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Siguldas novadā dzimstības rādītāji
atkal sasniedz jaunu rekordu
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Cienījamie Siguldas
novada iedzīvotāji!
Ir Ziemassvētku laiks, un 31.decembrī mēs visi kopā Svētku laukumā
aizvadīsim 2014.gadu, atskatoties uz
šajā gadā paveikto un izvirzot jaunus, aizraujošus mērķus nākamajam –
2015.gadam.
Es ticu, ka brīnumi notiek, ja vien
mēs ikkatrs gribam tos sagaidīt un
ieraudzīt.
Es novēlu ikkatram Ziemassvētku
laikā sagaidīt savu brīnumu: mazajiem
sagaidīt Ziemassvētku vecīša brīnumu ar atstāto pārsteigumu zem svētku eglītes vai pie ārdurvīm, bet mums, pieaugušajiem, ticu, ka brīnums
atnāks – mēs to sajutīsim, ja šajā svētku laikā paveiksim kaut ko īpašu
mums tuvajiem un mīļajiem vai pat vairāk – cilvēkiem mums apkārt!
Man vislielāko brīnumu rada Siguldas novada cilvēki, kuri ik dienu ar
savu degsmi un aizrautību dzīvo sev tuvajiem, sev un šai vietai, kas mūs
visus ar kopīgi paveikto ceļ spārnos, dod piepildījumu dzīvei.
Sigulda aizrauj, un tā tas būs tikmēr, kamēr vien mēs paši sev ticēsim!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Ar cieņu
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikam piemīt īpaša noskaņa – tas ir vēlējumu un
vēlēšanās laiks, kad drīkstam vēlēties piepildāmas un nepiepildāmas vēlēšanās.
Es vēlos, lai mums izdodas iecerētie darbi –
gan lielie, kas padarīs labāku dzīvi daudziem, gan
pavisam mazie, kas nesīs pašu labāko dāvanu –
prieku kādam vienam.
Es vēlos, lai pēc grūta darba cēliena mums izdodas saņemt pašu svarīgāko algu – gandarījumu
par paveikto.
Es vēlos, lai ikdienas ļoti svarīgo darbu ritumā mums pietiek laika arī
mūsu vistuvākajiem un vismīļākajiem. Lai pietiek laika kādam īpašam
cilvēkam pateikt: „Cik labi, ka tu esi!” Lai pietiek spēka pablēņoties un
pasmieties kopā ar bērniem un mazbērniem! Lai pietiek pacietības paklausīties sirmajos un viedajos stāstos!
Es vēlos, lai šīs manas vēlēšanās piepildās! Lai kopā ar svētkiem jūsu
mājās ienāk arī svētku prieks!
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa
Pasaulē, Latvijā un mūsu novadā pagājis notikumiem bagāts gads.
Gads ar Ukrainas traģēdiju un mūsu sportistu sasniegumiem Ziemas Olimpiskajās spēlēs,
gads ar vēlēšanu raibumiem un Gaismas pils
atklāšanu, kurā kā pirmās varējām skatīt tieši
siguldiešu izstādes. Gads, kurā bērniņu Siguldas novadā atkal radies vairāk.
Ļaudis visā Latvijā, dzirdot par mūsu novadu,
teic labus un atzinīgus vārdus. Paldies jums visiem par labajām domām un darbiem, kas darī-

juši novadu mājīgāku!
Lai Ziemassvētku laikā jums atliek laika pārdomāt paveikto! Lai Jaunajā gadā izdodas visas ieceres un ir daudz laika, ko pavadīt ar ģimeni
un draugiem!
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālajos jautājumos Jānis Zilvers

Svētku pasākumi
Siguldas novadā
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Siguldas novada pašvaldības
paveiktais 2014.gadā
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Pašvaldības turpmāko triju
gadu investīciju plāns
„2014.gadā esam iesākuši vairāku ļoti nozīmīgu projektu sagatavošanu, kuru realizācija sāksies
jau 2015.gadā. Turpmāko pāris gadu laikā, ieguldot pašvaldības budžeta finanses un piesaistot
Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē, uzsāksim Siguldas
Sporta kompleksa būvniecību, prioritārā secībā sakārtosim ceļus un ielas, rekonstruēsim Siguldas novada Kultūras centru, pārbūvēsim bijušās autoostas telpas par Siguldas novada bibliotēku,
kā arī paveiksim vēl citus lielākus un mazākus darbus, kas uzlabos ikviena novadnieka dzīves
kvalitāti,” nākotnes plānus iezīmē Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Kopā aprēķināts, ka tuvāko trīs līdz četru gadu laikā Siguldas novada attīstībā tiks investēti
vairāk nekā 20 miljoni eiro.

