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VADĪBAS ZIŅOJUMS
2009.gadā paveiktais pašvaldības darba optimizācijā, darbinieku funkciju izvērtēšanā un līdzekļu taupīšanā,
ir ļāvis mums 2009.gadā samazināt budžeta izdevumus par 800 tūkstošiem latu. Rezultātā, spītējot vispārējai
situācijai valstī, aizvadīto gadu pabeidzām, apmaksājot praktiski visus pašvaldības maksājumus. Neskatoties
uz saspringto finansiālo situāciju, veiksmīgi realizējām arī vairākus nozīmīgus projektus, uzlabojām
infrastruktūru, turpinot novada attīstību. Nozīmīgi, ka 2009.gadā esam spēruši lielu soli, lai mainītos līdzi
laikam un precīzi nodefinētu savas pamatvērtības tālākai attīstībai – ar ko varam būt labākie un lepoties.
Pēdējos trīs gados Siguldas novada pašvaldības budžets strauji pieauga, tomēr 2009.gada Latvijas
ekonomiskā krīze, iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums un pieaugošais bezdarbs, palielinātais
neapliekamais minimums, kā arī palielinātais pievienotās vērtības nodoklis būtiski ietekmēja Siguldas
novada domes 2009.gada budžetu.
2009.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi bija 10 547 385 lati, - par 17,1 % mazāki nekā 2008.gadā, bet
pagājušā gadā novada iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija 5 300 263 lati – šie budžeta ieņēmumi bija krietni
mazāki nekā 2008.gadā. Kopumā aizvadītajā gadā pašvaldība iztērējusi 9,5 miljonus latu un saglabājusi
atlikumu 1,3 miljonu latu apmērā uz 2010.gadu dažādu konkrētu projektu realizēšanai. Pamatā atlikumu
veidoja līdzekļi, kas paredzēti Eiropas struktūrfondu projektu realizācijai.
2008.gada 18.decembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja novadu karti, kurā tika noteikts, ka pēc
pašvaldību vēlēšanām 2009.gada 6.jūnijā Latvijā bija jāizveido 109 novadi. Siguldas novadu no 2009.gada
jūnija veido Siguldas pilsēta, Siguldas pagasts, Mores pagasts un Allažu pagasts. Reģionālā un pašvaldību
lietu ministrija Administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamību pamatoja ar mērķi veidot ekonomiski
attīstīties spējīgus novadus, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem pašvaldību
pakalpojumiem. Allažnieki jau pirms Administratīvi teritoriālās reformas izmantoja Siguldas novada
piedāvātos pakalpojumus, piemēram, Siguldas novada skolas, savukārt siguldieši izmantoja Allažu pagasta
sociālās aprūpes māju “Gaismiņas”, Allažu pamatskolas sporta zāles pakalpojumus. No 1.jūlija Allažu
pagasta dienesti tika iekļauti Siguldas novada domes struktūrvienībās. Siguldas novada pašvaldība Allažu
pagasta iedzīvotājiem nodrošina pieeju visiem likumdošanā paredzētajiem pakalpojumiem, kā arī sniedz
pagastam iespēju atmaksāt kredītu, parādsaistības vairāk nekā trīs miljonu latu apmērā un sakārtot pagastu.
Siguldas novada aktivitāšu mērķis ir panākt sapratni un kvalitatīvu sadarbību, kurā iesaistās visi novada
iedzīvotāji.
Nozīmīgākie Siguldas novada pašvaldības paveiktie darbi 2009.gadā:
• Siguldas novads apvienojās ar Allažu pagastu;
• Noritēja Pašvaldību vēlēšanas, izveidota 15 deputātu atvērta koalīcija;
• Nodrošinātas pašvaldības funkcijas un pakalpojumu pieejamība;
• Saglabātas Siguldas novada izglītības iestādes, tostarp arī Mores un Allažu pagastos;
• Saglabāta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība;
• Apvienojot Mūzikas un Mākslas skolas, izveidota vienota Mākslu skola „Baltais flīģelis”, izveidota
vidējā profesionālās ievirzes izglītības programma mūzikā ;
• Likvidētas Siguldas 2. pamatskola un Vakara vidusskola. Uz to bāzes izveidota Siguldas novada
vidusskola;
• Optimizēts pārvaldes un iestāžu darbs, darba attiecības tika pārtrauktas ar 60 pašvaldības un 181
pašvaldības iestādes darbiniekiem. Atalgojuma fonds tika samazināts par 30%, pārējie pārvaldes
izdevumi - par 10%;
• Samazināti pašvaldības līgumu apjomi un atlīdzības (10%-30%);
• Nomaksāti Allažu pagasta parādmaksājumi 300 tūkstošu latu apmērā, sakārtotas kanalizācijas
attīrīšanas ierīces, ierīkota dzeramā ūdens atdzelžošana un apgaismojums centrā;
• Esam panākuši tādu pašvaldības pārvaldes darbu, kas devis impulsu darbiniekiem, saglabājot savu
amatu, strādāt efektīvāk, vēl tuvāk sabiedrības interesēm. Esam noteikuši principu – ikvienam būt
profesionālim un dzinējspēkam savas kompetences jomā;
• Saglabāta “Rīgas rajona slimnīca”;
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Nodrošinātas “prakses” vietas 272 iedzīvotājiem;
Izveidota Zupas virtuve;
Saglabāts pašvaldības pabalsts jaundzimušo vecākiem;
Uzsākts maznodrošināto atbalsta projekts sadarbībā ar “Elvi”;
Izveidota kredītņēmēju atbalsta grupa;
Tiek nodrošināta pārtikas paku sadales programma;
Izveidots mantu maiņas punkts;
Samazināti apkures tarifi;
Pabeigta auto stāvlaukuma būvniecība Pils ielā un labiekārtota Siguldas evaņģēliski luteriskās
baznīcas teritorija;
Parakstīts līgums par jauna bērnudārza būvniecības finansēšanu Nurmižu ielā 31;
Saņemts finansējums izglītības iestāžu, slimnīcas un poliklīnikas siltināšanai;
Realizēti vai uzsākti realizēt 13 investīciju piesaistes projekti, uzlabojot tūrisma infrastruktūru,
Siguldas novada izglītības iestādes un pašvaldības pakalpojumu sniegšanu;
Uzsākts intensīvs darbs pie vienota Siguldas novada tēla un zīmola pozicionēšanas, apvienojot gan
pašvaldības, gan citu iestāžu un privātuzņēmēju ieguldījumus;
Uzsākta atvērtā diskusija ar Siguldas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, noritējušas regulāras
tikšanās;
Sigulda kā Rīgas partnerpilsēta apstiprināta par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.gadā;
Panākta Opermūzikas svētku atgriešanās Siguldas pilsdrupu estrādē;
Aktīvi darbojies Jūdažu Sabiedriskais centrs;
Atklāta Siguldas novada kapu Jaunā kapliča;
Uzstādītas 59 videonovērošanas kameras.

2009.gadā strauji palielinājās pašvaldības sociālā atbalsta izmaksas novada iedzīvotājiem. Sociālās
nodrošināšanas funkcijas veikšanai – dažādiem pabalstiem novada iedzīvotājiem, 2009.gadā tika novirzīts
finansējums pat par 30% vairāk nekā 2008.gadā.
Ekonomiskā situācija ietekmēja arī galveno pašvaldības budžeta prioritāti – izglītību. 2009.gadā Siguldā tika
izveidota jauna izglītības iestāde – Siguldas novada vidusskola, savukārt, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ,
Siguldas 2.pamatskolas skolēni mācības turpināja citās novada skolās.
Pārmaiņas norisinājās arī novada mākslas un kultūras dzīvē – lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu izglītību,
apvienojot Mākslas un Mūzikas skolu, izveidojām Mākslu skolu, kura veiksmīgi turpina darbu, piedāvājot
arvien jaunas programmas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pagājušajā gadā, uzdrīkstoties un izvirzot lielus
mērķus, kopā ar Daini Kalnu Siguldā atjaunojām Opermūzikas svētkus un kā Rīgas oficiālais partneris
ieguvām titulu „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”.
Siguldas novads ar izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu, sakārtoto infrastruktūru un vidi, ir pievilcīga
dzīvesvieta. Esmu gandarīts, ka ik gadus Siguldā palielinās jaundzimušo un samazinās aizsaulē aizgājušo
novadnieku skaits. Novada pašvaldība, neskatoties uz valsts skarbajiem lēmumiem, cenšas atbalstīt jaunos
vecākus, tādēļ plānojam arī 2010.gadā saglabāt vecākiem paredzēto finansiālo atbalstu, lai kaut nedaudz
līdzētu ar nepieciešamo lietu iegādi un dzemdību kvalitatīvu norisi. 2009.gadā pabalstos vecākiem bērna
dzimšanas gadījumā esam izmaksājuši vairāk nekā 39 tūkstošus latu, saglabājot Latvijā lielāko jaundzimušo
pabalstu – 180 lati.
Siguldas novads krietni atšķiras no citām vietām Latvijā, jo, palielinot tūristu plūsmu, mums ir iespēja
veicināt novada attīstību un celt mūsu iedzīvotāju dzīves labklājību, radīt darbavietas un ar lieliem investīciju
projektiem arī viņiem paplašināt pieejamību dažādiem pakalpojumiem. Vislielāko atpazīstamību
starptautiskā mērogā esam ieguvuši, būdami kā aktīvās atpūtas un aktīva dzīvesveida centrs – pateicoties
dabas un kultūrvēstures objektiem, Kamaniņu un bobsleja trasei, Aerodium, piedzīvojumu parkiem un
slēpošanas trasēm. Tāpēc svarīgi ir turpināt attīstīt tādu vidi, kas mudinātu novada apmeklētājus šeit atstāt
pēc iespējas vairāk savu laiku un naudu.
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Iepretim viedoklim par Latvijas ekonomikas tālāku lejupslīdi, mēs Siguldas novadā 2010.gadu saskatām kā
attīstības gadu. Pašvaldība optimizācijas rezultātā strādājusi un turpinās strādāt ekonomiski, rodot iespēju
ietaupītos līdzekļus novirzīt attīstībai – pateicoties piesaistītajam Eiropas Savienības finansējumam gandrīz
piecu miljonu latu apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 1 180 735 latu, 2010.gadā turpināsim
realizēt vairākus nozīmīgus projektus, veidojot jaunas paliekošas vērtības:
• Līdz Valsts svētkiem uzbūvēsim jaunu bērnudārzu Siguldā, nodrošinot 128 jaunas vietas pirmsskolas
vecuma bērniem;
• Nosiltināsim trīs esošās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzus);
• Nosiltināsim divas skolas – 3.pamatskolu un 2.vidusskolu;
• Nosiltināsim pašvaldībai piederošās „Rīgas rajona slimnīcas” un poliklīnikas ēkas;
• Atjaunosim skrejceliņa segumu un uzklāsim jaunu futbola laukuma segumu Siguldas pilsētas
stadionā;
• Turpināsim realizēt projektu „Velotūrisma maršrutu izstrāde un veloceliņu izbūve”, labiekārtojot 10
kilometru bruģētu ietvju un veloceliņu;
• Turpināsim realizēt projektu „Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija”;
• Uzsāksim projektu „Ainavu plānojuma izstrāde”
• Iegādāsimies jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai, kur pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 15 000
latu;
• Realizēsim arī vairākus projektus, kas uzlabos materiāli tehnisko bāzi Siguldas novada izglītības
iestādēs un dos tām iespēju attīstīties;
• Notiks investīciju piesaiste īpašumos, kas nav pašvaldības funkcijām nepieciešami - piemēram,
dzelzceļa stacijas zonas attīstībai, saglabājot vēsturisko stacijas ēku un veidojot mūsdienīgu
transporta kustības, varbūt pat pilsētas centru;
• Tiks turpināta 2009.gada nogalē aizsāktā atvērtā diskusija ar Siguldas novada sabiedrību par
pašvaldības lomu novada attīstībā un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanā.
Pašvaldība 2010.gadā turpinās nodrošināt arī kvalitatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību un atbalstīt
izglītības kvalitātes celšanu novadā ar dažādiem piedāvājumiem interešu un pieaugušo izglītībai. Tāpat kā
līdz šim, arī 2010.gadā intensīvi turpināsies investēšana infrastruktūras sakārtošanai pagastos. Ir uzsākta
finansējuma piesaistīšana Allažu pagasta bērnudārza un bibliotēkas ēkas nosiltināšanai, kā arī ēkas
siltumapgādes rekonstrukcijai. Morē tiks izbūvēts gājēju un veloceliņš starp skolas ēkām.
2010.gadā paredzēti vairāki nozīmīgi kultūras un sporta pasākumi – Eiropas čempionāts kamaniņu sportā, II
Ziemas olimpiāde, Skandināvijas kauss distanču slēpošanā, SEB MTB maratons, „Siguldas kauss” kalnu
slēpošanā, Dailes teātra viesizrādes, Kremerata Baltica festivāls, X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki,
Opermūzikas svētki, Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, Kalniešu spēles un citi. Šie pasākumi ir
ļoti būtiski, lai Siguldas novadu apmeklētu arvien vairāk Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, sportisti un
tūristi, kuri ar savu šeit iztērēto naudu nodrošinās mūsu novadniekiem darba vietas un ienākumus.
Siguldieši ir pierādījuši, ka ar savām idejām un entuziasmu varam būt labākie kultūrā, sportā, zinātnē un citās
jomās. Pašvaldība ir atbalstījusi lieliskas idejas, daudzas no tām ieplānotas realizēt nākotnē. Turpinām būt
atvērti arī citām ierosinājumiem, kā kopīgiem spēkiem attīstīt Siguldas novadu un panākt iedzīvotāju dzīves
līmeņa uzlabošanos.
Pārraudzībā esošās iestādes: Siguldas Valsts ģimnāzija;
Siguldas 2. vidusskola;
Siguldas 1. pamatskola;
Siguldas 3. pamatskola;
Mores pamatskola;
Allažu pamatskola;
Siguldas novada vidusskola;
Siguldas Mākslu skola „Baltais flīģelis”
Siguldas Sporta skola;
Siguldas Bērnu un jauniešu interešu centrs’
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Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde;
Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”;
Siguldas pagasta pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
Siguldas pilsētas bibliotēka;
Siguldas pilsētas bērnu bibliotēka;
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka;
Siguldas pagasta Centra bibliotēka;
Allažu pagasta bibliotēka;
Mores pagasta bibliotēka;
Siguldas pilsētas Kultūras nams;
Siguldas pagasta Kultūras nams;
Mores pagasta Tautas nams;
Allažu pagasta Tautas nams;
Siguldas novada domes sociālās aprūpes māja „Gaismiņas”;
Siguldas novada domes Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs;
Siguldas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa;
Siguldas novada Bāriņtiesa.
Gada pārskats netiek konsolidēts, bet apvieno Siguldas novada domes 17 struktūrvienības un 27 pašvaldības
iestādes. Pašvaldība savā darbībā nepielieto finanšu un atvasinātos finanšu instrumentus.
Gada pārskats par 2009.gadu sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības līdzekļiem, saistībām un
saimnieciskās darbības rezultātu, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra
noteikumiem Nr.1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtību”.

Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

7

Siguldas novada domes 2009.gada publiskais pārskats

NORISES SIGULDAS NOVADĀ 2009.GADĀ
Janvāris
Siguldas novada dome paziņoja, ka pārņems savās rūpēs un saglabās Rīgas rajona slimnīcu. Tas kļuva
aktuāli pēc tam, kad 2008.gadā stājās spēkā Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums, saskaņā ar kuru
Pierīgas pašvaldībām – jaunajiem novadiem, kā arī plānošanas reģionam bija jāpārņem Rīgas rajona
padomes funkcijas, tāpat arī institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, lai nodrošinātu
pašvaldību darba nepārtrauktību un pēctecību.
Tika saņemts apstiprinājums no Eiropas struktūrfondu resursiem par finansējuma piešķiršanu projektam
„Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”. Pateicoties pašvaldības izstrādātajam
investīciju projektam 2009.gadā uzsākta un turpmāko divu gadu laikā tiks pabeigta apmēram 10 kilometrus
garu veloceliņu un gājēju ietvju rekonstrukcija un izbūve. Veloceliņa maršruts šķērsos Dārza un Nītaures
ielas krustojumu, virzīsies pa Televīzijas ielu, iekļaujot arī Līvkalna, Pētera un Miera ielas, turpināsies līdz
Kr. Barona piemineklim un Siguldas Jaunajai pilij. Tas turpināsies pa Cēsu un Ainas ielu līdz Svētku
laukumam, tad vedīs caur Lāčplēša, Ziedu, Lakstīgalas ielām uz pilsētas centru un pa Šveices, Kr.Valdemāra
un Kalna ielu vedīs līdz pat atpūtas kompleksam „Mežakaķis”. Projektā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 1,5
miljonu latu, no kuriem daļa ir piesaistītie līdzekļi no Eiropas reģiona attīstības fonda un valsts budžeta
dotācijām. Siguldas novada domes projekta līdzfinansējums ir 791 638 lati.
Ar ievērojamiem notikumiem un izciliem sasniegumiem janvārī priecēja arī novada iestādes - tika atzīmēta
Siguldas 3.pamatskolas 15 gadu jubileja, Siguldas Sporta skola valsts organizētā konkursā jau trešo gadu pēc
kārtas tika atzīta par labāko un ieguva prēmiju sporta inventāra iegādei. Savukārt Siguldas Mūzikas skolas
audzēkņi piedalījās Latvijas un starptautiska mēroga mūzikas konkursos un skolā tika izveidots Siguldas
jauniešu kamerorķestris.
Citas aktualitātes:
• Tika uzsākta kinoteātra būvniecība Tirdzniecības centrā „Šokolāde”.
• Restorāns „Aparjods” atvēra bezmaksas slidotavu un mūzikas klubu Siguldā.
• Brāļi Šici Pasaules kausa kamaniņu sportā ierindojās 3.vietā.
• Siguldieši ieguva piekto vietu Pasaules junioru čempionātā bobslejā.
• Tika atzīmēta Gaisa Trošu ceļa 40.gadadiena.
Februāris
Februārī, neskatoties uz saspringto situāciju samazinot 2009.gada pašvaldības budžetu un situāciju valstī,
laikā, kad tika lemts par māmiņu algu samazinājumu, Siguldas novada pašvaldība nolēma saglabāt pabalstu
jaundzimušo vecākiem, nosakot 180 latu pašvaldības palīdzību Siguldas novada ģimenei, kurā piedzimis
bērns. Tiesības saņemt jaundzimušo pabalstu ir vecākiem, ja vismaz viens no viņiem ne mazāk kā mēnesi
pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā, un, ja bērna dzimšana ir
reģistrēta Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Februārī stājās spēkā pašvaldībai nozīmīgais Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmums par
Gleznotājkalna saglabāšanu sabiedrībai. Siguldas novada domes cīņa par Gleznotājkalna neatdošanu
privātīpašniekiem ilga kopš 2004.gada.
Citas aktualitātes:
• Pirmoreiz Siguldā notika Skandināvijas kauss distanču slēpošanā, kurā piedalās spēcīgākie
Ziemeļvalstu nu Baltijas valstu slēpotāji.
• Gaujas Nacionālā parka administrācija un vietējās pašvaldības vienojās par sadarbību projektā
„Eiropas izcilākie tūristu galamērķi”.
• 30.reizi notika slēpošanas un snovborda sacensības „Siguldas kauss”.
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Marts
Martā tika atklāta Siguldas kapu Jaunā kapliča, kurā ir lielā zāle, piemiņas brīža telpa, zvana tornis, Eiropas
standartiem atbilstoša saldētava, saimniecības telpas un tualetes kapsētas apmeklētājiem. Jaunas kapličas
būvniecība bija nepieciešama, jo Siguldas kapu teritorija ir krietni palielinājusies un jaunie kapi atrodas tālu
no vecās kapličas, turklāt tā bija ļoti maza un nespēja pienācīgi nodrošināt tai nepieciešamās funkcijas.
Tika piešķirts Siguldas novada domes finansējums gandrīz 20 izglītības un kultūras projektiem, kuri tika
iesniegti pašvaldības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā.
Siguldas novadā tika uzstādītas 59 videonovērošanas kameras, uzlabojot iedzīvotāju drošību.
Pirmoreiz Siguldas novadā notika pasākums „Jauniešu gada balva”. Par sasniegumiem 2008.gadā deviņās
nominācijās, trīs balvas saņēma arī Siguldas novada dome - par atbalstu Jauniešu iniciatīvu centra tapšanā,
izveidoto Raiņa parku un realizētajiem izglītības un kultūras projektiem.
Citas aktualitātes:
• Siguldā tika atklāts mūsdienīgs kinoteātris „Lora” – tajā ir divas zāles, 84 skatītāju sēdvietas.
• Siguldas 1.pamatskolas deju kolektīvam „Purenīte” 15 gadu jubileja.
Aprīlis
Siguldas novada dome parakstīja līgumu pilsdrupu rekonstrukcijas uzsākšanai. Pašvaldības projekts
„Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” tika sagatavots
investīciju piesaistei no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Rekonstrukcijas darbi ilgs trīs gadus. Pēc
rekonstrukcijas tūristi varēs uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un Ziemeļu torņos, pastaigāt pa mūri, izbaudīt
senatnīguma auru un ainavas, kas pavērsies uz Gaujas senleju un pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa
vēsturiskajiem centriem. Rekonstrukcijas rezultātā pilsdrupas būs pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām – tiks izbūvēti pacēlāji un uzbrauktuves. Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas izmaksas ir vairāk
nekā 835 tūkstoši latu, no kuriem 84% finansē ERAF, 3% - valsts, bet pārējais ir Siguldas novada domes
līdzfinansējums.
Pašvaldība saņēma finansējumu arī aktīvās atpūtas laukuma izveidei Depo ielā, kura izveidi Siguldas novada
dome uzsāka jau 2008.gadā un centās piesaistīt papildus līdzekļus kvalitatīva sporta laukuma izveidei.
Finansējuma piešķiršanu apstiprināja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija projekta
realizācijai piešķirot gandrīz 5 tūkstošus latu. Sporta laukumā izveidots futbola laukums, jauns pludmales
volejbola laukums un uzstādītas piecas vingrošanas ierīces, paverot iespējas jauniešu aktīvās atpūtas un
sporta aktivitāšu realizēšanai.
Citas aktivitātes:
• Tika atklāta kultūras un mākslas telpa „Siguldas Tornis” - jauns infrastruktūras objekts Siguldā, kas
izveidots bijušā ūdenstorņa telpās pie Siguldas Dzelzceļa stacijas.
• Noritēja starptautiska konference “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā”.
• Siguldā notika starptautiskas līnijdēļa sporta sacensības.
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Maijs
Maijā pašvaldība pabeidza labiekārtošanas darbus pie Siguldas evaņģēliski luteriskās baznīcas, kas tika
uzsākti 2008.gada rudenī. Tika izbūvēti apgaismoti gājēju celiņi, izveidoti jauni apstādījumi un atjaunots
zālājs. Baznīcas dīķa nostiprināšanā un sakopšanas darbos iesaistījās arī Gaujas nacionālā parka
administrācija, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Labiekārtošanas darbu
kopējās izmaksas sasniedza 30 000 latus. Pēc darbu pabeigšanas baznīcas dīķī ierīkota arī dekoratīvā
strūklaka, kas vasaras sezonā darbojas visu diennakti. Dienas tumšajā laikā, ieslēdzoties ielu
apgaismojumam, tā tiek izgaismota.
Pašvaldība parakstīja līgumu par Opermūzikas svētku norisi Siguldā, tādā veidā atjaunojot tradīciju organizēt
Opermūzikas svētkus Siguldas pilsdrupu estrādē. Pašvaldība uzņēmās aktīvi iesaistīties pasākuma
organizēšanā, nodrošinot saimniecisko, tehnisko un drošības infrastruktūru svētku laikā.
Pašvaldības Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” saņēma finansējumu no Bērnu, ģimenes un integrācijas lietu
ministrijas Starptautiskās jaunatnes dienas organizēšanai augustā. Projekta ietvaros notika jauniešu
organizāciju tikšanās, spēles, radošās darbnīcas, orientēšanās, teātra sporta turnīri, fotokonkurss, īsfilmu
demonstrēšana, informatīvo punktu izveide par karjeras un izglītības iespējām, kā arī jauno talantu
uzstāšanās.
Citas aktivitātes:
• Siguldas novads atbalstīja akciju – jauna Ginesa rekorda uzstādīšanu – lielāko basketbola turnīru
pasaulē, kura mērķis bija sasniegt jaunu pasaules rekordu, izspēlējot lielāko basketbola spēļu skaitu
vienā dienā.
• Noritēja akcija „Šķiro pa tīro Siguldā”, kuru rīko Latvijas zaļais punkts un Siguldas novada dome, kā
arī atkritumu apsaimniekotāji SIA „Jumis”.
• Noritēja deju kolektīva „Vizbulīte” 45 gadu jubilejas un salidojuma pasākumi.
• Serpentīna ceļa skrējienā uzstādīja jaunu skrējiena rekordu - Jēkabs Dzenis pievarēja distanci
3:03,270 minūtēs.
• Ar daudzveidīgiem radošiem pasākumiem Siguldas Mākslas skola iesaistījās akcijā „Iestādi ideju”.
• Siguldas gaisa tramvaja kasiere - pavadone Silvija Reitere par mūža ieguldījumu darbā saņēma vienu
no valsts augstākajiem apbalvojumiem – Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes goda zīmi.
• Notika pirmais Siguldas Jauniešu kamerorķestra koncerts.
• Siguldas novadā noritēja Latvijas forums, ko organizēja Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās
analīzes komisija, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras
centru asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija.
• Siguldas pilsdrupās, novada svētku laikā, notika Švāģermūzikas festivāls ar grupu Boney M,
„Labvēlīgais tips” un Ufo piedalīšanos.
• Tika atzīmēta Siguldas un Štūres (Vācijā) draudzības 20.gadadiena.
• Tika atjaunoti sadarbības līgumi ar Keilu (Igaunijā) un Birštonas (Lietuvā).
Jūnijs
Svarīgākais notikums Siguldas novadā jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas, kuru rezultātā tiek ievēlēta jauna
Siguldas novada dome, apvienojot Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta, Mores pagasta un Allažu pagasta
deputātus. Vislielāko vēlētāju atbalstu guva politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība” iegūstot
36,49% novada vēlētāju atbalstu, otra visvairāk atbalstītā bija „Zaļo un zemnieku savienība” ar 24,30%
balsu, savukārt trešajā - partija „Jaunais laiks”, iegūstot 11,68% vēlētāju balsu. Siguldas novada domē
ievēlēti 15 deputāti: Uģis Mitrevics (politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība”), Jolanta Borīte
(politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība”), Dainis Dukurs (politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu
apvienība”), Līga Sausiņa (politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība”), Eva Viļķina (politiskā partija
„Rīgas apriņķa novadu apvienība”), Guntars Zvejnieks (politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība”),
Jānis Zilvers („Zaļo un zemnieku savienība”), Aivars Jakobsons („Zaļo un zemnieku savienība”), Māris
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Malcenieks („Zaļo un zemnieku savienība”), Ainars Vāgners („Zaļo un zemnieku savienība”), Jānis
Kiršteins ("Jaunais laiks"), Verners Bērziņš ("Jaunais laiks"), Jānis Strautmanis (partija "LPP/LC"), Andris
Zaviļeiskis ("Pilsoniskā savienība"), Jānis Odziņš (apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK").
Citas aktualitātes:
• Pēc rekonstrukcijas atklāts tirdzniecības centrs „Raibais suns”.
• Siguldas peldvietai piešķirts Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikāts.
• Norit VI Kremerata Baltica festivāls.
• Līgo svētkos Svētku laukumā notika pasākums „Jāņi dzied”, kas tika translēts Latvijas televīzijā.
• Ar pašvaldības atbalstu izdota grāmata „Teātris Siguldā”, kas sniedz ziņas par Siguldas teātra
pirmsākumiem, dibinātājiem, teātra dzīvi 20.gadsimta 20.-30.gados, par aktieru saimi un
personībām.

