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Pašvaldības paveiktais
un notikumi Siguldas
novadā 2015.gadā

Kultūras projektu
konkursā piešķirts
finansējums 13 projektiem

Jaunieši projektu
konkursā varēs saņemt
atbalstu aktivitātēm

Atklāta bērnudārza „Pasaciņa”
filiāle, kurā uzņems 100 mazo
novadnieku
18.janvārī Siguldā tika atklāta bērnudārza „Pasaciņa” filiāle. Četras jaunizveidotās bērnudārza grupiņas nodrošinās vietas turpat 100 mazajiem novadniekiem. Pateicoties jaunizveidotajai bērnudārza filiālei, Siguldā pēdējo piecu
gadu laikā pašvaldības bērnudārzos papildus radītas 400 vietas.
Līdz bērnudārza filiāles atklāšanai ir nokomplektētas trīs grupiņas, kurās pirmsskolas
izglītības gaitas uzsāks 53 bērni vecumā no pusotra līdz trīs gadiem. Uzņemšana bērnudārza „Pasaciņa” filiālē vēl turpināsies, un Izglītības pārvaldes speciālisti turpinās apzināt
2014.gadā dzimušo bērnu vecākus, lai jau drīzumā nokomplektētu arī ceturto grupiņu.
„Pēdējos gados ir būtiski pieaugusi bērnu dzimstība, tāpat arvien vairāk jauno ģimeņu
izvēlas Siguldu par savu dzīvesvietu, palielinot pieprasījumu pēc pirmsskolas un sākumskolas infrastruktūras. Pašvaldība jau kopš 2010.gada ir mērķtiecīgi plānojusi un investējusi novada izglītības infrastruktūrā, atverot jaunus bērnudārzus, izveidojot Laurenču
sākumskolu un plānojot Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas pilsētas vidusskolas attīstību. Nav daudz pašvaldību Latvijā, kas spējušas radīt 400 jaunu vietu pašvaldības bērnudārzos un atklājušas jaunas skolas, lai nodrošinātu jaunajiem novadniekiem iespēju iegūt
kvalitatīvu izglītību. Mēs to esam paveikuši,” paveikto un vēl darāmo novērtē Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, piebilstot, ka tuvāko gadu investīciju plāni
izglītības infrastruktūras attīstībā ir ne mazāk ambiciozi.
Pašvaldības investīcija bērnudārza filiāles izveidē ir aptuveni 170 tūkstoši eiro. Saskaņā
ar iepirkumu procedūras rezultātiem pārbūves darbus veica SIA „Wood Constructions”, un
to izmaksas ir 100 682,41 eiro. Telpu iekārtošanai – mēbelēm, rotaļlietām un ēdināšanas
nodrošināšanai nepieciešamajiem priekšmetiem – izlietoti vairāk nekā 68 000 eiro.
Jau ziņots, ka pagājušā gada oktobra beigās Skolas ielā 3, kur atrodas Siguldas novada
bibliotēka un Siguldas novada Jaunrades centrs, tika uzsākti un šobrīd ir pilnībā pabeigti remontdarbi, lai izveidotu četras telpu grupas, kas katra sastāv no garderobes, divām
nodarbību telpām bērniem vecumā no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam, sanitāri tehniskās telpas un nepieciešamajām priekštelpām un gaiteņiem. Pirmajā stāvā izvietotajām
nodarbību telpām ir nodrošinātas atsevišķas ieejas, savukārt uz otro stāvu var nokļūt,
izmantojot kāpņu telpu ar atsevišķu ieeju.

Apstiprināts 2016.gada Siguldas
novada pašvaldības budžets izaugsmei
un lieliem izaicinājumiem
13.janvārī Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2016.gada pašvaldības budžets 21 063 736 eiro apmērā, kas sastāv no 18 364 059 eiro ieņēmumu
prognozes, 2 633 080 eiro ietaupījuma no 2015.gada, kā arī aizņēmuma no
Valsts kases 66 597 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots ņemt kredītu no Valsts kases 9 646 369 eiro.
Plānots, ka kopumā 2016.gadā pašvaldība apgūs vairāk nekā 30 miljonus eiro, tajā skaitā
veiks investīcijas turpat 14 miljonu eiro apmērā. Veiksmīgas Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanas gadījumā kopējie pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi varētu
pieaugt vēl par vairākiem miljoniem eiro.
2016.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti
12 288 757 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 517 849 eiro. Lielākais īpatsvars
nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 75,8% un nekustamā īpašuma
nodoklim – 8,26% pret kopējiem ieņēmumiem. 2016.gadā Siguldas novada pašvaldībai ir

jāveic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no saviem budžeta līdzekļiem
336 246 eiro apmērā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.

Turpinājums 3.lpp.

Aktualitātes

02 | Janvāris, 2016

Siguldas novada Domes sēdē 2015.gadā reģistrēti 226 jaundzimušie;
16.decembra Domes sēdē pieņemtie
lēmumi

• Apstiprināts izpildraksts par pašvaldības veikto latvāņu ierobežošanas pasākumu izdevumu piedziņu no SIA „VG
Čiekurs”.
• Izdarīti grozījumi lēmumos „Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības
aģentūra”” un „Par zemes platību precizēšanu zem ielām Siguldas pilsētā”.
• Noslēgta vienošanās ar divām personām par zemes gabala Pulkveža Brieža ielā 12, Siguldā, nodošanu īpašumā
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļas nolikums.
• Kordiriģentei un mūzikas pedagoģei
Olgai Jakānei piešķirts Siguldas novada Domes Atzinības raksts par mūža
ieguldījumu Dziesmu svētku procesa
nodrošināšanā Siguldas novadā.
• Izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” un Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums”.
• Veikti grozījumi nolikumā „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
• Pieņemts
ziedojums
no
biedrības „Stuhr–Sigulda Foerderkreis”
1000 eiro apmērā zupas virtuves nodrošināšanai.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu cenrādis.
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13.janvāra Domes sēdē pieņemtie
lēmumi

• Noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8094 005 0381 ir piekritīga pašvaldībai un pievienojama
īpašumam „Jūdaži-Dambīši” kā otrā
zemes vienība.
• Apstiprināts pašvaldības konkursa
„Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2016” nolikums un piešķirts finansējums tā realizācijai.
• Apstiprināti iekšējie noteikumi „Siguldas novada pašvaldības sportistu
un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” un „Par Siguldas
novada pašvaldības dibināto amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu”.
• Noslēgta vienošanās ar piecām personām par zemes gabala „Jūdaži 6”
Jūdažos nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
• Noteiktas Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju algu likmes un noteikta samaksa par papildu programmas īstenošanu trijās pirmsskolas izglītības
grupās. Nolemts apmaksāt pedagogiem, kuri īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, divas darba stundas
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nedēļā par vienu darba likmi nodarbību sagatavošanai.
Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru, uzsākta lokālplānojuma izstrāde
vairākiem nekustamajiem īpašumiem
Siguldā: Priežu ielā 4 un 7, Pulkveža
Brieža ielā 1, 1A un 3, Saules ielā 16B,
Mazajā Saules ielā, Strēlnieku ielā 1
un 2, Vidzemes šosejas daļai, Pulkveža Brieža ielas daļai, Strēlnieku
ielas daļai. Uzsākta lokālplānojuma
izstrāde nekustamajiem īpašumiem
Ata Kronvalda ielā 7, Oskara Kalpaka
ielā 12 un Krišjāņa Barona ielā 27, lai
grozītu teritorijas plānojumu.
Publiskajai apspriešanai nodots detālplānojuma projekts nekustamajam
īpašumam Pils ielā 16, Siguldā.
Veiktas izmaiņas Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Iznomāts pašvaldībai piederošais zemes īpašums „Nurmiži”.
Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” un veikti grozījumi
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā”.
Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” 2015.gada darbības pārskats un 2016.gada darba plāns.
Izdarīti grozījumi lēmumā „Par zemes
nomas līguma slēgšanu ar SIA „LGK
atrakcijas” apstiprināšanu”.
Veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”. Apstiprināti saistošie noteikumi „Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam”.
Izdarīti grozījumi nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
Apstiprināts nolikums „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā” un noteiktas Kultūras pārvaldes vadītāja,
Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
direktora un Sociālā dienesta vadītāja
amatalgas.
Nolemts palielināt SIA „Saltavots”
pamatkapitālu, apstiprināti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.
Nolemts grozīt SIA „Saltavots” statūtus.
Noteikts, ka Siguldas novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās
ir aizliegts ar mehānisko transportlīdzekli uzbraukt un atrasties uz ledus
aizsalušās ūdenstilpēs.
Noteikta kārtība, kādā sadalīt piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, un nolemts sadalīt izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu
algām un interešu izglītības programmu realizēšanai.
Nolemts neatbalstīt nekustamā īpašuma Kuršu ielā 16A zemes iznomāšanu.

pieaug daudzbērnu ģimeņu skaits
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2015.gadā reģistrēti 226 jaundzimušie – 118 zēni un 108 meitenes.
2014.gadā Siguldas novadā tika reģistrēti 265 jaundzimušie, 2013.gadā 247
jaundzimušie novadnieki, savukārt
2012.gadā – 221 mazulis. Iedzīvotāju reģistra dati liecina, ka 2015.gadā
aizsaulē aizgājuši 196 Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji (2014.gadā –
186 novadnieki).
2015.gadā Siguldas novadā trešais bērniņš piedzimis 36 ģimenēs, ceturtais
bērns – 18 ģimenēs, piektais bērniņš –
trīs ģimenēs, bet vienā ģimenē šogad piedzimis sestais bērniņš. Četrās ģimenēs
piedzimuši dvīņi. Visvairāk bērniņu pasaulē nācis septembrī.
Populārākie vārdi, kas doti 2015.gadā
dzimušajām meitenēm, ir Līva un Emīlija, savukārt zēniem – Jānis, Roberts,
Jēkabs un Emīls. 2015.gadā vispopulārākais vārds, kurā nosaukti astoņi mazuļi,
ir Jānis.
Dzimstības rekords 2015.gadā sasniegts
Siguldas slimnīcā – tur pieņemtas 904
dzemdības, tajā skaitā 163 ūdensdzemdības. Slimnīcā dzimušas 436 meitenes un
468 zēni. Visvairāk bērniņu – 93 – piedzimuši septembrī, 88 – jūlijā, bet 81 bērniņš

Siguldas slimnīcā piedzimis janvārī un
augustā.
Kopš 2012.gada Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”
sveic novadā dzimušos novadniekus un
viņu ģimenes. Mazie novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņem īpaši veidotu monētu, kurā iegravēts novada ģerbonis un mazuļa dzimšanas gads. 2015.gada
otrajā pusgadā dzimušie mazuļi un viņu
ģimenes tiks godināti 13.februārī.
Jāatzīmē, ka portāla „NeoGeo.lv” pētījums liecina, ka Sigulda ir vienīgā no 20
pēc iedzīvotāju skaita lielākajām Latvijas
pilsētām, kurā kopš 1990.gada, lai arī neliels (+1%), bet ir iedzīvotāju pieaugums.
Jau ziņots, ka kopš 2010.gada 1.novembra
spēkā ir saistošie noteikumi, kas nosaka,
ka tiesības saņemt pabalstu par katru
novadā deklarēto jaundzimušo ir tiem vecākiem, kuri 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. Vienreizējs pabalsts par jaundzimušo bērnu Siguldas novadā ir 320 eiro,
un tas ir viens no lielākajiem Latvijā.