Siguldas Sporta
komplekss
Šogad iepirkuma procedūras rezultātā tika saņemts piedāvājums
Sporta kompleksu Siguldā uzbūvēt
par 5,86 miljoniem eiro, bet vēlāk
uzņēmējs nepiekrita slēgt līgumu
par šo summu, jo apgalvoja, ka ir
kļūdījies aprēķinos. Tika pārtraukts
iepirkums, kurā kopumā pašvaldība
ieguva septiņus dažādus piedāvājumus no Latvijas lielākajiem būvniekiem. Izvērtējot šos piedāvājumus,
pašvaldība izstrādāja precīzāku,
funkcionāli kvalitatīvāku būves
idejas skici (metu) un būvniecības
noteikumus, izsludinot otro iepirkuma procedūru – atklāto konkursu,
kura plānotā līgumcena ir vienāda
ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežām vai lielāka. Tās
noslēgums plānots janvārī. Ja viss
noritēs veiksmīgi, pusgada laikā
tiks uzsākta kompleksa būvniecība
un jau 2016.gada rudenī varēs peldēties jaunajā baseinā. Ja iepirkuma process tiks kavēts vai vilcināts,
pašvaldība būvniecības noslēgumu
nevar prognozēt.
Plānots, ka projekta attīstībai
no valsts budžeta līdzekļiem tiks
piesaistīti 2,86 miljoni eiro, pārējo
finansēs pašvaldība.

Ceļu sakārtošana
Siguldas novadā
Vasarā būs pieejams nākamais
Eiropas Savienības fondu finansējums, un Siguldas novada pašvaldība jau sagatavojusi informāciju
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai par iespējām
šā finansējuma ietvaros sakārtot
Zinātnes ielas – Peltes ceļa posmu
no autoceļa A2 līdz Mālpils šosejai.
Pašvaldības rīcībā ir topogrāfiskie
uzmērījumi, izstrādes stadijā ir tehniskais projekts. ES finansējums vēl
nav pieejams; tiek prognozēts, ka
finansējuma pieejamību regulējošie
Ministru kabineta noteikumi tiks
apstiprināti 2015.gada vasarā. Nākamā gada pavasarī plānots izslu-

dināt iepirkuma konkursu minētā
posma rekonstrukcijai, bet darbu
īstenošanai nepieciešams finansējums. Ja līdzekļus varēs piesaistīt
un Ministru kabineta (MK) noteikumi pieļaus uzsākt būvniecību laicīgāk, naudu atgūstot vēlāk, Zinātnes
ielas rekonstrukcija tiks uzsākta jau
2015.gada vasarā. Ja MK noteikumi
nepieļaus minētās atkāpes, rekonstrukcijas darbi notiks 2016.gada
vasarā.
2014.gadā Siguldas novadā tika
remontēti ceļu posmi, kas bija sliktākā stāvoklī. Tika veikts audits,
kas parādīja, kurās ielās un kādos
ceļa posmos nepieciešami lielākie remonti un finanšu ieguldījumi.
2015.gadā Siguldas novada pašvaldība plāno aptuveni trīs miljonus
eiro (no kuriem divus miljonus plānots ņemt kā kredītu Valsts kasē)
ieguldīt ielu sakārtošanā.
Asfaltseguma rekonstrukcija plānota:
‣ Televīzijas ielā no Dārza līdz
Līvkalna ielai,
‣ Dārza ielā no Nītaures līdz Televīzijas ielai,
‣ Līvkalna ielā no Krišjāņa Barona līdz Televīzijas ielai,
‣ Strēlnieku ielā no Kaijas ielas
līdz TC „Šokolāde”,
‣ Klusajā ielā Allažos posmā no
autoceļa V58 līdz dzīvojamajām
ēkām, izbūvējot arī gājēju ietvi.
Asfaltseguma renovācija un ceļa
apmaļu nomaiņa plānota:
‣ Pils ielā no Ausekļa līdz Krišjāņa Barona ielai,
‣ Cēsu ielā no Raiņa līdz Pils ielai,
‣ Jāņa Poruka ielā no Cēsu ielas
līdz automašīnu stāvlaukumam,
‣ Nītaures ielā no Pulkveža Brieža līdz Rožu ielai,
‣ Dārza ielā no Nītaures līdz
Krišjāņa Barona ielai,
‣ Krišjāņa Barona ielā no Atbrīvotāju līdz Dārza ielai,
‣ Mednieku ielā no Kungu gatves
līdz Krimuldas muižai.
Gājēju ietves nākamajā gadā
plānots izbūvēt:
‣ Strēlnieku ielā no Gāles ielai
līdz TC „Šokolāde”,

