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VADĪBAS ZIŅOJUMS
CIENĪJAMIE SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA LASĪTĀJI!
2018. gads Siguldas
novadam ir bijis
izaugsmes un jauniem
sasniegumiem
piepildīts. Tas bija
gads, kurā noslēdzām
nozīmīgus projektus
un likām pamatu
vairākiem
jauniem
projektiem, kas sniegs
ieguldījumu novada
attīstībā nākamajos
gados.
Turpmāko
pāris gadu laikā,
ieguldot pašvaldības
līdzekļus un piesaistot
Eiropas Savienības
fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē,
turpināsim prioritārā secībā sakārtot ceļus un ielas,
pārbūvēsim novada izglītības iestādes, kā arī paveiksim
vēl citus lielākus un mazākus darbus, kas uzlabos
novadnieku dzīves kvalitāti un labklājību.

Budžeta ieņēmumi 2018. gadā izpildīti plānotajā
apmērā un novirzīti apstiprināto izdevumu mērķiem,
kopumā izpildot izvirzītos mērķus. Lielāko daļu, 51%,
no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu
ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un
nekustamā īpašuma nodoklis.

BŪTISKĀKĀS PĀRMAIŅAS PAŠVALDĪBAS
DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU
REZULTĀTIEM
Siguldas novada pašvaldība 2018. gadā turpināja
strādāt saskaņā ar pieņemtajiem pašvaldības attīstības
plānošanas dokumentiem – Siguldas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2038. gadam,
Siguldas novada Teritorijas plānojumu 2012.–
2024. gadam un Siguldas novada attīstības programmu
2018.–2024. gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu
politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamos finanšu resursus.

Lai pašvaldība veiktu nozīmīgu objektu būvniecību un
rekonstrukciju, nepieciešams ņemt aizņēmumus Valsts
kasē, jo pašvaldības budžeta līdzekļi tikai daļēji sedz
būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas. Valsts
noteiktie ierobežojumi aizņēmumu izsniegšanai
apgrūtina pašvaldības investīciju veikšanu dažādu
objektu būvniecībā un rekonstrukcijā.

Siguldas novada pašvaldības budžets tiek sagatavots,
lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu izlietojumu
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām pašvaldības
funkcijām un lai veiktu nepieciešamos ieguldījumus
novada infrastruktūras sakārtošanā un tās attīstībā.
Pašvaldības 2018. gada budžets tika veidots, ievērojot
piesardzības principu, detalizēti izvērtējot katras
pašvaldības struktūrvienības pamatdarbības
ieņēmumus un nepieciešamos izdevumus, saglabājot
iepriekšējo gadu pieeju investīciju projektu
finansēšanā, piesaistot ārējo finansējumu un veidojot
finanšu uzkrājumus pašvaldības budžetā.

Pašvaldības budžeta plānošanu visbūtiskāk ietekmē
valstī pieņemtie lēmumi par iedzīvotāju ienākuma
nodokli, kas, savukārt, ietekmē pašvaldības ieņēmumu
apjomu.
2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 5,3%,
sasniedzot 13 784 772 eiro, kas veido 45,3% no
kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars budžeta
ieņēmumos ir 5,7%, tā kopējā summa ir 1 733 984
eiro. Valsts noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa
prognoze 2018. gadam tika noteikta 80% apmērā no
kopējās aprēķinātās nodokļa summas gadā, bet gada
laikā nodoklis tika samaksāts 88% apmērā no
aprēķinātā nodokļa summas.

Vienlaikus pašvaldībai ir jāizvērtē aizņēmumu lielumu
attiecībā pret budžeta ieņēmumiem, lai atmaksājamo
aizņēmumu un galvojumu summa gadā nepārsniegtu
20% no budžeta ieņēmumu kopējās summas –
Siguldas novada pašvaldības aizņēmumu apjoms
2018. gada nogalē bija 8,86 % (no kopējiem budžeta
ieņēmumiem atskaitot transfertus). Kopējā Siguldas
novada pašvaldības aizņēmumu summa 2018. gada
nogalē bija 27 397 729 eiro, galvojumu summa –
568 737 eiro. Dotācija no Valsts autoceļu fonda ielu
un ceļu uzturēšanai nodrošina tikai apsaimniekošanas
izdevumu segšanu, bet nav pietiekoša, lai veiktu ielu
un ceļu remontu, atjaunošanu un izbūvi. Nākotnē tas
rada risku, ka Siguldas novada pašvaldībai līdzekļi būs
jāparedz no pašvaldības budžeta tiešajiem
ieņēmumiem.
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NOTIKUMI, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT
PAŠVALDĪBAS DARBU NĀKOTNĒ
Lai sasniegtu pašvaldības ilgtermiņa attīstības mērķus
un nodrošinātu iedzīvotāju labklājības pieaugumu
Siguldas novadā, kā arī, lai veicinātu tūrisma attīstību
un uzņēmējdarbības attīstību novadā, tiks turpināts
attīstīt infrastruktūras objektus (ielas un ceļus, gājēju
ietves un veloceliņus, lietus ūdens kanalizācijas
sistēmu, ūdens un kanalizācijas objektus, izglītības
iestādes un citus objektus). Liela vērība tiks veltīta
izglītības iestāžu attīstībai un pirmskolas izglītības
iestāžu attīstībai, lai veicinātu iedzīvotājiem vēlmi
apmesties uz dzīvi Siguldas novadā.
Lai realizētu plānotos mērķus tiek piesaistīts Eiropas
Savienības un valsts līdzfinansējums izglītības,
kultūras un kultūrvēstures objektu rekonstrukcijai.
Ielu un ceļu remontdarbos, atjaunošanā un pārbūvē
tiks ieguldīti vairāk nekā 5 miljoni eiro, ja tiks saņemts
aizņēmums no Valsts kases autoceļa A2 un Pulkveža
Brieža ielas krustojuma būvdarbu realizācijai. Tiks
veicināta privāto dzīvojamo māju pieslēgšana
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādei,
piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu.
Lai realizētu visus pašvaldības izvirzītos mērķus un lai
nodrošinātu efektīvāku pārvaldes darbu, veiksmīgāk
koordinētu pašvaldības iestāžu darbu, tika pilnveidota
pašvaldības struktūra, stiprinot to struktūrvienību
sastāvu, kas tieši saistītas ar investīciju projektu
realizēšanu pašvaldībā.

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA
LIELĀKĀS INVESTĪCIJU PRIORITĀTES
Siguldas novada pašvaldības būtiskākās investīcijas
2019. gadā:
- Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija;
- Siguldas 1. pamatskolas pārbūve un materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana;
- Mores Amatu mājas 2. kārtas pārbūve, ja tiks
piešķirts aizņēmums no Valsts kases;
- Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas
turpināšana;
- Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules
līdz Ventas ielai, ja tiks piešķirts aizņēmums no Valsts
kases;
- Meldru un Doņu ielas pārbūve;
- Mālkalnu un Atbrīvotāju ielas pārbūve, ja tiks
piešķirts aizņēmums no Valsts kases;
- Autoceļa P8-Pelītes pārbūve.

Pamatprincipi Siguldas novada pašvaldības
2019. gada budžeta plānošanā nav mainījušies –
joprojām ir svarīga efektīva Siguldas novada nodokļu
maksātāju budžeta izlietošana: uzlabojot Siguldas
novada iedzīvotāju dzīves labklājību jebkurā
pašvaldības kompetences sfērā, gūstot ienākumus no
pašvaldības radītajām vērtībām, pakalpojumiem, kas
ar šādu nolūku radīti (piemēram, tūrisma produkti,
inovatīvi kultūras un sporta pasākumi un citi), kā arī
palielinot novada atpazīstamības, identitātes un
zīmola kvalitāti, papildus rodot finansējumu visu
nepieciešamo darbu veikšanai.
Siguldas novada pašvaldība 2019. gadā, mērķtiecīgi
strādājot, turpinās īstenot nozīmīgus projektus
iedzīvotāju dzīves vides un labklājības uzlabošanā.
2019. gada 13. jūnijs
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
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1. PAMATINFORMĀCIJA
Siguldas novada raksturojums
Ģeogrāfiskais izvietojums
Siguldas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā,
robežojas ar Līgatnes, Amatas, Mālpils, Ropažu,
Inčukalna un Krimuldas novadiem.
Siguldas novads izveidots 2003. gada 1. jūnijā,
apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam un
Mores pagastam. Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā 2009. gada jūnijā Siguldas novadam tika
pievienots Allažu pagasts.
Novada administratīvais centrs ir Siguldas pilsēta,
attālums līdz galvaspilsētai Rīgai – 53 kilometri.
Siguldas pilsēta ir viena no četriem Rīgas plānošanas
reģiona reģionāliem attīstības centriem un nacionālas
un starptautiskas nozīmes sporta un tūrisma centrs.
Teritoriālās vienības
Siguldas pilsēta
Mores pagasts
Siguldas pagasts
Allažu pagasts
SIGULDAS NOVADS

Siguldas novads ir unikāla vieta ar dabas un kultūras
mantojumu, augstu dzīves kvalitāti un izaugsmes
iespējām, plašām tūrisma un aktīvās atpūtas
iespējām, attīstītu ziemas sporta infrastruktūru,
daudzveidīgu kultūrvidi.
Pašvaldībā ir apstiprināta Siguldas novada
Ilgtspējīgas attīstības programma 2013.–
2038. gadam. Savukārt Siguldas novada attīstības
vīzija – Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves
kvalitāti, attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un kultūru
– definēta Siguldas novada Attīstības programmā
2018.–2024. gadam.

Platība
18,5 km2
88,2 km2
96,9 km2
156,7 km2
360,3 km2
Informācijas avots: Teritorijas attīstības pārvalde

Informācijas avots: Teritorijas attīstības pārvalde
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3%

3%

2%

2%

Meži
Lauksaimniecībā
izmantojamās zemes

5%

Pārējās zemes
Purvi
52%
33%

Apbūve
Ceļi
Ūdens

Informācijas avots: Teritorijas attīstības pārvalde

Siguldas novadam ir deviņas sadraudzības pilsētas:
Birštonas Lietuvā, Keila Igaunijā, Folčepinga
Zviedrijā, Štūre Vācijā, Angusa Skotijā, Logstora
Dānijā, Čiatūra Gruzijā. 2011. gadā noslēgts līgums
ar Hoču Polijā, kas iepriekš bija Allažu pagasta
sadraudzības pilsēta. 2004. gadā Sigulda – vienīgā
pilsēta no Latvijas – iestājās Eiropas pilsētu
apvienībā „Douzelage”, lai veicinātu sadarbību un
dalību Eiropas Savienības projektos.

Siguldieši ir pierādījuši, ka ar savām idejām,
entuziasmu un aktīvu darbu var būt labākie kultūrā,
sportā, zinātnē un citās jomās. Siguldas novada
pašvaldība ir atvērta jaunām idejām, kā kopīgiem
spēkiem attīstīt Siguldas novadu un panākt
iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos.
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Iedzīvotāji
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem 2018. gadā Siguldas novadā bija deklarēti 18
823 iedzīvotāji.

12 268 iedzīvotāju dzīvo Siguldas pilsētā, 4070 –
Siguldas pagastā, Allažos – 1824, Morē – 661
novada iedzīvotājs.

18 823

18 393
18 346

2014.gads

18 390
18 347

2015.gads

266

2016.gads
2017.gads
2018.gads
Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

266

265
230

226

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

Informācijas avots: Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Atšķirībā no citām Latvijas pašvaldībām, Siguldas
novadā ir pozitīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums.
2018. gadā reģistrēti 230 jaundzimušie – 121 meitene
un 109 zēni.

2018. gadā reģistrētas 305 daudzbērnu ģimenes.
Siguldas novada pašvaldība jau vairākus gadus sveic
katra novadā deklarētā mazuļa vecākus ar vienu no
lielākajiem pabalstiem Latvijā, ja abi vecāki
deklarējušies Siguldas novadā.

Novadā arvien pieaug daudzbērnu ģimeņu skaits –
trešais bērniņš piedzimis 30 ģimenēs, ceturtais – 14
ģimenēs, piektais mazulis ienācis piecās ģimenēs, bet
divās ģimenēs sagaidīts sestais bērniņš. Trīs ģimenēs
piedzimuši dvīņi. Kopumā Siguldas novadā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā
reģistrēts 181 mūžībā aizgājušais iedzīvotājs
(2017. gadā reģistrēti 205 mirušie, 2016. gadā – 186
mirušie iedzīvotāji, 2015. gadā – 197, savukārt
2014. gadā reģistrēti 187).
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Siguldas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
2018. gadā
Latvieši

16 571

Krievi

Baltkrievi

Pārējie

1 397

205

650

Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem
2018. gada 1. janvārī Siguldas novadā darbspējas
vecumā (15 līdz 63 gadi) bija 11 609 iedzīvotāji, kas
ir 62% no Siguldas novada iedzīvotāju kopskaita, pēc
darbspējas (64 gadi un vecāki) vecuma – 3192

novadnieki jeb 17% un līdz darbspējas vecumam
(līdz 15 gadu vecumam) – 3589 novadnieki jeb 19%.
53% jeb 9888 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
ir sievietes, bet 47% jeb 8630 – vīrieši.

Siguldas novadā reģistrētās laulības
2018.gads

49

2017.gads

48

2016.gads
2015.gads
2014.gads

157
141
74

121

48
46

Baznīcās

154
124
Dzimtsarakstu nodaļā

Informācijas avots: Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa

2018. gadā Siguldas novadā noslēgtas 206 laulības –
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā – 157, bet
Siguldas novada baznīcās – 49.

Lai veicinātu laulību skaita pieaugumu, no
2016. gada personām, kuras vismaz gadu deklarētas
Siguldas novadā, laulību ceremoniju pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina bez maksas.
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Ekonomiskais raksturojums
Siguldas novadā 2018. gadā reģistrēti 117 jauni
uzņēmumi, bet likvidēti 165. No visiem Siguldas
novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 82,05% ir
sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet 10,19% –
zemnieku saimniecības.

Siguldas novadā kopumā reģistrēti 1 894 uzņēmumi,
no tiem 11,93% uzsākts likvidācijas process, 10,30%
uzņēmumu apturēta saimnieciskā darbība.
Salīdzinot ar 2017. gadu, bezdarba līmenis
2018. gadā ir samazinājies: ja 2017. gadā tas bija
4,5%, tad 2018. gadā – 3,9%.

Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas
tendences Siguldas novadā
165
132

122

117
97

48

2014.gads

99
84

92

56

2015.gads

2016.gads

Jauni uzņēmumi

2017.gads

2018.gads

Likvidēti uzņēmumi

Informācijas avots: „Lursoft” (Dati uz 20.05.2019.)

Viena no populārākajām uzņēmējdarbības nozarēm
Siguldas novadā 2018. gadā bija mazumtirdzniecība;
liels skaits Siguldas novadā reģistrēto uzņēmumu
darbojās būvniecības, lauksaimniecības, automobiļu
apkopes un remonta, kā arī uzskaites, grāmatvedības,
audita un revīzijas pakalpojumu sektorā.
Siguldas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma
2018. gadā: SIA „VITA mārkets”, SIA
„Kokpārstrāde 98”, SIA „KG Latvija”, SIA „Ķikši”,
AS „Siguldas Būvmeistars”.
Lai atbalstītu novada uzņēmējus, Siguldas novada
pašvaldība nodrošinājusi vairākus instrumentus
uzņēmējdarbības atbalstam:
- Uzņēmējdarbības atbalsta punktā nodrošināts
informatīvais atbalsts jauniem un esošiem
uzņēmējiem;
- aktīvi darbojās Uzņēmēju konsultatīvā padome;

- attīstīts projekts „Jauniešu nodarbinātība vasaras
brīvlaikā”;
- organizēts Siguldas novada Uzņēmēju forums,
vairāki informatīvi un izglītojoši semināri;
- aktīvi darbojās Latvijas investīciju un attīstības
aģentūras Siguldas Biznesa inkubators;
- organizēti Siguldas novada uzņēmēju atpazīstamību
veicinoši pasākumi;
- kopš 2012. gada nodrošināta Siguldas novada
iedzīvotāju identifikācijas karšu programma;
- veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim;
- Popularizēta preču zīme „Radīts S!guldā”, kā arī
izdots drukāts informatīvais materiāls „Radīts
S!guldā”, kurā apkopota informācija par Siguldas
novada amatniekiem, mājražotājiem un uzņēmējiem;
- uzsākta sadarbība ar Pierīgas pašvaldībām SEB
bankas grantu programmā „(ie)dvesma”.
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Siguldas novada pašvaldība
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Finanšu gads
Siguldas novada pašvaldības dome
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietniece
Izpilddirektore
Finanšu pārvaldes vadītāja
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums/km2
Iedzīvotāju skaits (1.01.2019.)
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” Siguldas
novada pašvaldības 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;
izstrādāt un apstiprināt pašvaldības budžetu.

