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Kas labi iesākts, veiksmīgi arī jāturpina!
„2011.gadā Siguldas novada iedzīvotājiem ir izdevies būt vienotiem savas labklājības mērķu sasniegšanā, par ko
liecina plaši atbalstītais Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas karšu projekts un mūsu kopīga darba
rezultātā ar mazāku naudu paveiktie darbi pat lielākā un kvalitatīvākā apjomā nekā iepriekš, cenšoties pēc iespējas
augstvērtīgāk nodrošināt novada iedzīvotāju dzīves labklājību visās dzīves jomās, par ko atbildība jāuzņemas pašvaldībai,” apkopojot 2011.gada aktualitātes, secina Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, turpinot,
ka „pirmā lielā padarītā darba sajūtu mēs sajutīsim šī gada rudenī, kad beigsies vairāki ļoti nozīmīgi šobrīd dienas
kārtībā esoši projekti, kā arī tiks paveikti lielāki un mazāki darbi dažādās jomās. 2012.gadā, mērķtiecīgi strādājot, es
ticu, ka aizsāksim arī ļoti nozīmīgus jaunus projektus iedzīvotāju labklājības uzlabošanai.”

Izglītības aktualitātes

1.septembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgi
atklāja Siguldas pilsētas vidusskolu
un piedalījās mācību gada atklāšanā
Siguldas Valsts ģimnāzijā. Pērn pēc izglītības reorganizācijas tika apvienota
2.vidusskola un 3.pamatskola, izveidojot Siguldas pilsētas vidusskolu un
nodrošinot jaunu mājvietu Siguldas
novada Jaunrades centram Skolas
ielā 3. Tajā atrodas dažādi interešu
pulciņi skolēnu prasmju un talantu attīstīšanai, Siguldas novada bibliotēka,
kurā iekļauta Bērnu literatūras nodaļa,
kā arī Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde. Jaunas telpas 2011.
gadā ieguva arī biedrības „Aicinājums
Tev” un „Cerību spārni”, kā arī Siguldas pilsētas un pagasta pensionāru
biedrības.
2011.gadā pašvaldība paveikusi
apjomīgu darbu, lai sagatavotu izglītības iestādes 2011./2012.mācību
gada uzsākšanai – pilnveidots viens
no Siguldas Valsts ģimnāzijas korpusiem, remonti veikti Siguldas pilsētas
vidusskolā un Jaunrades centrā. Notikusi pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulīte” rekonstrukcija – novecojušo
iekšējo un daļēji arī ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija, ēkas funkcionalitātes uzlabošana.
No 1.septembra Siguldas novada
pašvaldība radusi iespēju paaugstināt pirmsskolas izglītības iestāžu un
skolu pirmsskolas grupu pirmsskolas
skolotāju darba algas atbilstoši darbinieku pedagoģiskajam stāžam.
Pašvaldība iegādājusies jaunu skolēnu autobusu Volkswagen Crafter.
Skolēnu autobuss ar 19 sēdvietām
maršrutā More – Nītaure – More pārvadā Mores pamatskolas skolēnus.
Aprīlī tika izveidota pedagoģiski
medicīniskā komisija. Ja 2010.gada
1.pusgadā, kad Siguldas novadu apkalpoja Pierīgas pedagoģiski medicīniskā
komisija, to apmeklēja trīs skolēni, tad
2011.gadā izveidotās komisijas konsultāciju saņēmuši 44 Siguldas novadā
deklarētie bērni un skolēni. Paralēli
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tam darbu uzsāka logopēdiskā grupiņa
bērnudārzā „Ieviņa”.
Siguldas Valsts ģimnāzija ieguva
Pūces apbalvojumu, kā arī ieņēma
1.vietu pilsētu ģimnāziju reitingā, par
ko liecina „Draudzīgā aicinājuma” fonda skolu reitinga 2011.gada dati, kas
iegūti, aprēķinot skolēnu sekmju vērtējumu centralizētajos eksāmenos.
Ir izstrādāta jauna Siguldas sporta kompleksa koncepcija un biznesa
plāns, kā arī Siguldas 1.pamatskolas
sporta laukuma tehniskais projekts.
Ar 2011./2012.mācību gadu uzsākta vispārējās fiziskās sagatavotības
programmas īstenošana Siguldas
Sporta skolā.
Godinot Latvijas valsts faktiskās
neatkarības 20.gadadienu, visās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs kopā ar Siguldas novada Domes
priekšsēdētāju tika stādīti koki.

Mēs lepojamies!

Siguldas novadā joprojām ir pozitīvs
iedzīvotāju dzimstības/mirstības rādītājs. Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2011.gadā reģistrēts 271 jaundzimušais, no kuriem Siguldas novadā
deklarējušies 217 bērni, savukārt četrās novadnieku ģimenēs ir piedzimuši dvīņi. Dzimtsarakstu nodaļā 2011.
gadā reģistrēti 176 miršanas gadījumi,
no kuriem 155 aizsaulē aizgājušie bija
deklarējušies Siguldas novadā, rezultātā 2011.gadā jauno novadnieku
dzimstība par 54% pārsniedza aizsaulē
aizgājušo novadnieku skaitu.
Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā „Goda diena” pašvaldības
Atzinības un Pateicības rakstus saņēma konkursu „Siguldas novada Gada
cilvēks 2011”, „Sakoptākā vide Siguldas novadā 2011”, „Gada labākais sētnieks 2011” laureāti, kā arī Siguldas
novada izglītības iestāžu pedagogi un
skolēni, kultūras un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kopumā vairāk nekā
60 novadnieki.
Pagājušā gada nogalē Siguldas novada Dome saņēma Efektīvas pārvaldības gada balvu no Vides aizsardzības
Siguldas novadā nodokļu slogs
būtiski nepieaugs
4.lpp.

un reģionālās attīstības ministra par
2011.gadā īstenotu, unikālu publiskās
pārvaldes projektu – ID kartēm novadā
deklarētajiem iedzīvotajiem.
Starptautiskajā Kamaniņu sporta
federācijas kongresā, kas notika Berlīnē, Sigulda tika apstiprināta kā 2015.
gada Pasaules čempionāta kamaniņu sportā norises vieta. Turklāt 2011.
gada treniņu sezona Siguldas Bobsleja
un kamaniņu trasē ir bijusi veiksmīgākā trases pastāvēšanas vēsturē, jo to
apmeklējis rekordliels sportistu skaits.
Oktobrī kļuva zināms, ka 2012.gada
jūlija vidū Lorupes gravā, Siguldas
novadā, risināsies Pasaules kausa
posms skrituļslalomā. Līdz šim Latvijā
notikuši Eiropas kausa posmi, bet Pasaules kauss skrituļslalomā būs pirmo
reizi.
„Gada balvas sportā 2011” svinīgajā
ceremonijā par Latvijas labāko sportistu otro gadu pēc kārtas tika atzīsts
skeletonists Martins Dukurs, viņš saņēma arī gada populārākā sportista
balvu pēc līdzjutēju balsojuma. Aizvadītajā gadā M.Dukurs kļuva par Pasaules čempionu, bet šī gada sākumā jau
trešo gadu pēc kārtas izcīnīja Eiropas
čempionāta zeltu. Par „Gada labāko
treneri” atzīts Dainis Dukurs. Apbalvojumu – „Latvijas labākā komanda”
saņēma brāļi Andris un Juris Šici.
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē Jūrmalā siguldieši izcīnīja septiņas medaļas trīs sporta veidos.
Jau vairākus gadus Siguldā notiek
Latvijas Vienības velobrauciens, pulcējot vairāk nekā 4500 dalībnieku.
Rīgas rajona slimnīca veiksmīgi
turpina eksportēt medicīnas pakalpojumus. Pērn pēc divu gadu pārtraukuma tika atjaunots valsts apmaksāto
dabīgo dzemdību pakalpojums Rīgas
rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā.
2011.gadā slimnīcā tika attīstīta mazinvazīvā plānveida ķirurģija, savukārt
laparoskopiska aptaukošanās slimības radikāla ārstēšana ir kļuvusi par
nozīmīgu Rīgas rajona slimnīcas eksporta produktu.
Turpinājums 3. un 5.lpp. w
Dzimstība pret mirušo skaitu
pieaugusi par 54%
5.lpp.

Apstiprināts
2012.gada budžets
25.janvārī Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2012.gada
pašvaldības budžets 10 897 712 latu apmērā, kas sastāv no 9 313 334
latu ieņēmumu prognozes, 1,4 miljonu ietaupījuma no 2011.gada, kā
arī aizņēmuma no Valsts Kases 185 084 latu apmērā. Šī gada plānotais
budžets salīdzinājumā ar 2011.gada pašvaldības budžetu ir palielinājies par 9,4%.
2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti
Ls 6 941 190 apmērā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 73,8% un
nekustamā īpašuma nodoklim – 10,6%
pret kopējiem pašu ieņēmumiem.
Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa. „Esam
uzdrošinājušies plānot 100% ieņēmumu prognozi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, ņemot vērā iepriekšējā gada
budžeta izpildi. Prognozētie ienākumi
pašvaldībai ļaus plānot konkrētu naudas summu iecerēto mērķu sasniegšanai un svarīgu projektu realizācijai,
cenšoties padarīt pēc iespējas vairāk,
ticot, ka visu novada iedzīvotāju labklājība un līdz ar to arī samaksātie
nodokļi nesamazināsies,” skaidro Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Lielākie izdevumi 2012.gada budžetā paredzēti izglītībai – 3,4 miljoni
latu (tai skaitā 1,2 miljoni latu pedagogu algu mērķdotācija). Pašvaldības
finanšu līdzkeļus plānots izlietot skolu
saimnieciskajiem un mācību izdevumiem. Attīstības projektu īstenošana
prasīs 1,76 miljonu latu izdevumus,
savukārt 1,16 miljonus latu pašvaldība
izlietos novada teritorijas un īpašumu
apsaimniekošanai: gājēju/veloceliņu,
parku, apstādījumu, dzīvokļu, kapu
teritoriju un citu teritoriju kopšanas
izdevumiem, tai skaitā ielu apgaismošanai – 205 tūkstošus latu. Savukārt
ielu un ceļu remontiem, jauninājumiem,
apsaimniekošanai un kopšanai plānots
izlietot 740 tūkstošus latu. Papildus
jau minētajam 302 800 latu paredzēts
izlietot bērnudārzu, skolu, kultūras,
citu pašvaldības iestāžu un infrastruktūras neatliekamākajiem remontdarbiem.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti Ls 157 547, sportam un
kultūrai – 723 tūkstoši latu, sociālajai
palīdzībai – Ls 781 205.
Šogad tāpat kā pagājušajā gadā samazinājušās iemaksas Finanšu izlīdzināšanas fondā, un kopā ar norēķiniem
citām pašvaldībām (par Siguldas novada bērnu izglītošanos ārpus novada
teritorijas) tie veido 277,1 tūkstošus
latu tēriņus.

Ir uzsākti vairāki ļoti
nozīmīgi projekti, kuriem
tā saucamajos treknajos
gados nebijām varējuši
atrast finansējumu
„Esmu gandarīts, ka ir iesācies jauns
darba cēliens, jo uzsākti vairāki ļoti nozīmīgi projekti, kuriem tā saucamajos
treknajos gados nebijām varējuši atrast
finansējumu: šogad atklāsim izremontēto dzelzceļa staciju un izbūvēto stacijas
laukumu ar Laimas pulksteni, atvērsim
rekonstruēto Siguldas viduslaiku pili ar
viduslaiku ieroču ekspozīciju un aktivitāšu piedāvājumu interesentu grupām,
nodosim ekspluatācijā 10 kilometrus
garo veloceliņu. Notiks Laurenču aktīvās atpūtas attīstības projekta turpināšana, prasīsim valsts investīcijas jauna
Siguldas sporta kompleksa būvniecībai
un mēģināsim uzsākt meklēt finansējuma piesaisti esošā Siguldas pilsētas
kultūras nama siltināšanai, uzlabošanai
un sakārtošanai, kā arī sāksim izbūvēt
stadionu pie Siguldas 1.pamatskolas un
pabeigsim citus lielākus vai mazākus
darbus, kas uzlabos ikviena novadnieka
dzīves kvalitāti,” nākotnes plānus iezīmē Uģis Mitrevics.
Ar Siguldas novada pašvaldības budžeta pārskatu var iepazīties pašvaldības informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Par plānotajiem projektiem, investīcijām, remontiem un citiem uzlabojumiem Siguldas novadā 2012.gadā lasiet 2.lpp.
Siguldas novadu
prezentē Somijā 6.lpp.

ID karšu jaunākie
piedāvājumi 7.lpp.