Siguldas novadā pieaug laulību skaits
Siguldas novadā pieaug laulību reģistrāciju skaits: 2015.gadā Siguldas novadā reģistrētas 205 laulības – 156 Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā un 49
novada baznīcās. 2014.gadā Siguldas novadā tika noslēgtas 170 laulības – 124
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā un 46 Siguldas novada baznīcās.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa atgādina, ka no 2016.gada 1.janvāra Dzimtsarakstu nodaļa svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas veic koncertzālē „Baltais flīģelis”, un
gadījumos, ja abu personu deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma
par laulības reģistrāciju iesniegšanas dienas ir Siguldas novadā, laulības reģistrācija būs
bez maksas, kā tas norādīts Dzimtsarakstu nodaļas cenrādī. Gadījumos, ja laulību Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēs pāris, kur viens no laulātajiem vismaz gadu ir
deklarējies Siguldas novadā, ceremonijas maksa būs 43,50 eiro.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem laulības pieteicējiem neatkarīgi no tā, vai
laulību ceremonija ir bez maksas vai par maksu, būs jāsedz valsts noteiktā nodeva par
laulības reģistrāciju 14 eiro apmērā.

Iedzīvotājus aicina ieteikt
speciālistus Veselības dienai

9.aprīlī norisināsies Siguldas novada Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju.
Veselības diena būs viena no Veselības un sporta nedēļas aktivitātēm, kas Siguldas novadā notiks no 4. līdz 10.aprīlim.
Pasākuma organizatori aicina novada iedzīvotājus līdz 8.februārim uz e-pastu
prese@sigulda.lv vai pa tālruni 80000388 sniegt savus ierosinājumus par speciālistiem,
pārbaudēm un lektoriem, kurus vēlētos Veselības dienas laikā apmeklēt.
Tāpat aicināti pieteikties sadarbības partneri un speciālisti, kuri vēlas iesaistīties Veselības dienas aktivitātēs un sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem veselības uzlabošanā.

Aicina uz semināru par eksporta veicināšanu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros
sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību 12.februārī viesnīcā „Sigulda” aicina uz semināru, kurā tiks sniegta informācija par aktivitātēm, kas uzņēmumam jāveic, lai uzsāktu
veiksmīgu ārējo tirdzniecību.
Plašāka informācija par semināru pieejama pie Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītājas Inas Stupeles, zvanot uz tālruni 29414798. Dalība seminārā – bez maksas.

Attīstība
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Apstiprināts 2016.gada Siguldas novada pašvaldības
budžets izaugsmei un lieliem izaicinājumiem
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
Izglītībā, kultūrā un sportā

• Siguldas sporta kompleksa būvniecība
un aprīkojuma iegāde.
• Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija.
• Zemes iegāde Laurenču sākumskolas
paplašināšanai un skolas paplašināšana, projektējot un rekonstruējot divas
trešdaļas no hosteļa ēkas skolas vajadzībām.
• Siguldas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas un piebūves projektēšana.
• Allažu pamatskolas rekonstrukcijas
projektēšana un remontdarbi.
• Rotaļu elementu uzstādīšana un četru
nojumju izbūve bērnudārzā „Saulīte”.
• Siguldas 1.pamatskolas skatuves un
vingrošanas zāles apgaismojuma un
ventilācijas pārbūve.
• Ugunsdzēsības signalizācijas izbūve Siguldas Sporta skolā.
• Teritorijas labiekārtošana bērnudārza
„Pasaciņa” filiālē un bērnudārzā „Pīlādzītis”.

Ielu un ceļu remontā

• Asfaltseguma rekonstrukcija Zinātnes
ielā no autoceļa A2 līdz šosejai P8, Dārza ielā no Nītaures ielas līdz Televīzijas ielai, Televīzijas ielā no Dārza ielas
līdz Līvkalna ielai, Līvkalna ielā no
K.Barona ielas līdz Televīzijas ielai.
• Asfaltseguma virskārtas atjaunošana
Leona Paegles ielā no Lāčplēša ielas līdz
Svētku laukumam.
• Apļveida krustojumu pārbūve Pils,
Cēsu, Līvkalna un K.Barona ielas krustojumā un Pulkveža Brieža un Vildogas
ielas krustojumā; apļveida krustojuma
izbūve Laurenču ielas krustojumā pie
skolas.
• Automašīnu stāvlaukuma izbūve pie
Laurenču sākumskolas.
• Asfaltseguma izbūve grantētajās ielās –
Nākotnes ielā no Tilta ielas līdz Riekstu
ielai un Paparžu ielā no Televīzijas ielas
līdz Doņu ielai.
• Gājēju ietvju izbūve gar Nurmižu ceļu
no Televīzijas ielas līdz Nākotnes ielai
un Strēlnieku ielā no Gāles ielas līdz
tirdzniecības centram „Šokolāde”.
• Asfaltseguma rekonstrukcijas projektēšana Allažu ielas izbūvei no Pulkveža
Brieža ielas līdz Stacijas ielai, Miera
ielas izbūvei no Līvkalna ielas līdz kapiem un automašīnu stāvvietu (kabatu)
izbūvei Pulkveža Brieža ielā pie mājām
Nr.78 un 93.
• Asfaltseguma izbūves projektēšana Helmaņa ielas pārbūvei no Dailes ielas līdz
Graudu ielai un Mazās Pēteralas ielas
pārbūvei no Līvkalna ielas līdz Pēter
alas ielai.
• Gājēju ietvju izbūves projektēšana
Oskara Kalpaka ielai no Raiņa ielas
līdz Parka ielai, Oskara Kalpaka ielai
no Parka ielas līdz Dubura ielai un Kalna ielā 2C pie autoservisa.
• Grantēto ielu izbūves projektēšana Helmaņa ielai no Graudu ielas līdz Jūdažu

ielai, Kuršu ielai no Skolas ielas līdz
Cīruļu ielai, Kuršu ielai no Cīruļu ielas
līdz Atbrīvotāju ielai un Cīruļu ielai no
Līvkalna ielas līdz Kuršu ielai.
• Ielu un ceļu apsaimniekošana – grantēto ceļu un ielu planēšana, asfaltbetona
bedrīšu remonts, ceļa zīmju remonts un
atjaunošana, ielu un gājēju pāreju marķēšana, ceļa malu kopšana, ielu un ceļu
apsaimniekošana ziemas periodā.

Saimniecībā

• Siguldas Jaunās pils ēkas un Siguldas
pils kompleksa atjaunošanas darbu projektēšana.
• Ieguldījumi SIA „Siguldas slimnīca” –
slimnīcas saimnieciskā korpusa fasādes
remonts, lifta izbūve poliklīnikas ēkā,
mūsdienīgu tehnoloģiju un iekārtu iegāde.
• Pašvaldības Sociālo pakalpojumu centra ēkas attīstība Rīgas ielā 1.
• Ēkas Zinātnes ielā 7 telpu remontdarbi,
lai izvietotu ģimenes ārsta privātpraksi,
arhīvu un nevalstisko organizāciju tikšanās telpas.
• Ēkas Morē, Siguldas ielā 7, pārbūve sabiedrisko aktivitāšu papildināšanai Mores ciemā.
• Ielu apgaismojuma izbūve Ventas,
Graudu, Strauta, Jasmīnu, Cīruļu, Kuršu, Kārklu, Nākotnes, Viršu, Gravas un
Ķiparu ielā, pie Allažu pagasta Tautas
nama un Serpentīna ceļā.
• Mākslīgās slidotavas izveide pie dzelzceļa stacijas.
• Lokālplānojumu izstrāde Svētku laukumam, Pulkveža Brieža ielai/autoceļa A2/
teritorijai līdz dzelzceļam, Siguldas pilsētas vidusskolas/stadiona teritorijai.
• Lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana un izbūve.
• Novada apzaļumošanas darbi – akmeņu joslas izveidošana Pulkveža Brieža un Dārza ielā, skatu vietas izveide
Lakstīgalas ielā, dzelzceļa stacijas laukuma labiekārtošana, bīstamo koku
izzāģēšana, apgaismotu baneru statīvu
izgatavošana un uzstādīšana autoceļa
A2 malā, veloskvēra labiekārtojuma
izveidošana, Serpentīna ceļa kopšana,
tualešu konteinera izvietošana Raiņa
parkā.
• Kapliču remonts Siguldā un Allažos.
• Mores pagasta pārvaldes noliktavas
jumta remonts.
• Videonovērošanas sistēmas uzlabojumi.
• Pašvaldības kapitālsabiedrību audits.
• Pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanai nepieciešamo datorprogrammu licenču un jaunu programmu iegāde.
• Dzelzceļa stacijas ēkas kosmētiskie darbi un izkārtņu apgaismojuma ierīkošana.
• Šķūņa Kalnabeitēs remonts.
• Sociālās aprūpes iestādes „Gaismiņas”
ēkas remonta projekts.
• Katlumājas L.Paegles ielā 6A demontāža. Katlumājas O.Kalpaka ielā remonts.
• Siguldas novada graustu demontāža.
• Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonts.

Uzsākta publiskā apspriešana
detālplānojuma projektam Pils ielā 16

Līdz 8.februārim norisinās publiskā apspriešana detālplānojuma projektam par
teritorijas Pils ielā 16 – zemes gabala aiz Krišjāņa Barona pieminekļa – attīstību.