Siguldas novada pašvaldība un tās struktūrvienības
veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada
attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.
Siguldas novada pašvaldības darbu vada domes
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietniece, kā arī
izpilddirektore.
2018. gadā notikušas 17 Siguldas novada pašvaldības
domes sēdes. Tās kopš 2014. gada tiek raidītas video
tiešraidē. Domes sēžu ieraksti izvietoti Siguldas
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju
iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības
pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldības
pamatpakalpojumus saņemt savās dzīvesvietās –

Siguldas novada pašvaldība
Pils iela 16, Sigulda, LV-2150
90000048152
LV 90000048152
1.01.2018.–31.12.2018.
15 deputāti
Uģis Mitrevics
Līga Sausiņa
Jeļena Zarandija
Dace Matuseviča
Aija Ozoliņa
360,43
18 823 (PMLP dati)
Siguldas pilsētā, Mores un Allažu pagastā. Izveidotās
pagastu pārvaldes turpina pildīt prioritārās
iedzīvotāju apkalpošanas funkcijas.
Kopš 2008. gada Raiņa ielā 3 tika atklāts Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrs, kurā
iedzīvotāji ērti var saņemt galvenos pašvaldības
pakalpojumus. 2018. gadā Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centrā klātienē ir apkalpoti
12 423 iedzīvotāji un sniegtas atbildes uz 3316
zvaniem. Pašvaldībā saņemti 682 e-pakalpojumu
pieteikumi, kas apliecina, ka pašvaldības iedzīvotāji
ar katru gadu aizvien vairāk izmanto iespējas
pašvaldības pakalpojumus pieteikt attālināti.
2016. gadā pašvaldība vienojās ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) par to, lai
iedzīvotājiem reizi nedēļā būtu iespēja noformēt vai
saņemt pases un personas apliecības, pieteikties
paātrinātai pasu saņemšanai pēc divām dienām Rīgā,
kā arī saņemt dažādas Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izziņas. No 2017. gada jūnija katru
trešdienu Pakalpojumu centrā klientus pieņem
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
darbinieki, kuru pakalpojumus pagājušā gada laikā
izmantojis 3551 iedzīvotājs. Biežāk izmantotais
pakalpojums ir personu apliecinošu dokumentu
noformēšana.
Kopš 2017. gada rudens Pakalpojumu centra
darbinieki sniedz noteiktus Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) pakalpojumus: pieņem gada
ienākumu deklarācijas, iesniegumus par
elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām un
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu
reģistrēšanu vai anulēšanu, kā arī sniedz atbalstu
darbam ar elektroniskas deklarēšanās sistēmu.
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Pagājušajā gadā VID pakalpojumus Pakalpojumu
centrā pieteikuši 173 novadnieki. Jau vairākus gadus
iedzīvotājiem ir pieejams bezmaksas informatīvais
tālrunis 80000388, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem
daļu jautājumu precizēt telefoniski. Zvanot vakara
stundās vai brīvdienās, iespējams atstāt ziņu
automātiskajā atbildētājā.
Lai uzlabotu pašvaldības pakalpojumu pieejamību,
kopš 2015. gada pieejams pašvaldības e-pakalpojumu
portāls e.sigulda.lv, kurā novada iedzīvotāji var
saņemt pašvaldības e-pakalpojumus, iegūt
informāciju par pašvaldības piedāvātajiem

pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību,
nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī
iesniedzamajām veidlapām. Populārākie epakalpojumi portālā e.sigulda.lv 2018. gadā bija
daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšana vai
saņemšana, nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma
saņemšana e-pastā, bērnu reģistrēšana rindā uz vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī
bērna pieteikšana novada skolu 1. klasē. Novadnieki
aktīvi izmantoja iespēju pieteikties jaundzimušo
godināšanas pasākumam „Esmu dzimis Siguldas
novadā”.
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Siguldas novada pašvaldības struktūra
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Siguldas novada pašvaldības domes deputāti
Siguldas novada pašvaldības dome ievēlēta 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Siguldas novada pašvaldības
domē ir 15 deputāti:
Uģis Mitrevics
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Līga Sausiņa
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Dainis Dukurs
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Elīna Gruzniņa
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Eva Viļķina
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Indra Ozoliņa
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Inese Zagorska
(Zaļo un Zemnieku savienība)
Ivo Alksnis
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Jānis Strautmanis
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Jānis Zilvers
(Zaļo un Zemnieku savienība)
Katrīna Leitāne
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Mārtiņš Zīverts
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Ņina Balode
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Reinis Ādamsons
(Zaļo un Zemnieku savienība)
Rūdolfs Kalvāns
(„Reģionu alianse”, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Lai nodrošinātu pašvaldības domes darbību un
sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs,
izveidotas vairākas pastāvīgas komitejas, kuru darbu
reglamentē nolikumi, kas pieejami pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

-

.

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāte
Domes deputāte
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāte
Domes deputāts
Domes deputāts

Siguldas novada pašvaldības domes pastāvīgās
komitejas:

-

Finanšu komiteja;
Attīstības, tūrisma un sporta komiteja;
Izglītības un kultūras komiteja;
Sociālā komiteja
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Siguldas novada pašvaldības administrācijas personāls
2018. gadā Siguldas novada pašvaldības
administrācijā strādāja 136 darbinieki, no kuriem 94
sievietes (piecas no tām atradās bērnu kopšanas
atvaļinājumā) un 42 vīrieši. Gada laikā darba
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 25 darbiniekiem un
uzsāktas ar 42 darbiniekiem, slēgtas četras amata
vietas, izveidotas trīs jaunas.

45 darbiniekiem, kas 2018. gadā strādāja Siguldas
novada pašvaldības administrācijā, ir maģistra grāds,
bet 74 darbiniekiem – bakalaura grāds. 17
darbiniekiem ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā
izglītība. 47 darbiniekiem darba pieredze Siguldas
novada pašvaldībā ir ilgāka par 10 gadiem, 30
darbiniekiem tā ir 3–9 gadi, 59 darbinieki pašvaldībā
strādā mazāk nekā trīs gadus.

Siguldas novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību
Pašvaldības darba vērtētāji ir Siguldas novada
iedzīvotāji, kuri aktīvi iesaistās vietējās pārvaldes
procesā, ne tikai novērtējot paveiktos darbus, bet
sniedzot ierosinājumus un iesaistoties novada dzīves
vides uzlabošanā. Pašvaldības informācijas aprites
sistēma radījusi sekmīgus priekšnosacījumus, lai
aktīvāk strādātu ar sabiedrības informēšanu.
Informācija par pašvaldības darbību, domes
pieņemtajiem lēmumiem, organizētajiem
pasākumiem un cita aktuālā pašvaldības informācija
sagatavota regulāri un publicēta gan pašvaldības
informatīvajā izdevumā, tīmekļa vietnē, gan vietējos,
reģionālajos un nacionālajos medijos, kā arī
sociālajos tīklos.
Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību,
pašvaldība ik mēnesi turpina izdot informatīvo
izdevumu „Siguldas Novada Ziņas”, ko bez maksas
izplata iedzīvotāju pasta kastītēs un pašvaldības
klientu apkalpošanas vietās. 2018. gadā izdevuma
tirāža bija 7360 eksemplāri.
Nozīmīgs komunikācijas kanāls sabiedrības
informēšanai arī 2018. gadā bija pašvaldības tīmekļa
vietne www.sigulda.lv, kur izveidotas mūsdienīgas
atgriezeniskās saites iespējas – diskusijas, komentāri,
„Vēstule pašvaldībai” un citas. Tīmekļa vietnes
apmeklētāju skaits 2018. gadā bija vidēji 26 000
mēnesī, 8,3 tūkstoši nedēļā, 1,2 tūkstoši dienā.
Sesijas ilgums – nepilnas četras minūtes.
Lai Siguldas novada pašvaldības komunikācija un
sadarbība ar iedzīvotājiem, novada viesiem un
uzņēmējiem kļūtu mūsdienīgāka un ērtāka,
2017. gada maijā tika atklāta mobilā lietotne. Kopš
mobilās lietotnes atklāšanas, savās mobilajās ierīcēs
to ir lejupielādējuši jau 5 982 iedzīvotāji un pilsētas
viesi. Par populārāko sadaļu 2018. gadā ir kļuvusi
iespēja iesniegt ierosinājumus pašvaldībai, operatīvi
reaģējot uz notikumiem novadā. Kopumā 2018. gadā
pašvaldība saņēmusi vairāk nekā 175 ierosinājumus.

Sadarbībā ar vairāk nekā 90 uzņēmumiem mobilajā
lietotnē iekļauts vairāk nekā 130 aktuālu
piedāvājumu Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem, kā arī Siguldas viesiem. Vidējais
lietotnes izmantošanas ilgums ir aptuveni trīs
minūtes, bet vidējais ekrānskatījumu skaits mēnesī –
vairāk nekā 99 800. Vairāk nekā 60% lietotāju ir
ekonomiski aktīvi iedzīvotāji vecuma grupā no 18
līdz 34 gadiem, un interesanti, ka aktīvāk lietotni
izmantojuši vīrieši.
Lai veidotu aktīvu un mūsdienīgu komunikāciju,
Siguldas novada pašvaldība komunikācijai ar
iedzīvotājiem aktīvi izmantoja sociālos tīklus:
Twitter (3998 sekotāji), Facebook (7200 sekotāji),
Instagram (5042 sekotāji), piedāvājot papildu
iespējas ērtāk sekot līdzi svarīgākajām aktualitātēm
novadā. Pašvaldības video arhīvs skatāms sociālajā
tīklā Youtube.
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un
skaidrotu aktuālus jautājumus, pašvaldība organizēja
aptaujas, sabiedriskās apspriedes un Siguldas novada
pašvaldības amatpersonu tikšanās ar novada
iedzīvotājiem. Arī 2018. gadā organizēta akcija
„Dāvini ideju domei”, kuras laikā novadnieki tiek
aicināti sniegt ierosinājumus par to, kā uzlabot
novada labklājību. Siguldas novada pašvaldība
veiksmīgi sadarbojas ar novada nevalstiskajām
organizācijām un citām mērķa grupām.
Lai iesaistītu sabiedrību tai būtisku lēmumu
pieņemšanā un ideju ģenerēšanā, Siguldas novadā
2018. gadā darbojās četras konsultatīvās padomes –
Tūrisma, Uzņēmējdarbības, Kultūras un Jaunatnes
lietu konsultatīvā padome. Tajās darbojas nozaru
eksperti, un viņu viedoklis ir nozīmīgs turpmāku
lēmumu pieņemšanā un nozaru attīstībā. Padomju
sēdes ir atklātas, un tajās aicināti iesaistīties arī
iedzīvotāji.
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Siguldas novada pašvaldības iestādes
Pašvaldības funkciju realizēšanai novada pašvaldības
pakļautībā ir vairākas pašvaldības iestādes:
 Siguldas Valsts ģimnāzija;
 Siguldas pilsētas vidusskola;
 Siguldas 1.pamatskola;
 Mores pamatskola;
 Allažu pamatskola;
o Allažu Sporta centrs;
 Laurenču sākumskola;
 Siguldas Mākslu skola „Baltais flīģelis”;
o Siguldas koncertzāle „Baltais
flīģelis”;
 Siguldas Sporta skola;
 Siguldas novada Jaunrades centrs;
 Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”;
 Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”;
 Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Ieviņa”;
 Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
 Siguldas novada Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde „Tornīši”;
 Siguldas novada Siguldas pagasta
pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
 Siguldas novada Kultūras centrs:
o Siguldas pagasta Kultūras nams;
o Jūdažu Sabiedriskais centrs;
o Allažu pagasta Tautas nams;
o Mores pagasta Tautas nams;
o Siguldas novada bibliotēka:
 Siguldas pagasta Centra
bibliotēka;
 Siguldas pagasta Jūdažu
bibliotēka;
 Allažu pagasta bibliotēka;
 Mores pagasta bibliotēka;
 Siguldas novada pašvaldības sociālās
aprūpes māja „Gaismiņas”;
 Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa;
 Siguldas novada Bāriņtiesa;
 Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests:
o Ģimenes atbalsta centrs;
o Dienas centrs;
o Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības nodaļa.
Pašvaldības funkciju realizēšanai novada pašvaldības
pārraudzībā ir pašvaldības aģentūra „Siguldas
Attīstības aģentūra”:








Tūrisma informācijas centrs;
Livonijas ordeņa Siguldas pils;
Siguldas pils komplekss;
Tūrisma informācijas centrs „Gūtmaņala”;
Uzņēmējdarbības atbalsta punkts;
Pilsētvides plānošanas nodaļa.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Saltavots”;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jumis”;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas
slimnīca”;
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas
Sporta serviss”:
o Siguldas Sporta centrs;
o Siguldas Pilsētas trase;
o Fischer Slēpošanas centrs;
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās
kapitālsabiedrībās:
 sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas
Apriņķa Avīze” (turpinās kapitāldaļu
atsavināšanas process);
 kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Allažu
saime”.
Pašvaldība ir dalībnieks:
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
 biedrībā „Latvijas Pilsētu savienība”;
 Vidzemes tūrisma asociācijā;
 Latvijas Piļu un muižu asociācijā;
 Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā;
 Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju
asociācijā „Lattūrinfo”;
 biedrībā „Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrība”;
 Eiropas pilsētu sadraudzības asociācijā
„Douzelage”;
 Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasterī;
 nodibinājumā „Allažu Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs”;
 biedrībā „Latvijas Slēpošanas federācija”;
 biedrībā „Latvijas Basketbola savienība”;
 biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
 biedrībā „Latvijas Badmintona federācija”;
 biedrībā „Latvijas Orientēšanās federācija”;
 biedrībā „Latvijas Dambretes savienība”;
 biedrībā „Latvijas Peldēšanas federācija”;
 biedrībā „Latvijas Volejbola federācija”.
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Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā
PĀRVALDE
- Sigulda ieguvusi 1.vietu Latvijas mīlētāko pilsētu
zīmolu topā.
- Sigulda saņēmusi novērtējumu par inovatīvu pieeju
ģimenēm draudzīgas vides un iespēju nodrošināšanā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotā konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”.
- Pašvaldība saņēmusi Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Publisko pakalpojumu gada
balvu lielo novadu kategorijā.
- Pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinību par gudru
satiksmes plānošanu un izvirzīta mazo pilsētu grupā
Eiropas Mobilitātes konkursā.
- Turpinās darbs pie Siguldas identitāti veidojoša
tematiskā plānojuma izstrādes, kas paredz izstrādāt
vadlīnijas Siguldas telpiskās, vizuāli uztveramās
struktūras vienotību un identitāti.
- Pašvaldība iegādājusies jaunu „Setra” autobusu
skolēnu pārvadājumu veikšanai, savukārt „CATA”
maršrutā „Sigulda–Kaķīškalns–Institūts–Sigulda”
nodrošinājis jaunu „Mercedes–Benz Citaro”
autobusu „Siguldieši brauc!”, kas vairākām
iedzīvotāju grupām, uzrādot ID karti, nodrošina
pārvietošanos bez maksas, ko pērn novadnieki
izmantojuši vairāk nekā 76 tūkstošus reižu.
- Atjaunoto Siguldas novada iedzīvotāja ID karti
saņēmuši vairāk nekā 12 tūkstoši novadnieku.
- Piešķirti jauni nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi līdz pat 90% apmērā dažādām
iedzīvotāju un uzņēmēju grupām.
- Lai iesaistītu novadniekus lēmumu pieņemšanā,
pašvaldība nodrošina domes sēžu tiešraižu translāciju
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
- Efektīvākai saziņai ar pašvaldību iedzīvotājiem
pieejams bezmaksas informatīvais tālrunis 80000388,
sociālie tīkli Facebook, Twitter un Instagram, kā arī
Siguldas mobilā lietotne un tīmekļa vietne
www.sigulda.lv.
- Pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv
iesniegti 682 e-pakalpojumu pieteikumi, kā arī veikta
esošo e-pakalpojumu pilnveide.
- Izveidota elektroniska pieteikšanās jaundzimušo
novadnieku īpašās monētas „Esmu dzimis Siguldas
novadā” saņemšanai.
- Izveidoti vairāki jauni e-pakalpojumi, iedzīvotāju
ērtībai uzsākta pakalpojumu aprakstu publicēšana
portālā www.latvija.lv.
- Pašvaldības Pakalpojumu centrā vienu reizi nedēļā
pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā
arī Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi. Vairāk
nekā 1400 iedzīvotāji izmantojuši iespēju noformēt
personu apliecinošu dokumentu, savukārt Valsts

