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Cienījamie Siguldas
novada iedzīvotāji!
Tuvojas Ziemassvētki, kas pie mums atnāk caur četrām svētdienām, četrām iedegtām svecītēm adventes vainagā.
Tuvojas laiks, kas kristīgajai pasaulei ir gada gaišākais laiks – caur
klusēšanu un pārdomām, caur piedošanu un visdziļāko mīlestību.

Sagaidīsim Jauno gadu kopā!
Siguldas novada pašvaldība aicina novadniekus
uz jautru Jaunā gada sagaidīšanu
31.decembrī plkst.23.30 Svētku laukumā.
Smelsimies iedvesmu no Siguldas novada
Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica vēlējumiem,
cienāsimies ar kūku un karstvīnu.
Dejosim DJ Grand mūzikas ritmos, kā arī priecāsimies
par uguņošanu Siguldas debesīs!
Būsim kopā... laimīgi!
Ieeja – bez maksas
„Pie loga pienāca svētki un lūkojās iekšā, vai
svētku gaidas jau priekšā?”
Kur mīt svētki? Iespējams, ka kalendārā –
mums katram nozīmīgajos un visiem kopīgajos,
sarkanajos, datumos. Bet varbūt svētki ir atrodami ziedu un dāvanu veikalos? Manuprāt, svētku īstā mājvieta ir cilvēku sirdīs un sajūtās.
Kas rada svētku sajūtu? Mīļi un no sirds teikti
vārdi, iespēja pabūt kopā, dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieks... Tas nemaksā dārgi un
neprasa daudz – tikai mazliet mīļuma un sirds
siltuma, nedaudz laika, ko veltīt saviem mīļajiem...
Lai mums visiem pietiek šīs neizsmeļamās bagātības! Atvērsim svētkiem savas sirdis un dāvināsim svētku sajūtu cits citam!
Lai mums visiem ir gaiši un sirdssilti Ziemassvētki, labām domām un
darbiem bagāts Jaunais gads!
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras un sporta jomā Līga Sausiņa

Ziemassvētki – tās ir sajūtas: miera un mājas pavarda siltuma. Ziemassvētki – tās ir pārdomas: par padarīto, piedzīvoto un gaidāmo.
Ziemassvētki – tā ļoti daudziem ir kāda mazuļa dzimšanas diena, kurš ir visu tikumu un
piedošanas iemiesojums.
Ziemassvētki – tā ir mīlestība: pret tuvāko,
savu ģimeni un novadu.
Lai šogad Ziemassvētki mums visiem ir īpašām pārdomām pildīti un varbūt nedaudz klusāki kā iepriekšējie.
Ziemassvētkos atcerēsimies – tie atspoguļo
mūžīgu atdzimšanas ideju, iespēju vienmēr sākt dzīvi no jauna.
Palīdzēsim cits citam, cik spējam, un atcerēsimies, ka bieži pats vērtīgākais ir mīļš smaids un īstajā brīdī pateikts, uzmundrinošs vārds!
Novēlu baltus un mīļus Ziemassvētkus kopā ar saviem tuvākajiem!
Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu klusākie un patiesākie sapņi!
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajā jomā
Jānis Zilvers

Un arī mums, siguldiešiem, novadniekiem, šis būs īpašs laiks, lai
vēlreiz novērtētu mūsu visu un ikkatra padarīto. Laiks ar cerībām
un lieliem plāniem, darbiem nākamajā gadā, kad atkal mums mūsu
Siguldā, novadā, izdosies piedzīvot kādu sen gaidītu un varbūt vēl
nezināmu brīnumu.
Mēs ikkatrs varam būt tik liels, cik lieli, patiesi ir mūsu darbi! Es esmu pārliecināts, ka cilvēka vislielākais piepildījums ir darīt labu citam cilvēkam. Un mums Siguldas novadā šādu cilvēku, kas tā dara un
dzīvo, ir daudz, jo labu darbu taču nekad nevar būt par daudz. Esiet lieli savā rīcībā, un jums atdarīs.
Novēlu ikkatram klusu, mīļu, īstas mīlestības piepildītu un gaišu Ziemassvētku laiku.
2014.gadā novēlu ikkatram ticību sev, saviem spēkiem,
strādāt – lai dzīvotu labāk!
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Siguldas novadā dzimstības
rādītāji sasniedz jaunu rekordu
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā šonedēļ ir sasniegts jauns
jaundzimušo novadnieku rekords – līdz 2013.gada 17.decembrim Siguldas novadā reģistrēti 230 jaundzimušie Siguldas novada iedzīvotāji –
117 meitenes un 113 zēni – par deviņiem mazuļiem vairāk nekā 2012.
gadā kopumā, kad tika reģistrēts 221 jaundzimušais.
„Siguldas novadā jau vairākus gada janvārī atklāsim vēl vienu
gadus pieaug dzimstības rādītā- jaunu bērnudārzu,” stāsta Sigulji. Arī šī gada dzimstības rādītāji das novada Domes priekšsēdētājs
būs augstāki nekā pērn – jau šo- Uģis Mitrevics.
brīd pašvaldībā reģistrēts par deSiguldas novada pašvaldība
viņiem novadniekiem vairāk nekā jaundzimušo vecākiem piešķir
2012.gada nogalē. Dzimstības pie- vienu no lielākajiem jaundzimušo
augums un tas, ka aizvien vairāk pabalstiem Latvijā – 2010.gada
jaunās ģimenes izvēlas Siguldu 1.novembrī spēkā stājās saistošie
par savu dzīvesvietu, liek arī paš- noteikumi, kas nosaka, ka tiesības
valdībai nopietni domāt par kva- saņemt pabalstu minimālās algas
litatīvas izglītības nodrošināšanu apmērā par katru novadā deklarējaunajiem iedzīvotājiem – 2010. to jaundzimušo ir tiem vecākiem,
gada nogalē atklājām jaunu bēr- kas Siguldas novadā deklarējuši
nudārzu, šogad skolu un nākamā savu pamata dzīves vietu ne ma-

Siguldieši labdarības akcijā
„Eņģeļi pār Latviju” saziedo
1679 latus
Šī gada 1.decembrī Siguldā viesojās „Eņģeļu ekspresis”, lai īpašā pasākumā atbalstītu labdarības akciju „Eņģeļi pār Latviju” un
aicinātu iedzīvotājus pirms pārejas uz eiro ziedot mājās uzkrātās
latu un santīmu monētas smagi slimo bērnu ārstēšanai. Siguldieši
šim mērķim saziedoja 1679,73 latus (EUR 2390,04).
Paldies visiem ziedotājiem!

zāk 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.
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 veidotas
monētas, kurās iegravēts novada
ģerbonis un mazuļa dzimšanas
gads. 2013.gada otrajā pusgadā
dzimušie mazuļi un viņu ģimenes
tiks godinātas 2014.gada 2.februārī.
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Godina pārus, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk gadus

7.decembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
svinīgā pasākumā sveica 18 Siguldas novada pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadus.
„Stipras, saticīgas ģimenes ir
mūsu vērtība. Siguldas novadā
jau ir tradīcija sumināt jaundzimušos novadniekus un viņu ģimenes, bet turpmāk, katra gada
decembra sākumā, godināsim
arī tos novadniekus, kuri laulībā

nodzīvojuši 50 gadus. Cieņa, atbalsts un ģimenes spēks ir tas,
ko no šiem novadniekiem varam
mācīties. Lepojamies, ka mūsu
novadā ir ģimenes, kuras saticību,
uzticību un paļāvību vienam pret
otru prot saglabāt pusgadsimta

Siguldas novada pašvaldības darba
laiks pārceltajās darba dienās decembrī

garumā un mācīt to saviem bērniem un mazbērniem, stiprinot
mūsu novadu,” pasākumā teica
U.Mitrevics.
Godinot novadniekus, Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļa par
katru laulāto pāri bija sagatavojusi stāstu par pāra satikšanos,
kāzām un atziņu, kas laulātajiem kopdzīvē palīdzējusi. Svinīgajā pasākumā Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļa pāriem pasniedza atjaunotas laulību apliecības, bet muzikālos priekšnesumus sniedza Viktors Lapčenoks.
„Skatoties uz šiem pāriem, ir
redzams, ka mīlestība ir debesu dāvana. Cilvēkam jāmīl katru
dienu, katru stundu, katru mirkli,
un tikai tad sirds runā ar sirdi un
vārdiem „Es Tevi mīlu” ir pasaules jēga,” atzina Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces.
Turpinot skaisto tradīciju, Siguldas novada pašvaldība arī
nākamā gada nogalē godinās pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50
gadus.

Arhibīskaps Jānis Vanags
apmeklē Siguldas novadu

2013.gada decembrī pārceltas divas darba dienas – pirmdiena, 23.decembris, un pirmdiena, 30.decembris, kas pārcelta uz sestdienu, 28.decembri,
tādēļ lūgums pievērst uzmanību Siguldas novada pašvaldības darba laikam.
Darba laiks Siguldas novada Domē, Pils ielā 16, Siguldas pagasta administrācijā un citās pašvaldības pārvaldēs Zinātnes ielā 7, kā arī Allažu un Mores
pagasta administrācijās:
23.decembrī: brīvdiena;
27.decembrī: plkst.8.00–13.00 un plkst.14.00–17.00;
28.decembrī: plkst.8.00–13.00;
30.decembrī: brīvdiena.
Darba laiks Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3:
23.decembrī: brīvdiena;
27.decembrī: plkst.8.00–17.00;
28.decembrī: plkst.8.00–13.00;
30.decembrī: brīvdiena.
Uzmanību! 27. un 28.decembrī saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pielāgošanu eiro Pakalpojumu centrā un pagastu pārvaldēs
nebūs iespējams veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus.

Noslēgusies stikla konstrukciju
uzstādīšana autoostas nojumēm
Atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumu, autoostas pieturvietās uzstādītas
norobežojošas rūdīta stikla konstrukcijas.
SIA „Tehnodizains” stiklu izgatavošanu un uzstādīšanu veica par Ls 9864,24
ar PVN (EUR 14 009,94). Stikli kalpos ne tikai kā dekoratīvs elements, bet arī
iespēja sabiedriskā transporta pasažieriem patverties no mainīgiem laikapstākļiem, un drošības nolūkos tie ir aplīmēti ar vizuāliem elementiem.
Jau ziņots, ka 2012.gadā Siguldā tika atklāta rekonstruētā dzelzceļa stacijas ēka, laukums, Laimas pulkstenis, kā arī izveidots stāvlaukums un satiksmes mezgls, lai apvienotu transporta kustības funkcijas vienā ēkā – Siguldas
dzelzceļa staciju un autoostu.

Ģimene no Siguldas kopā ar Valsts
prezidentu iededza Ziemassvētku egli
Turpinot iepriekšējos gados iedibināto tradīciju, decembra sākumā Valsts
prezidents Andris Bērziņš ar kundzi kopā ar 17 ģimenēm no Latvijas pilsētām
un novadiem iededza Ziemassvētku egli pie Melngalvju nama. Pasākumā piedalījās arī Zaķīšu ģimene no Siguldas novada.
Egles iedegšanas pasākumam tika izraudzītas ģimenes, kas ar savu dzīvesveidu, uzskatiem un rīcību ir pelnījušas tikt īpaši godinātas. Tās pēc Valsts prezidenta aicinājuma izvirzīja Latvijas Pašvaldību savienība, izvērtējot visu Latvijas pašvaldību iesniegtos priekšlikumus. Ģimenēs ir no diviem līdz 11 bērniem, tajā
skaitā aizbildnībā esoši un audžubērni.

Sociālajā tīklā izveidots viltus
Pašvaldības policijas konts

Foto: Māra Grigola

No 6. līdz 8.decembrim Siguldas novadā viesojās
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
Jānis Vanags. Arhibīskaps apmeklēja Rīgas rajona
slimnīcu, Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļu un
Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” ﬁliāli „Allaži”, kā arī tikās ar Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas un Allažu pamatskolas
skolēniem un pedagogiem.
Vizītes laikā J.Vanags Siguldas novada Kultūras
centrā vadīja pārrunas par tēmu „Kas traucē dzīvot ar
svētību?” un sprediķoja dievkalpojumos Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
6.decembrī arhibīskaps tikās ar Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu un Domes deputātiem.
Tikšanās laikā arhibīskaps novērtēja Siguldas novada
straujo attīstību un novada pašvaldības sadarbību ar luterāņu draudzēm. Kā veiksmīga tika vērtēta pašvaldības
un luterāņu draudžu sadarbība, gan atbalstot infrastruktūras sakārtošanu pie dievnamiem, gan sadarbojoties
kultūras jomā, piemēram, organizējot koncertus Siguldas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā Opermūzikas svētku laikā
un koncertu ciklu „No Ziemassvētkiem līdz vasarsvētkiem” Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
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Siguldas novada Pašvaldības policija informē, ka interneta vietnē
www.twitter.com nezināmas personas ir izveidojušas Pašvaldības policijas kontu. Ne Siguldas novada pašvaldība, ne Pašvaldības policija nav šī
lietotāja izveidotāji un uzturētāji.
Ziņas, kas ir publicētas līdz šim, nav ne patiesas, ne arī saskaņotas ar Siguldas novada pašvaldību, tās neatspoguļo iestādes oﬁciālo viedokli. Siguldas novada Pašvaldības policija ir vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu par novada
ģerboņa nelikumīgu izmantošanu un cilvēku maldināšanu, kā arī par viltus proﬁlu ir ziņots sociālā tīkla twitter.com administrācijai.