Teritorijas plānotāja Zane Gatere skaidro, ka detālplānojuma mērķis ir sakārtot un saglabāt zaļo teritoriju pilsētā, netālu no Siguldas pils kompleksa.
„Apbūves noteikumos tiek detalizēti izstrādātas prasības teritorijas labiekārtojuma elementiem un to atbilstībai kultūrvēsturiskajai videi. Plānojumā lielākā teritorijas daļa paredzēta kā zaļumvieta, un, detalizējot atļauto izmantošanu, teritoriju paredzēts padarīt
pieejamāku novada iedzīvotājiem un viesiem, izveidojot gājēju celiņus gar Gaujas senielejas gravas malu, kā arī celiņu tīklojumu pa visu teritoriju. Lai teritoriju padarītu saistošāku novada iedzīvotājiem un viesiem, plānots, ka zaļajā teritorijā būs iespēja izvietot golfa
laukumu ar deviņām bedrītēm, kurā bedrīšu izvietojums respektētu gan teritorijā augošos
vērtīgos kokus, gan pastaigu takas un Gaujas senielejas apmeklētāju brīvu pārvietošanos.
Apbūve šajā teritorijā būs paredzēta tikai tādā apjomā, lai nodrošinātu teritorijas pamatizmantošanu, piemēram, neliela kafejnīca vai inventāra nomas ēka,” skaidro Z.Gatere, norādot, ka pēc publiskās apspriešanas pašvaldība aicinās pieteikties interesentus, kurus
saista konkrētās teritorijas attīstība.
Siguldas novada iedzīvotāji iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri, kā arī izteikt viedokli var Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā vai Siguldas
novada Būvvaldē. Tālrunis informācijai 67800956.

Pakalpojumu centrā pagājušajā gadā
apkalpoti 7000 novadnieku

Aizvadītajā gadā Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs apkalpojis
apmēram 7000 iedzīvotāju – novadnieki saņēmuši Siguldas novada iedzīvotāja identifikācijas kartes, izmantojuši Iedzīvotāju reģistra un kases pakalpojumus, kā arī atzinīgi novērtējuši Pakalpojumu centrā pieejamo bezvadu
interneta pieslēgumu, kopēšanas un drukas pakalpojumus.
Viens no Pakalpojumu centra uzdevumiem ir nodrošināt pašvaldības administrācijas
struktūrvienību un iestāžu ienākošo un izejošo dokumentāciju. 2015.gadā saņemti 2807 fizisku personu iesniegumi un 3527 juridisku personu iesniegumi, nosūtītas 11 869 vēstules.
Aizvadītajā gadā izsniegtas 966 Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes, kas ir Siguldas novada piederību apliecinošs dokuments, kā arī sniedz dažādas priekšrocības. Pakalpojumu
centrā klātienē savu dzīvesvietu Siguldas novadā deklarējuši 344 iedzīvotāji. Atgādinām,
ka bez maksas deklarēt savu dzīvesvietu var arī portālā www.latvija.lv, kurā 2015.gadā
Siguldas novadā deklarējušies 1033 cilvēki.
Pašvaldības Pakalpojumu centrā 174 iedzīvotāji 2015.gadā reģistrējuši savus mājdzīvniekus. Pašvaldības izsniegtie žetoni sniedz iespēju Pašvaldības policijai suņa pazušanas gadījumā sazināties ar mājdzīvnieka saimniekiem.
Siguldas novada pašvaldība kļūst arvien mūsdienīgāka un iedzīvotājiem pieejamāka.
Novadnieki atzinīgi novērtējuši pašvaldības e-pakalpojumu portālu https://e.sigulda.lv/.
Kopumā aizvadītajā gadā e-pakalpojumus izmantojuši turpat 300 reģistrēto lietotāju. Visbiežāk izmantotais e-pakalpojums ir bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestāžu
rindā un bērnudārza maiņa. Iedzīvotāju ērtībām vietnē e.sigulda.lv ir iespēja aplūkot arī
pašvaldības piedāvāto pakalpojumu aprakstus un aizpildīt iesniegumu veidlapas trīs dažādos formātos.
Siguldas novada pašvaldība regulāri pilnveido un attīsta klientu apkalpošanas jomu – jau
vairāk nekā divus gadus Siguldas novada iedzīvotāji ir vienīgie Latvijā, kas pašvaldības
pakalpojumus var saņemt arī sestdienās. Tāpat iedzīvotāji ar pašvaldības klientu apkalpošanas speciālistiem var sazināties pa bezmaksas tālruni 80000388, turklāt, zvanot uz to
vakara stundās, iespējams atstāt ziņu automātiskajā atbildētājā. Tāpat operatīvi saņemt
atbildes uz aktuāliem jautājumiem novada iedzīvotāji var, izmantojot pašvaldības kontus
sociālajos tīklos.

Ziņas īsumā
Bērnudārza „Saulīte” 50 gadu jubileja

18.martā bērnudārzā „Saulīte” notiks bērnudārza 50 gadu jubilejas pasākums. Gaidīti bijušie „Saulītes” pedagogi, darbinieki un absolventi. No plkst.17.00 līdz 18.30 iespējams
paviesoties bērnudārzā, no plkst.18.30 sāksies reģistrācija pasākuma svinīgajai daļai pie
galdiņiem Siguldas pagasta Kultūras namā. Spēlēs grupa „Kārklu blūzs”, darbosies fotosalons. Dalības maksa – 10 eiro. Pieteikties pasākumam var līdz 11.martam, zvanot uz
tālruni 67976177 vai 29152301.

Allažu bērniem uzdāvina atstarojošās vestes

Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi janvārī saņēma Aizsilnieku ģimenes
dāvinājumu – atstarojošās vestes bērniem. Pirmsskolas kolektīvs pateicas par saņemto
dāvinājumu, jo audzēkņiem pastaigas kļūs vēl drošākas, kā arī bērni pieradīs, ka ārpus
apdzīvotām vietām jānēsā atstarojošā veste, lai būtu labi redzami.
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2015.gada atskats

Pašvaldības paveiktais un notikumi Siguldas novadā 2015.gadā
PĀRVALDE

• Saskaņā ar 2015.gada Latvijas mīlētāko
zīmolu topu starp pilsētām vislielākais
tēla spēks ir Siguldai.
• „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti,
kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni, ierindojuši
Siguldas novadu lielo novadu grupā pirmajā vietā sadaļā „Pašvaldības interneta resursu popularitāte”, pamatojot to
ar datiem par mājaslapas apmeklētāju
skaitu, mobilo versiju un pašvaldības aktivitāti sociālajos tīklos.
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Publisko pakalpojumu gada
balvas ceremonijā Siguldas novada pašvaldība saņēma balvu par sadarbību privātajā un publiskajā partnerībā.
• Siguldas novada pašvaldība saņēmusi
novērtējumu kā viena no velosipēdistiem
draudzīgākajām pašvaldībām Latvijā.
• Pašvaldība no Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
pārstāvniecības saņēmusi apbalvojumu
par kvalitatīvu Sporta un aktīvās atpūtas centra projekta īstenošanu.
• Siguldas novada pašvaldība izveidojusi
pakalpojumu portālu „e.sigulda.lv”.
• Jau gadu Siguldas novada Domes sēdes
ir redzamas video tiešraidēs.
• Novadā izveidotas bezvadu interneta pieejas zonas. Bezvadu internets pieejams
pašvaldības Pakalpojumu centrā, Dienas
centrā, Allažu pagasta Tautas namā, Allažu pagasta pārvaldes ēkā, Mores pagasta pārvaldes ēkā, Siguldas pagasta
administrācijas ēkā, Siguldas pagasta
pensionāru nodaļas ēkā, Livonijas ordeņa Siguldas pilī, Siguldas novada pašvaldības ēkā, Siguldas Jaunās pils dārzā un
dzelzceļa stacijas laukumā.
• Izveidoti četri ar datortehniku aprīkoti
interneta pieejas punkti, kuros iedzīvotājiem pieejams dators, bezvadu internets,
kā arī ir iespēja skenēt, kopēt un izdrukāt dokumentus. Pakalpojumi pieejami
pašvaldības Pakalpojumu centrā, Dienas
centrā, Mores pagasta pārvaldē un Allažu pagasta Tautas namā.
• Apstiprināta Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2038.gadam.
• Palīdzot iedzīvotājiem orientēties valsts
e-pārvaldes aktivitātēs, Siguldas novada
pašvaldība piedalījusies valsts e-pārvaldes akcijās „Dienas bez rindām”.
• Lai novērtētu pašvaldības darba efektivitāti, veikta iedzīvotāju aptauja par novada attīstību un pašvaldības darbu.
• Siguldas novadā ir pozitīvi dzimstības
rādītāji, jaundzimušie novadnieki un
viņu ģimenes divas reizes gadā tiek godināti pasākumā „Esmu dzimis Siguldas
novadā”.
• Apkopota informācija par Siguldas novada dižģimenēm.
• Dzimtsarakstu nodaļa godina pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu.
• Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu
projektam „Es esmu s!guldietis” turpina
pievienoties jauni partneri; kartes saņēmuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju.
• Domes Pakalpojumu centrs gada laikā
apkalpo aptuveni 8000 iedzīvotāju; iedzīvotāju ērtībām tas atvērts arī sestdienās.
• Jau septīto gadu norisinās akcija „Dāvini
ideju Domei!” un tradicionālās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
• Iedzīvotāji ieteikuši un balsojuma laikā
izvēlējušies Siguldas Sporta kompleksa
nosaukumu. Siguldas Sporta kompleksa
būvniecību var vērot tīkla kamerā.
• Pie pašvaldības izglītības un kultūras
iestādēm kopš rudens plīvo novada karogs.

• Pašvaldībā darbu sācis iekšējā tiesiskuma un lietderības auditors – ieviesta iekšējās kontroles sistēma, tiek veikta normatīvo aktu atbilstības papildu pārbaude,
veicinot pašvaldības darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.

