciju būvniecībā un ražošanas objektu izveidē.
Siguldas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pamatbudžetu veido
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, soda
naudas) un saņemtie maksājumi (valsts mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām) un
aizņēmumi no Valsts kases.
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2007. gadā bija 9 393 427 lati - par 30,2 % vai 2 179 782 latiem vairāk
nekā 2006. gadā. Siguldas novada pašvaldības saņemto aizņēmumu summa 2007. gadā - 1 680 902 lati.
Lielāko pamatbudžeta ieņēmu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2007.
gadā bija 5 884 181 lats, nekustamā īpašuma nodoklis – 344 597 lati.
Siguldas novada domes budžeta ieņēmumu struktūra
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Palielinoties pašvaldības budžetam, arvien vairāk līdzekļu tiek ieskaitīts Finanšu izlīdzināšanas fondā.
2007. gadā Finanšu izlīdzināšanas fondā ir ieskaitīti 883 255 lati. Budžeta palielinājums 2007. gadā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 30,2 %, tiešie nodokļi par 20 % vairāk, bet maksājumi finanšu
izlīdzināšanas fondā palielinājušies par 29,1 %. Tas liecina par to, ka Siguldas novads attīstās straujāk
nekā lielākā daļa Latvijas pašvaldību.
Maksājumu finanšu izlīdzināšanas fondā attiecība pret tiešajiem nodokļiem

Tiešie nodokļi
Maksājumi FIF

2003.gad
s
2360522
231575

2004.gad
s
2599356
315794

2005.gad
s
3244514
408958

2006.gad
s
4295595
564482

2007.gad
s
6228778
883255

2008.gads
7475842
1140655

Maksājumu Finanšu izlīdzināšanas fondā un tiešo nodokļu attiecība
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15.3%
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Nodokļu un maksājumu Finanšu izlīdzināšanas fondā
pieauguma dinamika
20%
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Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
2007. gada laikā ir izlietoti pamatbudžeta līdzekļi 10 535 290 latu apmērā un atmaksāta aizņēmumu
pamatsumma 381 724 latu apmērā, no kuriem 339 636 lati ir aizņēmumu pamatsumma Valsts Kasē, bet
42 088 lati – finanšu līzingu pamatsumma.
Analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, bez mērķdotācijām,
investīcijām un aizņēmumiem, redzams, ka vislielākais izlietoto pašvaldības budžeta līdzekļu īpatsvars
bija izglītībai – 27%, novada tautsaimniecības izdevumiem 19,2%, kultūrai un tūrismam – 21%, pārvaldei
– 8,4%, sociālajai palīdzībai – 6,9% un pārējiem izdevumiem (pašvaldības policija, norēķini ar citām
pašvaldībām, (maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā un aizņēmumu procentu nomaksa, sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai) – 17,5%.

2003.gads
2004.gads
2005.gads
2006.gads
2007.gads

Izglītība
922795
1099562
1272207
1755890
1880130

Pārvalde
331682
352702
355940
425175
583701

Kultūra
280735
325771
434239
679998
1460671

Sociālā
palīdzība
191121
208828
282072
317926
485066

Tautsaimniecība
464595
837439
764552
800592
1339157

Pārējie
518896
474959
643461
821373
1222140

Budžeta izdevumu struktūra
bez pedagogu algām, dotācijām un aizņēmumiem
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33.3%

33.9%
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10.4%.
12.2.
34.1%

7.5%
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14.2%
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36.6%

8.4%

27%
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Sociālā palīdzība
Kultūra

16.7%
6.6%

Tautsaimniecība

Pārvalde
Izglītība

KOPĀ
2709824
3299261
3752471
4800954
6970865
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No kopējiem novada pašvaldības budžeta līdzekļiem (ieskaitot investīcijas, mērķdotācijas un
aizņēmumus) 29,5% izlietoti darba algām, 7,4% valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
22,4% dažādu pakalpojumu apmaksai, 4,1% materiālu un energoresursu iegādei, komandējumiem 0,4%,
aizņēmumu atmaksai (% un pamatsummām) 4,8%, kapitālajiem izdevumiem 20,8%, sociālajiem
pabalstiem 1,4% un maksājumiem Finanšu izlīdzināšanas fondā.
Klasifikācijas kods
1100
1200
2100
2200
2300
2400
2500
4000
5000
6000
7000