ieņēmumu dienesta pakalpojumus saņēmuši 173
iedzīvotāji.
- Siguldas mobilā lietotne, kurā viedtālruņu
lietotājiem ērti un mūsdienīgi iespējams sazināties ar
pašvaldību un uzzināt par aktualitātēm novadā,
papildināta ar jaunām sadaļām un pieejama vairākās
valodās. To lieto katrs ceturtais novadnieks.
- Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.–2021. gadam.
- Apstiprināts Siguldas siltumapgādes attīstības un
rekonstrukcijas plāns.
- Apstiprināta Siguldas novada Sporta un aktīvās
atpūtas attīstības stratēģija 2018.–2024. gadam.
- Apstiprināta Siguldas pilsētas SIA „Jumis” vidēja
termiņa darbības stratēģija 2018.–2023. gadam.
- Apstiprināta SIA „Saltavots” vidēja termiņa
darbības stratēģijas 2018.–2022. gadam.
- Izveidota Siguldas novada Jaunatnes lietu
konsultatīvā padome, lai veicinātu novadnieku
iesaisti jaunatnes politikas jautājumos.
- Jau desmito gadu norisinās akcija „Dāvini ideju
domei” un ikgadējās pašvaldības darbinieku tikšanās
ar iedzīvotājiem.
- Pašvaldība uzsākusi sadarbību ar pasaules slavenā
„Tour de Flanders” velobrauciena uzņemošo pilsētu
Audenardi Beļģijā.
INFRASTRUKTŪRA, VIDE, INVESTĪCIJAS
- Pašvaldība un Latvijas Olimpiskā komiteja
vienojusies par sadarbību ar Zviedrijas Olimpisko
komiteju Stokholmas pieteikumā uz 2026. gada
Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu renes sporta veidos.
- Pieņemts konceptuāls lēmums iegādāties daļu
zemes līdz šim neapbūvētā teritorijā starp Televīzijas
un Dzērveņu ielu iespējamā olimpiskā ciemata
izveidošanai.
- Atklāts atjaunotais kultūras centrs „Siguldas
devons”, kurā investēti vairāk nekā astoņi miljoni
eiro.
- Siguldas pils kompleksā pēc rekonstrukcijas
atklātas trīs ēkas, veikti teritorijas labiekārtošanas
darbi, kā arī uzsākta Siguldas Jaunās pils restaurācija.
Siguldas pils kvartālā piesaistīti telpu nomnieki un
radītas vairāk nekā 40 jaunas darbavietas.
- Novada ielu un ceļu pārbūvē un uzturēšanā investēti
2,5 miljoni eiro.
- Ielu virskārtas seguma atjaunošana notikusi Leona
Paegles ielā no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam
un Cēsu ielā no Svētku laukuma līdz Lāčplēša ielai,
Stacijas ielas posmā no Raunas ielas līdz Siguldas
tirgum, Lāčplēša ielas posmā no Jāņa Čakstes līdz
Cēsu ielai, Pulkveža Brieža ielā no valsts galvenā
autoceļa A2 līdz apļveida krustojumam pie Siguldas
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1.pamatskolas, kā arī Allažu pagastā, Birztalu ielā.
Noslēgti būvdarbu līgumi Meldru un Doņu ielas
pārbūvei.
- Pašvaldība veikusi grantēto ceļu sakārtošanu, veicot
grants seguma atjaunošanu un apauguma noņemšanu
vairākiem ceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi,
Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni,
Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Darbnīca–
Stīpnieki–Bulduri, Kalni–Pādes, kā arī Šķiliņi–
Ozolkalns. Grantēto ielu un ceļu seguma
greiderēšana un profilēšana veikta vairāk nekā 2200
kilometru kopgarumā.
- VAS „Latvijas Valsts ceļi” veikusi remontdarbus
autoceļa V83 posmā Sigulda–Vildoga–Līgatne
(Nurmižu ceļš). Ceļa pārbūve ar dubultās virsmas
apstrādi uzsākta arī autoceļam V85 Jūdaži–Nītaure.
Ir noslēdzies iepirkums par valsts galvenā autoceļa
A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)
posma no Garkalnes līdz Sēnītei pārbūvei, ko plānots
uzsākt izbūvēt nākamajā gadā.
- Noslēgušies pārbūves darbi Miera un Kaijas ielā,
uzsākti pārbūves darbi posmā no valsts reģionālā
autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm.
- Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas laikā veikti asfalta
bedrīšu remonta darbi pilnā un nepilnā tehnoloģijā
3000 kvadrātmetru apjomā, vienlaidus asfaltēšanas
tehnoloģijā 2000 kvadrātmetru apjomā.
- Atjaunots grantēto ielu un ceļu segums 3000
kubikmetru apjomā, noņemts ceļu un ielu malas
apaugums vairāk nekā 5000 kubikmetru apjomā.
- Veikta ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu
vairāk nekā 260 tūkstošu kvadrātmetru apjomā.
- SIA „Saltavots” sadzīves kanalizācijas tīklu
paplašināšanu veicis Pulkveža Brieža ielas posmā no
Pulkveža Brieža ielas 13 līdz Saules ielai, Strēlnieku
ielas posmā no Laimas līdz Pulkveža Brieža ielai 4,
Nītaures, Ata Kronvalda un Allažu ielas posmā,
Eduarda Veidenbauma ielā, Krišjāņa Barona ielas
posmā no Eduarda Veidenbauma līdz Skolas ielai,
Leona Paegles ielā, kā arī Doņu, Meldru, Kalmju un
Mālkalnu ielā.
- SIA „Wesemann–Sigulda” veicis maģistrālās
siltumtrases remontdarbus Krišjāņa Barona ielas
divos posmos.
- Notiek būvprojektu izstrāde autoceļa A2 un
Pulkveža Brieža ielas krustojuma pārbūvei, Helmaņa,
Jūdažu, Atbrīvotāju, Mālkalnu, Kalmju, Vizbuļu un
Oskara Kalpaka ielas pārbūvei, kā arī gājēju ietves
izbūvei no autoceļa A2 līdz Saltavota ielai.
- Veikti priekšdarbi vairāku gājēju ietvju
projektēšanai.
- Pašvaldībai piederošajā Siguldas slimnīcas
iekšpagalmā veikts lietus kanalizācijas sistēmas
atjaunošanas darbi.
- Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu un privātmāju

ūdens un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai
pašvaldība šogad piešķīrusi līdzfinansējumu vairāk
nekā 160 tūkstošu eiro.
- Lai sakārtotu adreses Siguldas novadā, 100
īpašumos mainītas adreses.
- Siguldā uzstādīta otrā elektromobiļu uzlādes stacija.
Turpmāk uzlādi būs iespējams veikt Ausekļa ielā 6
un Pils ielā 10.
- Pabeigta Mores Amatu mājas būvniecības 1.kārta;
2.kārtas būvniecību plānots turpināt tuvākajos gados.
- Sociālās aprūpes mājā „Gaismiņas” veikta ēkas
vienkāršotās fasādes atjaunošana un nomainīts
apkures katls.
- Veikti trīs kapsētu uzturēšanas darbi 17 hektāru
platībā. Siguldas kapsētā izbūvēts labiekārtots
stāvlaukums, izveidota sabiedriskā transporta
pieturvieta un uzstādīts informācijas stends.
- Pašvaldība turpina mērķtiecīgu novada teritorijas
apstādījumu izvērtēšanu un atjaunošanu, Saules
parkā iestādot 100 ozolu stādu.
- Visos bērnu rotaļu laukumos veikta infrastruktūras
uzlabošana un pilnveide. Uzstādīti vairāki jauni
rotaļu elementi Raiņa parkā, tostarp divas
tandēmšūpoles, Institūta ielas bērnu rotaļu laukumā
uzstādīti jauni āra trenažieri.
- Tiek īstenots preskonteineru pilotprojekts
daudzdzīvokļu māju kvartālam Leona Paegles ielā,
paredzot konteineru ar „čipošanas” sistēmu un
iedzīvotāju identificēšanu ar Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti, nodrošinot kvartāla
iedzīvotājiem iespēju nešķirotos un bioloģiski
noārdāmos sadzīves atkritumus nosvērt, kā arī nodot
šķirotus sadzīves atkritumus. Pašvaldība projekta
līdzfinansēšanai plāno piebraucamā ceļa seguma
atjaunošanu.
- Turpinās darbs pie zaļo atkritumu kompostēšanas
laukuma izveides, kurā novadniekiem būs iespēja bez
maksas nodot zaļos un dārza atkritumus.
- Iedzīvotājiem vairāku akciju laikā nodrošināta
iespēja bez maksas nodot lielgabarīta un bioloģiski
noārdāmos atkritumus, savukārt šķirošanas laukumā
„Zemdegas” pagarināts darba laiks.
- Saskaņā ar SIA „Jumis” veikto Siguldas novada
iedzīvotāju aptauju, 72% Siguldas iedzīvotāju šķiro
atkritumus.
- Siguldas objekti – Siguldas Sporta centrs, Siguldas
pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves
1.kārtas projekts Jāņa Poruka, Leona Paegles un
Peldu ielā – novērtēti skatē „Gada labākā būve
Latvijā 2017”.
TŪRISMS
- 2018. gadā uzņemts rekordliels ārvalstu viesu
skaits.
- Par 52% pieaudzis apmeklētāju skaits tūrisma
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informācijas centros.
- Lai iepazīstinātu ar Siguldas novada tūrisma
piedāvājumu, uzņemtas vairāk nekā 30 tūrisma
operatoru un mediju vizītes.
- Divas reizes gadā organizēta „Siguldas Restorānu
nedēļa”, piesaistot vairāk nekā 3000 apmeklētāju.
- Siguldas mobilajā lietotnē izstrādāta tūrisma sadaļa,
kurā apkopota informācija par tūrisma maršrutiem,
apskates objektiem un nozares pakalpojumiem.
Lietotni lejupielādējuši vairāk nekā 5900 iedzīvotāju
un viesu.
- Tūrisma informācijas centrs piedalījies
starptautiskās izstādēs Somijā, Nīderlandē, Vācijā,
Spānijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, popularizējot
zīmolu „Enter Gauja” un Siguldas novadu kā tūrisma
galamērķi.
- Izveidots pastaigu maršruts pa tēlnieka Teodora
Zaļkalna vietām Siguldas novadā.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
-Siguldas novads atzīts par uzņēmējiem draudzīgāko
novadu.
- Nodrošināta iespēja radīt 40 jaunas darbavietas
atjaunotajā Siguldas pils kompleksā.
- Novada uzņēmējiem piešķirti nekustamā īpašuma
atvieglojumi vairāk nekā 64 tūkstošu eiro apmērā.
- Siguldas pilsētas svētku laikā atjaunota tradīcija
organizēt „Siguldas uzņēmēju izstādi”, kurā
piedalījās vairāk nekā 35 dažādu nozaru uzņēmumi.
- Izdots drukāts informatīvais materiāls „Radīts
S!guldā”, kurā apkopota informācija par Siguldas
novada amatniekiem, mājražotājiem un uzņēmējiem.
- Popularizēta preču zīme „Radīts S!guldā”, kurai
šogad pievienojās septiņi novada uzņēmēji; kopējais
dalībnieku skaits – 70.
- Trešo gadu organizēts konkurss „Māmiņa.
Siguldiete. Uzņēmēja”, kurā pieteiktas 18 Siguldas
novada māmiņu biznesa idejas. Atbalstītas piecas
idejas.
- Pašvaldība uzsākusi sadarbību ar Pierīgas
pašvaldībām SEB bankas grantu programmā
„(ie)dvesma”, 21 novadnieks pieteicies
līdzfinansējumam biznesa idejas realizācijai.
- Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis vairāk
nekā 240 konsultācijas ar uzņēmējdarbību saistītos
jautājumos; organizēti informatīvi izglītojošie
semināri uzņēmējiem.
- Organizēts trešais Siguldas novada Uzņēmēju
forums.
- Iedzīvotāju balsojumā noskaidroti desmit mīlētākie
novada uzņēmumi.
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas
Biznesa inkubatorā patlaban darbojas 17 jaunie un
topošie uzņēmēji.
- Lai novērtētu novada uzņēmējus, tradicionāli notiek

konkurss „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”.
- ID karšu programmai pievienojušies 22 jauni
sadarbības partneri.
- Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā
iesaistījušies 42 novada uzņēmumi.
IZGLĪTĪBA
-Pašvaldība ģimenēm, kuras deklarētas Siguldas
novadā, līdzfinansē ēdināšanas pakalpojumu
apmaksu 10% apmērā pašvaldības un privātajos
bērnudārzos.
- Pašvaldības līdzfinansējums novada ģimeņu
atbalstam privāto bērnudārzu apmeklējuma un
auklīšu pakalpojuma izmantošanai sasniedzis vairāk
nekā 200 tūkstošus eiro.
- Vairāk nekā 150 pašvaldības bērnudārzu
pedagogiem un skolotāju palīgiem jeb auklītēm
palielināta alga.
- 2018./2019. mācību gadā par 138 skolēniem
pieaudzis audzēkņu skaits novada skolās.
- Siguldas Valsts ģimnāzija 2018. gadā svinēja 100
gadu jubileju; Zinību dienā skolas darbiniekus un
skolēnus sveica Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni.
- Laurenču sākumskola svinēja piecu gadu jubileju –
šo gadu laikā skolēnu skaits trīskāršojies.
- Norisinājies skolēnu vasaras nodarbinātības
projekts, kurā 2018. gadā pašvaldība un 42 novada
uzņēmēji nodrošinājusi darbavietas 350 skolēniem.
Pašvaldības finansējums projektam ir vairāk nekā 65
tūkstoši eiro.
- Siguldas pilsētas vidusskola sadarbībā ar Mākslu
skolu „Baltais flīģelis” atvērusi 1. klasi ar mākslas
novirzienu, kurā mācās 16 radoši mazie novadnieki.
Siguldas pilsētas vidusskolā ir iespēja apgūt Radošo
industriju programmu, Robotu un tehnoloģiju, kā arī
Līderības, vadības un pārvaldības programmu,
turpina darboties klase ar sporta novirzienu.
Padziļināti apgūt dabaszinības un informācijas
tehnoloģijas iespējams Laurenču sākumskolā, bet
Siguldas Valsts ģimnāzijā – padziļināti var apgūt
matemātiku, dabaszinātnes un svešvalodas.
- 7000 eiro apmērā konkursa kārtībā atbalstītas 14
bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kā arī septiņas
nometnes projekta „Esi vesels Siguldas novadā!”
ietvaros.
- Nodrošināti autobusi skolēnu pārvadāšanai 13
maršrutos bez maksas.
- Novada skolēni ar teicamiem panākumiem
piedalījušies pašvaldības un Valsts izglītības satura
centra rīkotajās olimpiādēs, skatēs un konkursos,
pašvaldība atbalstījusi novada skolēnu dalību valsts
un starptautiskajās olimpiādēs.
- Siguldas Valsts ģimnāzija saņēmusi Latvijas
Universitātes Gada balvu par visaugstāko uzņemto
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studentu skaitu no Vidzemes reģiona izglītības
iestādēm, kā arī 2. vietu Draudzīgā aicinājuma fonda
apkopotajā skolu reitinga kopvērtējumā pēc
centralizēto eksāmenu rezultātiem.
- Novada maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu
ģimeņu bērniem tiek nodrošināti atvieglojumi
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai un profesionālās
ievirzes izglītības nodarbību maksai Mākslu skolā
„Baltais flīģelis” un Siguldas Sporta skolā.
- Notikusi otrā „Gada balvas izglītībā” pasniegšanas
ceremonija, kurā desmit nominācijās par nozīmīgu
ieguldījumu Siguldas novada izglītībā cildināti
izglītības jomas pārstāvji.
- Ceturto gadu pašvaldība organizē konkursu
„Siguldas novada Gada klase”, uzvarētājiem dāvinot
iespēju doties ekskursijā.
- Starptautiskās Ekoskolas nosaukumu un Zaļā
karoga balvu piekto gadu pēc kārtas saņēmis
bērnudārzs „Ieviņa” un pirmo reizi Siguldas
1.pamatskola.
- Siguldas pilsētas vidusskola saņēmusi „eTwinning
skola” statusu.
- Siguldas novada Jaunrades centrs organizējis
lielākās Latvijas skolēnu robotikas sacensības
„Siguldas Robotu kauss”, kurā piedalījās 57
komandas, 426 dalībnieki.
- Siguldas novada Jaunrades centrā izveidota Dronu
skola; Siguldā norisinājušās pirmās skolēnu dronu
pilotēšanas sacensības Latvijā.
- Izdota Siguldas Valsts ģimnāzijas simtgades
grāmata.
- Pasākums „Esi zinošs, esi drošs!” Raiņa parkā
pulcējis vairāk nekā 2000 skolēnu.
- 33 Siguldas novada skolēni ar izcilām sekmēm
pirmā mācību gada beigās dāvanā ieguva braucienu
ar vučko.
REMONTDARBI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
-Uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa
būvniecība, oktobrī iemūrējot kapsulu ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm. 1. kārtas būvniecību plānots
noslēgt 2019. gadā.
- Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu
remontiem un labiekārtošanai, kā arī projektēšanas
darbiem sasniedzis 4 miljonus eiro.
- Noslēgusies Allažu pamatskolas pamatēkas
sakārtošana, veicot ēkas siltināšanu, izbūvējot
apkures un ventilācijas sistēmu, kā arī izremontējot
iekštelpas. Kopumā skolas ēkas sakārtošanā ieguldīti
vairāk nekā 200 tūkstoši eiro. Izveidots gājēju celiņš
no skolas ēkas līdz sporta laukumam.
- Allažu pamatskolas pirmsskolas grupu ēkā
izremontētas telpas jaunas pirmsskolas izglītības
grupas izveidošanai un telpas atbalsta personāla
darbam.