2 2012.gada budžets

Siguldas novada Ziņas

2012.gadā plānotais:

Infrastruktūrā:

Izglītībā:

• Bērnudārza „Pīlādzītis” rekonstruēšana, papildus atverot vēl divas jaunas grupas;
• Bērnudārza „Ābelīte” 4. un 10.grupu telpas remontēšana;
• Remontdarbu veikšana Siguldas Valsts ģimnāzijā – ēdnīcas priekštelpas remonts un aktu zāles grīdas
nomaiņa, 206 durvju nomaiņa un teritorijas labiekārtošana;
• Allažu pamatskolas jumta seguma un apgaismojuma klasēs nomainīšana;
• Siguldas 1.pamatskolas sporta laukuma būvniecības darbu uzsākšana; vairāku remontu veikšana skolas telpās un jaunu krēslu iegādāšana aktu zālei;
• Dažādu darbu veikšana izglītības iestādēs;
• Pie koncertzāles „Baltais Flīģelis” vidi degradējošas mājas demontēšana, kuras vietā tiks izbūvēts
stāvlaukums;
• Nodarbinātības projekta turpināšana, kurā pašvaldība sadarbībā ar uzņēmējiem piedāvā jauniešiem
iespēju strādāt vasaras brīvlaikā;
• Finansējuma piešķiršana skolēnu vasaras nometņu organizēšanai (pēc projektu konkursa principa);
• Lai apmierinātu vecāku pieprasījumu, plānots licencēt jaunas izglītības programmas bērnudārzos, pamatizglītībā un vidējās izglītības posmā;
• Programmu piedāvājuma papildināšana Siguldas novada Jaunrades centrā, iesaistot gan bērnus, gan
pieaugušos;
• Izglītības stratēģijas pabeigšana, tai skaitā iezīmējot pamatlīnijas Laurenču skolas attīstībai.

Sportā:

• Aktīvās atpūtas centra Laurenčos projekta īstenošanas uzsākšana, izbūvējot distanču slēpošanas
trasi un piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas visu gadu. Laurenču slēpošanas trases projekts paredz,
ka Siguldas novadā būs Baltijā vienīgā distanču slēpošanas trase 1,1 km garumā, kura aprīkota ar
saldēšanas iekārtām, lai sezonu varētu uzsākt ātrāk nekā uzsnieg dabīgais sniegs un turpināt iespējami ilgāk;
• Divu jaunu bērnu spēļu laukumu izveidošana Jaunatnes un Zinātnes ielās, kā arī āra trenažieru laukuma izveidošana Raiņa parkā;
• Projekta virzīšana par jauna Siguldas sporta kompleksa būvniecību un Siguldas Bobsleja un kamaniņu
trases rekonstrukciju;
• Piesaistot ES finansējumu, plānots izbūvēt aktīvās atpūtas laukumu Morē un veikt Raiņa parka sporta
laukumu renovēšanu, kas ietver arī skeitrampu atjaunošanu;
• Tradicionālo sporta pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
• Bērnu un jauniešu augsto sporta sasniegumu atbalstīšana;
• Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas izstrādes pabeigšana;
• Siguldas novada komandas piedalīšanās Latvijas III Olimpiādē Liepājā un citos sporta pasākumos;
• Siguldas novada sporta nozares mājas lapas izveidošana, kuras nepieciešamība tika vairākkārt minēta
Siguldas novada sporta speciālistu tikšanās reizēs.

Kultūrā:

•
•
•
•
•
•
•
•

2012.gada 26.janvāris

Kultūrpolitikas stratēģijas izstrādāšana;
Biļešu kases pārcelšana no Tūrisma informācijas centra uz Siguldas pilsētas kultūras nama telpām;
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta izveidošana Siguldas pilsētas kultūras namā;
Akustiskās sistēmas iegāde pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai;
Ja izdosies piesaistīt „Leader” finansējumu, notiks Allažu Tautas nama grīdas seguma atjaunošana;
Mores kultūras nama apkures katla un skatuves mehānisma rekonstruēšana;
Jaunas un inovatīvas darbības formas jaunu auditoriju piesaistīšanai;
Atpazīstamību iemantojušo un citu tradicionālo kultūras pasākumu organizēšana, piedalīšanās starptautiskos kultūras projektos. Šogad 20.Opermūzikas svētki, kuros blakus pasaules izciliem māksliniekiem lielu akcentu liksim uz pašu siguldiešu radošo talantu attīstīšanu;
• Jaunu pilsoniskās saskarsmes formu radīšana, lai sasniegtu jaunas auditorijas, iesaistītu esošās un
nodrošinātu to līdzdalību kultūras procesos jaunā kvalitātē, aktivizējot saziņu kultūras interešu grupās;
• Sabiedrībā palielinās nepieciešamība pēc radošiem cilvēkiem. Tā ir saistība ar sociālo procesu paātrināšanos. Jo mazāk sabiedrībā ir cilvēku, kas ievēro iedibinātās tradīcijas un stereotipus un darbojas
netradicionāli, radoši un citādi, jo straujāk norit pārmaiņas vidē. Pats galvenais, kas pamudina mūs būt
kreatīviem – tā ir mūsdienu pasaules mainība. Tāpēc meklēsim līdzekļus, kuri ļautu attīstīt kreativitāti – spēju, kura piemīt visiem cilvēkiem. Kā radošuma kritērijs izvēlēts radošu produktu un vides radīšana. Plānojam, izmantojot mākslinieku specifisko domāšanu, ļaut izpausties konkrētā vidē – pils teritorijā, nodrošinot pārmaiņas savstarpējā atzīšanā, komunikācijā un pieejas veidā attiecībā uz nezināmo.

• Projekta „Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija” realizēšana;
• Siguldas novada gājējiem un velosipēdistiem svarīgā projekta „Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā” vairāk nekā 10 km garumā pabeigšana;
• Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas pabeigšana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai;
• Gājēju un veloceliņu tīkla pilnveidošana, tai skaitā P.Brieža ielas iztrūkstošajā posmā un Blaumaņa
ielas (posmā no Dārza līdz P.Brieža ielai) gājēju/veloceliņa izbūve. Notiks vairāku iztrūkstošo savienojumu posmu izbūve un bojāto trotuāru remonti;
• Gājēju pāreju pār dzelzceļu uzlabošana, vēl deviņu gājēju pāreju izgaismošana bīstamākajās vietās;
• Apgaismojuma laternu no Allažu centra līdz skolai uzstādīšana un gājēju pārejas izgaismošana;
• Krūmu noņemšana ar speciālu tehniku gar novada ceļiem un ielām, sāngrāvju izveidošana un atsevišķu grantēto ceļa segumu remontēšana;
• Ielu un ceļu vasaras un ziemas apsaimniekošana, tai skaitā asfaltbedrīšu remonti;
• Ielu apgaismojuma vadības sadaļu modernizēšana ar datorvadību;
• Peldvietas izveidošana uz pašvaldībai piederošās zemes pie Jūdažu ezera;
• Maijā plānota galīgās redakcijas „Teritorijas plānojumam 2012.–2024.gadam” apstiprināšana.

Sociālajā jomā:

• Divu sociālā pedagoga štatu vietu izveidošana skolās, lai palīdzētu skolotājiem un skolas administrācijai kvalitatīvi vadīt un organizēt izglītības darbu skolās. Amata izveidošana sociālais darbinieks
preventīvam darbam ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kā arī sociālais darbinieks, lai uzlabotu dienesta pakalpojumu pieejamību pagastos;
• Biedrības „Aicinājums Tev” atbalstīšana ESF projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā
darbnīca Siguldas novadā” un biedrības „Cerību spārni” atbalstīšana ESF projektu „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem Siguldas novadā”
realizēšanai;
• Vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana, sniedzot viņiem kvalitatīvu aprūpes mājās pakalpojumu.
Būs pieejami specializētā transporta pakalpojumi, kurus projekta ietvaros sniegs biedrība „Saullēkts”.
• Lietoto mantu apmaiņas punkta pārcelšana no Rīgas rajona slimnīcas telpām uz Pensionāru biedrības
jauno mājvietu „Namiņā"; organizēs veselīgu brīvā laika pavadīšanu Siguldas senioriem, kā arī rīkos
dažādus izglītojošus pasākumus;
• Biedrības „Cerību spārni” jaunu pakalpojumu sniegšana un uzlabošana – īslaicīga bērnu pieskatīšana,
auklīšu dienests, asistenti bērniem ar īpašām vajadzībām;
• Siguldas novada mazāk aizsargāto cilvēku labklājībai tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu sniegšana, kā arī tiks veicināta sociālo pabalstu saņēmēju līdzdarbība savas situācijas uzlabošanai. Tiks
paplašināts piedāvāto pakalpojumu klāsts un uzlabota to pieejamība.

Sabiedriskajā kārtībā:

• Lai uzlabotu Pašvaldības policijas darbu un nodrošinātu sabiedrisko kārtību, plānots iegādāties vēl
vienu operatīvo transporta līdzekli un nodrošināt darbiniekus ar speciālajiem līdzekļiem;
• Velopatruļas izveidošana Siguldas novadā;
• Pilsētas videonovērošanas sistēmu funkcionalitātes uzlabošana;
• Stingrāka ēku fasāžu stāvokļa kontrolēšana atbilstoši Siguldas novada saistošajiem noteikumiem;
• Sadarbības turpināšana ar novada skolām – tiks lasītas lekcijas par tēmām, kas saistītas gan ar jauniešu atbildību, gan ar sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu;
• Turpināsies novada iedzīvotāju apmācība, lai novadnieki varētu sekmīgi nokārtot eksāmenu un iegūt
velosipēda vadītāja apliecības;
• Pašvaldības policijas pārcelšana uz jaunām telpām Siguldas dzelzceļa stacijas ēkā;
• Uzlikto administratīvo sodu atmaksas mehānisma kontroles pilnveidošana.

Tūrisma jomā:

• Siguldas pilsdrupu atvēršana ar viduslaiku ieroču ekspozīciju un aktivitāšu piedāvājumu grupām;
• Siguldas novada atpazīstamības veidošana, tostarp dalība 12 starptautiskos tūrisma gadatirgos, jaunu tūrisma materiālu sagatavošana ar Siguldas novada tūrisma piedāvājumu un citas aktivitātes;
• Tūrisma informācijas centra pārcelšana uz plašākām telpām Siguldas dzelzceļa stacijas ēkā;
• Plānota skārienjūtīgu informācijas punktu izvietošana gan tūristiem, gan novada iedzīvotājiem;
• Sadarbība ar kaimiņu novadu pašvaldībām – Cēsu, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas un Valmieras –
ar mērķi izstrādāt vienotu tūrisma piedāvājumu Gaujas NP teritorijā;
• Siguldas novada tūrisma piedāvājumu izstrādāšana un sadarbība ar tūroperatoriem;
• Tūrisma informācijas centra sniegto pakalpojuma klāsta paplašināšana un citas aktivitātes.

Siguldas novadā dzimstības pieaugums arī 2011.gadā
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2011.gadā reģistrēts 271
jaundzimušais (136 zēni un 135 meitenes), no kuriem Siguldas novadā deklarējās 217 bērni, savukārt četrās ģimenēs ir piedzimuši dvīņi.
Dzimtsarakstu nodaļā 2011.gadā reģistrēti 176 miršanas gadījumi, no
kuriem 155 aizsaulē aizgājušie bija deklarējušies Siguldas novadā.
Salīdzinot ar 2010.gadu, dzimstības rādītāji pieauguši par 25
bērniem, savukārt 2009.gadā reģistrēti 240 jaundzimušie. Tāpat kā
iepriekšējos gados, arī 2011.gadā
Siguldas novada pašvaldība jaundzimušo vecākiem, kas abi deklarēti Siguldas novadā, izmaksāja
vienreizēju pabalstu, kas ir lielākais citu Latvijas pašvaldību vidū –

200 latus, savukārt vecākiem, no
kuriem tikai viens deklarēts Siguldas novadā vismaz 12 mēnešus, izmaksāja 100 latus.
„Esmu gandarīts, ka jau sesto
gadu turpina palielināties jaundzimušo un samazināties aizsaulē aizgājušo novadnieku skaits. Siguldas
novada pašvaldība, neskatoties
uz valsts skarbajiem lēmumiem,

cenšas atbalstīt jaunos vecākus –
2011.gadā jaundzimušo pabalstos
esam izmaksājuši vairāk nekā 33
tūkstošus latu. Arī 2012.gadā saglabāsim Latvijā lielāko pašvaldību pabalstu novadā deklarētajiem
vecākiem, lai kaut nedaudz līdzētu
jaunajiem vecākiem ar mazuļiem
nepieciešamo pirmo lietu iegādi,”
stāsta Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Populārākie vārdi 2011.gadā
Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļā deklarētajām jaundzimušajām meitenēm bija Alise, Kate,
Patrīcija, Elīna, Emīlija. Savukārt

populārākie zēnu vārdi 2011.gadā –
Gustavs, Kārlis, Roberts, Martins,
Emīls, Artūrs. Šogad vecāki bērniem likuši tādus interesantus vārdus kā Mariabella, Raina, Aurēlija,
Grēta, Amēlija, Andželīna, Olīvija un Karolīna, puišiem – Arvils,
Ilards, Fabians, Alessandro, Rodislavs, Derils, Arjuns, Everts, Viljams.
Populāri kļūst vecie vārdi – Dārta, Anna, Kate, Rota, Lība, Adele,
Miks, Fricis, Ansis.
Jau ziņots, ka vienreizējs pabalsts par jaundzimušo bērnu
Siguldas novadā valstī noteiktās
minimālās algas apmērā tiek pie-

šķirts kopš 2008.gada. Savukārt
no 2010.gada 1.novembra spēkā
stājās saistošie noteikumi, kas
nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu par katru novadā deklarēto jaundzimušo ir tiem vecākiem,
kas Siguldas novadā deklarējuši
savu pamata dzīves vietu ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna
reģistrācijas. Savukārt, ja dzīvesvietu Siguldas novadā divpadsmit mēnešus pirms bērna
dzimšanas ir deklarējis viens no
jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā.