INFRASTRUKTŪRA, INVESTĪCIJAS

• Uzsākta Siguldas Sporta kompleksa būvniecība.
• Vairākās ielās veikta asfaltseguma renovācija un ceļa apmaļu nomaiņa.
• Veikti asfaltbedrīšu remonti 3000 m2 apjomā, nodrošināta grantēto ielu uzturēšana 47 km garumā un grants ceļu uzturēšana 163 km garumā. Veikti grantēto
ceļu remontdarbi – Mores pagastā 3 km
un Allažu pagastā 7 km garumā.
• Allažos izbūvēta gājēju ietve Zaļkalna
ielā, veikta Klusās ielas posma pārbūve,
izbūvējot drošu gājēju pāreju. Rekonstruēts piebraucamais ceļš pie Allažu
pagasta Tautas nama un Allažu pagasta
administrācijas ēkas.
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” uz autoceļa
A2 posmā no Zinātnes ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai veikusi ceļa seguma
atjaunošanas darbus; pašvaldība uzstādījusi jaunus luksoforus autoceļa un Zinātnes ielas krustojumā.
• Veikta ielu apgaismojuma modernizācija
Doņu, Jūdažu, Purva un Strēlnieku ielā,
kā arī pie bērnudārza „Saulīte” un Allažmuižas un Stīveru pieturvietās.
• Izbūvēts auto stāvlaukums Mores un Institūta ielā pie bērnudārza „Saulīte”.
• Veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana.
• Apsekota lietusūdens kanalizācijas sistēma, izstrādāta tās kartogrāfija.
• Pašvaldība nodrošinājusi līdzfinansējumu līdz pat 90% apmērā daudzdzīvokļu
namu infrastruktūras sakārtošanai.
• Raiņa parkā uzstādīti jauni rotaļu elementi – sporta trenažieri un batuts.
Jauns rotaļu laukums izveidots Krimuldā.
• Iedzīvotājiem nodrošināta iespēja bez
maksas nodot lielgabarīta un bioloģiski
noārdāmos atkritumus.
• Siguldas atkritumu infrastruktūra papildināta ar pazemes konteineriem.
• Veikta Matiņu ezera hidrobūves – meniķa rekonstrukcija.
• Restaurēta Siguldas pils kompleksa staļļa ēka.
• Veikta pieminekļa „Lielā Stēla” rekonstrukcija.
• Restaurētas Siguldas Jaunās pils logu
vitrāžas.
• Veikti labiekārtošanas darbi novada
kapsētās. Siguldas pilsētas kapsētā
veikts kapličas zvanu torņa un lieveņu
remonts. Veikta Siguldas kapsētas digitalizācija.
• Izstrādāts demontāžas projekts un saņemti saskaņojumi bijušās katlumājas
demontāžai Leona Paegles ielā.
• Tiek turpināts darbs pie finansējuma
piesaistes un projektēšanas izglītības
iestāžu rekonstrukcijai, Zinātnes ielas
pārbūvei, Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijai, Siguldas pils kompleksa atjaunošanai, prioritārajām ielām
un ceļiem.

REMONTDARBI IZGLĪTĪBAS UN
KULTŪRAS IESTĀDĒS

• Veikta izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana aptuveni 500 000 eiro apmērā:
bērnudārzā „Pīlādzītis” ierīkotas jaunas nojumes un veikti teritorijas lab
iekārtošanas darbi;
Siguldas 1.pamatskolā veikts vestibila
un zāles jumta remonts, kā arī pārbūve
pārejai starp skolu un sporta zāli;

Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek izstrādāts modernizācijas saturiskais
projekts un darba uzdevums renovācijas tehniskajam projektam;
Siguldas pilsētas vidusskolā veikts
gaiteņa remonts, ieejas korpusa remontdarbi, kā arī elektrības galvenās sadales rekonstrukcija;
Siguldas Sporta skolā veikts sporta
zāles un apgaismojuma remonts;
Siguldas novada Jaunrades centrā
izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un veikts jumta
remonts;
koncertzālē „Baltais flīģelis” veikts
koncertzāles un vestibila remonts,
fasādes atjaunošana;
Laurenču sākumskolas pagraba telpas rekonstruētas par ģērbtuvēm;
bērnudārzā „Ābelīte” izremontēta
ēdamzāle, trauku mazgātava, iekārtots logopēda kabinets;
Mores pamatskolā veikts klašu telpas remonts;
Allažu pirmsskolas grupiņu rotaļu
laukumā izbūvēta nojume;
veikti vērienīgi bērnudārza „Saulīte”
teritorijas labiekārtošanas darbi.
• Atjaunota Siguldas pagasta Kultūras
nama lielās zāles un skatuves grīda.
Mores pagasta Tautas namam izremontēts vestibils, veikts kosmētiskais
remonts zāles un foajē sienām. Jūdažu
Sabiedriskajā centrā veikts kosmētiskais remonts fasādes sienām pie ieejas.
Allažu pagasta Tautas namā veikta
elektropievada rekonstrukcija slodzes
palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas
un apskaņošanas tehniku.

TŪRISMS

• Nodrošināta aktīva sadarbība ar pašvaldībām un uzņēmējiem Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasterī: izdoti jauni dabas maršruti, drukātie materiāli
un video.
• Dalība 15 starptautiskās tūrisma izstādēs un kontaktbiržās.
• Tūrisma uzņēmēji pulcināti Siguldas
novada tūrisma forumā.
• Siguldas
novada
naktsmītnes
2014. gadā uzņēmušas rekorddaudz
viesu.
• Izcīnītas tiesības 2017.gadā Rīgas–
Gaujas reģionu pārstāvēt kā Eiropas
gastronomisko reģionu.
• Sigulda iekļauta „National Geographic”
apskatā „Fall Trips 2015”.
• Organizēts „Mākslas darbu tirgus”.
• Atbalstīta Edgara Arāja grāmatas „Ko
vēsta uzraksti Gūtmaņalā” izdošana.
• Izstrādāts Siguldas tūrisma piedāvājums ģimenēm „Bērnojamies”.
• Izveidots jauns pastaigu maršruts pa
Siguldas vēsturiskajām ēkām.
• Dabas aizsardzības pārvalde atjaunojusi dabas tūrisma infrastruktūru Siguldā, Gaujas Nacionālā parka teritorijā, – sakārtotas pastaigu takas vairāk
nekā 20 kilometru garumā, atjaunota
Ķeizarskata skatu vieta. Sadarbībā ar
pašvaldību izbūvēts jauns serpentīna
ceļš no Svētku laukuma līdz Peldu ielai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

• Aizvadīts Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas (ID) karšu „Es
esmu s!guldietis” četru gadu jubilejas
pasākums, kura laikā tika noskaidroti
desmit siguldiešu mīlētākie uzņēmumi
2015.gadā.
• Sagatavots jaunas tehnoloģijas ID karšu projekts.
• Izstrādāta preču zīme „Radīts S!guldā”.
• Uzsākta radošā kvartāla attīstība Siguldas pils kompleksā, iznomātas telpas
staļļa ēkā.

• Organizēti trīs apmācību semināri uzņēmējiem.
• Organizēts jauniešu biznesa ideju konkurss „Radi S!guldai”.
• Apkopota investoriem un uzņēmējiem
nepieciešamā informācija par brīvajiem
nekustamajiem īpašumiem uzņēmējdarbībai.
• Uzņēmējdarbības atbalsta punkts sniedzis konsultācijas 90 novada uzņēmējiem.
• Lai novērtētu novada uzņēmēju paveikto,
īstenots konkurss „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”.

KULTŪRA

• Realizēti vairāk nekā 40 kultūras pasākumi, kopumā izlietojot 125 000 eiro.
• Atbalstītas un realizētas sešas festivālu programmas: Introvertās mākslas
festivāls, Saulgriežu jogas un mūzikas
festivāls, Blūza svētki, Vasaras saulgriežu svinības Turaidā, Starptautiskie
Siguldas Opermūzikas svētki un Stādu
parāde.
• Siguldā norisinājušies starptautiski
pasākumi – festivāls „Baltica 2015” un
Ziemeļvalstu dziesmu svētki.
• Īstenota Kultūras pārvaldes reorganizācija – izveidota Siguldas novada pašvaldības iestāde „Siguldas novada Kultūras pārvalde”.
• Izstrādāts Siguldas novada Kultūras
centra rekonstrukcijas projekts.
• Izstrādāta Siguldas novada kultūras
stratēģija un kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums.
• Atbalstīti 18 izglītības un kultūras
projekti,
sniegts
līdzfinansējums
17 600 eiro apmērā.
• Brīvdabas pasākumiem iegādāta mobilās skatuves podestūra un teltis.
• Amatiermākslas kolektīviem par vairāk
nekā 4500 eiro iegādāti tērpi un apavi,
Siguldas pagasta pūtēju ansamblim nopirkts trombons 1500 eiro vērtībā.
• Īstenoti jauni kultūras notikumi – Siguldas prezentācijas pasākumi Rīgā,
Kalnciema kvartālā un tirdzniecības
centrā „Spice”.
• Siguldas pagasta Centra un Jūdažu bibliotēkām iegādāti jauni grāmatu plaukti
1610 eiro vērtībā, visām novada bibliotēkām krājuma papildināšanai izlietoti
15 604 eiro.
• Atbalstīta amatiermākslas kolektīvu
dalība starptautiskos festivālos un konkursos.
• Vairāki kultūras projekti īstenoti sadarbībā ar Sporta pārvaldi – Pasaules kausa kamaniņu sportā un Latvijas III Ziemas olimpiādes atklāšanas ceremonijas.
• 23.Siguldas Starptautisko Opermūzikas svētku Arvīda Žilinska operas „Zelta zirgs” brīvdabas oriģināliestudējums
izvirzīts Gada balvai kultūrā.
• Atjaunota Siguldas pagasta Kultūras
nama Lielās zāles un skatuves grīda.
Mores pagasta Tautas namā izremontēts
vestibils, veikts kosmētiskais remonts
zāles un foajē sienām. Jūdažu Sabiedriskajā centrā veikts kosmētiskais remonts
fasādes sienām pie ieejas. Allažu pagasta Tautas namā veikta elektropievada
rekonstrukcija slodzes palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas un apskaņošanas
tehniku. Koncertzālē „Baltais flīģelis”
veikts koncertzāles un vestibila remonts,
atjaunota ēkas fasāde.
• Izveidota Siguldas novada Kultūras
konsultatīvā padome.