- Uzsākta Siguldas 1. pamatskolas pārbūves pirmā
kārta, atjaunota skolas materiāltehniskā bāze.
- Veikti remontdarbi Jaunrades centra un jauniešu
iniciatīvu centrs „Mērķis” telpās Raiņa ielā 3.
- Bērnudārzā „Tornīši” veikts divu grupu remonts,
izveidota viena jauna grupiņa. Veikta meliorācijas
sistēmas sakārtošana.
- Laurenču sākumskolā veikta radiatoru nomaiņa
vairākās telpās un 1. stāva ģērbtuvju remonts.
- Mores pamatskolā veikts divu klašu remonts.
- Mākslu skolā „Baltais flīģelis” veikti ūdensvada
cauruļu remontdarbi, uzstādīta zibens novadīšanas
sistēma.
- Bērnudārzā „Saulīte” veikta ēdamzāles pārbūve un
izveidota jauna grupiņa.
- Bērnudārzā „Pīlādzītis” veikts pagrabtelpu remonts
un teritorijas labiekārtošanas darbi.
KULTŪRA
-Atklāts atjaunotais kultūras centrs „Siguldas
devons”, kurā uzstādīta viena no labākajām
apskaņošanas sistēmām „Meyer Sound” un izcilas
kvalitātes koncertflīģelis „Bösendorfer”, kuru
pirmais iespēlēja Maestro Raimonds Pauls.
- Veikta Allažu pagasta Tautas nama ēkas
vienkāršotā atjaunošana.
- Veikti remontdarbi Allažu bibliotēkā.
- Pie kultūras centra „Siguldas devons” atklāts
novadnieka, viena no latviešu profesionālās
tēlniecības pamatlicējiem Teodora Zaļkalna
skulpturālais portrets.
- Novadā notikuši vairāk nekā 100 kultūras
pasākumi, pulcējot vairāk nekā 55 tūkstošus
apmeklētāju.
- Siguldas pilsdrupu estrādē notiekošos pasaules
mūzikas zvaigžņu koncertus apmeklējuši vairāk nekā
30 000 cilvēku („The Dire Straits Experience”, „Aha” un „Instrumenti”, kā arī Rita Ora, Zucchero, LP).
- Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas
konkursā pašvaldības atbalstu vairāk nekā 30
tūkstošu eiro apmērā saņēmuši 23 projekti.
- Atbalstītas un īstenotas vairākas pasākumu
programmas un Siguldas Opermūzikas svētki.
- Siguldā norisinājās starptautiska Eiropas valstu
partneriem uzsāktā projekta „Mazu un vidēja izmēra
Eiropas pilsētu kultūras mantojuma stratēģiju
ieviešanas tīkls” sanāksme.
- Notikusi „Gada balvas kultūrā” ceremonija, kurā
godināti kultūras jomas pārstāvji.
- Lai veicinātu pašvaldības un sabiedrības dialogu,
organizētas Kultūras konsultatīvās padomes sēdes.
- Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu dalību XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos,
kuros Siguldas novadu pārstāvēja 571 dalībnieks no
20 amatiermākslas kolektīviem.
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- Koncertzāles „Baltais Flīģelis” organizētās
Muzikālās brokastis apmeklējuši vairāk nekā 4000
iedzīvotāju.
- Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” organizētajos XIII
Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos
„Baltijas mūzikas ceļš" piedalījās vairāk nekā 100
dalībnieki un 50 pasniedzēji no 14 dalībvalstīm.
- Krāšņi nosvinēti Siguldas pilsētas svētki; pēc vairāk
nekā divdesmit gadiem Siguldā atjaunots Gaisa
balonu festivāls.
- Trešo gadu norisinājies festivāls „Latvija šūpojas
Siguldā” ar 100 īpaši festivālam veidotām
neparastām šūpolēm.
- Siguldas novada bibliotēkās reģistrēti turpat 50
tūkstoši apmeklējumu, organizētas vairāk nekā 130
izstādes un 60 pasākumi ar vairāk nekā 2000
apmeklētājiem. Telpās iekārtota lasītava pašiem
mazākajiem, vasarā darbojās āra lasītava, bibliotēka
turpina iesaistīties lasīšanas veicināšanas projektos.
- Siguldas novads iesaistījies Baltā galdauta svētku
svinēšanas 4. maijā tradīciju iedibināšanā, veidojot
konkursu „Brīvības svētku kūka”.
- Vairāki tūkstoši apmeklētāju baudījuši vietējo
ēdienu „Ziemas garšu svinēšanā”.
SPORTS UN VESELĪBA
-Gada laikā Siguldas Sporta centru novadnieki un
viesi apmeklējuši vairāk nekā 150 tūkstošus reižu.
- Siguldas Sporta centrā uzstādīta traversa siena un
tiek piedāvāta iespēja spēlēt galda tenisu, kā arī apgūt
peldēšanas prasmes dažādām vecuma grupām.
- Ar pašvaldības atbalstu novada bērnudārzu
audzēkņiem un skolu skolēniem pieejamas
bezmaksas slēpošanas un peldētapmācības
nodarbības.
- Ar pašvaldības līdzfinansējumu vairāk nekā 150
tūkstošu eiro apmērā Siguldas novadā organizēti 47
dažādu mērogu sporta pasākumi.
- Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga
pasākumu norise Siguldā: Pasaules čempionāts
orientēšanās sportā, Eiropas meža darbinieku
orientēšanās čempionāts, Eiropas čempionāts
kamaniņu sportā, Pasaules kausa posms bobslejā un
skeletonā, Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciens,
SEB kalnu divriteņu maratons, astotais Siguldas
pusmaratons, FIS Baltijas kauss kalnu slēpošanā,
Siguldas kalnu maratons un citi.
- Sniegts atbalsts Siguldas novada bērnu un jauniešu
mācību un treniņu darba nodrošinājumam, kā arī
augsto sasniegumu sportam 84 tūkstošu eiro apmērā.
- Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā piedalījās
desmit siguldieši, iegūstot vienu bronzas medaļu
bobsleja divnieku nobraucienos.
- Pašvaldība piešķīrusi vairāk nekā 30 tūkstošus eiro
Siguldas novada sportistiem un viņu treneriem par

augstiem sasniegumiem skeletonā, bobslejā un
kamaniņu sportā olimpiskajās spēlēs, Eiropas
čempionātos, kā arī Pasaules kausa posmos un
kopvērtējumā.
- Apstiprināta Siguldas novada Sporta un aktīvās
atpūtas attīstības stratēģija 2018.–2024. gadam.
- Notikusi apbalvošanas ceremonija „Gada balva
sportā”, novērtējot Siguldas novada sportistus un
viņu sasniegumus.
- Latvijas čempiona titulu vasaras un ziemas sporta
veidos savā vecuma grupā izcīnījis 41 Siguldas
Sporta skolas audzēknis.
- Trešo reizi Siguldā rīkots „SkiErg pasaules sprints”.
- Pašvaldība piešķīrusi papildu finansējumu, lai
Siguldas slimnīcā brīvdienās un svētku dienās būtu
pieejami pediatra pakalpojumi bērnu akūtu
saslimšanu gadījumos.
- Siguldas slimnīcas aprīkojums papildināts ar
mazuļu reanimācijas galdu, papildu fototerapijas
iekārtu jaundzimušajiem, augļa sirds toņu pieraksta
sistēmu ar bezvadu zondēm, funkcionālās
diagnostikas sistēmu, kā arī piecām funkcionālām
gultām.
- Divas reizes gadā organizēta Veselības un sporta
nedēļa, kuras laikā bezmaksas lekcijas, nodarbības un
vizītes pie ārsta apmeklējuši vairāki tūkstoši
novadnieku.
- Pašvaldība īsteno projektu „Esi vesels Siguldas
novadā!”, kura laikā līdz 2019. gadam norisināsies
1268 aktivitātes – pasākumi, lekcijas, nodarbības,
nodarbību cikli un nometnes dažādām novada
iedzīvotāju grupām.
SOCIĀLĀ JOMA
- Pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai un
sociālajiem pakalpojumiem novada iedzīvotājiem ir
vairāk nekā 750 tūkstoši eiro.
- Sociālo palīdzību, tostarp pabalstus garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa
pabalstus, pabalstus veselības uzlabošanai, bērnu
ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalstus bāreņiem,
palīdzību krīzes situācijās, kā arī aprūpi mājās un
citus sociālos pakalpojumus, saņēmušas vairāk nekā
442 ģimenes, 607 personas.
- Novadā ir 504 maznodrošinātās un trūcīgās
personas, no tām 51 ģimene ar nepilngadīgiem
bērniem. Ģimenes atbalsta nodaļas speciālistu
redzeslokā ir 39 ģimenes ar bērniem.
- Siguldas novadā deklarētajiem vecākiem pieejams
vienreizējs pabalsts 320 eiro apmērā par katru
jaundzimušo.
- Sociālais dienests regulāri sadarbojies ar novada
Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas,
Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem, novada
izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem un novada
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nevalstisko organizāciju sociālajiem darbiniekiem.
- Pašvaldības Dienas centra Koordinācijas padomē
piedalās 18 novada biedrības, lai kopā ar pašvaldību
organizētu nevalstisko organizāciju veiksmīgu darbu
novadā.
- Pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās
organizācijas un dažādas atbalsta un interešu grupas.
- Ar sadraudzības pilsētas Štūres atbalstu nodrošināta
zupas virtuve.
- Biedrība „Cerību spārni” saņēmusi tiesībsarga
balvu „Gada pakalpojumu nodrošinātājs 2018”.
SABIEDRĪBA UN DROŠĪBA
- Iespēju pārvietoties bez maksas, uzrādot ID karti,
novadnieki izmantojuši vairāk nekā 76 tūkstošus
reižu.
- Novadā ir stabils jaundzimušo skaits, un divas
reizes gadā svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas
novadā” ar īpašu piemiņas monētu tiek sveikti jaunie
novadnieki.
- Siguldas novada Pašvaldības policija organizējusi
bezmaksas velosipēda vadītāju apmācības, kurās
vairāk nekā 200 novadnieku ieguvuši velosipēda
vadītāja apliecību.
- Pašvaldības atbalstu saņem vairāk nekā 300
daudzbērnu ģimenes, kuriem pieejama plaša atbalsta
programma.
- Gaujas pludmalē visu vasaru kārtību un
apmeklētāju drošību uzraudzīja Pašvaldības policijas
kārtībnieki glābēji.
- Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” uzsācis īstenot
vairākus projektus, izveidots Siguldas novada
jauniešu medijs „KO”.
- Gaujas Nacionālais parks atzīmējis 45 gadu
pastāvēšanas jubileju.
- Biedrība „Aicinājums Tev” atzīmējusi 15 gadu
jubileju.
- Biedrība „Cerību spārni” atzīmējusi 15 gadu
jubileju.
- Siguldā viesojās miera vēstnesis no Japānas,
Siguldas pils kompleksā iestādot valrieksta koku.
- Ar novadnieku atbalstu balsojumu konkursā, viena
no jaunajām „airBaltic” lidmašīnām nosaukta
Siguldas vārdā.
- Virs bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” pacelts
monumentāls Latvijas karogs, kas tapis par
novadnieku ziedojumiem.
- Pašvaldības policija organizējusi drošības
nodarbības novada bērnudārzos un skolās.

MORES PAGASTS
- Noslēgusies siltumtrases un apkures sistēmas
izveide Mores pagasta pārvaldes ēkai.
- Pabeigta Mores Amatu mājas būvniecības 1. kārta;
2. kārtas būvniecību plānots turpināt tuvākajos gados.
- Turpinās projekta izstrāde, lai Mores Amatu mājas
katlumājai pieslēgtu daļu Mores pamatskolas.
- Mores pamatskolā vairākās klasēs veikts
kosmētiskais remonts.
- Pēc pašvaldības iniciatīvas uzsākta vietējā ceļa
Jūdaži–Nītaure grants ceļa posma no Jūdažiem līdz
Morei pārbūve, lai veiktu ceļa dubulto virsmas
apstrādi.
- Uzstādītas atbalsta margas pie Mores pagasta
pārvaldes ēkas un daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai
Siguldas ielā 5, lai uzlabotu piekļūšanu ģimenes ārsta
prakses vietai.
- Aizvadīti Mores pagasta svētki „Satiksimies Morē”,
organizēti dažādi kultūras pasākumi: „Koru kari
Morē”, Jāņu ielīgošana, festivāls „Baltica 2018” un
citi.
ALLAŽU PAGASTS
- Allažu pagastā veikti ielu un ceļu atjaunošanas
darbi, atjaunots segums Birztalu ielā.
- Pašvaldība veikusi grantēto ceļu sakārtošanu, veicot
grants seguma atjaunošanu un apauguma noņemšanu
vairākiem ceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi,
Vecumnieki–Bisenieki, Vecumnieki–Pullēni,
Baznīca–Kapliča, Pansionāts–Alkšņi, Darbnīca–
Stīpnieki–Bulduri, Kalni–Pādes, Šķiliņi–Ozolkalns.
- Veikta Allažu pamatskolas pamatēkas atjaunošana,
nosiltinot skolas ēku un veicot kosmētisko remontu
iekštelpās. Paplašinātas un atjaunotas arī pirmsskolas
izglītības grupu telpas un atbalsta personāla telpas
Birzes ielā 4.
- Veikta Allažu pagasta Tautas nama ēkas siltināšana,
fasādes atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
- Veikti remontdarbi Allažu pagasta bibliotēkā un
Allažu pagasta pārvaldē.
- Šogad vienkāršotā atjaunošana notikusi ēkā, kurā
atrodas Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs.
- Uzstādītas videonovērošanas kameras Jūdažos un
Allažos.
- Pašvaldība organizēja semināru novadniekiem par
daudzdzīvokļu māju siltināšanu, izmantojot finanšu
instrumentus.
- Novada svētku ietvaros aizvadīts rudens pasākums
„Dižosimies Allažos”, kā arī Vislatvijas zaļumballe.
- Allažu pagasta kapsētā veikti būtiski infrastruktūras
uzlabojumi – labiekārtots stāvlaukums un kapsētas
pievedceļš, veikti apjomīgi organisko atkritumu
utilizācijas darbi, kā arī kosmētiskais remonts
kapličā.
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2. STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS NOVĒRTĒJUMS
Siguldas novada attīstības plānošana
2018. gadā Siguldas novada pašvaldība strādāja
saskaņā ar šādiem attīstības plānošanas
dokumentiem:
1) Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.–2038. gadam, kas nosaka
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju),
stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un
specializāciju, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu
aprakstoši un grafiski. Stratēģija ir vadlīnijas
Siguldas novada Attīstības programmas, nozaru
attīstības plānošanas dokumentu, teritoriju plānojuma
un lokālplānojumu izstrādei. Stratēģija ir orientēta uz
pozitīvām izmaiņām, atbildot uz jautājumiem: kā
attīstās novads, kāda ir tā loma valstī un reģionā, kā
efektīvi izmantot esošos pilsētas un apkārtējo lauku
teritoriju resursus novada konkurētspējai;
2) Siguldas novada Attīstības programma 2018.–
2024. gadam
2017. gadā Siguldas novada pašvaldība izstrādāja un
apstiprināja Siguldas novada Attīstības programmu
2018.–2024. gadam. Izstrādājot šo dokumentu,
saglabāta attīstības pēctecība, paredzot attīstīt
Siguldas novadu kā Latvijas dabas pērli ar teicamu
dzīves kvalitāti, attīstītu tūrismu, sportu, izglītību un
kultūru. Par novada attīstības prioritāti nākamajos
gados definēta iedzīvotāju labklājība, uzlabojot
dzīves telpas kvalitāti un veidojot ekonomisko
aktivitāti veicinošu vidi. Attīstības programmas
aktuālās redakcijas izstrādē aktīvi līdzdarbojās arī
sabiedrības pārstāvji, kuri piedalījās gan tematiskajās
darba grupu sanāksmēs, gan iedzīvotāju aptaujā.
Siguldas novada attīstības programmas uzraudzības
ziņojums par 2018. gadu pieejams pašvaldības
tīmekļa vietnē www.sigulda.lv;
3) Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–
2024. gadam nosaka zemes izmantošanas politiku,
lai sekmētu novada telpisko, sociālo un ekonomisko
attīstību. Siguldas novada Teritorijas plānojums
sastāv no pieciem sējumiem:
- 1. sējums – Paskaidrojuma raksts, kas sastāv no
ievada, sadaļas par Siguldas novada teritorijas
plānojuma izstrādes nosacījumiem un metodiku un
divām saistītām galvenajām daļām – Siguldas novada
pašreizējais situācijas raksturojums, attīstības
priekšnoteikumi un iespējas un Siguldas novada
perspektīvā attīstība, kas balstīta uz Sigulda novada
attīstības programmu 2011.–2017. gadam;

- 2. sējums – Grafiskā daļa;
- 3. sējums – Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi, kas nosaka obligātās prasības novada
teritorijas izmantošanai, nosacījumus turpmākajam
plānošanas procesam un noteikumus būvniecības
īstenošanai;
- 4. sējums – Pārskats par teritorijas plānojuma
izstrādes procesu;
- 5. sējums – Izpētes un pielikumi. Šajā sējumā
ietilpst izstrādātais „Siguldas novada valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības
zonu) projekts, kura ietvaros noteiktas individuālās
aizsargjoslas 12 valsts aizsardzībā esošiem kultūras
pieminekļiem.
2017. gadā uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu
izstrāde, ko plānots noslēgt 2019. gada beigās.
4) Nozaru stratēģijas
Siguldas novada pašvaldība ieviesusi vai uzraudzījusi
vairāku nozaru plānošanas dokumentu ieviešanu:
- Siguldas pils kompleksa attīstības stratēģiju
2013.–2018. gadam, kuras mērķis ir izveidot vidi,
kurā varētu veiksmīgi attīstīt radošo uzņēmējdarbību,
tādējādi veicinot inovācijas dažādu pakalpojumu un
preču sektoros;
- Siguldas Jaunās pils attīstības stratēģiju ar
darbības plānu 2016.–2025. gadam. Stratēģijas
mērķis ir izstrādāt rīcības programmu un veicamos
uzdevumus, lai nodrošinātu atjaunotā arhitektūras
pieminekļa efektīvu darbību un palielinātu tā
ekonomisko un inovatīvo izmantošanu. Svarīgi
minēt, ka Siguldas novada pašvaldība starpreģionu
sadarbības programmas URBACT III ietvaros īsteno
projektu INT-HERIT jeb „Mazu un vidēja izmēra
Eiropas pilsētu kultūras mantojuma stratēģiju
ieviešanas tīkls”, iesaistoties ar Siguldas pils
kompleksa un Jaunās pils stratēģijām, nodrošinot to
īstenošanu augstākā kvalitātē;
- Siguldas novada Kultūras nozares attīstības
stratēģiju 2016.–2020. gadam, kas izstrādāta,
pamatojoties uz Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.–2038. gadam un Siguldas
novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam,
kuras ietvaros kultūras nozares attīstība Siguldas
novadā ir noteikta kā viena no prioritārajām jomām.
Ar kultūras nozari saistītās aktivitātes iekļaujas arī
citu nozaru attīstības uzdevumos – izglītības, tūrisma,
sporta un aktīvās atpūtas, kas noteiktas Siguldas
novada Attīstības programmā 2018.–2024. gadam.
Stratēģija nosaka kultūras attīstības vīziju novadā,
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izvirza attīstības virzienu stratēģiskos mērķus, nosaka
konkrētus uzdevumus un rīcības mērķu sasniegšanai,
kā arī stratēģijas ieviešanas indikatorus un
uzraudzības sistēmu;
- Siguldas novada Sporta un aktīvās atpūtas
attīstības stratēģiju 2018.–2024. gadam, kurā
noteikts pasākumu kopums sporta nozares un aktīvās
atpūtas attīstības prioritāšu īstenošanai. Stratēģija
sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām: 1.
Esošās situācijas novērtējuma, kas ietver esošās
situācijas aprakstu un sniedz izvērtējumu par
līdzšinējām attīstības tendencēm sporta un aktīvās
atpūtas jomā. Tas ir pamats Stratēģiskajai daļai –
sporta un aktīvās atpūtas attīstības vīzijas, prioritāšu,
mērķu un ar to saistīto uzdevumu noteikšanai. 2.
Stratēģiskās daļas, kas ietver vīziju, prioritātes,
mērķus un uzdevumus, nosakot sporta un aktīvās
atpūtas turpmākos attīstības virzienus un nākotnes
redzējumu, indikatorus un Stratēģijas ieviešanas
uzraudzības sistēmu, kā arī Rīcības plānu;
- Siguldas novada Izglītības nozares attīstības
stratēģiju 2016.–2020. gadam, kas izstrādāta,
pamatojoties uz valsts līmeņa dokumentiem, kas
nosaka izglītības nozares attīstību, kā arī spēkā
esošajiem Siguldas novada attīstības plānošanas
dokumentiem – Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013.–2038. gadam un Siguldas
novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam.
Stratēģija nosaka izglītības attīstības vīziju novadā,
izvirza attīstības virzienu stratēģiskos mērķus, nosaka
konkrētus uzdevumus un rīcības mērķu sasniegšanai,
kā arī stratēģijas ieviešanas indikatorus un
uzraudzības sistēmu. Izglītības stratēģija ir pamats
Siguldas novada pašvaldības rīcību un investīciju
mērķtiecīgai plānošanai izglītības jomā 2016.–
2020. gadam;
- Stratēģiju „Sigulda – Latvijas Olimpiskais
ziemas sporta centrs”, kuras mērķis ir prezentēt un
argumentēt Siguldas kā ziemas sporta centra
attīstības nepieciešamību, līdz 2020. gadam veicot
ievērojamas investīcijas sporta infrastruktūras izveidē
Siguldā.
- Siguldas novada jaunatnes politikas programmu
2019.–2021. gadam. Jaunatnes politikas programmas
izstrādē ir ņemti vērā šodienas un nākotnes
izaicinājumi, lai pilnvērtīgi plānotu un veiktu darbu
ar jaunatni Siguldas novadā. Siguldas novada
jaunatnes politikas programma 2019.–2021. gadam ir
pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments
novadā. Tas balstīts uz pieciem rīcības virzieniem,
kuri sasaucas ar valsts līmeņa jaunatnes politikas
plānošanu: līdzdalība; izglītība un apmācības; sociālā
iekļaušana; uzņēmējdarbība un nodarbinātība;
veselība.
Tāpat regulāri tiek veikta minēto attīstības
plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība,