Jūlijs
Teritoriālās reformas rezultātā, Siguldas novadam pievienoja Allažu pagastu.
Jauno deputātu sasaukuma domes sēdē par Siguldas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Uģi Mitrevicu.
Par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Jāni Zilveru, bet izpilddirektores amatu uzticēja pildīt Inesei Zīlei.
Pašvaldības vadība pieņēma virkni nozīmīgu lēmumu, lai ekonomētu līdzekļus budžetā. Tika lemts par algu
samazinājumu domes priekšsēdētājam un vietniekam, kā arī pašvaldības darbiniekiem. Rezultātā pašvaldībā
strādājošajiem noteica par 30% mazāku atalgojumu nekā 2008.gadā.
Jūlijā, sekojot norisēm valstī, notika arī ievērojamas izmaiņas Rīgas rajona slimnīcas darbā, nosakot
slimnīcas kompetenci nodrošināt tikai neatliekamo veselības aprūpi vai veselības aprūpi saskaņā ar maksas
pakalpojumu cenrādi. Iepretim valsts lēmumiem, Siguldas novada pašvaldība un Rīgas rajona slimnīcas
vadība strikti iestājās par Dzemdību nodaļas saglabāšanu un slimnīcas pastāvēšanu. Noritēja slimnīcas darba
optimizēšana, tika atvērta Rehabilitācijas nodaļa, piesaistīti viesārsti. Rīgas rajona slimnīcas Dzemdību
nodaļas labiekārtošanā pēdējo gadu laikā ieguldīti vairāki simti tūkstoši latu gan valsts, gan pašvaldību
investīciju veidā un pēc pieņemto dzemdību skaita tā ir otrā lielākā dzemdību nodaļa Vidzemē.
Pašvaldība uzsāka akciju „Dāvini ideju domei”, kuras ietvaros Siguldas novada iedzīvotāji tika aicināti
izteikt savas ierosmes pašvaldības darba optimizēšanai un prioritāšu noteikšanai. Domes vadība uzsāk aktīvu
dialogu ar iedzīvotājiem un Siguldas novada uzņēmējiem, rīkojot vairākas tikšanās. Diskusijas interešu
grupās gan pilsētā, gan pagastos turpinājās arī rudenī un ziemā.
Pašvaldība par saviem resursiem nolēma saglabāt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, lai gan jūlijā
pieņemtie grozījumi Vispārējās izglītības likumā noteica, ka tā vairs nav obligāta un būs ierobežota.
Apmācību turpināja nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes un Siguldas 3.pamatskola.
Citas aktualitātes:
• Siguldas pilsdrupu estrādē noritēja atjaunotie Opermūzikas svētki.
• Siguldas novada sportisti kļuva par Latvijas Jaunatnes olimpiādes čempioniem badmintonā un
vieglatlētikā.
• Siguldas novadā noritēja starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2009”.
• Notika Piedzīvojumu sacīkstes „Siguldai 802”.
• Noritēja Depo ielas sporta laukuma labiekārtošana.
• Siguldietis Arnolds Strenga Latvijas komandai izcīnīja sudraba medaļu šķēpmešanā Eiropas
Jaunatnes olimpiādē.
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Augusts
Ievērojamas pārmaiņas augustā piedzīvojušas Mūzikas un Mākslas skola – reorganizācijas ietvaros izveidota
vienota Mākslu skola „Baltais flīģelis” un darbu uzsāka Siguldas Mūzikas vidusskolas nodaļa. Administratīvi
apvienojot Mūzikas un Mākslas skolas, kļuva iespējams taupīt līdzekļus un nodrošināt pedagogiem algas.
Tas bija būtiski, jo valsts piešķirtais finansējums 2009.gadā nebija pietiekams, lai īstenotu profesionālās
ievirzes izglītību atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Tādēļ Siguldas novada dome nolēma
piešķirt daļu finansējuma, lai nezaudētu profesionālo izglītības iestāžu kvalitātes līmeni. Mākslu skola
„Baltais flīģelis” uzsākusi arī vairākas jaunas apmācību programmas pirmsskolas vecuma bērniem nu
pieaugušajiem.
Par Pašvaldības policijas priekšnieku kļuva Māris Garjānis, uzsākot darbu pie policijas restrukturizācijas.
Reorganizējot Siguldas Vakara vidusskolu, Laurenčos tika izveidota Siguldas novada vidusskola, paplašinot
iespēju novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību dienas,
vakara un neklātienes mācību programmās. Būtiska nozīme Siguldas novada vidusskolai ir arī pieaugušo
izglītības attīstībā – tās telpās tika nodrošināta dažādu tālākizglītības kursu un semināru norise.
Citas aktualitātes:
• Siguldā norisinājās VII Starptautiskais tautas deju festivāls „Sudmaliņas”.
• Noritēja plaši pasākumi Starptautiskās Jauniešu dienas ietvaros.
• Trūcīgie iedzīvotāji saņēma Latvijas Sarkanā krusta produktus. Sociālā riska un trūcīgo ģimeņu
bērniem dāvināja iespēju bez maksas atpūsties nometnē.
• Novadnieki piedalījās Baltijas vienotības stafetē „Sirdspuksti Baltijai”.
• Siguldas novada dome un Tautas teātris izglītības iestāžu darbiniekiem dāvināja izrādi
„Skroderdienas Silmačos”.
Septembris
Septembrī veikalu tīkls „Elvi” un Siguldas novada dome uzsāka sociālo atbalsta programmu
maznodrošinātajiem. Pateicoties pašvaldības iniciatīvai un atbalstam, Siguldas novads kļuva par pirmo vietu,
kur maznodrošinātie - pensionāri, invalīdi, daudzbērnu ģimenes, bezdarbnieki un citi grūtībās nonākušie varēja saņemt speciālu karti, kas deva iespēju dažādus produktus veikalos „Elvi” nopirkt par zemākām
cenām.
Siguldas novada dome pabeidza auto stāvlaukuma būvniecību Pils ielā – izveidoja apgaismotu bruģētu
laukumu 6 000 m2 platībā, nodrošinot stāvvietas 44 vieglajām automašīnām un 10 autobusiem. Projekts par
stāvlaukuma būvniecību tika apstiprināts jau iepriekšējos gados un kalpoja kā pašvaldības līdzfinansējums
un garants ES fondu līdzekļu piešķiršanai Gaujas nacionālā parka administrācijas Dabas izglītības centra
„Baltā pils” būvniecībai.
Starptautiska žūrija nolēma, ka Rīga un Sigulda kā tās partnerpilsēta kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu
2014.
Siguldas novada domes deputāti nosūtīja atklātu vēstuli Ministru prezidentam un Veselības ministrei, kurā
lūgts rast iespēju turpināt SIA „Rīgas rajona slimnīcas” Siguldā Dzemdību nodaļas darbu.
Citas aktualitātes:
• Notika Vienības velobrauciens.
• Siguldā notika Baltijas kausa izcīņa riteņu nobraucienos no kalna.
• Atklāja mākslīgā ledus starta estakādi kamaniņu braucējiem, bobslejistiem un skeletonistiem.
• Rīgas rajona slimnīcai piešķīra aprūpes slimnīcas statusu, rasta iespēja atkal atvērt Terapijas nodaļu
un izveidot ķirurģiska un ginekoloģiska profila dienas stacionāru.
• Allažu pagastā atklāja specializēto balonlidotāju lidlauku.
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Oktobris
Iesaistoties Nodarbinātības Valsts aģentūras projektā, Siguldas novada pašvaldība rada iespēju nodarbināt
272 novada bezdarbniekus. Projekta ietvaros bez darba palikušie Siguldas novada iedzīvotāji labiekārtoja un
novada teritoriju, veica mežu sakopšanas un ceļu apkopšanas darbus gan Siguldā, gan Siguldas, Allažu un
Mores pagastos, veica sīkus remontdarbus un strādāja pašvaldības iestādēs kā palīgstrādnieki
saimnieciskajos dienestos un sociālās aprūpes jomā. Bezdarbniekam par pilna laika darba praktizēšanu (40
stundas nedēļā), ik mēnesi tika maksāta stipendija 100 latu apmērā, saglabājot bezdarbnieka statusu un
neaprēķinot nodokļu maksājumus, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas no saņemtās stipendijas summas.
Pašvaldībā darbu uzsāka grūtībās nonākušo kredītņēmēju atbalsta grupa – Siguldas novada domes dienestu
darbinieki sniedza konsultācijas cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās ar kredīta atmaksu.
Siguldā samazināja apkures tarifu – vienošanos ar siltumapgādes uzņēmumu SIA „Wesemann Sigulda”
panāca novada domes Koncesiju komisija. Pēc pašvaldības iniciatīvas tika panākta vienošanās par apkures
tarifa samazinājumu gandrīz 12% apmērā.
Siguldas novada pašvaldība uzsāka vairākas sociālā atbalsta programmas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Darbu uzsāka zupas virtuves pilotprojekts, divas reizes nedēļā nodrošinot zupu vai biezputru
un maizi trūcīgajiem novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem krīzes situācijā, kuri palikuši bez iztikas
līdzekļiem un saņēmuši Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes atbalstu palīdzībai. Zupas
virtuves pakalpojumus saņēma vairāk nekā 200 trūcīgie un mazturīgie novada iedzīvotāji. Zupas virtuve
pieejama Siguldas pilsētā, Siguldas pagastā, Mores pagastā, Jūdažos, Nurmižos un Allažu pagastā. Sadarbībā
ar Latvijas Sarkano Krustu Siguldas novada pašvaldība palīdzējusi izsniegt pārtikas pakas cilvēkiem, kas
2009.gadā saņēmušas pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu, kā arī
personām bez noteiktas dzīvesvietas. Pensionāru biedrība „Sigulda” un Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas
nodaļa atvēra lietoto, sadzīvei noderīgo mantu un apģērbu maiņas punktu. Tajā ikviens var nodot mantas,
kuras pašam saimniecībā vairs nav nepieciešamas, lai tādā veidā palīdzētu trūcīgākiem cilvēkiem.
Pašvaldība ieguva finansējumu izglītības un medicīnas iestāžu siltināšanai. Projekta „Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību ēkās” ietvaros kļuva iespējams veikt siltināšanas darbus vairākās Siguldas novada
izglītības iestādēs: Siguldas pilsētas bērnudārzā, bērnudārzā "Pīlādzītis", bērnudārzā "Saulīte", Siguldas
3.pamatskolā un Siguldas 2.vidusskolā, kā arī Rīgas rajona slimnīcā un poliklīnikā. Siguldas novada
pašvaldības iestāžu siltināšanas projekti tiks realizēti līdz 2010.gada beigām.
Citas aktualitātes:
• Notika vairākas pašvaldības vadības un darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
• Pašvaldības policija veica kampaņu „Sakārtosim Siguldas novadu kopā”.
• Apgāda „Likteņstāsti” vadītāja Anita Mellupe uzsāka akciju Siguldas novadā dokumentālas
grāmatas „Siguldieši. Stāstos, nostāstos, leģendās” materiālu vākšanā
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Novembris
Novembrī tika saņemts apstiprinājums finansējuma piešķiršanai no Sorosa fonda pašvaldības sagatavotajiem
investīciju projektiem Allažu pamatskolai un Siguldas novada vidusskolai. Atbalstīts projekts "Siguldas
novada vidusskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru", kura ietvaros
tiks organizētas izglītojošas programmas un apmācības mājsaimniecības budžeta veidošanā, komercdarbības
pamatos, laika racionālā plānošanā, komunikācijas prasmju veicināšanai uzņēmējdarbībā, kā arī apmeklēt
sociālpsiholoģiskos treniņus un izzināt ģimenes psiholoģiskos aspektus. Projekta "Kopā varam vairāk"
ietvaros Allažu pamatskolā tiks organizētas un vadītas atbalsta programmas krīzē nonākušajiem, veidotas un
realizētas motivācijas programmas. Iedzīvotāji varēs piedalīties interešu kopās, diskusiju klubos un
izglītojošās programmās. Cilvēkiem ar radošajiem talantiem būs iespēja vadīt radošās darbnīcas. Tiks
sniegts atbalsts bērniem ar īpašajām vajadzībām, lai palīdzētu viņiem pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un
skolā. Projekta rezultātā Allažu pamatskola izveidosies par centru, kur sanākt un aktīvi darboties dažādu
vecumu un interešu iedzīvotājiem.
18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā vairāki novada pedagogi,
skolēni, sabiedriski aktīvie ļaudis saņēma apbalvojumus. Goda zīmes saņēma nomināciju „Gada cilvēks
2009” ieguvēji:
• Par ieguldījumu Siguldas novada uzņēmējdarbības un novada attīstībā - Jānis Bormanis – uzņēmējs,
SIA „Ilga Sigulda” īpašnieks un Siguldas luterāņu draudzes vadītājs, par tirdzniecības centra
„Šokolāde” un kino „Lora” izveidi (199 balsis);
• Par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā - Līga Ādamsone un Ligita
Zilgalve - Biedrība „LiLī”, par mākslas telpas „Siguldas Tornis” izveidi (220 balsis);
• Par ieguldījumu novada izglītības attīstībā - Līga Sausiņa - Siguldas Valsts ģimnāzijas direktore
vietniece, bioloģijas skolotāja, par vairāku mācību grāmatas izdošanu, ieguldījumu novada izglītības
attīstībā (198 balsis);
• Par ieguldījumu novada sabiedriskajā dzīvē - 2. Aivars Janelsītis – Siguldas infrastruktūras,
komunālās un mājokļu saimniecības nozaru darbinieks – par plašo novadpētniecības materiālu
apkopojumu un Siguldas pasažieru uzkarināmā trošu ceļa (gaisa vagoniņa) izbūves ideju un
realizāciju (186 balsis);
• Par ieguldījumu labdarībā - Jānis Baltiņš un Miervaldis Jeņčs – „Zaļā kora” vadītāji, par iegūto
ziedojumu pensionētajiem Siguldas novada pedagogiem (263 balsis);
• Par ieguldījumu novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā - Jānis Lazdāns - Biedrības A2
valdes loceklis, Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents, par aktīva dzīvesveida popularizēšanu
un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšanu (159 balsis).
• Par ieguldījumu labdarībā apbalvot arī Anitu Fritsoni - "Siguldas oga" īpašnieci, par dāvātajām ogām
bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni” ģimenēm;
Citas aktualitātes:
• Pašvaldība izmaksāja pabalstus 194 novada politiski represētām personām.
• Pasniedza Valsts apbalvojumu - piemiņas zīmes 145 Siguldas novada iedzīvotājiem – 1991.gada
barikāžu dalībniekiem.
• Siguldas badmintonisti piedalījās Eiropas čempionātā jauniešiem
• Allažu pagastā un Mores pagastā darbu uzsāka jauna ģimenes ārste.
• Parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas čempionāta kamaniņu sportā organizēšanu.
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Decembris
Pašvaldība parakstīja līgumu par jauna bērnudārza būvniecības finansēšanu Siguldā, Nurmižu ielā 31.
Finansējumu pēc pašvaldības sagatavota investīciju piesaistes projekta garantē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds. Būvniecības rezultātā tiks uzbūvēta pirmskolas izglītības iestāde ar sešām grupiņām, mūzikas un
rotaļu telpām, administratīvo daļu, virtuves un veļas mazgājamo bloku, kā arī labiekārtota teritorija ar
nojumītēm, rotaļu elementiem un apzaļumošanas elementiem. Pirmsskolas izglītības iestāde projektēta 128
bērniem. Projekta izmaksas ir ap 900 tūkstošiem latu, no kurām 85% sedz Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējums un 15 % ir pašvaldības attiecināmās izmaksas.
Decembrī Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics parakstīja abu pilsētu nodomu protokolu par gatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam.
Turpinājās pašvaldības sarunas ar Siguldas novada uzņēmējiem par vienotu Siguldas novada zīmola attīstību
un tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanu.
Tika parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Olimpisko komiteju par Latvijas II Ziemas Olimpiādes rīkošanu
Siguldā 2010.gadā.
Citas aktualitātes:
• Ar privātuzņēmēju iniciatīvu un pašvaldības atbalstu Raiņa parkā tika izveidota bezmaksas publiskā
slidotava.
• Tika svinēta Siguldas Mūzikas skolas 50 gadu jubileja.
• Siguldā norisinājās Junioru Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā.
• Noslēdzas veloceliņu projekta izstrāde.
• Tika pabeigts Siguldas pilsdrupu tehniskais projekts.
• Siguldieši Svētku laukumā sagaidīja Jauno gadu.
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SIGULDAS NOVADS
Siguldas novads izveidots 2003.gada jūlijā, apvienojoties Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam un Mores
pagastam. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 2009.gada jūnijā Siguldas novadam tika pievienots
Allažu pagasts.
Siguldas novadā ir labi attīstīta infrastruktūra, iespējas brīvā laika pavadīšanai un sevis pilnveidošanai.
Pateicoties iedzīvotāju skaita pieaugumam, palielinās pašvaldības budžeta ieņēmumi un rodas vairāk iespēju
investīcijām, kas veicina novada turpmāko attīstību.
Platība
km2
Siguldas pilsēta

18,5

Siguldas pagasts

96,9

Mores pagasts

88,2

Allažu pagasts

156,7

Kopā:

360, 3

2004.gadā apstiprināts
Siguldas novada logo
(autors
Indulis
Martinsons),
kura
pamatu veido zelta lapas
Gaujas senlejā. Senlejas stāvie krasti, iekrāsoti zeltā un sarkanīgā okerā, kontrastē
ar tumši zilo Gaujas ūdeni. Tilts pār Gauju savieno abus krastus un simbolizē
vairāku teritoriju savienību- Siguldas novadu.

2005.gadā apstiprināts Siguldas 800 gades logo (autors I.Martinsons) - trīs stilizētas
viduslaiku atslēgas simbolizē trīs pilskalnus Gaujas krastos – Turaidu, Krimuldu un Siguldu,
vietas, kur ap 1207.gadu meklējami Siguldas pirmsākumi.

2006.gadā apstiprināts Siguldas novada moto „Elpo Brīvi”, kas pauž siguldiešu garīgo un
fizisko aktivitāti.

2009.gadā Sigulda kļūst par Rīgas pilsētas galveno sadarbības partneri projektā „Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014”.

Siguldas novadam ir septiņas sadraudzības pilsētas: Birštonas Lietuvā, Keila Igaunijā, Folčepinga Zviedrijā,
Štūre Vācijā, Angusa Skotijā, Logstora Dānijā un Čiatūra Gruzijā. 2009.gadā Siguldas novada domes
deputāti lēma turpināt sadraudzību ar Allažu pagasta sadraudzības pašvaldībām Polijā un Norvēģijā.
2004.gadā Sigulda - vienīgā pilsēta no Latvijas iestājās Eiropas pilsētu apvienībā „Douzelage”, lai veicinātu
sadarbību un dalību Eiropas Savienības projektos.

16

Siguldas novada domes 2009.gada publiskais pārskats

SIGULDAS NOVADA DOME
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
Finansu gads
Siguldas novada dome

Siguldas novada dome
Pils iela 16, LV 2150
90000048152
LV 90000048152
01.01.2009. – 31.12.2009.
11 deputāti (līdz 30.06.2009)
15 deputāti (no 1.07.2009)
Tālis Puķītis (līdz 30.06.2009)
Uģis Mitrevics (no 1.07.2009)
Jānis Zilvers
Uģis Mitrevics (līdz 30.06.2009)
Inese Zīle (no 1.07.2009)
Dace Spriņķe
360, 43
17 705

Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors
Galvenā grāmatvede
Teritorijas lielums/ km 2
Iedzīvotāju skaits (31.12.2009.)

Deputāti
2009.gada 6.jūnijā Pašvaldību vēlēšanās, Siguldas novada domē tika ievēlēti 15 deputāti:
Uģis Mitrevics
Jānis Zilvers
Verners Bērziņš
Jolanta Borīte
Dainis Dukurs
Aivars Jakobsons
Jānis Kiršteins
Māris Malcenieks
Uģis Mitrevics
Jānis Odziņš
Līga Sausiņa
Jānis Strautmanis
Ainars Vāgners
Eva Viļķina
Andris Zaviļeiskis
Guntars Zvejnieks

Siguldas novada domes priekšsēdētājs
Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāte
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāte
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāte
Siguldas novada domes deputāts
Siguldas novada domes deputāts
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Siguldas novada dome
Siguldas novada domes darbu vada priekšsēdētājs, tā vietnieks un izpilddirektors. 2009.gadā Siguldas
novadā notikušas 28 domes sēdes, kurās pieņemti 598 lēmumi. Saskaņā ar Siguldas novada domes nolikumu,
Domes sēdēs, kuras notiek divas reizes mēnesī, piedalīties aicināts ikviens novada iedzīvotājs.
2008.gadā Siguldas novada dome no juridiskām personām saņēmusi 2871 dokumentu, no fiziskām personām
– 2384 dokumentus. Pašvaldība pagājušajā gadā nosūtījusi 7127 dokumentus.
Lai sabalansētu pilsētas un lauku teritoriju iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju pašvaldības pakalpojumiem,
iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldības pamatpakalpojumus saņemt savās dzīvesvietās - Siguldas pilsētā,
Siguldas, Mores un Allažu pagastos. Izveidotās pagastu pārvaldes turpina pildīt prioritārās iedzīvotāju
apkalpošanas funkcijas.
2008.gada septembrī Raiņa ielā 3 tika atklāts Siguldas novada domes Pakalpojumu centrs, kurā iedzīvotāji
ērti var saņemt galvenos pašvaldības pakalpojumus - iesniegt iesniegumus, deklarēt dzīvesvietu, veikt
maksājumus pašvaldības kasē, saņemt pabalstus, izņemt nodokļu grāmatiņas. Jau gadu iedzīvotājiem ir
pieejams bezmaksas informatīvais tālrunis 80000388, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem daļu jautājumu
precizēt telefoniski.
Līdz ar Siguldas novada izveidošanu, pilsētas un pagastu vides sabalansētība realizējas gan politiskā, gan
saimnieciskā līmenī. Deputāti no Siguldas, Mores un Allažu pagasta piedalās Domes sēdēs un komiteju
darbā – notiek vienota attīstības un darba plānošana.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Siguldas novada domes galvenie uzdevumi ir:
- izstrādāt novada sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību;
- gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu, administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību;
- veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību;
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, sniegt sociālo
palīdzību;
- veicināt uzņēmējdarbību Siguldas novadā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu;
- gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību.
Siguldas novada dome un tās struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un
iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.
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Siguldas novada domes struktūrvienību personāls
2009.gada laikā Siguldas novada domē darbinieku skaits ir ievērojami mainījies, ko ietekmējusi gan valsts
ekonomiskas lejupslīde, gan Administratīvi teritoriālā reforma. Pēc 2009.gada 31.decembra datiem, Siguldas
novada domes administrācijā nodarbināti 104 darbinieki, no tiem 25 vīrieši un 79 sievietes. Gada laikā darba
tiesiskās attiecības izbeigtas ar 60 darbiniekiem. Četras darbinieces atrodas prombūtnē - bērna kopšanas
atvaļinājumā.
2009.gadā Siguldas novada domē strādā 55 darbinieki ar augstāko izglītību, no tiem 15 darbiniekiem ir
maģistra grāds, 43 darbiniekiem - bakalaura grāds, 8 darbinieki turpina studijas augstākās izglītības iestādēs.
44 darbiniekiem ir vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība.

Siguldas novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību
Pašvaldības darba vērtētāji ir Siguldas novada iedzīvotāji, kuri arvien aktīvāk iesaistās vietējās pārvaldes
procesā, ne tikai novērtējot paveiktos darbus, bet sniedzot ierosinājumus un veidojot biedrības vai apvienības
kopēju novada problēmu risināšanai.
Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, kopš 2004.gada Siguldas novada dome ik mēnesi izdod
informatīvo izdevumu „Siguldas Novada Ziņas”, ko bez maksas izplata iedzīvotāju pasta kastītēs. 2009.gadā
izdevumu skaits sasniedza 6000 eksemplāru lielu tirāžu. Pašvaldība regulāri sniedz informāciju
nacionālajiem un reģionālajiem medijiem. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar vietējiem medijiem - Radio
„Sigulda”, „Siguldas Avīze”, „Siguldas Elpa” un „Rīgas Apriņķa Avīze”.
2007.gada 20.janvārī darbu sāka atjaunotā pašvaldības mājas lapa www.sigulda.lv, kurai izveidotas
mūsdienīgas atgriezeniskās saites iespējas – diskusijas, komentāri, „vēstule domei” u.c. Mājas lapas
apmeklētāju skaits 2009.gadā ir ap 2000 unikālajiem apmeklētājiem, veidojot www.sigulda.lv par aktuālu
novada mediju, kurā ik dienas tiek ievietotas vairākas jaunas ziņas.
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālus jautājumus, pašvaldība organizē aptaujas,
sabiedriskās apspriedes un Siguldas novada domes amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem. 2009.gada
nogalē notika diskusiju cikls ar Siguldas pilsētas, Siguldas, Mores un Allažu pagasta iedzīvotājiem par
2010.gada budžetā iekļaujamajām aktivitātēm, savukārt, diskusijās kopā ar novada uzņēmējiem, tika uzsākts
darbs pie Siguldas zīmola izveides. Vērtīgu ieguldījumu iedzīvotāji sniedza Siguldas novada domes
priekšsēdētāja Uģa Mitrevica rosinātajā akcijā „Dāvini ideju domei”, kuras laikā novadnieki tika aicināti
sniegt ierosinājumus par to, kā uzlabot novada labklājību.
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Siguldas novada domes komitejas
Siguldas novada domē darbojas patstāvīgas komitejas, kurās darbojas pašvaldībā ievēlētie deputāti. Lai
nodrošinātu domes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas
patstāvīgas komitejas.
Finanšu komiteja:
Uģis Mitrevics
Jānis Zilvers
Verners Bērziņš
Dainis Dukurs
Jānis Strautmanis
Jānis Odziņš
Andris Zaviļeiskis
Attīstības un tūrisma komiteja
Jolanta Borīte
Jānis Zilvers
Uģis Mitrevics
Jānis Odziņš
Andris Zaviļeiskis
Verners Bērziņš
Guntars Zvejnieks
Izglītības un kultūras komiteja:
Līga Sausiņa
Jānis Strautmanis
Verners Bērziņš
Guntars Zvejnieks
Māris Malcenieks
Sociālās palīdzības komiteja:
Jānis Zilvers
Eva Viļķina
Ainars Vāgners
Līga Sausiņa
Jānis Kiršteins
Sporta komiteja:
Dainis Dukurs
Andris Zaviļeiskis
Aivars Jakobsons
Jānis Kiršteins
Māris Malcenieks
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Siguldas novada domes komisijas
2009.gadā Siguldas novada domē darbojās vairākas komisijas, kas nodrošinājušas pašvaldības funkcijas.
Administratīvā komisija

Iepirkumu komisija

Dzīvokļu komisija

Aivars Lapiņš
Aleksandrs Hahelis
Kristīne Baltiņa
Dzintra Elberte
Māris Garjānis

Inese Zīle
Aldis Vecvanags
Lolita Ersta
Maija Geidāne
Iveta Tillere
Jānis Palkavnieks
Anita Strautmane

Maruta Laiva (līdz 13.decembrim)
Diāna Indzere
Arnita Kirsanova
Māris Kligins
Dagnija Mežavilka

Dzīvojamo māju
privatizācijas komisija

Zemes un denacionalizācijas
komisija

Koncesiju uzraudzības
komisija

Dagnija Liepiņa
Ēriks Čoders
Anita Viškere

Gunta Mūrmane
Maija Geidāne
Anita Viškere
Jānis Zilvers

Inese Zīle
Juris Novožilovs
Inta Lipovska
Andris Akermanis
Ioza Kuļišovs

Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un izsoles
komisija

Siltumapgādes jautājumu
komisija

Ārkārtas situāciju komisija

Anita Viškere
Zenta Bite
Anita Ozola
Māris Kligins
Juris Ivars Čivčs

Inese Zīle
Ivars Meiers
Andris Vīgants
Valdis Siļķe
Indulis Andžāns
Imants Lārmanis
Jānis Libkovskis
Mārtiņš Zīverts
Anna Jurkāne
Jānis Kurkulītis
Oksana Careva
Modris Guķis
Māris Garjānis
Aivars Jakobsons
Dainis Dukurs
Anita Ozola
Jānis Rubīns
Vilmārs Katkovskis

Inese Zīle
Jānis Strazdiņš
Aldis Vecvanags

Apstādījumu aizsardzības Jaunatnes lietu komisija
komisija
Ilze Vilciņa
Aira Balde
Iveta Īle
Maija Geidāne
Inta Janule
Ēriks Andžāns
Rinalds Viļumsons
Siguldas novada skolēnu domes
priekšsēdētājs
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Siguldas novada vēlēšanu komisija
Dagnija Liepiņa
Anna Čivča
Gunta Makarova
Zenta Bite
Māra Apine
Aivija Roze
Valters Mačs
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Publisko izklaides un
svētku pasākumu
iesniegumu izskatīšanas
komisija

Komisija objektu
pieņemšanai
ekspluatācijā

Diāna Kondratenko
Gunta Zaķīte
Zanda Abzalone
Kristīne Baltiņa
Anita Ozola

Andris Lauskis
Maija Geidāne
Pasūtītājs/ pilnvarota persona
Būvprojekta autors
Valsts būvinspektors
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Politiski represēto personu statusa
noteikšanas, nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka statusa
noteikšanas un nelikumīgi represēto
personu mantisko jautājumu
kārtošanas komisija
Diāna Indzere
Zenta Bite
Juris Ivars Čivčs
Andris Bērziņš
Aldis Vecvanags
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Siguldas novada domes struktūra

Siguldas novada dome
Komitejas

Komisijas

Domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Izpilddirektors

Siguldas novada
pakalpojumu
centrs

Siguldas pagasta
pārvalde

Allažu pagasta
pārvalde

Finanšu pārvalde

Attīstības pārvalde

Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Būvvalde

Juridiskā pārvalde

Nekustamā īpašuma
pārvalde

Kanceleja

Sociālās palīdzības
pārvalde

Izglītības pārvalde

Zemes pārvalde

Kultūras nami un
sabiedriskie
centri

Kultūras pārvalde

Dzimtsarakstu
nodaļa

Bibliotēkas

Tūrisma pārvalde

Bāriņtiesa

Mākslu skola
„Baltais flīģelis”

Personāla nodaļa

Skolas
Pirmskolas
izglītības iestādes
Siguldas Bērnu
un jauniešu
interešu centrs

Koncertzāle
„Baltais Flīģelis ”

Siguldas Sporta
skola
Allažu sporta
centrs

Mores pagasta
pārvalde

Siguldas novada domes
Allažu bērnu un ģimenes
atbalsta centrs

Siguldas novada domes
sociālās aprūpes māja
„Gaismiņas”

Pašvaldības uzņēmumi
Darba un civilās
aizsardzības nod.

Koncesijā nodotie
uzņēmumi un īpašumi

Sporta pārvalde
Iznomātie īpašumi
Pašvaldības policija
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Siguldas novada domes iestādes un struktūrvienības
Lai realizētu pašvaldības noteiktās funkcijas, Siguldas novadā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un
struktūrvienības.
Iestādes nosaukums un adrese
Vadītājs
Tālrunis, e-pasts
Siguldas novada dome
Pils iela 16, Sigulda

Allažu pagasta pārvalde
Bizes iela 4, Allažu pagasts
Siguldas pagasta pārvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Mores pagasta pārvalde
Siguldas iela 11, More
Siguldas novada domes Pakalpojumu centrs
Raiņa iela 3a, Sigulda
Siguldas novada domes Kanceleja
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Būvvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada domes Finanšu pārvalde
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Juridiskā pārvalde
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada Bāriņtiesa
Raiņa iela 3a, Sigulda
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Lakstīgalas iela 13, Sigulda
Siguldas novada domes Izglītības pārvalde
Raiņa iela 3a, Sigulda
Siguldas novada domes Kultūras pārvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada domes Sporta pārvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada domes Tūrisma pārvalde
Raiņa iela 3a, Sigulda
Siguldas novada domes
Nekustamā īpašuma pārvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Personāla nodaļa
Pils iela 16, Sigulda
Siguldas novada domes Attīstības pārvalde
Zinātnes iela 7, Sigulda
Siguldas Valsts Ģimnāzija
Kr. Barona iela 10, Sigulda

Priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics
Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Zilvers
Izpilddirektore
Inese Zīle
Vija Vāvere

67970844
dome@sigulda.lv

Ingūna Zirne

67976657
inguna.zirne@sigulda.lv
64147240
more@sigulda.lv
80000388
pakalpojumucentrs@sigulda.lv
67970844
dome@sigulda.lv
67800956
buvvalde@sigulda.lv
67800966
diana.indzere@sigulda.lv
67970867
dace.sprinke@sigulda.lv
67970868
jelena.zarandija@sigulda.lv
67970846
daina.reizenberga@sigulda.lv
67970862
inese.pranevska@sigulda.lv
67970863
maija.bruge@sigulda.lv
67800955
jolanta.borite@sigulda.lv
67800949
zanda.abzalone@sigulda.lv
67971335
info@sigulda.lv
67800950
ipasumi@sigulda.lv

Zenta Bite
Kristīne Baltiņa
Simona Marhele
Rudīte Bete
Diāna Indzere
Dace Spriņķe
Jeļena Zarandija
Daina Reizenberga
Inese Praņevska
Maija Bruģe
Jolanta Borīte
Zanda Abzalone
Gunta Zaķīte
Anita Ozola

67970260
allazi@sigulda.lv

Diāna Kondratenko

67970848
prese@sigulda.lv

Ilze Kisila

67970852
ilze.kisila@sigulda.lv
67970863
projekti@sigulda.lv
67971461
sigim@latnet.lv

Inga Zālīte
Vilnis Trupavnieks
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Siguldas 1. pamatskola
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda
Siguldas 3. pamatskola
Skolas iela 3, Sigulda
Siguldas 2. vidusskola
A.Kronvalda ielā 7, Sigulda
Siguldas novada vidusskola
Laurenči, Sigulda
Mores pamatskola
Siguldas iela 10, Mores pagasts
Allažu pamatskola
„Skola”, Allažu pagasts
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Šveices iela 19, Sigulda
Siguldas Sporta skola
Gāles iela 27, Sigulda
Siguldas Bērnu un Jauniešu interešu centrs
J.Poruka iela 11, Sigulda
Siguldas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde
Lakstīgalas iela 10, Sigulda
Pirmskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Institūta iela 2, Sigulda
Pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Strēlnieku iela 15, Sigulda
Siguldas pilsētas bibliotēka
Strēlnieku iela 15, Sigulda
Siguldas Bērnu bibliotēka
Šveices iela 19, Sigulda
Mores pagasta bibliotēka
Siguldas iela 10, More
Allažu pagasta bibliotēka
Birzes iela 4, Allažu pagasts
Siguldas pagasta Centra bibliotēka
Institūta iela 7, Sigulda
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka
Jūdažu sabiedriskais centrs, Siguldas pagasts
Siguldas pilsētas kultūras nams
Pils iela 10, Sigulda
Siguldas pagasta kultūras nams
Zinātnes iela 7, Sigulda
Mores pagasta Tautas nams
Siguldas iela 13, More
Allažu pagasta Tautas nams
Koncertzāle „Baltais Flīģelis”
Šveices iela 19, Sigulda
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
Valdemāra iela 1a, Sigulda
Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs
„Austrumi”
Siguldas novada sociālās aprūpes māja
„Gaismiņas”
Pašvaldības policija
Miera iela 1, Sigulda

Valters Mačs
Ņina Balode
Rima Sitņikova
Māra Jēkabsone
Gundega Pētersone
Sandra Tukiša
Guntars Zvejnieks

67973268
s1sk@lanet.lv
67971840
sigulda3@apollo.lv
67973374
siguldas2vsk@inbox.lv
67973374
svvsk@inbox.lv
64147217
moresk@inbox.lv
67970954
allazupamatskola@sigulda.lv
67972546
mskola@baltaisfligelis.lv

Aivars Fridrihsons
Ivars Raudziņš
Lilija Vītola
Anda Timermane
Aiva Butevica
Ligita Zīverte
Emīlija Šķestere
Ivonna Kļaviņa
Dainuvīte Bērziņa
Ieva Ozola
Līga Salmiņa
Dace Pleša
Arisa Pastuhova
Ivonna Kļaviņa
Juta Cālīte Gvozdeva
Inese Zagorska
Gunta Zaķīte
Aelita Ziemele
Gaļina Grigoroviča
Māris Garjānis
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sportaskola@lis.lv
67972432
sig.bjic@inbox.lv
67971210
sig.pii@lis.lv
67976177
bernudarzs@andele.lv
67971466
piladzitis@lis.lv
67973258
biblioteka@sigulda.lv
67972425
bernu.biblioteka@sigulda.lv
64147200
mores.biblioteka@sigulda.lv
67970289
dainuvite.berzina@sigulda.lv
67800954
sigpagasta.biblioteka@sigulda.lv
67957025
judazu.biblioteka@sigulda.lv
67970814
dace.plesa@sigulda.lv
67800953
arisa.pastuhova@sigulda.lv
64147290
more@sigulda.lv
67970260
allazi@sigulda.lv
67971062
inese.zagorska@gmail.com
67971335
info@sigulda.lv
67148606
67148414
allazi@sigulda.lv
67895799
policija@sigulda.lv
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SIGULDAS NOVADA SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA
2009.gada nogalē Siguldas novadā deklarētas 17 705 personas, salīdzinot ar 2008.gadu, iedzīvotāju skaits
pieaudzis par 2333 iedzīvotājiem. Iedzīvotāju pieaugums Siguldas novadā saistīts gan ar Allažu pagasta
pievienošanu, gan dzimstības palielināšanos un iedzīvotāju mehānisko pieaugumu – arvien vairāk Latvijas
iedzīvotāju izvēlas Siguldas novadu kā savu patstāvīgo dzīvesvietu.