2012.gada 26.janvāris

Siguldas novada Ziņas

Kas labi iesākts, veiksmīgi arī jāturpina!
Koncertzālei un mākslu skolai „BalNo 2010.gada maija ar labiem rezul- tais Flīģelis” apritējuši 10 gadi, kopš
tātiem izoperēti vairāk nekā 150 ārval- mājīgās telpās muzicē un glezno Sistu pacienti, pārsvarā no Skandināvijas guldas Mūzikas un Mākslas skolas
valstīm.
audzēkņi un pedagogi, kā arī notiek
Izglītības un zinātnes ministrija pasaulslavenu mākslinieku koncerti.
piešķīra Siguldas novada Jaunrades
TLMS „Sigulda” svinēja 50 gadu
centra Jauniešu iniciatīvu centram jubileju. No 1984.gada līdz šodienai
„Mērķis” Eiropas Brīvprātīgā darba studiju vada Astrīda Freimane. Studijā
gada balvu un goda rakstu par nozī- darbojas 22 dalībnieces, no kurām 10
mīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba at- piešķirts Tautas daiļamata meistara
tīstībā un veicināšanā brīvprātīgajiem, nosaukums.
brīvprātīgā darba organizatoriem un
Korim „Spārni” – 20 gadi. 1991.gada
brīvprātīgā darba atbalstītājiem.
rudenī kora vadību pārņēma līdzšinējā
Laikmetīgās mākslas izstāde „Kur kora vadītāja, diriģente Līga Ādamsone.
es esmu?” Siguldas Ziemas festivāla
Siguldas pilsētas kultūras nams
ietvaros Siguldas dzelzceļa stacijā no- ar lielu svētku uzvedumu „Siguldas
minēta LTV1 raidījuma „100 g kultūras” Brodvejas stāsts” atzīmēja 50 gadu jugada balvai „Kilograms kultūras” no- bileju. Uzvedumā zvaigžņu statusā ieminācijā „Pārsteigums kultūrā”.
jutās Siguldas pilsētas kultūras nama
Siguldas Opermūzikas svētku rī- amatiermākslas kolektīvi un viesi, kuri
kotājam ārstam Dainim Kalnam tika izdziedāja, izdejoja un izdzīvoja 50 gapiešķirts Ministru kabineta Atzinības dos noieto Siguldas Brodvejas ceļu.
raksts par ieguldījumu Latvijas kulKorim „Atvars” – 18. Jauniešu kori
tūras dzīves bagātināšanā un daudz- „Atvars” raksturo dzīvesprieks, jaunība,
gadējo Siguldas Opermūzikas svētku tradīcijas un radošums. Jānis Baltiņš,
organizēšanā. Siguldas Opermūzikas kora vadītājs un arī tā dvēsele, atzīst,
svētkos 2011.gadā uzstājās pasaules ka panākumu atslēga ir visaptverošā
slavenā dīva Maija Kovaļevska un citas labā gaisotne, kas pavada kori visus
opermūzikas zvaigznes.
šos gadus.
30.aprīlī bērnu un jauniešu ar invaliTuraidas muzejrezervātā tika atditāti biedrība „Cerību spārni” paraks- zīmēta Maijas diena – Turaidas Rozei
tīja līgumu ar Vētru ģimeni par zemes 410. Vēl apaļas jubilejas svinēja „Ķidāvinājumu, uz kuras tiks veidota melītis” – 50, „Sigra” – 65, „Radio
kopiena „Cerību sēta” – tajā dzīvos Sigulda” – 20, un notika arī Turaidas
un strādās jaunieši ar garīga rakstura baznīcas draudzes atjaunošanas
20.gadadiena.
traucējumiem.
Mēs lepojamies ar ikvienu medaļu,
diplomu, atzinību un sasniegumu, ko
Maija beigās notika tradicionālie Siizdevies iegūt mūsu skolēniem, pedagogiem, iestāžu darbiniekiem, spor- guldas Novada svētki, kuru tematika
tistiem un jebkuram Siguldas novada bija „S!gulda aizrauj!”, un to ietvaros
norisinājās krāšņi pasākumi. Šajos
iedzīvotājam.
Mēs lepojamies ar Siguldas novada svētkos tika uzsākts unikāls un nozīuzņēmējiem, kas krīzes laikā ir mācē- mīgs projekts – Identifikācijas kartes
juši ne tikai izdzīvot, bet arī palielināt Siguldas novadā deklarētajiem iedzīsava biznesa apjomus un pat darba votājiem. 2011.gadā tika izsniegtas
5860 ID kartes, kuru īpašnieki – Sivietu skaitu.
guldas novada iedzīvotāji, var saņemt
dažādas priekšrocības, apmeklējot
2011.gadā Siguldas novads svinē- kultūras un sporta pasākumus, izmanjis ļoti daudz apaļu jubileju. Folkloras tot dažādus pašvaldības iestāžu pakopa „Senleja” atzīmēja 30 gadu jubi- kalpojums, turklāt, pateicoties novada
leju. „Senleja” apvieno ģimenes, kas uzņēmēju atbalstam, iedzīvotāji ar nomīl tautas dziesmu un deju.
vada ID karti var izdevīgāk iegādāties
Folkloras kopa „Senlejiņa” svinēja preces un pakalpojumus. Šobrīd at20 gadu jubileju. „Senlejiņa” apvieno laižu programmā pieejami vairāk nekā
dažāda vecuma bērnus, kuru aktivitā- 160 piedāvājumi.
tes vada etnogrāfe un kultūras vēsturSiguldas novada Domes priekšsēdēniece Indra Čekstere, bet viņai palīdz tājs Uģis Mitrevics aicināja uz diskusiju
iedzīvotājus un pirmsskolas izglītības
Ināra Paegle un Daiga Kļaviņa.
Pašvaldības bērnudārzam „Pīlādzī- jomas speciālistus par bērnudārzu
tis” – 35 darba gadi. Šobrīd bērnudārzu rindu problemātikas iespējamiem
apmeklē 100 bērni, par kuriem rūpējas atrisinājumiem Siguldas novadā. Re13 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. zultātā tika sagatavota un nosūtīta
Šogad plānots atvērt vēl divas jaunas vēstule Latvijas Valsts prezidentam
A.Bērziņam ar vēstījumu ierosināt
grupiņas.
22.martā orķestru diriģents un pe- grozījumus likumdošanā, kas paredz
dagogs Jānis Raslavs svinēja 70.dzim- māmiņai bērnu kopšanas atvaļinājušanas dienu. Viņš savā 50 gadu garajā mu pagarināt līdz atvases divu gadu
darba mūžā ir izaudzinājis ļoti daudz vecumam, tādējādi stiprinot ģimeni
labu un izcilu mūziķu.
un dodot iespēju bērnam pēc iespējas
Deju kolektīvs „Sidrabdancis” savos ilgāk augt ģimenē, nevis doties uz bēr50 pastāvēšanas gados ir piedalījies nudārzu 1,5 gadu vecumā, jo māmiņai
visos Dziesmu un deju svētkos un jāatgriežas darbā.
Senioru deju svētkos. No 2000.gada
Diemžēl prezidents, izskatot Sikolektīvu vada Dagnija Liepiņa, kura guldas novada pašvaldības izteikto
kolektīvam līdzi dzīvojusi arī pirms priekšlikumu, noraidīja to, jo, konsultam – 14 gadus rūpējoties par māks- tējoties ar vairāku ministriju pārstāvlinieciskās pašdarbības kolektīviem jiem, piedāvājums tika atzīts par neSiguldas pilsētas kultūras namā.
ekonomisku.
Sākums 1.lpp. w

Sabiedrības iesaiste

Apaļo jubileju gads!

Jau trešo gadu pēc kārtas Siguldas
novada pašvaldības speciālisti aicināja iedzīvotājus uz tikšanos, lai astoņās
diskusiju reizēs pārrunātu iedzīvotājiem aktuālos jautājumus. Notika
diskusijas arī ar Siguldas novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem, ar kuriem
tika pārrunātas plānotās pašvaldības
investīcijas un attīstības vīzijas novadā, saskaņots līgums par novada ID
karšu programmas ieviešanu, kā arī
par sadarbības iespējām novada skolēnu nodarbinātības projektā.
Oktobra vidū noslēdzās akcija „Dāvini ideju Domei”, kuras ietvaros pašvaldības saņēma apmēram 50 iedzīvotāju idejas, kā saimniekot lietderīgāk,
kā ar mazākiem finanšu līdzekļiem
sasniegt labāku rezultātu visu novad-
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apgūt pirmās darba prasmes vasaras
nodarbinātības projektā.
Vācijas sadraudzības pilsēta Štūre
Zupas virtuvei ziedojusi 4000 eiro, un
šobrīd apmēram 120 novadnieki siltu
ēdienu var saņemt trīs reizes nedēļā.

Investīciju piesaiste
un novada
infrastruktūra

2011.gada sākumā tika uzsākti
Siguldas pilsdrupu rekonstrukcijas
darbi. Pēc rekonstrukcijas tūristi
varēs uzkāpt pilsdrupu Dienvidu un
Ziemeļu torņos, kas līdz šim nebija
pieejami, pastaigāties pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma auru un
ainavas, kas pavērsies no torņa uz
Gaujas senleju un pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem.
Visa gada garumā notika sagata-

2012.gadu mūsu spēkos ir censties īstenot kā
labi aizsākto pārmaiņu gadu. Turpināsim
realizēt, īstenot iepriekšējā gadā aizsāktos un,
pat varētu teikt, no jauna nosapņotos,
novadam nozīmīgos projektus, kuri līdz šim
nav paveikti – gan infrastruktūras jomā, gan
izglītības, kultūras, sporta un citās
iedzīvotājiem nozīmīgās jomās
nieku labā un kā dzīvot kvalitatīvāk.
Tāpat kā iepriekš pašvaldība īstenojusi
vairākas idejas un arī 2012.gada budžetā iedalīts finansējums novadnieku
ideju realizēšanai.
Papildus jau esošām kultūras vērtībām – Opermūzikas svētkiem, „Kremerata Baltica”, Blūza festivālam, kuras
novērtējuši ne tikai Siguldas novada
iedzīvotāji, bet arī viesi, pašvaldības
struktūrvienības saziņai ar iedzīvotājiem izmantojušas inovatīvas un radošas formas – „Ideju talku”, Nākotnes
pilsētu spēli, dažādus konkursus un
akcijas Ziemas festivālā un mākslas
līdzdalības platformu „Nature/Urban/
Future” („Daba/Pilsēta/Nākotne”).

Papildu finansējums
iedzīvotāju labklājībai

31.martā Siguldā, Dzērveņu ielā 5,
tika atklāts pašvaldības īres nams,
kas nodrošina īres dzīvokļus 20 novadnieku ģimenēm, kuras reģistrētas
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai pirmās kārtas reģistrā.
2011.gadā Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests nodrošinājis sociālo pakalpojumu klāstu
142 tūkstošu latu apmērā, bet pabalstus – vairāk nekā 340 tūkstošu latu.
Iegūts finansējums – 100 tūkstoši
latu – ESF projektam „Motivācijas un
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība Siguldas novadā”.
Izveidota veiksmīga sadarbība ar
biedrību „Saullēkts”, kas sniedz mājas aprūpes pakalpojumus veciem un
vientuļiem Siguldas novada iedzīvotājiem.
Siguldas novada pašvaldība un novada uzņēmēji jau otro gadu 171 novadā deklarētam skolēnam vecumā
no 13 līdz 18 gadiem sniedza iespēju

kad neekonomiska siltumapgādes
sistēma nomainīta pret ekonomiskāku.
Notika Atbrīvotāju, Skolas un citu
ielu posmu apgaismojuma montāža,
kā arī Kaķīškalna ielu apgaismojuma
rekonstrukcija un ielu krustojumu,
gājēju pāreju atsevišķa apgaismojuma nodrošināšana.
Marta sākumā Siguldas novada
Domes deputāti apstiprināja Siguldas novada Attīstības programmu
2011.–2017.gadam.
Neskatoties uz to, ka sadārdzinājās siltuma piegādes izmaksas,
siltuma piegādātājs SIA „Wesemann – Sigulda” apkures cenas nepaaugstināja. Uzņēmums piesaistīja
investīcijas un rekonstruēja siltumtrases. Turpinājās arī ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija,
pilnveidošana un būvniecība Siguldas novada teritorijā.
Jēkaba laukumā, skvērā P.Brieža
un Nītaures ielas krustojuma tuvumā izveidots bērnu rotaļu laukums,
kura izveidei pašvaldība iztērējusi
septiņus tūkstošus latu, bērnu atpūtas laukums tika izveidots arī Jūdažos.