atskatoties uz sasniegto un paveikto, kā arī analizējot
rezultatīvo rādītāju izpildi un īstenoto projektu
rezultātus.
5) Izveidots Siguldas identitāti veidojošs
tematiskais plānojums ar mērķi veidot kvalitatīvu
un ilgtspējīgu novada infrastruktūru un publisko
telpu. Tematiskā plānojuma izstrāde tika uzsākta
2017. gadā ar saukli „Siguldieši plāno!”; gala
redakcija publiskai apspriešanai nodota 2019. gada
aprīlī. Siguldas identitāti veidojoša tematiskā
plānojuma izstrādi iepirkuma procedūras rezultātā
veica SIA „MARK arhitekti”, šim nolūkam piesaistot
plašu ekspertu komandu ar pieredzi un zināšanām
arhitektūrā, pilsētas, ielu un ceļu, kā arī ainavu
plānošanā. Tematiskā plānojuma izstrādē tika aicināti
iesaistīties arī novada iedzīvotāji – lai iedzīvotājiem
sniegtu iespēju klātienē tikties ar pilsētplānošanas
ekspertiem un diskutēt par Siguldas vizuālās
identitātes tematiskā plānojuma vadlīnijām,
norisinājās vairākas tikšanās. Iedzīvotāju sniegtie
priekšlikumi pēc to izvērtēšanas tiks iekļauti
tematiskā plānojuma dokumentos vai izstrādes
stadijā esošajos Siguldas novada Teritorijas
plānojuma dokumentu grozījumos.
Tematiskajā plānojumā, ņemot vērā šī brīža Siguldas
telpisko struktūru, attīstības potenciālu, stratēģiskās
intereses un kultūrvēsturiskās vērtības, noteiktas
vadlīnijas turpmākai pilsētas infrastruktūras un
inženiertehnisko komunikāciju plānošanai,
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai, ēku, būvju, to
elementu un arhitektūras mazo formu risinājumiem,
kā arī rekreācijas teritoriju un zaļumvietu attīstībai un
pārvaldībai, saglabājot Siguldas identitātei
raksturīgās iezīmes un unikalitāti visos plānošanas,
projektēšanas un izveides posmos.
Siguldas vizuālās identitātes tematiskais plānojums
pieejams tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” birojā Pils
ielā 16, kā arī pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3. Informācija par tematiskā plānojuma izstrādi
pieejama arī sociālajā tīklā Facebook ar nosaukumu
„Siguldieši plāno”.
Katras plānojuma daļas rezultātus paredzēts apkopot
vienotā, publiski pieejamā vadlīniju datubāzē, kas
paredzēta pašvaldības speciālistu un iedzīvotāju
ikdienas lietošanai, veidojot pilsētas publisko telpu.
Izstrādātie plānojuma materiāli tiks integrēti telpiskā
pilsētas 3D modelī, kas kalpos par platformu dažādu,
ar pilsētas attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā – kas
ir unikāla pilsētas plānošanas un pārvaldes prakse
Latvijā.
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Siguldas novada pašvaldības realizētie projekti
2018. gadā pašvaldības Investīciju nodaļa
līdzdarbojusies 11 projektu realizēšanā, piesaistot
finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
Emisijas kvotu izsoļu instrumenta, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pārrobežu
sadarbības programmām un citiem finanšu
instrumentiem. Sporta pārvaldes vadībā tiek realizēts
projekts, piesaistot finansējumu no Eiropas Sociālā
fonda.
Projekta
nosaukums

Joma

Pašvaldības projekti aptver dažādas nozares –
izglītību, kultūru, transportu, sociālo integrāciju,
nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu, un
vērsti uz novada sakārtošanu, infrastruktūras
attīstību, iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa
paaugstināšanu.

Projekta
kopējās
izmaksas

Pašvaldības
līdzfinansējums

EUR

EUR

Iesniegts
finansēšanai no:

Statuss
2018. gada
beigās:

Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana
Siguldas novada
Kultūras centra
ēkā

Infrastruktūra,
kultūra, izglītība

7 466 527

5 545 356

Emisijas kvotu
izsoļu
instruments

Notiek
realizācija
(būvdarbi
pabeigti)

Siguldas pils
kompleksa ēku
pārbūve,
revitalizācija
uzņēmējdarbības
atbalstam

Infrastruktūra,
uzņēmējdarbība,
tūrisms

5 417 513

2 223 096

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonds

Projekts
pabeigts

Uzņēmējdarbības
atbalsta pasākumi
Siguldas novada
pašvaldības
ražošanas apbūvei
piegulošajās
teritorijās
(Zinātnes iela)

Infrastruktūra,
uzņēmējdarbība,
transports

844 483

402 189

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonds

Projekts
pabeigts

Siltumnīcefekta
gāzu emisiju
samazināšana
valsts nozīmes
arhitektūras
piemineklī Nr.8333
„Jaunā pils”

Infrastruktūra,
kultūra, izglītība,
tūrisms

904 980

404 980

Emisijas kvotu
izsoļu
instruments

Notiek
realizācija

Kultūra, vēsture,
arhitektūra
Gaujas un laika
lokos (Valsts
nozīmes kultūras
pieminekļa
Siguldas jaunās
pils restaurācija)

Infrastruktūra,
kultūra, izglītība,
tūrisms

11 358 283

2 417 387

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonds

Notiek
realizācija

Sigulda
3 980 236
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Siguldas Valsts
ģimnāzijas un
Siguldas
1. pamatskolas
atjaunošana,
pārbūve un
materiāltehniskās
bāzes
modernizācija

Infrastruktūra,
izglītība

14 830 718

10 187 591

Eiropas
Reģionālās
attīstības fonds

Notiek
realizācija

INT-HERIT

Uzņēmējdarbība,
kultūrvēsturiskais
mantojums

66 950

6 695

URBACT III

Notiek
realizācija

Mores Amatu
mājas pārbūves
projekta I kārta –
sociālo
pakalpojumu
centra izveide
Mores pagastā

Infrastruktūra,

43 606

4 360

Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku
attīstībai

Notiek
realizācija

Allažu tautas
nama ēkas
vienkāršotā
atjaunošana un
teritorijas
labiekārtošana

Infrastruktūra,
kultūra

Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku
attīstībai

Notiek
realizācija

Siguldas
pludmales pie
Gaujas
infrastruktūras
uzlabošana vides
pieejamības
veicināšanai

Infrastruktūra,
publisko ūdeņu
pārvaldība

55 557

16 665

Latvijas vides
aizsardzības
fonds

Notiek
realizācija

Jūdažu ezera
apsaimniekošanas
plāna izstrāde

Infrastruktūra,
publisko ūdeņu
pārvaldība

2 300

0

Latvijas vides
aizsardzības
fonds

Notiek
realizācija

Esi vesels Siguldas
novadā!

Sabiedrības
veselības
veicināšana

200 132

0

Eiropas Sociālais
fonds

Notiek
realizācija

sociālie
pakalpojumi

41 795

4 179

(būvdarbi
pabeigti)

(Būvdarbi
pabeigti)

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Investīciju nodaļa

2018. gadā ir uzsākta divu nozīmīgu projektu
īstenošana ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējumu. Siguldas novada pašvaldība ir
vadošais partneris projektā „Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kā ietvaros tiek
atjaunoti deviņi valsts nozīmes kultūras mantojuma
objekti septiņu pašvaldību administratīvajās
teritorijās, tostarp tiek restaurēta Siguldas Jaunā pils,
atjaunojot tajā 20. gadsimta trīsdesmitajos gados

veidoto telpu plānojumu un interjeru. Savukārt
projekta „Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas
1. pamatskolas atjaunošana, pārbūve un
materiāltehniskās bāzes modernizācija” mērķis ir
attīstīt Siguldas novada izglītības iestāžu
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču
pieejā balstītā vispārējās izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu Siguldas Valsts ģimnāzijā un
Siguldas 1. pamatskolā.
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3. SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU RESURSI UN
DARBĪBAS REZULTĀTI
Siguldas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi
2018./2017. gads

Ieņēmumu veidi
2016. gads
11 952 511

2017. gads
13 089 271

2018. gads
13 784 772

EUR
695 501

%
5,3

1 713 499

1 666 961

1 733 984

67 023

4

114 485

127 713

148 668

20 955

16,4

1 931

5 994

1 059

-4 935

-82,3

5 265

5 510

6 139

629

11,4

Pašvaldības nodevas

17 575

18 430

17 785

-645

-3,5

Naudas sodi un sankcijas

14 313

23 446

24 020

574

2,4

Pārējie ieņēmumi

52 566

43 307

17 482

-25 825

-59,6

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
atsavināšanas
Valsts budžeta transferti

65 891

34 704

346 058

311 354

897,2

5 085 307

8 917 949

13 086 216

4 168 267

46,7

Pašvaldības budžeta transferti

195 217

229 352

261 469

32 117

14

Budžeta iestāžu ieņēmumi

980 013

781 128

991 690

210 562

27

20 198 573

24 943 765

30 419 342

5 475 577

22

2 633 080

3 563 142

3 048 572

-514570

-14,4

5 840 117

8 464 363

8 347 272

-117 091

-1,4

28 671 770

36 971 270

41 815 186

4 843 916

13,1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pārējie nodokļi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts nodevas

Ieņēmumi kopā
Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā (neieskaitot ziedojumus
4 869 EUR)
Saņemtie aizņēmumi
Kopējie budžeta līdzekļi

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu veido
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas
pakalpojumi, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas,
kavējuma un soda naudas), valsts un pašvaldību
transferti (mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar
citām pašvaldībām), Eiropas Savienības fondu
projektu finansējums un aizņēmumi no Valsts kases.
Lai uzlabotu ielu un ceļu apsaimniekošanas darbu
finansēšanas kārtību, kopš 2016. gada pašvaldība ir
apvienojusi pamatbudžetu un speciālo budžetu,
iekļaujot pamatbudžetā ieņēmumus no dabas resursu
nodokļa un mērķdotāciju ielu un ceļu
apsaimniekošanai.
Siguldas novada pašvaldības 2018. gada
pamatbudžets bija 41 815 186 eiro, tai skaitā –
ieņēmumi 30 419 342 eiro, aizņēmumi no Valsts
kases 8 347 272 eiro un līdzekļu atlikums no
iepriekšējā gada 3 048 572 eiro.
2018. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars
bija 45,3% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Kopā
gada laikā iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts

13 784 772 eiro, kas ir par 5,3% vai par 695 501 eiro
vairāk nekā 2017. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars budžeta
ieņēmumos ir 5,7%, tā kopējā summa ir 1 733 984
eiro. Valsts noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa
prognoze 2018. gadam tika noteikta 80% apmērā no
kopējās aprēķinātās nodokļa summas gadā, bet gada
laikā nodoklis tika samaksāts 88% apmērā no
aprēķinātā nodokļa summas.
Transferti (dotācijas no valsts un citu pašvaldību
budžetiem) bija 13 347 685 eiro, tai skaitā
mērķdotācijas pedagogu darba algām – 4 219 809
eiro, Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējuma
daļa Eiropas savienības īstenotajiem projektiem un
cits finansējums – 6 897 267 eiro. Ieņēmumi no
citām pašvaldībām par Siguldas novada izglītības
iestāžu un sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas”
sniegtajiem pakalpojumiem bija 261 469 eiro, pārējās
mērķdotācijas, tai skaitā valsts mērķdotācija, kas
paredzēta 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai, mācību
grāmatu un mācību līdzekļu iegādei skolās,
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amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un
invalīdu asistentu pakalpojumu apmaksai –
1 953 173 eiro, pārējie transferti – 15 967 eiro.
Par pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
saņemti 991 690 eiro, kas ir par 27% vai par 210 562
eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas izskaidrojams
ar to, ka 2018. gadā ekspluatācijā nodotas Siguldas

pils kompleksa ēkas un kultūras centrs „Siguldas
devons”. Maksas pakalpojumos ietilpst interešu
izglītības iestāžu pakalpojumi, pašvaldības zemes un
telpu noma, kultūras iestāžu ieņēmumi par pasākumu
biļetēm un telpu nomu, pašvaldības aģentūras
„Siguldas Attīstības aģentūra” ieņēmumi par
sniegtajiem pakalpojumiem.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2018. gadā
aā
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis 32.97%

Saņemtie aizņēmumi
19.96%

Naudas līdzekļu atlikums
gada sākumā 7.29%

Ieņēmumi no
pašvaldības īpašuma
atsavināšanas 0.83%

Kopējā summa
41 815 186
eiro

Budžeta iestāžu
ieņēmumi 2.37%

Pārējie ieņēmumi 0.04%

Nekustamā īpašuma
nodoklis 4.15%

Pašvaldības budžeta
transferti 0.63%

Pārējie nodokļi 0.36%

Valsts budžeta transferti
31.30%

Naudas sodi un sankcijas
0.06%
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma 0.003%

Valsts nodevas 0.01%

Pašvaldības nodevas
0.04%

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Siguldas novada pašvaldības budžeta izdevumi
Funkcionālais sadalījums
Pārvalde
Sabiedriskā kārtība
Kultūra, sports
Izglītība
Teritorijas apsaimniekošana
Ekonomiskā darbība
Sociālā palīdzība
Aizņēmumu apkalpošanas
izdevumi
Transferti
Kopējie budžeta izdevumi
Aizņēmumu atmaksa
Ieguldījumi kapitālsabiedrībās
KOPĀ

2016. gads
2017. gads
2018. gads
1 283 225
1 417 476
1 546 059
232 238
331 407
377 736
1 373 493
5 925 379
6 517 166
8 769 517
9 491 158
13 991 970
2 645 043
6 476 462
7 662 228
7 277 990
6 165 443
3 554 446
1 344 621
1 393 644
2 053 332
183 859
140 392
112 767
642 346
23 752 332
1 198 296
170 723
25 121 351

512 459
31 853 820
1 772 290
285 253
33 911 363

634 409
36 450 113
2 331 488
303 346
39 084 947

2018./2017. gads
EUR
%
128 583
9,1
46 329
14
591 787
10
4 500 812
47,4
1 185 766
18,3
-2 610 997
-42,3
659 688
47,3
-27 625
-19,7
121 950
4 596 293
559 198
18 093
5 173 584

23,8
14,4
31,6
6,3
15,3

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības izdevumi 2018. gadā bija
39 084 947 eiro.
Analizējot pašvaldības budžeta struktūru atbilstoši
noteiktajām valdības funkcijām, lielākais īpatsvars
pašvaldības budžeta izdevumos bija izglītībai – 35,8%
jeb 13 991 970 eiro, tai skaitā mērķdotācija pedagoģisko
darbinieku darba algām 4 219 809 eiro, izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumiem (tehnisko darbinieku darba
samaksai, komunālajiem maksājumiem un mācību
procesa nodrošināšanai) 5 793 271 eiro. Izglītības iestāžu
remontiem un pārbūvei izlietoti 3 978 890 eiro, tai
skaitā:







Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei un
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai (jaunā
mācību korpusa būvniecībai un pašreizējās
skolas ēkas pārbūvei) un Siguldas
1. pamatskolas ēkas pārbūvei 3 477 291 eiro;
Allažu pamatskolas ēkas remontam 204 383
eiro;
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” jaunas
grupas izveidei 35 970 eiro;
Allažu pirmsskolas izglītības iestādes remontam
un jaunu grupu izveidei 93 339 eiro;
jaunu grupu izveidošanai pirmsskolas izglītības
iestādē „Tornīši”, „Saulīte” un Allažu
pamatskolas pirmsskolā 167 907 eiro.