No 17 705 Siguldas novadā reģistrētajām personām 9511 jeb 53,7 % ir sievietes un 8194 jeb 46,3 % - vīrieši.

Siguldas novada attīstībai par labu liecina galvenās vecuma grupas Siguldas novadā – novadā palielinās
iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā.
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Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2009.gadā reģistrēti 240 jaundzimušie un 196 miršanas gadījumi.
Dzimstība Siguldas novadā 2009.gadā par 17,5% pārsniegusi mirstību. Pēdējo četru gadu laikā Siguldas
novadā dzimstības rādītāji strauji pieauguši – piemēram, pērn piedzimis par 21 bērnu vairāk nekā 2008.gadā
un par 86 bērniem vairāk nekā 2005.gadā. Lielākā daļa – 163 mazuļi no pērn dzimušajiem bērniem, ir
dzimuši Siguldā – „Rīgas rajona slimnīcā”. 2009. gadā Siguldas novada dome sveica novadā deklarētā
mazuļa vecākus ar finansiālu pabalstu minimālās algas apmērā - 180 latus.
Populārākie mazuļu vārdi Siguldas novadā 2009.gadā meitenēm bija Paula, Elza, Nikola, Keita un Patrīcija,
savukārt zēniem - Gustavs, Ričards, Ralfs, Martins un Edvards. Pagājušajā gadā vecāki mazuļiem devuši
vairākus interesantus vārdus – Rendija, Heidija, Daniela Džuljeta, Tīna Letīcija, Melisa, Justs Uga,
Sebastians Valdis, Leo Martins. Populārāki siguldiešiem kļūst arī senie latviešu vārdi, piemēram, Jānis,
Matīss, Mārtiņš, Ernests, Anna, Jete un Marta.

2009.gadā Siguldas novadā reģistrētas 154 laulības - novada Dzimtsarakstu nodaļā - 117, bet Siguldas
novada baznīcās – 37. Pagājušajā gadā reģistrēts par 22 laulībām mazāk kā 2008.gadā.
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IZGLĪTĪBA SIGULDAS NOVADĀ
2009.gadā Siguldas novadā izglītības attīstībai tika noteikta virzība: „No sabiedrības, kuru māca, uz
sabiedrību, kas mācās”. Kā izglītības jomas mērķis tika izvirzīta harmoniskas sabiedrības veidošana, veicot
būtiskus uzlabojumus Siguldas novada izglītības jomā, nodrošinot katram Siguldas novada iedzīvotājam
iespēju iegūt izglītību no pirmskolas līdz mūžizglītībai, kas atbilstu to individuālām interesēm, spējām un
novada attīstības vajadzībām.
Siguldas novada pašvaldības budžeta lielākā izdevumu daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes skolu uzturēšanu. Arī
2009.gadā, par spīti finansiālajām grūtībām, mērķtiecīgi tika uzlabota izglītības iestāžu materiālā bāze, tomēr
joprojām skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs nepieciešams lielāks finansējums mācību līdzekļiem,
mūsdienīgam tehniskajam aprīkojumam, izglītības iestāžu tehniskajam stāvoklim.
Siguldas novadā izveidojies sazarots visu pakāpju izglītības iestāžu tīkls.
Pirmsskolas izglītības iestādes
Siguldas novadā darbojas pašvaldības un privātas iniciatīvas pirmsskolas izglītības iestādes.
Pašvaldības:
• Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde;
• Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”;
• Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”;
• Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs “Kastanītis”, kas arī veic 5-6 gadīgo bērnu apmācību.
Privātas iniciatīvas pirmsskolas izglītības iestādes:
• Biedrība „Siguldas alternatīvā izglītība” (Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde);
• SIA “Pumpurdārzs”.
Jau vairākus gadus, veiksmīgi koordinējot darbu, novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
nodrošinājušas iespēju vecākiem izmantot bērnudārzu pakalpojumus arī vasarā.
Kopumā novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošinātas vietas 569 audzēkņiem.

5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai, īstenojot IZM licencētās programmas, īsteno arī:
• Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs “Kastanītis”
• Allažu pamatskola
• Mores pamatskola.
Kopš 2008.gada maija Siguldas novada dome uzsākusi vienotu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādēs,
reģistrs pieejams arī mājas lapā www.sigulda.lv, kura turpināja darboties arī 2009.gadā. Pagājušā gada
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beigās I reģistra rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrēti 642 bērni. No tiem tādi, kuriem
2010.gadā paliek trīs gadi un vecāki – 230. 2010.gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un skolu
pirmskolas grupas varēs nodrošināt vietas tikai 150 bērniem.
Siguldas novada bērnu skaits rindā
uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē
Dzimšanas gads
Bērnu skaits rindā
2004.gads
2005.gads
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads

2
16
37
175
206
206

2009.gadā Siguldas novada dome izstrādāja projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecībai
Nurmižu ielā, kas spēs uzņemt 160 audzēkņus. Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību plānots
uzsākts 2010.gada aprīlī. Plānots, ka uz Valsts svētkiem novembrī jaunā pirmsskolas izglītības iestāde vērs
durvis saviem audzēkņiem. Šo projektu finansēs: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% Siguldas
novada pašvaldība.
Sniedzot atbalstu vecākiem, Siguldas novada dome 2009.gadā turpināja finansēt Siguldas novadā deklarēto
bērnu uzturēšanos privātās pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbalstu 50 latu apmērā iestādes maksas segšanai var
saņemt pēc noteiktas kārtības, ja bērns apmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi Siguldas novadā vai citā
pašvaldībā, noslēdzot trīspusēju līgumu starp privāto pirmsskolas izglītības iestādi, bērna vecākiem un Siguldas
novada domi.
Siguldas novada domei viena audzēkņa uzturēšana mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē izmaksā no
98 līdz 120 latiem, atkarībā no audzēkņu skaita. Vecāku vidējie izdevumi 2009.gadā par bērnu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu bija 36 lati mēnesī. Valdorfa pirmsskolas izglītības iestādē
vecākiem 2009.gadā jāmaksā 100 lati, bet SIA „Pumpurdārza” pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu
vecākiem – 170 lati mēnesī. Siguldas novada dome Siguldas novadā deklarētajiem bērniem maksas pirmsskolas
izglītības iestādēs sedza 50 latus.
2008.gadā, pateicoties Siguldas novada domes atbalstam, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu
vecāki sedza 22%, pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 17,3%, bet pirmskolas izglītības iestādes „Saulīte”
bērnu vecāki 20,2% no kopējām bērnudārza izmaksām, apmaksājot tikai ēdināšanas izdevumus.
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Nozīmīgākie pasākumi Siguldas novada pirmskolas izglītības iestādēs:
Siguldas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde:
• Piedalīšanās rajona pirmsskolas izglītības iestāžu metodisko kabinetu skatē - pieredzes
apmaiņa;
• Iestādes 35.gadadienas atzīmēšana;
• Organizētie pasākumi bērniem - solistu koncerts, deju svētki, veselības nedēļa, sporta nedēļa
, gadskārtu svētki un citi.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”:
• Galvenie veiktie uzdevumi mācību audzināšanas darbā - veicināta bērnu valodas attīstība,
izmantojot dramatizāciju, veidota latviskā identitāte ar tautasdziesmu palīdzību, veicināta
sadarbība starp ģimenēm, pirmsskolu, skolu un pašvaldību, kā arī atbalstīta pedagogu
iesaistīšanās kvalifikācijas celšanā.
• Sadarbībā ar a/s „Latvijas Dzelzceļš” organizēts informatīvais pasākums par bērnu drošību,
Sadarbībā ar Valsts policiju organizēta Drošības diena ar runci Rūdi;
• Iestādē viesojušies leļļu teātri ar izrādēm, cirks, komponisti ar muzikālajiem
priekšnesumiem, kā arī Siguldas Invalīdu biedrība ar izrādi „ Trīs sivēntiņi un vilks.”
• Organizētie pasākumi bērniem - Valsts svētku atzīmēšana, gadskārtu tradīciju svinēšana,
Sporta dienas, cepuru balle, draugu balle, Mātes dienas koncerti, bērnu darbu izstāde „Mana
Latvija”, izstāde „ Rudentiņš bagāts vīrs”, Teātra nedēļa, deju koncerts, mūzikas skolas
audzēkņu koncerts, izlaiduma grupas audzēkņu koncerts.
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Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”:
• Piedalīšanās rajona Pirmsskolas izglītības iestāžu metodisko kabinetu skatē - pieredzes
apmaiņa.
• Iegūtas atzinības rajona līmenī par materiāliem 6 gadīgo bērnu sagatavošanā matemātikā un
par piedalīšanos metodisko kabinetu skatē Rīgas rajonā.
• Organizēta pieredzes skola pedagogiem matemātisko priekšstatu veidošanā visās vecuma
grupās. Pasākumā piedalījās pedagogi no 16 pirmsskolas iestādēm.
• Organizētie pasākumi bērniem - Valsts svētku atzīmēšana, gadskārtu tradīciju svinēšana,
piedalīšanās veikala „Elvi” organizētajos pasākumos Ziemassvētkos un Lieldienās, Sporta
dienas (rudens kross, hokeja turnīrs), Zinību diena, Teātra diena, Mātes dienas koncerti,
izlaidums, ekskursijas uz zooloģisko dārzu un Līgatnes papīrfabriku.
• Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas dejošanas pulciņi 4-7 gadīgiem bērniem.
• Pieredzes apmaiņā uzņemti viesi no Igaunijas un Lietuvas bērnudārziem, kā arī citiem
Latvijas rajoniem.
• Noteikti attīstības virzieni 2010.gadam - optimāla kustību aktivitāšu nodrošināšana ikdienā
un bērnu radošās iztēles attīstība konstruēšanā.
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Vispārējā izglītība
Vispārējo pamata un vidējo izglītību Siguldas novadā var apgūt:
• Allažu pamatskolā;
• Mores pamatskolā;
• Siguldas 1.pamatskolā;
• Siguldas 3.pamatskolā;
• Siguldas 2.vidusskolā;
• Siguldas novada vidusskolā (no 1.09.2010);
• Siguldas Valsts ģimnāzijā.
2009./2010.mācību gadā Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās mācījās 2071 skolēns, bet profesionālās
ievirzes skolās 695 skolēni. Vislielākais skolēnu skaits novada vispārizglītojošajās skolās ir Siguldas Valsts
ģimnāzijā, Siguldas 3.pamatskolā un Siguldas 1.pamatskolā.
2009.gadā Siguldas novada izglītības iestāžu struktūrā notika būtiskas pārmaiņas. Sakarā ar skolēnu skaita
būtisku samazināšanos un paredzamo reformu „nauda seko skolēnam” tika reorganizēta Siguldas
2.pamatskola, pievienojot to Siguldas 2.vidusskolai. Siguldas vakara vidusskolai radās iespēja iegūt jaunas,
atsevišķas telpas Laurenčos – bijušās Siguldas 2.pamatskolas telpās. Skola ir nomainījusi nosaukumu uz
Siguldas novada vidusskola un strādā pie jaunu izglītības programmu licencēšanas, lai 2010.gadā varētu sākt
īstenot pamatizglītības programmu un uzņemt skolā 7.klasi, kā arī licencēt vispārizglītojošo vidējās izglītības
programmu ar profesionālo ievirzi. Siguldas novada izglītības iestādēm pēc teritoriālās reformas
pievienojusies arī Allažu pamatskola.
Pēdējos desmit gados skolēnu skaits Siguldas novada skolās katru gadu ir samazinājies.
Skolēnu skaita dinamika
Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās
Skola
Siguldas Valsts
ģimnāzija
Siguldas 2.vidusskola
Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Siguldas
1.pamatskola
Siguldas
2.pamatskola
Siguldas
3.pamatskola
Kopā:
Dinamika:

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2009.g.
salīdzinot ar
2008.g.

720
320
186

719
309
174

691
328
165

631
328
164
77

647
374
141
82

650
353
132
77

642
311
126
80

640
305
124
77

611
338
130
73

574
358
134
83

94%
106%
103%
114%

535

560

549

541

520

504

466

475

425

427

100%

203

203

195

174

160

173

161

145

96

0

reorganizēta

762
2726
101

744
2709
-17

727
2655
-54

675
2590
-65

609
2533
-57

557
2446
-87

503
2289
-157

490
2256
-33

471
2144
-112

495
2071
-73

105%
97%
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Vērojot Siguldas novadā deklarēto bērnu skaita, arī turpmākos 2-3 gadus skolēnu skaits vēl samazināsies - –
tas saistīts ar bērnu dzimstības samazināšanos iepriekšējos gados. Tomēr, pamatojoties uz iedzīvotāju skaita
palielināšanos (mehāniskais pieaugums), kā arī dzimstības pieaugumu, drīzumā skolēnu skaits stabilizēsies
un tam būs tendence palielināties. Kā pozitīvs rādītājs jāmin tas, ka Siguldas skolas ar savu kvalitatīvo
programmu piedāvājumu īstenošanu ir ieguvušas popularitāti apkārtējo novadu vidū un uz Siguldas novadu
brauc mācīties skolēni no citiem novadiem, tādējādi palielinot skolēnu skaitu Siguldas novada skolās.
Siguldas novadā deklarētie bērni
Dzimšanas
gads
2009.gads
2008.gads
2007.gads
2006.gads
2005.gads
2004.gads
2003.gads
2002.gads

Siguldas
pilsēta
162
139
140
129
90
81
83
95

Siguldas
pagasts
53
63
42
48
34
42
29
41

Mores
pagasts
8
8
10
9
7
5
8
8

Allažu
pagasts
10
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Kopā
233
211
192
186
131
127
128
144

Uzsāks mācības 2010.g.
Uzsāka mācības 2009.g.
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2009./2010.mācību gadā Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 2245 skolēni.
Skolēnu skaits Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās
2009./2010.m.g. sākumā
Skola
Siguldas Valsts
ģimnāzija
Siguldas 2.vidusskola
Allažu pamatskola
Mores pamatskola
Siguldas 1. pamatskola
Siguldas 3. pamatskola
Siguldas Novada
vidusskola
Mores pamatskola –
speciālās klases
KOPĀ:
Apvienotās klases

val
latv
latv
kr.
latv
latv
latv
latv

1

4
15
8
47
92

2

11
20
13
45
82

3

4
15
9
59
78

4

5

6

6
13
11
46
91

7
9
15
1
42
78

7
4
11
9
40
74

7

8

9

10

11

12

Kopā

2009

66
26
5
21

92
26
14
9
16
43

101
26
8
15
16
58

113
78

102
60

100
63

574
293
65
134
83
427
495

574
358
134
83
427
495

14

16

53

45

28

156

156

11
225

3
243

244

207

191

18
2245

18
2245

47

latv
latv
166

171

165

4
171

152

145

165

Speciālās izglītības klases (A,B,C)

Izglītības pārvaldes veiktā skolēnu dinamikas analīze liecina, ka arī nākamajā gada kopējais skolēnu skaits
vēl nedaudz samazināsies. Sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos un izglītības iestāžu reformu ir
aktualizējies jautājums par skolu telpu optimālu izmantošanu, ko Izglītības pārvalde risinās 2010.gadā.
Siguldas novada Izglītības iestāžu piedāvātās programmas
2009./2010.m.g.
Programmas nosaukums
Vispārējās pamatizglītības programma

Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasei) programma ar
matemātikā noteiktā standarta padziļinājumu
Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasei) programma ar
angļu valodā noteiktā standarta padziļinājumu
Vispārējā pamatizglītības programma mazākumtautību skolām
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē
(A un B līmenis)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (A, B un C līmenis)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programma
Vispārējās pamatizglītības programma vakara (maiņu) skolām
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
vakara (maiņu) skolām
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
neklātienes grupām
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Īstenotāji
Allažu psk.; Mores psk.;
Siguldas 1.psk.; Siguldas 3.psk.;
Siguldas 2.vsk.; Siguldas VĢ
Siguldas VĢ
Siguldas VĢ
Siguldas 2.vsk.
Allažu psk.

Mores psk.
Siguldas VĢ, Siguldas 2.vsk.
Siguldas VĢ
Siguldas VĢ, Siguldas 2.vsk.
Siguldas Novada vidusskola
Siguldas Novada vidusskola
Siguldas Novada vidusskola
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2009.gadā Siguldas novada skolās no citiem novadiem mācījās ap 480 skolēniem no 69 pašvaldībām, kuras
starpnovadu norēķinos samaksāja Siguldas novadam 133 000 latu. Savukārt Siguldas novads par 377 savu
skolēnu mācībām citu pašvaldību skolās starpnovadu norēķinos samaksāja 207 000 latus. Siguldas novada
lielās skolas ar lielu audzēkņu skaitu vienā klasē un samazinātiem saimnieciskajiem izdevumiem ir ļoti
ekonomiskas, salīdzinot ar kaimiņu novadu skolām.
2009.gadā pašvaldība turpināja atbalstīt brīvpusdienu programmas līdzfinansējumu 1.klašu skolēniem un
transporta izdevumu kompensācijas.
Pozitīvi vērtējams tas, ka pašvaldība veicina atbalsta personāla darbību novada izglītības iestādēs - tika
apmaksāti logopēdi pirmsskolās, kā arī turpinājās sadarbība ar psiholoģi Baibu Martinsoni, nodrošinot
konsultācijas ne tikai skolu, bet arī pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un pedagogiem.
Novada skolas visas atbildīgi un kvalitatīvi īsteno licencētās izglītības programmas, ar labiem rezultātiem
piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības
programmas, piedalās pulciņu skatēs un izstādēs, bet tomēr katra izceļas ar kaut īpašu:
•
Mores pamatskola vienīgā novadā piedāvā divas speciālās izglītības programmas. Speciālajā
izglītībā ir atvērtas divas klases bērniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības
traucējumiem un divas apvienotās klases (1.- 4. klase un 5.-8. klase) bērniem ar viegliem garīgās
attīstības traucējumiem. Saistībā ar speciālo izglītību tiek plānots licencēt speciālo programmu
bērniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 10. –11. klase ar uzsvaru uz
praktiskām nodarbībām.
•
Allažu pamatskolā jau trešo gadu tika realizēts VKKF kultūras programmas "Lasīšanas
veicināšana" apakšprogramma "Bērnu žūrija" projekts, kurā iesaistījās visi izglītojamie no 1.klases
līdz 9.klasei. Tā kā izglītojamie ir lasītāji, skolai jau trīs gadus tiek dāvināta jaunākā bērnu literatūra.
2009. gadā Allažu pamatskola iesaistījās Sorosa fonda izsludinātajā projektā „Pārmaiņu iespējas
skolām” ar projektu „Kopā varam vairāk!” un ieguva projekta atbalstu. Līdz ar to skola realizē
daudzas aktivitātes pieaugušajiem.
•
Siguldas 1.pamatskola izcēlās starp Pierīgas novadu pamatskolām ar augstiem rezultātiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, sportā un mākslinieciskajā pašdarbībā. Skola sev turpmāk noteikusi attīstības
virzienus: diferencēta un individualizēta pieeja mācību procesam. dabaszinību cikla mācību
priekšmetu mācīšanas un mācīšanās kvalitātes paaugstināšana, kā arī nodrošināt iespēju bērniem ar
īpašām vajadzībām integrēties skolā.
•
Arī Siguldas 3.pamatskola lepojas ar augstiem mācību rezultātiem, plānveidīgi organizētu
pedagogu tālākizglītību un jaunāko tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā.

Siguldas novada izglītības iestādēs realizētie projekti
2009. gadā
Skola
3. pamatskola

Siguldas Valsts
ģimnāzija

1. pamatskola

Projekti
1. Starptautiskais Nordplus projekts „Klimata īpatnības dažādās valstīs apkārt Baltijas jūrai”.
2. ESF nacionālās programmas projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”.
ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” atbalsta skola.
ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” dalībskola.
ESF nacionālās programmas projekti:
• „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
• „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”.
„AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas starpkultūru izglītības projektos dalībskola
Starptautiskā starpskolu skolēnu apmaiņas Sigulda- Tessina (Vācija) programma.
No 2007.gada septembra līdz 2009.gada jūlijam kopā ar Prevezas 1.ģimnāziju no Grieķijas.
sadarbība Eiropas Savienības finansētā Comenius skolu partnerības projektā „Virtuālā realitāte kā
mācīšanās un mācīšanas līdzeklis”.
ESF nacionālās programmas projekti:
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„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”iesaistījušies 15 pedagogi.
• „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”- iesaistījušies 4 pedagogi.
ESF nacionālās programmas projekti:
• „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”iesaistījušies 15 pedagogi.
• „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”- iesaistījies viens pedagogs.
ESF projekts „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu
īstenošanai.”
ESF nacionālās programmas projekti:
• „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”iesaistījušies 3 pedagogi.
• „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”.
SFL projekts „Pārmaiņu iespējas skolām”- projekts ‘Kopā varam vairāk!”.
VKKF programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma „Bērnu žūrija”.
No 2008. gada dalība Comenius I projektā „Migrācijai nepieciešama integrācija”.
•

Allažu
pamatskola

2. vidusskola

Novada
vidusskola
Pilsētas
pirmsskolas
izglītības iestāde

Comenius starptautiskā projekta programmas MNCDEC-T ietvaros sadarbībā ar RPIVA no 10.16.maijam iestādes pedagoģisko procesu dienas gaitā vēroja, vērtēja un dalījās savā pieredzē 12
pedagogi no Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Grieķijas .

2009.gadā pašvaldības budžeta lielākā izdevumu daļa saistīta ar novada izglītības iestāžu uzturēšanu.
Vislielākais finansējums piešķirts Siguldas Valsts ģimnāzijai, Siguldas 1.pamatskolai un Siguldas
3.pamatskolai – skolām ar vislielāko skolēnu skaitu.
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Mācību sasniegumi Siguldas novada skolēniem 2008./2009.mācību gadā
Siguldas novada skolēniem tradicionāli bijuši arī labi mācību rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā
un valstī, augsti sasniegumi skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Vairāk nekā 90% Siguldas
Valsts ģimnāzijas absolventu turpina mācības augstskolās.
Ieskaite 3.klasei - 1.diena
Skola

Skolēni

Siguldas 2.vsk.

6

Allažu psk.

12

Mores psk.

8

1

2

3

4

1

5

6

7

2

3

1

3

3

3

2

4

1

Siguldas 1.psk.

42

4

Siguldas 2.psk.

4

1

Siguldas 3.psk.

84

Kopā:

156

0

Skola

Skolēni

1

Siguldas 2.vsk.

6

Allažu psk.

12

Mores psk.

8

Siguldas 1.psk.

42

Siguldas 2.psk.

4

0

0

1

4

8

9

10

Vidējais
5,8

1

2

6,7
5,6

6

19

3

2

1

6

7,7
7,5

5

11

15

22

20

11

7,9

17

25

26

44

26

17

7,5

10

Vidējais

Ieskaite 3.klasei - 2.diena
2

3

4

7

8

9

2

5

1

2

1

3

1

2

1

1

4

1

1

1

2

4

10

6

11

1

1

1

4

12

25

41

9,1

3

18

24

39

52

8,3

2

6

2

1
1

7,0
3

6,9
6,0

7

7,8

1

7,0

Siguldas 3.psk.

84

Kopā:

156

0

Skola

Skolēni

Vāji

Siguldas 2.vsk.

6

Allažu psk.

12

0%

4

33%

6

50%

2

17%

Mores psk.

8

0%

2

25%

5

63%

1

13%

Siguldas 1.psk.

42

0%

7

17%

29

69%

6

14%

Siguldas 2.psk.

4

0%

1

25%

1

25%

2

50%

Siguldas 3.psk.

84

0%

4

5%

52

62%

28

33%

Kopā:

156

0%

19

12%

97

62%

40

26%

0

4

3

13

Ieskaite 3.klasei- 3. diena

0

%

Viduv.

%

Labi

%

Izcili

%

0%

1

17%

4

67%

1

17%

6.klase. Valsts ieskaite latviešu valodā. 2009.gads
Skola

1

2

3

Allažu psk.

4

5

6

7

8

9

1

8

4

3

2

1

13

11

10

2

Siguldas 1.psk.

7

Siguldas 2.psk.

1

6

2

Siguldas 3.psk.

1

10

22

26

10

9

1

9

30

43

40

17

11

2

9

KOPĀ:

0

0

10

2

Kopā

Vidēji

19

6,00

43

4,70

11

4,64

79

5,82

0

152

5,44

10

6.klase. Valsts ieskaite matemātikā. 2009.gads
Skola

1

2

Siguldas 2.vsk.

3

4

1

Allažu psk.
Siguldas 1.psk.

5

Siguldas 2.psk.

1

Siguldas 3.psk.
KOPĀ:

1

5

6

7

8

Kopā

Vidēji

1

3

4

1

10

6,10

2

19

4,79

3

1

43

4,53

4

5

5

3

5

11

11

7

4

2

3

1

1

1

2

10

13

19

15

16

3

11

13

29

31

33

22

20

3

0

9.klase. Eksāmens latviešu valodā un literatūrā. 2009.gads
4

5

6

7

8

9

10

Kopā

Vidējā

Siguldas VĢ

Skola

1

2

3

1

18

31

31

20

7

2

110

6,73

Siguldas 2.vsk.

1

6

7

3

1

18

5,83

3

3

1

7

5,71

7

2

1

2

2

Siguldas vak.vsk.
Allažu psk.

1

Mores psk.

1

1
4

38

12

5,50

9

7,33

12

3,17

79

6,16

163

5,35
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Siguldas 1.psk.

11

12

14

8

Siguldas 2.psk.

1

11

1

1

16

57

60

47

KOPĀ:

0

0

0

6

2

28

2

55

6,00

14

5,14

13

4

225

6,04

9.klase. Eksāmens matemātikā. 2009.gads.
Skola

1

2

Siguldas VĢ

1

Siguldas 2.vsk.

2

3
4

Siguldas vak.vsk.
Allažu psk.

1

Mores psk.

4

5

6

7

8

9

10

Kopā

Vidējā

7

32

22

15

20

11

2

110

6,42

6

6

4

3

1

26

4,88

4

2

1

7

4,57

2

4

1

3

1

1

2

1

1

3

1

8

7

3

3

Siguldas 1.psk.

1

2

13

18

Siguldas 2.psk.

5

4

3

2

9

11

36

66

KOPĀ:

0

37

26

30

12

5,50

9

6,67

55

5,42

14

3,14

16

2

233

5,72

9.klase. Eksāmens vēsturē. 2009.gads.
Skola

1

2

3

Siguldas VĢ

4

5

6

7

8

9

10

Kopā

Vidējā

8

34

30

25

5

7

1

110

6,09

3

4

26

5,04

7

4,43

Siguldas 2.vsk.

1

8

10

Siguldas vak.vsk.

1

2

4

Allažu psk.

3

6

2

1

Mores psk.

1

4

1

1

2

Siguldas 1.psk.

13

23

9

4

2

3

Siguldas 2.psk.

4

6

3

1

39

87

48

34

KOPĀ:

0

0

2

9

12

1

12

5,17

9

6,22

55

5,49

14

5,07

2

233

5,68

Centralizētais eksāmens angļu valodā - līmeņu sadalījums - 2009.g.
Skola

A

B

C

D

E

F

Kopā

AB

CD

EF

Siguldas 2.vsk.

1

7

16

24

13

2

63

13%

63%

24%

Siguldas VĢ

10

42

41

12

105

50%

50%

0%

1

2

3

2

1

9

11%

56%

33%

34%

55%

10%

Siguldas vak.sk.
Siguldas novadā

11

50

59

39

15

3

177

% centr.eksāmenā

6%

28%

33%

22%

8%

2%

100%

2007./2008.m.g.

34%

55%

10%

22%

64%

14%

Centralizētais eksāmens matemātikā - līmeņu sadalījums - 2009.g.
Skola

A

Siguldas 2.vsk.
Siguldas VĢ

18

Siguldas vak.vsk.

B

C

D

E

F

Kopā

AB

CD

EF

1

10

22

23

7

63

2%

51%

48%

28

40

19

105

44%

56%

0%

1

1

1

13

3

19

5%

11%

84%

26%

50%

25%

Siguldas novadā

18

30

51

42

36

10

187

% centr.eksāmenā

10%

17%

29%

24%

20%

6%

106%

26%

50%

25%

18%

56%

26%

Kopā

AB

CD

EF

63

24%

76%

0%

105

93%

7%

0%

19

16%

68%

16%

62%

36%

2%

2007./2008.m.g.
Centralizētais eksāmens latviešu valodā - līmeņu sadalījums - 2009.g.
Skola

A

Siguldas 2.vsk.

B

C

D

15

31

17

E

F

Siguldas VĢ

43

55

7

Siguldas vak.vsk.

1

2

9

4

3

Siguldas novadā

44

72

47

21

3

0

187

% centr.eksāmenā

25%

41%

27%

12%

2%

0%

106%

2007./2008.m.g.

Skola

Centralizēto eksāmenu līmeņu sadalījuma dinamika Siguldas novadā
Kopā
Kopā
Kopā
A,B,C
A,B,C
A,B,C
2005.g.
2006.g.
2007.g.
līmeņi
līmeņi
līmeņi

62%

36%

2%

26%

62%

12%

Kopā
2008.g.

A,B,C
līmeņi

Kopā
2009.g.

A,B,C
līmeņi

Vidēji

Siguldas VĢ

451

89%

372

91%

338

89%

346

95%

400

89%

91%

Siguldas vak.sk.

92

46%

41

51%

45

47%

55

55%

66

50%

50%

Siguldas 2.vsk.

222

36%

161

45%

182

41%

130

44%

239

41%

41%

Siguldas nov.

765

57%

574

62%

565

59%

531

65%

705

60%

61%

*IZM prasība Valsts ģimnāzijām - A,B,C līmeņu īpatsvaram jābūt 75%
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Augstākā izglītība
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu kopš 2005.gada Zinātnes centra „Sigra” telpās darbojas Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Siguldas filiāle. Augstskola 2009.gadā piedāvāja šādas licencētās
programmas:
• Komercdarbība un uzņēmumu vadība;
• Organizācija un sabiedrības pārvaldes socioloģija;
• Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze.
Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes
Siguldas novadā darbojas vairākas profesionālās un interešu izglītības iestādes – Mākslas skola, Mūzikas
skola, Sporta skola, kā arī Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs (BJIC), kas piedāvā vairākas radošas un
izglītojošas nodarbības. Kopumā novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes apmeklē
695skolēni. Arī visās novada skolās darbojas interešu izglītības pulciņi - daudzi no tiem ieguvuši atzinību
starptautiskā mērogā – tautisko deju kolektīvi „Vizbulīte” un „Purenīte”, jauniešu koris „Atvars”, Siguldas
Valsts ģimnāzijas un Mākslu skolas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”. Interešu izglītības pulciņos skolās
nodarbināti apmēram 65% skolēni.

2009.gadā valsts finansējums interešu izglītībai tika samazināts un pēc Administratīvi teritoriālās reformas
interešu izglītības programmu izvērtēšana finansējuma piešķiršanai tika deleģēta novadu pašvaldībām.
Siguldas novada pašvaldība 2009.gada kā prioritāti interešu izglītībai noteica to programmu īstenošanu, kas
sagatavo skolēnus 2010. gada Dziesmu un deju svētkiem.
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Bērnu un jauniešu interešu centrs
Siguldas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs (BJIC) piedāvā daudzas iespējas radošai un izglītojošai
brīvā laika pavadīšanai. 2009.gada pirmajā pusgadā BJIC pulciņos bija iesaistījušies 446 bērni un jaunieši,
kopā no valsts mērķdotācijas bija apmaksātas 8,095 likmes, 21 interešu izglītības pedagogs. Septembrī
likmju skaits saruka līdz 2,975, līdz ar to rudenī darbojas tikai 9 pedagogi un programmās iesaistīto bērnu un
jauniešu skaits samazinājās līdz 121.
BJIC piedāvā daudzveidīgus pasākumus bērniem un jauniešiem visa gada garumā vairākās struktūrvienībās
- harmoniskas attīstības un pirmsskolas apmācības grupā „Kastanītis”, Jauniešu dienas centrā „Cimdiņš”,
Nodarbību centrā „Namiņš” un Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” .
Bērnu un jauniešu interešu centra piedāvājums novada bērniem un jauniešiem
2009.gadā

Mērķa auditorija
Pastāvīgo
apmeklētāju skaits
gadā
Piedāvātās
programmas un
nodarbības
II pusgadā

2010.gada mērķi

Harmoniskas attīstības
un pirmsskolas
apmācības grupa
„Kastanītis”
Pirmsskolas vecuma
bērni
~45

Jauniešu dienas
centrs
„Cimdiņš”

Nodarbību centrs
„Namiņš”

Jauniešu interešu centrs
„Mērķis”

Sociālā riska grupas
bērni un jaunieši.
~65

1.-7.klašu skolēni.

Jaunieši vecumā no 16 – 25
gadiem.
~100

pirmsskolas
sagatavošana,
harmoniskas attīstības
pulciņš, angļu valoda.