Pakalpojumu centrs strādās arī sestdienās;
būs pieejamas juridiskās konsultācijas
Lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu Siguldas novada pašvaldībā, no 2014.gada sākuma Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrs, kas atrodas Raiņa ielā 3, strādās piektdienās līdz plkst.17.00
un arī sestdienās no plkst.9.00 līdz 12.00.
Sestdienās Pakalpojumu centrā
varēs deklarēt dzīvesvietu, saņemt
Siguldas ID kartes, iesniegt iesniegumus un saņemt citus pakalpojumus.

Nākamajā
gadā
Pakalpojumu centrā katru pirmdienu no
plkst.16.00 līdz 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Novadniekiem būs iespēja saņemt
juridiskās konsultācijas ar pašvaldības funkcijām saistītos jautājumos.
Uz konsultācijām aicinām pieteikties
pa tālr.80000388.
Jau ziņots, ka 2013.gadā Pakalpojumu centrs svinēja piecus
gadus. Nedēļā to apmeklē aptuveni 200 cilvēku. Saziņa ar centra
darbiniekiem notiek arī pa e-pastu

pakalpojumucentrs@sigulda.lv
un bezmaksas informatīvo tālruni
80000388, pa kuru ikdienā tiek saņemti aptuveni 50 zvani.
Pakalpojumu centra darba laiks
2014.gadā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un arī piektdienās no
plkst.8.00 līdz 17.00, bet sestdienās
no plkst.9.00 līdz 12.00.

Īslaicīgas izmaiņas
notariālo apliecinājumu
saņemšanā
No 20.decembra līdz 2014.gada
5.janvārim Siguldas novada Bāriņtiesas locekles Ingunas Zirnes
prombūtnes laikā notariālos apliecinājumus varēs saņemt pie zvērinātas notāres Ingas Dreimanes,
kura pieņem Valdemāra ielā 1A,
Siguldā.
Tālrunis uzziņām 67973122.
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Pašvaldība arī turpmāk piedāvās atvieglojumus 11 autobusu maršrutos
Pēc Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas liedz pašvaldībām noteikt atvieglojumus sabiedriskā transporta biļetēm, kā vienīgo kritēriju minot tikai iedzīvotāju
deklarēto dzīvesvietu, Siguldas novada pašvaldība izskatīja vairākus
risinājumus, lai novadā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot ID kartes, varētu lietot 11 autobusu maršrutus, kuri novadniekiem bija pieejami kopš
2012.gada septembra.
18.decembra Siguldas novada
Domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi „Par braukšanas
maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”, kas paredz, ka
tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā
no biļetes cenas, neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas, ir pirmsskolas vecuma bērniem un tos pavadošajai personai, personām ar

I, II, III grupas invaliditāti, personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un tos pavadošajai personai,
vispārizglītojošo un profesionālās
ievirzes skolu skolēniem, pirmās
klases skolēniem un tos pavadošajai personai, kā arī personām no
75 gadiem. Tāpat tiesības braukt
bez maksas ir noteiktas Siguldas
novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušajām perso-

nām līdz 75 gadu vecumam. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, pasažieriem autobusa
vadītājam ir jāuzrāda skolēna vai
invalīda, vai pensionāra apliecība,
vai arī Siguldas novada iedzīvotāju
identiﬁkācijas karte.
„Jau 2012.gadā pašvaldība radīja iespēju autobusu maršrutus,
kas nodrošināja Siguldas novada
izglītības iestāžu skolēnu pārvadājumus, bez maksas lietot ne tikai pirmklasniekiem un citu klašu
skolēniem, bet arī viņu māmiņām,
vecākiem, brāļiem un māsām, saprotot, ka šāda iespēja jādod tiem,
kas ar saviem nodokļiem uztur šos
maršrutus. Domājot par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada

Turpinās sarunas par braukšanas
atvieglojumu piešķiršanu Rīgā
Ņemot vērā Rīgas domes noteikto divu mēnešu pārejas periodu jaunajiem sabiedriskā
transporta izcenojumiem, Siguldas novada pašvaldība turpina sarunas par braukšanas
atvieglojumu piešķiršanu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem Rīgas sabiedriskajā
transportā.
Patlaban, saskaņā ar Rīgas domes 17.decembra ārkārtas sēdes lēmumu, Siguldas novada
iedzīvotāji, tāpat kā rīdzinieki, 2014.gada janvārī un februārī par braucienu Rīgas sabiedriskajā
transportā maksās 0,60 eiro, kas ir 50% no pašizmaksas un iepriekš noteiktā tarifa. Atlaides
mēnešbiļetēm, kas agrāk bija plānotas tikai rīdziniekiem, janvārī un februārī būs spēkā arī nerīdziniekiem.

iedzīvotājiem, tika izveidots jauns maršruts pilsētas robežās, kas,
primāri nodrošina novada skolēnu,
senioru un sociāli mazaizsargāto novadnieku pārvietošanos. Vēl
viens maršruts, kas kursē tikai
vasaru nedēļas nogalēs, tika izveidots uz Siguldas pilsētas kapsētu.
Visi bezmaksas autobusu maršruti
ir pašvaldības rūpes par bērniem
un sociāli mazaizsargātajiem. Pašvaldības apkopotā statistika apliecina, ka 2013.gadā lielākā daļa no
vairāk nekā 113 tūkstošiem pasažieru ir bijuši skolēni un mūsu seniori – iedzīvotāji, kuru droša pārvietošanās ir ļoti svarīga,” skaidro
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Uzsākta Opermūzikas svētku biļešu pārdošana
Ir uzsākta biļešu tirdzniecība uz XXII Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas svētkiem.
Tās var iegādāties visās „Biļešu Paradīzes” kasēs un Siguldas novada Kultūras centra
biļešu kasē.
Patlaban biļetes pieejamas uz Žorža Bizē operas „Karmena” oriģināliestudējumu sestdien,
2.augustā plkst.21.00, un uz Galā koncertu 3.augustā plkst.17.00.
Biļešu cena no EUR 15–57 (Ls 10,54–40,06).
Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu īpašniekiem Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē (Pils iela 10, tālr.66117114) būs iespēja iegādāties biļetes ar atlaidēm – EUR 4
(Ls 2,81) uz vienu biļeti.
Veicot rezervāciju – piecpadsmit biļetes vienā pirkuma reizē, viena biļete bez maksas.
Dace Pleša

Pašvaldības 2013.gada darba izvērtējums

„2013.gads ir bijis izaicinājumiem bagāts un vairākiem ļoti svarīgiem darbiem piepildīts. Izdevies ieguldīt ļoti nozīmīgas investīcijas izglītības un aktīva dzīvesveida infrastruktūras attīstīšanā. Izdevies sakārtot pašvaldības īpašumā esošās ielas un ceļus, kas bija vissliktākajā stāvoklī, atjaunojot to segumu, kā arī izbūvējot jaunus bruģētus
trotuārus. Šajā jomā arī turpmākajos gados plānojam paveikt nozīmīgus uzlabojumus. Esam sasnieguši ļoti augstus
rezultātus tūrisma jomā, palielinot pie mums atbraukušo tūristu skaitu.
Pašvaldība ir saņēmusi vairākas balvas dažādās nominācijās kā apliecinājumu mūsu labi padarītajam darbam.
Turpmākajos gados mūs gaida ļoti nozīmīgi paveicamie darbi gan infrastruktūrā, gan citās jomās, lai Siguldas novada iedzīvotāji dzīvotu labāk,” rezumē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Pašvaldība

Plānots, ka Siguldas novada Domes saistošie noteikumi „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
stāsies spēkā mēneša laikā pēc
Vides un reģionālās attīstības
ministrijas saskaņojuma. Līdz tam
pašvaldība turpinās nodrošināt
iespēju novadniekiem minētos
autobusa maršrutus izmantot bez
maksas.

rās iegravēts novada ģerbonis, ma- šanā, tika organizētas izbraukumu
Siguldas novada pašvaldības zuļa dzimšanas gads un Siguldas sēdes Morē, Jūdažos un Allažos.
kopējais budžets ir Ls 14 772 188 Jaunās pils kontūra 3D tehnikā.
Šajā gadā piecu gadu jubileja tika
Siguldas novada pašvaldība svi- atzīmēta Siguldas novada pašvaldī(EUR 21 018 930), tai skaitā ieņēmumi – Ls 11 828 169 (EUR 16 829 968), nīgā pasākumā sumināja 18 pārus, bas Pakalpojumu centram, kas atrobet atlikums no gada sākuma – kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vai- das Raiņa ielā 3.
Ls 519 671 (EUR 739 426). Aizņēmu- rāk gadus.
Vasarā Pašvaldības policija orgami no Valsts kases – Ls 2 424 348
Siguldas ID karti līdz 17.decem- nizēja trīs bezmaksas nodarbības
brim saņēmuši 11 455 iedzīvotāji, velosipēdu vadītāju apmācībai, kuru
(EUR 3 449 536).
Republikas pilsētas domes un kas ir vairāk nekā divas trešdaļas laikā bez maksas vadītāja apliecību
novada domes vēlēšanās Siguldas no visiem Siguldas novadā dekla- saņēma 74 novada iedzīvotāji.
novada Domē tika ievēlēti 15 de- rētajiem iedzīvotājiem.
No 1.jūlija Siguldas novadā tika
Jau otro gadu pašvaldība Sigul- samazināts sadzīves atkritumu apputāti no divām partijām: „Reģionu alianse” (Uģis Mitrevics, Dainis das novada identiﬁkācijas karšu saimniekošanas tarifs, un saskaņā
Dukurs, Jānis Strautmanis, Eva īpašniekiem piedāvā 11 bezmaksas ar normatīvajiem aktiem PSIA „JuViļķina, Līga Sausiņa, Ņina Balode, autobusu maršrutus, kuru nodroši- mis” kļuva par vienīgo atkritumu
Jolanta Borīte, kas nolika mandā- nāšanai 2013.gadā izlietoti gandrīz apsaimniekošanas uzņēmumu Situ, – viņas vietā nāca Ilmārs Lip- 45 tūkstoši latu (64 tūkstoši eiro), guldas novada teritorijā. Turpmāk
skis, kā arī Mārtiņš Zīverts, Jānis un AS „CATA” dati liecina, ka šajā novadniekiem par vienu kubikmetru
Lazdāns, Indra Ozoliņa, Guntars gadā novadnieki bez maksas, uzrā- (1 m3) sadzīves atkritumu jāmaksā
Zvejnieks un Ināra Paegle) un dot ID karti, braukuši vairāk nekā Ls 6,61 bez PVN (EUR 9,41).
„Zaļo un Zemnieku savienība, Na- 113 400 reižu.
Siguldas novada pašvaldība
Siguldas novada pašvaldība, tā- konkursā „Eiropas Gada pašvaldīcionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” (Jā- pat kā iepriekšējos gados, novad- ba 2013” saņēma balvu nominācijā
nis Zilvers, Māris Malcenieks un niekus aicināja uz līdzdalību nova- „Pašvaldība veselībai”. Svinīgajā ceĒriks Čoders). Par Domes priekš- da attīstībā, organizējot astoņas remonijā vairāki siguldieši – Rīgas
sēdētāju atkārtoti ievēlēja Uģi tikšanās reizes ar iedzīvotājiem, rajona slimnīcas valdes loceklis
uzņēmējiem un lauku uzņēmējiem, Valdis Siļķe, Siguldas novada pašMitrevicu.
Siguldas novada pašvaldība go- kā arī akcijas laikā „Dāvini ideju valdības Īpašuma, būvniecības un
dināja 2013.gadā dzimušos novad- Domei” aicināja izteikt viedokli, kā investīciju pārvaldes vadītājs Didzis
niekus pasākumā „Esmu dzimis Si- pašvaldībai saimniekot labāk. Tika Skrodelis un PA „Siguldas tūrisma
guldas novadā”. Mazie novadnieki saņemti vairāk nekā 90 ierosināju- attīstības aģentūra” direktore Laukā dāvinājumu no pašvaldības sa- mi. Lai uzlabotu iedzīvotāju iesais- ra Konstante – saņēma balvas noņēma īpaši veidotas monētas, ku- ti pašvaldības lēmumu pieņem- minācijās „Eiropas Gada cilvēks”.