SPORTS, VESELĪBA

• Uzsākta Siguldas Sporta kompleksa būvniecība.
• Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga pasākumu norise Siguldā –
Pasaules čempionāts kamaniņu sportā,

2015.gada atskats
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Latvijas III Ziemas Olimpiāde, Orientēšanās festivāls, SEB kalnu divriteņu maratons, Vienības velobrauciens, kas pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 6000
riteņbraucēju, Siguldas kalnu maratons,
Siguldas pusmaratons un citi.
Izveidots āra trenažieru laukums Morē
un ar trenažieriem bērniem papildināts
āra trenažieru laukums Raiņa parkā.
Ar jauniem elementiem papildinātas Siguldas skeitrampas.
Izveidota olimpiskā velokrosa trase Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā.
Sniegts atbalsts Siguldas novada bērnu
un jauniešu mācību-treniņu darba un
augsto sasniegumu sporta nodrošināšanai 62 000 eiro apmērā.
Piešķirtas naudas balvas Siguldas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā 46 208 eiro apmērā.
Iegādāts sporta inventārs Siguldas Sporta skolai 5000 eiro vērtībā.
Nodrošināta Siguldas novada dalība
kompleksajos Latvijas mēroga sporta pasākumos – Latvijas III Ziemas olimpiādē,
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē,
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē.
Latvijas mēroga pasākumos izcīnītas 18
medaļas.
Organizēta pirmā Veselības un sporta
nedēļa Siguldas novadā, kas turpmāk
norisināsies divas reizes gadā.
Siguldas Sporta skola akreditējusi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu distanču slēpošanā.
Latvijas čempiona titulu vasaras un ziemas sporta veidos savā vecuma grupā
izcīnījuši 23 Sporta skolas audzēkņi –
deviņi badmintonisti, četri vieglatlēti,
astoņi dambretisti, viens kalnu slēpotājs
un distanču slēpotājs.
Mācību gada laikā īstenoti aptuveni 30
Siguldas novada skolu sporta pasākumi.
Laurenču sākumskola iesaistījusies
Latvijas Olimpiskās komitejas projektā
„Sporto visa klase”.
Siguldas pilsētas vidusskolā mācības
1.klasē uzsākusi jau otrā sporta klase.
Sigulda prezentēta kā 2016.gada Eiropas kalnu divriteņu maratona čempionāta mājvieta.
Trīs slēpošanas trases saņēmušas Starptautiskās Slēpošanas federācijas sertifikātus.
Ziemā pie novada skolām tiek izveidotas
distanču slēpošanas trases.
Iedzīvotāji balsojumā noteikuši 25.Latvijas Vienības velobraucienam veltītā
vides objekta vizualizāciju.
Par gada labāko sportistu konkursā
„Latvijas Gada balvas sportā 2015” jau
piekto reizi un trešo gadu pēc kārtas
atzīts skeletonists Martins Dukurs. Par
gada notikumu tautas sportā atzīts Vienības velobrauciens Siguldā, kas šogad
atzīmēja 25.gadskārtu un pulcēja lielāko riteņbraucēju skaitu kopš valsts neatkarības atjaunošanas – vairāk nekā
sešus tūkstošus dalībnieku. Nominācijā
„Labākā Latvijas komanda individuālajos sporta veidos” par labāko otro gadu
pēc kārtas atzina bobsleja četrinieku
Oskaru Melbārdi, Daumantu Dreiškenu,
Arvi Vilkasti un siguldieti Jāni Strengu.
Novembra beigās Siguldā durvis vērs
Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs
„Sigulda”, kas nodrošinās unikālu ārstēšanu onkoloģijas pacientiem.
Siguldas slimnīca turpina attīstīties –
pieaug dzemdību un bariatrisko operāciju skaits.
Pavasarī un rudenī norisinājušās Siguldas novada Veselības dienas, bezmaksas
ārstu konsultācijas saņēmuši aptuveni
800 novadnieku.
Veikta Siguldas apkārtnes dzeramā
ūdens avotu paraugu analīze, rezultāti
pieejami pašvaldības interneta vietnē.

SOCIĀLĀ JOMA

• Pašvaldības sociālo palīdzību līdz
2015.gada 1.novembrim ir saņēmušas
794 ģimenes, 1598 personas. Ģimenes
atbalsta centra speciālistu redzeslokā ir
110 ģimenes.
• Lai uzlabotu un efektīvāk nodrošinātu sociālo pakalpojumu klāstu novada
iedzīvotājiem, uzsākts darbs pie multifunkcionāla sociālā centra izveides, kurā
atradīsies pašvaldības Dienas centrs,
sociālo darbinieku kabinets un sociālo
pakalpojumu sniedzēji – biedrības „Aicinājums Tev” un „Cerību spārni”.
• Izstrādāti saistošie noteikumi par sociālo
palīdzību un materiālo palīdzību, kā arī
atbalstu novada iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu jomā.
• Izveidota iekšējās kontroles sistēma sociālo pabalstu jautājumos.
• Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, Pabalstu nodaļā izveidots vecākā sociālā
darbinieka amats.
• Nodrošinātas atbalsta programmas maznodrošinātām un trūcīgām personām.
• Pilnveidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, reģistrētas 306 daudzbērnu ģimenes.
• Iegādāta jauna automašīna, kas piemērota personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai.
• Ieviesta jauna sociālā darba metode darbam ar ģimeni un bērniem – psihosociālais darbs, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls darbiniekiem.
• Sarežģītu sociālo gadījumu risināšanai
organizēta starpprofesionāla sadarbība,
pieaicinot Sociālā dienesta, Siguldas novada Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas,
Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta pārstāvjus, novada izglītības iestāžu
sociālos pedagogus, novada NVO sociālos
darbiniekus.
• Pateicoties novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, atbalsts sniegts novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
• Organizēti kultūras pasākumi Siguldas
novada maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm ar bērniem.
• Pateicoties Vācijas sadraudzības pilsētas
Štūres iedzīvotāju ziedojumiem, pirmajā
pusgadā maznodrošinātajiem iedzīvotājiem nodrošināta zupas virtuve.
• Siguldas novada pašvaldības Dienas centra Koordinācijas padomē piedalās 22
novada biedrības. Organizēts nevalstisko
organizāciju, biedrību un atbalsta klubu
biedriem un brīvprātīgajiem vadītājiem
veltīts pateicības pasākums, sabiedrisko
organizāciju sporta diena, bezmaksas
lekcijas un kultūras pasākumi. Darbu
sākusi topošo un jauno māmiņu atbalsta
grupa.

MORES PAGASTS

• Veikti grantēto ceļu uzturēšanas darbi
33,75 km un grantēto ceļu remontdarbi
3 km garumā.
• Pašvaldība iegādājusies ēku Mores pagasta centrā iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu paplašināšanai.
• Mores pamatskolā realizēts labdarības
projekts „Give More”, piesaistot finansējumu telpu remontam un labiekārtošanai.
• Izveidots āra trenažieru laukums, uzstādīti trīs āra trenažieri.
• Ar pašvaldības līdzfinansējumu realizēts
projekts „Akenstakas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”, atklājot Akenstakā vides stendu un piknika
vietu.
• Mores pagasta Tautas namā veikts kosmētiskais remonts vestibilā un zālē.
• Lai nodrošinātu Mores pagasta sakārtošanu un labiekārtošanu, pašvaldība iegādājusies traktoru zāles pļaušanai.
• Mores pagasta pārvaldē izveidota bezvadu
interneta pieejas zona un ar datortehniku

aprīkots interneta pieejas punkts, kurā
iedzīvotājiem pieejams dators, bezvadu
internets, kā arī ir iespēja skenēt, kopēt
un izdrukāt dokumentus.
• Veikti sakopšanas darbi Mores pagasta
kapsētā.
• Iegādāts sniega pūtējs un izgaismota taciņa.

ALLAŽU PAGASTS

• Veikti grantēto ceļu uzturēšanas darbi
79,4 km un grantēto ceļu remontdarbi
7 km garumā.
• Izbūvēta gājēju ietve Zaļkalna ielā, veikta Klusās ielas posma pārbūve, izveidojot
drošu gājēju pāreju.
• Rekonstruēts piebraucamais ceļš pie Allažu pagasta Tautas nama un Allažu pagasta administrācijas ēkas.
• Allažu pagasta Tautas namā veikta elektropievada rekonstrukcija slodzes palielināšanai, iegūstot jaunu gaismas un
apskaņošanas tehniku.
• Allažu pirmsskolas grupiņu rotaļu laukumā izbūvēta nojume.
• Pie Kaļķugravas avotiem atjaunots dīķa
aizsprosts un autostāvvieta.
• Allažu pagasta pārvaldē un Tautas namā
izveidota bezvadu interneta pieejas zona.
Allažu pagasta Tautas namā izveidots ar
datortehniku aprīkots interneta pieejas
punkts, kurā iedzīvotājiem pieejams dators un bezvadu internets, kā arī ir iespēja skenēt, kopēt un izdrukāt dokumentus.
• Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi
pie pagasta pārvaldes.
• Veikti sakopšanas darbi Allažu pagasta
kapsētā.
• Notiek darbi pie ielu apgaismojuma ierīkošanas Allažmuižas un Stīveru pieturvietās.

DROŠĪBA

• Sabiedriskā kārtība nodrošināta vairāk
nekā 20 publiskos liela mēroga pasākumos.
• Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu
profilakses ietvaros Pašvaldības policijas
inspektori viesojās novada izglītības iestādēs, kur skolēni tika informēti gan par
Ceļu satiksmes noteikumiem, gan vispārējām drošības un sabiedriskās kārtības
prasībām.
• Mācību gada laikā Pašvaldības policijas
darbinieki īpašu uzmanību pievērš drošībai pie izglītības iestādēm.
• Apzinātas vairāk nekā 100 degradētās
teritorijas, ar privātīpašniekiem panākta vienošanās par termiņiem un noteikumiem to sakopšanai.
• Turpinās darbs ar teritoriju īpašniekiem,
kuru zeme invadēta ar latvāni.
• Līdz 1.novembrim sastādīti 176 protokoli
par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa normu pārkāpumiem, 97 administratīvo pārkāpumu protokoli par
Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu, patversmē nogādāti 40 klaiņojoši suņi un kaķi.
• Pilsētā izveidoti trīs videonovērošanas
punkti, kas aprīkoti ar mūsdienīgām
diennakts digitālās novērošanas kamerām un automašīnu numurzīmju atpazīšanas funkciju. Uzlabotas videonovērošanas sistēmas Siguldas pils kompleksā
un parkā.