Organizēta brīvā
laika pavadīšana
bērniem un
jauniešiem.

Pilnveidot piedāvājumu:
piedāvāt svešvalodu
apmācību, logopēda
pakalpojumus u.c.

Izveidot pastāvīgu
radošu darbnīcu,
pilnveidot
piedāvājumu,
piesaistot pedagogu
mājamatniecībā
zēniem

Mazpulks, ādas
plastika un pērlītes,
aktīvie pārgājieni
un vides spēles,
lietišķās mākslas
pulciņš, tehniskā
modelēšana, leļļu
teātris.
Labiekārtot
teritoriju, izstrādāt
priekšlikumus
bērnu motivācijas
palielināšanai
iesaistīties pulciņu
nodarbībās

~85

Teātra sports

Novada jauniešu domes
attīstība, skolēnu
pašpārvalžu darba attīstība,
sadarbības tīkls starp
jaunatnes politikas
realizācijā iesaistītajām
valsts iestādēm un NVO.

BJIC Jauniešu Dienas centru „Cimdiņš” 2009.gadā apmeklēja 110 bērni un jaunieši, tika sniegtas 612
konsultācijas. Nodarbību centra „Namiņš” ikdienas apmeklētāju skaits ir 30-35 bērni, savukārt „Cimdiņu”
patstāvīgi apmeklē apmēram 65 bērni.
2009.gadā Siguldas novada dome atbalstīja šādus BJIC pieteiktos projektus:
• Lekcijas Siguldas novada izglītības iestādēs par bērnu un jauniešu atkarības problēmām;
• Izglītojošas lekcijas vecākiem un pedagogiem.
Bērnu un ģimenes lietu ministrija atbalstīja JIC „Mērķis” izstrādāto projektu „Jaunatnes diena Siguldas
novadā”. Projekta ietvaros tika saņemts atbalsts JIC darbības pilnveidošanai – tehniskajam nodrošinājumam.
BJIC 2010. gada mērķi:
• Darbinieku profesionālā pilnveide, jaunu pasniedzēju piesaiste;
• Jaunu programmu izstrādne un ieviešana;
• Papildus finansējuma piesaiste: projekti, fonds, ziedojumi, saimnieciskā darbība;
• Piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana;
• Sabiedrības pieprasījuma izpēte.
BJIC turpinās darbu pie bērniem un jauniešiem saistošu interešu izglītības programmu izstrādes un
piedāvājuma, akcentējot pieprasījumu – attīstīt tehniskās jaunrades pulciņu/studiju darbību. Iecerēta Foto
studija un lidmodelisma pulciņš un Radošās Rakstniecības darbnīca.
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Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
2009.gada 1.septembrī, apvienojot Siguldas Mūzikas skolu un Siguldas Mākslas skolu, tika izveidota
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, kura ir strukturēta Mūzikas nodaļā un Mākslas nodaļā, tādējādi tā
īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā.
Mākslu skolas „Baltais flīģelis” budžeta nodrošinājums 2009.gadā
Ieņēmumu avots
Iestādes kopējie ieņēmumi
valsts dotācija
pašvaldības budžets
vecāku līdzfinansējums kopā
vecāku līdzfinansējums par vienu audzēkni mēnesī

Finansējums
(Ls)
256 054
206 072
49 982
29 289
8/12

Siguldas Mūzikas skola 2009.gada nogalē ar vērienīgu koncertprogrammu un absolventu salidojumu svinēja
50 gadu jubileju. Skolas pedagogi un skolēni aktīvi iesaistījās akcijā „Es par kultūru”, kuras aktivitātes
norisinājās visā Latvijā.
2008./2009.mācību gadā Mūzikas skolu absolvēja 26 audzēkņi, bet Mākslas skolu absolvēja 18 audzēkņi.
2009./2010.mācību gadu profesionālās ievirzes izglītības programmās uzsāka:
• 50 audzēkņi mūzikas nodaļā,
• 49 audzēkņi mākslas nodaļā.
Mācības Mūzikas un Mākslas vidusskolās tupina 8 skolas absolventi. Skolā strādā 50 pedagogi, tehniskie un
administratīvie darbinieki
Audzēkņu skaits
Audzēkņu skaits
Izglītības programmas
Apakšprogrammas
apakšprogrammā apakšprogrammā
nosaukums
nosaukums
uz 05.01.2009.
uz 05.01.2010.
MŪZIKAS NODAĻA
Taustiņinstrumentu
spēle
Stīgu instrumentu
spēle
Pūšaminstrumentu un
Sitaminstrumentu spēle

Vokālā klase

Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoļspēle
Čella spēle
Ģitāras spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Mežraga spēle
Trompetes spēle
Baritona spēle
Trombona spēle
Tubas spēle
Eifonija spēle
Sitaminstrumentu spēle
Kora klase
Kopā:
MĀKSLAS NODAĻA

Vizuāli plastiskā māksla

124
7
21
12
6
22
11
10
5
6
2
2
2
9
12
231

143
Pavisam kopā
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116
8
22
9
11
19
9
2
7
6
1
1
2
17
10
240

130
370
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Mākslu skolas „Baltais flīģelis” Mūzikas nodaļas audzēkņi 2009.gadā piedalījušies vairākos pasākumos un
konkursos - Pūtēju orķestra nometne Zviedrijā, Rīgas rajona Jauniešu orķestra nometne, 1.klašu audzēkņu
koncerts, konkurss "Talants Latvijai", J.Jurjāna XI Starptautiskais konkurss "Jaunais mežradznieks", III
Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss, IV Starptautiskais mazās kamermūzikas audzēkņu klavieru duetu
konkurss, Latvijas Mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības Programmas Sitaminstrumentuspēle
audzēkņu Valsts konkurss, LMA meistarklases Pūšaminstrumentu spēlē, Starptautiskais jauniešu koru un
orķestru festivāls, konkurss, Mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss "Lai skan", Starptautiskais
A.Žilinska jauno pianistu konkurss, Latvijas Mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu
audzēkņu konkurss, XIV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju
konkurss, XIX Starptautiskais pianistu konkurss Valmierā , koncerts „Siguldas Mūzikas skolai 50” un citi.
Mūzikas nodaļas audzēkņi veido sastāvu trīs kolektīviem:
• Pūtēju orķestrim ”Sudrabskaņa”;
• Siguldas Jauniešu kamerorķestrim;
• Korim.
Mākslu skolas „Baltais flīģelis” Mākslas nodaļas audzēkņi 2009.gadā piedalījušies vairākos pasākumos un
konkursos - akcija „Iestādi ideju!”, valsts konkurss „Mākslas valodas pamatos”, Mātes dienai veltīta
audzēkņu darbu izstāde, „Zaļā punkta” konkursa „Šķiro pa tīro Siguldā!” noslēguma izstāde, Mini studijas
audzēkņu darbu izstāde „Piektais gadalaiks dvēselē ienāk kad grib”, 6.pasaules bērnu mākslas izstādē „Es
esmu mākslinieks” Berlīnē, Vecāku diena „Kopābūšana”, Mini studijas darbu izstāde „Olas dzeltenums
pārtop Dzeltenā cālī, Čaumalas vējā”, Ziemassvētku Rūķu darbnīcas, kompozīcijas izstrāde un balvu
izgatavošana Eiropas čempionātam kamaniņu sportā , audzēkņu darbu izstāde „Vara rīkste pār Gauju”,
Latvijas mākslas skolu vizuālās mākslas konkurss „Prieks pienā”, vecāku diena „Pamani mani!”, IX
Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”- „Svinam svētkus pie jūras”,
audzēkņu projekts „Viduslaiku karogi” un citi.
2009.gadā notikušas 7 profesionālo mākslinieku darbu izstādes Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
izstāžu telpā.

Siguldas Sporta skola
2009./ 2010.mācību gadā, neskatoties uz kraso finansējuma samazinājumu Sporta skolām visā Latvijā,
Siguldas Sporta skola, pārskatot treneru likmes, turpināja savu darbību, piedāvājot 6 licencētas programmas,
kuras apmeklē 204 audzēkņi.
Nodaļa

Slodzes

Basketbols
Badmintons
Vieglatlētika
Kalnu slēpošana
Dambrete
Volejbols
KOPĀ:

2.67
1.67
1.5
1.05
1
0.57
8.46

Grupu
skaits
5
3
3
2
2
1
16

Audzēkņu
skaits
71
36
40
14
32
11
204

Siguldas Sporta skolas mācību – treniņu procesam tiek izmantotas visu izglītības iestāžu sporta bāzes.
Regulāri tiek organizētas mācību treniņa nometnes, Sporta skola veic metodisko darbu novada skolās,
organizē sacensības un veic veselīga dzīvesveida popularizēšanu, piedāvājot aktīvu, sportisku dzīvesveidu kā
labu alternatīvu brīvā laika pavadīšanai.
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KULTŪRA SIGULDAS NOVADĀ
Siguldas novadā 2009.gadā kultūras nozarē veiktas būtiskas kvalitatīvas izmaiņas. Pēc Administratīvi
teritoriālās reformas novadā darbojas četri kultūras nami, viens sabiedriskais centrs un sešas bibliotēkas,
viena mākslu skola, kas sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju realizē valsts un Siguldas
novada domes politiku kultūras jomā.
Siguldas novada domes Kultūras pārvaldes prioritātes 2009.gadā bija kultūras kvalitātes uzlabošana, novada
modeļa izstrāde, augstvērtīgu starptautisku un Latvijas mēroga norišu piesaiste, aktīva iedzīvotāju
iesaistīšana kultūras dzīves plānošanā un organizēšanā, partnerība Rīgas pilsētai projekta “Eiropas kultūras
galvaspilsēta” 2.kārtā, Bibliotēku akreditācija un sadarbības pakalpojumu veicināšana starp novada
bibliotēkām un bibliotēkas darbības tīkla pilnveidošana - kapacitātes paaugstināšana, jaunu darba formu
ieviešana, kas nodrošinātu efektīvu resursu veidošanu un izmantošanu. 2009.gadā pirmoreiz tika veikta
iestāžu vadītāju darbības izvērtēšana. Kā viens no kvalitatīvajiem rādītājiem bija iestādes vadītāja
profesionalitāte. Lai darbību varētu uzlabot un attīstīt Siguldas pilsētas kultūras namā, Mores pagasta
kultūras namā un Mores bibliotēkā, Allažu tautas namā tika nomainīti to vadītāji.
2009.gadā akreditētas visas Siguldas novada bibliotēkas, Siguldas pagasta kultūras namam uzdots organizēt
darbu Jūdažu sabiedriskā centrā, reorganizēta novada bibliotēku darbība: izveidota iestāde Siguldas novada
bibliotēka ar struktūrvienībām Siguldas pagasta, Morē, Jūdažos, Allažos. Siguldas bērnu bibliotēka pēc
reorganizācijas ir Bērnu literatūras nodaļa.
Aizvadītajā gadā Kultūras pārvaldes pārraudzībā nodota Siguldas Mūzikas un Mākslas skola. 1.septembrī, lai
varētu nodrošināt mācību procesu Siguldas mākslas un mūzikas skolās, veikta skolas reorganizācija, pēc
kuras darbību turpina Siguldas Mākslu skola ”Baltais flīģelis” ar mūzikas un mākslas nodaļām un
vidusskolas programmu. Mākslu skolā papildus profesionālās ievirzes izglītības programmām tiek īstenotas
gan maksas (Orfa studija, Mākslas studija 14+) , gan bezmaksas interešu izglītības programmas. Ar 1.jūliju
kā atsevišķa struktūra Kultūras pārvaldes pakļautībā darbojas koncertzāle ”Baltais flīģelis”.
2009.gadā novadā darbu uzsācis Jauniešu simfoniskais orķestris, atvērta mākslas un kultūras telpa ”Siguldas
tornis”.
Izvērtējot attīstības projektu lietderību un pamatojumu, kā arī nopietnās nepilnības būvprojektā, apturēta
Allažu saieta nama celtniecība.
2009.gadā Siguldas novadā notika vairāki vērienīgi pasākumi:
• 2009.gada 29. - 31.maijā notika tradicionālie Siguldas novada svētki. Pirmoreiz tika organizēta
novada pedagogu vaļasprieku izstāde, kulinārais mantojums Svētku laukumā kopā ar
koncertprogrammu ”Prieka putra rītdienai”.
• 23. jūnijā Siguldā notika Latvijas festivāls „Jāņi dzied” kura laikā Svētku laukumā notika
Siguldas novada pašdarbības kolektīvu koncerts un Latvijā populāru Jāņu un viņu izraudzītu
sabiedrībā pazīstamu sieviešu sadziedāšanās .
• Trešo gadu ar Siguldas novada domes atbalstu Turaidā Jāņkalnā notika Vasaras saulgrieži.
• No 26. līdz 28. jūnijam notika „Kremerata Baltica” festivāls.
• 8.jūlijā folkloras festivāla „Baltica” ietvaros notika ieskandināšanas koncerts Turaidā un
pirmoreiz folkloras kopu koncerti novada administratīvajās teritorijās: Allažos, Morē, Siguldas
pagastā, Siguldas pilsētā.
• Pēc divu gadu prombūtnes Siguldā 18.jūlijā atgriezās 17. Siguldas Opermūzikas svētki ar diviem
koncertiem: „Izdziedāsim operu” ar operas solistu un pašdarbības koru dalību un Galā koncerts.
• 8.augustā Siguldas pilsdrupu estrādē notika Starptautiskā deju festivāla „Sudmaliņas” noslēguma
koncerts ar ārvalstu kolektīvu piedalīšanos.
• Atzīmējot Baltijas ceļa 20.gadadienu, Siguldā notika Baltijas valstu motobraucēju saiets „Baltic
chain Run” un skrējiens „Baltijas sirdspuksti”
• Mores kauju 65. atceres gadskārtā Mores pagastā 3.oktobrī notika piemiņas pasākums.
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• Pirmoreiz Siguldā 26.septembrī notika Latvijas Ordeņu brālība salidojums. Tas apvieno gandrīz
300 valsts augstāko apbalvojumu saņēmējus.
Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā īstenoti vairāki projekti:
• Izdota grāmata ”Teātris Siguldā” sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.
• Organizēta mākslinieka Zigurda Zuzes piemiņas izstāde un atceres pasākums.
• 23.aprīlī notika konference ”Pa somugru pēdām”, kas tapusi sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu
un Latvijas Zinātņu akadēmiju.
• 9.maijā notika konference ”Dabas svētvietas” sadarbībā ar Kultūras akadēmiju.
Izglītības un kultūras komitejas 2009.gadā izsludinātajā atklātajā projektu konkursā tika atbalstīti 19 projekti,
kuri saņēma finansējumu 6800 latu apmērā. Liela daļa atbalstīto projektu saistīti ar kultūras dzīvi Siguldas
novadā.
Kultūras pārvalde 2009.gadā turpināja darbu pie jaunā Kultūras centra saturiskā un tehniskā projekta
izstrādes. Kopsummā 2009.gadā tika ieguldīti 45 980 lati Kultūras centra tehniskā projekta izstrādei, bet
sakarā ar krasajām izmaiņām valsts un pašvaldības ekonomiskajā situācijā tehniskā projekta izstrāde uz
laiku apturēta.
2009.gadā Siguldas novada dome sadarbībā ar Rīgas domi startēja un uzvarēja konkursā „Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014”. Projekts “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014“ ir pilsētas un reģiona attīstības iespēja,
kas sniegs ieguldījumu visu nozaru un dzīves sfēru attīstībā – mūžizglītībā, sociālajā integrācijā, radošās
industrijas attīstībā, vispārējās dzīves kvalitātes celšanā, infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā, uzlabojot
vietējo komunikāciju un strauji attīstot reģiona sadarbību ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un
robežvalstīm. Vienlaikus tiks stiprināta Siguldas novada iedzīvotāju pašapziņa nacionālajā kontekstā
Apzinoties savu vietu un nozīmi pasaules un Eiropas kultūrvēsturē, Siguldas novadam 2014.gada projekta
kontekstā aktuālas divas nostādnes:
• Veikt kultūras un vēstures mantojuma revīziju un aktualizēt gadsimtiem kaldinātās novada ētiskās un
estētiskās vērtības, pilnvērtīgi iekļaujoties starptautiskā apritē.
• Mantotajām prasmēm un zināšanām (novada vēsture, atpūtas pakalpojumi u.c.) rast arvien
laikmetīgu risinājumu mūsdienās, iesaistot pēc iespējas plašu vietējo iedzīvotāju loku.

Projekts ”Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”
2009.gadā Siguldas novada dome sadarbībā ar Rīgas domi startēja un uzvarēja konkursā „Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014”. Projekts “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014“ ir pilsētas un reģiona attīstības iespēja,
kas sniegs ieguldījumu visu nozaru un dzīves sfēru attīstībā – mūžizglītībā, sociālajā integrācijā, radošās
industrijas attīstībā, vispārējās dzīves kvalitātes celšanā, infrastruktūras uzlabošanā un sakārtošanā, uzlabojot
vietējo komunikāciju un strauji attīstot reģiona sadarbību ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un
robežvalstīm. Vienlaikus tiks stiprināta Siguldas novada iedzīvotāju pašapziņa nacionālajā kontekstā.
Apzinoties savu vietu un nozīmi pasaules un Eiropas kultūrvēsturē, Siguldas novadam 2014.gada projekta
kontekstā aktuālas divas nostādnes:
• Veikt kultūras un vēstures mantojuma revīziju un aktualizēt gadsimtiem kaldinātās novada ētiskās un
estētiskās vērtības, pilnvērtīgi iekļaujoties starptautiskā apritē.
• Mantotajām prasmēm un zināšanām (novada vēsture, atpūtas pakalpojumi u.c.) rast arvien
laikmetīgu risinājumu mūsdienās, iesaistot pēc iespējas plašu vietējo iedzīvotāju loku.
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Tradicionālā kultūra un amatiermāksla
Siguldas novadā dažādos amatiermākslas kolektīvos un pulciņos iesaistījušies 563 novada iedzīvotāji.
2009.gadā Siguldas novada pašvaldības dotāciju saņēma:
• Četri Mores pagasta kultūras nama kolektīvi: amatierteātris „Oga”, tradīciju ansamblis, Eiropas
senioru balles deju grupa ”Dāmītes”
• Pieci Siguldas pagasta kultūras nama kolektīvi : Tautas lietišķās mākslas studija “Vīgrieze”,
bērnu vokālais ansamblis “Zibsnis”, jauktais koris „Sigulda”, pūtēju orķestris, Eiropas senioru
balles deju grupa „Preilenes”, pūtēju ansamblis „Sigulda”. Līnijdeju grupa „Step by step” un
veselības vingrošanas grupa darbojas kā maksas kolektīvs.
• Astoņi Siguldas pilsētas kultūras nama kolektīvi: Tautas lietišķās mākslas studija „Sigulda”,
sieviešu koris „Teiksma”, senioru koris „Gāle”, Eiropas senioru balles deju grupa
„Sniegarozes”, bigbends, jauktais koris ”Spārni” un Siguldas teātris, Jauniešu simfoniskais
orķestris.
• Četri Allažu tautas nama kolektīvi – vokālais ansamblis „Liepavots”, jauniešu deju kolektīvs
„Ķimenīte”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ķimelītis” un Allažu teātris „Aka”.
Siguldas novadā 12 kolektīvu vadītāji par augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem tautas mākslas jomā
2009.gadā līdz 1.septembrim saņēma Kultūras ministrijas mērķdotācijas – deju kolektīvi „Sidrabdancis”,
„Ķimelītis” un „Vizbulīte”, folkloras kopa „Senleja”, koris „Spārni”, „Sigulda” un „Atvars”, TLMS
„Sigulda” un „Vīgrieze”, pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”, amatierteātris „Oga” un vokālais ansamblis
„Liepavots”. Kad valsts no 01.09.2009. pārtrauca mērķdotāciju piešķiršanu, kolektīvu finansēšana ir palikusi
tikai pašvaldības ziņā. Ir nepieciešams izstrādāt kolektīvu finansēšanas nosacījumus.
Nozīmīgākais notikums 2009.gadā tautas mākslas kolektīviem bija dalība festivālā ”Jāņi dzied”, Siguldas
Opermūzikas svētkos un folkloras festivālā „Baltica”.
2009.gadā novada pašvaldība pašdarbības kolektīvu atbalstam piešķīra finansējumu 2421 latu apmērā tērpu
iegādei un dalībai valsts nozīmes pasākumos.
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Siguldas novada kultūras nami
Siguldas novada kultūras namu 2009. gada galvenie uzdevumi bija:
1. Atbalstīt un sekmēt kultūras un mākslas jaunrades procesus, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
radošo darbību;
2. Organizēt vietējas, valsts un starptautiskas nozīmes kultūras un mākslas notikumus.

Siguldas pilsētas kultūras nams
Siguldas pilsētas kultūras nams organizē dažāda veida atpūtas pasākumus. 2009.gadā uzsākta sadarbība ar
teātriem Valmierā, Liepājā, Dailes teātri, Neatkarīgo teātri Kabata un Valsts Leļļu teātri, tādējādi nodrošināt
profesionālās mākslas pieejamību novadā. Kultūras namā 2009.gadā notikuši 62 pasākumi: 9 profesionāļu
koncerti, 5 profesionālo teātra izrādes, 19 amatierkolektīvu koncerti. Sadarbībā ar novada nevalstiskajām
organizācijām rīkoti 20 dažādi pasākumi. Sadarbībā ar BJIC, organizēti 6 atpūtas un izklaides pasākumi
skolas vecuma jauniešiem. kultūras nama darbinieki snieguši metodisku palīdzību mūziķu un DJ piesaistē,
skaņu iekārtu nodrošinājumā.
Siguldas pilsētas kultūras nams
2007.gads
29
Darbinieku skaits
10
Amatierkolektīvi ar kopējo dalībnieku
skaitu
136 101
Budžets
131 061
Pašvaldības finansējums
5 040
Mērķdotācijas
136 101
Izlietotie līdzekļi
72 479
Kultūras nama darbinieku algām
16 886
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Ēku remontam
437
Pamatlīdzekļu iegādei
109
Tālākizglītības finansiālais
nodrošinājums
Pasākumiem
Ieņēmumi
22 298
No biļešu tirdzniecības, telpu noma
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2008.gads
32
11
181 536
176 916
4620

2009.gads
27
11
312 dalībnieki
118 438
97 999
3269

181536

118 445

87.211
19 597
7692
3691
140

64 946
1 747
4320
-

18 322

7 884

30 902

17 177

Siguldas novada domes 2009.gada publiskais pārskats

Siguldas pagasta kultūras nams
Siguldas pagasta kultūras nams nodrošina mūžizglītības un izstāžu piedāvājumu novadā. 2009.gadā Siguldas
pagasta kultūras nams organizējis 79 aktivitātes, notikušas 44 nodarbības, organizētas 6 izstādes.
Siguldas pagasta kultūras nams

Darbinieku skaits
Amatierkolektīvi ar kopējo dalībnieku
skaitu
t.sk. bērnu kolektīvi ar dalībnieku skaitu
Budžets
Pašvaldības finansējums
Fondi
Mērķdotācijas
Izlietotie līdzekļi
Kultūras nama darbinieku algām
Valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas
Ēku remontam
Pamatlīdzekļu iegādei
Pasākumiem
Pārējās izmaksas
Ieņēmumi no biļetēm, telpu nomas

2007.gads
11
7 kolektīvi
178 dalībneki
1 kolektīvs
10 dalībnieki
76 382
72 364

2008.gads
11
7 kolektīvi
165 dalībnieki
1 kolektīvs
10 dalībnieki
122 768
119 523

900
76 382
20 846
6 027

900
119 523
31 189
7 513

20 781
9 816

31 527
26 783
7 696
18 687
2 345

9 235
3 118

2009.gads
10
7
149 dalībnieki
1 kolektīvs
12 dalībnieki
41 229
38 760
300
821
26 903
6 421
1 113
1 784
2 169

Mores pagasta kultūras nams
Mores pagasta kultūras namā, sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu ar vadītāju, no 2009.gada maija līdz
oktobrim darbība nenotika. Mores pagasta kultūras namā 2009.gadā notikuši 6 pasākumi, sadarbībā ar
Mores pamatskolu, organizēts šovs „Dejo ar skolotāju”.
No 1.septembra kultūras nama zāle tiek izmantota Mores pamatskolas sporta nodarbībām. 2009.gadā ir
uzlabotas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem - kultūras nama foajē izvietoti tenisa un novusa galdi,
kurus vakaros aktīvi izmanto arī pieaugušie.
Mores pagasta kultūras nams
2007.gads
8
Darbinieku skaits
4
Amatierkolektīvi ar kopējo dalībnieku
52
skaitu
t.sk. bērnu kolektīvi ar dalībnieku skaitu
1 (20)
31 767
Budžets
30 546
Pašvaldības finansējums
900
Mērķdotācijas
Izlietotie līdzekļi
10 765
Kultūras nama darbinieku algām
2 593
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
5 600
Ēku remontam
1 059
Pamatlīdzekļu iegādei
Ieņēmumi
321
No biļešu tirdzniecības, telpu noma
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2008.gads
7
3
34
44 564
43 034
900

2009.gads
4
3
33
17 433,30

14 559
3 291
7 903
3 261

11 559
2 729
44

630

875
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Jūdažu Sabiedriskais centrs
Jūdažu Sabiedriskā centra atklāšana ir sniegusi ierosmi Jūdažu ciema attīstībai un radījusi vietu, kur pulcēties
jūdažniekiem. Sabiedriskais centrs apvieno iedzīvotājiem nozīmīgas pakalpojumu iestādes – bibliotēku,
pasta nodaļu, interneta pieeju, telpu iedzīvotāju kopā sanākšanai, mācībām un pasākumiem. Lai iedzīvotāji
varētu saņemt pašvaldības, tai skaitā sociālos pakalpojumus, atsevišķās dienās sabiedriskā centra telpās var
tikties ar sociālo darbinieku. Centrā notiek arī veselības vingrošanas nodarbības.
2009.gadā Jūdažu Sabiedriskajā centrā organizēti 8 pasākumi - izstāde, koncerti, Lieldienas un 4 lekcijas.
Liela atsaucība no jūdažniekiem bija Sabiedriskā centra apkārtnes labiekārtošanas talkā. No Lauku attīstības
fonda mazo projektu konkursā tika piesaistīts finansējums 200 Ls jasmīnu iegādei.
Sadarbībā ar Jūdažu bibliotēku aizsākts pasākumu cikls bērniem ”Pasaku rīts kopā ar vecmāmiņu Līgu”. No
2009.gada novembra Jūdažu Sabiedriskā centra darbu organizē Siguldas pagasta kultūras nams, kas ļauj
cerēt, ka darbs būs plānveidīgs un piedāvājums daudzveidīgs. Jūdažu iedzīvotāji aktīvi iesaistās
sabiedriskajos procesos.
Jūdažu Sabiedriskais centrs
2008.gads
1

Darbinieku skaits
Budžets
Pašvaldības finansējums
Valsts Mērķdotācija

2009.gads
1
26 423.92

Izlietotie līdzekļi
Sabiedriskā centra darbinieku algām
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pamatlīdzekļu iegādei
Pārējās izmaksas
Ieņēmumi
No telpu nomas

2160
520

25

Allažu tautas nams
Ar 1.jūliju Siguldas novada kultūras iestāžu saimē ienāk Allažu tautas nams. Tā kā Tautas nama ēka
ģeogrāfiski atrodas ārpus centra un ir sliktā fiziskā stāvoklī, Kultūras pārvalde rosina ēku uz laiku
iekonservēt un Tautas nama darbību nodrošināt pagasta pārvaldes ēkā un Allažu pamatskolā.
2009.gadā pašvaldība Allažu tautas nama darbības nodrošināšanai un Allažu pagasta pašdarbības kolektīvu
atbalstam izlietojusi 26 279 latus.
Allažu tautas nams
2008.gads

2009.gads
7
26 279
4
69 dalībnieki
Pārstrukturējot amatiermākslas kolektīvu darbību novadā, kopš 2009.gada oktobra Allažu pagastā darbu
atsāk jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ķimelītis”, vokālais ansamblis „Liepavots”
un teātris ”Aka”. Allažu tautas namā 2009.gadā notikuši 7 pasākumi. Pašdarbības kolektīvi aktīvi koncertē
gan Rīgas rajona kultūras iestādēs, gan citviet Latvijā. 2010.gadā tautas namam jāmaina darbības taktika un
jāpielāgojas esošajiem apstākļiem, vairāk jāsadarbojas ar Allažu pamatskolu, kas līdz šim piedāvāja vairākus
tradicionālos pasākumus pagasta centrā.
Darbinieku skaits
Budžets
Amatierkolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu
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Koncertzāle „Baltais Flīģelis”
Pēc deviņu gadu aktīvas, radošas darbības, mērķtiecīgas stratēģijas kultūras decentralizācijas procesā,
koncertzāle „Baltais Flīģelis” ir kļuvusi par vienu no apmeklētākajām kultūras norišu vietām ārpus Rīgas.
Tās kvalitāti ir novērtējuši gan profesionālie mūziķi, gan lielā koncertu apmeklētāju auditorija. Koncertzāle
rīko regulārus profesionālu mākslinieku koncertus un sadarbībā ar Mākslu skolu plāno koncertus skolu
audzēkņiem, kā arī mākslas izstādes. Koncertu plānošana notiek ciešā sasaitē ar jaunu mākslas ekspozīciju
atklāšanu.
2009.gada jūlijā ar Siguldas novada domes lēmumu Koncertzāle tika izveidota kā jauna, neatkarīga
struktūrvienība Kultūras pārvaldes pakļautībā. Par Koncertzāles vadītāju tika apstiprināta Inese Zagorska.
Pagājušā gada koncertprogramma ir nodrošinājusi profesionālās mūzikas pieejamību dažādām apmeklētāju
grupām, to individuālajām interesēm un gaumēm. 2009.gada koncertprogrammā tika iedibināti vairāki jauni
koncertu cikli :
• ,,Pasaules pianisti Baltajā flīģelī”
• ,,Jaunie mūzikā”
• ,,Būsim draugi mūzikā!”
• ,,Siguldas Mūzikas skolai 50”
2009.gada ,,Baltā flīģeļa” sezonas jaunums bija koncertu sērija veltīta bērniem un jauniešiem „Būsim draugi
mūzikā!”. Koncertos profesionāli mūziķi savu spēli papildina ar stāstījumu par skaņdarbu rašanos,
instrumentu skanējumu, tā padarot mūzikas klausīšanos bērniem saistošāku un reizē arī izzinošāku. Jaunā
kultūrizglītojošā programma tika izveidota ar mērķi izglītot Siguldas Mākslu skolas un Latvijas mūzikas
skolu audzēkņus, radot viņos lielāku interesi par mūzikas mākslu un veidojot tos kā jaunu, potenciālu
koncertzāles apmeklētāju auditoriju.
2009.gads Siguldas kultūras dzīvē iezīmējās ar ,,Siguldas Mūzikas skolai 50” pasākumiem, kuru ietvaros
notika Mūzikas skolas nodaļu audzēkņu koncerti un pedagogu koncerts, kurš guva lielu publikas atzinību.
Tradicionāli jūnija beigās notika VI Kremerata Baltica festivāls Siguldā ,,Hommage a Haydn&Hindemith”.
Koncertzāles ,,Baltais flīģelis” 2009.gada rīkotie koncerti - pianista Armanda Ābola koncerts, Kremerata
Baltica festivāla noslēguma koncerts tika nominēti Latvijas Lielajai Mūzikas balvai 2009 nominācijā ,,Gada
koncerts”. Kremerata Baltica festivāla solists Ēriks Kiršfelds saņēma Latvijas Lielās Mūzikas balvu
nominācijā ,,Par izcilu darbu ansamblī”.
Koncertzāle sniedz savu ieguldījumu arī novada nevalstiskajām organizācijām, sniedzot atbalstu labdarības
koncertu organizēšanā un iznomājot koncertzāli bez maksas, kā arī piedāvājot bezdarbniekiem koncertu
biļetes bez maksas vai ar atlaidēm.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 2009.gadā koncertzāles darbībā ir mainīti stratēģiskie virzieni
izvirzot kā vienu no prioritārām darbībām zāles nomu semināru, konferenču, pasākumu rīkošanai, tā
palielinot zāles ieņēmumus, kuri tiek virzīti kultūras procesa nodrošināšanai un zāles labiekārtošanai.
2008.gads
2009.gads
2007.gads
21
33
Koncerti
5342
4 374
5 700
Apmeklējums
20 642
16 018
21 853
Ieņēmumi no biļešu realizācijas (Ls)
1 200
877
1 250.75
Ieņēmumi no telpu nomas (Ls)
Kopš 2007.gada Koncertzāle ir aktīvs Latvijas Pasākumu Centru Asociācijas biedrs un Eiropas Pasākumu
Centru Asociācijas biedrs. Dalība organizācijās dod sniedz vērtīgu pieredzi, zināšanas menedžmentā,
palielina Koncertzāles konkurētspēju un iekļaušanos nozares tirgū. Koncertzāle ,,Baltais flīģelis” iekļauts
Eiropas Pasākumu Centru katalogā.
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Siguldas novada bibliotēkas
Novada sešu bibliotēku darbība sekmīgi iekļauta Siguldas novada kultūras attīstībā un ir atvērta sabiedriska
saskarsmes vieta plānveidīgām aktivitātēm un pasākumiem. Bibliotēkas ir galvenā informacionālo vajadzību
nodrošinātāja, kuras pamatā ir kvalitatīva informācija un kvalitatīvs iespieddarbu krājums, kas ekonomiskās
situācijas dēļ 2009.gadā netika visās bibliotēkās sistemātiski papildināts. Visas novada bibliotēkas
2009.gadā tika akreditētas un noteiktas kā vietējas nozīmes bibliotēkas.
Tā kā bibliotēku darbība tiek balstīta uz sabiedrības un informāciju tehnoloģiju attīstību, bibliotēkas
pakāpeniski pāriet uz bibliotekāro darba procesa automatizāciju. Siguldas pilsētas bibliotēkas fonds ir
rekataloģizēts , kas ļauj ieviest automatizēto lasītāju uzskaiti un grāmatu izsniegšanu .
Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros
Siguldas novada bibliotēkās ir uzstādīti 26 datori. Valsts 2009.gada otrajā pusgadā mainīja mērķfinansējuma
apjomus un pašvaldībai nācās meklēt iespējas kā nodrošināt bezmaksas bibliotekāros pakalpojumus. Šis
apstāklis būtiski ietekmēja fonda atjaunošanu.
Novada bibliotēku darbība tiek reorganizēta. Izveidota pašvaldības iestāde Siguldas novada bibliotēka ar
Bērnu literatūras nodaļu. Siguldas novada bibliotēka ir administratīvais, personāla vadības un konsultatīvais
centrs 4 struktūrvienībām - Siguldas pagasta Centra bibliotēkai, Jūdažu, Mores un Allažu pagastu
bibliotēkām. Bibliotēkas struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu vienotu bibliotēku informācijas tīklu novada
administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada administratīvajās
teritorijās, pamatojoties uz bibliotēku vienoto fondu, bibliogrāfisko aparātu un vienotu iespieddarbu un citu
dokumentu apstrādi.
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Siguldas pilsētas bibliotēka
Siguldas pilsētas bibliotēkas 2009. gada budžets sastādījis 38024 latus. Bibliotēkā strādā pieci bibliotekārie
darbinieki. 2009.gadā Siguldas pilsētas bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 873 lietotāji, vidēji katrs
lietotājs gada laikā bibliotēku apmeklējis 21 reizi. Kopumā izsniegtas 42 285 grāmatas, vai 48 vienības uz
vienu lasītāju. Bibliotēka sadarbībā ar vietējās pašvaldības Sociālās palīdzības dienestu, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām veic grāmatu piegādi mājās.
Rādītāji
Bibliotēkas budžets (Ls)
Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatas
Žurnāli
Sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Izstādes