Pašvaldību uzņēma Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā,
par ko no Latvijas Republikas Veselības ministrijas saņemta Pateicība,
bet no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Atzinības raksts par
sekmīgu dialogu ar iedzīvotājiem,
kā arī daudzveidīgām un arvien jaunām iniciatīvām iedzīvotāju veselības veicināšanai.
Siguldas novada pašvaldība saņēma arī Latvijas Ārstu biedrības
balvu „Veselību stiprinoša pašvaldība”, kā arī ieguva pirmo vietu Veselības nedēļas organizēšanā savā
grupā.
Siguldas novada pašvaldība kampaņas „Uzslavē labu servisu” apbalvošanas ceremonijā saņēma balvas
trīs nominācijās. Siguldas novada
pašvaldība atzīta par „Sabiedrībai
draudzīgāko pašvaldību”, „Uzņēmumiem draudzīgāko pašvaldību” un
„Sabiedrībai draudzīgāko pašvaldību
iestādi e-pakalpojumos”. Gada nogalē pašvaldība ieguva arī Efektīvas
pārvaldības gada balvu.
Siguldas novada pašvaldība ieguva Atzinības rakstu nominācijā „Rekonstrukcija” par Siguldas dzelzceļa
stacijas ēkas un stacijas laukuma I
kārtas rekonstrukciju no Latvijas
Būvnieku asociācijas.

Infrastruktūra

Infrastruktūras objektu sakārtošanai, uzlabošanai un jaunu objektu
izbūvei Siguldas novadā 2013.gadā
ieguldīti 3,8 miljoni latu (5,4 miljoni eiro), no kuriem Siguldas novada
pašvaldības budžeta ﬁnansējums
ir 2,3 miljoni latu (3,3 miljoni eiro),
savukārt Eiropas Savienības ﬁnan-

sējums – 1,5 miljoni latu (2,1 miljoni
eiro).
Kopumā Siguldas novada pašvaldība ceļu infrastruktūras uzlabošanai 2013.gada budžeta ietvaros
izlietoja vairāk nekā 790 tūkstošus
latu (1,1 miljons eiro).
Laurenču ielas rekonstrukcijai Siguldas novada pašvaldība šajā gadā
izlietoja Ls 71 326 (EUR 101 488),
bet nākamajā gadā darbi turpināsies. To realizēšanai plānots ieguldīt vēl Ls 74 748 (EUR 106 357). Gājēju un veloceliņa izbūvē Kalna ielā
Siguldas novada pašvaldība ieguldīja Ls 122 329 (EUR 174 058).
Par 93 452 latiem (EUR 132 970)
tika rekonstruēta Pulkveža Brieža iela posmā no Jaunās ielas līdz
Vārpas ielai, savukārt Ls 61 731
(EUR 87 835) izlietoti Pulkveža Brieža ielas renovācijai posmā no Nītaures ielas līdz Melioratoru ielai un
starp ātruma vaļņiem pie Siguldas
1.pamatskolas, kā arī Strēlnieku un
Mednieku ielu posmu sakārtošanai.
Šī gadā pavasarī un rudenī tika
veikti asfaltbetona bedrīšu remontdarbi ar karstā un aukstā asfalta
ieklāšanas metodi. Tika aizlāpītas
bedrītes vairāk nekā 6700 kvadrātmetru platībā, kam pašvaldība izlietoja vairāk nekā 96 tūkstošus latu
(EUR 136 596).
Pārbūvējot gājēju pārejas un apgaismojumu, uzlabota satiksmes
drošība Raiņa un Pils ielas krustojumā Siguldā.
Pašvaldība šajā sezonā daudzdzīvokļu māju iebraucamo ceļu
un laukumu sakārtošanai piešķīra līdzﬁnansējumu Ls 22 573,74
(EUR 32 119,54) apmērā (noslēgtas
10 vienošanās).
Turpinājums 5.lpp. 
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Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības
darbā un novada attīstībā
Kā ik gadu – novembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs un
pašvaldības speciālisti aicināja iedzīvotājus uz satikšanos, lai runātu
par paveiktajiem darbiem, sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem,
kā arī stāstītu par nākotnes iecerēm.
Šajā gadā, tāpat kā pērn, notika astoņas tikšanās ar Siguldas novada
iedzīvotājiem, uzņēmējiem un lauku uzņēmējiem.
Aicinām iepazīties ar pašvaldības atbildēm uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.
Allažu pamatskola. Pašvaldība rētājs” struktūrvienības „Rīgas ceļu
plāno pasūtīt tehnisko projektu rajons” Siguldas iecirkņa pārstāvi
Allažu pamatskolas renovācijai. Re- Imantu Lārmani pa tālr.29352743.
novācijas darbi varētu tikt uzsākti Lai iztīrītu privātos iebraucamos
triju gadu laikā. Investīciju apjoms ceļus Mores un Allažu pagastos,
varētu būt aptuveni 500 tūkstoši kā arī daļēji Siguldas pagastā, aicilatu (EUR 711,4 tūkstoši). Plānota nām sazināties ar SIA „DGR Serviss”
skolas pilnīga sakārtošana, lai nā- valdes priekšsēdētāju Kasparu Liekamajos 20–30 gados skolā nebūtu piņu pa tālr.29244301 vai e-pastu
jāiegulda lieli līdzekļi. Tiks domāts dgr.serviss@gmail.com.
Plašāka
arī par materiāltehniskās bāzes un informācija par ceļu tīrīšanu ziemā
tehnisko līdzekļu uzlabošanu. Nā- pieejama pašvaldības Īpašumu nokamajā gadā plānots izbūvēt gājē- daļā pa tālruni 67800951.
ju pāreju valsts autoceļam Allažu
Allažu baznīca. Pašvaldība aprēcentrā.
ķinās jumta maiņas izdevumus, lai
Ceļa posms Aparjods – Ancīš- varētu meklēt „LEADER” ﬁnansējukalns. Minētais ceļa posms ir valsts mu vai izskatīt pašvaldības iespējas
īpašums, tāpēc tā uzlabojumi ir at- remontēt jumtu. Pašvaldība aicina
karīgi no VAS „Latvijas valsts ceļi”.
baznīcas ēku pārņemt draudzes
Zaļkalna iela Allažos. Šīs ielas īpašumā.
sakārtošanai nepieciešami aptuveni
Āra trenažieri Morē un Jūdažos.
20 tūkstoši latu (EUR 28,4 tūkstoši), Plānots izbūvēt 2014.gadā.
un darbus plānots paveikt 2014.
Ceļš uz Mori. Pašvaldība atgadā.
kārtoti vērsīsies pie VAS „Latvijas
Piebraucamo ceļu tīrīšana zie- valsts ceļi” ar lūgumu sakārtot šo
mā. Pašvaldība, ņemot vērā nor- ceļa posmu, jo tas ir valsts īpamatīvos aktus, nevar tīrīt privātus šums.
iebraucamos ceļus. Ir noslēgusies
Vecais veikals Morē. Pašvaldīiepirkuma procedūra, un noslēgti ba veic pārrunas ar īpašnieku par
līgumi par ceļu tīrīšanu ziemā. Lai iespējamo ēkas iegādi un tālāku
iztīrītu privātos iebraucamos ceļus sakārtošanu.
ziemā Siguldas pilsētā un daļēji arī
Jūdažu ezers. Pašvaldība turSiguldas pagastā, aicinām sazinā- pinās pludmales iekārtošanu pie
ties ar AS „Latvijas autoceļu uztu- Jūdažu Sabiedriskā centra. Tuvāko

Pašvaldības policija konstatē
pārkāpumus alkoholisko
dzērienu un tabakas
izstrādājumu tirdzniecībā
Siguldas novada Pašvaldības policija 13.decembrī
rīkoja reidu, kura laikā tika apsekotas astoņas tirdzniecības vietas, pārbaudot, kā tiek ievērotas „Alkoholisko dzērienu aprites likuma” un likuma „Par tabakas
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” prasības.
Reida laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu kontrolpirkumus veica nepilngadīga persona.
No astoņām apsekotajām tirdzniecības vietām likumu
prasības neievēroja četru tirdzniecības vietu darbinieki,
kas pārdeva alkoholiskos dzērienus nepilngadīgai personai. Par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsākta administratīvā lietvedība, kuras ietvaros par notikušo saskaņā ar
likumu tiks informēts arī Valsts ieņēmumu dienests.
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība nepilngadīgajiem ir rupjš pārkāpums, par ko pārdevējam pienākas naudas sods no 200 līdz 250 latiem, bet
juridiskās personas saņem sodu no 500 līdz 1000 latiem.
Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis informē, ka līdzīgi reidi notiks arī turpmāk, un
izsaka pateicību novada iedzīvotājiem, kas aktīvi līdzdarbojas šādu pārkāpumu novēršanā.

divu gadu laikā izstrādās Jūdažu
ezera apsaimniekošanas plānu.
Vieta bērnudārzā. Lai uzzinātu par bērna iespēju apmeklēt
bērnudārzu, jāsazinās ar Izglītības
pārvaldes lietvedi Zani Nikāzi pa
tālr.67970914 vai jāielūkojas interneta vietnē www.sigulda.lv – „Pašvaldība” – „Pakalpojumi” – „Bērnudārzā pieteikto bērnu reģistrs”.
Ja bērniem vēl nav pienākusi rinda
pašvaldības bērnudārzā, Siguldas
novada pašvaldība nodrošina līdzﬁnansējumu Ls 100 apmērā privātajos bērnudārzos.
Zinātnes iela. Šogad iela remontēta sešas reizes. Šoziem tiks
izstrādāts tehniskais projekts,
tādējādi 2014. vai 2015.gadā plānota Zinātnes ielas pilnīga rekonstrukcija, kurā nepieciešams ieguldīt aptuveni 300 tūkstošus latu
(EUR 426,9 tūkstoši).
Sporta laukums pie Vējupītes.
Pašvaldībai pagaidām nav iespēju
sakārtot sporta laukumu Siguldas
pagastā, jo tas atrodas uz privātas
zemes un īpašnieks nepiekrīt zemes
maiņai.
Televīzijas iela. Šīs ielas
sakārtošanu ar pilnu asfalta seguma maiņu pašvaldība plāno tuvākajos divos gados, kad, asfaltējot ielu,
tiks mainīts ielas proﬁls, lai uz ceļa
seguma nekrātos ūdens un neveidotos peļķes. Savukārt nākamajā gadā
notiks nobrauktuvju pieasfaltēšana
ne tikai Televīzijas ielā, bet arī citās
ielās, kurās ir paaugstinātas veloceliņa nobrauktuves.
Veloceliņš Ķiparos. Pašvaldība
iespēju robežās plāno izbūvēt velo/
gājēju celiņu uz Ķipariem gar valsts

autoceļu, bet par konkrētiem termiņiem vēl nav iespējams spriest.
Ietve no „Raibā suņa” uz Institūtu. VAS „Latvijas valsts ceļi”, lai
pabeigtu ietves izbūvi un autoceļa remontu minētajā A2 autoceļa
posmā, plāno investēt 2019.gadā.
Pašvaldība tuvākajā laikā izskatīs
iespēju izveidot veloceliņu no autoceļa A2 pa Blaumaņa ielu līdz Pulkveža Brieža ielai, izveidojot savienojumu ar pilsētas veloceliņiem.
Dārzu kooperatīvs „Vējupītes”.
Pavasarī pašvaldība šajā dārzu kooperatīvā uzstādīs ielu nosaukumu
plāksnes.
Ceļš pie veikala „Bullītis”. Siguldas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus rakstīt pieteikumu līdzﬁnansējumam infrastruktūras objektu
sakārtošanai. Ja daudzdzīvokļu māju
apsaimniekotāji un īpašnieki, kas šo
ceļu lieto, nevar vienoties par sadarbību, pašvaldība meklēs risinājumu,
kā cīnīties ar apsaimniekotājiem, kas
neapsaimnieko savus īpašumus.
Atpūtas soliņi. Nākamajā gadā
viens atpūtas soliņš tiks uzstādīts
posmā no Krišjāņa Barona pieminekļa
līdz AS „Latvijas Gāze” iecirknim
Siguldā. Soliņus bija plānots uzstādīt
arī Siguldas pagasta parkā, bet
tā īpašnieks nedod saskaņojumu.
Soliņu izvietošana plānota arī citviet.
Pašvaldības policija. Saņemot
iedzīvotāju ierosinājumus, ka nepieciešams palielināt Pašvaldības
policijas patruļu biežumu, pašvaldība apsver iespēju tuvākajos gados
palielināt štatu apjomu saistībā ar
video novērošanas kameru sistēmas
apkalpošanu. Tomēr kopumā Pašvaldības policijas darbu pagaidām nav

iespējams paplašināt ierobežotā ﬁnansējuma dēļ.
Atkritumu šķirošanas laukums.
Siguldas novada pašvaldība pagājušajā gadā neapstiprināja šķirošanas
laukuma izveidi „Lejasvārnās-1”.
Šogad ir veikti projekta papildinājumi, kā rezultātā pašvaldībai ir jāpieņem lēmums iedzīvotāju vairākuma
interesēs. Par šo jautājumu notiks
deputātu balsojums. Latvijā esošie
normatīvie akti paredz, ka drīzumā
pašvaldība nevarēs ietekmēt šādu
būvju būvniecību ražošanas zonās, ja
būve atbildīs normatīvajiem aktiem
un mērķiem.
Koku izciršana. Patlaban pēc pašvaldības lūguma Dabas aizsardzības
pārvalde un VAS „Latvijas valsts
ceļi” organizē bīstamo koku izciršanu Gaujas ielas ceļa posmā no Cēsu
ielas līdz Gaujas tiltam.
Veloceliņu apgaismojums. Laternas ir uzstādītas atbilstoši projektam
un normatīvajiem aktiem. Pašvaldība
aicina iedzīvotājus, kuriem ielu apgaismojums naktīs traucē, vērsties
ar iesniegumu Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldē, jo atsevišķas
laternas iespējams izslēgt.
„Aerodium”. Pašvaldība nākamā
gada pavasarī pasūtījusi neatkarīgu
ekspertīzi, kas veiks trokšņa mērījumus, lai izvērtētu „Aerodium” darbību un iespējamo trokšņa līmeņa
paaugstinājumu, kas traucē iedzīvotājiem.
Neapstrādāta zeme. Lai motivētu
lauksaimniekus apsaimniekot savus
īpašumus, pašvaldība noteikusi 3%
papildu nodokli, kas kopā ir 4,5% neapstrādātām zemēm.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti saņēma arī citus svarīgus jautājumus, uz kuriem atbildes tika
sniegtas iedzīvotāju sanāksmēs. Aicinām iesaistīties pašvaldības darbā
un apmeklēt iedzīvotāju tikšanās ar
pašvaldības speciālistiem arī nākamajā gadā!