IZGLĪTĪBA
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• Siguldas novadā pieaug pirmsskolas vecuma bērnu un jaunāko klašu skolēnu
skaits, Siguldas pilsētas vidusskolā atvērta papildu 1.klase, Laurenču sākumskola paplašināta, pārbūvējot pagraba •
telpas. Pašvaldība uzsākusi ēkas Skolas
ielā 3 rekonstrukciju, lai izveidotu bērnudārza „Pasaciņa” filiāli, nodrošinot •
papildu 100 vietas pašvaldības bērnudārzos.
•
• Palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu un skolu tehniskajiem darbinie-

kiem, bērnudārzu auklītēm, audzinātājām.
Veikta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana 500 000 eiro apmērā.
Izstrādāti noteikumi par līdzfinansējumu privātajām skolām, kurās mācās
Siguldas novadā deklarētie bērni. Finansējuma apmērs ir 41 eiro mēnesī
par katru izglītojamo.
Nodrošināts līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem 124 eiro mēnesī
par katru Siguldas novadā deklarēto
bērnu. Kopumā šim mērķim izlietoti
vairāk nekā 130 000 eiro. Arī pēc valsts
finansējuma termiņa beigām pašvaldība turpinās līdzfinansēt ģimenes, kuru
bērni apmeklē privātos bērnudārzus,
kā arī radīs papildu vietas pašvaldības
bērnudārzos.
Siguldas Valsts ģimnāzijai pasniegta
ceļojošā balva „Lielā pūce” par trešo
vietu lielo skolu kategorijā. Mazo skolu
kategorijā 18.vietā ierindojusies Siguldas 1.pamatskola, 34.vietu ieguvusi Siguldas pilsētas vidusskola, bet 73.vietā
ir Laurenču sākumskola.
Nodrošināti bezmaksas skolēnu autobusi 11 maršrutos.
Darbu sācis otrs pirmsskolas psihologs.
Izveidota sistēma pirmsskolas pedagogu un vecāku atbalstam. Tiek turpināts darbs pie skolēnu ar speciālām
vajadzībām atbilstošu izglītības programmu nodrošināšanas.
Nodrošināta pedagogu un tehniskā
personāla tālākizglītība.
Latvijas XI Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos piedalījies 531 dalībnieks no Siguldas novada. Pašvaldības
finansējums svētkiem – vairāk nekā
44 000 eiro.
Skolēnu vasaras nodarbinātības projektā pašvaldība un 29 novada uzņēmēji nodrošinājuši darbavietas 283
skolēniem. Pašvaldības finansējums
projektam – gandrīz 39 000 eiro.
Siguldas novada maznodrošinātajām,
trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm
tiek nodrošinātas brīvpusdienas, kā
arī ir pieejami atvieglojumi pašvaldības izglītības un interešu izglītības iestādēs.
Siguldas Valsts ģimnāzijai tiek izstrādāts modernizācijas saturiskais projekts un darba uzdevums renovācijas
tehniskajam projektam.
Pašvaldība 7000 eiro apmērā atbalstījusi 11 vasaras nometnes.
Pirmo gadu Siguldas novada pašvaldība rīko konkursu „Siguldas novada
Gada klase 2015”.
Izglītības pārvalde izdevusi „Krāsojamo grāmatiņu siguldēniem”, ko Zinību
dienā saņēma novada 1. un 2.klašu
skolēni, kā arī bērnudārzu audzēkņi.
2015./2016.mācību gadā skolēniem
piedāvātas 80 interešu izglītības programmas.
Jau otro gadu Siguldas pilsētas vidusskolā veiksmīgi darbojas sporta klase.
Pirmā gada rezultāti liecina, ka šis
izglītības virziens ir pieprasīts un tā
realizācija ir veiksmīga.
Sadarbojoties ar uztura ekspertiem un
vecākiem, Siguldas novada pašvaldība
izsludinājusi jaunu iepirkumu par ēdināšanu Siguldas skolās. No 2015.gada
septembra skolēnus Siguldas Valsts
ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas 1.pamatskolā ēdina SIA
„Baltic Restaurants Latvia”.
Bērnudārzs „Ieviņa” atkārtoti saņēmis
Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolas sertifikātu.
Siguldieši guvuši izcilus panākumus
robotikas turnīrā.
Bērnudārzos, pateicoties vecāku un
labdaru atbalstam, iegādātas atstarojošās vestes.

Kultūra/Sports
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Kultūras projektu konkursā
piešķirts finansējums
13 projektiem

Pasākumi Siguldas novada Kultūras centrā februārī
Krāšņs mūzikls visai ģimenei „Čigānu barons”

Sestdien, 13.februārī, plkst.17.00 Siguldas novada Kultūras centrā ikviens aicināts apmeklēt mūziklu
visai ģimenei „Čigānu barons”.
„Gypsy Baron” jeb „Čigānu barons” ir stāsts par čigānu barona pasaules ceļojumiem. Mūziklā apvienoNoslēdzies Siguldas novada Domes izsludinātais projektu kon- jušies mākslinieki no vairākām Eiropas valstīm, kas uz skatuves sajauks tradicionālās romu kultūras
kurss par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras projektiem. Ko- pērles ar mūsdienu jaunākajām mūzikas un dejas tendencēm. Mūziklā uz divām speciāli aprīkotām skapumā pašvaldība saņēma 28 pieteikumus, no kuriem atbalstīti tuvēm vienkopus uzstāsies divpadsmit Austrumeiropā izcilākie čigānu mūzikas izpildītājmākslinieki
no Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Krievijas un Zviedrijas. Starp šiem māksliniekiem būs arī tautā
13 projekti, piešķirot atbalsta finansējumu 18 775,50 eiro.
iemīlētais mūziķis, komponists un vijolnieks Kaspars Pudniks no Riču ģimenes. Biļetes cena – no 8 līdz
Projektu konkursa mērķis bija atbalstīt kultūras projektus, kas apzi- 12 eiro.
nātu un popularizētu Siguldas novada kultūrvēsturisko mantojumu,
atbalstītu jaunradi, akcentējot Siguldas novada četru gadalaiku ai- Muzikāla leļļu izrāde bērniem „Šņāpuļa piedzīvojumi”
navisko vērtību, kā arī veicinātu Siguldas novada iedzīvotāju lokālo
Svētdien, 14.februārī, plkst.14.00 muzikāla leļļu izrāde mazajiem skatītājiem „Šņāpuļa piedzīvojumi”.
apkaimju identitātes un kopienu aktivitātes.
Tas ir stāsts par kāpuriņu, kurš ir vientuļš un pasaku zemē meklē draugus. Skatītāji izrādes gaitā noKultūras projektu konkursā atbalstītie projekti 2016.gadā:
skaidros, vai kāpuriņam izdevās atrast draugus, kā arī to, ka nav svarīgi – esi liels vai mazs –, jo mēs
esam dažādi, un tā arī ir mūsu vērtība. Biļetes cena – 6 eiro.
Projekta nosaukums

Mākslas projekts „Medības”
Mākslas projekts
„EX – libri ART VOYAGE”

Projekta pieteicējs

Piešķirtais līdzfinansējums
(eiro)

Biedrība „Siguldas Mākslu
Serpentīns”

2000

Biedrība „Siguldas Mākslu
Serpentīns”

1080

Brīnišķīgo mākslu festivāls

Biedrība „Cerību spārni”

676,50

Muzeju nakts pasākums Mores
kauju muzejā 2016

Biedrība „Mores muzejs”

1000

Akenstakas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 2.kārta

Marika Celma

1779

Sešas profesionālās mākslas izstādes
Kultūras un mākslas telpā „Siguldas
Tornis”

Biedrība „LiLī”

2000

SIA „AGMG”

2000

Turaidas muzejrezervāts

1380

Multimediāls brīvdabas koncerts
„Upe, upe, Gauja, Gauja”
Interaktīvs vēstījums „Šodien pils
pieder bērniem! Nauda viduslaikos
un mūsdienās”
Izdevums „Siguldas gidu stāsti”,
sērijā „Tradīciju burtnīca”
„Sprīdīša skolas” liepziedu laika radošās darbnīcas „Kalna Vaizuļos”

Starpnozaru mākslas grupa
„SERDE”

2000

Rīgas Latviešu biedrība

1200

Raimonda Strode

1410

Vēstures izpētes projekts
„Satikšanās Mores stāstos 2016”

Margita Poriete

980

Mākslas projekts
„PAPĪRS&EKSPERIMENTS”

SIA „Vietu lietas”

1270

Konference „Siguldas kultūrvēsture un personības. Itālijas akordi
Siguldā”

Noteikta kārtība par atbalstu
novada sportistu dalībai reģionālās
un valsts mēroga sacensībās
Siguldas novada Dome apstiprinājusi noteikumus „Siguldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”, kas
nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība līdzfinansē Siguldas novada sportistu un komandu, kā arī veterānu – senioru
un cilvēku ar invaliditāti dalību valsts mēroga un reģionālajos
sporta pasākumos, pārstāvot Siguldas novadu.
Noteikumos norādīts, ka, lai veicinātu Siguldas novada sporta veterānu un cilvēku ar invaliditāti aktivitātes, pašvaldība var līdzfinansēt
iedzīvotāju dalību Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru sporta spēļu pasākumos, Latvijas čempionātos veterāniem un Vidzemes
reģiona čempionātos veterāniem, kā arī Pierīgas Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes organizētajos sporta pasākumos pieaugušajiem
un sportistu ar invaliditāti dalību Latvijas Paraolimpiskās komitejas
dalīborganizāciju organizētajos Latvijas čempionātos.
Ar noteikumiem par līdzfinansējuma saņemšanu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv vai interesējoties Siguldas
novada pašvaldības Sporta pārvaldē.

Apvienības „Pannas Teātris” izrāde „Bruņota un bīstama”

Sestdien, 20.februārī, plkst.17.00 Siguldas novada Kultūras centrā notiks izrāžu apvienības „Pannas
Teātris” izrāde „Bruņota un bīstama” ar aktrisi Zani Daudziņu galvenajā lomā. Izrādes autore Aiva Birbele un režisors Juris Rijnieks jaunajā izrādē ķērušies pie sirdslietām, lai pierādītu, ka īsta mīlestība ir
iespējama. Katra sieviete ir bruņota un bīstama cīņai par savu mīlestību. Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro.
Biļetes uz visiem pasākumiem nopērkamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un Siguldas novada
Kultūras centra biļešu kasē.

Aicina pieteikt kandidātus konkursam
„Siguldas novada Sporta laureāts 2015”
Siguldas novada pašvaldība aicina līdz 7.februārim izvirzīt nominantus apbalvojumam
„Siguldas novada Sporta laureāts 2015”.
Kandidātus var izvirzīt vairākās nominācijās: Gada sportiste un sportists augsto sasniegumu
sportā, Gada jaunā sportiste un sportists bērnu un jauniešu sporta kategorijā, Gada komanda
bērnu un jauniešu sporta kategorijā, Gada skolotājs, Gada sportiste un sportists tautas sporta
kategorijā, Gada komanda tautas sporta kategorijā, Neatlaidība sportā, Populārākais sporta pasākums, Populārākā sporta organizācija un Mūža ieguldījums sportā.
Aptaujas anketas ir pieejamas Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, pašvaldības administrācijās, kā arī elektroniski pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv. Aizpildot aptaujas anketu, jānorāda izvirzītā kandidāta vārds, uzvārds un sasniegumi 2015.gadā.
Nominācijām izvirzītās un apbalvojumus ieguvušās personas tiks aicinātas uz konkursa „Siguldas novada Sporta laureāts 2015” apbalvošanas ceremoniju, kas Ziemas festivāla ietvaros Siguldas novada Kultūras centrā norisināsies 4.martā.

Aicina pieteikties sportistus, kuri pārstāvēs
Siguldas novadu Latvijas IV Olimpiādē
No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā, Cēsīs un citās pilsētās notiks Latvijas IV Olimpiāde, kuras
laikā plānotas sacensības 28 sporta veidos.
Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde aicina sportistus un komandas, kas vēlas pārstāvēt
Siguldas novadu Latvijas Olimpiādē, pieteikties pašvaldības Sporta pārvaldē. Komandu pieteikumi
jānosūta līdz 10.februārim, bet individuālo sporta veida pārstāvju pieteikumi jānosūta līdz 29.maijam
uz e-pastu zanda.abzalone@sigulda.lv.
Sacensību nolikumi un aktuālā informācija pieejama vietnē www.valmiera2016.olimpiade.lv.