2007.gads

2008.gads

2009. gads

43 236
1 66 654
944
15 332
40 057
34 110
5 957
2 116
136
52

53 763
16 644
866
27 123
42 561
34 925
7 636
1 512
326
58

38 024
16 434
873
19 033
42 285
32 446
9 767
1 247
249
62

Bibliotēka piedāvā maksas un bezmaksas pakalpojumus, kuri noteikti saskaņā ar Siguldas novada domes
apstiprinātiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Lai bibliotēka varētu nodrošināt lietotāju vajadzības, no
oktobra lasītavas fonds pieejams tikai lasīšanai lasītavā.
Lai ikdienā bibliotēkas lietotājs patstāvīgi varētu darboties ar datoru un internetu, bibliotēka piedāvā :
• Apmācību - datoru izmantošanas apguvi(individuāli pēc iepriekšēja pieraksta);
• Palīdzību un iemaņu izkopšanu nepieciešamās informācijas meklēšanā gan
tradicionālajā, gan elektroniskajā formā.
• Bibliotēku bieži apmeklē bērni kopā ar vecākiem, tāpēc izveidots plaukts ar nelielu
krājumu bērniem, kas iegūtas iepriekšējo gadu KKF mērķprogrammu ietvaros.
Bibliotēkas
lietotājiem
pieejams
bibliotēkas
elektroniskais
katalogshttp://sigulda.biblioteka.lv/alise/, ir iespēja gan telefoniski, gan pa e- pastu saņemt
uzziņas, pagarināt grāmatu lietošanas termiņu.
Siguldas novada bibliotēkas kopējais krājums (01.01.2009) ir 16 434 vienības.
2009. gadā bibliotēkā reģistrēti 1114 iespieddarbu jaunieguvumi - 588 grāmatas, 1078 seriālizdevumi un divi
audiovizuālie dokumenti. Galvenais jaunieguvumu finansējuma avots 2009.gadā bija Siguldas novada domes
finansējums 2133 latu apmērā. Bibliotēkas Lasītāju klubs dāvājis 123 grāmatas, 817 latu apmērā.
Bibliotēkas lasītāju dāvinājums - 207 iespieddarbi, saņemti arī LNB Attīstības institūta un dažādu
sabiedrisko organizāciju dāvinājumi. 2009. gadā bibliotēkai piešķirta valsts mērķdotācija - 600 Ls. interneta
resursu uzturēšanai.
Plašākus pasākumus bibliotēka organizē aprīlī - ikgadējās Bibliotēku nedēļas ietvaros. Sadarbībā ar Siguldas
Valsts ģimnāziju, uz Rīta sarunu: „Dzeja kā mezgli, proza kā audums” ar prozaiķi, dramaturģi un dzejnieci
Ingu Ābeli bija aicināti novada iedzīvotāji. Bibliotēku nedēļā ikvienam interesentam bija iespēja plašāk
iepazīt bibliotēku, saņemt konsultācijas, gan iepazīt novadpētniecības datubāzi. Bibliotēkas centrālais
2009.gada pasākums bija „Punkts septembrim…” - tradicionālās Dzejas dienas, kas notika sadarbībā ar
kultūras un mākslas telpu „Siguldas tornis”. Bibliotēkā pamazām atdzimst tradīcija rīkot tikšanos ar novada
slaveniem cilvēkiem - pasākumā ar dzejas lasījumiem 2009.gadā piedalījās dzejnieki novadnieki – Inga
Ābele un Edvīns Raups.
Lai novada iedzīvotājiem piedāvātu informācijas meklēšanas iespējas no vienotas saskarnes, 2010.gadā tiks
veidots novada bibliotēku elektroniskais grāmatu kopkatalogs.
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Siguldas Bērnu bibliotēka
Siguldas Bērnu bibliotēkas 2009. gada budžets sastādīja 13 924 latus. Bibliotēkā strādā divi darbinieki.
2009.gadā bibliotēkas pakalpojumus regulāri izmantojuši 636 lietotāji. 2009.gadā Bērnu bibliotēkas
lietotājiem bija pieejamas 7612 grāmatas. 2009.gadā bibliotēkā iekārtotas 30izstādes un notikuši 10 literārie
pasākumi. Jau piekto gadu bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas lasījumos.
Siguldas Bērnu bibliotēka
2007.gads
Bibliotēkas budžets (Ls)
Grāmatu fonds
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatas
Žurnāli
Sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Izstādes

8 113
537
4 508
11 193
7 339
3 854
4 266
320
32

2008. gads
17 955
8 008
684
8 087
10 473
6 361
4 112
1 390
640
40

2009.gads
13 924
7 612
636
8 573
8 289
5 465
2 824
444
30

No 2010.gada bērnu bibliotēkai mainās statuss - turpmāk tā darbosies kā Siguldas novada bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa.
Siguldas pagasta bibliotēka Peltēs
Siguldas pagasta bibliotēkas 2009.gada budžets sastādījis 9250 latus. Bibliotēkā strādā viens darbinieks.
2009.gada janvārī bibliotēkas grāmatu fondā bija 4458 grāmatas, bet 2009.gadā to skaits tika papildināts par
234 grāmatām. Interneta pieejamība bibliotēkā ir devusi pozitīvus rezultātus – ir palielinājies lietotājiem
piedāvātās informācijas apjoms un kvalitāte.
Siguldas pagasta bibliotēka Peltēs
Rādītāji
Bibliotēkas budžets (Ls)
Grāmatu fonds
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums
Lietotāji
Izsniegums

2007.gads
8 653
7 710
215
3 783
215
4 033

Grāmatas
Žurnāli
Sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Izstādes

213
16

2008. gads
12 039
4 458
232
8 054
232
5 424
3 413
1 473
229
212
27

2009.gads
9 250
4 458
503
8 645
503
10 400

611

Lielākā Siguldas pagasta bibliotēka lietotāju grupa ir pensionāri – 40%, otra lielākā grupa ir bērni un jaunieši
– 34%. Bibliotēka 2009.gadā aktīvi iesaistījusies vairākos projektos - lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija” un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas organizētajā projektā „Stāstu laiks bibliotēkās” un
atzīta par Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēku”.
2007.gadā bibliotēkai ir iegādāta licence, kas ļauj strādāt BIS ALISE i režīmā. Krājums sagatavots,
rekataloģizācijai un to paredzēts uzsākt 2010. gada sākumā. Tā rezultātā bibliotēka dos savu ieguldījumu
novada kopkataloga veidošanā, iekļausies vienotajā lietotāju uzskaitē, kā arī varēs ieviest automatizēto
grāmatu izsniegšanu/saņemšanu.
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Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkas 2009.gada budžets sastādījis 7230 latus. Bibliotēkā strādā viens
darbinieks. 2009.gadā Bibliotēkas pakalpojumus regulāri izmantojuši 116 lietotāji. Lielākā lietotāju grupa ir
pensionāri, mājsaimnieces un bezdarbnieki, bet otra lielākā grupa- 46% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu
vecumam.
Siguldas pagasta bibliotēka Jūdažos
Rādītāji

2007.gads

2008. gads

2009.gads

6 608
5 129
74
1 220
4 088

7230

76

9 324
5 119
105
1 052
1 868
619
1 249
43

104

61

Bibliotēkas budžets (Ls)
Grāmatu fonds
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatas
Žurnāli
Sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Izstādes

116
1 778
3 611

48

Bibliotēka ir vienīgā Jūdažu ciema sabiedriskā iestāde, tādēļ tiek domāts par bērnu brīvā laika pavadīšanas
iespējām. Lai ieinteresētu pirmsskolas un jaunāko klašu skolēnus grāmatu lasīšanā, 2009.gada novembrī
sākts organizēt grāmatu lasīšanas pēcpusdienas.
Jūdažu bibliotēka ir vienīgā novadā, kas pieejama gan lietotājiem ratiņkrēslos, gan jaunajām māmiņām. Ir
padomāts arī par lietotājiem ar redzes traucējumiem, iegādāta iekārta audio grāmatu atskaņošanai.
Allažu pagasta bibliotēka
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, kopš 1.jūlija Allažu pagasta bibliotēka ir Siguldas novada
domes struktūrvienība. 2009. gada budžetā Allažu bibliotēkas vajadzībām izlietoti 15163 lati. Bibliotēkas
pastāvīgo lasītāju skaits 2009.gadā sasniedza 259 – pieaugumu veicinājusi interneta nozīmes palielināšanās
un pieejamība - no kopējā apmeklējumu skaita: 5731, jau 3146 gadījumos dota priekšroka internetam, nevis
grāmatai, līdz ar to krietni samazinājies kopējais izsniegumu skaits, kas 2009. gadā bija 4950. 2009.gada
beigās tika uzsākta regulāra interneta apmācība - senioru stundas bibliotēkā. Allažu Tautas nama ēkas
slēgšana ir veicinājusi sabiedriskās aktivitātes bibliotēkā. Tiek organizētas tikšanās, kamerstila pasākumi.
Allažu pagasta bibliotēka
Rādītāji
Budžets
Grāmatu fonds
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Izstādes

2009.gads
15 163
7 953
259
5 731
4 950
106
139

2009.gadā Allažu pagasta bibliotēkā strādāts pie savākto novadpētniecības materiālu elektroniskās versijas
sagatavošanas un mājas lapas www.allazi.lv sadaļu Novadpētniecība un Galerijas aktualizēšana.
Allažu pagasta bibliotēkā ir nepietiekošs bērnu grāmatu fonds - akreditācijas komisija norādījusi uz
nepilnībām darbā ar bērniem un jauniešiem, tādēļ turpmāk jāplāno fonda komplektēšana un bērnu stūrīša
izveidošana.
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Mores pagasta bibliotēka
No 2004.gada Mores pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā kultūras nama telpās. 2009.gada 1.septembrī
bibliotēkā darbu sāka profesionāla bibliotēkas vadītāja ar 12 gadu darba stāžu Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.
Mores pagasta bibliotēka
Rādītāji
Budžets
Grāmatu fonds
Bibliotēkas lietotāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
Grāmatas
Žurnāli
Sniegtas bibliogrāfiskas uzziņas un informācija
Sniegtas konsultācijas interneta lietotājiem
Izstādes

2007.gads
7 078
4 579
105
1 436
1 118
90
252
28
41
10

2008. gads
9 730
4 660
99
970
576
81
120
22
45
6

2009.gads
8 542
138
3 235
1 747

45
2

2008. gadā projekta „ Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā” patapinājumā
saņemti un 2009. gadā uzstādīti divi datori. Lai precizētu un sakārtotu bibliotēkas krājuma uzskaiti 2009.
gadā veikta krājuma inventarizācija. Lai izveidotu mūsdienu prasībām atbilstošu kvalitatīvu grāmatu fondu,
2009.gadā tika veikta krājuma attīrīšana.
Bibliotēka atrodas pagasta kultūras nama telpās, tādēļ bērniem un jauniešiem ir iespēja pavadīt brīvo laiku lasīt, mācīties, meklēt informāciju, spēlēt galda spēles. Lai veicinātu bērnu un jauniešu lasītprasmi 2009.gadā
bibliotēka piedalījās VKKF kultūras programmas lasīšanas veicināšana apakšprogrammā „Bērnu žūrija”.
Sadarbībā ar Mores pamatskolu bibliotēkā notiek literatūras stundas, kurās skolēni tiek iepazīstināti
bibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem. Par tradīciju septembrī kļuvusi 1.klases iepazīšanās ekskursija ar
pagasta bibliotēku – „grāmatu pilsētiņu”. 2009.gada oktobrī aizsākts darbs pie Mores pamatskolas
bibliotēkas krājuma pievienošanas Mores pagasta bibliotēkai, lai atbrīvotu skolas telpas un nodrošinātu
mācību procesu. Skolas bibliotēkas krājumā tiks saglabātas mācību grāmatas un pedagogiem nepieciešamā
metodiskā literatūra.
2009.gada nogalē aizsākts darbs pie krājuma rekataloģizācijas.
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Izglītības un kultūras projekti
Izglītības un kultūras komitejas 2009.gadā izsludinātajā atklātajā projektu konkursā pašvaldības
finansējumam, tika pieteikti 35 projekti. Pašvaldība atbalstīja 22 izglītības un kultūras projektus, kuru
izmaksas pārsniedz 12 000 latu.
FINANSĒJUMU SAŅĒMUŠIE PROJEKTU PIETEIKUMI
Projekta pieteicējs

Amatierteātris „OGA”
Senioru deju kopa „Dāmītes”
SIA „Rehabilitācijas centrs
„Krimulda””
SIA „Komercsabiedrība „GNP
Informācijas centrs””
Gaujas nacionālā parka fonds

Projekta nosaukums

Teātra „OGA”izrāde, Digna Virkstene „Pēc
Liene Cimža
goda un taisnības”
Senioru deju kopas „Dāmītes” 5 gadu jubilejas
Anna Brēmane
pasākuma tērpu iegāde
Gadalaiki Krimuldas muižā
Dace Vanaga-Mikane

Elmārs Gaigalnieks
Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centrs
Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centrs
Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centrs
Siguldas Bērnu un jauniešu
interešu centrs

Atbalsta
finansējums
(latos)
100
100
500

Putni ziemā

Evita Zemlīte

200

Interaktīvie pasākumi dabas un kultūrvides
izglītības veicināšanai Siguldas novadā
Rokdarbu diena „Dari pats un māci citiem”
Vasaras saulgriežu svinības Jāņu kalnā
Pils diena – Rit laika rats

Baiba Līviņa

700

Dzintra Siliņa
Agnija Saprovska
Anda Skuja

50
700
350

Jolanta Dukaļska

150

Guntars Zvejnieks

1000

Ieva Vanaga

300

Inese Zagorska

1300

Arisa Pastuhova

1000

Līga Ādamsone,
Ligita Zilgalve

600

300
1000

Izstāde – Telpiskie attīstības scenāriji Siguldā
Dokumentālā kino radošais seminārs un kino
festivāls
Pēdas smiltīs
Siguldas novada vizuālās un lietišķās mākslas
pulciņu audzēkņu darbu un fotogrāfiju izstāde
”Notver mirkli Siguldas novadā”
Radošās darbnīcas Namiņā

Iveta Ābelīte
Ārija Liepiņa –
Stūrniece
Ģirts Runis
Inga Praņevska
Elmārs Gaigalnieks
Ilze Ratniece

500
300

Sandra Kondrāte

500

Izglītojošs pārgājiens

Inta Andžāne

150

Pasākums
”Jauniešu gada balva”

Ilze Vilciņa

250

Dāmu klubs „Madaras”
„Nodibinājums Māras loks”
Valsts aģentūra „Īpaši
aizsargājamais kultūras
piemineklis – Turaidas
muzejrezervāts”
Pagātne mums līdzās
V/A „īpaši aizsargājamais
kultūras piemineklis – Turaidas
muzejrezervāts”
Siguldas Mākslu skola „Baltais
IX Starptautiskie latviešu jauno mūziķu
Flīģelis”
meistarkursi ”Brīvība mūzikā”
Siguldas Mākslu skola „Baltais
Rūķu darbnīcas 2010
Flīģelis”
Siguldas koncertzāle „Baltais
Alternatīvais Flīģelis
Flīģelis”
Metālmākslinieku simpozijs „Viduslaiku
Siguldas novada Siguldas pagasta
kultūras nams
dzelzsgriezējs”
Biedrība „Lilī”
Atbalsts Siguldas novada mākslinieku izstāžu
organizēšanai Kultūras un mākslas telpā
„Siguldas tornis” 2010.gadā
Allažu attīstības biedrība
Stāsti par Allažiem un allažniekiem
Siguldas pilsētas Kultūras Nams
A.Upīts „Ziņģu Ješkas uzvara”
Ģirts Runis
SIA „Avantis Promo”

Projekta vadītājs

Kopā
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1000
1000
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Projektu konkursa mērķis bija noteikt Siguldas novadam piemērotākos un atbilstošākos izglītības un
kultūras projektus, kas veicinātu kultūrvides attīstību, kultūras un izglītības nozaru attīstību,
jaunrades procesus, kultūras un izglītības norišu daudzveidību, kvalitāti, kultūras un izglītības
vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai. Daudzi no iesniegtajiem projektiem skāra ne
tikai kultūras un izglītības jomu vien, bet bija tendēti uz novada attīstību kopumā, tāpēc Izglītības
un kultūras komiteja ierosināja 2010.gada budžetā ieplānot finansējumu arī tūrisma un attīstības
projektu atbalstam, uz kuru varēs pretendēt atsevišķā pašvaldības konkursā.
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA SIGULDAS
NOVADĀ
Siguldas novada Sociālās palīdzības pārvaldes darbību regulē Siguldas novada domes 2006.gada 7.jūnija
“Sociālās palīdzības pārvaldes nolikums”. Sociālās palīdzības pārvalde ir Siguldas novada pašvaldības
struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt sociālo palīdzību, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus
pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības pārvaldes vadītāja ir pašvaldības pārstāvis, kas atbildīgs par
līgumu ar biedrībām par pakalpojumu iegādi izpildes uzraudzīšanu un kontroli. Pārvaldei ir struktūrvienības
– Ģimenes atbalsta centrs, Aprūpes mājās centrs un Dienas centrs. 2009.gadā pēc apvienošanās ar Allažu
pagastu Sociālās palīdzības pārvaldes pārraudzībā atradās sekojošas iestādes - Sociālās aprūpes māja
„Gaismiņas” un Bērnu un ģimenes atbalsta centrs „ Austrumi”.
Pārvaldes
vadītāja

Ģimenes atbalsta
centrs

Bērnu un ģimenes
atbalsta centrs
"Austrumi"

Aprūpes mājās
centrs

Sociālās aprūpes
māja "Gaismiņas"

Biedrība
„Aicinājums Tev”

Dienas centrs

Sociālie darbinieki
Siguldas pilsētā,
Siguldas, Mores,
Allažu pagastos

Biedrība
„Cerību spārni”

2009.gada 19.augustā tika izdarīti grozījumi 2008.gada 4.jūnijā Siguldas novada domes saistošos
noteikumos Nr.8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, kuri nosaka sociālās palīdzības
pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību Siguldas novadā un saistošos noteikumos Nr.9
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, kuri nosaka materiālās palīdzības pabalstu veidus,
apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību Siguldas novadā.
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvalde
2009. gadā
Pārvaldes darbinieku skaits
No tiem speciālisti, kuru funkcijās ietilpst sociālā darba
organizēšana un veikšana
Gada laikā pabalstus saņēmušo personu skaits
Aprūpējamo personu skaits
Personas, kuras apmeklējušas Dienas centru
Personas, kuras saņēmušas Ģimenes atbalsta centra
pakalpojumus
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11
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31
354
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2008.gada nogalē sākusies ekonomiskā lejupslīde negatīvi ietekmēja 2009.gada sociālos procesus visā valstī,
tādejādi samazinoties ražošanai un pieaugot bezdarbam, būtiski palielinājās pašvaldības sociālās palīdzības
saņēmēju skaits.

Pašvaldības nodrošinātie un pirktie sociālie pakalpojumi
Izlietoto līdzekļu, pakalpojumu saņēmēju skaita atspoguļojums
Pakalpojuma veids

Izlietotie līdzekļi
2007.
gads

2008.
gads

2009.
gads

Pakalpojumu saņēmušo
skaits
2007.
2008.
2009.
gads
gads
gads

31 407
14 475
42 944

38
1 287
496

33
1 296
811

31
354
839

Nodrošinātie pakalpojumi
Aprūpes mājās pakalpojumi
Dienas centra pakalpojumi
Ģimenes atbalsta centra pakalpojumi

Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas
pieaugušām personām
Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas
bērniem
Dienas centrs personām ar invaliditāti
Biedrība “Aicinājums TEV”
Dienas centrs bērniem ar invaliditāti
Biedrība “Cerību spārni”
Dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem” Saulespuķes” (valsts
programma)

38 578
48 644
27 867
26 240
65 900
86 335
Pirktie pakalpojumi
39 514

47 198

37 950

30

22

20

6 346

14 711

18 045

3

9

8

13 392

18 935

17 624

314

334

24

16 906

19 815

21 652

60

60

56

5 258

14 420

25 880

14

16

18

Ministru kabinets katru gadu, saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, pārskata no pašvaldības
pamatbudžeta izmaksājamā pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeni un pabalsta apmēru. 2009.gadā
noteiktais GMI līmenis valstī bija 35 lati mēnesī No 2009.gada 1.decembra tika paaugstināts pabalsta
līmenis 40 lati mēnesī pilngadīgām personām un 45 lati mēnesī
nepilngadīgām personām. Pabalstu
garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai 2008.gadā Siguldas novadā saņēma trīs personas, 2009.gadā 213 personas.
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2009.gadā sociālās palīdzības pabalstus ir saņēmušas 2 291 personas. Sociālo pabalstu saņēmēju skaits,
salīdzinot ar 2008.gadu ir palielinājies. 2009.gadā pašvaldība sociālajiem pabalstiem izlietoja 185 902 latus vidēji 81 latu uz vienu saņēmēju gadā.

No 2005.gada novadā bija tendence samazināties pašvaldības materiālās palīdzības saņēmēju skaitam - tas
norādīja uz profesionālu sociālo darbu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, kā arī sabiedrības lielāku izpratni
par profesionālu sociālā darba lomu valsts sociālās drošības sistēmā. No 2009.gada situācija būtiski ir
manījusies - palielinājies pabalstu saņēmēju skaits.
2009.gadā Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes darbinieki sociālos pakalpojumus
nodrošinājuši 1 328 iedzīvotājiem. Ekonomiskā situācija valstī ir par pamatu tendencei palielināties sociālo
pabalstu saņēmēju skaitam un samazināties sociālo pakalpojumu saņēmēju skaitam.
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Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem – Ģimenes atbalsta centrs
Ģimenes atbalsta centrs ir Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kas veic
sociālo darbu un sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu Siguldas novadā dzīvojošām
ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem. Ģimenes atbalsta centra palīdzību un atbalstu var saņemt brīvprātīgi ja ģimene pati lūdz palīdzību un vēlas sadarboties ar centra speciālistiem problēmas risināšanai, kā arī
sadarbība ir obligāta – ja Ģimenes atbalsta centrs ir saņēmis policijas, bāriņtiesas, mediķu, izglītības iestādes
u.c. institūciju darbinieku vai citu personu ziņojumu par iejaukšanās nepieciešamību.
Sadarbībā ar Siguldas novada bāriņtiesu 2009. gadā astoņiem vecākiem pārtrauktas aprūpes tiesības.
Ģimenēm tika izstrādāta ģimenes atbalsta programma ar mērķi panākt situācijas uzlabošanos un bērnu
atgriešanos ģimenē. Rezultātā divi bērni ir atgriezti ģimenē un seši bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē. Par
bērna šķiršanu no ģimenes lemj gadījumos, ja nav iespējams novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus,
viņam paliekot ģimenē.
2009.gadā Ģimenes atbalsta centrā pēc palīdzības vardarbības gadījumos vērsušās un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus saņēmušas 16 personas. Četri sociālo rehabilitāciju saņēma dzīvesvietā Siguldas novadā,
Zantes ģimenes krīzes centrā divi bērni , Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrā - pieci bērni, Talsu sieviešu
un bērnu krīžu centrā divi bērni, viens bērns Vidzemes reģionālā atbalsta centrā „Dardedze’.
Lai palīdzētu un sniegtu atbalstu Siguldas novada ģimenēm, Ģimenes atbalsta centrs izveidoja grūtībās
nonākušo kredītņēmēju atbalsta grupu. Sešās grupas nodarbībās 12 dalībnieki iepazinās, uzklausīja katras
ģimenes un mājsaimniecības problēmu, meklēja to cēloni, diskutēja un meklēja risinājumus, tikās ar
dažādiem speciālistiem – juristu, banku speciālistiem, psihologu.
Viena no svarīgākajām un visbiežāk izmantotām sociālā darba metodēm ir konsultēšana. 2009.gadā Ģimenes
atbalsta centra speciālistu konsultācijas ir saņēmušas 839 personas. Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un
bērniem ir sniegušas 1554 individuālās konsultācijas.

Lai noskaidrotu ģimenes sadzīves apstākļus, novērtētu vai vide ir piemērota bērniem, pārbaudītu informāciju
un faktus pēc saņemta ziņojuma no kādas institūcijas vai personas par krīzes situāciju ģimenē ar bērniem,
Ģimenes atbalsta centra speciālisti 2009.gadā ir veikuši 339 apsekošanas dzīvesvietā.
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Ģimenes atbalsta centra sociālie darbinieki sadarbībā ar Siguldas novada skolām organizē starpprofesionāļu
komandas tikšanās ar mērķi, lai palīdzētu ģimenēm, kurās ir skolnieks, risināt problēmas, kas traucē bērnam
pilnvērtīgi apgūt mācību vielu – iekļaušanās skolas vidē, mācību grūtības, sociālās problēmas, regulāri
neattaisnoti kavējumi.
Informācijas apmaiņa

Starpprofesionāļu komandas tikšanās

Gadījumu risināšana

2009.gadā Ģimenes atbalsta centra psiholoģe sniegusi 664 individuālas konsultācijas. Kopumā pie
psiholoģes ir vērsušās 156 personas.

Ģimenes atbalsta centra psiholoģe 2009.gadā vadījusi arī vairākas programmas: Personības attīstības un
saskarsmes iemaņu pilnveidošanas programmu „Es un citi”, „Cerību spārnos”, vardarbības profilakses
programmu Siguldas novada sākumskolu klašu skolniekiem, programmu „Māmiņu klubā”, kā arī
programmu grūtībās nonākušo kredītņēmēju grupā.
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Aprūpes mājās centrs
Aprūpes mājās centrs ir Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes struktūrvienība, kas organizē
un sniedz sociālos aprūpes pakalpojumus, tiem Siguldas novada pensionāriem un invalīdiem, kuriem nav
likumīgo apgādnieku. Aprūpes mājās centra darbinieki nodrošina pastāvīgus vai pagaidu aprūpes mājās
pakalpojumus pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt,
sagatavo dokumentus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās,
novērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sniedz konsultācijas par pieejamajiem
pakalpojumiem, nodrošināt personām iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus.
Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Aprūpes mājās pakalpojumus var saņemt:
• personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas
darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu
dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
• personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus
un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
• bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes
locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
Aprūpes mājās centra vadītājas pakļautībā strādā 11 aprūpētāji, tai skaitā divi aprūpētāji – asistenti un
medicīnas māsa. 2009.gadā Aprūpes mājās centrs aprūpēja 31 personu – 22 pensijas vecuma personas un 9
personas ar invaliditāti.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai izlietotie naudas līdzekļi sastāv no samaksas aprūpētājiem par darbu,
transporta izdevumiem, administratīviem izdevumiem, apmaksāta veļas mazgāšanas pakalpojuma un citiem
saimnieciskajiem izdevumiem.
Izlietotie naudas līdzekļi aprūpes mājās pakalpojumam
Gads

Izlietotie naudas
līdzekļi (Ls)

2007.
2008.
2009.

38 578
48 644
31 407

Aprūpi
saņēmušo
personu skaits
38
35
31

Mēneša izmaksas
1 personai (Ls)

Gada izmaksas 1
personai (Ls)

85
115
85

1 020
1 390
1 020

2009.gadā ar sociālās aprūpes pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās tika nodrošinātas 29
Siguldas novada personas, kurām nav likumīgo apgādnieku, un, kurām nepieciešamie sociālās aprūpes
pakalpojumi pārsniedz aprūpei mājās sniegto pakalpojuma apjomu, ko nodrošina Aprūpes mājās centrs.
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2009.gadā uzturēšanas izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā salīdzinot ar 2008.gadu ir
samazinājušās par 16 latiem mēnesī vienai personai jeb 9%. 2009.gadā vidēji vienas personas uzturēšanās
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā vienai personai maksāja 250 - 280 latus mēnesī, tas ir vidēji par 50
latiem mazāk kā 2008.gadā.
Sociālās aprūpes pakalpojumam izlietotie naudas līdzekļi

Gads

Sociālās aprūpes
pakalpojuma veids

2007.

Ilgstošas sociālās
aprūpes institūcija
Ilgstošas sociālās
aprūpes institūcija
Ilgstošas sociālās
aprūpes institūcija

2008.
2009.