Izdevumu veidi
Darba alga
VOSA maksājumi
Komandējumi
Pakalpojumu apmaksa
Materiāli, energoresursi, inventārs
Grāmatas un žurnāli
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi par aizņēmumiem
Kapitālie izdevumi
Sociālie pabalsti
Maksājumi FIF un savstarpējie norēķini
Aizņēmumu atmaksa
KOPĀ

Summa Ls
3224500
805442
48116
2446628
442744
8534
33217
139924
2268624
149754
967807
381724
10 917 014

%
29.5
7.4
0.4
22.4
4.1
0.1
0.3
1.3
20.8
1.4
8.9
3.5
100.0

Budžeta izdevumu sadalījums pa EKK
Sociālie pabalsti
1.4%

Maksājumi FIF un
savstarpējie norēķini
8.9%

Kapitālie izdevumi
20.8%

Grāmatas un žurnāl
0.1%i

Budžeta iest.
nodokļu maksājumi
0.3%

Materiāli,
energoresursi,
inventārs 4.1%
Procentu izdevumi
par aizņēmumiem
1.3%

Aizņēmumu
atmaksa
3.5%

Darba alga
29.5%

VOSA maksājumi
7.4%
Pakalpojumu
apmaksa
22.4%

Komandējumi
0.4%

Darba alga

VOSA maksājumi

Komandējumi

Pakalpojumu apmaksa

Materiāli, energoresursi, inventārs

Grāmatas un žurnāli

Budžeta iest. nodokļu maksājumi

Procentu izdevumi par aizņēmumiem

Kapitālie izdevumi

Sociālie pabalsti

Maksājumi FIF un savstarpējie norēķini

Aizņēmumu atmaksa

Siguldas novada domes bilance 2007.gadā
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POSTEŅU NOSAUKUMS

Uz pārskata

Uz pārskata

perioda beigām

gada sākumu

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI kopā, tsk.
1.1.Nemateriālie ieguldījumi
1.2.Pamatlīdzekļi
1.3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI kopā, tsk.
2.1.Krājumi
2.2.Norēķini par prasībām (debitoriem)
2.3.Nākamo periodu izdevumi
2.4.Naudas līdzekļi
Bilances aktīvs kopā
PAS Ī VS

17 880 222
13 992
16 216 585
1 649 645
1 543 578
106 809
279 644
70 291
1 086 834
19 423 800

15 018 644
13 229
14 392 921
612 494
1 210 105
27 661
295 841
20 573
866 030
16 228 749

1.PAŠU KAPITĀLS
1.1.Rezerves
1.2.Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts
1.3.Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
2.KREDITORI kopā, tsk.
2.1.Ilgtermiņa kreditori
2.2.Īstermiņa kreditori
Bilances pasīvs kopā

13 460 743
5 600 456
6 632 736
1 227 551
5 963 057
4 175 843
1 787 214
19 423 800

12 233 192
5 600 456
5 512 315
1 120 421
3 995 557
2 866 873
1 128 684
16 228 749

A K T ĪV S
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Speciālais budžets
Siguldas novada speciālā budžeta ieņēmumi 2007.gadā bija 793 782 lati, kas ir par 514 737 latiem vai
84,5% vairāk salīdzinot ar 2006.gadu. Lielāko ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no autoceļu fonda –
534081 lats un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma privatizācijas -199 119 lati.
Rādītāji
NAUDAS ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU
NAUDAS ATLIKUMS UZ PERIODA BEIGĀM
IEŅĒMUMI KOPĀ
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Privatizācijas fonds
Ziedojumi, dāvinājumi
IZDEVUMI KOPĀ
Pārvalde
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Kultūra
Izglītība
Sociālā palīdzība
Pašvaldības policija

Izpilde 2006. gads
40 262
83 004
279 045
8 590
237 109
10 363
21 953
236 304
6 280
204 664
14 460
932
9 840
200

Izpilde 2007. gads
83 003
146 493
793 782
6325
534 081
199 119
54 257
730 293
311
666 217
5 858
48 183
8 465
1 259
-

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi, t.sk.
1.Dzīvojamās ēkas
2.Nedzīvojamās ēkas
3.Citas celtnes un būves, tilti, izbūves
4.Ceļi
5.Zeme
6.Kultivētie aktīvi un stādījumi
7.Pārējais nekustamais īpašums

85

Atlikusī vērtība (LVL)
uz 01.01.2007
uz 31.12.2007
13 368 375
13 901 234
93 627
89 092
3 626 956
3 625 422
758 466
978 581
7 079 816
7 404 987
1 438 842
1 341 260
36 628
28 745
334 040
433 147
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Siguldas novada zemes struktūra
Zemes pielietojums Siguldas novadā

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
3.
4.
5.