Ugunsdrošības noteikumi daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
informē, ka ir apzinājis situāciju attiecībā uz VUGD tehnikas piebraukšanas iespējām pa pilsētu iekšējām ielām
un piebraucamajiem ceļiem pie daudzstāvu ēkām, kā arī
izvērtējis līdzšinējo pieredzi, izbraucot uz ugunsgrēkiem
un glābšanas darbiem, un secinājis, ka pie daudzstāvu
ēkām un piebraucamajiem ceļiem un iekšpagalmos tiek
blīvi novietotas automašīnas, it īpaši pēc darba dienas
beigām.
Vairumā gadījumu iekšējās ielas un piebraucamie ceļi pie
ēkām ir par šauru, lai vienlaicīgi uz tiem varētu novietot ie-

dzīvotāju automašīnas un garām tām vēl varētu pabraukt
VUGD tehnika – autocisternas, pacēlāji, autokāpnes u.c. Pie
ēkām novietotās automašīnas nereti traucē arī VUGD tehnikas uzstādīšanu notikuma vietā, līdz ar to tiek apgrūtināta
un kavēta ugunsgrēku dzēšana un glābšanas darbu veikšana,
kā rezultātā var būt arī traģiskas sekas.
Siguldas novada pašvaldība ēku apsaimniekotājiem lūdz
pievērst uzmanību šai informācijai attiecībā uz jau esošajiem iekšpagalmiem, kā arī no jauna veidojot un iesniedzot
projektus transportlīdzekļu stāvlaukumu un iekšpagalmu
izbūvei Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldē.

Pieejams ﬁnansējums tūrisma aktivitāšu veicināšanai
Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un
ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.
Projekta iesniedzējs ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs,
kurš vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē kā zemnieku saimniecība, ﬁziska persona, kas veic saimniecisko darbību, vai
komersants.
Projektu iesniegumu pieņemšana 10.kārtai pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” notiks no 2014.gada 2.janvāra līdz
31.janvārim ar kopējo pieejamo publisko ﬁnansējumu aktivitātei
„Tūrisma pakalpojumu dažādošana” Ls 890 000 (EUR 1 266 355)
apmērā.

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauku pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai
izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS).
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās
aizpildīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā „ES
atbalsts”.

K U LT Ū R A
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„Sigulda 2014” – Eiropas kultūras
galvaspilsētas oﬁciālais partneris
Sigulda ir viena no skaistākajām Latvijas pilsētām. Tā izaugusi uz
Gaujas senlejas abiem krastiem un pārsteidz ar elpu aizraujošām ainavām, seniem notikumiem, maģiskām pilīm, adrenalīnu raisošām aktivitātēm un spilgtiem mūzikas notikumiem visa gada garumā.
Ziema ar sniegotajiem kalniem un pasaules līmeņa sacensībām ir
izveidojusi Siguldu par starptautisku ziemas sporta centru. Vasara ar
pļavas ziedu smaržu, īsāko nakti un neskaitāmiem koncertiem ir laiks,
kad visplašāk iespējams baudīt Siguldas piedāvātās iespējas.
Lai tas būtu rudens zelta lapkritis, ziemas sniegotais klusums, pavasara pumpuru sprāgšana vai vasaras tvanīgums – S!gulda aizrauj!
Sigulda 2014.gada programmu
sāks Turaidas muzejrezervātā
11.janvārī plkst.16.00 ar grāmatas „Rīgas – karaliskās pilsētas
Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums” atvēršanu. Turaidas muzejrezervātā
esošais grāmatas eksemplārs ir vienīgais 1593.gadā Nikolausa Mollīna
faksimila izdevuma iespiestās grāmatas eksemplārs, kas saglabājies
līdz mūsdienām, un līdz ar to ir unikāls Latvijas grāmatniecības vēstures un kultūrvēstures liecinieks.

Grāmata atklājas kā nozīmīgs vēstures avots un kā grāmatniecības
mākslas paraugs. Tajā raksturota
Rīga un tās pilsoņi, kā arī politikas,
modes un sadzīves savstarpējās attiecības 16.gadsimtā. Savukārt Rīga
savu gada programmu sāks ar Grāmatu draugu ķēdi, veidojot tautas
grāmatu plauktu jaunajā Nacionālajā bibliotēkā. Šī grāmata būs viens
no unikālajiem eksemplāriem šajā
grāmatu plauktā.
Pasākuma laikā būs iespēja
piedalīties izstādes „Jaunais un

citādais laiks” atklāšanā, kas no- ir māksliniece, siguldiete Agnese
tiks plkst.16.00 Turaidas muižas Melbārde.
Uz krāšņākiem svētkiem aicipārvaldnieka jaunajā dzīvojamā
mājā. Plkst.16.30 notiks „Gais- nām no 17. līdz 19.janvārim. Si- Jaunajā pilī, kafejnīcās, viesnīcā „Simas ceļš cauri gadsimtiem”, bet guldas Svētku laukumā būs aplū- gulda” un Mākslu skolā „Baltais Flīplkst.17.00 – grāmatas atvēršanas kojami Saimona Beka (Simon Beck) ģelis”. Plkst.16.00 Siguldā no Rīgas
svētki Turaidas pilī.
lielizmēra mākslas darbi sniegā. pienāks īpašais svētku ekspresis un
Janvārī tiks uzsāktas arī Vi- Livonijas ordeņa Siguldas pilī būs sagaidīsim viesus Siguldas dzelzcedes mākslas festivāla „Nature. izvietotas Francijas radošās kom- ļa stacijā ar taustiņinstrumentālista
Urban. Future” (Daba. Pilsēta. pānijas „Picto Facto” lielformāta Kaspara Tobja un videomeistara
Nākotne) aktivitātes. Vai mūs instalācijas „Billevesees”. Siguldas Arta Dzērves elektroniskās mūzikas
nākotnē sagaida dabas uzvara pār pagasta Kultūras namā būs iespēja programmu „Koncerts septiņiem
urbāno vidi? Vai arī urbānās idejas aplūkot Arno Marnica fotoizstādi sintezatoriem”.
Savukārt plkst.17.00, 18.00 un
uzvarēs un daba atkāpsies cilvēka „Koki pilsētā” un Ilvara Veģa „Lampriekšā? Šie ir jautājumi, kuri jau pas”.
19.00 aicinām uz kultūras un māks18.janvārī plkst.19.00 notiks las elektrostacijas atklāšanu Livodivus gadus kalpo par galveno vadmotīvu festivālam, kas atradis risi- „Dzelzs Vilka Jauno Jāņu orķes- nijas ordeņa Siguldas pilī. Dienas iznājumu dabas un pilsētvides sav- tra” CD „Kālabad” prezentācijas skaņā, plkst.19.30, notiks „Dzelzs
starpējām attiecībām. Iedzīvotāju koncerts Siguldas novada Kultūras Vilka Jauno Jāņu orķestra” CD
„Kālabad” prezentācijas koncerts Silīdzdalība un radoša darbošanās centrā.
Visa uzmanība Siguldai tiks pie- guldas novada Kultūras centrā.
izstādēs, akcijās, koncertos, paNākamais lielākais „Sigulda 2014”
staiga pa pilsētu ir notikumi, kuri vērsta 19.janvārī, kad dienas gasniedz iedvesmu. Šī gada festivāla rumā piedāvāsim dažādas mākslas pasākums būs Ziemas festivāls, kas
tēma ir „Ieziemots Siguldā”, un tā un līdzdalības aktivitātes Siguldas notiks no 1. līdz 9.martam.
mākslinieciskās koncepcijas autore novada Kultūras centrā, Siguldas
Jolanta Borīte

IZGLĪTĪBA

Labākie skolēni saņem dāvanā nobraucienu ar vučko Allažos izveidota dabas izziņas taka
Pērn Allažu un Mores pamatskolu skolēni ar izcilām sekmēm saņēma Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa
Mitrevica un Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” direktora, Domes deputāta Daiņa Dukura sagatavoto pārsteigumu – nobraucienu ar vučko. Tā kā skolēni ļoti novērtēja šo pārsteigumu un stāstīja, ka tas devis motivāciju arī
turpmāk pielikt visas pūles un mācīties labāk, šī tradīcija tiek turpināta arī šajā gadā.
Šodien, 20.decembrī, 40 labākie Siguldas novada izglītības iestāžu skolēni brauks ar vučko. Šo aizraujošo braucienu varēs
baudīt tie skolēni, kuri šajā mācību semestrī uzrādījuši labas un izcilas sekmes. Skolēnu skaits tika izvēlēts proporcionāli
skolas kopējam bērnu skaitam. No Siguldas pilsētas vidusskolas aktivitātē piedalīsies 14 visaugstākās sekmes ieguvušie
skolēni, no Siguldas Valsts ģimnāzijas – 10 skolēni, no Siguldas 1.pamatskolas – 8 skolēni, no Allažu pamatskolas un Laurenču sākumskolas – pa trim bērniem, bet no Mores pamatskolas – divi labākie skolēni.

Informācija pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” audzēkņu vecākiem
Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pasaciņa” vadītāja Liene Ābele aicina topošo audzēkņu vecākus uz
tikšanos, lai iepazīstinātu ar iestādi un noformētu nepieciešamo dokumentāciju bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē.
Vecākiem, dodoties uz pirmsskolas izglītības iestādi
„Pasaciņa”, līdzi jāņem medicīnas karte (veidlapa 026) un
potēšanas karte.

Tikšanās ar vecākiem notiks pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” (Skolas ielā 5):
•
piektdien, 3.janvārī no plkst.8.30 līdz 19.00;
•
sestdien, 4.janvārī no plkst.8.30 līdz 13.00;
•
pirmdien, 6.janvārī no plkst.8.30 līdz 19.00;
•
otrdien, 7.janvārī no plkst.9.00, notiks individuālas
tikšanās ar speciālās grupas audzēkņu vecākiem.
Papildu informācija pa tālruni 29438157.
Liene Ābele

Pašvaldības 2013.gada darba izvērtējums
Turpinājums. Sākums 3.lpp.

Allažos izbūvēts apgaismojums
gājēju ielai uz skolu, nodrošinot drošu ceļu skolēniem un visiem Allažu
iedzīvotājiem diennakts tumšajā
laikā. Apgaismojuma izbūve kopumā
no pašvaldības budžeta izmaksāja
vairāk nekā 23 tūkstošus latu (32,7
tūkstoši eiro).
Lai Siguldas dzelzceļa stacija kļūtu par modernu un vienotu transporta mezglu, gada sākumā uz rekonstruēto Siguldas dzelzceļa staciju
pārcēlās Siguldas autoosta un tika

mainīts autobusu galapunkts, bet nosiltināta 21 ēka, izmantojot ES
AS „Pasažieru vilciens” izbūvēja pa- ﬁnansējumu.
augstinātus peronus pasažieru ērtāPēc iedzīvotāju ierosinājuma, pašvaldība uzstādīja 15 jaunus soliņus
kai iekāpšanai vilcienā.
Šogad tika uzsākti un joprojām Siguldā, Morē un Allažos.
turpinās Siguldas Jaunās pils torņa,
SIA „Saltavots” Mores ciemā izbalkona, mazās terases un ieejas būvēja jaunu notekūdeņu attīrīšanas
mezgla rekonstrukcijas darbi. Jau- iekārtu, kā arī tika pabeigta projekta
nās pils lielā terase tika pilnībā no- „Ūdenssaimniecības pakalpojumu atjaukta un pēc tam atjaunota.
tīstība Siguldas novada Mores ciemā”
Apkopota informācija, ka līdz realizācija. Tika veikta arī Krimuldas
2013.gada 1.janvārim Rīgas reģio- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renā, kurā ietilpst 30 pašvaldības, konstrukcija, kā arī ūdensapgādes
Siguldas novads ieguva trešo vietu un kanalizācijas tīklu paplašināšana
daudzdzīvokļu māju siltināšanā – Siguldas pilsētā.