Sākušies treniņslēpojumi
„Siguldas ziemas apļi 2016”
Janvārī aizvadīti pirmie treniņslēpojuma „Siguldas ziemas apļi 2016” posmi. Slēpojuma ietvaros piecas ceturtdienas dalībnieki divpadsmit vecuma grupās slēpos konkrētu distanci
noteiktā laika limita ietvaros. Dalība slēpojumā ir bez maksas.
Treniņslēpojumi Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā norisināsies vēl trijos posmos: 11.februārī, 25.februārī un 10.martā. Treniņslēpojumos tiek dots brīvais starts no plkst.17.30 līdz 19.00,
lai ikviens dalībnieks var sākt distanci sev ērtā laikā.
Iepriekšēja pieteikšanās treniņslēpojumiem norisinās portālā www.ba2.lv. Dalībnieki var pieteikties arī sacensību vietā pirms slēpojuma.
Slēpošanas seriālu „Siguldas ziemas apļi 2016” organizē Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā ar Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centru. Atkarībā no laika apstākļiem slēpojumu datumos iespējamas izmaiņas; aktuālā informācija – vietnē www.sigulda.lv.
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Sabiedrība

Bibliotēku aktualitātes
Siguldas novada bibliotēku piedāvājums 2016.gadā

Siguldas novada bibliotēka un tās filiāles 2016.gadā lasītājiem piedāvā vairāk
nekā 60 periodikas izdevumu, kuru abonēšanai pašvaldības līdzfinansējums
pārsniedz 5000 eiro, bet grāmatu iegādei novada bibliotēkā un tās filiālēs plānots finansējums vairāk nekā 15 000 eiro.
Šogad Siguldas novada bibliotēka apmeklētājiem piedāvās jaunus pasākumus.
Uz Siguldu atceļos vairākas ceļojošās izstādes: februārī un aprīlī būs skatāmas
Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādes „Sadzejotā valsts” un „Zeme un mīlestība”, martā – „Rāznas Nacionālais parks”, jūnijā būs iespēja iepazīt fonda
„Sibīrijas bērni” ceļojošo izstādi „Sibīrijas bērni”, bet rudenī – Kara muzeja izstādi „Tautas pašapziņas ceļš” un dabas izstādi „Dabas dziednīca – purvs”.
Visa gada garumā bibliotēka aicinās uz sarunām par grāmatām un profesijām
ciklā „Arī viņi lasa!” ar Siguldas novadā populāriem cilvēkiem. Katra mēneša
pēdējā ceturtdienā tiks rīkotas „Jauno grāmatu dienas”.
Rudenī, kad svinama Eiropas valodu diena, notiks tikšanās ar grāmatu tulkotājiem, lai iepazītu valodu daudzveidību un tulkotāja profesiju.
Mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem ikmēneša izstāžu ciklā „Iepazīsim latviešu bērnu grāmatu ilustrāciju meistarus” tiks piedāvāta iespēja aplūkot dažādu
mākslinieku devumu bērnu grāmatu mākslā.
Bibliotēkā šogad ir pieejamas četras datubāzes: „Letonika”, „Laikrakstu bibliotēka”, enciklopēdija „Britannica” un jaunums – studentiem noderīgā daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma „EBSCO”.
Siguldas pagasta Centra bibliotēka 2016.gadā saviem lasītājiem piedāvās stāstu ciklus „Mīlu savu pagastu” un „Stāstu laiks”.
Jūdažu bibliotēkā norisināsies pasākumu cikls „Seno tradīciju diena”, kurā būs
iespēja izzināt mūsu senču tradīcijas dažādu svētku svinēšanā, kā arī apgūt
seno amatu prasmes. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu
bibliotēkas” programmas ietvaros pavasarī bibliotēkā notiks pasākums „Leļļu
stāsti mazajiem”, rudenī – „Spoku stāstiņi”.
Allažu pagasta bibliotēkā būs skatāms izstāžu cikls „Siguldas novada kultūras
kanons”.

Tikšanās ar valodnieci Diti Liepu Siguldas novada bibliotēkā

18.februārī plkst.12.00 Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros Siguldas novada bibliotēka ikvienu valodas interesentu aicina uz tikšanos ar Latviešu valodas aģentūras lingvisti Diti Liepu „Valodas meistarība jākopj visu
mūžu”.
Tikšanās laikā Dite Liepa apmeklētājus iepazīstinās ar Latviešu valodas aģentūras darba specifiku un to, kādas ir valodas prakses aktualitātes un valodas
kultūras jautājumi.
Dzimtās valodas dienu katru gadu 21.februārī pēc UNESCO iniciatīvas atzīmē
visā pasaulē, lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē,
sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā.

Siguldas pilsētas vidusskola saņem
„Microsoft” inovatīvās skolas statusu
Divas Latvijas skolas — Siguldas pilsētas vidusskola un Liepājas Raiņa 6.vidusskola – saņēmušas „Microsoft” inovatīvās skolas statusu, kas apliecina,
ka skola prasmīgi izmanto jaunākās tehnoloģijas un izveidojusi inovatīvu mācību vidi.
Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Edgars Bajaruns, pateicoties tehnoloģiju integrācijai mācību procesā, kļuvis par „Microsoft” inovatīvo pedagogu ekspertu. „Microsoft” inovatīvie pedagogi eksperti ne tikai izmanto tehnoloģijas
savā darbā, bet arī dalās ar idejām, izmēģina jaunas pieejas mācību procesam,
kā arī mācās cits no cita, lai uzlabotu skolēnu veikumu un mācību procesu ar
tehnoloģiju palīdzību. Tāpat šie eksperti ir aicināti piedalīties dažādās konferencēs un pasākumos, informējot par „Microsoft” tehnoloģiju izmantošanu
mācību procesa organizācijā un mācību programmu sastādīšanā.
„Esam lepni par mums jau otro gadu piešķirto „Microsoft” inovatīvās skolas
statusu, jo regulāri piedalāmies dažādos ar tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā saistītos projektos un apmācībās. Mūsu skolotāji aktīvi dalās ar iegūto
pieredzi arī ar citām skolām. Veiksmīgi ieviešam tehnoloģijas ne tikai mācību
stundās, bet arī lai paaugstinātu skolotāju darba produktivitāti, tādējādi ietaupot laiku, kur tas iespējams ar tehnoloģiju palīdzību. Tehnoloģijas ir rīks,
kas var uzlabot mācību procesu, dažādojot to un padarot efektīvāku. Esot daļai
no „Microsoft” inovatīvo skolu programmas, mēs to varam pierādīt,” norāda
Siguldas pilsētas vidusskolas direktore Ņina Balode.

Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Mākslu skolas atskats uz 2015.gadā paveikto

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” aizvadīts veiksmīgs gads – realizēti vairāki konkursi un nozīmīgs sadarbības projekts ar Norvēģiju, kā arī īstenotas vēl nebijušas
aktivitātes.
2015.gadā Mākslu skolā realizēts vērienīgs sadarbības projekts ar Norvēģijas jaunajiem mūziķiem, kuri kļuvuši par skolas sadarbības partneriem. Akreditācijas
komisija skolas darbu ir atzinusi par kvalitatīvu un inovatīvu, piešķirot akreditāciju uz maksimālo termiņu. Pirmo reizi skolā notika starpdisciplinārā nedēļa „No
medija uz multimediju”, kas guva lielu atsaucību Siguldas bērnu un jauniešu vidū.
Līdzīga nedēļa „Visuma ritmi” iecerēta arī šā gada marta sākumā. Maija beigās
noritēja XXII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda – 2015”. XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos skolas audzēkņi sekmīgi pārstāvēja
skolu un novadu; realizēta daudzveidīga profesionālo koncertu un izstāžu darbība. Gada ritumā Mākslas un Mūzikas nodaļas audzēkņi guvuši labus panākumus
pašmāju un starptautiskos konkursos.
Teātra nodaļas un studijas audzēkņi ar Imanta Ziedoņa 80 gadu jubilejai veltītu
izrādi „Ceļš” un Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltītu muzikāli poētisku
uzvedumu piedalījušies visai Latvijai nozīmīgo jubileju svinēšanā.
Nozīmīgi pasākumi iecerēti arī 2016.gadā. Tuvākie no tiem – IV Lūcijas Garūtas starptautiskais jauno pianistu konkurss un bērnu un jauniešu teātra festivāls
„Laimes lācis 2016” – notiks jau martā.

Tuvojas trešais Latvijas mūzikas skolotāju festivāls

Februārī vairākās Latvijas mūzikas skolās izskanēs jau trešais Latvijas mūzikas
skolotāju festivāls. Festivāla noslēgums tiks aizvadīts Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
Festivāla idejas pirmsākumi meklējami 2000.gadā, kad notika pirmais starptautiskais Baltijas valstu skolotāju festivāls, kurā piedalījās mūzikas skolotāji arī no
Lietuvas un Polijas. Pēc sešu gadu pārtraukuma festivāls atsākās kā Latvijas mūzikas skolotāju festivāls. Festivāla mērķis ir muzicēt Latvijas mūzikas skolās, aptverot visus Latvijas reģionus. Koncerti notiks daudzviet Latvijā, bet 26.februārī
plkst.17.00 noslēguma koncerts izskanēs Siguldas Mākslu skolā. Ieeja visos koncertos – bez maksas.

Jaunieši projektu konkursā varēs
saņemt atbalstu aktivitātēm

Siguldas novada pašvaldība aicina novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties „Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā”.

Konkursa kopējais budžets ir 1000 eiro, un katra projekta maksimālais pašvaldības līdzfinansējums ir 200 eiro. Pašvaldības finansējumu jaunieši varēs
saņemt neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātēm, sporta un kultūras
pasākumiem, labdarības pasākumiem un vides labiekārtošanai. Pieteikumi
konkursam jāiesniedz līdz 1.martam.
Jaunieši, kuri vēlas piedalīties projektu konkursā, bet nav pārliecināti par savas
idejas atbilstību vai savām projektu rakstīšanas spējām, 3.februārī plkst.16.00
aicināti uz projekta prezentāciju jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Siguldas novada pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv vai Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu iniciatīvu
centrā „Mērķis”. Plašāka informācija par projektu konkursu pieejama, zvanot
uz tālruni 29234706 vai sūtot jautājumus uz e-pastu ilze.vilcina@sigulda.lv.