Kopplatība
LIZ
Meži
Ūdens objektu zeme
Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes
zeme
Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
Daudzdzīvokļu māju
apbūve
Komercdarbības
objektu apbūve
Sabiedriskas nozīmes
objektu apbūve
Ražošanas objektu
apbūve
Pašvaldības īpašumi
un lietojumi
Fizisko personu
īpašumi un
lietojumi
Juridisko personu
īpašumi un
lietojumi
Zeme zemes
reformas
pabeigšanai vai
valstij/pašvaldībai
piekritīgā zeme

Siguldas
pilsēta
ha
1828,3
65,0
920,6

% no
kopējā

% no
kopējā

100
3,6
50,4

Siguldas
pagasts
ha
9267.9
7694,8
678,8
63,8
806,3

% no
kopējā

100
83,0
7,3
0,6
8,7

Mores
pagasts
ha
8892,0
6198,3
2361,5
84,0

100
69,7
26,6
0,01

Novadā
kopā
ha
19988,2
13833,1
3039,5
128,8
1810,9

%
no
kopējās
100
69,2
15,2
0,01
9,1

354,9

19,4

113,6

1,2

27,5

0,00

496,0

2,4

43,0

2,4

6,6

0,001

0,5

0,00

50,1

0,00

20,9

1,1

1,3

0,0

28,4

0,00

50,6

0,00

186,5

10,2

8,0

0,001

53,9

0,00

248,4

0,01

65,3

3,6

18,0

0,002

1,0

0,00

84,3

0,00

210,9

11,5

396,6

4,3

204,3

2,3

811,8

4,1

447,4

24,5

6952,2

75,0

6250

70,3

13649,6

68,2

106,3

5,8

663,9
-

7,2

228,1

2,6

998,3

5,0

14,1

0,01

22,2

0,002

-

-

36,3

0,00

Siguldas novada kopējā teritorija ir 19988,2 ha liela. No novada platības 69,2% aizņem lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, bet 24,6 % meži un dabas pamatnes zemes. Siguldas novada pašvaldības lietošanā un
īpašumā ir zemes platības, kas sastāda 4,1% jeb 811,8 ha no novada kopējās platības. No šīm platībām,
īpašuma tiesības nostiprinātas uz 479,7 ha zemes, kas sastāda 59,1 %.
Pašvaldības īpašumā esošo zemju platības palielinās katru gadu (pieaugums salīdzinājumā ar 2006.gadu
113,9%), neskatoties uz to, ka noris privatizācijas process un pašvaldība saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu, nodod privatizācijai vai atsavināšanai Siguldas novada pašvaldībai piederošos īpašumus.
2007.gadā pašvaldībai piederošie īpašumi reģistrēti zemesgrāmatā, izlietojot no budžeta 13 000 latus - 25
zemes īpašumus 9,4 ha platībā, 9 dzīvokļu īpašumus, 2 ēkas, 2 zemes nomas, zemes maiņu un 2 īpašuma
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grozījumus. Zemes komisija pieņēmusi 6 lēmumus par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu fiziskām
personām, 4 par īpašuma tiesību atjaunošanu, 5 par zemes piederību valstij, 3 par platības noteikšanu ēku
un būvju uzturēšanai. Siguldas novada pašvaldība noslēgusi sešus zemes nomas līgumus ar personām,
kuras nav reģistrējušās lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Pašvaldības īpašumā esošās zemes struktūra
Nekustamā īpašuma
Uz 01.01.2006 Uz 01.01.2007
lietošanas mērķu grupa
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Dabas pamatnes
Ūdenssaimniecība
Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Daudzdzīvokļu māju apbūve
Darījuma iestāžu apbūve
Sabiedriskas nozīmes objekti
Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskās apgādes tīkli
Kopā