Tūrisma nozares
attīstība
Salīdzinot ar 2010.gadu, pērn tūrisma sezonas izaugsmes rādītāji ir
palielinājušies par 25%. Tūrisma informācijas centru apmeklējis 31 000
tūristu jeb visvairāk kopš tā izveidošanas brīža. Siguldas jaunajam
zīmolam „S!gulda aizrauj” Latvijas
pilsētu zīmolu topā izdevies iegūt
4.vietu, un tas ir labs sasniegums.
Augustā izveidota pašvaldības
aģentūra „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”, radot iespēju uzlabot
pakalpojuma sniegto kvalitāti un
paplašināt piedāvāto pakalpojumu
klāstu.
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 2011.gadā Siguldas
novada vārdu popularizējis septiņās
starptautiskās izstādēs: Somijā, Vācijā, Krievijā un citās.
4.Starptautiskajā tūrisma filmu
festivālā „Tourfilm Riga 2011” tūrisma filma „S!gulda aizrauj” ieguvusi
„Mention” balvu kategorijā „Piedzīvojumu tūrisms”. Filma „S!gulda aizrauj” ieguvusi arī festivāla atbalstītāja „Tallink” simpātiju balvu.
Oktobra beigās ar īpašu atklāšanas reisu un lielu tūristu atsaucību
tika atjaunota pirmās brīvvalsts
prezidenta Kārļa Ulmaņa dibinātā
„Tautas ekskursiju” tradīcija doties
uz Siguldu, Līgatni un Cēsīm, ceļošanai izmantojot vilcienu.

vošanas darbi, lai šogad varētu uzsākt Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas
renovāciju. Arhitekta skices paredz,
ka Siguldas dzelzceļa stacijas ēka kā
novada nozīmes vēstures un arhitektūras objekts netiks būtiski pārbūvēta – tajā atradīsies stacija, autoosta,
novada Tūrisma informācijas centrs,
Pašvaldības policijas iecirknis, kafejnīca un citas funkcionāli saistītas
lietas. Stacijas ēkas vienā pusē tiks
uzstādītas stiklotas metāla konstrukcijas, kas simboliski atgādinās
spieķa izliekumu un kalpos kā aizsargs no sniega un lietus. Laukumā
plānots uzstādīt arī Laimas pulksteni, kas būs kā rādītājs lielam saules pulkstenim. Tāpat tiks izveidota
atpūtas zona – soli, labiekārtota apzaļumota teritorija, radot mājīgu, bet
tajā pašā laikā modernu un sakoptu
pilsētvidi.
Tika uzsākts vērienīgs projekts
„Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņa izbūve Siguldā”, kas paredz velomaršruta izveidošanu un
veloceliņu/gājēju ietvju izbūvi vai rekonstrukciju Siguldas novadā vairāk
nekā 10 kilometru garumā. Drīzumā
projekts tiks nodots ekspluatācijā.
Augusta beigās notika Latvijas
Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu notikusi Rīgas rajona Republikas Ministru prezidenta Valslimnīcas un Poliklīnikas ēkas silti- da Dombrovska vizīte Siguldā. Tiknāšana. Projekta laikā abām ēkām šanās laikā Siguldas novada Domes
tika siltinātas fasādes, veikta siltum- priekšsēdētājs iepazīstināja Ministru
mezgla, saistīto telpu un inženiertīk- prezidentu ar novada pašvaldības
lu, kā arī apkures tīklu rekonstrukcija. īstenotajām aktivitātēm, attīstības
Energoapgādes sistēmas renovā- projektiem un iecerēm. Tikšanās laicija notikusi vairākās pašvaldības kā tika pārrunāta iespēja atbalstīt
iestādēs, tai skaitā projekta „Pāreja Latvijas ziemas olimpiskās sporta
no fosilajiem uz energoatjaunojama- bāzes – bobsleja un kamaniņu trases
jiem energoresursiem Allažu pamat- „Sigulda” rekonstrukciju un Siguldas
skolā, sporta centrā” un projekta sporta kompleksa būvniecību.
„Sabiedriskās ēkas Birzes ielā 4, Allažos, rekonstrukcija” ietvaros,
Nobeigums 5.lpp. w

Citi svarīgi notikumi
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Siguldas novadā būtiski nepalielināsies
nekustamā īpašuma nodokļa apmēri
Ar šā gada 1.janvāri stājušies spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuros paredzētas būtiskas izmaiņas nekustamā
īpašuma nodoklī 2012.gadā, kur arī pašvaldībām lielā mērā tiek deleģētas tiesības lemt par nodokļa aprēķinu:
• 2012.gadā likumā netiek saglabāts 25% nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) pieauguma ierobežojums zemei, taču pašvaldībām ir
tiesības lemt par NĪN pieauguma
ierobežojumu zemei, t.sk. procentuālo apmēru. Siguldas novadā ir
dažādas zemju kadastrālās vērtības, atkarībā no to atrašanās
vietas un izmantošanas veida. Ne
tikai 2011., bet arī 2012.gadā lielākajai daļai (īpaši apbūves zemēm
pilsētā) nodokļu maksātāju nekustamā īpašuma nodoklis netiek
aprēķināts no maksimālās kadastrālās vērtības, kā rezultātā 2012.
gadā nodokļa apmērs bez ierobežojumiem varētu pieaugt pat divtik,
tādēļ, lai to nepieļautu un nepasliktinātu tā jau iedzīvotāju sarežģīto ekonomisko situāciju, šajā
gadā Siguldas novada pašvaldība
ir paredzējusi noteikt NĪN pieauguma ierobežojumu 25% apmērā.
• Netiks apliktas dzīvojamo ēku
palīgēkas, ja palīgēkas platība
ir mazāka par 25m2. Palīgēkas,
kuru platība pārsniedz 25m2
netiks apliktas, jo Siguldas novada pašvaldība to neaplikšanu
ar nodokli ir noteikusi ar saviem
saistošajiem noteikumiem. Izņēmums ir garāžas, kurām, sākot
ar 2012.gadu, tiks piemērota
dzīvojamo māju likme – lai ievērtu vienlīdzības principu pret tiem,
kas par garāžām, kas ir iebūvētas dzīvojamās privātmājās, jau
maksā nodokļus.
• Pašvaldībai ir tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt,
ka vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ko arī Siguldas
novada pašvaldība darīs, izveidojot Apsekošanas komisiju un
nosakot kritērijus šādām ēkām.
• Pašvaldībai ir tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt,
ka ar nodokli tiek apliktas inženierbūves – laukumi, kas tiek
izmantoti kā transportlīdzekļu
maksas stāvlaukumi. Arī šādos
gadījumos Siguldas novadā nodokļi tiks aprēķināti.
• Ar 2012.gada 1.jūliju stāsies
spēkā likuma 3.panta 1.3 daļa,
kur par inženierbūvēm, kas saskaņā ar likumu ir apliekamas
ar nekustamā īpašuma nodokli,
bet nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, nodokli
aprēķina, piemērojot 1,5% no
inženierbūvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības. Aicinām
visus inženierbūvju īpašniekus,
kuru inženierbūves ir apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli, pildīt Nekustamā īpašuma

valsts kadastra likuma 14.pantā
noteikto pienākumu un reģistrēt
inženierbūvi kadastrā.
• Pašvaldība, pieņemot saistošos
noteikumus, ir tiesīga noteikt
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu,
kas nepārsniedz septiņus gadus
no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.

Šajā gadā Siguldas
novada pašvaldība ir
paredzējusi noteikt NĪN
pieauguma ierobežojumu
25% apmērā
• Jaunajos grozījumos paredzēts
arī aplikt ar nodokli reliģiskām
organizācijām piederošas dzīvojamās mājas un tām piekritīgo zemi, ja tās ir izīrētas vai
iznomātas (1.panta otrās daļas
4.punkts). Atgādinām, ka arī turpmāk par draudžu namiem un zemi
ap tiem, nodoklis nebūs jāmaksā.
Informējam, ka līdz 2012.gada
1.februārim par šā likuma 1.panta otrās daļas 4.punktā minētiem objektiem sniedz pašvaldībai šādu informāciju pēc
situācijas 2012.gada 1.janvārī:
▶ nekustamā īpašuma kadastra
numurs,
▶ nekustamā īpašuma objekta
kadastra numurs,
▶ nekustamā īpašuma objekta
adrese,
▶ nekustamā īpašuma objekts
(zeme, ēka, inženierbūve, dzīvokļa īpašums, telpu grupa vai
to daļas),
▶ neaplikšanas pamatojums.

Iespēja samazināt
nodokli īpašumiem,
kas lielāki par 1200 m2

Ja īpašuma platība ir, piemēram,
1500 m2, īpašums atrodas mazstāvu apbūves teritorijā, kur minimālā
apbūves zemes vienība ir 1200 m2,
īpašuma 300 m2 var piešķirt papildus
lietošanas mērķi – dabas pamatne
vai pagaidu atļautā izmantošana
sakņu dārziem. 1200 m2 saglabāsies
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Tādā veidā ir iespēja samazināt
nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, kas savukārt ietekmēs nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. Lai
pieņemtu lēmumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu, jāiesniedz iesniegums Siguldas
novada pašvaldībā.
Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no apbūves zemes uz neapgūtu apbūves zemi iespējams nomainīt
gadījumos, ja teritorijā nav izbūvēta
infrastruktūra – nav piebraucamā

ceļa un elektrības pieslēguma iespēja ir tikai ar papildu elektrolīnijas
vai transformatora apakšstacijas
izbūvi. Šajā gadījumā bez iesnieguma Siguldas novada pašvaldībai vēl
nepieciešams iesniegt izziņu no AS
„Latvenergo”.

Par palīgēkām
nodoklis netiks
aprēķināts

2012.gadā Siguldas novada pašvaldība neaprēķinās nekustamā
īpašuma nodokli par palīgēkām (izņemot garāžas). Tās palīgēkas, kas
dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām
tāpēc 2013.gadā var tikt aprēķināts
nekustamā īpašuma nodoklis, līdz
2012.gada 1.oktobrim ir iespējams
dzēst no Kadastra reģistra bez
maksas.
Informāciju par to, kādas būves,
tai skaitā palīgēkas, kas, iespējams,
dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas
īpašuma sastāvā, jebkurš interesents
var saņemt bez maksas Latvijas
valsts portālā http://www.latvija.lv,
izmantojot pakalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā http://www.kadastrs.lv,
kā arī klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros
vai pašvaldībā.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra
reģistra, īpašniekam būs jāsaņem
pašvaldības atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv, un tas jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura
darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. Lai spētu
kvalitatīvi veikt pakalpojumu un
savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpojums bez maksas būs pieejams
līdz šā gada 1.oktobrim.
Paralēli īpašniekiem jāizdara
grozījumi arī zemesgrāmatu nodalījumos, lai Kadastra reģistra dati
atbilstu Zemesgrāmatas datiem.
Neaizmirsīsim, ka īpašuma tiesības apliecina ieraksts zemesgrāmatu nodalījumā! Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli un citām
būvēm tiek aprēķināts, pamatojoties
uz datiem no Kadastra informācijas
sistēmas.

Ekspluatācijā
nenodotās ēkas
kontrolēs Būvvalde

Mājokļa nodoklis tiek aprēķināts
jau trešo gadu. Ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas visas tās
ēkas un telpu grupas (dzīvokļi), kas
ir reģistrētas Kadastra informācijas
sistēmā. Nevienam nav noslēpums,
ka viena daļa dzīvojamo ēku nav reģistrētas Kadastrā un to īpašnieki
nemaksā nekustamā īpašuma nodokli par mājokli. Siguldas novada
pašvaldība uzskata, ka šāda situācija nedrīkst būt, atkal ievērojot šo
vienlīdzības principu pret tiem, kas
maksā nodokļus par savu dzīvesvietu, tāpēc 2012.gadā Siguldas novada Būvvalde veiks visu ekspluatācijā nenodoto ēku apsekošanu un

personas, kas nebūs ievērojušas
pastāvošo likumdošanu, tiks administratīvi sodītas.
Ēku īpašniekiem jāzina:
• „Nekustamā īpašuma Valsts kadastra likums” nosaka, ka Kadastra subjektam (īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam) ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc
būvatļaujas derīguma termiņa
izbeigšanās [izņemot gadījumus,
kad būvniecība nav uzsākta, par
būvniecību uzsākta tiesvedība
vai kad būvniecība ir pārtraukta
(apturēta)] ierosināt kadastra
objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra
informācijas sistēmā, ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas vai telpu grupas
renovācija vai rekonstrukcija. Par
šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā sods noteikts Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.6 pantā – naudas sods
fiziskajām personām no 50 līdz
150 latiem, bet juridiskajām personām – no 100 līdz 1000 latiem.
• Ēku un būvju būvniecības kārtību
nosaka Būvniecības likums, Vispārīgie būvnoteikumi un virkne
citu normatīvo dokumentu.
• Pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.
• Ja būvdarbus pārtrauc uz laiku,
kas pārsniedz vienu gadu, darbu
pārtraukums jāreģistrē pašvaldībā.
• Būvdarbu uzsākšana vai veikšana
bez būvatļaujas kvalificējama kā
patvaļīga būvniecība, un atbildība par to ir paredzēta normatīvajos aktos. Tas nozīmē – ja ir beidzies būvatļaujā norādītais tās
derīguma termiņš un būvatļauja
nav pagarināta vai arī veikta būves konservācija, tālākā būvniecība jau ir patvaļīga būvniecība.
• Būvi, tās daļu vai telpu grupu
izmanto tikai atbilstoši projektētajām funkcijām un vienīgi pēc
tās pieņemšanas ekspluatācijā. Piemēram: dzīvot dzīvojamā
mājā var tikai pēc tās nodošanas
ekspluatācijā; saimniecības ēkas,
garāžas vai pirts izmantošanas
veids (funkcija) ir saimniecības
ēka, garāža vai pirts, nevis dzīvojamā māja, veikals vai autoserviss u.tml.
• Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī,
ka tās lietošana ir bīstama vai tā
bojā ainavu, īpašniekam tā jāsaved kārtībā vai jānojauc.