‣ Nurmižu ceļam no Televīzijas
līdz Nākotnes ielai,
‣ Oskara Kalpaka ielā no Raiņa
līdz Parka ielai.
Grants seguma izbūve plānota
ceļam Dainas–Bēršas.
Automašīnu stāvlaukumus plānots izbūvēt pie bērnudārza „Saulīte” gan Institūta ielā, gan Mores
ielā.
Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana, daudzdzīvokļu
māju biedrībām piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, tiks veikta
Leona Paegles ielā 4 un 12, Pulkveža Brieža ielā 24 un Jāņa Poruka
ielā 14.
Ja būs nepieciešams, 2016.gadā
tiks pabeigti iesāktie ielu un gājēju ietvju sakārtošanas darbi, kā
arī Jaunatnes ielas paplašināšana un asfaltseguma renovācija
posmā no Pulkveža Brieža līdz
Strēlnieku ielai. Plānots, ka Atbrīvotāju ielai posmā no Vizbuļu līdz
Līvkalna ielai tiks mainīts ceļa segums – no grants uz asfaltsegumu.
2016.gadā tiks uzsākta Lauku ielas
rekonstrukcija, izstrādājot nepieciešamo dokumentāciju un tehnisko
projektu.

Siguldas novada
Kultūras centrs
Patlaban notiek darbs pie Siguldas novada Kultūras centra
rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādes. 2015.gadā tiks pabeigts
rekonstrukcijas tehniskais projekts, kurā ietverta arī apkārtējās
teritorijas sakārtošana un lab
iekārtošana, kam sekos iepirkuma
procedūras izsludināšana. Plānots,
ka rekonstrukcijas būvdarbi varētu
tikt uzsākti 2016.gadā. Aptuvenie
aprēķini liecina, ka šā projekta realizācijai nepieciešami vairāk nekā
2,5 miljoni eiro. Pašvaldība izskata
iespēju piesaistīt gan Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu siltināšanai, gan iespēju ņemt kredītu
Valsts kasē.
Turpinājums 2.lpp. w
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2014.gada 19.decembris

Pašvaldības turpmāko triju
gadu investīciju plāns
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Siguldas novada bibliotēka
Pašvaldība ir uzsākusi sarunas
ar AS „CATA” par bijušās autoostas
Raiņa ielā 3 telpu nomu, kurās varētu
izvietot Siguldas novada bibliotēku.
Lai arī Siguldā būtu sava „Gaismas
pils”, būs nepieciešams investēt
aptuveni 2,5 miljonus eiro. Šā projekta iespējamā uzsākšana plānota
2016.gadā.
Siguldas pils komplekss
2016. un 2017.gadā plānots piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu vairāk nekā četru miljonu eiro
apmērā, to investējot Siguldas pils
radošā kompleksa attīstībai, sakārtojot vairākas neizmantotās ēkas un
pils dārza teritoriju. 2015.gadā plānots izstrādāt tehniskos projektus.
Pagaidām vēl tiek meklētas iespējas piesaistīt finansējumu vai meklēt
pašvaldības budžeta ietvaros līdzekļus turpmākajos gados šajā teritorijā
esošajai Siguldas Jaunās pils, kurā
atrodas Siguldas novada pašvaldības administrācija, rekonstrukcijai.
Siguldas Valsts ģimnāzija un
Allažu pamatskola
Patlaban tiek strādāts pie Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu pamatskolas rekonstrukcijas projektu
izstrādes. Siguldas novada pašvaldība plāno piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu Siguldas
Valsts ģimnāzijas mācību līdzekļu
un iekārtu iegādei divu miljonu eiro
apmērā, lai Siguldas Valsts ģimnāzija kļūtu par mūsdienīgāko un tehniski spēcīgāko skolu visā Latvijā.
Plānots, ka skolas rekonstrukcija
varētu izmaksāt vēl divus miljonus eiro un būvdarbi varētu sākties
2017.gadā, kad plānots veikt arī
Allažu pamatskolas rekonstrukciju.
Siguldas novada ID karšu
projekta attīstība
Plānots, ka 2015.gadā tiks ieviests jauns tehniskais risinājums
ID karšu projektam.
Algu palielinājums pirmsskolas
pedagogiem un viņu palīgiem
Līdz ar minimālās algas palielināšanos 2015.gadā, Siguldas novada pašvaldība paaugstinās algas
Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem un viņu
palīgiem. Bērnudārzu skolotāju
(trīs un vairāk gadu darba stāžs)
algas pamatlikme paaugstināta no
477 uz 500 eiro, bet tiem pedagogiem, kuru darba stāžs ir līdz trīs
gadiem, likme paaugstināta no 449
uz 470 eiro. Savukārt skolotāju
palīgiem, kam algas pamatlikme
līdz šim bija 341 eiro, tagad tā paaugstināta līdz 380 eiro. Jāatzīmē,
ka skolotāju palīgi saņem arī
piemaksas par ēdināšanu grupā un
par darbu jaunāko bērnu grupās,
bet pirmsskolas pedagogi – par
kvalitātes pakāpi, kas iegūta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā. Sko-
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Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā un novada attīstībā