Noslēdzoties „Sorosa fonda Latvija” atbalstītajam projektam „Nāc līdzi,
darīsim kopā”, blakus Allažu pamatskolai atklāta dabas izziņas taka. Tapušas vairākas „stacijas” dabas izzināšanai – Čiekuru grozs, Bērzu sulu birztaliņa, Egļu aleja, Sēņu lasītava, Dabas atkritumu poligons un Varžu kora klase.
Izlikti putnu būri, kas savus saimniekus sagaidīs pavasarī, un vairākas putnu
barotavas, kas ļaus putniņiem izturēt ziemas salu. Īpaša siena ļaus slepus novērot
putnu rosīšanos, pašiem paliekot neredzamiem.
Tapuši dabas apguves metodiskie materiāli nodarbībām un spēlēm ārā. Takas
tapšanā lielu atbalstu jau pavasara Lielajā talkā sniedza vecāki, kas attīrīja un
sakopa egļu aleju, kura tagad kā Egļu iela aicina apgūt māju numerāciju un citas
matemātiskas lietas.
Ināra Paegle

Ziemassvētku vecīša akadēmija aicina
Gaidot Ziemassvētkus, 21. un 22.decembrī, Siguldas novada Jaunrades
centra Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” un tirdzniecības centrs „Raibais
suns” aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt Ziemassvētku vecīša akadēmiju.
21.decembrī Ziemassvētku vecīša akadēmija no plkst.11.00 līdz 15.00,
plkst.12.00 interaktīva izrāde „Ziemassvētku pasaka no tālās Lapzemes”.
22.decembrī Ziemassvētku vecīša akadēmija no plkst.11.00 līdz 14.00,
plkst.12.00 ciemosies Ziemassvētku vecītis ar pārsteigumu maisu.
Gaidīsim jūs tirdzniecības centrā „Raibais suns”!

Izglītība

(EUR 1 366 525) apmērā. Bērnudārzu,
1.septembrī tika atklāta Laurenču kas būvēts pēc PII „Ieviņa” tehniskā
sākumskola, kurā patlaban mācās projekta, plānots atvērt 2014.gada
128 skolēni – nokomplektētas trīs janvārī.
pirmās klases un pa vienai klasei 2.–6.
Šajā gadā turpinājās bērnudārza
klašu grupā. Mācību procesu skolā „Pīlādzītis” vienkāršotās rekonstrukcinodrošina 20 pedagogi. Bijušās Sigul- jas darbi, izremontējot vēl divas grupidas novada vidusskolas ēkas renovā- ņas par Ls 65 856 (EUR 93 705).
Pie Mākslu skolas „Baltais Flīcijā pašvaldība ieguldījusi vairāk nekā
520 tūkstošus latu (740 tūkstošus ģelis”, Šveices ielā 17, tika izbūvēta
eiro).
autostāvvieta 42 automašīnām, no
2013.gadā pašvaldība uzsāka jau- kurām divas – cilvēkiem ar īpašām vanas pirmsskolas izglītības iestādes jadzībām. Papildus tam tika izbūvēta
„Pasaciņa” būvniecību, kas drīzumā arī gājēju ietve un labiekārtota apkārtiks noslēgta. Bērnudārzā mācīsies tējā teritorija. Kopumā tika izlietoti
vairāk nekā 130 bērni, tiks nodrošinā- Ls 39 400 (EUR 56 060).
tas 30 darbavietas. Projekta kopējās
izmaksas plānotas 960 399,42 latu
Turpinājums 6.lpp. 
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Pašvaldības
2013.gada darba
izvērtējums
Turpinājums. Sākums 3. un 5.lpp.

Stāvlaukums ar ietvi tika izbūvēts
arī pie bērnudārza „Saulīte”, Institūta ielā 3. Pašvaldība par veiktajiem
darbiem samaksāja 14 484 latus
(EUR 20 609).
Siguldas Valsts ģimnāzija, pulcējot
absolventus uz salidojumu, svinēja 95
gadu jubileju, kurā Siguldas novada
pašvaldība skolai dāvināja Ls 13 000
(EUR 18 487) 30 planšetdatoru ar pielāgojamo klaviatūru iegādei.
Šajā gadā skolēnu aktivitāte, piesakoties darbam vasarā, bijusi vēl augstāka nekā iepriekšējā gadā, pavisam
pieņemti 296 skolēnu pieteikumi (salīdzinājumam 2012.gadā – 254).
Siguldas novada pašvaldība 5000
latu (EUR 7114,36) apmērā atbalstīja
desmit skolēnu vasaras nometnes.
Saskaņā ar Izglītības likumu visiem
izglītības iestāžu skolēniem tika nodrošinātas mācību grāmatas un darba
burtnīcas, kuras izglītības iestāde bija
noteikusi par nepieciešamām.
Bērnudārzam „Ieviņa” piešķirts Ekoskolas nosaukums.
Latvijas 26.informātikas (programmēšanas) olimpiādes ﬁnālsacensībās
vecākajā grupā I pakāpes diplomu un
zelta medaļu izcīnīja Ojārs Vilmārs
Ratnieks (skolotājs Pēteris Zariņš),
tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties
atlases kārtas sacensībās, lai izcīnītu tiesības startēt Baltijas olimpiādē
Rostokā (Vācija) un Vispasaules olimpiādē Brisbenā (Austrālija), kur iegūtas
attiecīgi sudraba un bronzas medaļas.
Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošā darba konkursa noslēguma
pasākumā apbalvojumu saņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Vilnis
Trupavnieks.
Sabiedriskā organizācija „Ata Kronvalda fonds” 2012./2013.mācību gadā
„lielo skolu” grupā 8.vietā ierindoja Siguldas Valsts ģimnāziju, bet 85.vietā –
Siguldas pilsētas vidusskolu. Savukārt
„mazo skolu” grupā 11.vietā ierindoja
Allažu pamatskolu, bet Siguldas 1.pamatskolu – 27.vietā.
2012./2013.mācību gadā bērnudārzu, pamatskolu vai vidusskolu absolvēja 476 novadnieki. Savukārt jaunajā
mācību gadā Siguldas novada skolās
mācības uzsāka 1872 skolēni no 1.
līdz 12.klasei. 1.klasē mācības uzsāka
rekordliels skolēnu skaits – 230 bērni.