Likumdošanas varas un izpildvaras dienestu uzturēšanai
izlietoti līdzekļi 3,96% apmērā no kopējā pašvaldības
budžeta jeb 1 546 059 eiro.
Budžeta sadaļā „Ekonomiskā darbība” ietilpst izdevumi
pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”

uzturēšanai, Būvvaldes uzturēšanai un izdevumi dažādu
attīstības projektu realizēšanai. Šajā sadaļā no kopējā
pašvaldības budžeta izdevumiem izlietoti 9,09% jeb
3 554 446 eiro. Šajā sadaļā ietilpst izdevumi ielu un ceļu
atjaunošanai, izbūvei un valsts mērķdotācija ielu un ceļu
apsaimniekošanai. Kopā gada laikā ielu un ceļu
apsaimniekošanai, ceļu remontdarbiem un pārbūvei
izlietoti 2 488 354 eiro, tai skaitā ielu un ceļu remontam
2 061 057 eiro, ielu un ceļu uzturēšanai ziemas un vasaras
periodā 427 297 eiro.
Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai un vides
aizsardzības pasākumiem izlietoti 19,6% no kopējā
budžeta jeb 7 662 228 eiro, tai skaitā teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai 7 501 686 eiro:
 Siguldas Jaunās pils ēkas pārbūvei un
restaurācijai 904 735 eiro;
 Siguldas pils kompleksa ēku pārbūvei un
teritorijas labiekārtošanai 2 839 136 eiro;
 novada teritorijas apzaļumošanai un teritorijas
uzturēšanai 569 939 eiro;
 kapu teritoriju uzturēšanai 39 342 eiro,
 pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai 64 751 eiro;
 novada ielu apgaismojumam un apgaismojuma
modernizācijai 222 119 eiro;
 pašvaldības transporta uzturēšanai, transporta
ārpakalpojumu nodrošināšana novada izglītības
un kultūras iestādēm 370 790 eiro un jauna
autobusa iegādei 221 900 eiro.
 pārējo pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai,
remontam un saimniecisko dienestu uzturēšanas
izdevumiem 974 575 eiro;
 Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma
projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un
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laika lokos” pārējo partneru projektu
finansēšanai 1 294 399 eiro (Siguldas novada
pašvaldība ir vadošais partneris šajā projektā).
Vides aizsardzībai, tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas
remontam un uzturēšanai izlietoti 160 542 eiro.
Sportam un kultūrai 2018. gadā izlietoti 16,67% jeb
6 517 166 eiro, tai skaitā Siguldas novada Kultūras
centra „Siguldas devons” ēkas rekonstrukcijai un
teritorijas labiekārtošanai – 4 228 212 eiro, atpūtas un
sporta dzīves organizēšanai novadā – 570 310 eiro,
bibliotēku darbības nodrošināšanai – 201 461 eiro,
kultūras pasākumu organizēšanai – kultūras namu un
amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai un
pasākumu rīkošanai 1 517 183 eiro.
Sociālajai aizsardzībai izlietoti 5,25% jeb 2 053 332 eiro
no kopējā budžeta. Sociālajiem pabalstiem un materiālajai
palīdzībai izlietoti 468 052 eiro, asistentu pakalpojumu

finansēšanai 123 934 eiro, pakalpojumu pieaugušajiem un
bērniem ar invaliditāti finansēšanai 201 431 eiro, bērnu un
jauniešu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā 66 131 eiro,
sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas” uzturēšanas izdevumu
segšanai 207 755 eiro, sociālās aprūpes ēkas siltināšanai
un apkures katla nomaiņai 203 206 eiro, Mores Amatu
mājas pārbūvei 312 023 eiro, Sociālā dienesta funkciju
nodrošināšanai un pārējiem pakalpojumiem 470 800 eiro.
Sabiedriskai kārtībai izlietoti 0,97% jeb 377 736 eiro no
kopējā budžeta, tai skaitā Bāriņtiesas darbības
nodrošināšanai 88 746 eiro un pašvaldības policijas
darbības nodrošināšanai 288 990 eiro.
Aizņēmumu no valsts kases pamatsummas un procentu
atmaksai izlietoti 2 444 255 eiro jeb 6,25% no kopējā
budžeta, tai skaitā aizņēmuma procentu un apkalpošanas
maksai 112 767 eiro, pamatsummas atmaksai 2 331 488
eiro.

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2018. gadā atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Aizņēmumu atmaksa
5.97%
Aizņēmumu
Transferti 1.62%
apkalpošanas izdevumi
0.29%

Ieguldījumi
kapitālsabiedrībās
0.78%

Pārvalde 3.96%

Sabiedriskā kārtība
0.97%

Sociālā palīdzība 5.25%

Kultūra, sports 16.67%
Ekonomiskā darbība
9.09%

Kopējā summa
39 084 947
eiro

Teritorijas
apsaimniekošana
19.60%

Izglītība 35.80%

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Trīs gadu laikā no 2016. līdz 2018. gadam
Siguldas novada infrastruktūras objektos investēti
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36 935 350 eiro un 2019. gadā plānots investēt
aptuveni 17 400 000 eiro.
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Siguldas novada pašvaldības saņemtie ziedojumi
2018. gadā Siguldas novada pašvaldības iestādes
saņēmušas ziedojumus 201 eiro apmērā, ziedoto
līdzekļu atlikums uz gada sākumu bija 4 869 eiro.

Gada laikā tika izlietoti 4 132 eiro atbilstoši
ziedojumos norādītajam mērķim – izglītībai.
Ziedojumu līdzekļu atlikums uz gada beigām –
938 eiro.
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Siguldas novada pašvaldības bilance

Posteņa nosaukums

Konta
Nr.

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās
(eiro)
83 149 614

Pārskata
perioda
sākumā
(eiro)
68 568 189

313 464

145 859

1000

Ilgtermiņa ieguldījumi

1.

1100

Nemateriālie ieguldījumi

1.1.

1110

1.1.1.

64 384

57 578

1.1.2.

48 341

67 493

1140

Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1.1.4.

140 239

0

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1.1.8.

60 500

20 788

1200

Pamatlīdzekļi

1.2.

78 472 283

64 246 141

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

63 906 938

49 218 859

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

578 838

164 406

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

5 530 663

3 453 815

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1.2.4.

7 859 040

10 793 212

1250

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi

1.2.5.

396 920

437 162

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

128 264

107 918

1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

1.2.7.

70 846

0

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

774

70 769

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.

4 135 156

3 984 751

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.

4 083 210

3 932 805

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

51 946

51 946

1400

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām
ilgtermiņa prasībām

1.4.

228 711

191 438

1420

Citas ilgtermiņa prasības

1.4.2.

228 711

191 438

2000

Apgrozāmie līdzekļi

2.

4 692 201

4 358 299

2100

Krājumi

2.1.

238 560

211 592

2300

Debitori

2.3.

823 981

995 366

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem

2.4.

898 343

97 900

2600

Naudas līdzekļi

2.6.

2 731 317

3 053 441

I.

BILANCE (1000+2000)

I.

87 841 815

72 926 488

1120
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50 489 247

Pārskata
perioda
sākumā
(eiro)
43 442 929

3.3.

1

149 259

Budžeta izpildes rezultāti

3.5.

50 489 246

43 293 670

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

3.5.1.

43 293 670

41 384 029

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3.5.2.

7 195 576

1 909 641

5000

Kreditori

5.

37 352 568

29 483 559

5100

Ilgtermiņa saistības

5.1.

30 594 954

20 265 818

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie
avansi

5.1.1.

25 740 530

20 116 187

5.1.5.

4 854 424

149 631

Īstermiņa saistības

5.2.-5.9.

6 757 614

9 217 741

5.2.

1 657 199

1 265 758

5.3.

1 281 660

1 370 905

5.4.

2 436 159

1 984 672

5.6.

295 857

250 463

5.7.

431 285

218 367

Posteņa nosaukums

Konta Nr.

PASĪVS

Piezīmes
Nr.

3000

Pašu kapitāls

3.

3300

Rezerves

3500

5150
5200–5900

Pārskata
perioda beigās
(eiro)

5700

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5800

Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

9 418

11 759

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

646 036

4 115 817

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.1.

61 240

58 714

5930

Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

584 796

4 057 103

I

BILANCE (3000+4000+5000)

I.

87 841 815

72 926 488

5200
5300
5400
5600

Posteņa nosaukums

Kods

Piezīmes
Nr.

ZEMBILANCE

Pārskata
perioda beigās
(eiro)

Pārskata
perioda sākumā
(eiro)

0100

Nomātie aktīvi

0.1.

734 732

730 116

9100

Zembilances aktīvi

9.1.

160 077

234 097

9130

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi

9.1.3.

147 631

214 683

9190

Citi zembilances aktīvi

9.1.9.

12 446

19 414

9500

Zembilances pasīvi

9.5.

15 062 165

6 042 471

9510

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku
instrumentu finansētajiem projektiem

9.5.1.

11 104 697

4 646 061

9520

Nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un
vadības lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu un speciālā
militārā inventāra iegādi un izveidošanu, izņemot tos, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas
Savienības politiku instrumentu finansētajiem projektiem

9.5.2.

3 220 658

814 048

9550

Nākotnes nomas maksājumi

9.5.5.

168 073

161 369

9560

Izsniegtie galvojumi

9.5.6.
568 737
420 993
Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par nekustamā īpašuma izmaiņām
Bilances vērtība
Konta
Nr.
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1240
1241
1242
1250
1251
1252
1259
1260
1261
1262
1263
1269

Posteņa nosaukums

2016. gads
(eiro)

Zeme, ēkas un būves
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei izmantotā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais īpašums
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
celtniecība
Pamatlīdzekļu izveidošana
Nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi
Turējumā nodota valsts un pašvaldības zeme
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un
būves
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību citi
īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Pazemes aktīvi
Augļu dārzi un citi stādījumi
Mežaudzes
Pārējie bioloģiskie aktīvi

2017. gads
(eiro)

2018. gads
(eiro)

37 301 397
1 455 105
16 125 256
9 815 373
3 942 101
305 029
458 762
259 680
1 880 634
3 059 457

49 218 859
1 451 994
24 174 379
12 430 653
3 893 099
312 983
478 566
245 497
3 512 148
2 719 540

63 906 938
1 450 389
33 597 044
15 617 865
3 929 391
317 861
485 844
245 497
5 050 484
3 212 563

10 210 807
96 505
10 114 302

10 793 212
7 097
10 786 115

7 859 040
8 127
7 850 913

477 412
381

437 162
373

396 920
373

477 031

436 789

396 547

0
86 321
0
1 707
63 639
20 975

0
107 918
0
1 707
63 432
42 779

0
128 264
0
1 675
62 677
63 912

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par saistībām
Konta Nr. /
klasifikācijas
kods
5000
5100
5110
5112
5150
5151
5154
5156
5200–5900
5200/5210
5212
5300/5310
5311
5312
5314
5316
5319
5400
5420
5421
5422
5424
5425
5600
5610
5611
5620
5621
5629
5700/5720
5721
5722
5723
5724
5729
5800
5810
5811

Posteņa nosaukums
Kreditori
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Saņemtie ilgtermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem
Ilgtermiņa saistības par avansā saņemtiem transfertiem par
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem)
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
no Valsts kases
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Saistības starp budžeta iestādēm
Saistības starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm
Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām
Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem
Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās
apdrošināšanas maksājumiem
Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas
maksai par aizņēmumiem no Valsts kases
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
Norēķini par darba samaksu
Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī
Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot
nodokļus)
Ieturējumi pēc izpildrakstiem
Citi ieturējumi
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pārējie nodokļi
Pārējās īstermiņa saistības
Pārējās īstermiņa saistības
Citas saistības pret personālu

37 352 568
30 594 954
25 740 530
25 740 530
4 854 424
89 647

Pārskata
perioda
sākumā
(eiro)
29 483 559
20 265 818
20 116 187
20 116 187
149 631
104 935

71 984

11 602

4 692 793

33 094

6 757 614
1 657 199

9 217 741
1 265 758

1 657 199

1 265 758

1 281 660
1 171 505
4 790
618
13 710

1 370 905
704 548
2 983
1 941
6 554

91 037

654 879

2 436 159
2 436 159
444 542

1 984 672
1 984 672
387 128

400 669

302 755

1 572 841

1 262 655

18 107

32 134

295 857

250 463

294 773
294 773

249 952
249 952

1 084

511

786
298
431 285
71 763
159 536
197 667
2 281
38
9 418
9 418
554

143
368
218 367
75 758
142 563
0
0
46
11 759
11 759
900

Pārskata
perioda beigās
(eiro)
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5813
5816
5819
5900
5910
5911
5914
5919
5930
5931
5932

Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas
līdzekļiem
Īstermiņa operatīvās nomas saistības
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Saņemtie īstermiņa avansi par precēm un pakalpojumiem
Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un
dāvinājumiem
Citi nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti
Saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem
(pasākumiem)
Citi transferti

741

601

4 943
3 180
646 036
61 240
20 815

3 283
6 975
4 115 817
58 714
21 441

8 164

4 850

32 261
584 796

32 423
4 057 103

260 204

3 276 850

324 592

780 253

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Siguldas novada pašvaldības saistību apjoms
2018. gadā pieaudzis par 26,7% jeb par 7 869 009
eiro. Būtiskāko saistību apjoma pieaugumu veido
aizņēmumu saistības pret Valsts kasi – ilgtermiņa
kreditoru sastāvā – 5 624 343 eiro, uzkrātās saistības
– 451 487 eiro, saistības par nodokļiem un sociālās

apdrošināšanas maksājumiem – 212 918 eiro: šo
pieaugumu galvenokārt veido saistības pret valsts
budžetu par pievienotās vērtības nodokli – 197 667
eiro. Savukārt, būtiski ir samazinājušies nākamo
periodu ieņēmumi un saņemtie avansi – 3 469 781
eiro un avansā saņemtie transferti – 3 472 307 eiro.
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Pārskats par prasībām
Konta Nr./
klasifikācijas
kods
1400
1420
2300
2310
2312
2314

2316
2319

2320

2329
2340
2341
2342
2349
2360
2364
2369
2370
2373
2380
2381
2389
2390
2399

Posteņa nosaukums
Ilgtermiņa prasības un
uzkrājumi nedrošām
ilgtermiņa prasībām
Citas ilgtermiņa prasības
DEBITORI
Prasības pret pircējiem
un pasūtītājiem
Prasības starp budžeta
iestādēm
Prasības starp valsts un
pašvaldību budžeta
iestādēm
Prasības pret
radniecīgajām
kapitālsabiedrībām
Pārējās prasības pret
pircējiem un pasūtītājiem
Prasības par ārvalstu
finanšu palīdzības un
Eiropas Savienības
politiku instrumentu
finansētajiem projektiem
(pasākumiem)
Citas prasības
Prasības par nodokļiem
un nodevām
Prasības par nekustamā
īpašuma nodokli
Prasības par iedzīvotāju
ienākuma nodokli
Pārējās prasības par
nodokļiem un nodevām
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem
Pārējie uzkrātie ieņēmumi
Pārmaksātie nodokļi
Pievienotās vērtības
nodoklis
Prasības pret personālu
Darbiniekiem izsniegtie
avansi
Pārējās prasības pret
personālu
Pārējās prasības
Pārējās iepriekš
neklasificētās prasības

Pārskata perioda beigās
Izveidotie
Neto
Bruto
uzkrājumi (1.–2.)
(eiro)
(eiro)
(eiro)
228 711

0

228 711
993 024

228 711

Pārskata perioda sākumā
Izveidotie
Neto
Bruto
uzkrājumi (4.–5.)
(eiro)
(eiro)
(eiro)
191 438

0

191 438

0
169 043

228 711
191 438
823 981 1 180 121

0
184 755

191 438
995 366

493 295

157 763

335 532

322 672

172 049

150 623

872

0

872

2 597

0

2 597

8 683

0

8 683

10 273

0

10 273

193 487

0

193 487

26 418

0

26 418

290 253

157 763

132 490

283 384

172 049

111 335

0

0

0

165

0

165

0

0

0

165

0

165

442 771

0

442 771

633 889

0

633 889

372 293

0

372 293

525 791

0

525 791

60 972

0

60 972

100 600

0

100 600

9 506

0

9 506

7 498

0

7 498

41 121

0

41 121

27 294

0

27 294

1 614

0

1 614

0

0

0

39 507
0

0
0

39 507
0

27 294
179 458

0
0

27 294
179 458

0

0

0

179 458

0

179 458

3 663

0

3 663

3 043

0

3 043

447

0

447

384

0

384

3 216

0

3 216

2 659

0

2 659

12 174

11 280

894

13 600

12 706

894

12 174

11 280

894

13 600

12 706

894
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Nekustamā īpašuma nodokļa prasību sadalījums atbilstoši termiņiem

NI.ZEM
NI.EKA
NI.MAJ

Līdz 1
gadam
(eiro)

Nodokļa nosaukums/termiņš

Kods

Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
Kopā

1–2 gadi
(eiro)

Vairāk nekā
5 gadi
(eiro)

3–5 gadi
(eiro)

79 948

73 033

22 951

85 666

19 387

10 176

5 456

16 635

20 952

16 776

5 111

16 202

120 287

99 985

33 518

118 503

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde

Piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
Kods

ATV.POL

Summa
(eiro)

Atvieglojuma veids
Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē
ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus,
nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

9 382

ATV.TRUC

Trūcīgām personām – 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par periodu, kurā
nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz
Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem
objektiem

869

ATV.MAZN

Maznodrošinātām personām – līdz 90 % no aprēķinātās nodokļa summas par periodu,
kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam,
attiecībā uz Nekustamā īpašuma nodokļa likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā
minētajiem objektiem

825

ATV.DAUD

Daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm

25 289

ATV.INVA

Par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi

705

ATV.PENS

Vientuļajiem pensionāriem

951

ATV.CERN

Personām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā
Biedrībām, nekustamā īpašuma objekts tiek izmantots sabiedriskā labuma darbības
jomā
Iedzīvotājiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir zeme, kura invadēta ar Sosnovska
latvāni

621

ATV.PAR
ATV.PAR
ATV.PAR

723
575
64 916

Uzņēmējiem par investīcijas ieguldījumu jaunā nekustamā īpašuma objektā
Kopā

104 856

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Siguldas novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Siguldas
pilsētas
SIA
„JUMIS”
SIA
„Siguldas
slimnīca”
SIA
„Saltavots”
SIA
„Siguldas
Sporta
serviss”
x

Reģistrācijas
Nr.