Notiks Siguldas Robotu Kauss

27.februārī no plkst.12.00 Siguldas pilsētas vidusskolā norisināsies „Siguldas Robotu Kauss 2016”. Šā gada sacensības būs viens no lielākajiem
robotikas entuziastu un jauniešu tehniskās jaunrades interešu klubu notikumiem Latvijā.
Sacensībās trīs vecuma grupās tiksies robotu būvētāji gan „Lego” robotu kategorijās, gan elektronisko robotu sacensībās. Tāpat plānota elektronikas pulciņu darbu
izstāde.
Pagājušajā gadā Siguldā jau norisinājās Latvijas skolēnu „Lego” robotikas konkurss, kurā 38 robotu komandas sacentās trijās disciplīnās. Šogad Siguldas novada Jaunrades centram ar Valsts izglītības satura centra, Latvijas Elektrotehnikas
un elektronikas rūpniecības asociācijas, „Accenture Latvija” un Rīgas Tehniskās
universitātes Robotu skolas atbalstu izdevies paplašināt disciplīnu skaitu līdz septiņām, tajā skaitā elektronikas robotu, disciplīnām.

Pasākumi
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Kultūra
05.02.
11.02.
12.02.
13.02.
13.02.
13.02.

14.02.
18.02.
20.02.
20.02.

21.02.
26.02.
27.02.
27.02.

29.02

plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Keramikas studijas „Māl-pils” un tautas lietišķās mākslas studijas
„Urga” keramikas un tekstiliju izstādes „Zemes spēks un zemes maigums” atklāšana. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Tikšanās vakars ciklā „Mana Laimes formula”. Sarunas ar vēdiskās
filozofijas pasniedzēju, vēdiskās psiholoģijas konsultantu Uģi
Kuģi. Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.17.00 jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”
Eiropas kultūras vakars „Rumānija un Portugāle „Mērķī””
plkst.17.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Mūzikls „Čigānu barons”. Ieejas maksa – no 8 līdz 12 eiro
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
Balle „Svētā Valentīna naktī...” ar grupu „Baltie lāči”. Dalība, maksājot
iepriekš, – 5 eiro, pasākuma dienā – 7 eiro. Galdiņu rezervācija pa
tālruni 28309186
plkst.22.00 (ierašanās no plkst.21.00) Siguldas pagasta Kultūras namā
Valentīndienas balle „Mīlestības sarkanā”. Vakara vadītājs – aktieris
Mārtiņš Egliens. Spēlēs grupas „Vintāža” (Rīga), „Vēja radītie” (Sigulda) un DJ Fox (Sigulda). Dreskods – sārtie toņi. Dalība, maksājot
iepriekš, – 7 eiro, pasākuma dienā – 10 eiro. Galdiņu rezervācija pa
tālruni 26112886
plkst.14.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Muzikāla leļļu izrāde bērniem „Šņāpuļa piedzīvojumi”.
Biļetes cena – 6 eiro
plkst.12.00 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Starptautiskās Dzimtās valodas dienas ietvaros „Valodas meistarība jākopj
visu mūžu” tikšanās ar Latviešu valodas aģentūras lingvisti Diti Liepu.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Izrāžu apvienības „Panna” teātra izrāde „Bruņota un bīstama”.
Ieejas maksa – no 8 līdz 12 eiro
plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Grupas „Keksi” „Muzikālais skudrupūznis 2016”. Viesi – Viktors
Lapčenoks, „Mirage Jazz Orchestra”, Ivars Pētersons, Arina&Veto
Bank (Lietuva), grupa „Cements” un „Creedance Project” (Latvija).
Ieejas maksa – no 8 līdz 12 eiro
plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā
Latviešu gadskārtu svētki „Meteņdiena Turaidā”.
Ieejas maksa – no 0,71 līdz 2,85 eiro
plkst.17.00 Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
III Latvijas mūzikas skolotāju festivāla koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas pilsētas vidusskolā
„Siguldas Robotu Kauss 2016”
plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
Muzikālās apvienības „Perpetuum Ritmico” koncerts „Vasks un uguns”.
Programmā – priekšnesums ar šķiltavām „Vai Jums nebūtu uguns?”,
P.Vaska, N.J.Živkoviča, K. Abes, E.Kola skaņdarbi.
Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro;
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.11.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem. Ieeja – bez maksas

Izstādes
01.02.–
17.02.
01.02.–
29.02.
02.02.–
22.02.
04.02.–
29.02.
04.02.–
29.02.
04.02.–
29.02.
05.02.–
28.02.
08.02.–
12.02.
08.02.–
15.02.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Varavīksnes košās krāsas šodien
katrā sirdī mīt”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes
vēstures un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde „Villas
Zaļās stāsts”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Izstāde „Visi, kas rāpo, lido un lien...” par 2016.gada putnu – dižraibo dzeni – un kukaiņu un putnu dzīves atainojumu bērnu grāmatās
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Kaupo noslēpumu minot”. Rakstniekam, aktierim, režisoram Ārijam Geikinam – 80
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Ar dzimtenes gruzdi sirdī un darbos”. Rakstniekam Gunaram Janovskim – 100”
Allažu pagasta bibliotēkā
Vijas Vāveres fotoizstāde „Ziemas motīvi...”
Siguldas pagasta Kultūras namā
Keramikas studijas „Māl-pils” un tautas lietišķās mākslas studijas „Urga” keramikas un tekstiliju izstāde „Zemes spēks un zemes
maigums”. Izstāde apskatāma darbdienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Pasaules Drošāka interneta dienas izstāde „Vai tu zini, kas ir drošs
internets?”
Allažu pagasta bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Rakstniekam Gunaram Janovskim – 100”

Nākamais izdevums 26.februārī

10.02.–
24.02.
10.02.–
10.03.
12.02.–
09.03.
16.02.–
29.02.
18.02.–
27.02.
22.02.–
29.02.

Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai veltīta tematiskā izstāde
„Jaunvārdi valodā”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde „Sadzejotā valsts”.
Būtiskākie motīvi Latvijas nacionālajā literatūrā
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Rolanda Grosa gleznu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Lietuvas un Igaunijas Neatkarības dienai veltīta literārā izstāde
„Populārākās lietuviešu un igauņu autoru bērnu grāmatas”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Celtniecība ar pašu spēkiem”
Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo darbu izstāde „Sveču diena”

Sports

06.02.
06.02.
06.02.
09.02.
09.02.
10.02.
11.02.

Siguldas Pilsētas trasē
„Vilciņa kauss” kalnu slēpošanā, otrais posms
plkst.12.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle U14. Siguldas Sporta
skola – Gulbenes Sporta skola
plkst.18.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Showel Race” lāpstu šļūkšanas sacensību piektais posms vīriešiem
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības basketbolā C grupai
plkst.19.00 Kaķīškalnā
„AUDI SKI BOX” kausa izcīņas kalnu slēpošanā otrais posms
plkst.17.00 Kaķīškalnā
„Ski-Box” balvas izcīņas sacensības kalnu slēpošanā jauniešiem U12–
U16 grupām, otrais posms
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Treniņseriāla distanču slēpošanā „Siguldas apļi 2016” trešā kārta

12.02.

plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S! Fischer” Ziemas skolēnu čempionāta distanču slēpošanā trešais posms

13.02.

plkst.9.30 Siguldas 1.pamatskolā
„Siguldas spieķis” loka šaušanā

13.02.
14.02.
14.02.
16.02.
16.02.
17.02.
18.02.
20.02.
20.–
21.02.
21.02.
21.02.
23.02.
25.02.
25.02.
26.02.
27.02.
27.–
28.02.
27.–
28.02.

plkst.11.00 Siguldas Pilsētas trasē
Siguldas Sporta skolas atklātās sacensības kalnu slēpošanā
plkst.9.30 Siguldas Pilsētas trasē
„Vilciņa kauss” kalnu slēpošanā, trešais posms, un „Fischer kauss 2016”
kalnu slēpošanā
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Trešais bērnu karatē čempionāts „Sigulda OPEN 2016”
plkst.19.00 Kaķīškalnā
„AUDI SKI BOX” kausa izcīņas kalnu slēpošanā trešais posms
plkst.20.45 Siguldas Sporta skolā
BK „Sigulda” un BK „LAVE” basketbola spēle
plkst.17.00 Kaķīškalnā
„Ski-Box” balvas izcīņas sacensības kalnu slēpošanā jauniešiem U12–
U16 grupām, trešais posms
plkst.9.00 Allažu Sporta centrā
Vidzemes reģiona starpnovadu skolu sacensības tautas bumbā
Siguldas Pilsētas trasē
„Vilciņa kauss” kalnu slēpošanā, ceturtais posms
plkst.9.30 Siguldas 1.pamatskolā
Baltijas atklātais čempionāts loka šaušanā telpās IFAA 2016
plkst.12.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle U14. Siguldas Sporta
skola – Madonas Sporta skola
plkst.17.00 Kaķīškalnā
„Ski-Box” balvas izcīņas sacensības kalnu slēpošanā jauniešiem U12–
U16 grupām, komandu sacīkstes paralēlajā slalomā
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības stafetēs „Drošie un veiklie”
plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Latvijas skolēnu sacensības volejbolā „Lāses kauss 2016”
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Treniņseriāla distanču slēpošanā „Siguldas apļi 2016” ceturtā kārta
plkst.19.00 Kaķīškalnā
„AUDI SKI BOX” kausa izcīņas kalnu slēpošanā ceturtais posms
plkst.18.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Showel Race” lāpstu šļūkšanas sacensību piektais posms dāmām un
divniekiem
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Astotais starptautiskais džudo turnīrs „Sigulda 2016”
plkst.9.00 Siguldas Pilsētas trasē
Starptautiskais FIS Baltijas kauss 2016 kalnu slēpošanā

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic janvāra
apaļo jubileju
gaviļniekus
95 gadi
Olga Zustrene

90 gadi
Rūdolfs Freimanis

85 gadi
Stefānija Dāboliņa
Asja Hofmane
Rasma Ķirse
Jānis Mežaks
Velta Morozova
Jānis Šulcs

80 gadi
Arnis Ābele
Skaidrīte Bernharde
Aivars Eglītis
Francis Kozlovskis
Līvija Ķeģe
Rita Lūse
Dominiks Meškelo
Ērika Prībe
Ņina Špiko
Antons Žuravskis

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
decembrī
Reģistrēti 17
jaundzimušie – 9
meitenes un 8 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Divas Patrīcijas, Santa,
Evelīna, Sofija, Laura,
Madara, Paula, Annija,
Patriks, divi Emīli,
Olivers, Bruno,
Viesturs, Ričards,
Gabriels.
Reģistrētas 15 laulības,
no tām piecas baznīcā.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. 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 pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