178.6
39,1

192,4
78,6

6,7
8,9
0,5
65,6
2,0
1,2
8,9

15,1
10,3
9,3
0,5
102,5
2,1
1,2
9,0
421,0

311,5
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Uz 01.01.2008
254,5
79,1
17,6
15,1
1,3
3,7
0,5
91,6
2,5
1,2
8,1
479,7

VALSTS KASES AIZŅĒMUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS (LVL)
Aizņēmuma mērķis

Mākslas skolas būvniecība
Siguldas 1.pamatskolas zāles
būvniecība
Siguldas pilsētas ūdens apgādes
projekta realizācija
Siguldas pilsētas ielu asfalta seguma
atjaunošana
Sporta zāles būvniecība
Sporta zāles aprīkojums
Administratīvās ēkas iegāde
Kultūras nama rekonstrukcija
PBU Siguldas siltums pamatkapitāla
palielināšana
Siguldas pilsētas gājēju celiņu
remonts
PBU Siguldas siltums pamatkapitāla
palielināšana
Siguldas pilsētas gājēju celiņu
remonts
2.pamatskolas ēkas rekonstrukcija
2. pamatskolas ēkas rekonstrukcija
2. pamatskolas ēkas rekonstrukcija
2. pamatskolas ēkas rekonstrukcija
Serpentīna ceļa rekonstrukcija
Nītaures ielas un dzelzceļa pārvada
rekonstrukcija
Saltavota, Kr.Barona ielu
rekonstrukcija

Saņemts
līdz
pārskata
gada
sākumam
400 000

Parāds uz
2007.
gada
sākumu
190 000

Atmaksāts
līdz
pārskata
gada
sākumam
210 000

Saņemts
2007.
gadā

Atmaksāts
2007.gadā

Atlikums
2007.gada
beigās

Plānotās aizņēmuma
pamatsummas atmaksa
2008.
2009.
Pārējos
gadā
gadā
gados

50 000

140 000

50 000

50 000

40 000

400 000

230 000

170 000

40 000

190 000

50 000

50 000

90 000

70 000

51 000

19 000

8 000

43 000

8 000

10 400

24 600

200 000
80 000
25 000
18 000
10 333

152 500
32 000
12 500
10 800
4 823

47 500
48 000
12 500
7 200
5 510

20 000
8 000
2 500
1 800
2 296

132 500
24 000
10 000
9 000
2 527

20 000
8 000
2 500
1 800
2527.4

25 000
8 000
2 500
1 800

87 500
8 000
5 000
5 400

146 000

121 000

25 000

10 000

111 000

16 000

20 000

75 000

180 000

157 500

22 500

18 000

139 500

20 000

20 000

99 500

146 000

121 000

25 000

10 000

111 000

16 000

20 000

75 000

180 000
100 000
170 000
199 000
200 000
250 000

157 500
87 250
160 000
190 000
197 500
250 000

22 500
12 750
10 000
9 000
2 500
250 000

18 000
10 200
10 000
12 000
10 000
27 200

139 500
77 050
150 000
178 000
187 500
222 800

20 000
10 200
10 000
12 000
10 000
27 200

20 000
10 200
10 000
16 000
20 000
27 200

99 500
56 650
130 000
150 000
157 500
168 400

343 000

343 000

343 000

37 200

305 800

37 200

37 200

231 400

385 000

385 000

385 000

41 600

343 400

41 600

41 600

260 200
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Jūdažu sabiedriskā centra
būvniecība
Siguldas novada ielu un ceļu
rekonstrukcija
PII teritoriju rekonstrukcija
Ūdens saimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos
Ielu, ceļu ,Svētku laukuma, PII
teritoriju labiekārošana, kapličas
būvniecība
ERAF projekts „Atkritumu
izgāztuves „Silzemnieki”
rekultivācija"
KOPĀ

40 000

40 000

40 000

4 300

35 700

4 200

4 200

31 500

152 000
100 000

152 000
100 000

152 000
100 000

16 000
10 540

136 000
89 460

16 000
10 540

16 000
10 540

104 000
68380

220 000

220 000

24 000

24 000

172 000

1 278 887

1 278 887

134 620

134 620

1 009 647

182 015
4 208 139

19 160
535 547

19 160
558 420

143 695
3 118 372

3 468 333

2 866 873

1 871 460
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182 015
1 680 902

339 636