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem pēc pašu kapitāla
metodes.

Pašvaldībai piederošās daļas

uz 31.12.2018.

Līdzdalība
(%)
perioda
beigās

Bez
atlīdzības
saņemts (+)/
nodots (-)

Pārvērtēšana
(+,-)/ vērtības
samazinājums
(+,-)

0

0

-13 224

0

103 095

100,00

59 663

0

0

-124 147

0

717 377

100,00

3 034 625

243 683

0

0

133 688

-149 258

3 262 738

100,00

100

-37 506*

0

0

0

0

0

-227 593*

100,00

x

3 895 299

303 346

0

0

-3 683

-149 258

3 855 617

Reģistrētais
pamatkapitāls

Kopējais
daļu skaits

1. daļas
nominālvērtība

Daļu
skaits

Ieguldījuma
summa

Īpatsvars
%

40103032305

56 914

56 914

1.00

56 914

56 914

100

116 319

0

40003124730

1 182 821

1 182 821

1.00

1 182 821

1 182 821

100

781 861

40103055793

2 875 114

2 875 114

1.00

2 875 114

2 875 114

100

40003411141

723 882

723 882

1.00

723 882

723 882

x

x

x

x

x

x

Pārskata
perioda
sākumā
(eiro)

Palielinājums
(+)

Samazinājums
(-)

Citas
izmaiņas
(+,-)

Pārskata
perioda
beigās
(eiro)

x

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
*Dati no kapitālsabiedrību finanšu pārskatiem
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Pārējās līdzdalības biržās kotētu un nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats
Pašvaldībai piederošās daļas

uz 31.12.2018.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas
Nr.

KKS „Allažu
saime”
SIA „Rīgas
Apriņķa Avīze”
(turpinās daļu
atsavināšanas
process)

Reģistrētais
pamatkapitāls

Kopējais
daļu
skaits

1.daļas
nominālvērtība

Daļu
skaits

Ieguldījuma
summa

Īpatsvars
%

40003525960

290 150

40 808

7,11

7 306

51 945,66

17,903

40103037514

46284

46284

1

1121

1 121

2.422

Reģistrētā pašvaldības daļa pamatkapitālā saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem pēc pašu kapitāla
metodes.
Pārvietošana
(+,-) starp
1300 un/ vai
2500 līmeņa
kontiem

Samazinājums
(-)

Bez
atlīdzības
saņemts
(+)/ nodots
(-)

Pārvērtēšana
(+,-)/ vērtības
samazinājums
(+,-)

Citas
izmaiņas
(+,-)

Pārskata
perioda
beigās

51 946

0

0

0

0

0

51 946

17,903

0

0

0

0

0

0

0

0,000

Pārskata
perioda
sākumā

Līdzdalība (%)
perioda beigās

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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Pārskats par aizņēmumiem
Darījumi (+,-)

Aizdevējs

B

Mērķis

D

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

E

F

Aizņēmuma
līguma
summa
(eiro)

Pārskata
perioda
sākumā
(eiro)

Palielinājums (+)

Pārskata
perioda
beigās
(1.+3.+5.
+7.+9.)

Izmaiņas, kas nav
darījumi (+, -)

Samazinājums (-)

Kopā
(eiro)

Pārskata
periodā
(eiro)

Kopā
(eiro)

Pārskata
periodā
(eiro)

Kopā
(eiro)

Pārskata
periodā
(eiro)

(eiro)

3

4

5

6

7

10

I

1

2

Valsts kase

P-110/2013 ELFLA projekta par Allažu ciema
labiekārtošanu īstenošanu

20.05.2013.

20.05.2028.

86 644

18 860

86 644

0

-86 644

-18 860

0

0

0

Valsts kase

P-111/2013 Pulkveža Brieža ielas asfaltēšana

20.05.2013.

20.05.2028.

0

98 007

132 970

0

-41 964

-7 001

-91 006

-91 006

0

Valsts kase

P-11/2012 ERAF projekta „Siguldas dzelzceļa stacijas
ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija” īstenošana

07.02.2012.

20.12.2026.

0

465 108

749 311

0

-322 962

-38 759

-426 349

-426 349

0

Valsts kase

P-112/2013 Laurenču sākumskolas ēkas Laurenču ielā 7
renovācija

20.05.2013.

20.05.2028.

0

506 710

687 631

0

-217 114

-36 194

-470 517

-470 516

0

Valsts kase

P-135/2011 Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņu
izbūve Siguldā

26.05.2011.

20.06.2026.

0

784 106

1 554 970

0

-770 864

0

-784 106

-784 106

0

Valsts kase

P-139/2014 Siguldas Sporta skolas sporta zāles grīdas
renovācija, Gāles iela 29, Sigulda

17.04.2014.

20.04.2029.

0

55 384

68 590

0

-16 818

-3 612

-51 772

-51 772

0

Valsts kase

P-139/2018 pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta (jauna autobusa) iegāde

11.04.2018.

20.03.2025.

221 900

0

221 900

221 900

0

0

0

0

221 900

Valsts kase

P-15/2008 Allažu pamatskolas II kārtas celtniecības
finansēšana

22.02.2008.

20.02.2033.

0

325 482

426 862

0

-117 387

-16 007

-309 475

-309 475

0

Valsts kase

P-170/2013 Bērnudārza Skolas ielā 5 būvniecība

17.06.2013.

20.06.2028.

0

317 171

545 018

0

-227 847

0

-317 171

-317 171

0

Valsts kase

P-171/2013 Siguldas Jaunās pils terases rekonstrukcija II
kārta

17.06.2013.

20.06.2028.

0

141 540

192 066

0

-60 636

-10 110

-131 430

-131 430

0

Valsts kase

P-17/2007 Allažu pamatskolas III kārtas – sporta zāles
otrās daļas celtniecība

13.02.2007.

20.01.2032.

0

861 727

1 209 441

0

-393 068

-45 354

-816 373

-816 373

0

Valsts kase

P-173/2012 Tūrisma piemērotas vides izveidošana Voru
(Igaunija), Sigulda (Latvija), Sanktpēterburga (Krievija)
pārrobežu reģionos

20.06.2012.

20.07.2027.

0

495 077

729 578

0

-273 584

-39 083

-455 994

-455 994

0

Valsts kase

P-178/2016 Fasādes remonts Mākslu skolai „Baltais
flīģelis”

26.07.2016.

20.07.2031.

37 794

36 520

37 794

0

-3 930

-2 656

0

0

33 864
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Valsts kase

P-179/2016 Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve par
Laurenču sākumskolas mācību korpusu

27.07.2016.

20.07.2041.

426 584

417 810

426 584

0

-26 366

-17 592

0

0

400 218

Valsts kase

P-198/2017 Pils ielas (krustojums ar Pils, Cēsu, Līvkalna
ielām) apļveida krustojuma atjaunošana Siguldā

24.05.2017.

20.05.2032.

105 805

105 805

105 805

0

-5 527

-5 527

0

0

100 278

Valsts kase

P-199/2017 Pulkveža Brieža ielas (no Pulkveža Brieža,
Lauktehnikas un Vildogas ielas) apļveida krustojuma
atjaunošana Siguldā

24.05.2017.

20.05.2032.

93 510

93 510

93 510

0

-4 896

-4 896

0

0

88 614

Valsts kase

P-205/2015 Siguldas pils kompleksa saimnieciskās ēkas
Pils 16 pārbūve

16.06.2015.

20.06.2030.

574 582

504 050

574 582

0

-110 856

-40 324

0

0

463 726

Valsts kase

P-21/2016 Siguldas sporta kompleksa projektēšana un
būvniecība

29.02.2016.

20.02.2041.

6 355 406

5 920 654

6 355 406

0

-524 126

-89 374

0

0

5 831 280

Valsts kase

P-228/2013 Bērnudārza „Pīlādzītis” remonts

10.07.2013.

20.07.2028.

0

70 728

93 705

0

-27 912

-4 935

-65 793

-65 793

0

Valsts kase

P-23/2003 Sociālās aprūpes mājas – dienas centra
„Gaismiņas” celtniecība

26.03.2003.

20.03.2018.

85 372

2 134

85 372

0

-85 371

-2 134

-1

0

0

Valsts kase

P-237/2017 Siguldas Jaunās pils pārbūves un
restaurācijas būvprojekta izstrāde un ekspertīze

01.06.2017.

20.05.2022.

71 172

71 172

71 172

0

-12 554

-12 554

0

0

58 618

Valsts kase

P-238/2017 Skolas ēkas pārbūves un Siguldas Valsts
ģimnāzijas mācību korpusa būvprojekta izstrāde un
ekspertīze

01.06.2017.

20.05.2022.

120 740

120 740

120 740

0

-21 298

-21 298

0

0

99 442

Valsts kase

P-242/2018 Mores amatu mājas ēdnīcas pārbūve par
Amatu māju, katlu mājas pārbūve par sociālās aprūpes
centru un katlu mājas novietošana

01.06.2018.

20.05.2038.

296 240

0

296 240

296 240

0

0

0

0

296 240

Valsts kase

P-256/2015 Jumta siltināšana un seguma atjaunošana
sporta zāles fasādes, vestibila un 2. klašu remonts
Siguldas 1. pamatskolā

22.07.2015.

20.07.2030.

94 383

84 456

94 383

0

-16 551

-6 624

0

0

77 832

Valsts kase

P-257/2015 fasādes un iekštelpu remonts, skatuves
iekārtu iegāde un uzstādīšana, koncertzāles akustisko
paneļu iegāde, uzstādīšanas ventilācijas modernizācija
koncertzālē „Baltais flīģelis”

22.07.2015.

20.07.2030.

83 464

74 715

83 464

0

-14 609

-5 860

0

0

68 855

Valsts kase

P-26/2011 Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai

28.03.2011.

20.03.2026.

0

306 451

529 375

0

-250 789

-27 865

-278 586

-278 586

0
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Valsts kase

P-272/2014 Bērnudārza „Pīlādzītis” remonts

15.07.2014.

20.06.2029.

0

166 796

206 651

0

-50 733

-10 878

-155 918

-155 918

0

Valsts kase

P-325/2015 Automašīnas „Škoda Yeti Active” 2.0 TDI
iegāde

26.08.2015.

20.08.2022.

21 338

16 226

21 338

0

-21 338

-16 226

0

0

0

Valsts kase

P-326/2015 Bērnudārza „Saulīte” teritorijas
labiekārtošana

26.08.2015.

20.08.2030.

175 924

157 437

175 924

0

-30 835

-12 348

0

0

145 089

Valsts kase

P-327/2015 Bērnudārza „Ābelīte” remonts

26.08.2015.

20.08.2030.

33 890

30 345

33 890

0

-5 925

-2 380

0

0

27 965

Valsts kase

P-328/2015 Laurenču sākumskolas pagrabstāva
rekonstrukcija pārbūve un kāpņu izbūve

26.08.2015.

20.08.2030.

79 130

70 839

79 130

0

-13 847

-5 556

0

0

65 283

Valsts kase

P-329/2017 Lakstīgalas, Ziedu, Lāčplēša (no Ziedu ielas
līdz Jāņa Čakstes ielai), Jāņa Čakstes ielas asfaltbetona
seguma vienlaidus remonts Siguldā

06.07.2017.

20.06.2032.

142 586

142 586

142 586

0

-7 816

-7 816

0

0

134 770

Valsts kase

P-333/2017 Siguldas 1. pamatskolas pārbūve

03.07.2017.

20.06.2022.

33 335

9 174

33 114

23 940

-5 881

-5 881

0

0

27 233

Valsts kase

P-335/2017 Kalna ielas (no valsts galvenā autoceļa A2
līdz Noliktavu ielai) asfaltbetona seguma vienlaidus
remonts Siguldā

06.07.2017.

20.06.2032.

105 150

105 150

105 150

0

-5 792

-5 792

0

0

99 358

Valsts kase

P-341/2016 Laurenču ielas atjaunošana Siguldā

22.11.2016.

20.11.2031.

48 847

47 880

48 711

0

-4 251

-3 420

0

0

44 460

Valsts kase

P-342/2016 Gājēju celiņa izbūve Strēlnieku ielā posmā
no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai

22.11.2016.

20.11.2031.

85 240

83 776

94 376

0

-16 584

-5 984

0

0

77 792

Valsts kase

P-343/2016 Siguldas novada administrācijas un kultūras
nama ēkas vienkāršotā atjaunošana Zinātnes ielā 7

22.11.2016.

20.11.2031.

122 911

120 792

122 911

0

-10 747

-8 628

0

0

112 164

Valsts kase

P-347/2007 Allažu pamatskolas III kārtas celtniecības
pabeigšana

15.10.2007.

20.10.2032.

0

283 329

384 175

0

-115 253

-14 407

-268 922

-268 922

0

Valsts kase

P-347/2014 Jumta siltināšana un seguma atjaunošana
Mākslu skolā „Baltais flīģelis”

18.08.2014.

20.08.2029.

0

69 654

84 449

0

-19 241

-4 446

-65 208

-65 208

0

Valsts kase

P-353/2015 Pils ielas un Cēsu ielas līdz Raiņa ielai un
Cēsu ielas no Raiņa ielas līdz Pils ielai asfaltbetona
seguma vienlaidus remonts Siguldā

09.09.2015.

20.09.2030.

37 367

33 456

37 367

0

-6 535

-2 624

0

0

30 832

Valsts kase

P-354/2016 Televīzijas ielas pārbūve posmā no Līvkalna
ielas līdz Dārza ielai, Siguldā

30.11.2016.

20.11.2031.

329 605

317 945

329 605

0

-35 060

-23 400

0

0

294 545
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Valsts kase

P-36/2008 Jūdažu Sabiedriskā centra būvniecība

19.03.2008.

20.03.2018.

280 875

13 934

280 875

0

-280 875

-13 934

0

0

0

Valsts kase

P-36/2013 Siguldas Jaunās pils torņa, balkona, terases un
ieejas mezgla rekonstrukcija

26.02.2013.

20.02.2028.

0

44 628

61 969

0

-20 606

-3 265

-41 363

-41 363

0

Valsts kase

P-37/2008 Dārza ielas rekonstrukcija

19.03.2008.

20.03.2018.

1 262 230

35 216

1 262 230

0

-1 262 230

-35 216

0

0

0

Valsts kase

P-37/2013 Siguldas 1. pamatskolas sporta laukuma
būvniecība

26.02.2013.

20.02.2028.

0

233 934

325 196

0

-108 379

-17 117

-216 817

-216 817

0

Valsts kase

P-375/2013 Saimniecības ēkas fasāžu VR Pils ielā 16,
Siguldā

10.10.2013.

20.10.2028.

0

75 900

98 390

0

-27 665

-5 175

-70 725

-70 725

0

Valsts kase

P-376/2013 Telpu remonts skolas ēkai Laurenču ielā 7

08.10.2013.

20.10.2028.

0

140 551

182 065

0

-51 098

-9 583

-130 967

-130 968

0

Valsts kase

P-379/2016 Jaunā Laurenču sākumskolas mācību korpusa
automašīnu stāvlaukuma izbūve

28.12.2016.

20.12.2031.

132 520

130 200

132 520

0

-11 620

-9 300

0

0

120 900

Valsts kase

P-380/2016 Līvkalna ielas pārbūve posmā no Krišjāņa
Barona ielas līdz Televīzijas ielai Siguldā

28.12.2016.

20.12.2031.

271 200

265 872

271 200

0

-26 788

-21 460

0

0

244 412

Valsts kase

P-38/2008 Siguldas pilsdrupu estrādes rekonstrukcija

19.03.2008.

20.03.2018.

318 723

8 850

318 723

0

-318 722

-8 850

-1

0

0

Valsts kase

P-39/2004 Allažu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve

08.04.2004.

20.03.2024.

156 516

64 314

156 516

0

-156 517

-64 314

1

0

0

Valsts kase

P-39/2008 Siguldas kapu jaunās kapličas būvniecība

19.03.2008.

20.03.2018.

493 025

13 375

493 025

0

-493 025

-13 375

0

0

0

Valsts kase

P-393/2013 Tūrisma piemērotas vides izveidošana Voru
(Igaunija), Sigulda, Sanktpēterburgas (Krievija)
pārrobežu reģionos

14.10.2013.

20.10.2028.

0

312 400

420 446

0

-129 346

-21 300

-291 100

-291 100

0

Valsts kase

P-40/2008 Siguldas novada ielu, ietvju, ceļu
rekonstrukcija, remonts

19.03.2008.

20.03.2018.

1 223 670

34 195

1 223 670

0

-1 223 670

-34 195

0

0

0

Valsts kase

P-41/2008 Siguldas 3. pamatskolas jumta remonts

19.03.2008.

20.03.2018.

219 478

6 174

219 478

0

-219 478

-6 174

0

0

0

Valsts kase

P-429/2015 Ēkas Skolas ielā 3, Siguldā, telpu remonts
pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai

15.12.2015.

20.12.2030.

105 617

98 124

105 617

0

-15 041

-7 548

0

0

90 576

Valsts kase

P-433/2015 Autostāvvietas izbūve Institūta un Mores ielā
Peltēs, Siguldas pagastā

15.12.2015.

20.12.2030.

23 324

20 956

23 324

0

-3 980

-1 612

0

0

19 344
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Valsts kase

P-434/2015 Gājēju celiņu izbūve Zaļkalna ielā un Klusās
ielas pārbūve Allažu pagastā

15.12.2015.

20.12.2030.

36 207

32 500

36 207

0

-6 207

-2 500

0

0

30 000

Valsts kase

P-436/2015 Siguldas novada pašvaldības ceļu un ielu
investīciju projekts (4 objekti)

16.12.2015.