Vienlaikus atgādinām, ka par
Būvniecības noteikumu pārkāpšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēti sekojoši
sodi:
• Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas, vai
vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu
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•

•

•

•

•

fiziskajām personām no 50 līdz 500
latiem, bet juridiskajām personām –
no 200 līdz 3000 latiem.
Par būves patvaļīgu būvniecību
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 1000 latiem, bet
juridiskajām personām – no 500
līdz 5000 latiem.
Par būves izmantošanu pirms tās
nodošanas ekspluatācijā uzliek
naudas sodu fiziskajām personām
no 50 līdz 1000 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 5000
latiem.
Par tādu būvniecību un būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves
konstrukciju nestspēju vai noturību, ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 50
līdz 1000 latiem, bet juridiskajām
personām – no 50 līdz 5000 latiem.
Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja rezultātā tiek samazināta
būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 50
līdz 400 latiem, amatpersonām –
no 50 līdz 500 latiem, bet juridiskajām personām – no 50 līdz1000
latiem.
Par aktā par būves pieņemšanu
ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 50 līdz 300 latiem,
bet juridiskajām personām – no
200 līdz 1000 latiem.

Siguldas novada
pašvaldība
neaprēķinās nekustamā
īpašuma nodokli par
palīgēkām
• Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās
atbildības obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai
būvētāja civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas pret
nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 50 līdz 400 latiem, amatpersonām – no 50 līdz 500 latiem,
bet juridiskajām personām – no
200 līdz 2000 latiem.
• Par atbilstības novērtēšanai pakļauto reglamentētās sfēras būvizstrādājumu pielietošanu būvniecības procesā bez atbilstības
apliecinājumiem uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 50
līdz 500 latiem, bet juridiskajām
personām – no 100 līdz 1000 latiem.
Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes un Attīstības pārvaldes Zemes
nodaļas speciālisti ir gatavi sniegt
konsultācijas par būvniecības procesa
un zemes izmantošanas jautājumiem.
Siguldas novada pašvaldība lūdz
īpašniekus būt atbildīgiem par saviem īpašumiem un gadījumos, ja kādas lietas nav sakārtotas, laicīgi sākt
tās kārtot, lai attiecīgām amatpersonām nav jāpiemēro administratīvais
sods.
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Pašvaldības bērnudārzu darbalaiks vasarā

Ņemot vērā, ka katru gadu vasarā
Jūlijā būs slēgtas pirmsskolas izglībērnudārzu apmeklētāju skaits būtis- tības iestādes „Ābelīte”, „Pīlādzītis”,
ki sarūk, arī šogad vairākas pirmssko- „Ieviņa” un Allažu grupiņas. Tiem vecālas izglītības iestādes Siguldas nova- kiem, kuru bērniem šajā mēnesī būs
dā dosies atvaļinājumā.
nepieciešams bērnudārzs, bērnus uz-

ņems bērnudārzs „Saulīte”. Par šādu
nepieciešamību vecākiem līdz marta
beigām ir jāinformē sava bērnudārza
vadītāja. Augustā visi bērnudārzi atsāks strādāt ierastajā kārtībā.

Triecies pēc kadra uz Siguldas novadu!
Radošā apvienība „Cits Skats” aicina jauniešus piedalīties īsfilmu
konkursā „Triecienkadrs”, piedāvājot
citādāku redzējumu uz vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām – Siguldu.
Jaunieši vecumā no 16 līdz 28 gadiem līdz 19.februārim ir aicināti izveidot 5–10 minūšu garu īsfilmu, parādot
savu citādo redzējumu uz Siguldu, Siguldas novadu.
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Īsfilmu konkursa mērķis ir veicināt jauniešu radošo darbību un
jaunrades procesu, radot unikālus
un oriģinālus stāstus. Tos izskatīs
un vērtēs žūrijas komisija, nosakot
labākos darbus, kas tiks demonstrēti Siguldas pilsētas kultūras
nama atjaunotajā Kino zālē konkursa apbalvošanas ceremonijā
24.martā.

Īsfilmu konkursa „Triecienkadrs”
balvu fonds ir 200 lati. Visi konkursa laureāti saņems balvas no konkursa atbalstītājiem, kā arī tiks
noteikta skatītāju simpātiju ieguvusī īsfilma. Konkursa nolikums un
pieteikuma anketa atrodami sadaļā „Kultūra” Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

„Latvijas Stādu parāde 2012” ietvaros sācies konkurss skolēniem
Šogad Stādu audzētāju biedrī- Rodeļu trases piedzīvojumu parka
ba sadarbībā ar žurnālu „Ilustrētā „Tarzāns”, žurnāla „Ilustrētā JunioJunioriem” piedāvā akciju „Stāds riem” abonementi un veicināšanas
savai skolai”, kuras ietvaros sko- balvas. Pagājušajā gadā pasākuma
lēni no visas Latvijas sagatavos laikā risinājās akcija „Bērna stākonkursam zīmējumus un esejas dīts koks”, kuras ietvaros apmekpar tēmu „Stāds savai skolai" un lētāji ar bērniem varēja iegādāties
labākie 20 darbi saņems ievēro- dažādus stādus ar ievērojamām
jamas balvas – dažādus stādus, atlaidēm.
Jau devīto gadu pēc kārtas Stādu
kurus stādīt savas skolas apstādījumos. Labākajiem balvas arī no audzētāju biedrība organizē Latvi-

jas stādaudzētāju pasākumu – Latvijas Stādu parāde. Latvijas Stādu
parāde ir īpaša ar to, ka šajā pasākumā piedalās lielākā daļa Latvijas
stādu audzētāju un tas ir apmeklētākais gada pasākums šajā nozarē.
Pasākums divu dienu garumā apmeklētājiem ir bez maksas.
Šogad „Latvijas Stādu parāde
2012” notiks Siguldā, Svētku laukumā 4. un 5. maijā.

Turpina izsniegt
elektroenerģijas dāvanu
kartes maznodrošinātajiem
Ar šā gada 1.janvāri ir uzsākta
jauna „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņa, kuras mērķis ir laika
periodā līdz 2013.gada 31.martam
nodot dāvanu kartes trūcīgām un
citām mazaizsargātām ģimenēm ar
bērniem pa šādām mērķu grupām:
• trūcīgu ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām (ja iepriekšējās
kampaņas ietvaros šī mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu
karti tieši šīs mērķu grupas ietvaros);
• ģimeņu ar bērniem invalīdiem
mājsaimniecībām;
• audžuģimeņu mājsaimniecībām,
kurām piešķirts audžuģimenes
statuss un kurās dzīvo bērns;
• ģimeņu, kas audzina aizbildnībā
esošus bērnus, mājsaimniecībām;
• daudzbērnu ģimenēm, kas nav
saņēmušas tarifa kompensāciju
2400 kWh patēriņam no AS „Latvenergo”.
Dāvanu kartes var saņemt Siguldas novada Sociālajā dienestā. Sociālais darbinieks, izsniedzot karti,

piereģistrēs informāciju par kartes
saņēmēju un viņam dāvāto karti un
šo informāciju nodos AS „Latvenergo”. Nākot pie sociālā darbinieka,
līdzi jāņem „Latvenergo” līguma numurs un dzīvesvietas adrese, pase
un citi dokumenti, kuri apliecina
piederību augstāk minētajām mērķa
grupām. Izsniedzot dāvanu kartes,
ģimeņu ienākumi netiks izvērtēti,
izņemot ģimenes ar bērniem, kuras
atbilst trūcīgas ģimenes statusam
un kuras neskaitās daudzbērnu ģimenes.
Siguldas novada pašvaldības
Sociālais dienests klientus pieņem
pirmdienās un ceturtdienās Zinātnes ielā 7 un Pils ielā 3 no
plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.
14.00 līdz 18.00, Siguldas novada
Mores pagasta pārvaldē, Siguldas
ielā 11, Morē, pirmdienās no
plkst.8.30 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 15.00, Siguldas
novada Allažu pagasta pārvaldē,
Birzes ielā 4, Allažos, ceturtdienās
no plkst.8.30 līdz 13.00 un no
plkst.14.00 līdz 17.00.

Turpinās Teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam izstrāde Baudi slidošanas prieku Siguldā!
Šobrīd projekta „Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–
2017.gadam un Teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam izstrāde”
(Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/034/008) ietvaros tur-

pinās Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2023.gadam izstrāde.
Projekta ietvaros jau izstrādāta
Siguldas novada Attīstības programma 2011.–2017.gadam.

Kas labi iesākts, veiksmīgi arī jāturpina!
Sākums 1. un 3.lpp. w

Decembra vidū ar pirmās grāmatas
„Ziemassvētki. Ilustrēta zināšanu grāmata” prezentāciju savu darbību uzsāk
unikāla izziņu, izpratni un radošumu
veicinoša kustība bērniem – Jušu kustība, kas māca bērnus paraudzīties uz
notikumiem un lietām dziļāk, patiesāk
un vērīgāk. Juši turpmāk dzīvos Siguldā, bet darbosies gan interneta vidē
www.jushi.lv, gan citur.
2011.gadā notikusi aktīva novada
kultūras mantojuma apzināšana, sakārtošana un publiskošana. Tika izdots
ceļvedis „Kņazi Kropotkini un Sigulda”.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs tikās ar kņaza Kropotkina mazdēlu Nikolaju Kropotkinu. Bet augustā
U.Mitrevics Siguldas Pareizticīgo draudzei svinīgi nodeva Kropotkinu dzimtas
ikonu.
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, izdota Anitas Mellupes grāmata „Satiekamies Siguldā!
Novadnieku atmiņas radurakstos, sarunās, fotogrāfijās”, kurā apkopotas
zināmu cilvēku atmiņas par Siguldas
novadu un novadniekiem.
Vasarā Siguldas Jaunās pils dārzā
notika Muzikālās brokastis, kurās, lai

iepriecinātu Siguldas novada iedzīvotājus un ciemiņus, viesojās populāri
mūziķi.
Notika Zigurda Zuzes kapa vietas
labiekārtošana, kā arī uzsākts darbs
pie Teodora Zaļkalna dzimtas kapu
sakārtošanas.
Siguldā pie piemiņas akmens „Lielā stēla” notika mākslinieka Gunta
Pandera veidotā, 300 kg smagā piemiņas akmens pavadīšana uz Sibīriju.
Akmens veidots kā piemiņas zīme
tiem latviešiem, kas tika deportēti uz Sibīriju, un uz tā rakstīts: „Lai
akmens runā un sēro par politisko
represiju upuriem – latviešiem.” Piemiņas akmeni 5000 km garajā ceļā uz
Tomsku nogādāja idejas autors Kārlis
Bērziņš.
Uzsākta Siguldas novada sporta un
aktīvās atpūtas stratēģijas izstrāde
2012.–2016.gadam, kuru plānots apstiprināt šā gada sākumā. Realizēta
jaunizveidota līdzekļu piešķiršanas
sistēma sportam, kuras pamatā ir nolikums, kas nosaka kārtību, kādā piešķir
finansējumu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai novadā.
Siguldas novada pašvaldība iegādājās jaunu automašīnu Volkswagen

26.janvārī plkst.15.00 notiks Siguldas centra slidotavas atklāšana – stāvlaukumā pie viesnīcas „Sigulda”. Būs
iespēja aktīvi slidot, uzspēlēt hokeju
un piedalīties dažādos pasākumos.
Slidotavu atklās Siguldas pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja
Zanda Abzalone un Bērnu fonda „Attīstība” valdes priekšsēdētāja Mārīte
Šmaukstele.
Slidotavā slidošana būs bezmaksas. Par maksu būs pieejama slidu īre:

bērniem līdz 12 gadu vecumam –
Ls 1, pieaugušajiem – Ls 2. Pirms
ieejas uz ledus visiem būs jāsaņem laika karte. Slidotavas darba
laiks plānots no plkst.11.00 –
21.00. Konkrētās stundās būs iespēja izmēģināt slidošanu ar nūjām hokeja cienītajiem: darba
dienās no plkst.16.00 – 17.00 un
brīvdienās no plkst.10.00 – 12.00.
Par slidošanu šajā laikā ar nūjām
būs jāmaksā Ls 1.