Kultūra

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkos piedalījās 15 Siguldas
novada amatiermākslas kolektīvi jeb
aptuveni 430 dalībnieki, kā arī dalībnieces no TLMS „Vīgrieze” un „Sigulda”. Jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte” un pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”
valsts ﬁnālskatēs ieguva godalgotas
vietas. Lai dalībnieki varētu piedalīties
svētkos, pašvaldība piešķīra ﬁnansējumu – Ls 47 430 (EUR 67 487) – repertuāra apguvei, dalībai skatēs un svētkos,
kā arī tērpu un mūzikas instrumentu
iegādei.
Siguldas novadā 2013.gadā bija
daudzveidīgs kultūras piedāvājums –
notika gandrīz 300 kultūras pasākumi.
Novadā darbojas 31 amatiermākslas
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kolektīvs, iesaistot vairāk nekā 570 jams izmantot tikai konkrētas bibliotē- tam 2013.gadā piešķīra Ls 26 200 novada Domes priekšsēdētājs Uģis
iedzīvotāju.
Mitrevics svinīgā pasākumā – Goda
kas lasītājiem.
(EUR 37 279,24).
Siguldas novadā īstenoti dažādi
Pašvaldība sniedz atbalstu Siguldas dienā – godināja 87 novadniekus. Svētkultūras notikumi Ls 105 260 vērtībā
novada prioritāro sporta veidu attīstī- ku laikā piespraudi valsts karoga krā(EUR 149 771), savukārt izglītības un
Valdība apstiprināja ﬁnansējuma bai un bērnu un jauniešu treniņprocesa sās saņēma aptuveni 6000 iedzīvotāju.
kultūras projektu atbalstam piešķirti piešķiršanu Siguldas Sporta komplek- nodrošināšanai. Šim mērķim izlietoti
Siguldas Novada svētku laikā tika
vairāk nekā Ls 20 200 (EUR 28 742).
sa būvniecībai un Bobsleja un kama- Ls 42 400 (EUR 60 329,76), par prio- atzīmēta novada 10 gadu jubileja.
Bijušā „Radio Sigulda” jaunie īpašSiguldā norisinājās Starptautiskais niņu trases „Sigulda” rekonstrukcijas ritāti nosakot tieši bērnu un jauniešu
nieki – radio dīdžeji Egons un Einārs
masku tradīciju festivāls. Kā ierasts, projekta īstenošanai. Valdības lēmums sporta veicināšanu.
risinājās arī Starptautiskie Siguldas paredz Siguldas Sporta kompleksa
2013.gadā Siguldas novadā notika Reiteri – izveidoja jaunu radio, pārdēOpermūzikas svētki, „Kremerata Bal- projekta īstenošanai nākamajā gadā vairāk nekā 200 dažāda mēroga sporta vējot to par „Radio 7”.
tica” festivāls, Blūza svētki, Dailes novirzīt ﬁnansējumu EUR 1 465 600 pasākumu.
Siguldas novada pašvaldība Rīgas
teātra diena, festivāls bērniem „Iz- (Ls 1 030 030) apmērā, bet 2015.gadā –
Šogad Siguldā risinājās 23. Latvijas rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas
laidums Brīnumskapī”, Muzikālās EUR 1 395 315 (Ls 980 633) apmērā. Vienības velobrauciens, kas bija veltīts jaundzimušo aprūpes tehnoloģiju
brokastis. Turaidā notika Pils diena, Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” „Tour de France” simtgadei. Notika arī modernizācijai piešķīra 15 000 latu
kurā uz salidojumu pulcējās 25 gadus rekonstrukcijas projekta īstenošanai tradicionālais Siguldas pusmaratons (EUR 21 343). Iegādāts aparāts bērna
ilgušo arheoloģijas ekspedīciju dalīb- 2014.gadam atvēlēts aptuveni miljons un kalnu maratons.
sirds toņu monitorēšanai un pieraksnieki. Siguldā notika pirmā Eiropas eiro (703 tūkstoši latu). Lai īstenotu
tam, jaundzimušo apsildāmā gultiņa,
jauno profesionāļu kora nometne, kas Siguldas Sporta kompleksa ideju, būs
jaundzimušo nazālās divfāziskās ne2013.gadā Siguldas novada pašval- invazīvās plaušu ventilācijas iekārta,
bija kā iesākums vērienīgajam Eiropas nepieciešams arī pašvaldības ﬁnansēkultūras galvaspilsētas „Rīga 2014” jums aptuveni 2,86 miljonu eiro (2 mil- dība un Tūrisma informācijas centrs kā arī trīs jauni stacionārie vakuumprojektam.
joni latu) apmērā. Sporta kompleksu piedalījās 15 tūrisma izstādēs, lai po- sūkņi un pārvietojamais vakuumPašvaldība ar Ls 3000 (EUR 4269) plānots uzbūvēt 2015.gadā.
pularizētu Gaujas nacionālo parku (NP), sūknis ūdensdzemdību zālē. Tāpat
ﬁnansējumu atbalstīja mākslas proceŠogad atklāts Siguldas Sporta un prezentējot jauno Gaujas NP tūrisma pašvaldība palielināja Rīgas rajona
sus novadā, palīdzot izveidot izstādes aktīvās atpūtas centrs, kurā 1,25 ki- zīmolu „Enter Gauja”.
slimnīcas pamatkapitālu par vairāk
Mākslas un kultūras telpā „Siguldas lometru garumā izbūvēta saldēta disApstiprināta Siguldas pils komplek- nekā 4500 latiem (EUR 6403), kas
Tornis” un atbalstot mākslinieku rado- tanču slēpošanas trase, zem kuras se- sa attīstības stratēģija 2013.–2018. ir daļējs maksājums par datortomošo darbību.
guma atrodas saldējošā sistēma, kas gadam.
grāfa lampas nomaiņu. Diagnostikas
Siguldā tika atklāts Venēcijas bien- ļauj uzturēt sniega segumu un uzsākt
Lai veicinātu Siguldas pils komplek- ierīces spuldzes nomaiņa pilnībā iznāles 2012.gada Latvijas ekspozīcijas distanču slēpošanas sezonu ātrāk, kā sa attīstību, radošās uzņēmējdarbī- maksā 18 148 latus (EUR 25 822), ko
objekts „Iekšējā brīvība”.
arī nodrošina tās nepārtrauktu darbību bas programmas „Brigāde” konkursa pašvaldība segs divu gadu laikā. PaVasarā Sigulda radoši informatī- mainīgos laikapstākļos. Trases kop- ietvaros ﬁnansējumu līdz 2000 latiem pildus tam Siguldas poliklīnikai tika
vajā telpā „Esplanāde 2014” izziņoja garums ir 1,4 kilometri. Trase vasarā (EUR 2845,74) saņēma šādi projekti, veikts ūdensapgādes un kanalizāciEiropas kultūras galvaspilsētas gada izmantojama skrituļošanai, nūjošanai kurus attīstīs Siguldas pils kompleksa jas sistēmas remonts par Ls 25 186
festivālu programmu, jo Sigulda 2014. un skriešanai, ko nodrošina koka mul- ēkās: „Lux Palatium”, „Spieķu darbnī- (EUR 35 836).
gadā kļūs par partnerpilsētu Rīgai kā čas seguma josla gar asfaltēto daļu ca”, „Siguldas radošā industrija”, „VikRīgas rajona slimnīcā radīts LatviEiropas kultūras galvaspilsētai.
jā pirmais ārstniecības komplekss ar
visā trases garumā. Kā papildu iespē- tora vēstules”, kā arī „Oma Bike tūre”.
Siguldas pagasta Kultūras nams, ja Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Briti atzinuši Siguldu par labāko tū- „biofeedback” tehnikas pielietošanu.
piesaistot „LEADER” projektu ﬁnan- ir Austrumeiropā augstākais (30 m) risma galamērķi rudenī.
Pašvaldība jau otro gadu organizēja
sējumu, iegādājās skatuves gaismas kāpšanas aktivitāšu tornis ar unikālu
Veselības dienu, kas notika maijā un
iekārtas, savukārt Mores pagasta Tau- koka arhitektūru, kas piedāvās vairāk
septembrī. Dažādas lekcijas, ārstus un
tas namā veikts elektroinstalāciju re- nekā 20 aktivitātes un gigantiskas
Līdz 2013.gada decembra sākumam citus izmeklējumus kopumā apmeklēja
monts, labiekārtots skatuves apgais- šūpoles ar 7 metru brīvo kritienu, un dažādos pabalstos novada iedzīvo- apmēram 1000 Siguldas novadā deklamojums. Allažu pagasta Tautas namā vairāk nekā 150 metru garu nobraucie- tājiem izmaksāti 160 tūkstoši latu rēto iedzīvotāju.
veikts kabinetu remonts.
Šogad svinējām 85 gadu jubileju
nu. Sporta un aktīvās atpūtas centra (228 tūkstoši eiro). Sociālo palīdzību
Siguldas novada Domes priekšsē- izveide ar Igaunijas – Latvijas – Krie- vismaz vienu reizi mēnesī saņēmuši māksliniekam, „Siguldas novada Goda
dētājs Uģis Mitrevics un ilggadējais vijas programmas ﬁnansiālu atbalstu 1733 iedzīvotāji (818 ģimenes), kas ir novadniekam 2013” Voldemāram GuOpermūzikas svētku rīkotājs Dainis izmaksāja aptuveni 2 miljonus eiro (1,4 mazāk nekā 2012.gadā, kad palīdzī- dovskim. Nomināciju „Siguldas novada
Kalns parakstīja līgumu par 2014.gada miljoni latu).
bu saņēma 2310 novadnieki. Kopumā Goda novadnieks 2013” saņēma arī
Starptautisko Siguldas Opermūzikas
Atklāts sporta laukums pie Siguldas 2013.gadā sociālajiem pakalpojumiem Gunārs Skriba.
svētku organizēšanas uzticēšanu paš- 1.pamatskolas, kura izbūvei pašvaldī- un sociālajai palīdzībai pašvaldība iz„Siguldas novada Goda novadnieks
valdībai.
2012” Aivars Janelsītis Latvijas Pašba izlietoja vairāk nekā 330 tūkstošus lietoja Ls 272 460 (EUR 387 675).
Turaidas muzejrezervāta direktore latu (481,2 tūkstoši eiro). RekonsSiguldas novada Dienas centrā dar- valdību savienības kongresā saņēma
Anna Jurkāne saņēma Lielo Fēliksa truēts arī sporta laukums pie Allažu bojas 29 organizācijas, atbalsta gru- Atzinības rakstu par nopelniem demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts
balvu par izciliem nopelniem Latvijas pamatskolas. Tā rekonstrukcija paš- pas un klubi.
vēstures izpētē un muzeoloģijas attīs- valdībai ar Eiropas Savienības Eiropas
Pašvaldība 2013.gada sākumā iz- un Latvijas Pašvaldību savienības attīšanā, bet ar augstā valsts apbalvo- Lauksaimniecības fonda lauku attīstī- veidoja Daudzbērnu ģimeņu atbalsta tīstībā, strādājot par Siguldas pilsētas
juma – LR Ministru kabineta balvas – bai (ELFLA) atbalstu izmaksāja vairāk programmu, kurai pieteikušās 165 no- domes deputātu.
Jāzepa Vītola 150.atceres gadā, Jāpiešķiršanu tika sveikts Dainu kalna nekā 70 tūkstošus latu (99,6 tūkstoši vadnieku ģimenes, kurās aug 549 bērni.
Biedrības „Aicinājums Tev” un „Cerī- zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiskulptūru autors, tēlnieks Indulis Ojārs eiro). Papildus tam sporta laukumā
jas 93.dzimšanas dienā baritons Kalvis
Ranka.
pie Siguldas 1.pamatskolas un Allažu bu spārni” svinēja 10 gadu jubileju.
Siguldas seniori apguva datorpras- Kalniņš par izciliem sasniegumiem
Allažu ķimelis svinēja 190 gadu ju- pārvaldes ēkas uzstādīti āra trenažieri.
bileju, kam par godu tika iesētas ķimeSiguldas novada Domes priekšsēdē- mes programmas „Pieslēdzies, Latvi- mūzikā saņēma „Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un „Swedbank”
nes.
tājs parakstīja sadarbības līgumu par ja!” ietvaros.
Radošā darbnīca un labdarības Gada balvu 2012”.
Siguldas pagasta Kultūras nams šo- Latvijas III Ziemas Olimpiādes orgaGrupa „Gūtmans” izvirzīta Latvijas
gad atzīmēja 40 gadus. Tikpat atzīmē- nizēšanu Siguldā, kas risināsies 2014. centrs ieguva nosaukumu „Pogotava”.
Mūzikas Gada balvai kategorijā „Labāja arī Gaujas nacionālais parks. Vairāki gada martā, kā arī sadarbības līgumus
kais Pop albums” ar albumu „Estrādes
amatiermākslas kolektīvi šogad svinē- par divu Eiropas čempionātu kamaniņu
Dziesmas”.
ja radošās jubilejas.
sportā rīkošanu Siguldā, kas notiks
Siguldas novadā līdz 2013.gada
Šī gada Lielajā talkā, kurā piedalījās
15 amatiermākslas kolektīvu vadī- 2014.gada janvārī.
tāji un kultūras speciālisti apguva LatSiguldas novads ieguva deviņas me- 17.decembrim reģistrēti 230 jaundzi- vairāki simti novadnieku, tika savākti
vijas Kultūras koledžas profesionālās daļas Latvijas Jaunatnes Ziemas Olim- mušie Siguldas novada iedzīvotāji – vairāk nekā 4000 atkritumu maisu –
pilnveides programmu „Menedžmenta piādē, kā arī desmit medaļas Latvijas par deviņiem mazuļiem vairāk nekā aptuveni 95 kubikmetri atkritumu.
2012.gadā kopumā, kad tika reģistrēts
Jau trešo reizi vairākās nominācijās
un mārketinga pamati kultūras projek- Jaunatnes Vasaras Olimpiādē.
tu attīstībai”.
Siguldas novadā darbojas 36 sporta 221 jaundzimušais. Līdz 17.decem- pasniegtas „Siguldas Jauniešu gada
Tika sakārtoti Kropotkinu dzimtas organizācijas (sporta klubi, biedrības, brim aizsaulē aizgājuši 148 novadnieki balvas 2012”.
Vislatvijas otrajā Spēka dienā Sigulkapi.
Siguldas Sporta skola). Siguldas no- (2012.gadā kopumā reģistrēti – 154
das spēka punkts ieguva trešo vietu.
Visās novada bibliotēkās attīstīti vadā gan bērniem un jauniešiem, gan mirušie).
Līdz 2013.gada 14.decembrim Sie-pakalpojumi, piedāvājot attālinātu pieaugušajiem ir iespējas nodarboties
Nākamais gads Siguldas novadam
bibliotēkas izmantošanu – piekļuvi ka- ar dažādiem sporta veidiem – Siguldas guldas novadā deklarējušies 18 556
talogam un grāmatu jaunieguvumiem, novadā kopumā tiek īstenoti 37 sporta iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2012. būs ļoti atbildīgs, jo būsim partnerpilelektronisku grāmatu rezervāciju un veidi. Bērnu un jauniešu vidū šo iespēju gadu iedzīvotāju skaits audzis par 119 sēta Rīgai, kas ieguvusi Eiropas kultūpersonām.
ras galvaspilsētas statusu. Izbaudīiespieddarbu nodošanas termiņu pa- izmanto vairāk nekā 1125 audzēkņi.
Latvijas Republikas proklamēšanas sim kultūras programmu Siguldā un
garināšanu, kā arī piekļuvi pilntekstu
Siguldas novada pašvaldība sporta
abonētajām datubāzēm, kuras iespē- pasākumu organizēšanai un atbals- 95.gadadienā, 18.novembrī, Siguldas Rīgā!
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Apbalvoti „Sporta
laureāts 2013” titula
ieguvēji

SPORTS

2013.gada 20.decembris

Siguldā notiks Eiropas čempionāts kamaniņu sportā
11.decembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un biedrības „Latvijas kamaniņu sporta
federācija” prezidents Atis Strenga parakstīja sadarbības līgumu par Eiropas čempionātu kamaniņu sportā
rīkošanu Siguldā. Līgums paredz abu pušu apņemšanos savstarpēji sadarboties, organizējot 35. FIL Junioru Eiropas čempionātu kamaniņu sportā, kas notiks no 6. līdz 11.janvārim, un 45. FIL Eiropas čempionātu
kamaniņu sportā pieaugušajiem, kas notiks no 20. līdz 26.janvārim Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”.
Saskaņā ar noslēgto sadarbības
līgumu Siguldas novada Dome
apņemas organizēt abu Eiropas
čempionātu atklāšanas ceremonijas, kas notiks 2014.gada 8. un
23.janvārī
plkst.19.00
Svētku
laukumā, kā arī rūpēties par

kultūras programmu trasē. Tiek
plānots, ka sacensībās piedalīsies
sportisti no 30 valstīm.
Šīs
būs
atbildīgākās
un
nozīmīgākās sacensības pirms
Ziemas Olimpiskajām spēlēm Sočos,
un sportistiem būs nepieciešams

Siguldietis Rozītis izcīna 1.vietu
Pasaules kausa 2.posmā junioriem
Ar junioru sniegumu Vācijā – Vintenbergas trasē – noslēdzies Pasaules kausa izcīņas 2.posms junioriem un jauniešiem.

Foto: Ginta Virziņa
13.decembrī Siguldas pagasta Kultūras namā notika svinīgā „Sporta
laureāts 2013” balvu pasniegšanas ceremonija Siguldas novada labākajiem sportistiem un sporta jomas darbiniekiem.
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7.decembrī uz starta līniju devās
19 juniori, kuru vidū bija arī mūsu
jaunais kamaniņu braucējs Riks

Kristens Rozītis, kurš divu braucienu summā, uzrādot laiku 1 minūte
46,477 sekundes, palika nepārspēts.