Mēneša
izmaksas 1
personai (Ls)
(Starpība, ko
maksā
pašvaldība)

Gada izmaksas
1 personai (Ls)
(Starpība, ko
maksā
pašvaldība)

30*

127

1 520

47 198

22

179

2 145

56 751

29

163

1 956

Izlietotie
naudas
līdzekļi

Personu
skaits

39 514

2009.gadā Sociālās palīdzības pārvaldē tika noformēti dokumenti 8 personām par nepieciešamību saņemt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem.
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Siguldas novada domes Sociālās palīdzības pārvaldes Dienas centrs
Dienas centrs ir institūcija, kur pensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki,
maznodrošinātās ģimenes un citi interesenti var piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, pilnveidot savas
zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt idejas. Centra aktivitātēs piedalās dažādu
sabiedrības grupu pārstāvji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības un
sociālā stāvokļa. Dienas centrs darbību uzsāka 2002.gada maijā, kad centrā darboties sāka 7 sabiedriskās
organizācijas. Dienas centru 2009.gadā apmeklējuši 354 iedzīvotāji, no tiem 68 vīrieši un 286 sievietes.
Dienas centrs piedāvā:
• Sociālā darbinieka konsultācijas par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumiem;
• Individuālas speciālistu konsultācijas - jurista, psihologa, sociālā darbinieka;
• Izglītojošas, tematiskas lekcijas, diskusijas, praktiskas nodarbības;
• Kultūras un atpūtas pasākumi - izstādes, koncerti, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, ekskursijas;
• Informāciju par medikamentiem, dabas līdzekļiem slimības ārstēšanā;
• Iespējas strādāt ar datoru, bezmaksas piekļuvi internetam;
• Fiziskās aktivitātes – sporta nodarbības;
• Brīvā laika aktivitātes saskaņā ar centra pasākumu plānu – TV, prese, galda spēles, grāmatas;
• Savstarpēju kontaktu veidošana, dalīšanās pieredzē, iespēja aktīvi iesaistīties novadā notiekošajos
procesos.
Dienas centrā darbojas Koordinācijas padome, kura piedalās Dienas centra darba pilnveidošanā, kopīgu
pasākumu organizēšanā, sabiedrības aktivitātes rosināšanā un biedrību, atbalsta grupu, klubiņu savstarpējās
sadarbības veicināšanā, informācijas apmaiņā.
Siguldas novada Dienas centra Koordinācijas padome
2009.gadā
Organizācijas, atbalsta grupas, klubiņa nosaukums
„Pensionāru biedrība Sigulda”
Siguldas pagasta pensionāru padome
Mores pagasta pensionāru apvienība „Ceriņi”
Latvijas Politiski represēto apvienības Siguldas nodaļa
Siguldas Štūres draudzības biedrība
Latvijas Nacionālo Karavīru biedrības Siguldas nodaļa
Daugavas Vanagi Latvijā Siguldas nodaļa
Daugavas Vanagi Latvijā Centra nodaļa
Latvijas Diabēta Asociācijas Siguldas nodaļa
Šaha senioru klubs „Sigulda”
Invalīdu sporta atbalsta grupa
Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas nodaļa
Latvijas Sarkanā Krusta Siguldas pagasta nodaļa
Latvijas Sarkanā Krusta Mores pagasta nodaļa
Dāmu klubs „Madaras”
Tradīciju klubs „Saknes un atvases”
Austrijas draugu kopa Siguldā
Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa
Vingrošanas klubiņš „Mundras”
Veselības klubs „Korallis”
Anonīmo Spēlmaņu atbalsta grupa
Pacientu ar Stomu atbalsta grupa
Māmiņu klubs
Allažu pensionāru apvienība
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Vadītājs
Alfons Jumiķis
Ruta Kupce
Ilga Kļaviņa
Juris Čivčs
Dzintra Meldere
Jānis Brikmanis
Ivars Selga
Edmunds Sosnovskis
Lilita Menģele
Uldis Deisons
Inese Mežaka
Ģertrūde Līvmane
Inese Levanoviča
Indra Jakobsone
Dzintra Siliņa
Lita Zūkere
Vilis Georgs Silenieks
Ieva
Dzintra Bumbule
Velta Cimmermane
Jānis
Asja Tetere
Ilze Gaile
Laimdota Kirilova
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Siguldas novada Dienas centra brīvprātīgie bez atlīdzības ziedo brīvo laiku un savas prasmes sabiedrības
labā, vada sabiedriskās organizācijas, atbalsta grupas, klubiņus, palīdz organizēt un piedalās Dienas centra
pasākumos: iekārto izstādes Dienas centrā, dežūrē Dienas centrā kā informatori, piedalās novada
sabiedriskajā dzīvē un novada kultūrvides veidošanā, izplata informatīvus materiālus par Dienas centra un
sabiedrisko organizāciju darbu un aktivitātēm.
2009.gadā Dienas centrā darbu sākušas jaunas interešu grupas - darbu uzsāka Māmiņu klubs, kas reizi nedēļā
pulcē kopā novada jaunās māmiņas, kurām ir bērni līdz 3 gadu vecumam. Atkarības problēmas palīdz risināt
anonīmo spēlmaņu atbalsta grupa.
2009.gadā Siguldas novada domes Dienas centrā notikuši vairāki izglītojoši pasākumi, kuros iedzīvotāji
varēja iegūt vērtīgu informāciju:
• Kā cīnīties ar locītavu sāpēm,
• Dabas dotās zāļu tējas, to vākšana un lietošana,
• Veselīgs uzturs,
• Lekciju cikls sievietēm – iepazīsti Dievieti sevī,
• Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iepazīšana,
• Seminārs par cilvēktiesībām un labu pārvaldību,
• Skaisto dārzu darbnīca,
• Naudas plānošana,
• Mākslas terapijas nodarbību cikls;
• Personības attīstības un saskarsmes iemaņu pilnveidošanas programma „Es un citi”.
2009.gada 6.martā Dienas centrs rīkoja ikgadējo pateicības pasākumu „Palīdzot citiem, palīdzi pats sev”, uz
kuru bija aicināti Siguldas aktīvākie brīvprātīgie – dažādu biedrību un organizāciju pārstāvji, vecāka gada
gājuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti un Siguldas novada iedzīvotāji, kuri ikdienā palīdz citiem gan praktiski,
gan ar padomu, gan arī rīkojot un vadot dažādas sabiedriskās aktivitātes, turklāt dara to bez materiālās
atlīdzības. Pasākuma mērķis ir izteikt pateicību Siguldas novada brīvprātīgajiem par ziedoto laiku un darbu,
palīdzot līdzcilvēkiem. Pasākumā piedalījās ap 240 aktīvāko Siguldas novada iedzīvotāju.
Dienas centra organizācijas 2009.gadā aktīvi iesaistījās pašvaldības organizētajos pasākumos – novada
svētkos, sakopšanas talkā.
Latvijas Republikas Proklamēšanas 90 gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā ar Siguldas novada
pašvaldības Atzinības rakstiem tika apbaloti trīs Dienas centra atbalsta grupu un klubiņu vadītāji.
2009.gadā Dienas centrā pieredzes apmaiņā viesojās viesi no Olaines pensionāru biedrība un Cēsu biedrība
„Daiva” pārstāvji.
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA SIGULDAS NOVADĀ
Siguldas novadā kopš 2004.gada marta, jau sešus gadus, strādā Pašvaldības policija. Tās pārziņā ir
sabiedriskās kārtības nodrošināšana, domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanas kontrole, atbalsts visām
domes struktūrvienībām, kurām nepieciešama Pašvaldības policijas tiesību realizēšana tiesiska mērķa
sasniegšanai, palīdzības sniegšana jebkuram novada iedzīvotājam un katram novada viesim tā tiesību un
interešu aizsardzībā, kas izpaužas 24 stundu darba režīmā, iekļaujot arī patrulēšanu. 2009.gadā Pašvaldības
policijā strādāja 7 pašvaldības štata darbinieki, kuri gada laikā ir reaģējuši uz vairāk nekā 1132 izsaukumiem,
vēl 2009. gadā uz līguma pamata tika saņemts atbalsts no apsardzes firmas SIA „Evor.L”.
Aktivitātes

2007.gadā

2008.gadā

2009.gadā

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

1543
123
205

1039
288
140

1132
325
108

146
1120

27
563

63
385

16
13

7
13

11
15

9
31
32
168
59
114
861

0
25
16
64
21
56
1154

3
18
5
23
11
213
390

Kopš 2009.gada oktobra darbu Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatā ir uzsācis Māris
Garjānis, attīstot sadarbību ar dažādām iestādēm un organizācijām gan Siguldas novadā, gan ārpus tā,
vienota mērķa – drošas un sakoptas vides – sasniegšanai.
2009.gadā tika uzstādītas novērošanas kameras novada skolās, kā arī pievērsta papildus uzmanība jau
2008.gadā uzstādītajām videonovērošanas kamerām, kā rezultātā, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem
ir izdevies novērst paredzamus un atklāt jau izdarītus pārkāpumus.
Siguldas novada Pašvaldības policija turpina risināt jautājumu par dzīvnieku patversmes vai izolatora
izveidošanu Siguldas novadā. Tas ir ļoti nepieciešams, lai sakārtotu dzīvnieku turēšanas jautājumus, aicinot
atsaukties ieinteresētos iedzīvotājus uz sadarbību. Pašvaldības policija aktīvi piedalās pasākumos, kas saistīti
ar jauniešu izglītošanu, apmeklējot skolas, vecāku sapulces. Kontrolē īpašnieku un apsaimniekotāju rīcību
pildot ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas funkcijas (numuru plāksnes, dzīvnieku reģistrācija, līgumu
kontrole ar atkritumu apsaimniekotājiem, atkritumu konteineru laukumu uzturēšana pienācīgā kārtībā),
piedalās novada organizētajos masu pasākumos kārtības nodrošināšanā.
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SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBA
Būvniecība
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, 2009.gadā vērojams būvniecības tempu un apjomu
samazinājums.
2009.gadā notikušas 12 Attīstības un vides komitejas sēdes, kurās izskatīti 190 jautājumi, no tiem 28 par
zemes ierīcības, detālā plānojuma un būvniecības iecerēm Siguldas novadā. Notikušas 53 Būvvaldes sēdes,
kurās izskatīti 303 jautājumi, izsniegtas 10 izziņas par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību
apgrūtinājumiem, 17 izziņas par zemes vienības plānoto izmantošanu, sagatavoti 23 lēmumprojekti un darba
izdevumi zemes ierīcības projektiem.
2009.gadā Siguldas novada domes Būvvaldē izskatītas, saskaņotas, akceptētas 75 jaunbūvju un
rekonstrukcijas būvprojektu dokumentācijas Siguldas pilsētā - 8 sabiedriska rakstura un inženiertehnisko
komunikāciju projekti, kā arī 26 dzīvojamo un saimniecības ēku projekti – 2 daudzdzīvokļu ēkas. Siguldas,
Mores un Allažu pagastā akceptēti 38 vienģimenes dzīvojamo un saimniecības ēku projekti, viens
sabiedriska rakstura projekts, kā ari divi inženiertehnisko komunikāciju projekti.

2009.gadā sagatavoti un izsniegti 107 plānošanas – arhitektūras uzdevumi dažādiem sabiedriska rakstura,
ražošanas objektiem un viendzīvokļa dzīvojamām mājam Siguldas novadā, kā arī noformētas un izsniegtas
67 būvatļaujas dažāda veida objektiem. 2009.gadā ievērojamākie būvprojekti Siguldas novadā bija:
• T/C „Raibais suns” rekonstrukcija;
• Jaunās pils torņa atjaunošana;
• Bērnudārzs Nurmižu ielā 31 ;
• ŪK maģistrālie tīkli Ķiparos.
Pagājušajā gadā Siguldas novadā ekspluatācijā pieņemti vairāki nozīmīgi objekti:
• 41 vienģimeņu dzīvojamās māja;
• divas daudzdzīvokļu mājas (38 dzīvokļi);
• biroja ēka Dārza ielā;
• mākslas un kultūras galerija „Siguldas Tornis” (ūdenstornis);
• tirdzniecības centra „Raibais suns” rekonstrukcija;
• administratīvā ēka Raiņa ielā 5A;
• autostāvvietas Pils ielā;
• viesu nams „Bucefāls”;
• cūku kompleksa III.kārta Allažos.
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2009.gadā Siguldas novadā pieņemti un nodoti ekspluatācijā ir 99 dažāda veida objekti, kuru būvniecība
izmaksājusi apmēram 9.58 miljonus latu.
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Novada labiekārtošana
Siguldas novada domes Nekustamā īpašuma pārvalde nodrošina pašvaldībai piederošā īpašuma sakārtošanu,
uzraudzību, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu. Pārvalde plāno
pašvaldības nekustamo īpašumu remontu vajadzības, kontrolē tāmju atbilstību veicamajiem remontdarbiem,
organizē ielu un ceļu apsaimniekošanu Siguldas novadā, nodrošina Siguldas pilsētas, Siguldas, Mores un
Allažu pagastu zaļās zonas uzturēšanu un sakopšanu. Pārvaldes darbinieki regulāri tiekas ar māju
apsaimniekotājiem, piedalās kopsapulcēs.
Nekustamo īpašumu pārvaldes paveikto darbu salīdzinājums

Sarakste
Izsniegtas rakšanas atļaujas
Izsniegti tehniskie noteikumi
Noslēgti īres līgumi (pašvaldības dzīvokļi)
Dzīvnieku reģistrācija
Iedzīvotāju ierosinājumi, sūdzības, priekšlikumi

2008.gads
217
126
10
4
2
207

2009.gads
113
67
13
15
51
155

Nekustamā īpašuma pārvaldes iepriekšējo gadu salīdzinājums norāda uz iedzīvotāju aktivitāšu
samazināšanos (būvniecība, rakšanas atļauju saņemšana), bet ir patīkami atzīmēt, ka pieaugusi iedzīvotāju
vēlme ievērot Siguldas novada domes saistošo noteikumu izpildi (piemēram, dzīvnieku reģistrācija).
Pārvaldes darbinieki 2009.gadā nodrošinājuši arī Mores un Allažu pagastu labiekārtošanu.
• 2009.gadā veiksmīgi pārņemta Allažu pagasta komunālā saimniecība un Allažu pašvaldības īpašumi
– 14 ēkas.
• Atrisināts jautājums par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Allažos. Nodoti apsaimniekošanā
SIA „Augusta Nams” 11 mājas, atjaunoti 4 sociālā statusa dzīvokļu līgumi.
• Sakārtots ielu apgaismojums Allažu centrālajās ielās.
• Pie Allažu pagasta pārvaldes ēkas tika sakārtota teritorija, kurā atradās vaļējās bīstamas akas, koki
ielu malā, kuri traucēja gan ielu apgaismojuma sakārtošanai, gan pārredzamībai.
• Pārtraukts neveiksmīgi izvēlēts projekts katlu mājas atjaunošanai.
• Tika fiksētas būvniecības nepilnības Allažu sporta skolā, attiecīgi reaģēts, pieprasot no būvfirmas
nepilnību likvidēšanas darbus.
• Tika iesākts renovācijas projekts Allažu pagasta pārvaldes ēkai (šobrīd sagatavošanas stadijā), t. sk.
bērnudārza telpām.
• Tika iesākts projekts Eiropas Savienību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai - teritorijas
labiekārtošana starp Mores pamatskolas ēkām.
• Allažu pagasta ceļu un ielu apsaimniekošanā pārņemti ceļi un ielas kopgarumā 85.97 km.
2009.gadā Nekustamā īpašuma pārvaldes speciālisti piedalījušies iepirkuma dokumentu noformēšanā, veikta
iepirkumu izvērtēšana. Pārvaldes darbinieki nodrošinājuši būvuzraudzību pašvaldības būvdarbos, vairākos
objektos.
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2009.gadā novadā veiktie darbi
Veiktie darbi

Darbu veicējs

Apsardzes signalizācijas ierīkošana
Siguldas izglītības iestādēs
Tualešu un ūdensvada remonts
Siguldas Valsts ģimnāzija, Kr. Barona 10
Savienotā jumta remonts Siguldas Sporta skola,
Gāles iela 29, Sigulda
Jumta remonts Mores pamatskola, More
Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Siguldas
Valsts ģimnāzijā, Siguldas 2. vidusskolā, Siguldas
Mākslas un Mūzikas skolā "Baltais Flīģelis",
Siguldas 1. pamatskolā, Svētku laukumā, Pak.
Centrā, stacijas laukumā, Štūres laukumā
Stāvlaukuma izbūve Pils ielā 16, Siguldā

SIA "EVOR L"

Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas sezonā
Siguldas novadā
Ielu un ceļu apsaimniekošana vasaras sezonā
Siguldas novadā
Ielu un ceļu apsaimniekošana vasaras sezonā Mores
pagastā
Elektroietaišu skaitītāju nolasīšana un tehniskā
uzraudzība Siguldas novadā
Asfalta seguma bedrīšu remonts Siguldas novadā
Logu nomaiņa BJIC Poruka ielā 9, Siguldā
Tualešu apkope
Kapu apsaimniekošana Siguldas novadā

Summa LVL,
ieskaitot PVN
3531.35
4089.36

SIA "CELTNE"

2168.88
SIA "HB Serviss"
SIA "HB Serviss"

1730.26

SIA "Nika J"

70375.20

SIA "KVINTA"

217800.00
54221.08 LVL

VAS ”Latvijas
Autoceļu Uzturētājs”
Z/S „Bite AZ”

66351.40 LVL

SIA "CBF GRANTE"

7114.80

SIA "CBF GRANTE"

23572.01

SIA "Fāze Sigulda"
SIA "Remonts KP"
SIA" Promisseland"
SIA "BLAIZER AG"

7987.52
10875.48
3188.35
1368.00
39867

SIA "IN co ER"

(-15% no 01.02.2009.)

159978,76 + PVN
263999,94 + PVN
465509,83 +PVN
Teritorijas kopšana, apstādījumi

SIA "GARTENS"
SIA "Siguldas
celtnieks"
SIA "Polyroad"
SIA "Ķekava - PMK"
SIA "Ceļu Pārvalde"

Nojumes pie Sabiedriskā centra "Jūdaži'
Veloceliņa projektēšana Siguldas novadā
Asfaltēšanas darbi pie "Jūdažu sabiedriskā Centra"
Asfalta seguma bedrīšu remonts Siguldas novadā
Ielu apgaismojuma uzraudzība, skaitītāju nolasīšana,
inventarizācija pašvaldības objektos Siguldas
novadā, Apgaismojuma izbūves darbi Jūdažos
SIA "Fāze Sigulda"
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11154.32
3053.91
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Ielu remontu izdevumi Siguldas novadā
Gads

Ielu apsaimniekošana

2005.gads
2006.gads
2007.gads
2008.gads
2009.gads

202 800
228 886
490 995
733 620
268 365

Kapitālais remonts
Budžeta līdzekļi
Kredīts
149 000
60 000
1 343 000
90 823
1 270 098
159 903
2 236 368
69 198
220 867

Kopā
411 800
1 571 886
1 851 916
3 129 891
558 430

Neskatoties uz finansējuma samazinājumu novada apstādījumu veidošanai un kopšanai, teritoriju sakopšanai,
paveicamo darbu apjoms nav mainījies. Ievērojams darba apjoms un darba kvalitāte tiek nodrošināta ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai” palīdzību.
Nekustamo īpašumu kapu nozarē 2009.gadā veikta Siguldas kapu teritorijas un tajā esošo piemiņas vietu
uzraudzība, nodrošināta apbedīšanas pakalpojumu sniegšana, organizēts svecīšu vakars un ekumēniskie kapu
svētki.
Siguldas novada domes zaļumsaimniecības speciālisti 2009.gadā koordinējuši pašvaldības teritoriju
apsaimniekošanu, kopšanu un uzturēšanu, kā arī apstādījumu kopšanu un labiekārtošanu.
Siguldas pilsētas Raiņa parkā turpināta teritorijas labiekārtošana, esošās rampas papildinot ar jaunu rampu
grupu iesācējiem. (kopumā atvēlot 9864.68 latus). Izgatavoti divi jauni vides elementi vides noformējumam ziedu grozu statīvi vasaras sezonā vai gaismas objekti ziemas laikā. Izskatīti iedzīvotāju iesniegumi koku
veidošanai un nozāģēšanai, kā arī nozāģēti 37 bīstamie koki. Organizētas pavasara apkārtnes sakopšanas
talkas, kā arī veiksmīgi atbalstījām Lielās talkas norisi Siguldas novadā. Veikta teritorijas tīrīšana un kopšana
7 ha platībā.
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Zaļumsaimniecības speciālistu vērienīgākie labiekārtošanas darbi
2009.gadā
Paveiktie darbi, objekti

Izmaksas LVL

Pašvaldības teritoriju ikdienas kopšana un uzturēšana
84367.34
Zālienu kopšana
46199.99
Apstādījumu kopšana un veidošana
27996.28
Raiņa parkā – rampas iesācējiem
9864.68
Darbs pie teritorijas sakopšanas, koku un krūmu kopšana ar
6 – 10 cilvēki dienā
sociālā dienesta norīkotajiem cilvēkiem
Vides elementu izgatavošana – cipari „9”, un divi „1”
880.00
Apsekoti bīstami koki
83 objektos
Nozāģēti bīstami koki
37 gab.
Dažādi organizatoriskie darbi - talkās savākti atkritumi
142 km3
Lielās Latvijas talkas koordinēšana
Atsaucība no skolām
450 cilvēki
Iedzīvotāju grupas un organizācijas
150 cilvēki
Teritoriju attīrīšana no aizauguma un atkritumiem
Sakopts un iztīrīts ābeļdārzs Pils ielā 16
Sakopts meža masīvs aiz K.Barona pieminekļa
Sakopts meža masīvs Atbrīvotāju un Līvkalna ielā
Siguldas pilsētas slēpošanas trase, dzelzceļa nogāzes
Jūdažu sabiedriskā centra apkārtne
Siguldas pagasta ābeļdārza teritorija
Nurmižu apkārtne
Vējupītes apkārtne
Savākti atkritumi no ceļa malām
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TŪRISMS SIGULDAS NOVADĀ
2009.gadā izveidota Siguldas novada domes Tūrisma pārvalde, kurā iekļauts Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrs. Tūrisma pārvaldes darbības mērķis ir veidot Siguldu kā atpazīstamu un pievilcīgu
tūrisma galamērķi, kas var piesaistīt gan individuālos, gan grupu tūristus, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības
attīstību.
Siguldas novada Tūrisma informācijas centra mērķis ir sniegt tūrisma informāciju novada viesiem no
Latvijas, ārzemēm un Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī sadarboties ar Siguldas novada un apkārtnes
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, veidojot novada tēlu. Veicot budžeta optimizāciju, 2009.gada nogalē
novada Tūrisma informācijas centrs no telpām Valdemāra ielā 1a pārcēlās uz novada domes Pakalpojumu
centru Raiņa ielā 3.
2009.gadā novada domes Tūrisma pārvalde realizējusi un iesaistījusies vairākās aktivitātēs:
• Kopā Vidzemes un Dienvidigaunijas partneriem uzsākta darbība projekta „Ar velo pa Vidzemi un
Dienvidigauniju” ietvaros – sagatavota informācija velomaršruta kartei (karte izdota 2010.gada
sākumā), izveidots maršruta posms caur Siguldu, kā papildus maršruts iekļauts esošais velomaršruts
caur Mori, Mālpili un Allažiem, noteiktas vietas, kurās 2010.gada pavasarī tiks uzstādītas maršruta
marķējuma zīmes.
• Sadarbībā ar Gaujas nacionālā parka (GNP) administrāciju un Līgatnes novada pašvaldību
sagatavots pieteikums konkursam EDEN (European Destinations of Excellence) „Sigulda – Līgatne”
– Gaujas nacionālā parka dabas tūrisma paradīze.
• Ar GNP administrāciju uzsāktas sarunas par tūrisma informācijas sistēmas uzlabošanu.
• Turpinās sadarbība ar Siguldas reģiona tūrisma biedrību (SRTB) – sanāksmes, novada tūrisma
uzņēmēju un suvenīru gatavotāju darbseminārs – izstāde, turpinās atlaižu kartes „Siguldas spieķis”
tirdzniecība un popularizēšana.
• Turpinās sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju - dalība Mārketinga padomes diskusijās par
Vidzemes tūrisma tēla veidošanu un popularizēšanu, sagatavota informācija atjaunotajam Vidzemes
kartes un kataloga izdevumam.
• Turpinās sadarbība ar Latvijas kūrortpilsētu asociāciju – sanāksmes, lai sakārtotu Latvijas kūrortu
likumdošanu, rosinātu PVN samazināšanu.
• Sadarbība Latvijas piļu un muižu asociācijā, lai popularizētu Siguldas kultūrvēsturisko mantojumu.
• Notikusi viena tikšanās ar Siguldas novada tūrisma uzņēmējiem par Siguldas zīmola attīstību un
vienota tēla veidošanu.
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 2009.gadā:
• Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 2009.gadā apkalpojis 24 332 apmeklētājus, ik dienas
apkalpo Siguldas novada tūristus, veic viesnīcu rezervāciju, nodrošina „Biļešu servisa” un „Biļešu
paradīzes” kases darbu.
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Siguldas novada Tūrisma informācijas centra apmeklētāji
2009.gadā
Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Apmeklētāji

513

466

474

853

1582

2115

4818

4991

1867

1280

449

247

Zvani

64

37

59

86

104

129

144

95

98

94

85

67

E-pasti
Ekskursijās
apkalpotie
tūristi
Ekskursiju
skaits
Biļešu
paradīze un
Biļešu
serviss

21

14

23

22

33

14

20

11

19

17

13

13

2

18

39

48

210

209

62

240

257

311

12

0

1

3

2

4

14

13

3

12

9

17

1

2

58

96

82

77

196

545

197

117

130

137

151

201

•

•
•
•

•

•
•

Tiek turpināta sadarbība ar individuālā darba veicējiem par gidu pakalpojumu sniegšanu. Kopumā
2009.gadā novada TIC organizējis 136 ekskursijas. Kopējie ieņēmumi no ekskursijām pirms
nomaksām gidiem – 3330.35 lati.
Turpinās sadarbība ar „Impro ceļojumi”- TIC līgumu par ceļojumu noslēguši un iemaksas veikuši 85
cilvēki (2008.gadā – 222 cilvēki).
Tiek uzturēta un atjaunota datu bāze par tūrisma resursiem, sniedzējiem un viņu pakalpojumiem.
Tiek uzturēta un pilnveidota mājas lapa www.tourism.sigulda.lv piecās valodās – latviešu, angļu,
vācu, krievu, zviedru. Vidēji novada tūrisma mājas lapu apmeklē 3000 – 5500 unikālie apmeklētāji
mēnesī. Lielākais apmeklētāju skaits vērojams vasaras mēnešos.
2009.gadā uzsākta regulāra Siguldas novada tūrisma informācijas ievietošana un izplatīšana
sociālajos tīklos – izveidoti profili portālā www.draugiem.lv akcijai Redzi, Latvija runā!,
www.twitter.com/visitsigulda
un
www.twitter.com/siguldastic,
www.facebook.com,
www.localyte.com,
www.flickr.com/vistsigulda,
www.exploroo.com
–
visitsigulda,
www.travelchatforum.com – visitsigulda, www.budgettraveller.info, www.theworldwalker.com,
www.tripadvisor.com
Jaunākā informācija no Tūrisma attīstības valsts aģentūras regulāri nodota Siguldas novada tūrismā
iesaistītajām iestādēm un uzņēmumiem.
Turpinās Siguldas novadam raksturīgu suvenīru iegāde, izgatavošana un tirgošana TIC klientiem.

Tūrisma informācijas centra apkopotā informācija liecina, ka tūristu skaits 2009. gadā ir samazinājies
salīdzinot ar 2008. gadu, bet bijis lielāks nekā 2007.gadā. No kopējā apmeklējumu skaita 64.7% jeb 14 018
apmeklētāji ir ārvalstu tūristi, 18.28% jeb 3 956 ir Latvijas iedzīvotāji, bet 7.76% jeb 1 681 siguldieši un
9.18% jeb 1 987 sastāda apmeklētāji, kuri ienākuši SNTIC, lai iegādātos Biļešu Paradīzes un Biļešu servisa
(turpmāk tekstā BP un BS) biļetes uz dažādiem pasākumiem un teātra izrādēm.
Visbiežāk Siguldas novada Tūrisma informācijas centru apmeklē tūristi no:
1. Vācijas
2. Lietuvas
3. Igaunijas
4. Spānijas
5. Krievijas
6. Nīderlandes
7. Lielbritānijas
8. Somijas
9. Itālijas
10. Francijas.
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Tūrisma informācijas cents ir apkalpojis tūristus arī no Islandes, Kuveitas, Mongolijas, Namībijas, Serbijas,
Tanzānijas, Armēnijas, Čīles, Ekvadoras, Indonēzijas un citām. Kopumā 2009.gadā tūrisma informācija
sniegta tūristiem no 67 valstīm.
Populārākās tēmas par kurām interesējas Tūrisma informācijas centa apmeklētāji:
1. Apskates objekti Siguldā, Turaidas muzejrezervāts,
2. Aktīvā atpūta, gaisa trošu ceļa vagoniņš, braucieni ar bobu un vučko,
3. Gaujas Nacionālais parks,
4. Naktsmītnes Siguldā, Siguldas pludmales kempings,
5. Kājnieku maršruti, velo maršruti, laivu noma un nobraucieni pa Gauju.
Lai reklamētu Siguldas novada tūrisma piedāvājumu, novada tūrisma materiāli tiek izplatīti dažādās tūrisma
izstādēs Latvijā un ārvalstīs, bet vērienīgos novada pasākumos, tiek veidots TIC stends un telts, kur ikviens
interesents var saņemt tūrisma informāciju.
2009. gadā pēc priekšsēdētāja Uģa Mitrevica iniciatīvas, uzsākta mērķtiecīga sadarbība ar tūrisma
uzņēmējiem. Notikusi tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem par vienota Siguldas tēla izstrādi un zīmola veidošanu.
2009.gadā tika atzīmēta Gaisa trošu ceļa 40. gadskārta.
Pēc Allažu pagasta pievienošanas Siguldas novadam, kopējais tūrisma piedāvājums papildinājies ar jauniem
objektiem – Kaļķu gravas (jeb Mežmuižas) avotiem, Ezernieku karsta kritenēm, Čerņausku dižozolu,
Čerņausku dižakmeni un kazkopības saimniecību „Lielgrodes”, kas kopā pazīstami ar nosaukumu Allažu
dabas takas. Allažu dabas taku piedāvājumu izveidojusi un uztur Allažu attīstības biedrība, ar kuru tiks
turpināta sadarbība arī 2010.gadā.
Savu darbību turpinājusi attīstīt biedrība „Mores Muzejs” – atvērta jauna izstāde „Skats no Padomju
frontes puses”, kas veltīta padomju armijas karavīru darbībai Mores kauju laikā. Izstāde izveidota
projektā, kuru atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros, un
Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.
Siguldas novada tūrisma uzņēmēji turpina attīstīt savus pakalpojumus. Kopā Siguldā ir 21 naktsmītne (tai
skaitā viesnīcas, viesu nami, jauniešu viesnīcas, kempings, B&B). Kino Lora īpašnieki sagatavojuši
reklāmfilmu par Siguldas vēsturi un tūrisma iespējām latviešu, krievu, angļu valodās. Vasaras sezonā
regulārus tūristu pārvadājumus nodrošināja SIA „Impresso” elektromobīļi. Siguldas piedzīvojumu parkā
turpināta „Tarzāna” trases attīstība, izveidojot jaunus elementus un realizējot aktīvu mārketinga politiku. Pie
SPA viesnīcas Ezeri atklāta latviešu tradicionālā pirts.
2009.gadā tika atklāta mākslas un kultūras telpa „Siguldas tornis”.
Nozīmīgu ieguldījumu tūristu apkalpošanā devuši jauni apmeklētāju centri Siguldā - Gaujas nacionālā parka
Apmeklētāju centrs pie Gūtmaņalas un apmeklētāju centrs Turaidas muzejrezervātā.
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SPORTS SIGULDAS NOVADĀ
Neskatoties uz ekonomisko situāciju valstī, sporta dzīve Siguldas novadā turpinājās. 2009.gadā Siguldas
novadā norisinājās vairāki nozīmīgi pasākumi, daži, no kuriem jau kļuvuši par tradīciju. „Siguldas kauss”
kalnu slēpošanā un snovbordā 2009.gadā notika jau 30.reizi, arī distanču slēpošanas sacensības „Sigulda”
pulcē arvien vairāk slēpotgribētāju, Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens, kas kopš 1997.gada
notiek Siguldā, 2009.gadā piesaistīja ap 4000 dalībnieku, to vidū bija arī Latvijas valsts prezidents Valdis
Zatlers. Tāpat Siguldā notika arī Latvijas SEB MTB Siguldas maratona II posms. Jau tradicionāli, katru
pavasari visu skolu skolēni un arī citu interesenti tika aicināti uz Serpentīnceļa skrējienu. Novada svētku
ietvaros notika skrējiens Turaidas tornī „Ātrākais ziņnesis”. Siguldas 800gadē uzsāktais skrējiens „Siguldas
tilti” notika arī 2009. gadā. Pagājušajā gadā jau 37.reizi notika tradicionālās sacensības „Siguldas rudens”.
Kaut arī Siguldas novadā ir daudz tradicionālu sporta pasākumu, tiek organizēti arī jauni, kas pamazām kļūst
par tradīciju, piemēram, piedzīvojumu sacensības „Sigulda” un kalnu maratons, kas ir skarbākais Latvijas
maratonskrējiens. Kopš 2008.gada Siguldas kalnu Maratons ir iekļauts pasaulē pazīstamā skrējiena Ultra
Trail du Mont Blanc (UTMB jeb Monblāna maratons) kvalifikācijas listē. Šāds kvalifikācijas skrējiens ir
vienīgais Baltijā. Kā liels izaicinājums sacensību organizatoriem (Biedrībai „A2”) bija Skandināvijas kauss
distanču slēpošanā, kas pulcēja Skandināvijas un citu valstu stiprākos distanču slēpotājus. Arvien populārāka
Siguldas novadā kļūst nūjošana.
Visa gada garumā notika dažādi sporta spēļu turnīri: Livonijas kauss pludmales volejbolā, Siguldas novada
turnīrs basketbolā, ELVI kauss basketbolā, Ziemassvētku volejbola turnīrs un citi. Netika aizmirsti mazie
sportot gribētāji - notika gan īpašas sacensības bērniem, gan novada svētku ietvaros rīkotās Ģimeņu sporta
dienas.
Siguldas novada 2009.gada sporta spēles notika 13 sporta veidos: galda teniss, minifutbols, zole,
makšķerēšana, šautriņu mešana, basketbola metieni, šaušana ar gaisa šauteni, šahs, dambrete, orientēšanās
sports, novuss, volejbols, badmintons. Tajās varēja piedalīties jebkurš Siguldas novada iedzīvotājs vai cits
interesents.
Siguldas novada dome ir sniegusi finansiālu un organizatorisku atbalstu 18 citu organizāciju rīkotajās
sacensībās, tādā veidā veicinot aktīvu dzīves veidu un popularizējot sportu kā nozīmīgu dzīves sastāvdaļu.
1. Slēpojums Sigulda 2009;
2. Starptautiskais badmintona turnīrs jauniešiem;
3. Latvijas MTB Siguldas maratona II posms;
4. Piedzīvojumu sacensības “Sigulda 2009”;
5. Skandināvijas kauss distanču slēpošanā
6. Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens;
8. ELVI kauss basketbolā jauniešiem;
9. Skrējiens Turaidas tornī;
10. Serpentīnceļa skrējiens;
11. Orientēšanās sacensības „Siguldas rudens”;
13. Skrējiens „Siguldas tilti”;
14. Siguldas atklātais turnīrs jauniešiem badmintonā;
15. Salomon Siguldas maratons;
16. kalnu slēpošanas sacensības amatieriem „Čaiņiku kauss”
17. Džudo kausa izcīņas sacensības;
18. Svarcelšanas sacensības „Siguldas kauss”
Vairākas no šīm sacensībās ir kļuvušas par Latvijas un pat starptautiska mēroga pasākumiem.
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Siguldas novada dome finansiāli atbalstījusi daudzu novadnieku dalību starptautiskās sacensībās un
treniņnometnēs, kā arī Siguldas novada sportistu startus Eiropas un Pasaules līmeņa sacensībās. Par izciliem
sasniegumiem sportā ar Atzinības rakstu 2009.gadā tika apbalvoti 11 Siguldas novada sportisti:
Mihails Arhipovs – 5.v. Pasaules junioru čempionātā bobslejā.
Jānis Strenga – 5. vieta Pasaules junioru čempionātā bobslejā.
Jānis Lazdāns – 7., 9.v. Pasaules čempionātā ziemas orientēšanās veterāniem.
Laimdota Zariņa – 1.v. Pasaules čempionāta basketbolā veterāniem. Latvijas izlases sastāvā.
Alīda Ābola – 1.v. Eiropas čempionāts rogainingā WO un WV grupā.
Madara Meldere – 9.v. Eiropas čempionāts skrituļslalomā.
Juris Šics - – 3.v. Pasaules kausa izcīņas posmā kamaniņu sportā.
Andris Šics – 3.v. Pasaules kausa izcīņas posmā kamaniņu sportā.
Martins Dukurs – 6.v. Pasaules kausa kopvērtējumā skeletonā.
Andrejs Bērze – 6. vieta Pasaules čempionātā kamaniņu sportā junioriem.
Arnolds Strenga – 2.v. Eiropas jaunatnes vasaras olimpiskajās spēles šķēpmešanā.
Siguldas novadā darbojas ap 20 sporta klubi, kuri ne tikai piedalās sacensībās, bet arī paši tās organizē.
Pateicoties Biedrībai „A2” 2009.gadā Siguldā notika starptautiskas distanču slēpošanas sacensības
„Skandināvijas kauss”. Tāpat aktīvi darbojas kamaniņu sporta un skeletona klubs, kalnu slēpošanas un
snovborda klubi, kā arī džudo un citu sporta veidu klubi.
Arī 2009. gadā novada iedzīvotājiem tika dota iespēja bez maksas izmantot Reiņa trases distanču slēpošanas
trasi.
Piesaistot finansējumu no Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas, tika paplašināts
fizisko aktivitāšu iespēju spektrs Depo sporta laukumā, izveidojot pludmales volejbola laukumu un uzstādot
vingrošanas rīkus.
2009.gadā Siguldas novads tika pārstāvēts dažādās sacensībās, izcīnot godalgotas vietas. Rīgas rajona sporta
spēlēs kopvērtējumā tika izcīnīta 1.vieta.
2009. gadā Kamaniņu un bobsleja trasē tika atklāta mākslīgā ledus starta estakāde, kur sportisti var trenēties
uz ledus visu gadu – tā ir nozīmīgs ieguvums Siguldas sporta dzīvei.
Līdz ar Allažu pagasta pievienošanu Siguldas novadam, pašvaldība ir ieguvusi mūsdienīgu sporta zāli, kuras
apsaimniekošana ir Siguldas novada Sporta pārvaldes ziņā.
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INVESTĪCIJU PROJEKTU VADĪBA
2008.gadā Siguldas novada pašvaldībā tika izveidota Attīstības pārvalde, kas sadarbībā ar domes
struktūrvienībām organizē un vada projektu izstrādes procesus, kas saistīti ar pašvaldības attīstību un finanšu
līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un vietējiem fondiem, palīdzības programmām un investīciju
kompānijām, kā arī koordinē darbību un konsultē lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos, sniedz
konsultācijas NVO un uzņēmējdarbības struktūrām par iespējām iesaistīties Latvijas Republikas un
starptautiskajās finanšu programmās.
2009.gadā Attīstības pārvalde sagatavojusi vai līdzdarbojusies 17 projektu sagatavošanā, kas iesniegti
finansēšanai vairākiem ES finanšu instrumentiem, Valsts institūciju un investīciju programmās. Pašvaldības
projekti aptver dažādas nozares - izglītību, tūrismu, transportu, sociālo integrāciju, nodarbinātības un
uzņēmējdarbības veicināšanu un vērsti uz novada sakārtošanu, infrastruktūras attīstību, iedzīvotāju
labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanu.
Siguldas novada pašvaldības sagatavotie, iesniegtie un realizētie projekti
2009.gadā
Projekta nosaukums