Caddy, kuru no septembra ikdienas ar Rīgas Kinostudiju pirmā filma tika
patruļām izmanto Pašvaldības policija. piedāvāta no Latvijas kino zelta fonPolicijas transportlīdzeklis ir ar spe- da – komēdija „Dāvana vientuļai sievieciālu aprīkojumu un izolatoru, kas pie- tei” (1973). Šis bija pirmais kino seanss
lāgots aizturēto personu pārvadāšanai. pēc vairāk nekā trīs gadu pārtraukuma.
Pašvaldības policija apmācījusi un Kino zāle savu darbību sāka pirms piecsagatavojusi 227 velosipēdu vadītājus, desmit gadiem, tālajā 1961.gadā.
kas ieguvuši velosipēdu vadītāju aplieSiguldā notika pirmais Ziemas
cības, bet gājējiem akcijas laikā izdalīti festivāls Latvijā, kura mērķis bija
270 gaismas atstarotāji.
popularizēt Siguldas novada sporta
2011.gada pavasarī akcijas ietvaros bāzes un kalnu slēpošanas trases
„Proties savākt aiz sava suņa” suņu kā lieliskas atpūtas, sporta un brīvā
saimniekiem pastaigas laikā tika dalīti laika pavadīšanas vietas un Siguldu
papīra maisiņi suņu ekskrementu sa- kā Eiropas kultūras un mākslas ievākšanai, uz kuriem bija norādīti dzīv- pazīšanas vietu. Šāda apņemšanās
nieka saimnieka pienākumi un atbildība. Siguldas novadam ir, startējot proSiguldas novada pašvaldība paraks- jektā „Rīga – Eiropas kultūras galtījusi sadraudzības līgumu ar Polijas vaspilsēta 2014” kā oficiālajam partpašvaldību, ar kuru draudzība aizsākās nerim un Ziemas festivālu iekļaujot
Allažu pagastam.
2014.gada notikumu kalendārā.
30.aprīlī un 1.maijā Siguldā notika
Lielās Talkas laikā Siguldas noLatvijas Stādu parāde, kuras laikā vadā tika savākti vairāk nekā 5000
Svētku laukumā notika Latvijā audzē- atkritumu maisu – aptuveni 80 kutu stādu izstāde un tirdzniecība, kā arī bikmetri atkritumu. Siguldas novads
tika ierīkots paraugdārzs, veltīts akci- vairākkārt atzīts par vietu, kur cītīgi
jai „Bērna stādīts koks”.
šķiro un nodod otrreizējai pārstrādei
Siguldas novads iesaistījās Mobilitā- dažādu frakciju atkritumus.
tes nedēļas aktivitātēs, popularizējot
Pēc astoņu gadu darba Turaidas
riteņbraukšanu kā efektīvu pārvietoša- muzejrezervātā tika atklāta pārvaldnās veidu, kas labvēlīgi ietekmē iedzī- nieka vecā dzīvojamā māja un ekspovotāju veselību un ir ekonomisks.
zīcija.
Siguldas pilsētas kultūras namā
Vairākas Siguldas novada grupas –
tika atklāta kinozāle, kurā sadarbībā „Novadnieki”, „Flora”, „Tutti Frutti” –

ierakstīja kopdziesmu „Siguldai”,
kuras mūzikas un teksta autors ir
Almants Naglis („Novadnieki”). Vēlāk
tik izveidots arī dziesmas videoklips.
Siguldas novadā tāpat kā citviet
Latvijā risinājās Tautas skaitīšana,
referendums par 10.Saeimas atlaišanu, 11.Saeimas ievēlēšana, kā arī parakstu vākšana par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē valsts
valodas jautājumā.
2011.gada Tautas skaitīšanas provizoriskie dati liecina, ka Siguldas
novadā dzīvo 16 728 iedzīvotāji, no
tiem 45,7% vīrieši un 54,3% sieviešu.
2000.gada Tautas skaitīšanas rezultāti rāda, ka Siguldā dzīvoja 10 727
iedzīvotāji, Siguldas pagastā – 3363,
Mores pagastā – 701 iedzīvotājs, bet
Allažu pagastā 1887 iedzīvotāji.

Šie ir nozīmīgākie novada līmeņa
plānošanas dokumenti, kuru izstrādei
100% apmērā finansējumu no Eiropas
Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ieguva Siguldas novada pašvaldība.

„2012.gadu mūsu spēkos ir censties īstenot kā labi aizsākto pārmaiņu gadu. Turpināsim realizēt, īstenot iepriekšējā gadā aizsāktos un,
pat varētu teikt, no jauna nosapņotos, novadam nozīmīgos projektus,
kuri līdz šim nav paveikti – gan infrastruktūras jomā, gan izglītības, kultūras, sporta un citās iedzīvotājiem
nozīmīgās jomās,” rezumē Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
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Siguldas novada Ziņas

2012.gada 26.janvāris

Pusgada laikā Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju
ID kartes saņēmuši jau gandrīz 6000 novadnieku
Sešu mēnešu laikā kopš Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu programmas „ES ESMU S!GULDIETIS” atklāšanas pērnā gada 28.maijā
līdz decembra beigām tās saņēmuši 5860 novadnieki.
Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu (turpmāk tekstā ID
karšu) programma ir attaisnojusi tās
mērķus: stiprināt siguldiešu identitāti un pateikties nodokļu maksātājiem.
To apliecina arī izsniegto ID karšu
skaits, kas pārsniedz programmas
noteikto 2011.gada mērķi gandrīz par
1000 kartēm.
Programma novērtēta ne tikai Siguldas, bet arī visas Latvijas mērogā. 2011.gada 2.decembrī Siguldas

novada Dome saņēma „Efektīvas
pārvaldības gada balvu” par labas
pārvaldības principu ieviešanu pašvaldībā, īstenojot novada iedzīvotāju vienotas identitātes un integrācijas pasākumus.
Pateicoties izveidotajai sadarbībai ar uzņēmējiem, šobrīd ID karšu
īpašniekiem pieejami vairāk nekā
160 pakalpojumi ar atlaidi ne tikai
Siguldas novadā, bet arī ārpus tā.
Katru mēnesi programmai turpi-

na pievienoties jauni sadarbības
partneri, kuri piedāvā iedzīvotājiem arvien jaunas iespējas ietaupīt, iepērkoties vai izmantojot
pakalpojumus Siguldā katru dienu.
Šomēnes ID karšu programmai pievienojušies arī skaistumkopšanas
saloni „Skaistuma ēra” un organisko dūņu veikals „ElierInternational”.
Papildus uzņēmēju sarūpētajiem
piedāvājumiem, arī 2012.gadā ID
karšu īpašniekiem būs iespēja iegādāties biļetes uz kultūras pasākumiem Siguldā ar ievērojamām
atlaidēm.

Jau otro gadu Siguldu popularizē somu tūristiem
Ar dalību Ziemeļeiropas lielākajā tūrisma gadatirgū „Matka” Helsinkos atklāta 2012.gada tūrisma popularizēšanas sezona, kurā šogad Sigulda savu
dalību apvienojusi ar vēl piecām Gaujas nacionālā parka (Gaujas NP) teritorijā esošām pašvaldībām: Cēsu, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas un Valmieras.
„Somija ir viens no mūsu mērķa
tirgiem, kurā labi atpazīstama Rīga
un Vidzemes jūrmala, tāpēc mūsu
uzdevums ir piesaistīt tos Siguldas
un Gaujas NP tūrisma piedāvājumam. Jau pērn izstādē „Matka” pārliecinājāmies par somu tūristu interesi par dabas un aktīvās atpūtas

piedāvājumu. Tomēr, ņemot vērā
somu ieradumu plānot ceļojumus
vairākus gadus uz priekšu, 2011.
gadā šīs valsts apmeklētāju pieaugums Siguldas Tūrisma informācijas
centrā bija 10%,” informē PA „Siguldas tūrisma attīstības aģentūra”
direktore Laura Konstante.

Siguldas slēpošanas
trases atklāj sezonu un
prezentē „Ziemas karti”

Paralēli Siguldas un katra novada tūrisma piedāvājumiem, sadarJanvāra vidū darbu uzsāka Sibībā ar SIA „GNP informācijas guldas slēpošanas trases – Kacentrs” izstrādāts jauns tūristu ķīškalns, Kordes, Reiņa un Pilsēceļvedis par Gaujas NP. Šī jaunā tas trases.
karte gatavota ar mērķi piesaistīt
Aktīvās atpūtas cienītājus Sistarptautisko tūrisma gadatirgu gulda šogad sagaida ar jaunu
apmeklētājus un profesionāļus „Ziemas karti”, kurā attēlotas
mērķa tirgos, kā arī iepazīstināt visas slēpošanas trases un aptos Latvijas viesus, kuri atbrauku- kopota informācija par to piedāši baudīt bagātīgo dabas, kultūr- vājumu. Tāpat materiālā ietverts
vēstures un aktīvā tūrisma klāstu sporta un kultūras pasākumu
visā Gaujas NP teritorijā.
kalendārs, informācija par nakts-

mītnēm un ēdināšanas iespējām
Siguldas novadā, kā arī par tikai
Siguldai raksturīgo adrenalīna
piedāvājumu – iespēju doties nobraucienā lejup pa Bobsleja un
kamaniņu trasi!
Jaunā Siguldas „Ziemas karte”
pieejama latviešu, krievu un angļu valodās gan slēpošanas trasēs, gan tūrisma informācijas
centros, kā arī lejupielādējama
mājas lapā www.sigulda.lv.

SPORTS
Sporta pasākumu kalendārs februārim
Datums
4.–5.
februāris

Sacensību nosaukums
Latvijas čempionāts
kalnu slēpošanā
Siguldas novadu sacensības basketbolā „Oranžā
bumba” C grupa

Laiks, vieta

Organizatori, atbildīgie
Latvijas slēpošanas savienība
www.infoski.lv

Izveidota jauna novada sporta dzīves
mājaslapa www.siguldassports.lv

14.februāris

„Lāse 2012” 1.posma sacensības volejbolā 3.grupa

14.februāris

Siguldas boulinga amatieru līga

„ELVI” boulings, Vidus iela 1, Sigulda, sacensību sākums plkst.19.00

„Viessman” Pasaules kausa
8.posms kamaniņu sportā

Siguldas bobsleja un kamaniņu
trase

Latvijas kamaniņbraukšanas federācija

Sigulda, Kordes trase

www.infoski.lv

Šobrīd Siguldas novadā darbojas 29 sporta klubi, biedrības, vairāk nekā 200
audzēkņi trenējas Siguldas Sporta skolas piecu sporta veidu nodaļās, arī skolā
ir dažādi sporta pulciņi. Apkopojot sporta organizāciju un iestāžu iesniegtos datus 2011.gada nogalē, Siguldas novadā dažādās bērnu un jauniešu treniņgrupās
kopā ir iesaistījies 951 audzēknis. Iespēja nodarboties ar sportu papildus mācību
procesam Siguldas novadā ir 27 vietās, 14 sporta veidos, kā arī vispārējās fiziskās
sagatavotības un sporta spēļu nodarbībās.
2011.gadā Siguldas novadā ir notikuši ap 200 sporta pasākumi, no kuriem 15 Siguldas novadā ir notikuši pirmo reizi, tādā veidā paplašinot Siguldas novada sporta
aktivitāšu piedāvājumu, kas jau tā nav mazs. „Arī 2012.gads solās būt sporta notikumiem bagāts – notiks pasaules kausa posmu sacensības gan kamaniņu sportā,
gan skrituļslalomā, tradicionālie Latvijas mēroga sporta pasākumi: Vienības velobrauciens, Siguldas pusmaratons, daudzas novada tautas sporta, skolu sporta un
citas sacensības,” atzīmē Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone.
Lai sporta pasākumu dalībniekus un skatītājus nodrošinātu ar pilnīgu,
viegli pieejamu informāciju, Sporta pārvalde izveidojusi jaunu interneta vietni www.siguldassports.lv. Tajā sadarbībā ar sporta organizācijām tiek ievietota
informācija par pasākumu norises laiku un vietu, var iepazīties ar sacensību nolikumiem un rezultātiem, sporta organizācijām novadā, sporta bāzēm, to noslogojumu un citu svarīgu informāciju.
Informāciju sagatavoja Ilze Ratniece

Siguldas apkārtne

Siguldas novada Dome, Siguldas Sporta skola
www.sigulda.lv, www.siguldassports.lv

Notiks Pasaules kausa posms kamaniņu sportā

9.februāris
11.februāris
11.–12.
februāris
12.februāris

18.–19.
februāris

Sigulda, Kordes trase
Siguldas Sporta skolas zāle, Gāles iela 29, Allažu sporta centrs