Viena zelta un divas bronzas medaļas

atbalsts. Iesaistot Siguldas novada
skolas, plānots īstenot Skolu
programmu ar sacensībās startējošo
valstu sportistu atbalsta aktivitātēm.
Šobrīd līdzjutēju aktivitātēm jau ir
pieteikušies 260 Siguldas novada
skolu skolēni.
Pirmajā braucienā Riks uzrādīja
otro labāko laiku 53,253 sekundes,
piekāpjoties vien tādas kamaniņu
sporta lielvalsts kā Vācija dalībniekam Tonijam Grefam, kurš distanci veica 53,148 sekundēs. Otrajā braucienā Rozītim izdevās
uzlabot savu sniegumu – 53,224
sekundes, kas arī ļāva nostiprināties līdera pozīcijā.
Vecākajā grupā jauniešiem, veicot
1000 metru distanci 3.00,1 sekundē,
Edgars Daugulis izcīnīja 1.vietu un zelta medaļu, bet Nauris Juris Deksnis
300 metru distancē uzrādīja personisko
rekordu (42,9 sek.) un sīvā cīņā, tikai
ﬁnišā piekāpjoties otrajai vietai par vienu sekundes desmitdaļu, izcīnīja bronzas medaļu. Jaunietēm Adrija Pelēce,
uzvarot savu skrējienu, ierindojās
piektajā vietā (49,1 sek.). Ēriks Rocēns
startēja 60 metru distancē un
tāllēkšanā, attiecīgi 13.vieta un 10.vieta, savukārt Jeļena Alfjorova 60 m
barjerskrējienā ceturtā, bet 300 metru
distancē ﬁnišēja 20.vietā.
Aina Ziediņa

Decembra sākumā notika Limbažu un Salacgrīvas novada sporta
Apbalvojumus dažādās nominācijās saņēma:
skolas rīkotās sacensības vieglatlētikā, kurās piedalījās vecākās A gru• „Sporta atbalstītājs” – SIA „Siguldas Minerālūdens”;
pas jaunieši un D grupas jaunie vieglatlēti. Limbažu sporta manēžā otrās
• „Aktīvākā sporta organizācija” – biedrība „Siguldas Badminto- kārtas sacensībās pulcējās kupls dalībnieku skaits. Siguldas Sporta
na klubs”;
skolas vieglatlētikas grupu audzēkņi veiksmīgi startēja šajās sacensībās,
• „Labākais sporta skolotājs” – PII „Pīlādzītis” sporta skolotāja kas daļēji parādīja rudens sagatavošanās perioda darba rezultātus.
Mārīte Konrāde;
• „Labākais treneris” – Siguldas Sporta skolas vieglatlētikas treJaunākajā – D grupā – ar lielisku veica 9,8 sekundēs un 57 meiteņu
rezultātu 600 metru distancē tre- lielā konkurencē ieņēma 14.vietu,
nere Gunta Blūmiņa;
• „Labākā jaunā sportiste” – badmintoniste Jekaterina Romanova; neres Guntas Blūmiņas audzēkne bet 200 metru distancē bija 21.
Dārta Auziņa izcīnīja 3.vietu un Vēl D grupā veiksmīgi startēja
• „Labākais jaunais sportists” – snovbordists Artūrs Vasarājs;
• „Labākā sportiste” – kanikrosa pārstāve Signe Turauska ar bronzas medaļu (rezultāts 2.03,8), Krista Prūse, Helēna Zveja un Vilsavukārt tāllēkšanā ar 3,50 metrus nis Lembergs, piedaloties 60 mesavu suni Olvinu;
• „Labākais sportists” – volejbolists Ingars Ivanovs;
tālu lēcienu ierindojās septītajā tru un 200 metru skrējienos, kā arī
• „Labākā komanda” – tituls piešķirts divām komandām: Siguldas vietā. Līna Gaile 60 metru distanci tāllēkšanā.
Sporta skolas U-19 puišu basketbola komandai un hokeja
jauni personīgie rekordi gan Annei
klubam „Sigulda”.
Stalidzānei (60 m – 9,4 s), gan ElizabeBalvu pasniegšanas ceremonijas kulminācija, protams, bija brīdī,
tei Stankevičai (200 m – 33,5 s). Savās
kad tika pasniegta balva „Par mūža ieguldījumu sportā”.
Ziemas sezona ar pirmajiem startiem iesākās Limbažu sporta hallē.
pirmajās vieglatlētikas sacensībās
Šogad to saņēma badmintona sporta aizsācējs un attīstītājs Siguldā
B vecuma grupā (1999.–2000.gadā dzimušie zēni) Siguldas Sporta skolu
jāuzteic Venija Ozola par veiksmīgiem
Inesis Deksnis.
(SSS) pārstāvēja Reinis Rocēns (2000.dz.g.), kurš sīvā ﬁnāla skrējienā,
startiem 60 metru (9,5 s) un 200 medalībniekiem iekļaujoties vienā sekundes desmitdaļā, spēja izcīnīt 3.vietu
tru (33,4 s) distancēs. Estere Vīksne
Siguldas novada pašvaldības
Balvas saņēma kalnu slēpošanas
(rezultāts 7,7 s), bet 200 metru skrējienā Reinim vieta tūliņ aiz goda
600 metrus veica ar teicamu rezultātu,
Pateicības rakstus un balvas par treneres Guntas Gasūnas audzēkņi –
pjedestāla (27,10 s). Patriks Kikusts ar jauniem personīgajiem rekordiem
līdz ar to arī jaunu rekordu šajā
Siguldas novada sportistu un Žanete Gedra, Žaks Gedra, Evelīna
lieliski veica gan 60, gan 200 metru skrējienus. Ralfam Klameram 800 medisciplīnā, un ieņēma 4.vietu. Jāpiemin,
sporta pasākumu atbalstīšanu un Gasūna, Karlīna Lāce, Edgars Žutru distancē 5.vieta un jauns atskaites punkts turpmākai rezultāta izaugska meitenes konkurēja ar gadu
organizēšanu saņēma: SIA „SPORT revskis; vieglatlētikas treneres Aimei. Šajā vecuma grupā Elīnai Zvilnai 800 metru skrējienā 8.vieta.
vecākām sāncensēm.
2000 Latvija”, SIA „Siguldas Di- nas Ziediņas audzēkņi – Toms Ķēdis,
C g r u p ā ( 2 0 0 1 . – 2 0 0 2 . g a d ā 35 tāllēcējus, kur 3 cm šķīra 3.vietu
Sacensībās startēja arī Liene Modzains”, SIA „LGK”, Linda Andrusa, Edgars Daugulis, Ričards Griezītis,
viesu nams „Livonija”, biedrība Artūrs Rušiņš, Valters Rasnačs, dzimušie zēni) 60 metru sprintā no 7.vietas. Oto Laivam ar rezultātu nika, Darja Baranova, Dana Zemlīte,
„A2”, SIA „Igo Japiņa sporta aģen- Kristaps Bruners; dambretes trene- Oto Laivam augstā 11.–12.vieta, 4,03 metri bronzas godalga, bet Renāts Vanags, Gints Jeseris, Martins
tūra”, SIA „R.D.A”, SIA „Bobsleja ra Edgara Ratnieka audzēkņi – Ed- bet 200 metrus visātrāk no SSS Artūram Šķesteram ar jaunu rekordu Cīrulis, Rainers Kašs un Ronalds
Lūkins, krājot pieredzi turpmākajiem
un kamaniņu trase”, SIA „Siguldas gars Straumanis, Mārtiņš Zemlītis, audzēkņiem veica Artūrs Šķesters šajā disciplīnā (4,00 m) – 7.vieta.
Meitenēm C grupā pārliecinoši startiem ziemas sezonā.
Minerālūdens”, Turaidas muzej- Renards Helfrehts; badmintona tre- (31,3 s un 8.vieta) un Daniels
rezervāts, SPA Hotel „Ezeri”, pie- neru Aināra Gurecka un Didža Gu- Strods (31,4 s). Tāllēkšana pulcēja rezultāti sprinta distancēs, kur
Gunta Blūmiņa
dzīvojumu parks „Tarzāns”, kom- recka audzēkņi – Teodors Kerimovs,
plekss „Kaķu māja”, SIA „Maiznīca Jekaterina Romanova, Kristaps JāFlora”, Ivars Jēkabsons, zemnieku nis Gulbis, Ieva Eglīte, Kristaps Kalsaimniecība „Zemzari”, SIA „EZ niņš, Amanda Arnicāne, Rihards SoSiguldas BK/Siguldas Sporta skolas pirmā komanda izcīnījusi 2013.
Studija” (Edgars Zveja), Visvaldis rokins, Nils Turauskis, Liāna
Finālā, startējot vājinātā sastāvā,
gada
Latvijas vicečempionu titulu Siguldā notikušajā klubu komandu traumu guva komandas labākā spēlētāja
Gercāns, SIA „Puķu Elvis”, AS „Si- Lenceviča, Amanda Azarova, Gints
guldas Būvmeistars”, „Aerodium”, Bērziņš, Ardis Daniels Bedrītis; bas- čempionātā badmintonā.
Jekaterina Romanova, mūsu komanda
Pusﬁnālā „SBK/SSS I” komandai ar 1–3 piekāpās „RSP/RBS I” komandai.
kino „Lora”, „North 66”, Kristaps ketbola treneres Agnijas Labrences
Vispirms „SBK/SSS I” komanda
Turauskis, „SEB bankas” Siguldas audzēknis Aigars Ābele; kalnu slē- pārliecinoši ar 4–0 pieveica „LDz/ pretiniekos tika mūsu otrā komanda, Vienīgo uzvaras punktu vienspēlēs guva
ﬁliāle, „Radio 7”, SIA „Vita Mār- pošanas treneres Sandras Melderes RSP/SB Dārta” komandu. Uzvaras kuras sastāvā spēlēja Arturs Akmens, Siguldas „Sporta laureāta 2013” titkets”.
audzēkņi – Elīna Sabīne Nežborte, punktus mūsējiem guva Kārlis Vidass Kristaps Jānis Gulbis, Teodors Keri- ulam izvirzītais K.Vidass.
Siguldas Sporta skola pirmo reizi Rēzija Krastiņa, Kristaps Zeila; vienspēlē vīriešiem, Guntis Lavrinovičs movs, Liāna Lenceviča, Līva Pūka
Sacensību noslēgumā „SBK/SSS II”
godināja savus izcilākos sportistus vieglatlētikas treneres Guntas Blū- un Kārlis Vidass, Ilze Ķīsele un un Amanda Azarova. Ar rezultātu ierindojās 4.vietā, savukārt Siguldas
un izteica pateicību tiem vecākiem, miņas audzēkņi – Estere Vīksna, Ar- Kristīne Ķīsele – attiecīgi dubultspēlēs 3–1 pārāki bija pieredzējušie pirmās trešā komanda, kuras sastāvā spēlēja
kuri ikdienā sniedz atbalstu skolas tūrs Šķesters, Elizabete Stankeviča, vīriešiem un sievietēm – un jauktais komandas spēlētāji, kuriem uzvaras Didzis Gureckis, Rihards Sorokins, Kridarbībai. Balvas saņēma vecāki: Reinis Rocēns, Daniels Strods un pāris G.Lavrinovičs un I.Ķīsele. Ka- punktus guva K.Vidass vienspēlē staps Kalniņš, Diāna Lenceviča un
Romanovu, Lenceviču, Nežbortu, Kristīne Brunere.
tra divu komandu tikšanās sastāv no un dubultspēļu pāri G.Lavrinovičs, Amanda Arnicāne, četros mačos guva
Vīksnu, Zemlīšu, Miltiņu, Dauguļu
Sveicam sportistus un vēlam piecām spēlēm – vīriešu un sieviešu K.Vidass un I.Ķīsele, K.Ķīsele. Jauktajā divas uzvaras, piedzīvoja divus
un Lāču ģimenes, kā arī Dzintars
panākumus arī turpmāk! vienspēlēm, vīriešu un sieviešu dubultspēlē punktu „SBK/SSS II” ko- zaudējumus un kopvērtējumā ieņēma
Rasnačs un Andris Gedra.
Ilze Ratniece dubultspēlēm un jauktās dubultspēles. mandai guva K.J.Gulbis un L.Lenceviča. 7.vietu.