Vairākus no pašvaldības nākotnē plānotājiem projektiem sākotnē- Pārplūdis gājēju tiltiņš
ji iniciējuši Siguldas novada iedzīvotāji, kuri ik gadu piedalās akcijā pār Tumšupi
„Dāvini ideju Domei”, kā arī izsaka viedokli pašvaldības speciālistu un
Tiltiņš pār Tumšupi ir atjaunots.
lotājiem, kuri strādā ar piecus un novadnieku tikšanās laikā. Šogad notika septiņas tikšanās ar SigulUmurīša ezera pieejamība
sešus gadus veciem bērniem, pie- das novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un lauku uzņēmējiem.
Apkopojot šogad iesūtītās idejas un aktuālākos Siguldas novada
Umurīša ezera vēsturiskās peldmaksu nodrošina valsts mērķdotācija, bet skolotājiem, kuri strādā iedzīvotāju jautājumus, Siguldas novada pašvaldības speciālisti sa- vietas zeme ir privātīpašums, un
tas ir jārespektē. Ar ezera apsaimar jaunākiem bērniem, kvalitātes gatavojuši atbildes un skaidrojumus.
niekotājiem ir bijušas sarunas par
piemaksa tiek finansēta no Sigulezera pieejamību, un daļēji tā ir
das novada pašvaldības budžeta
Ceļu tīrīšana ziemā
korpuss, apgaismojums, signa- nodrošināta. Oficiāla peldvieta Silīdzekļiem.
Siguldas novada pašvaldības ar lizācija u.c.) sakārtošana, tomēr guldā ir tikai Gaujas pludmalē, jo
ceļu apsaimniekotāju noslēgtajā pilnīga rekonstrukcijas uzsākšana tajā tiek nodrošināts glābšanas
Laurenču sākumskolas sporta
līgumā atrunāts, ka nedrīkst aiz- iespējama ne ātrāk kā pēc trim ga- dienests, kuru algo pašvaldība.
infrastruktūra
Latvijā ir mazāk nekā 20 oficiālo
Nākamajā gadā turpināsies šķūrēt iebraucamos ceļus, veido- diem.
peldvietu, un Siguldas Gaujmalas
sarunas ar Dabas aizsardzības jot vaļņus. Pašvaldība šādu praksi
pludmale ir viena no tām. Mēģinot
pārvaldi par iespēju slēgt nomas neatbalsta, tāpēc, ja tā notiek, Bērnudārzu teritorijas
Umurīša ezeru padarīt pieejamālīgumu par nekustamo īpašumu lūdzam ziņot Īpašumu nodaļas labiekārtošana
blakus Laurenču sākumskolai, būvinženierim pa tālruni 67800951.
Lai bērni varētu patverties no ku, pašvaldība turpinās dialogu ar
kurā varētu izveidot sporta zāli Ziemā, kad snieg sniegs, līdz nelabvēlīgiem laikapstākļiem un privātīpašnieku par ezera un vides
skolēnu sporta stundu aktivitātēm. plkst.7.00 no rīta ceļu apsaimnie- kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā pieejamības jautājumu.
Sporta infrastruktūras izbūvei kotājam jānotīra maģistrālie ceļi, gaisā, Siguldas novada pašvaldība
plānots piesaistīt ES finansējumu. kas saistīti ar skolēnu pārvadāju- 2015.gada budžetā iekļāvusi lī- Pulkstenis Siguldas dzelzceļa
Plānots iegādāties arī sporta miem, pārējie – prioritārā secībā dzekļus nojumes izbūvei pie Alla- stacijas uzgaidāmajā telpā
Uzklausot iedzīvotāju priekšlikuinventāru. Projekta īstenošana dienas gaitā.
žu pirmsskolas izglītības grupas.
varētu noslēgties līdz 2018.gadam,
Finansējums tiks piešķirts arī bēr- mus, pulkstenis ar Siguldas novada