Siguldas Sporta skola
www.siguldassports.lv

Siguldas novada sporta
spēles – Novuss

Siguldas Sporta skolas zāle,
Gāles iela 29, plkst.10.00

Karīna Putniņa, tālr.29360283
www.siguldassports.lv, www.sigulda.lv

Latvijas badmintona
amatieru līga 3.kārta
Vilciņa kauss kalnu
slēpošanā – „Fischer”
kausa izcīņa

Siguldas 1.pamatskolas sporta
zāle, P.Brieža iela 105, plkst.9.00

www.sigbadminton.lv
Ainārs Gureckis, tālr.29265140

Olimpiskais centrs „Sigulda”

www.infoski.lv

Siguldas Valsts ģimnāzija,
Kr.Barona iela 10

Siguldas Sporta skola
A.Fridrihsons, tālr.29427341
www.volejbols.lv, www.siguldassports.lv

18.–19.
februāris

Latvijas kauss kalnu
slēpošanā

22.–24.
februāris

Siguldas novada skolu
„Ziemas olimpiāde”

Ilze Meca, tālr.26133446, 67970007

25.februāris

Džudo sacensības

Siguldas Sporta skolas zāle,
Gāles iela 29

I.Alksnis, tālr.29344536

25.februāris

Siguldas novada sporta
spēles – Galda teniss

Siguldas 1.pamatskolas
sporta zāle, P.Brieža iela 105,
plkst.10.00

K.Putniņa, tālr.29360283
www.siguldassports.lv, www.sigulda.lv

26.februāris

Latvijas kauss kalnu
slēpošanā

Olimpiskais centrs „Sigulda”

www.infoski.lv

Silciems

Sporta biedrība „A2”
Jānis Lazdāns, tālr.29368877, www.ba2.lv

Siguldas novada sporta zāles

Siguldas novada Dome, Siguldas Sporta skola
www.sigulda.lv, www.siguldassports.lv

26.februāris

Tautas slēpojums
„Sigulda 2012”

28.februāris

Siguldas novadu sacensības „Drošie un veiklie”

28.februāris

Siguldas boulinga amatieru līga

29.februāris

„Lāse 2012” 1.posma sacensības volejbolā 1.grupa

„ELVI” boulings, Vidus iela 1, Sigulda, sacensību sākums plkst.19.00
Siguldas Valsts ģimnāzija,
Kr.Barona iela 10

Ilze Meca, tālr.26133446, 67970007
Siguldas Sporta skola
A.Fridrihsons, tālr.29427341, www.volejbols.lv

Siguldā no 17. līdz 19.februārim norisināsies 8. „Viessmann” Pasaules kausa
posms un noslēdzošās 2011./2012.gada sezonas Komandu stafetes sacensības
kamaniņu sportā. Dalību sacensībām pieteikuši vairāk nekā 20 valstu sportisti.
Sacensību programma:
17.02.2012.
Plkst.10.00 – Nāciju kauss kamaniņu sportā
18.02.2012.
Plkst.9.45 – 1. un 2.sacensību brauciens – divvietīgās ekipāžas
Plkst.12.15 – 1. un 2.sacensību brauciens – vīrieši
Plkst.15.00 – Apbalvošana
19.02.2012.
Plkst.9.45 – 1. un 2.sacensību brauciens – sievietes
Plkst.13.00 – Komandu stafete kamaniņu sportā
Plkst.14.00 – Apbalvošana
Abu dienu braucienu starplaikos skatītājus izklaidēs Pits Andersons, GACHO,
DJ Alex un citi. Jaunākie skatītāji varēs piedalīties sportiskās aktivitātēs, konkursos un atrakcijās. Ieeja pasākumos – bez maksas.
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Priekšrocības Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem**
VESELĪBA

JAUNIE SADARBĪBAS PARTNERI
10% atlaide visiem skaistumkopšanas pakalpojumiem

„Hercoga optika”

50% atlaide redzes pārbaudei, pasūtot brilles

„Datoru doktorāts”

10% atlaide biroja papīra un drukas iekārtu iegādei janvārī

Bezmaksas konsultācija un 10% atlaide pakalpojumiem

„Elier International”

14% atlaide organisko dūņu kosmētikas produktu iegādei

„Mutes veselības
centrs”
„Vidzemes aptieka”
(diennakts)

2% atlaide preču pirkumiem virs Ls 20 (izņemot valsts kompensējamiem medikamentiem);
5% atlaide gatavām brillēm;
20% atlaide briļļu ietvariem;
10% atlaide lēcām;
bezmaksas apkalpošana no plkst.22.00 līdz 7.00;
5% atlaide asinsspiediena mērāmiem aparātiem

Skaistumkopšanas saloni „Skaistuma ēra”

KULTŪRAS PASĀKUMI
Divi komēdiju viencēlieni „Jautrais tandēms” Siguldas pilsētas kultūras namā
26.februārī plkst.17.00

Atlaide Ls 1, biļešu skaits ir ierobežots.
Biļešu cenas – Ls 3–5.

Koncerts „Baltās ziemas deju virpulī” Siguldas
pilsētas kultūras namā 4.februārī plkst.18.00

Atlaide Ls 0,50. Biļešu cenas – Ls 2.

Leļļu izrāde bērniem „Kas zaķīti pasargās” Siguldas pilsētas kultūras namā 25.februārī plkst.12.00

Atlaide Ls 0,50 no vecāku biļetes. Biļetes cena Ls 2
(gan bērnam, gan pieaugušajam).

Modernā baleta viencēlienu vakars „Diptihs” Siguldas pilsētas kultūras namā 3.martā plkst.19.00

Atlaide Ls 1. Biļešu cenas – Ls 3–5.

„A aptieka”
Rīgas rajona
slimnīca

„Le Fizio” fizioterapijas centrs

SPORTS

6% atlaide visu medikamentu un citu preču iegādei
10% atlaide ārstnieciskajai vingrošanai grupās (arī grūtniecēm un jaunajām māmiņām);
10% atlaide ūdens dziedniecības pakalpojumiem;
10% atlaide dūņu procedūrām;
10% atlaide sporta nodarbībām grupu vingrošanā zālē vai baseinā;
10% atlaide dzemdībām;
10% atlaide paaugstināta komforta palātās
10% atlaide visiem pakalpojumiem: fizioterapeitu konsultācijām; ārstnieciskajām masāžām;
ārstnieciskajām vingrošanām individuāli un grupās; grūtnieču vingrošanām; vingrošanām
māmiņām ar mazuļiem; zīdaiņu vingrošanai pēc Bobata metodes

Biedrība „A2”

50% atlaide biedrības „A2” organizētajos sporta pasākumos

Siguldas tenisa korti

10% atlaide kortu nomai, 20% atlaide inventāra nomai

Viesnīca „Segevold”

10% atlaide atpūtas kompleksa apmeklējumam

Velo noma „Tridens”

20% atlaide velosipēdu nomas pakalpojumiem

Viesnīca „Sigulda”

20% atlaide pirts un baseina apmeklējumam pieaugušajiem

SIA „Malus”

10% atlaide ārsta – homeopāta konsultācijām;
10% atlaide sertificēta uztura speciālista konsultācijai veselības jautājumos, ēšanas programmas topošām māmiņām, bērniem, sportistiem un aktīviem cilvēkiem, maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem, speciālās diētas;
5% atlaide ārstniecisku produktu iegādei
Bezmaksas mutes dobuma profilaktiskā apskate un 10% atlaide zobārstniecības pakalpojumiem bērniem
10% atlaide publiskās pirts apmeklējumam

Sporta klubs „Panatta Fitness” 20% atlaide pakalpojumiem sporta klubā
Sporta veikals „Sport 2000”

10% atlaide sporta preču iegādei

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide golfa spēlei

Olimpiskais centrs „Sigulda”

Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Siguldas pilsētas trasē

Olimpiskais centrs „Sigulda”

Bezmaksas slēpošana pensionāriem darba dienās līdz plkst.15.00 Siguldas pilsētas trasē

I.Baltiņas
zobārtsniecības
privātprakse

Slēpošanas trases Kaķīškalnā

Ls 0,05 atlaide katram braucienam ar pacēlāju Kaķīškalna trasēs

SIA „Kaķītis”

DAŽĀDI

VEIKALI
„Elvi”

2% atlaide pirkumiem (izņemot telekartes, dāvanu kartes, presi, cigaretes,
akcijas preces un nocenotas preces)

„Positcomes”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Zapping Milano”

10% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Copes nams”

5% atlaide makšķerēšanas precēm, izņemot laivas un motorus

„Pūks”

5% atlaide rotaļlietu iegādei

„Lelle”

7% atlaide pirkumiem, 15% atlaide pirkumiem gaviļniekiem

„Veloriba”

10% atlaide lietotu velosipēdu un bērnu ratiņu iegādei

“Datoru doktorāts”

Atlaides dažādām preču grupām un servisa pakalpojumiem

Grāmatu veikals „Jānis Roze”

5% atlaide pirkumiem

PĀRVIETOŠANĀS
„Latvijas gumijlēcēju klubs”

66% atlaide darba dienās un 80% atlaide brīvdienās braucienam ar Siguldas
gaisa trošu vagoniņu – brauciens vienā virzienā Ls 0,50

„Impresso”

20% atlaide braucieniem ar elektromobīļiem „Siguldas Tūre”

„Makara tūrisma birojs”

Bezmaksas autostāvvieta kempingā „Siguldas pludmale”

AKTĪVĀ ATPŪTA
Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

50% atlaide pieaugušajiem braucienam ar krēslu pacēlāju

Piedzīvojumu parks „Tarzāns”

Ls 2 (pieaugušajiem) un Ls 1,50 (bērniem līdz 16 g.v.) atlaide ieejas biļetes
iegādei piedzīvojumu parkā „Tarzāns”

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”

10% atlaide braucieniem ar bobsleja kamanām

Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”

20% atlaide ieejas maksai piedzīvojumu parkos „Mežakaķis” Siguldā un Rīgā

Atpūtas parks „Rāmkalni”

10% atlaide braucieniem ar rodeļiem, velo un laivu nomai

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide aktīvās atpūtas pakalpojumiem: velo nomai, šķēršļu trasei,
skrituļslidu nomai, vasaras kalnu dēļu nomai, batutam, kanoe laivām un
sporta laukumiem (pludmales volejbols, mini futbols, strītbols)

„Makara tūrisma birojs”

20% atlaide laivu nomai

„Latvijas gumijlēcēju klubs”

30% atlaide bērnu piepūšamajām atrakcijām darba dienās un 20% atlaide
brīvdienās, kā arī piegāde Siguldas novada teritorijā bez maksas

BŪVMATERIĀLI
„Meistars”

5% atlaide pirkumiem, izņemot akcijas preces

„Balex ekspresis”

20% atlaide jumta segumu un komplektējošo elementu iegādei

Skaistumkopšanas salons „Elfrisa”

10% atlaide solārija apmeklējumam;
10% atlaide manikīra pakalpojumiem;
10% atlaide matu veidošanai;
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei;
5% dāvanu kartes iegādei
5% atlaide kosmētikas produktu iegādei

IZKLAIDE
Kino „Lora”
„Elvi” boulings

„Swedbank”

10% atlaide sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanai (KASKO);
15% atlaide īpašuma un mantas apdrošināšanai;
15% atlaide vispārējai civiltiesiskajai apdrošināšanai;
15% atlaide palīdzības (ceļojumu) apdrošināšanai
Jaunajiem „Swedbank” klientiem:
- jaunā klienta komplekts bez maksas (multivalūtu konts, Maestro norēķinu karte, internetbanka, telefonbanka, mobilā banka);
- OPEN jauniešu komplekts bez maksas (no 7 gadu vecuma);*
Esošajiem „Swedbank” klientiem
- jaunas debetkartes Maestro izsniegšana bez maksas (cenrādī Ls 5);**
- valūtas maiņa bez komisijas maksas (cenrādī Ls 1,50)
* īpašas OPEN programmas atlaides, vērtīgas balvas OPEN konkursu un loteriju uzvarētājiem
** debetkarte Maestro bez maksas esošiem klientiem, kuriem nekad iepriekš nav bijusi debetkarte

„Janex–būve”

Meistara bezmaksas konsultācija pa tālruni, kā arī 10% atlaide darba stundas maksai, ja
pakalpojuma laiks pārsniedz vienu stundu

„Evor”

10% atlaide apsardzes pakalpojumiem

SIA „Pūce GP”

7% atlaide grāmatvedības pakalpojumiem

Laikraksts „Siguldas Elpa” 10% atlaide laikraksta abonēšanai Dienas centrā

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Restorāns „Aparjods”

10% atlaide maltītēm restorānā

Krodziņš „Raibais suns”

10% atlaide maltītēm

„Gustava beķereja”

10% atlaide pirkumiem beķerejā

Krodziņš „Kaķītis”

10% atlaide pirkumiem krodziņā

Bistro „Kaķu māja”

10% atlaide bistro un beķerejā

Krodziņš un bistro atpūtas parkā „Rāmkalni”

10% atlaide gardumiem krodziņā un bistro

Bistro „Zaļumnieku piestātne”

10% atlaide maltītēm bistro

Ekspresrestorāni „Ņamma”