Joma

Pašvaldības

Projekta
kopīgās
izmaksas
LVL
4 910

līdzfinansējums

Iesniegts
finansēšanai no:

Statuss
2009.gada
beigās:

Bērnu, ģimenes un
sabiedrības
integrācijas lietu
ministrija
Bērnu, ģimenes un
sabiedrības
integrācijas lietu
ministrija
Bērnu, ģimenes un
sabiedrības
integrācijas lietu
ministrija
Bērnu, ģimenes un
sabiedrības
integrācijas lietu
ministrija

Izstrādāts,
apstiprināts,
realizēts

Baltic Sea region
programme 2007 2013
ESF

Izstrādāts,
noraidīts

LVL

Jauniešu aktīvās
atpūtas laukuma
izveide Siguldā

Sports

Bērnu rotaļu un
attīstības centra
izveidošana Jūdažos

Brīvā laika
pavadīšana

7 407

740

Bērnu rotaļu un
atpūtas laukuma
izveide Siguldā,
Jaunatnes ielā 1a
Starptautiskās
jaunatnes dienas
pasākuma
organizēšana Siguldas
novadā
Sustainable Via
Hanseatica (SVH)

Brīvā laika
pavadīšana

20 000

0

Ārpusklašu
izglītība

1 500

0

Tūrisms

43 139

6 471

Izglītība,
sociālā
integrācija

71 845

8 622
(12%)

Infrastruktūra

16 930

6 436
(38%)

ELFLA

Izstrādāts,
notiek
realizācija

Publiskie
pakalpojumi

30 000

4 500
(15%)

ESF

Izstrādāts,
iesniegts
izskatīšanai

Infrastruktūras
attīstība,

835 426

155 896
(18,66 %)

ERAF

Notiek
realizācija

Jauniešu ar
intelektuālās attīstības
traucējumiem
integrācija Mores
pamatskolā
Teritorijas
labiekārtošana starp
Mores pamatskolas
ēkām
Pašvaldības sniegto
publisko pakalpojumu
kvalitātes
paaugstināšana
iedzīvotājiem Siguldas
novadā
Siguldas pilsdrupu
rekonstrukcija un

0
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Izstrādāts,
noraidīts

Izstrādāts,
noraidīts

Izstrādāts,
apstiprināts,
realizēts

Izstrādāts,
noraidīts
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infrastruktūras
pielāgošana tūrisma
produkta attīstībai
Go Cycling Through
Vidzeme and South
Estonia

tūrisms

89 472

15 789
(15%)

Latvijas – Igaunijas
programma

Notiek
realizācija

98 392

14 759
15%

ERAF

Izstrādāts,
apstiprināts,
notiek
realizācija

Infrastruktūras
attīstība,
tūrisms
Infrastruktūra

1 534 331

791 638
(51,6%)

ERAF

Notiek
realizācija

492 781

73 917
(15%)

KPFI, Vides
ministrija

Izstrādāts,
apstiprināts,
notiek
realizācija

Energoefektivitātes
paaugstināšana
Siguldas novada
medicīnas iestādēs

Infrastruktūra

474 412

94 929
(20,01%)

KPFI, Vides
ministrija

Izstrādāts,
apstiprināts,
notiek
realizācija

Siguldas novada
izglītības iestāžu
informatizācija

Izglītība

113 857

0

ERAF, valsts
budžets

Siguldas novada
vidusskolas pārveide
par daudzfunkcionālu
izglītības, kultūras,
sociālā atbalsta centru.

Izglītība,
mūžizglītība

17 570

0

Sorosa fonds

Izstrādāts,
apstiprināts,
notiek
realizācija
Izstrādāts,
apstiprināts,
notiek
realizācija

Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai
nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to
saistītos atbalsta
pasākumus
Pirmskolas izglītības
iestādes būvniecība
Nurmižu ielā 31,
Siguldā
"Ainavu plānojumu
izstrāde Eiropas
pilsētu un piepilsētu
teritorijām"
(EUROSCAPE)

Transports,
izglītība

150 000

15 000
(10%)

Latvijas un Šveices
sadarbības
programma

Izstrādāts,
apstiprināts

Infrastruktūra,
izglītība

896 002

134 002
(15%)

ERAF

Izstrādāts,
apstiprināts

Vide

105 421

15 813
(15%)

INTERREG IV C

Izstrādāts,
apstiprināts

Nodarbinātība

209 558

0

ESF, NVA

Izstrādāts,
apstiprināts,
notiek
realizācija

Materiāli tehniskās
bāzes pilnveide
vispārējās izglītības
programmas
īstenošanai Siguldas 2.
vidusskolā
Velotūrisma maršruta
izstrāde un veloceliņa
izbūve Siguldā
Energoefektivitātes
paaugstināšana
Siguldas novada
izglītības iestādēs

Apmācība darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība

Velotūrisma
attīstība
Vidzemē un
Dienvidigaunijā
Vispārējās
izglītības
kvalitātes
paaugstināšana
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2009. gadā Siguldas novada pašvaldība realizējusi vairākus projektus. Gada pirmajā pusē veiksmīgi tika
uzsākta sadarbība ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, kura finansēja divus
projektus – „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Siguldā”, kura ietvaros tika turpināta sporta laukuma
Depo ielā 1, attīstība, un projekts „Starptautiskās jaunatnes dienas pasākuma organizēšana Siguldas novadā”,
kura ietvaros 12.augustā tika atzīmēta Starptautiskā jaunatnes diena un uzlabota Jauniešu iniciatīvu centra
materiāli tehniskā bāze.
Aprīlī ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīti divi nozīmīgi līgumi finansējuma
piesaistīšanai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektiem „Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai” un „Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa
izbūve Siguldā”. Abi projektu pieteikumi tika izstrādāti 2008. gadā un tie dos nozīmīgu ieguldījumu
infrastruktūras attīstībā Siguldas novadā. 2009. gadā tika uzsākta Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas un jaunā
veloceliņa tehnisko projektu izstrāde.
Sekmīgi uzsākta arī projekta „Go Cycling Through Vidzeme and South Estonia” aktivitāšu realizācija –
kopīgi ar 10 projekta partneriem no Latvijas un 6 projekta partneriem no Igaunijas.
Izglītības jomas atbalstam tika izstrādāti vairāki projekti – „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās
izglītības programmas īstenošanai Siguldas 2.vidusskolā” un „Siguldas novada izglītības iestāžu
informatizācija”, kas uzlabos izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi un uzlabos mācību procesus.
Pašvaldība iesaistījies arī projektā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un
ar to saistītos atbalsta pasākumus”, kur ar Šveices valdības palīdzību 2010. gadā tiks iegādāts jauns autobuss
skolēnu pārvadāšanai. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā ieguldījumu dos jaunais
bērnudārzs, kurš taps ar ERAF atbalstu projekta „Pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Nurmižu ielā 31,
Siguldā” ietvaros.
Jaunas iespējas skolām pavērs Sorosa fonda finansēti projekti – Siguldas novada vidusskolas projekts
„Siguldas novada vidusskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru” un
projekts „Kopā varam vairāk”, ko izstrādāja Allažu pamatskolas mācību spēki.
Pozitīvu, ilgtermiņa ietekmi atstās 2009. gadā izstrādātie projekti „Energoefektivitātes pasākumi Siguldas
novada izglītības iestādēs un „Energoefektivitātes pasākumi Siguldas novada medicīnas iestādēs”, kas paredz
veikt 3 bērnudārzu, 2 skolu , poliklīnikas un slimnīcas ēkas siltināšanu.
Pārvaldes lauku attīstības speciālistu vadībā un sadarbībā ar citiem pašvaldības darbiniekiem, tiek realizēts
projekts „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, kur tika
izveidotas 272 darba vietas bez darba palikušiem novada iedzīvotājiem.
Siguldas novada pašvaldība, kopā ar 14 projekta partneriem no visas Eiropas, iesaistījusies projektā "Ainavu
plānojumu izstrāde Eiropas pilsētu un piepilsētu teritorijām" (EUROSCAPE), kura realizācija notiks 2010.
gadā un saistīta ar kvalitatīvu teritorijas plānošanu.
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LAUKSAIMNIECĪBAS UN LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBA
Lauku attīstības speciālisti
Lauku attīstības speciālistu uzdevums ir veicināt lauku attīstību Siguldas novadā un nodrošināt lauku
konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas īstenošanu. 2009.gadā nozīmīgs darbs ir veikts, lai apzinātu
lauksaimniecībā izmantojamās zemes novada teritorijā, sekotu to uzturēšanai un organizējot latvāņu
apkarošanas pasākumus novadā. Siguldas novada iedzīvotāji un citi interesenti regulāri tiek konsultēti par
aktualitātēm lauku attīstībā un informēti par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku
attīstībai, LEADER veida pasākumiem, dažādu fondu un citu atbalsta veidu piesaistes iespējām.
2009. gadā no februāra līdz septembrim, sadarbojoties ar Valsts nodarbinātības dienestu, teritorijas
uzkopšanas darbos pasākuma „Algotie pagaidu darbi” ietvaros, katru mēnesi tika nodarbināts viens
bezdarbnieks.
Lauksaimniecības konsultantu veiktās aktivitātes
2009.gadā
Aktivitāte
1.Veicot lauku attīstības speciālista
pienākumus:

Izpilde

1.1.Iedzīvotāju informēšana, preses publikāciju
sagatavošana par valsts un ES atbalstu
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, LEADER
veida pasākumiem, un citu fondu un citu
atbalsta veidu piesaistes iespējām, citām
aktualitātēm

Regulāri katru mēnesi, gadā sniegtas 307 konsultācijas

1.2.LEADER tipa aktivitāšu veicināšana
pašvaldībā

1.2.1. konsultāciju sniegšana par projekta iesniegumu
pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” – no Siguldas novada RRLAB iesniegti 15 projektu
iesniegumi
1.2.2. RRLAB mazo projektu konkurss – no Siguldas novada
konkursā piedalījās un projektu par 250,00 LVL realizēja
Siguldas pagasta pensionāru padome un Mores kauju muzejs.

1.3.Informatīvo dienu, interešu grupu tikšanās
rīkošana

1.3.1. Sosnovska latvāņa ierobežošanas noteikumi
(14.01.2009.)
1.3.2. Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība
(10.02.2009. Siguldas pagasts)
1.3.3. Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība
(10.02.2009. Mores pagasts)
1.3.4. Dārza apstādījumu veidošana (21.02.2009.26.03.2009., lekciju cikls) 1.3.5. Siguldas novada teritoriālais
plānojums 2008. - 2020. gadam un ainavu plānu izstrāde
(24.02.2009.)
1.3.6. Daudzgadīgie enerģētiskie augi – ātraudzīgie kārkli,
baltalksnis enerģētiskās koksnes ieguvei (24.02.2009.)
1.3.7. Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība
(17.03.2009. Mores pagasts)
1.3.8. Siguldas novada lauku attīstības plānošana, 2009.2010.gadam, 1.posms (26.03.2009.)
1.3.9. Latvijas Republikā reģistrētie jaunākie augu
aizsardzības līdzekļi. Apliecības par augu aizsardzības
zināšanu minimuma iegūšana un pagarināšana (17.03.2009.)
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1.4.Pašizglītošanās - konferenču, semināru,
informatīvo dienu, lekciju, u.c. apmeklējums, lai
kvalitatīvi veiktu noteiktos darbus Lauku
konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas
īstenošanai
2. Sadarbība ar Nodarbinātības valsts
aģentūru

3. Sadarbība ar Rīgas rajona lauku attīstības
biedrību

4. Latvāņu ierobežošanas pasākumi Siguldas
novadā

1.3.10. Bioloģiskie preparāti augu aizsardzībā. Bioloģiski
ražoto produktu tiešā piegāde patērētājiem. (10.03.2009.)
1.3.11. Savvaļas dzīvnieku nodarītie zaudējumi augkopībai.
Priekšlikumu izstrāde, lai mazinātu zaudējumus augkopībā, ko
nodarījuši medījamie dzīvnieki. (18.06.2009.)
1.3.12. Lauku attīstības tendences Siguldas pagastā -Ķiparos,
Nurmižos. Sadarbības veicināšana starp pašvaldību un lauku
uzņēmējiem Siguldas novadā. (26.06.2009.)
1.3.13. Lauku attīstības tendences Siguldas pagastā –
lopkopības pārraugu darbs (10.09.2009.)
1.3.14. Vācu biškopju dravošanas pieredze (25.11.2009.)
27 reizes

2.1. Noslēgts līgums pasākuma "Pagaidu algotie darbi"
ietvaros no 01.03.2009. līdz 30.06.2009. - 1 bezdarbnieks, no
01.07.2009. līdz 30.09.2009. – 1 bezdarbnieks.
Veikta Siguldas pilsētas teritorijas uzkopšana -Raiņa un
Maijas parks, latvāņu ierobežošana pļaujot, durot, cērtot,
miglojot Siguldas novadā pašvaldībai piederošās zemes
vienībās, kā arī teritorijās, kurās zemes īpašnieks ir miris, bet
mantinieki tiesājas, LIZ sakopšana, pļaušana, atbrīvošana no
apaugojuma zemes vienībā “Daudukalns”.
2.2. Noslēgts līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma
“Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība” īstenošanu no 01.10.2009. līdz
31.12.2010. Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. Oktobra mēnesī
izveidotas 55 jaunas darba praktizēšanas vietas, iesaistīti 55
darba praktizētāji, novembra mēnesī izveidotas 63 jaunas
darba praktizēšanas vietas, iesaistīti 122 darba praktizētāji,
decembra mēnesī izveidotas 14 jaunas darba praktizēšanas
vietas, iesaistīti 138 darba praktizētāji.
3.1. Iesniegto projektu iesniegumu pasākumā “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” vērtēšana,
datu apkopošana iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā.
3.2. Ņemta dalība semināra organizēšanā “LEADER pieeja
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā”
(05.10.2009.).
4.1. Sagatavots, iesniegts VAAD pieteikums par pašvaldības
īpašumā esošajām platībām, kuras invadētas ar latvāņiem.
Pieteikums iekļauts VAAD izveidotajā datubāzē par ar latvāņi
invadētām teritorijām.
4.2. Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības policiju
apsekotas 63 zemes vienības, apsekošanas laikā veiktas
pārrunas ar zemju īpašniekiem, izteikti mutiski un rakstiski
brīdinājumi un sastādīti 45 administratīvie protokoli.
4.3. Sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu Siguldas
pagastā veikta LIZ, kuras invadētas ar latvāni, apsekošana un
uzmērīšana
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5. Sadarbība ar Latvijas Bioloģiskās
lauksaimniecības asociāciju

Ņemta dalība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācijas gada pārskata sapulces organizēšanā Siguldas
pagasta kultūras namā (27.03.2009.)

6. Aptaujas anketas par savvaļas dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai
un mežsaimniecībai

Veikta aptaujas anketu uz 01.02.2009. apkopošana un
prezentācijas materiāla sagatavošana

7. Pašvaldības īpašumā esošās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Siguldas pagastā

Siguldas pagastā LIZ apsekošana, daudzgadīgā zālāja ,
patstāvīgo pļavu appļaušana Jūdažos, Daudukalnā, Roķēnos,
zemes vienībā “Dārzi”, darbs pie iznomāšanas

8. Konkurss “Skaistākais gaisa dārzs
Siguldas novadā 2009”

Konkursa gaitā (03.09.2009.) novērtēti 10 konkursam
pieteiktie objekti –gaisa dārzi, apkopoti rezultāti un
18.11.2009. Pateicības pasākumā pateicības saņēma–
nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs Siguldas novadā 2009individuālā dzīvojamā apbūve” –2 individuālo dzīvojamo
māju saimnieki, nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs Siguldas
novadā 2009 – daudzzīvokļu mājās” –5 daudzzīvokļu māju
pārstāvji, nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs Siguldas novadā
2009 –sabiedriskajās ēkās” – 3 sabiedrisko ēku īpašnieki

9. Konkurss “Labākais sētnieks 2009”

18.11.2009. Pateicības pasākums – nominācijā pateicības
saņēma 4 sētnieki
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SIGULDAS PAGASTA ATTĪSTĪBA
Siguldas pagastu veido pieci ciemi – Peltes, Jūdaži, Ķipari, Kalnabeites un Nurmiži. Vairāk nekā trešdaļa
Siguldas pagasta teritorijas atrodas Gaujas nacionālajā parkā. Siguldas pagastā ir 3083 nekustamā īpašuma
vienības un 329 lauku saimniecības.
Siguldas novada domes Siguldas pagasta pārvaldē strādā divi algoti darbinieki, kuri apsaimnieko pašvaldības
budžetu 17 518 latu apmērā un Siguldas pagasta teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem un citām personām
nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes vadītāja nodrošina dzīvesvietas deklarēšanu un dzīvesvietas datu
anulēšanu izsniedz maksas izziņas par deklarēto dzīvesvietu, par radniecību, par pēdējo dzīvesvietu par
īpašumā deklarētām personām, organizē apmeklētāju plūsmu un informācijas apriti, pieņem iesniegumus,
sūdzības un priekšlikumus, apstrādā korespondenci, nodrošina pieejamību domes pieņemtajiem lēmumiem,
nolikumiem un saistošajiem noteikumiem, kā arī Siguldas novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
prombūtnes laikā veic Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces pienākumus t.i. reģistrē dzimšanas,
miršanas, pieņem laulību pieteikumus un svinīgi vada laulību ceremonijas. Siguldas pagasta pārvalde
2009.gadā reģistrējusi 553 ienākušos un 555 izejošos dokumentus, izsniegusi 696 izziņas, kā arī
sadarbojusies ar Siguldas novada domes pārvaldēm un sagatavojusi materiālus novada domes deputātu
darbības, komiteju un komisiju darbības nodrošināšanai. Siguldas pagasta iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
notariālos pakalpojumus: pilnvaras bērnu izbraukšanai un ārvalstīm, dažāda cita veida pilnvaras,
nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai dažādu darbību veikšanai kā arī iespēja apliecināt personas parakstu
un dažādu dokumentu kopijas ar juridisku spēku.
2009.gadā pie Jūdažu Sabiedriskā centra tika veikta asfaltēšana, izveidotas nojumes un veikti apgaismojuma
izbūves darbi. Visā Siguldas pagasta teritorijā notika asfalta seguma bedrīšu remonts. Lielu ieguldījumu
Siguldas pagasta sakopšanā ir ieguldījusi Lauksaimniecības konsultante I.Eriksone cīņā ar latvāņu
apkarošanu.
Siguldas pagastā dzīvojošiem bez darba palikušie iedzīvotāji 2009.gadā varēja iesaistīties Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajā un ESF līdzfinansētajā projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā Mazo projektu
konkursā 2009.gadā tika apstiprināts un realizēts Siguldas pagasta pensionāru biedrības projektu pieteikums
„Kopā radīts prieks”.
Viens no svarīgākiem 2010. gada uzdevumiem Siguldas pagasta pārvaldei ir saglabāt un nodrošināt tās
pārvaldes funkcijas, kas dotu iedzīvotājiem iespēju risināt jautājumus pārvaldē uz vietas un saņemt
kvalitatīvus pakalpojumus un konsultācijas.
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MORES PAGASTA ATTĪSTĪBA
Mores pagastā Siguldas novada domes pārvalžu un pašvaldības iestāžu darbību koordinē un uzrauga
Mores pagasta pārvalde (līdz 01.07.2009. – Mores pagasta administrācija). Mores pagasta pārvaldē
iedzīvotāji var saņemt izziņas, deklarēt dzīvesvietu un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Pagasta pārvaldē divas reizes nedēļā apmeklētājus pieņem Sociālā dienesta darbiniece, vienu reizi nedēļā lopkopības pārraugs un bāriņtiesas locekle. Pagasta pārvaldes telpās notiek NVO (Sarkanais Krusts, Jaunās
māmiņas, pensionāri, lauksaimnieki) dažādas sanāksmes, arī iedzīvotāju tikšanās ar Siguldas novada domes
vadību un pārvalžu pārstāvjiem.
No 2009.gada rudens Mores pagastā iedzīvotāji var saņemt Zupas virtuves pakalpojumus un piedalīties 100
latu stipendiātu programmā – šo iespēju 2009.gadā izmantojuši 13 morēnieši.
Viena no lielākajām pašvaldības iestādēm Morē ir pagasta kultūras nams, kurš ir kļuvis par pagasta
iedzīvotāju atpūtas, izklaides un daļēji arī sporta un mācību centru, kurā vakaros vietējie iedzīvotāji var
spēlēt galda spēles. 2009.gadā pēc vienošanās ar Mores pamatskolas vadību, zāli piecas dienas nedēļā
skolēni izmanto sporta nodarbībās.
Mores pamatskolā mācās 99 bērni, no tiem 20 ar īpašajām vajadzībām. Pamatskolā notiek arī 5 un 6 gadīgo
bērnu apmācība, kuru apmeklē 14 audzēkņi. Skolēnu nogādāšanu skolā un mājās nodrošina divi autobusi.
2009. gadā Mores pagasta iedzīvotājiem notikušas izmaiņas medicīniskajā aprūpē. Sakarā ar iepriekšējā
ģimenes ārsta aiziešanu aizsaulē ļoti operatīvi ar Siguldas novada domes un Rīgas rajona slimnīcas vadības
palīdzību tika atrasta jauna ģimenes ārste, kura darbojas Allažu un Mores pagastā.
Mores pagasta bibliotēkā 2009.gadā ir pieejami vairāki datori ar interneta tiešsaisti, lai ikviens pagasta
iedzīvotājs bez maksas un bez ierobežojumiem var izmantot internetu. Apmēram 50 metrus ap bibliotēkas
ēku darbojas bezvadu internets.
Kā jau iepriekš, arī 2009.gadā ir notikuši Mores kauju piemiņas vietu labiekārtošanas darbi. Biedrība „Mores
muzejs” veiksmīgi izstrādājis un piesaistījis līdzekļus, lai veiktu muzeja telpu siltināšanu, labiekārtošanu un
ikdienas uzturēšanu.
Neskatoties uz visām sarežģītajām finansiālajām situācijām, Mores pagasts 2009. gadā savu darbību ir
nodrošinājis gan sabiedriskajā, gan arī saimnieciskajā dzīvē.
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ALLAŽU PAGASTA ATTĪSTĪBA
No 2009.gada 1.jūlija Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Siguldas novadam tika pievienots Allažu
pagasts. Allažu pagasta kopējā zemes platība ir 15671,5 hektāri, no kuriem lauksaimniecības zemes
kopplatība sastāda 7119,8 hektārus, bet mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas7884,8 hektāru. (LR VZD dati uz 01.01.2009.) Allažu pagastu šķērso 1.šķiras autoceļi Garkalne – Alauksts,
Inčukalns – Ikšķile, 2.šķiras autoceļi Sigulda – Allažmuiža, Klintis – Celmi, Mazie Kangari, Inčukalns –
Kalējbūņas. Gar pagasta ziemeļu robežu iet dzelzceļa līnija Rīga - Lugaži. Cauri Allažu pagasta teritorijai
tek Lielās Juglas pieteka Tumšupe ar pietekām Arupīte un Ķibīte. Pie Allažiem sākas Dūņupe, teritorijā
plūst Gaujas pietekas Lorupe un Egļupe ar pieteku Barģupi. Pagasta rietumu daļā, mežā sākas Krievupe.
Allažu teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000: dabas liegumi
“Mazie Kangari” un “Mežmuižas (Kaļķugravas) avoti”, dabas piemineklis “Ezernieku karsta kritenes”,
Silzemnieku mikroliegums, kā arī Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi, unikāli dabas veidojumi Sauleskalni, Allažu muižas parks, Černausku akmens, dižkoki. Pagasta teritorijā atrodas nozīmīgi derīgo
izrakteņu - dolomīta, grants, kūdras un saldūdens kaļķiežu - krājumi. Allažu pagastā ir sekojošas apdzīvotas
vietas – Allaži, Allažmuiža, Stīveri, Plānupe, Egļupe un lauku teritorija ar viensētām.
Allažu pagastā darbojas Siguldas novada Allažu pagasta pārvalde, kas Allažu pagasta teritorijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem un citām personām nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību - dzīvesvietas
deklarēšanu un dzīvesvietas datu anulēšanu, organizē apmeklētāju plūsmu un informācijas apriti, veic
nekustamā īpašuma nodokļu aprēķinus un uzskaiti, pieņem nodokļu un nodevu maksājumus, izsniedz izziņas
par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un zemes piederību, pieņem iesniegumus, sūdzības un
priekšlikumus, apstrādā korespondenci, nodrošina pieejamību domes pieņemtajiem lēmumiem, nolikumiem
un saistošajiem noteikumiem. Allažu pagasta pārvaldes ēkā atrodas arī Allažu pagasta bibliotēka, Allažu
pamatskolas pirmsskolas bērnu iestāde, divas reizes nedēļā apmeklētājus pieņem sociālais darbinieks, kā arī
lauku attīstības speciālists un reizi nedēļā – bāriņtiesas loceklis.
2009.gadā Siguldas novada Attīstības pārvalde uzsākusi darbu pie finansējuma piesaistes Allažu pagasta
bērnudārza un bibliotēkas ēkas siltināšanas, kā arī siltumapgādes rekonstrukcijas projekta izstrādāšanas.
2009.gadā veiksmīgi akreditācijas procesu pabeigusi Allažu pagasta bibliotēka. Uz 2009.gada 1.jūliju
bibliotēkas grāmatu fondā bija 7953 vienības. Pašlaik bibliotēkā pieejami bezvadu LATNET un Lattelecom
tīkli. Bibliotēka ir aprīkota ar diviem serveriem, 7 datoriem, printeriem, multifunkcionālo iekārtu un
videokameru. Kopš 2009.gada decembra, katru ceturtdienu bibliotēka organizē „senioru stundas”, kurās
gados vecākie allažnieki var apgūt pirmās iemaņas darbā ar datoru un interneta vidi.
2009.gada otrajā pusē tika pieņemts lēmums darba un ugunsdrošības apsvēru dēļ uz laiku slēgt Allažu Tautas
namu. Tautas nama pašdarbības kolektīvu darbība un pasākumu organizēšana notiek pārvaldes un Allažu
pamatskolas telpās.
Allažu pagasta pamatskolā 2009.gada 1. septembrī mācījās – 134 skolēni, bet pirmskolas izglītības grupā -50
izglītojamie. Skolā kopā ar pirmsskolas izglītības grupām bērnus māca 25 pedagogi. 2009.gadā Allažu
pamatskola saņēma Sorosa fonda - Latvija finansējumu projekta “Kopā varam vairāk” realizācijai.
Pateicoties iegūtajam finansējumam Allažu pamatskolā bez maksas varēja piedalīties angļu valodas diskusiju
klubā, datorklubiņā un jauniešu līderu skolā, kā arī nodarbības - radošās darbnīcas, kurās interesenti apguva
keramiku, floristiku, zīda apgleznošanu, dekupāžu un darbu ar dažādiem materiāliem. Tika rīkots vecāku
diskusiju klubs „Studiju loks”, interešu klubs „Dalies talantos!”, teātra studija, bērnus un jauniešus kopa
„Dziedot iepriecini citus!”.
Blakus Allažu pamatskolai jau otro gadu darbojas Allažu sporta centrs. Sporta zālē var nodarboties ar
volejbolu, basketbolu, florbolu, badmintonu (bez tīkla), vingrošanu un citām dažādām fiziskām aktivitātēm.
Sporta centru regulāri izmanto Allažu pamatskolas skolēni, vairākas reizes nedēļā notiek Siguldas sporta
skolas basketbolistu treniņi, vasara periodā tika rīkotas vairākas U-18 Latvijas jauniešu basketbola izlases
sporta nometnes un starptautiskās sacensības. Sporta centra aktīvi piedalās novada sporta pasākumu
organizēšanā, kā arī piedāvā iznomāt telpas individuālajiem sporta zāles apmeklētājiem.
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2009.gadā tika reorganizēta Allažu pagasta komunālā saimniecība. No jūlija Allažu ciemata ūdensvada un
kanalizācijas sistēma nodota apsaimniekošanā novada pašvaldības uzņēmumam SIA „Saltavots”. 2009.gada
otrajā pusē tika sakārtotas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, kas uz to pārņemšanas brīdi bija izgājušas no
ierindas. Allažu ciemata centra bioloģiskās attīrīšanas tika būvētas kā zviedru firmas DEMO EAST
starptautiskais projekts un nodotas ekspluatācijā 2005.gadā. SIA „Saltvavots” 2009.gadā uzlaboja
elektropadeves sistēmu ūdens sūknētavā un nodeva ekspluatācijā dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu ar
jaudu 10 m3/h.
2009.gadā pagasta lielāko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji ar SIA „Augusta nami” noslēdza ēku
apsaimniekošanas līgumus.
Siguldas novada nekustamo īpašumu pārvalde ir uzstādījusi Allažu pagasta centra ciemata ielu nosaukumu
norādes un sakārtojusi pagasta centra apgaismojumu.
Allažu pagastā atrodas vairākas sociālo pakalpojumu sniegšanas iestādes. Apdzīvotajā vietā Stīveri atrodas
Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas”- kurā sociālas aprūpes pakalpojumus sniedz pirmspensijas un pensijas
vecuma personām, I un II grupas invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, personām atveseļošanās
periodā. Sociālās aprūpes mājā “Gaismiņas” klientiem nodrošina pastāvīgu sociālo aprūpi, sociālās gultas
īslaicīgai aprūpei atveseļošanās periodā, garīgo aprūpi.
2009.gada 15.decembrī Allažos darbu uzsāka nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, kas
sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu realizē sociālo pakalpojumu sniegšanu vardarbībā cietušiem bērniem un
viņu ģimenēm visā Latvijas teritorijā. Nodibinājums veidojies uz tāda paša nosaukuma pašvaldības iestādes
bāzes un par simbolisku samaksu izīrē pašvaldības telpas. Siguldas novada Dome nodevusi iestādes bilancē
esošo kustamo un nekustamo mantu nodibinājuma apsaimniekošanā ar mērķi- bērnu tiesību aizsardzība.
2009.gadā notikušas izmaiņas Allažu ambulances darbā. Pēc ģimenes ārstes pensionēšanās, pagasta
iedzīvotāji vairākus mēnešus bija palikuši bez kvalitatīvas primārās medicīniskās palīdzības. Aktīvi
līdzdarbojoties Siguldas novada somei, novada Sociālajam dienestam un Allažu pagasta pārvaldei, novembrī
darbu sāka jauna ģimenes ārste, kura apkalpo gan Allažu, gan Mores pagasta iedzīvotājus.
Allažu pagastā darbojas vairākas sabiedriskās un kooperatīvās organizācijas. Viena no lielākajām ir
kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Allažu saime”, kura 2000. gada 21. augustā atjaunoja 1913.gadā Allažos
dibinātās krājaizdevu sabiedrības tradīcijas. 2009.gada decembrī sabiedrībā reģistrēti 633 biedri, aktīvi
427 657 lati, kapitāls- 51 680 lati, noguldījumi - 179 645lati, aizņēmumi - 101 488 lati un aizdevumi 393 854 latu apmērā.
Allažu pagastā mājvieta ir Rīgas rajona lauku attīstības biedrībai (RRLAB), ka savas pastāvēšanas trīs gados
ir organizējuši trīs projektu konkursus vietējām iniciatīvas grupām, un jau izvērtējuši pirmos projektus (līdz
14 000 LVL) Eiropas Lauku attīstības fonda ietvaros.
Trešā lielākā Allažu nevalstiskā organizācija ir Allažu attīstības biedrība (AAB) , kura sabiedriskā kārtā
turpina darbu pie Allažu dabas taku sakopšanas un tūrisma infrastruktūras daļējas uzturēšanas.
Allažu pagastā atrodas vairāki uzņēmumi, kuru nodarbināto iedzīvotāju ienākumu nodokļus saņem Siguldas
novada pašvaldība. Viens no lielākajiem ir SIA „Kokapstrāde 98” - 2009.gada pirmajā pusē uzņēmumā bija
nodarbināti apmēram 120 strādājošie, pašreiz vairāk kā 90% produkcijas (garumā līmēts priedes bezzaru
materiāls) ceļo uz dažādām Eiropas valstīm. Ar kokapstrādi nodarbojas arī SIA „Perfiss”, šis izņēmums
pārsvarā nodarbojas ar kamīnmalkas sagatavošanu un eksportu uz ārzemēm.
Apmēram astoņdesmit darbavietas novada strādājošiem nodrošina Valsts Sociālās aprūpes centrs (VSAC)
„Allaži”, kurā uzturas klienti ar garīga rakstura traucējumiem. 2009.gada nogalē pēc reorganizācijas iestādes
nosaukums ir VSAC „Vidzeme” Allažu filiāle.
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Allažos darbojas nopietni lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības. Viens no lielākajiem ir
SIA „Baltic Pork”, kas nodarbojas ar cūkkopības produkcijas ražošanu (2,3 ražošanas cikli gadā x 10 000
dzīvnieku vienā ciklā). Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju spiediena un vides aizsardzības pasākumu
rezultātā uzņēmums nopietni sācis pievērsties smaku koncentrācijas novēršanai un stacionārajai
piesārņojuma avotu samazināšanai. Publiskai apspriešanai tika nodota būvniecības iecere objektam:
“Biogāzes ražotne nekustamajos īpašumos “Akots” un “Krastmalas”, Allažu pagastā, būvniecības iecere
saņēma Siguldas novada domes akceptu.
Allažu pagastā ir spēcīgas zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lopkopību, lielākās no tām: z/s
„Jaunveltiņi” - ganāmpulkā 200 liellopi, vidējais izslaukums virs 9000 kg vienā laktācijā, z/s „Graudiņi”
(160 liellopi, izslaukums virs 7000). Lielākie piena ražotāji ir apvienojušies kooperatīvā sabiedrībā „Piena
ceļš”. Allažos ir arī liela kazkopības saimniecība „Lielgrodes”, kura ne tikai nodarbojas ar kazu piena ieguvi
(ganāmpulkā 120 slaucamas kazas), bet arī sniedz tūrisma pakalpojumus (kazu saimniecības apskate, kazu
siera degustācija).
Vairākas Allažu zemnieku saimniecības nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu. Viena no lielākajām ir z/s
„Bračas”, kura apsaimnieko 65 ha lauksaimniecības zemes un pamatā nodarbojas ar dārzeņkopību un
dalībnieks kooperatīvā „Mūsmāju dārzeņi”. Saimniecība regulāri piegādā dārzeņus lielajiem tirdzniecības
tīkliem. Z/s „Bračas” atbalsta Allažu sabiedrisko organizāciju rīkotos pasākumus un ziedo pārtikas produktus
Siguldas novada zupas virtuvei.
2009.gada ekonomiskās krīzes situācija ir ievērojami palielinājusi bezdarba līmeni Allažos. Sakarā ar
Mālpils novada mēbeļu ražotnes SIA „Laiko” maksātnespējas pasludināšanu, bez darba palika liels skaits
allažnieku. 2009.gada decembrī Valsts Nodarbinātības aģentūrā bija reģistrēti 172 oficiālie darba meklētāji,
kuru pieraksta vieta ir Allažu pagasts, līdz ar to bezdarba līmenis sasniedz 7,8% no iedzīvotāju kopskaita, jeb
12,98 % no iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā. Iepriecina fakts, ka Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā
un ESF līdzfinansētā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros 29 allažniekiem bija iespēja nopelnīt 100 latu stipendiju. Gada pēdējos
trijos mēnešos 63 Allažu pagasta maznodrošinātās personas tika nodrošinātas ar taloniem silta ēdiena
saņemšanai Zupas virtuvē.
2009. gads Allažu pagastam ir bijis lielu pārmaiņu un pašvaldības darbības pārkārtošanās gads. Viens no
svarīgākiem 2010. gada uzdevumiem Allažu pagastam ir tā tālāka integrācija Siguldas novadā, novada
kopīgo iezīmju, mērķu un vienotības stiprināšana.
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SIGULDAS NOVADA BUDŽETS
Siguldas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pamatbudžetu veido
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas, soda
naudas), valsts un pašvaldību transferti (valsts mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām) un
aizņēmumi no Valsts kases.
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2009.gadā bija 10 547 385 lati - par 17.1 % mazāk kā 2008.gadā.
Lielāko pamatbudžeta ieņēmu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2009.gadā
bija 5 300 263 lati, nekustamā īpašuma nodoklis – 420 479 lati.