20.12.2030.

299 023

277 576

299 023

0

-42 800

-21 352

1

0

256 224

Valsts kase

P-447/2017 Paparžu ielas pārbūve Siguldā

17.08.2017.

20.08.2032.

78 090

78 090

78 090

0

-4 005

-4 005

0

0

74 085

Valsts kase

P-447/2018 Sociālo iestāžu investīciju projekta „Sociālās
aprūpes mājas „Gaismiņas”, Stīveros, Allažu pagastā,
Siguldas novadā vienkāršotā fasādes atjaunošana”
īstenošanai

02.08.2018.

20.07.2028.

203 206

0

203 206

203 206

0

0

0

0

203 206

Valsts kase

P-448/2017 Allažu pamatskolas atjaunošana
(energoefektivitātes paaugstināšana) Skolas ielā 5,
Allažos

17.08.2017.

20.08.2032.

393 462

393 462

393 462

0

-13 797

-13 797

0

0

379 665

Valsts kase

P-448/2018 Grants seguma atjaunošana un apaugumu
noņemšana autoceļiem: Pullēni–Strazdiņi; Vecumnieki–
Bisenieki; Vecumnieki–Pullēni; Baznīca–kapliča;
Pansionāts–Alkšņi un autoceļam: Kalni–Pādes, Allažu
pagastā

07.08.2018.

28.07.2028.

280 300

0

280 300

280 300

0

0

0

0

280 300

Valsts kase

P-457/2017 Bērnudārza „Pasaciņa” ēkas Skolas ielā 3,
Siguldā, telpu atjaunošana

25.08.2017.

20.08.2027.

186 053

186 053

186 053

0

-10 038

-10 038

0

0

176 015

Valsts kase

P-490/2014 Gājēju celiņa Skolas ielā no Līvkalnu ielas
līdz Krišjāņa barona ielai, Siguldā, izbūve

07.10.2014.

20.09.2029.

0

65 693

79 727

0

-18 230

-4 197

-61 497

-61 496

0

Valsts kase

P-517/2018 Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu un Allažu pamatskolas iekštelpu
atjaunošana

31.08.2018.

20.08.2028.

404 819

0

404 818

404 818

0

0

1

1

404 819

Valsts kase

P-533/2017 Autoceļa A2–Mednieki–V85 (Jūdaži) grants
seguma remonts Siguldas pagastā

02.10.2017.

20.09.2032.

139 950

139 950

139 950

0

-4 870

-4 870

0

0

135 080

Valsts kase

P-534/2017 Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei
piegulošajās teritorijās” īstenošanai

02.10.2017.

20.09.2027.

384 981

384 981

384 981

0

-74 740

-74 740

-1

-1

310 240
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Valsts kase

P-540/2018 Miera ielas seguma pārbūve un asfaltbetona
virskārtas atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Lāčplēša
ielā, Siguldā, Birztalu ielā, Allažos

14.09.2018.

20.09.2028.

789 200

0

789 200

789 200

0

0

0

0

789 200

Valsts kase

P-576/2014 Siguldas kultūrvēsturiskā pieminekļa, pils
kompleksa rekonstrukcijas īstenošanai

20.11.2014.

20.11.2029.

0

46 560

74 561

0

-30 911

-2 910

-43 650

-43 650

0

Valsts kase

P-594/2017 Nākotnes ielas pārbūve posmā no Tilta ielas
līdz Riekstu ielai

18.10.2017.

20.10.2032.

82 400

82 400

82 400

0

-4 168

-4 168

0

0

78 232

Valsts kase

P-60/2014 Saimniecības ēkas fasāžu remonts Pils ielā 16,
Siguldā

17.03.2014.

20.03.2029.

45 799

36 180

45 799

0

-45 799

-36 180

0

0

0

Valsts kase

P-61/2014 Bērnudārza Skolas ielā 5 būvniecība

03.03.2014.

20.03.2029.

0

37 935

48 042

0

-12 636

-2 529

-35 406

-35 406

0

Valsts kase

P-626/2017 Jāņa Poruka ielas pārbūve ar lietusūdens
kanalizācijas sistēmas un lietusūdens attīrīšanas sistēmas
iekārtu izbūvi

02.11.2017.

20.10.2032.

693 390

693 390

693 390

0

-23 910

-23 910

0

0

669 480

Valsts kase

P-68/2017 EKII projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā”
īstenošanai

21.03.2017.

20.03.2037.

5 653 509

3 134 721

5 653 509

2 406 788

-702 390

-590 390

-1

-1

4 951 118

Valsts kase

P-690/2017 Gājēju celiņa izbūve autoceļa V83 posmā no
Televīzijas līdz Nākotnes ielai Siguldā

20.12.2017.

20.12.2032.

57 880

57 880

57 880

0

-2 888

-2 888

0

0

54 992

Valsts kase

P-69/2017 Siguldas novada administrācijas un kultūras
nama ēkas vienkāršotā atjaunošana Zinātnes ielā

21.03.2017.

20.03.2032.

234 257

234 257

234 257

0

-16 427

-16 427

0

0

217 830

Valsts kase

P-692/2017 Siguldas novada Kultūras centra pārbūve par
zema patēriņa enerģijas ēku

28.12.2017.

20.12.2037.

1 107 755

123 455

1 107 755

984 300

-62 680

-62 680

1

1

1 045 076

Valsts kase

P-693/2018, A2/1/18/845 – Grants seguma atjaunošana
un apaugumu noņemšana autoceļiem Siguldas novadā

29.11.2018.

20.11.2028.

152 450

0

152 450

152 450

0

0

0

0

152 450

Valsts kase

P-710/2018, A2/1/18/877 – ERAF projekta
(Nr.5.5.1.0/17/I/004) „Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos” īstenošanai

10.12.2018.

20.11.2043.

328 000

0

207 130

207 130

0

0

-1

-1

207 129

Valsts kase

P-76/2010 Allažu infrastruktūras objektu sakārtošana

05.02.2010.

20.09.2025.

92 487

47 771

92 487

0

-92 487

-47 771

0

0

0
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Valsts kase

P-77/2018 ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/020 „Siguldas
Pils kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija
uzņēmējdarbības atbalstam”

07.03.2018.

20.02.2038.

632 479

0

632 479

632 479

-332 160

-332 160

0

0

300 319

Valsts kase

P-78/2018 ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/020 „Siguldas
Pils kompleksa ēku pārbūve, revitalizācija
uzņēmējdarbības atbalstam”

07.03.2018.

20.02.2038.

1 744 521

0

1 744 521

1 744 521

-85 292

-85 292

-1

-1

1 659 228

Valsts kase

P-81/2010 Allažu pamatskolas III kārtas (sporta zāles)
pirmās daļas celtniecībai

05.02.2010.

20.09.2031.

0

297 166

426 862

0

-145 908

-16 212

-280 954

-280 954

0

Valsts kase

PP-21/2018 Investīciju projektu īstenošanai (saistību
pārjaunošana)

15.08.2018.

20.02.2033.

5 861 100

0

0

0

-113 649

-113 649

5 861 100

5 861 100

5 747 451

x

x

34 237 415

21 381 945

37 576 273

8 347 272

-10 178 543

-2 331 488

-1

0

27 397 729

Kopā

x

Informācijas avots: Siguldas novada pašvaldības Finanšu pārvalde
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4. VALSTS KONTROLES REVĪZIJAS ATZINUMI UN VEIKTIE
PASĀKUMI ATKLĀTO TRŪKUMU NOVĒRŠANAI
Siguldas novada pašvaldība 2018. gadā turpināja
darbu pie Valsts kontroles finanšu revīzijas „Par
Latvijas Republikas 2016. gada pārskatu par valsts
budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”
rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanas – 2018. gadā
tika pabeigts pašvaldības ceļu audits, apkopoti audita
dati, salīdzināti ar pašvaldības grāmatvedības
uzskaites datiem, tā rezultātā veicot autoceļu un ielu,
tai skaitā caurteku inventarizāciju, pārmērīšanu un
novērtēšanu, grāmatvedības uzskaitē:


veiktas platības un vērtības korekcijas, tās
palielinot proporcionāli bilancē uzrādītajai
uzskaites vērtībai – ceļiem, ielām un caurtekām,
kuras ir grāmatvedības uzskaitē pēc iepriekšējo
gadu veiktā novērtējuma, ja to garums bija
mazāks;







veiktas platības un vērtības korekcijas, tās
samazinot proporcionāli bilancē uzrādītajai
uzskaites vērtībai un nolietojumam – ceļiem,
ielām un caurtekām, kuras ir grāmatvedības
uzskaitē pēc iepriekšējo gadu veiktā
novērtējuma, ja to garums bija lielāks;
ņemti uzskaitē ceļi, ielas un caurtekas, kuras
iepriekš nebija uzskaitītas pašvaldības bilancē,
par pamatu ņemot vērtējumā noteikto apjomu un
vērtību;
noteikta vērtība ceļiem, ielām un caurtekām,
kuras uzskaitītas pašvaldības bilancē bez
vērtības, par pamatu ņemot vērtējumā noteikto
apjomu un vērtību.
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5. SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADĀ PLĀNOTĀS
AKTIVITĀTES
Siguldas novada pašvaldības budžets 2019. gadam
plānots 29 219 055 eiro apmērā, kas sastāv no
26 493 584 eiro ieņēmumiem un 2 725 471 eiro
līdzekļu atlikuma no 2018. gada. Investīciju projektu
īstenošanai 2019. gadā plānots piesaistīt līdzekļus no
Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt
kredītu Valsts kasē. Plānots, ka 2019. gadā
pašvaldība kopumā apgūs vairāk nekā 42 miljonus
eiro, tajā skaitā veiks investīcijas novada attīstībā
vairāk nekā 18 miljonu eiro apmērā. 2019. gadā
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa plānoti 13 746 721 eiro un
speciālā valsts budžeta dotācija 339 570 796 eiro, bet
no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 838 655 eiro.
Pašvaldības pamatbudžetu veido arī ieņēmumi no
iestāžu sniegtajiem un citiem maksas pakalpojumiem
– 1 470 421 eiro, no pārējiem valsts nodokļiem un
pašvaldības nodevām, ieņēmumiem no
uzņēmējdarbības un īpašuma – 893 275 eiro, kā arī
valsts un pašvaldību transfertiem – 8 204 942 eiro.
Lielākie izdevumi 2019. gada budžetā paredzēti
izglītībai – vairāk nekā 9,8 miljoni eiro, tajā skaitā
2,8 miljoni eiro mērķdotācija pedagogu algām.
Kultūras nozarei atvēlēti turpat 1,5 miljoni eiro,
savukārt sportam – vairāk nekā 500 tūkstoši eiro.
Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai,
kā arī remontam paredzēti vairāk nekā 5 miljoni eiro,
tajā skaitā 2,6 miljoni eiro no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, 2,4 miljoni eiro – aizņēmumi no Valsts
kases, 517 tūkstoši eiro – valsts mērķdotācija no ielu
un ceļu fonda līdzekļiem. Pašvaldības īpašumā esošo
ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un
kopšanai, tajā skaitā lietus ūdens kanalizācijas
apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai un
citiem darbiem ieplānoti turpat 3,7 miljoni eiro.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot
vairāk nekā 430 tūkstošus eiro, sociālajai aizsardzībai
– vairāk nekā 1,5 miljonus eiro.
Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
deleģētajām funkcijām – Siguldas novada Tūrisma
informācijas centra, tūrisma informācijas centra
„Gūtmaņala”, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta,
Siguldas novada identifikācijas karšu programmas un
Livonijas ordeņa Siguldas pils darbības
nodrošināšanai, Siguldas pils kompleksa attīstīšanai
un Siguldas vizuālās identitātes tematiskā plānojuma
izstrādei – plānots izlietot vairāk nekā miljonu eiro.

Nozīmīgākās Siguldas novada pašvaldības
investīcijas 2019. gadā:
IZGLĪTĪBA UN SPORTS
- Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un
materiāli tehniskās bāzes modernizācija.
- Siguldas 1. pamatskolas pārbūve un materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana.
- Bērnudārza „Tornīši” teritorijas labiekārtošanas
projekta izstrāde.
- Remontdarbi izglītības iestādēs.
- Mores pamatskolas ēku pārbūves būvprojekta
izstrāde minimālā sastāvā.
- Mores Amatu mājas 2. kārtas pārbūve, ja tiks
piešķirts aizņēmums no Valsts kases.
- Siltumtrases izbūve un centrālās apkures
nodrošināšana Mores pamatskolai.
- Pirmsskolas iestāžu darbinieku atalgojuma
palielinājums.
- Skolēnu vasaras nodarbinātības projekta īstenošana.
- Bezmaksas peldētapmācības un distanču slēpošanas
nodarbības novada skolēniem .
- Projekta „Esi vesels Siguldas novadā!” norise, lai
nodrošinātu bezmaksas sporta nodarbības.
- Skeitrampu remonts Raiņa parkā.
- Līdzfinansējums projekta „Atbalsts individuālo
kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču
sākumskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Mores
pamatskolā un projekta „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai
Siguldas 1. pamatskolā, Allažu pamatskolā un
Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī vairāku projektu
īstenošanai Siguldas novada Jaunrades centrā.
- Atbalsts novada, Latvijas, Eiropas un pasaules
līmeņa sacensību norisei.
KULTŪRA UN TŪRISMS
- Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas
turpināšana.
- Siguldas pils kompleksa iekšpagalma
labiekārtošana.
- Pārvietojamo krēslu iegāde Siguldas pilsdrupu
estrādei un citiem āra pasākumiem.
- Remontdarbi novada kultūras iestādēs.
- Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un
kultūras projektu norisei.
IELAS, CEĻI, IETVES
- Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules
līdz Ventas ielai, ja tiks piešķirts aizņēmums no
Valsts kases.
- Meldru un Doņu ielas pārbūve.
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- Mālkalnu un Atbrīvotāju ielas pārbūve, ja tiks
piešķirts aizņēmums no Valsts kases.
- Ielu seguma atjaunošana Institūta ielai, Mores ielai
Allažu ielai, Stacijas ielai posmā no Rīgas ielas līdz
Allažu ielai. Ielu seguma atjaunošanas darbi tiks
veikti arī Pulkveža Brieža ielā posmā no Rūdolfa
Blaumaņa ielas līdz Pūpolu ielai un posmā no
Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Gāles ielai, Blaumaņa
ielā, Oskara Kalpaka ielā posmā no Raiņa ielas līdz
Parka ielai un Parka ielā visā tās garumā.
- Helmaņa, Jūdažu, Vizbuļu un Lauku ielas pārbūves
projektēšana.
- Asfaltbetona seguma izbūve autoceļam posmā no
valsts reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums
(P8) līdz Saltavota ielai Siguldas pagastā.
- Rūdolfa Blaumaņa ielas gājēju ietves projektēšana.
- Ielu, ceļu, laukumu un gājēju ietvju uzturēšana
ziemas un vasaras periodā.
- Satiksmes organizēšana – ceļa zīmju
uzstādīšana/atjaunošana, ielu marķēšana.
- Brauktuvi norobežojošo margu izbūve pie Laurenču
sākumskolas.
- Ietvju seguma remontdarbi gājēju ietvēm un
veloceliņiem.
- Veloinfrastruktūras uzlabošana.
- Krimuldas serpentīna ceļa remontdarbi.
- Siguldas tematiskā plānojuma izstrāde.
VIDE UN APZAĻUMOŠANA
- Siguldas novada vizuālās identitātes koncepcijas
izstrāde.
- Siguldas pils kompleksa un citu ainavu kopšana.
- Līdzfinansējums preskonteineru pilotprojektam
Leona Paegles ielā.
- Remontdarbi Siguldas kapsētas kapličā.
- Ielu apgaismojuma modernizācija.
- Līdzfinansējums daudzdzīvokļu un individuālo ēku
inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšanai un
infrastruktūras sakārtošanai.

- Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
apsaimniekošana un izbūve.
- Zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma izveides
uzsākšana.
- Gumijas seguma izveide bērnu laukumā Institūta
ielā 3.
- Raiņa parka rotaļu elementu remontdarbi,
atjaunošana un jaunu rotaļu elementu izbūve,
basketbola grozu iegāde.
- Apstādījumu veidošana un atjaunošana.
- Izbūvēto komunikāciju iegāde daudzdzīvokļu māju
rajonā Dzērveņu ielā.
- Ģeoloģiskā izpēte grantskarjeram „Kaļļi” un kūdras
purvam „Kreiļi”.
- Elektrības gaisvada līniju nomaiņas uzsākšana
Atbrīvotāju ielā, elektropieslēgumu izbūve A2 un
Pulkveža Brieža ielas krustojumā, Leona Paegles
ielā, elektropieslēguma un ielas apgaismojuma
izbūve posmā no reģionālā autoceļa Inciems–
Sigulda–Ķegums (P8) līdz Siguldas pagasta
„Pelītēm”.
- Atjaunošanas darbi Spieķu parkā.
- Vides objekta „Vēja zvans” remonts.
- Parku, mežu un zaļo zonu/koku uzmērīšana
pilsētvidē.
- Koku vainagu veidošana.
- Norobežojošo sētu iegāde pasākumu
nodrošināšanai.
- Atpūtas vietas un autobusu pieturvietas izveide pie
Siguldas pilsētas kapsētas.
- Labierīcību iekārtošana un atpūtas nojumes
atjaunošana Mores Kauju piemiņas parkā.
- Jauna bērnu laukuma un teritorijas labiekārtojuma
projektēšana Birzes ielā 4, Allažos.
- Taku izveidošana un soliņu izvietošana Saules
parkā.
- Teritorijas sakārtošana Zaļkalna ielā, Allažos.
- Alfrēda Kalniņa skvēra labiekārtojuma projekta
izstrāde.
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6. SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS PAR
PUBLISKĀ GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
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7. REVIDENTU ATZINUMS PAR SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2018. GADA PĀRSKATU
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