Mūsu vieglatlēti startē Limbažos

Siguldieši izcīna vicečempiona titulu badmintonā
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Laiks un vieta

KULTŪRA

Pasākums

20.decembrī plkst.15.00 Allažos Bluķa vilkšana no Allažu pamatskolas līdz Allažu pagasta
pārvaldei
20.decembrī plkst.19.00
Deju kolektīva „Vizbulīte” Ziemassvētku uzvedums „Vecīša
Siguldas novada Kultūras centrā cimdiņš”
21.decembrī plkst.14.00
Ziemassvētku pasākums Siguldas novada senioriem
Siguldas novada Kultūras centrā
21.decembrī plkst.17.00
Ziemassvētku pasākums Siguldas pagasta pensionāriem.
Siguldas pagasta Kultūras namā Ar izrādi „Eņģeļa pieskāriens” svētkos sveiks Mālpils
amatierteātra „Vēji” aktieri un režisore Liene Cimža.
Pasākumā notiks jubilāru sveikšana, sveicieni, vēlējumi un
muzicēšana kopā ar Aigu Auziņu. Līdzi jāņem groziņš. Ieeja –
bez maksas
21.decembrī plkst.18.00
Pasaka bērniem „Sniegbaltītes Ziemassvētki”
koncertzālē „Baltais ﬂīģelis”
23.decembrī plkst.9.00 Zaļajā
Ziemassvētku tirdziņš. Pieteikties līdz 21.decembrim pa
tirgū
tālr.29575123 (Indra)
27.decembrī plkst11.00 Mores Eglīte pašiem mazākajiem
pagasta Tautas namā
„Čučumuižas Ziemassvētku pasaka” – svētku eglīšu uzvedumi
28.decembrī plkst.12.00 un
15.00 Siguldas novada Kultūras bērniem kopā ar iemīļotā televīzijas raidījuma „Čučumuiža”
rūķu Taustiņa un Kikī, Bonbondziņu, kā arī Krustmāmiņas
centrā
piedalīšanos. Iepriekš pieteikties pa tālr.29548365
28.decembrī plkst.15.00 Allažu Pēcpusdiena aktīvajiem bibliotēkas apmeklētājiem
pagasta bibliotēkā
30.decembrī plkst.18.00
Vecgada koncerts
koncertzālē „Baltais ﬂīģelis”
31.decembrī 23.30 Svētku
Jaunā gada sagaidīšana
laukumā
31.decembrī plkst.24.00 Mores Jaungada nakts balle kopā ar grupu „MedŪsa”. Ieejas maksa –
pagasta Tautas namā
Ls 1 (EUR 1,42)
1.janvārī plkst.00.30 viesnīcā
Jaungada svinības. Ieeja pasākumā: EUR 8,50 vai Ls 6, ar
„Sigulda”
Siguldas ID kartēm: EUR 7 vai Ls 5
No 1. līdz 31.janvārim Siguldas Vides mākslas festivāls „Nature. Urban. Future”
novadā
(Daba. Pilsēta. Nākotne)
6.janvārī plkst.16.00 Allažu
Zvaigznes dienā zvaigžņu stāsti kopā ar Allažu Tradīciju
pagasta bibliotēkā
klubu, Allažu pagasta bibliotēku un Allažu pagasta Tautas
namu. Ieeja – bez maksas
9.janvārī plkst.18.00 Siguldas
Arno Marnica un Ilvara Veģa izstādes „Koki un gaisma pilsētā”
pagasta Kultūras namā
atklāšanas pasākums. Ieeja – bez maksas
9.janvārī plkst.19.00 Siguldas
Diskusiju klubs „Latvieša identitāte”. Piedalās eksperti:
pagasta Kultūras namā
dziesminieks Jānis Cirvelis, dzejniece Daiga Lapāne un
humora dzejas autors Harijs Krūze par tēmu „Māksla un
mākslinieki”. Diskusiju vadīs Uldis Elksnītis.
Ieejas maksa – EUR 3 (Ls 2,11)
11.janvārī plkst.16.00 Turaidas Grāmatas „Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās
muzejrezervātā
rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums. Rīgā 1953.gadā
iespiedis Nikolauss Mollīns” faksimilizdevuma atklāšana.
Ieeja ar ielūgumiem. Informācija pa tālr.26572142
No 17. līdz 19.janvārim
Francijas radošās kompānijas „Picto Facto” lielformāta
Livonijas ordeņa Siguldas pilī instalācijas „Billevesees”
Būs skatāmas mākslas instalācijas un performances
18.janvārī no plkst.15.00 līdz
21.00 Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā
18.janvārī plkst.16.00 Siguldas „Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsēta” prezentācija.
dzelzceļa stacijas laukumā
Grupas „Dzelzs Vilks” taustiņinstrumentālists, komponists
Kaspars Tobis un video mākslinieks Artis Dzērve – „Koncerts
septiņiem sintezatoriem II”
18.janvārī plkst.17.00, 18.00 un Kultūras un mākslas elektrostacijas atklāšana
19.00 Livonijas ordeņa Siguldas
pilī
18.janvārī plkst.19.00 Siguldas „Dzelzs Vilka jauno Jāņu orķestra” albuma „Kālabad”
novada Kultūras centra kinozālē prezentācijas koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada Kultūras centra
kasē. Biļešu cena – EUR 9,96–12,81 (Ls 7–9)
19.janvārī Svētku laukumā
Visas dienas garumā būs aplūkojami Saimona Beka (Simon
Beck) lielizmēra mākslas darbi sniegā
19.janvārī plkst.19.30 Siguldas „Dzelzs Vilka jauno Jāņu orķestra” albuma „Kālabad”
novada Kultūras centra kinozālē prezentācijas koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada Kultūras centra
kasē. Biļešu cena – EUR 9,96–12,81 (Ls 7–9)
20.janvārī plkst.16.00 Allažu
Barikāžu atceres brīdis, materiālu izstāde
pagasta bibliotēkā
25.janvārī plkst.18.00 Siguldas Komēdija „Balkona ragneši”. Biļetes iepriekšpārdošanā
pagasta Kultūras namā
www.bilesuparadize.lv un Siguldas pagasta Kultūras namā.
Biļešu cena – EUR 3,56–7,11 (Ls 2,50–5)

PA S Ā K U M I
25.janvārī plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā
26.janvārī plkst.13.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā

SiguldasNovadaZiņas

Koncerts „Pavasaris janvārī – putni, daba, dzimtene”.
Piedalās vīru koris „Cēsis”, Lapmežciema kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis „Selga”, jauniešu deju kopa
„Dejotprieks” no Iļģuciema, kā arī VEF Kultūras pils vīru
ansamblis Vilņa Salaka vadībā, ansamblis no Stalbes
„Pārgaujas lakstīgalas”, deju grupa no Upesciema „Upes
meitas”, senioru deju kopas „Sniegaroze” un „Preilene” no
Siguldas. Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70)

IZSTĀDES

Laiks un vieta

Pasākums

No 27.decembra līdz 2.janvārim
Mores bibliotēkā
Līdz 7.februārim Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
Līdz 7.februārim Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
No 6. līdz 31.janvārim Siguldas
novada bibliotēkā
No 6. līdz 31.janvārim Siguldas
novada bibliotēkā
No 7. līdz 31.janvārim Siguldas
novada bibliotēkā
No 9. līdz 30.janvārim Siguldas
pagasta Kultūras namā

Izstāde – Edvartam Virzam – 130

No 13. līdz 31.janvārim Allažu
pagasta bibliotēkā
No 15. līdz 31.janvārim Bērnu
literatūras nodaļā
No 27.janvāra līdz
20.februārim Allažu pagasta
bibliotēkā

Mini studijas audzēkņu darbu izstādes „Baltā ziema”
eksponēšana
Ivetas Vecenānes tekstila darbu izstāde
Izstāde „Visas mūža krāsas varavīksnes lokā” –
rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 75 (1939)
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „Spēka avotu
meklējot”
Fotoizstāde „Slīteres aizsargājamai dabas teritorijai 90”
Arno Marnica un Ilvara Veģa izstādes „Koki un gaisma
pilsētā”. Aplūkojama darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00
un sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas
Arņa Ābeles klūdziņu pinumu izstāde
Tematiska izstāde „Puikas, ko lai tagad dara? Upē dzīvo
metru gara Zivs” – Ojārs Vācietis
Elīzas Malcenieces melnbalto fotogrāﬁju izstāde

Romas Katoļu baznīcas
Siguldas draudze.
Mācītājs Ronalds Melkers
24.decembrī plkst.24.00 Kristus
dzimšanas svētku pusnakts Svētā
Mise.
25.decembrī plkst.9.00 Kristus
dzimšanas svētku rītausmas Svētā
Mise.
25.decembrī plkst.12.00 Kristus
dzimšanas svētku dienas Svētā
Mise.
29.decembrī plkst.13.30 Absolventu orķestra (vadītājs Andris
Muižnieks) Ziemassvētku koncerts.
5.janvārī plkst.13.30 Siguldas
jauktā kora „Spārni” un Valmieras
jauktā kora „Valmiera” Zvaigznes
dienas koncerts.





Laiks un vieta

Pasākums

21.decembrī plkst.9.00 Siguldas
1.pamatskolā
21.decembrī plkst.18.00
Bobsleja un kamaniņu trasē
„Sigulda”
26.decembrī plkst.11.00
Siguldas 1.pamatskolā
27.decembrī plkst.19.30
Siguldas Sporta skolā
3.janvārī plkst.19.30 Siguldas
Sporta skolā
No 4. līdz 5.janvārim plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolas sporta
kompleksā
No 6. līdz 10.janvārim Bobsleja
un kamaniņu trasē „Sigulda”
8.janvārī plkst.19.00 Svētku
laukumā
12.janvārī plkst.10.00 Siguldas
1.pamatskolā
14.janvārī no plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā
No 17. līdz 18.janvārim
olimpiskajā centrā „Sigulda”
No 17. līdz 18.janvārim Bobsleja
un kamaniņu trasē „Sigulda”
19.janvārī Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrā
No 20. līdz 26.janvārim Bobsleja
un kamaniņu trasē „Sigulda”
23.janvārī plkst.19.00 Svētku
laukumā

Latvijas Jaunatnes čempionāts badmintonā
Brauciens ar lāpstu. Trešais posms
Sacensības volejbolā „Ziemassvētku turnīrs 2013”
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē „Sigulda” – „RTU”

Siguldas novada
pašvaldība sveic
decembra
jubilārus!

104 gadi

Hermanis
Dzelzkalns



95 gadi

Anna Žagare



Genoveva Janelsīte
Zilvija Jaunliniņa
Ignats Vaivods
Zigrīda Audze
Herta Upmale
Rihards Žūriņš

80 gadi

Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē „Sigulda” – „Salacgrīva”
Latvijas Apvienotā badmintona līga
FIL 35. Junioru Eiropas čempionāts kamaniņu sportā
Eiropas čempionāta junioriem kamaniņu sportā atklāšanas
ceremonija
Sacensības loku šaušanā „Siguldas spieķis”
Siguldas novada skolu sacensības rotaļā „Tautas bumba”
„Latvijas kauss” kalnu slēpošanā, 1.kārta
Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolas kauss
Tautas slēpojums „Sigulda 2014”; Pasaules sniega dienas
aktivitātes
FIL 45. Eiropas čempionāts kamaniņu sportā
Eiropas čempionāta kamaniņu sportā atklāšanas ceremonija

LELB Turaidas draudze.
Mācītājs Didzis Seržāns
24.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
26.decembrī plkst.11.00 Otro
Ziemassvētku dievkalpojums. Pēc
dievkalpojuma visi draudzes locekļi
mīļi aicināti pakavēties ilgāk, lai kopīgi atzīmētu Kristus piedzimšanas
svētkus pie kaﬁjas vai tējas tases
un „groziņiem”.
Īpaši pārsteigumi arī mūsu mazākajiem draudzes locekļiem. Pieaugušajiem draudzes locekļiem,
kā katru gadu, notiks savstarpējā
apdāvināšanās: ja ir vēlme piedalīties, aicinām līdz 22.decembrim
atnest dāvaniņas loterijai (līdz Ls 2
(EUR 2,85) vērtībā).



85 gadi

SPORTS

DIEVKALPOJUMI svētku laikā

Siguldas ev.lut. baznīca.
Mācītājs Andris Grots
21.decembrī plkst.17.00 notiks
koncerts „Debesis vaļā”. Piedalās
Latvijā iemīļoti mūziķi: N.Matvejevs,
E.Zagorska, J.Lemežis un A.Auzāns.
Ieeja – Ls 4 (EUR 5,69).
22.decembrī plkst.11.00 Ceturtās
Adventes dievkalpojums.
24.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar Vizmas Zvaigznes (soprāns) piedalīšanos.
24.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar draudzes ansambļa piedalīšanos.
25.decembrī plkst.11.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
29.decembrī plkst.11.00 svētdienas
dievkalpojums.

SVEICAM

Deju studijas „Dzirnas” koncerts

Krimuldas ev.lut. draudze.
Mācītājs Austris Juris Rāviņš
22.decembrī plkst.15.00 notiks
Saulkrastu jauktā kora „Anima” koncerts „Ziemas svētki savējiem”. Ieeja
par ziedojumu.
24.decembrī plkst.19.00 notiks
Ziemassvētku vakara dievkalpojums
bez Svētā vakarēdiena. Svētku turpinājums notiks mācītāja mājā, uz kuru
ikviens aicināts ar nelielu cienastiņu.
25.decembrī plkst.12.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
29.decembrī plkst.12.00 svētdienas
dievkalpojums.
31.decembrī plkst.22.45 notiks
Vecgada nakts dievkalpojums un Jaunā gada sagaidīšana mācītāja mājā.
Aicināts ikviens ar nelielu cienastu.
5.janvārī plkst.12.00 Zvaigznes
dienas dievkalpojums, pēc kura bērnu
Ziemassvētki notiks mācītāja mājā.

Aivars Kreišmanis
Daina Sproģe
Valentīna Krūze
Anna Vidiņa
Konstantīns Dubovskis
Eduards Skaļķis







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā novembrī
Reģistrētas 27 bērnu
piedzimšanas – 16 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Nora, Karlīna, Sāra,
Austra, Elīza, Signe,
Paula, Adelīna,
Elza Annija, Jūlija,
Luīze, Rūta, Adele,
Undīne, Zuzanna, Anna,
Edgars, Rihards,
Haralds, Rūdolfs, Toms,
Oskars, Aleksis,
Regnārs, Miķelis,
Daniels, Marats.



Reģistrētas
laulības.

deviņas

SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 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 un komunikācijas nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 31.janvārī.