10% atlaide gardām maltītēm

Restorāns viesnīcā „Segevold”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Restorāns „Kropotkins”

10% atlaide restorāna pakalpojumiem

Bārs „Ritters”

7% atlaide ēdināšanas pakalpojumiem

AUTO APKOPE
„Neste Latvija”

1 santīma atlaide par katru iegādāto degvielas litru

„Auto Īle un Herbst”

10% atlaide auto mazgātuves pakalpojumiem

„GrosAuto”

Iespēja saņemt 2.līmeņa „GrosAuto” klienta karti, kas piedāvā atlaides līdz
35% rezerves daļu, riepu iegādei un servisa pakalpojumiem

VIESNĪCAS

SKAISTUMKOPŠANA
Skaistumkopšanas salons „Ēra”

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA”

Viesnīca „Aparjods”

10% atlaide viesnīcas pakalpojumiem

Atpūtas parks „Reiņa trase”

10% atlaide nakšņošanai viesu mājā

„Hotel Segevold”
Viesnīca „Sigulda”

20% atlaide celiņa nomai

10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
„Yamaha” mūzikas skola

10% atlaide kinoteātra biļešu iegādei

10% atlaide nakšņošanai viesnīcai

50% atlaide iestāšanās maksai „Yamaha” mūzikas skolā
** piedāvājums var mainīties

Par sadarbības iespējām interesēties id@sigulda.lv.
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Pasākumi februārī
Siguldas novadā
Līdz 10.februārim

Izstādes „Leģendas par Čehijas pilīm un
cietokšņiem” un „Latvijas pilis, muižas un
pilskalni Latvijā”

Līdz 16.februārim

Jauno mākslinieku darbu izstāde „Viss nav” Siguldas pagasta
kultūras nams

26.janvāris
plkst.19.00

Vakarošanas cikls „8 Dimensiju pārvērtības” – Optimisma dimensija kopā ar
lektoru, psihologu un pedagogu Kasparu
Bikši „Kā izmainīt sevi, lai justos laimīgs”.
Ieeja – Ls 0,50

Jūdažu Sabiedriskais centrs

27.janvāris
plkst.14.30

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam
dziedāt uz skatuves mūzikas pavadījumā.
Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis

Siguldas pagasta kultūras
nams

27.janvāris –
4.februāris

Tematiskā literatūras izstāde „Vai esmu
tur, kur man jābūt?” – dramaturģei un
rakstniecei Leldei Stumbrei – 60

Jūdažu bibliotēka

29.janvāris
plkst.18.00

Grupas „Baltie Lāči” koncerts „Ziemas
pasaka”. Ieeja – Ls 3–5

Siguldas pilsētas kultūras
nams

1.–7.februāris

Izstāde „Dzīves pabērnu aizstāvis” – angļu Jūdažu bibliorakstniekam Čārlzam Dikensam – 200
tēka

3.februāris
plkst.14.30

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam
dziedāt uz skatuves mūzikas pavadījumā.
Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis

Siguldas pagasta kultūras
nams

4.februāris
plkst.18.00

Deju kolektīvu koncerts „Baltās ziemas deju
virpulī”. Ieeja – Ls 1,50, skolēniem un
pensionāriem – Ls 1. Ar ID karti – Ls 1

Siguldas pilsētas kultūras
nams

9.–14.februāris

Izstāde „Karalienes uznāciens” – aktrisei
Elzai Radziņai – 95

Jūdažu bibliotēka

10.februāris
plkst.17.00

Biedrības „Papardes zieds” nodarbības
jauniešiem

Jūdažu Sabiedriskais centrs

10.februāris
plkst.19.00

Koncerts „Valentīndienas mīlas ekspresis
pietur...”

Jūdažu Sabiedriskais centrs

11.februāris
plkst.17.00

Koru koncerts „Dziedi, dvēsele, dziedi”

Siguldas pilsētas
kultūras nams

11.februāris
plkst.22.00

Uz Valentīndienas balli jauniešiem ielūdz
grupa „Vēja Radītie”. Informācija par
biļetēm pa mob.tālr. 29439871 (Kaspars).
Biļetes iepriekšpārdošanā: līdz 9.februārim – Ls 3; pasākuma dienā – Ls 5

Siguldas pagasta kultūras
nams

12.februāris
plkst.16.00

Brāļi Auzāni jaunajā koncertprogrammā
„Rokasspiediena attālumā”. Ieeja – Ls 3–5

Siguldas pilsētas kultūras
nams

16.–21.februāris

Izstāde „Kā rakstniece ceru būt vērtīgāka” – Jūdažu bibliodzejniecei, dramaturģei Mārai Zālītei – 60
tēka

17.februāris
plkst.19.00

Jūdažu bibliotēka

Tikšanās ciklā „Sarunas pie tējas tases”
par tēmu – „Mīlestības brīnums” kopā
ar Sokrāta tautskolas dibinātāju, lektori
Elvitu Rudzāti

Siguldas pagasta kultūras
nams

18.februāris –
4.marts

Ziemas festivāls. Vairāk sporta. Vairāk
mākslas. Vairāk izklaides

Siguldas novads

23.februāris
plkst.19.00

Vakarošanas cikls „8 Dimensiju pārvērtības” – Jūdažu SabiedLikumu dimensija kopā ar kriminālistu, fotore- riskais centrs
portieri Aivaru Lapiņu par tēmu „Viss ir atļauts,
bet neba viss der”. Ieejas maksa – Ls 0,50

Piesakies un nāc dejot!

Sporta deju klubs „Ausma” tepat kaimiņos, Raganā, Krimuldas novadā, aicina uz deju nodarbībām dažādu vecumu
dejotājus: vecumā no 5 līdz 7 gadiem bez priekšzināšanām un no 7 līdz 13 gadiem ar priekšzināšanām.
Nodarbības vada sporta deju trenere Ausma Stūrīte.
Tālrunis 26431155;
e-pasts sdkausma@inbox.lv
Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”
Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta
adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 23.februārī!

Uzsākta biļešu tirdzniecība uz
koncertiem koncertzālē
„Baltais Flīģelis”
Koncertzāle „Baltais Flīģelis” uzsāk biļešu tirdzniecību uz šādiem februāra un marta koncertiem:
25.februārī plkst.18.00 notiks komponista Valta Pūces koncerts „Gadalaiku dziesmas”. Koncertā piedalās
koris ,,Balsis”, diriģents Ints Teterovskis un pie klavierēm
autors.
2.martā plkst.20.00 ,,Džeza nakts” – Carl Winther quartet. Koncertā piedalās: Carl Winther – klavieres (Dānija),
Peedu Kaas – bass (Igaunija), Deniss Paškevičs – saksofons (Latvija), Ivars Arutjunjans – bungas (Latvija).
10.martā plkst.18.00 klavieru duets Sana Vileeruša un
Francis Gaiļus (Vācija). Programmā: G.Mālers, A.Pjacolla,
M.Ravēls, D.Mijo.
31.martā plkst.18.00 Sonora Vaice programmā ,,Franču šarms”. Pie klavierēm Ilze Ozoliņa, programmā: franču
komponistu opermūzika un kamermūzika.
Biļetes iespējams iegādāties koncertzāles „Baltais Flīģelis” un „Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī biļešu interneta
tirdzniecības vietnē www.bilesuparadize.lv.

Būs skatāms koncerts
„Balto lāču” Ziemas pasaka
29.janvārī plkst.18.00 grupa „Baltie lāči” un Puncuļu ģimene aicina uz koncertu „Ziemas Pasaka” Siguldas pilsētas kultūras namā.
Programmā ietverti īpaši šai programmai veidoti darbi, kā arī dziesmas no latviešu Ziemassvētku dziesmu
un pasaules klasikas. Kopumā programma veidota gan
priecīgās un pat draiskās, gan svinīgās noskaņās, domājot par to, lai skatītājiem sniegtu tādu mīlestības
sajūtu, bez kuras ziemas laiks nav iedomājams.
Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu Paradīze” kasēs
visā Latvijā, www.bilesuparadize.lv, kā arī Siguldas pilsētas kultūras namā darba dienās no plkst.10.00 līdz
18.00. Biļešu cena 3–5 lati.

Nobalso par labāko laternu!

Līdz 29.janvārim Siguldā notiek mākslas un līdzdalības festivāls „Nature/Urban/Future” („Daba/Pilsēta/
Nākotne"), kura ietvaros tiek aktivizēta dažādu mākslas
jomu un iedzīvotāju sadarbība.
Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde aicina
apmeklēt vides objektus pastaigas maršrutā un nobalsot
par tīkamāko laternu!
Balsot par labāko laternu iespējams, nosūtot īsziņu ar laternas kārtas numuru uz tālruni 26181300
(īsziņas maksa – parastas īsziņas cena pēc operatora
noteiktajiem tarifiem). Balsošana noslēgsies 29.janvārī plkst.23.59.
Populārāko laternu autori saņems piemiņas balvas,
bet vispopulārākās laternas autors saņems finansējumu
pilsētvides objekta izveidei Siguldas pils dārzā vasarā.
Papildus informācija, kā arī balsojuma rezultāti tiks
paziņoti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

2012.gada 26.janvāris

Atis un Jānis Auzāni Siguldas
pilsētas kultūras namā
12.februārī plkst.16.00 ar jaunu koncertprogrammu „Rokasspiediena attālumā...” Siguldā viesosies
vairākos televīzijas šovos popularitāti ieguvušie
brāļi Atis un Jānis Auzāni.
Koncerta muzikālais pavadījums tiks izpildīts pieklusinātā toņkārtā ar akustiskajām ģitārām un kontrabasu,
kas radīs netipisku skanējumu un emocionālu tuvību.
Noskaņu veidos gan mīlestības balādes, gan arī karstasinīga temperamenta piesātinātas dziesmas.
Šoreiz skatītājus pārsteigs abu brāļu divbalsīgais
dziedājums, kuram pievienosies bekvokālistes – Anita
Levša, Olga Stupiņa un Inta Ļaksa (Oranžais koris), kā
arī spēcīgs pavadošo mūziķu sastāvs: Ēriks Upenieks –
akustiskā ģitāra, Alex Mercy – akustiskā ģitāra, Viktors
Veļičko – kontrabass, Nauris Bartusevičs – sitamie instrumenti.
Biļešu cena Ls 3–5.

Februārī Siguldā viesosies
„Jautrais tandēms”
26.februārī plkst.17.00 Mihaila Čehova Rīgas
Krievu teātra aktieris un tautā iemīļotā seriāla
„UgunsGrēks” Vadima atveidotājs Jakovs Rafalsons
un Latvijas Nacionālā teātra aktrise Gunta Virkava
viesosies Siguldā.
Kopā strādājot Latvijas Nacionālā teātra uzvedumā
„Laulāts un brīvs”, aktieri Jakovs Rafalsons un Gunta
Virkava tik lieliski saspēlējās, ka nolēma radīt kopdarbu
„Jautrais tandēms”. To veido divi komēdiju viencēlieni –
„Kā iemācīties vadīt auto neklātienē” un „Šis tas par
laulības dzīvi”.
Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu Paradīze” kasēs
visā Latvijā, www.bilesuparadize.lv, kā arī Siguldas pilsētas kultūras namā darba dienās no plkst.10.00 līdz
18.00. Biļešu cena Ls 3–5.
ID karšu īpašniekiem, iegādājoties biļeti Siguldas pilsētas kultūras namā, atlaide
Ls 1. Biļešu skaits ierobežots.

Es esmu bagāts,
man pieder viss,
kas ar mani ir noticis.
/M. Čaklais/
Nozīmīgajā 100 gadu jubilejā

IRMAI BLEKTEI

Siguldas novada pašvaldība
vēl možu garu
un stipru
veselību.

SVEICAM
Siguldas novada Dzimtsarakstu
nodaļā decembrī:

Siguldas novada pašvaldība sveic
apaļo jubileju gaviļniekus:

Reģistrētas 26 bērnu piedzimšanas – 12 meitenes un
14 zēni.
Bērniem doti vārdi: Alise, Daniela, Adele, Elizabete, Jeļena, Rebeka, Anna Marija, Elīna, Marta, Laura, Alīna, Helēna, Artis, Linards, Hugo, Ambrozijs, Kārlis, Henrijs, Klāvs, Ralfs,
Normunds Aigars, Rodislavs,
Kristaps, Olivers, Agris, Dominiks.

80 gadi

Reģistrētas 15 laulības, no
tām Siguldas novada baznīcās – 9.

90 gadi

Pēteris Paukšte, Marija Kalpinova, Aija Paeglīte, Iraida
Obermane, Vladimirs Jakovļevs, Inta Plaude, Rita Meija,
Regīna Emīlija Priedulēna, Rita Milda Ilvasa, Rūta Fogele,
Ilga Bulvīte, Ārija Āboliņa, Anastasija Zālīte, Ruta Silvija
Bete

85 gadi

Lūcija Zolotāreva, Eduards Dambergs, Jānis Šenbergs,
Milda Briede, Nelda Riekstiņa
Rita Marianna Ziediņa, Veronika Lāce