2009.gadā Siguldas novada pašvaldība Finanšu izlīdzināšanas fondā iemaksājusi 653 005 lati – par 42.8%
mazāk kā 2008.gadā, iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazinājies par 23.5%. Iepriekšējos gados strauji
palielinājās iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un līdz ar to arī maksājumi Finanšu izlīdzināšanas
fondā.
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Tiešie nodokļi
Maksājumi FIF

2005.gads
3244514
408958

2006.gads
4295595
564482

2007.gads
6228778
883255
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2008.gads
7475842
1140655

2009.gads
5720742
653005

2010.gads
5946657.0
186205

Siguldas novada domes 2009.gada publiskais pārskats

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi ir atbilstoši valdības noteikto funkciju klasifikācijai un paredzēti pašvaldības
veicamo funkciju finansēšanai. Vislielākais izlietoto pašvaldības budžeta līdzekļu īpatsvars 2009.gadā ir
izglītības funkciju nodrošināšanai Siguldas novadā – 44.1%, tautsaimniecībai (novada sakopšanas darbi,
tūrisms, teritoriju attīstība, kapu saimniecība, ūdenssaimniecība, ielu apgaismojums, dažādi projekti) –
19,2%, pārējiem izdevumiem (maksājumi Finanšu izlīdzināšanas fondā, savstarpējie norēķini par izglītību
citās pašvaldībās, kredītu procentu maksājumi) -14.8%, kultūrai -7.3%, pārvaldei -7.1%, sociālai palīdzībai –
7,6%.

Analizējot pašvaldības budžeta izlietojumu sadalījumā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas veidiem, no
kopējiem budžeta līdzekļiem (ieskaitot investīcijas, mērķdotācijas un aizņēmumus), 26.8% izlietoti
pašvaldībā un tās iestādēs strādājošo darba samaksai un nodokļiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
23.8% izlietots pedagoģisko darbinieku darba samaksai no valsts piešķirtās mērķdotācijas, dažādu
pakalpojumu finansēšanai izlietoti 14.5%, aizņēmumu pamatsummas un procentu nomaksai izlietoti 10.1%,
finanšu izlīdzināšanas fondā samaksāti 9.6%, kapitālajiem izdevumiem 8.9%, sociālajai palīdzībai un
pabalstu izmaksai 2.6% no kopējiem budžeta līdzekļiem.
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Siguldas novada domes bilance 2009.gadā

Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

B

C

1

(latos)
Pārskata
perioda
sākumā

AKTĪVS
A
1000
1100
1110
1120
1200

I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.)

Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
2

2. Pamatlīdzekļi

1210

Zeme, ēkas un būves

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1240
1260
1280
1300
1310

1320
1330
1350
1380

91 181
74 227

38 045

16 954

18 170

28 497 133
1

1. Nemateriālie ieguldījumi

2
27 493
226
56 215

25 710 104
23 955 395
11 005
1 218 555

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Bioloģiskie un pazemes aktīvi

309 968
24 028

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

191 153
3

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā un vērtības samazinājums asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā
Ilgtermiņa aizdevumi
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Avansi par ilgtermiņa finanšu
ieguldījumiem

2 695 848

25 197
372
22 671
122
10 559
1 256
104
1 067
312
18 626
173 649
2 239
639

1 947 927

749 209

745 628

803 436

1 000

0

1 293

32 994

0

654 000

II. Apgrozāmie līdzekļi (4.+5.+6.+7.+8.)

4

2 103 026

2100

4. Krājumi

5

76 989

1 087
003
75 610

2300

5. Debitori

6

611 126

355 460

7

21 405

53 841

8

1 393 506

602 092
28 580
229

2000

2400
2600

6. Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem un projektiem
8. Naudas līdzekļi
BILANCE (I.+II.)

30 600 159
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Konta Nr.

Posteņa nosaukums

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

B

C

1

2

III. Pašu kapitāls (1.+.2.)

9

PASĪVS
A
3000
3300

1. Rezerves

3500

2. Budžeta izpildes rezultāti

3510
3520
5000
5100

20 687 309
8 717 343
11 969 966

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts

9 428 282

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

2 541 684
10

V. Kreditori (5.+6.)
5. Ilgtermiņa saistības

9 912 850
7 813 577

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

12

795 277

Pārējās ilgtermiņa saistības

13

29 800

11

2 099 273

14

803 200

859 822

15

190 473

365 130

56

5 495

16

241 257

403 488

17

12 208

42 428

18

122 458

232 210

19

21 856

41 814

20

707 765

127 477
28 580
229

5190
52005900
5200
5300
5410
5420
5600
5700
5800
5900

6 988 500

18 179
019
8 750
737
9 428
282
8 111
737
1 316
545
10 401
210
8 323
346
7 736
033
556 038

6. Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa saistības par saņemtajiem
avansiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
BILANCE (III.+IV.+V.)

30 600 159

Posteņa nosaukums
Konta Nr.

31 275
2 077
864

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

C

1

2

ZEMBILANCE
B

A
x

2. Zembilances prasības

x

Saņemamās soda naudas

x

3. Zembilances saistības

x

Nākotnes nomas maksājumi

x

Izsniegtie galvojumi

59 305

33 874

59 305

33 874

424 185

131 680

22

60 512

105 677

23

363 673

26 003

21
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Speciālais budžets
Siguldas novada speciālā budžeta ieņēmumi 2009.gadā bija 284771 LVL, kas ir par 437150 latiem vai 60.6%
mazāk salīdzinot ar 2008.gadu. Lielāko ieņēmumu daļu veido ieņēmumi no autoceļu fonda – 250423 LVL.
Autoceļu fonda ieņēmumi 2009.gadā samazinājušies par 61.9% salīdzinājumā ar 2008.gadu.
Izpilde 2008.gads

Izpilde 2009. gads

147944
145842
721921
14207
657164
22674
27876
724023

145842
74668
284771
14936
250423
6736
12676
355945
634
318565
20228
711
15331
476

NAUDAS ATLIKUMS UZ GADA SĀKUMU
NAUDAS ATLIKUMS UZ PERIODA BEIGĀM
IEŅĒMUMI KOPĀ
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonds
Privatizācijas fonds
Ziedojumi, dāvinājumi
IZDEVUMI KOPĀ
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Kultūra
Izglītība
Sociālā palīdzība

697676
3975
8126
11800
2446

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi, t.sk.
1.Dzīvojamās ēkas
2. Nedzīvojamās ēkas
3. Citas celtnes un būves, tilti, izbūves
4. Ceļi
5. Zeme
6. Kultivētie aktīvi
7. Pārējais nekustamais īpašums
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Atlikusī vērtība ( LVL)
Uz 01.01.2009. Uz 31.12.2009.
22 689 748
23 979 423
482 554
350 474
6 011 532
7 111 978
1 517 766
1 589 770
11 012 769
11 152 207
2 637 956
2 846 996
18 626
24 028
1 008 545
903 970
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Siguldas novada administratīvās teritorijas zemes bilance
Siguldas novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir 36043,8 ha. Siguldas novada lielāko teritoriju
aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, meži un dabas pamatnes teritorijas - kopā 93%. Siguldas pilsēta
no kopējās novada teritorijas aizņem 5,1% jeb 1848,2 ha. Apbūves zeme, intensīvās apbūves teritorijās:
ciematos un pilsētā, aizņem 883,4 ha, jeb 2,4 % no novada teritorijas. Jāatzīmē, ka līdzīgu platību aizņem
ielas un ceļi-782,4 ha jeb 2,2 %.
Siguldas novada zemes struktūra
2009.gadā

Kopplatība
LIZ
Meži
Ūdens objektu
zeme
Dabas pamatnes
un rekreācijas
nozīmes zeme
Individuālo
dzīvojamo māju
apbūve
Daudzdzīvokļu
māju apbūve
Komercdarbības
objektu apbūve
Sabiedriskas
nozīmes objektu
apbūve
Ražošanas
objektu apbūve
Satiksmes
infrastruktūras
objektu zeme

Siguldas
pilsēta
(ha)

%
no
kopējā

Siguldas
pagasts
(ha)

%
no
kopējā

Mores
pagasts
(ha)

%
no
kopējā

Allažu
pagasts
(ha)

%
no
kopējā

Novadā
KOPĀ
ha

%
no
kopējās

1848,2
18,7
65,0

100
1,0
3,5

9691,4
7498,9
777,2
76,3

100
77,3
8,0
0,7

8823,0
6485,8
2086,2
-

100
73,5
23,6
-

15681,2
7057,3
7679,4
34,8

100
45,0
49,0
0,2

36043,8
21060,7
10542,8
176,1

100
58,4
29,2
0,5

956,3

51,7

790,1

8,2

4,6

0,05

210,0

1,3

1961,0

5,4

335,2

18,1

127,3

1,3

5,1

0,05

73,0

0,5

540,6

1,5

46,3

2,5

13,1

0,1

1,1

16,0

0,1

76,5

0,2

31,3

1,7

8,7

146,5

8,0

65,6

55,7

3,0

180,1

9,7

0,7

0,00

2,3

0,00

43,0

0,1

0,9

32,5

0,4

21,9

0,1

266,5

0,7

37,0

0,4

20,6

0,2

33,8

0,2

147,1

0,4

258,6

2,7

99,6

1,1

244,1

1,6

782,4

2,2

Zemes īpašnieku struktūra Siguldas novadā
2009.gadā

Kopplatība
Pašvaldības
īpašumi un
lietojumi
t.sk īpašumā
piekritīgā zeme
starpgabali
Fizisko personu
īpašumi un
lietojumi

Siguldas
pilsēta
(ha)

%
no
kopējā

Siguldas
pagasts
(ha)

%
no
kopējā

Mores
pagasts
(ha)

%
no
kopējā

Allažu
pagasts
(ha)

%
no
kopējā

Novadā
KOPĀ
ha

%
no
kopējās

1848,2
224,3

100
12.1

9691,4
353,1

100
3,6

8823,0
147,3

100
1,7

15681,2
244,7

100
1,6

36043,8
969,4

100
2,7

104,6
118,9
0,8
440,3

46,7
53,0
0,3
23,8

255,1
97,7
0,3
6853.0

72,2
27,7
0,1
70,7

60,6
80,0
6,7
6173.6

41,1
54,3
0,6
70,0

46,2
198,5
6921,1

18,9
81,1
44,1

466,5
495,1
7,8
20388,0

48,1
51,1
0,8
56,6
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Juridisko
personu īpašumi
un lietojumi
Jaukta statusa
īpašumi
Zemes reformas
pabeigšanai
Valsts zeme

147,7

8,0

765,6

7,9

261,1

3,0

741,3

4,7

1915,7

5,3

22,2

1,2

34,8

0,4

54,9

0,6

9,8

0,0

121,7

0,3

1,9

0,1

72,9

0,8

50,4

0,5

-

125,2

0,3

54,8

1612,0

16,6

2135,7

24,2

1011,8

7764,3

49,5

12550,5

34,8

Siguldas novadā gandrīz 70% novada teritorijas pieder fiziskām un juridiskām personām, otrs lielākais
zemes īpašnieks Siguldas novadā ir Latvijas valsts - tai pieder 12550,5 ha zemes jeb 34,8% zemes no novada
teritorijas.
Pašvaldībai piekritīgās zemes sastāda 2,7% no visas novada kopplatības. No pašvaldībai piekritīgas zemes
platībām 969,4 ha platībā, īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā ir uz 466,5 ha jeb 48,1 %. Lielākā
daļa no pašvaldībai piekritīgās zemes ir zeme zem novada ielām un ceļiem.
Siguldas novada Zemes pārvalde risina visus jautājumu, kas saistīti ar pašvaldībai piekrītošās un piederošās
zemes, ēku un būvju, dzīvokļu īpašuma tiesību nostiprināšanu, tiesību grozīšanu Rīgas rajona zemesgrāmatā.
Siguldas novada domes Zemes pārvaldes
Zemesgrāmatā veiktās darbības 2009.gadā

ZG reģistrētie pašvaldības
nekustamie īpašumi (skaits)
ZG reģistrētie pašvaldības
dzīvokļu īpašumi
Dzēstas pašvaldības īpašuma
tiesības daudzdzīvokļu mājas
Grozītas īpašuma tiesības
pašvaldības nekustamiem
īpašumiem

2007.gads

2008.gads

2009.gads

24

27

44

% pret
2008.gadu
162,9

24

18

21

116,6

-

8

10

125,0

-

-

9

-

Siguldas novada Zemes pārvaldē darbojas Zemes un denacionalizācijas komisija, kas zemes reformas
noslēguma periodā, 2009.gadā, ir organizējusi 10 Zemes un denacionalizācijas komisijas sēdes un pieņēmusi
36 lēmumus par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, par īpašuma tiesību atjaunošanu, platību
noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai. Siguldas novada domes Zemes pārvalde 2009.gadā ierādījusi vai
pārmērījusi 85 nomas zemes mazdārziņiem, sagatavojusi 40 nomas līgumus, sagatavojusi 72 pielikumus
nekustamo īpašumu zemes robežu uzmērīšanas pasūtījumiem, piedalījusies 89 zemes robežu apsekošanās pie
nekustamo īpašumu zemes uzmērīšanas .
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Valsts kases aizņēmumu kustības pārskats
Darījumi (+,-)

Aizdevējs

Institucionālā
sektora
klasifikācijas
kods

B

C

Valsts kase

S13 01 00

Valsts kase

Mērķis

D

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

% likme

Valūtas
apzīmē
-jums

Aizņēmuma
līguma
summa

I

Pārskata
perioda
sākumā

1

palielinājums (+)

samazinājums (-)

kopā

pārskata
periodā

2

3

Citas
izmaiņas (+, )

Valūtas kursa
svārstības
(+,-)

kopā

pārsk
ata
perio
dā

8

9

kopā

pārskata
periodā

kopā

pārsk
ata
perio
dā

4

5

6

7

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

E

F

G

H

10

Tautas nama
rekonstrukcija

20.11.2002

20.10.2017

mainīga

LVL

50 000

31 100

50 000

0

-21 600

-2 700

0

0

0

0

28 400

S13 01 00

Kurināmā iegāde

23.12.2008

20.12.2009

mainīga

LVL

20 000

20 000

20 000

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

Valsts kase

S13 01 00

Sociālās aprūpes mājasdienas centra
"Gaismiņas" celtniecībai

26.03.2003

20.03.2018

mainīga

LVL

60 000

53 000

60 000

0

-11 000

-4 000

0

0

0

0

49 000

Valsts kase

S13 01 00

Allažu pagasta
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve

07.04.2004

20.03.2024

mainīga

LVL

110 000

110 000

110
000

0

-7 200

-7 200

0

0

0

0

102 800

Valsts kase

S13 01 00

Allažu infrastruktūras
objektu sakārtošanai

07.10.2005

30.09.2025

mainīga

LVL

65 000

65 000

65 000

0

0

0

0

0

0

0

65 000

Valsts kase

S13 01 00

Bērnu dārza remonts un
inventāra iegāde
bērnudārzam

23.12.2008

20.12.2011

mainīga

LVL

20 000

20 000

20 000

0

-6 668

-6 668

0

0

0

0

13 332

Valsts kase

S13 01 00

Allažu pamatskolas III
kārtas-sporta zāles otrās
daļas celtniecībai

13.02.2007

20.01.2032

mainīga

LVL

850 000

850 000

850
000

0

0

0

0

0

0

0

850 000

Valsts kase

S13 01 00

Allažu pamatskolas III
kārtas celtniecības
pabeigšana

15.10.2007

20.10.2032

mainīga

LVL

270 000

270 000

270
000

0

0

0

0

0

0

0

270 000

Valsts kase

S13 01 00

Allažu pamatskolas II
kārtas celtniecības
finansēšanai

22.02.2008

20.02.2013

mainīga

LVL

300 000

300 000

300
000

0

0

0

0

0

0

0

300 000

Valsts kase

S13 01 00

Meža ielas un laukuma
asfaltēšana

18.06.2008

20.05.2012

mainīga

LVL

86 964

86 964

86 964

0

-18 636

-18 636

0

0

0

0

68 328
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Valsts kase

S13 01 00

Allažu pamatskolas III
kārtas (sporta zāles)
pirmās daļas celtniecībai

02.10.2006

20.09.2031

mainīga

LVL

300 000

300 000

300
000

0

0

0

0

0

0

0

300 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas 2pskinternāta
ēkas rekonstrukcijai

10.10.2004

20.11.2014

mainīga

LVL

100 000

66 850

100
000

0

-43 350

-10 200

0

0

0

0

56 650

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas 3.psk.jumta
remonts

19.03.2008

20.03.2018

mainīga

LVL

154 250

154 186

154
250

0

-3 050

-2 986

-12
600

-12
600

0

0

138 600

Valsts kase

S13 01 00

SN ielu, ietvju, ceļu
rekonstrukcija, remonts

19.03.2008

20.03.2018

mainīga

LVL

860 000

860 000

860
000

0

-21 200

-21 200

-69
900

-69
900

0

0

768 900

Valsts kase

S13 01 00

Mākslu skolu būvniecība

10.07.2000

30.09.2010

mainīga

LVL

400 000

90 000

400
000

0

-350 000

-40 000

0

0

0

0

50 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas 1.psk.sporta
zāles būvniecībai

07.05.2001

30.09.2011

mainīga

LVL

400 000

140 000

400
000

0

-300 000

-40 000

0

0

0

0

100 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas pils. ūdens
apgādes proj. realizācija

14.12.2001

20.11.2011

mainīga

LVL

70 000

35 000

70 000

0

-45 400

-10 400

0

0

0

0

24 600

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas pils. ielu
asfaltēšana

25.07.2002

20.08.2012

mainīga

LVL

200 000

112 500

200
000

0

-107 500

-20 000

0

0

0

0

92 500

Valsts kase

S13 01 00

Sporta zāles būvniecība

14.09.2000

31.01.2010

mainīga

LVL

80 000

16 000

80 000

0

-72 000

-8 000

0

0

0

0

8 000

Valsts kase

S13 01 00

Sporta zāles aprīkojums

14.12.2001

20.04.2011

mainīga

LVL

25 000

7 500

25 000

0

-20 000

-2 500

0

0

0

0

5 000

Valsts kase

S13 01 00

Admin. ēkas iegāde Sig.
pagastā

20.11.2002

20.09.2012

mainīga

LVL

18 000

7 200

18 000

0

-12 600

-1 800

0

0

0

0

5 400

Valsts kase

S13 01 00

PBU "Siguldas Siltums"
pamatkapitāla
palielināšanai

19.09.2003

20.09.2013

mainīga

LVL

146 000

95 000

146
000

0

-66 000

-15 000

0

0

0

0

80 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas pilsētas gājēju
celiņu remonts

06.10.2004

20.09.2014

mainīga

LVL

180 000

119 500

180
000

0

-75 500

-15 000

0

0

0

0

104 500

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas 2psk internāta
ēkas rekonstrukcija

20.11.2004

20.11.2014

mainīga

LVL

170 000

140 000

170
000

0

-40 000

-10 000

0

0

0

0

130 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas 2pskinternāta
;ekas rekonstrukcija

13.07.2005

20.05.2006

mainīga

LVL

199 000

166 000

199
000

0

-45 000

-12 000

0

0

0

0

154 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas 2pskinternāta
rekonstrukcijas 2kārta

04.11.2005

20.11.2015

mainīga

LVL

200 000

177 500

200
000

0

-37 500

-15 000

0

0

0

0

162 500

Unilīzings

S12 30 00

Koncertflīģeļa iegāde

25.04.2005

25.04.2010

fiksēta

EUR

71 331

18 876

0

0

-66 686

-14 231

71
331

0

164

164

4 809

Wesemann
Sigulda
SIA

S11 00 00

Individuālais siltuma
mezgls-līzings

09.06.2005

31.10.2015

fiksēta

LVL

7 716

5 713

0

0

-2 712

-709

7
716

0

0

0

5 004

100
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Valsts kase

S13 01 00

Serpentīna ceļa
reonstrukcija

09.03.2006

20.02.2016

mainīga

LVL

250 000

195 600

250
000

0

-74 800

-20 400

0

0

0

0

175 200

Valsts kase

S13 01 00

Nītaures ielas un
dzelzceļa pārvada
reonstrukcija

09.03.2006

20.02.2016

mainīga

LVL

343 000

268 600

343
000

0

-102 300

-27 900

0

0

0

0

240 700

Valsts kase

S13 01 00

Saltavota un Kr Barona
ielu rekonstrukcija

09.03.2006

20.02.2016

mainīga

LVL

385 000

301 800

385
000

0

-114 400

-31 200

0

0

0

0

270 600

Valsts kase

S13 01 00

Jūdažu sabiedriskā
centra būvniecība

19.06.2006

20.06.2016

mainīga

LVL

40 000

31 500

40 000

0

-12 700

-4 200

0

0

0

0

27 300

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas novada ielu un
ceļu rekonstrukcija

19.06.2006

20.07.2016

mainīga

LVL

152 000

120 000

152
000

0

-44 000

-12 000

0

0

0

0

108 000

Valsts kase

S13 01 00

PII teritoriju
rekonstrukcija

19.06.2006

20.06.2016

mainīga

LVL

100 000

78 920

100
000

0

-31 620

-10 540

0

0

0

0

68 380

Wesemann
Sigulda
SIA

S11 00 00

Individuālais siltuma
mezgls-līzings

15.09.2006

01.10.2016

fiksēta

LVL

10 061

8 324

0

0

-2 611

-874

10
061

0

0

0

7 450

Valsts kase

S13 01 00

Ūdens saimniecības
attīstība Austrumlatvijas
upju baseinos

29.03.2007

20.02.2017

mainīga

LVL

220 000

196 000

220
000

0

-42 000

-18 000

0

0

0

0

178 000

S13 01 00

Siguldas ielu, ceļu
rekonstr.Svētku
laukums,PII
labiek.,Kapličas
būvniecība

07.05.2007

20.04.2017

mainīga

LVL

1 278 887

1 140
480

1 278
887

0

-185 822

-47 415

-56
265

-56
265

0

0

1 036
800

Valsts kase

S13 01 00

ERAF projekts
Atkritumu izgāztuves
"Silzemnieki"
rekultivācija

23.10.2007

20.07.2017

mainīga

LVL

182 015

162 855

182
015

0

-23 950

-4 790

-14
370

-14
370

0

0

143 695

SEB
Unilīzings

S12 30 00

Autobusa iegāde Mores
PA

20.11.2007

15.11.2012

fiksēta

LVL

37 800

18 814

0

0

-23 844

-4 858

37
800

0

56

56

14 012

Valsts kase

S13 01 00

Jūdažu SC būvniecība

19.03.2008

20.03.2018

mainīga

LVL

349 200

349 200

0

-7 200

-7 200

0

313 500

S13 01 00

Dārza ielas
rekonstrukcija

19.03.2008

20.03.2018

mainīga

LVL

887 100

887 100

0

-23 100

-23 100

-28
500
-72
000

0

Valsts kase

-28
500
-72
000

0

0

792 000

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas pilsdrupu
estrādes rekonstrukcija

19.03.2008

20.03.2018

mainīga

LVL

224 000

224 000

224
000

0

-6 020

-6 020

-18
165

-18
165

0

0

199 815

Valsts kase

S13 01 00

Siguldas kapu jaunās
kapličas būvniecība

19.03.2008

20.03.2018

mainīga

LVL

346 500

346 500

346
500

0

-8 100

-8 100

-28
200

-28
200

0

0

310 200

Valsts kase

101

349
200
887
100

Siguldas novada domes 2009.gada publiskais pārskats
SEB
Unilīzings

S12 30 00

A/m Renault MASTER
Passenger

16.01.2008

25.12.2012

fiksēta

EUR

0

0

0

0

-4 163

-4 163

18
223

18
223

150

150

14 210

SEB
Unilīzings

S12 30 00

A/m WCaravelle iegāde

03.03.2009

25.02.2014

fiksēta

LVL

0

0

0

0

-1 698

-1 698

1
698

1
698

0

0

0

x

x

x

x

x

x

10 218 824

8 647 582

10 091
916

0

-2 101 930

-530 688

-153
171

-280
079

370

370

7 837 185

Kopā
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