ja būs pieejams finansējums no ES Lietus ūdens novadīšanas
nudārzu „Pīlādzītis” un „Saulīte” simboliku jau uzstādīts dzelzceļa
sistēmu sakārtošana
fondiem.
apkārtējās teritorijas labiekārto- stacijas uzgaidāmajā telpā.
2015.gada sākumā plānots iz- šanai.
strādāt tehniskos projektus lietus
Pašvaldības struktūras un
Dažas no iedzīvotāju
ūdens novadīšanas sistēmu sakār- Morēnieši bijušās kafejnīcas
funkciju audits
idejām, kuras sniegtas
Jau 2013.gadā tika uzsākts tošanai.
vietā vēlētos redzēt sabiedrisko
akcijas „Dāvini ideju
darbs pie Siguldas novada pašcentru, kur apgūt dažādus aroDomei” laikā:
valdības struktūras pilnveidoša- Gājēju pārejas sakārtošana
dus un prasmes
Pašvaldība plāno iegādāties
‣ Palielināt velonovietņu skaitu
nas, kas 2014.gadā turpinājās, par autoceļa A2 un Zinātnes ielas
daļu bijušās kafejnīcas ēkas Morē. pie Siguldas pilsētas vidusskolas
prioritāti nosakot klientu apkalpo- krustojumā
VAS „Latvijas Valsts ceļi” infor- Piesaistot Eiropas Savienības fon- sākumskolas korpusa, kurā mācās
šanu. 2015.gadā Siguldas novada
pašvaldībā notiks struktūrvienību mējuši Siguldas novada pašvaldību, du līdzfinansējumu, plānots sakār- sportiskā 1.s klase.
‣ Izveidot uzbraucamo ceļu ratiun vairāku iestāžu funkciju audits, ka 2015.gadā tiks atjaunots ielas/ tot šo ēku un telpas, aprīkojot ar
lai nodrošinātu pilnīgu Siguldas krustojuma segums un sakārtoti vajadzīgajām iekārtām. Siguldas ņiem un ratiņkrēsliem pie Siguldas
novada pašvaldības vīzija par šā novada Kultūras centra galvenās
novada pašvaldības izvērtējumu satiksmes organizācijas jautājumi.
nekustamā īpašuma attīstību ir ieejas.
par veikto funkciju atbilstību norvairāku Mores pagasta iedzīvotāju
‣ Uzstādīt
norobežojošās
matīvajiem aktiem, pašvaldības Peltes ciema pareizs adreses
izteikto ideju apvienojums. Ēkā va- aizsargbarjeras Nurmižu ceļa–Nāstruktūru un galveno funkciju sa- pieraksts un satiksmes
rētu atrasties mājturības kabinets, kotnes ielas krustojumā.
dalījumu pa struktūrvienībām, kā organizācija
Juridiski Peltes ciems iekļaujas kura aprīkojumu varētu izmantot
‣ Uzstādīt āra trenažierus pie
arī notiks pašvaldības pārvaldības
procesu pilnveidošana, lai nodroši- Siguldas pagastā, tomēr apbūves amatu apgūšanai dažādās papil- Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
nātu funkciju nepārklāšanos un to noteikumi nosaka, ka uz šo terito- du nodarbībās mūžizglītībā, kā centra.
riju attiecas tie paši noteikumi, kas arī neliela vieta bibliotēkai, kuras
‣ Izveidot bērnu rotaļu laukumu
efektivitātes paaugstināšanu.
uz Siguldas pilsētu.
darbiniece varētu pildīt arī Tūris- dzīvojamajā kvartālā aiz veikala
VAS „Latvijas Pasts” Siguldas no- ma informācijas centra speciālista „Beta”.
Detālplānojumi Siguldas novada
vada pašvaldību informēja, ka pre- funkcijas un pastāstīt par apska‣ Reizi pusgadā – rudenī un paattīstībai
2015.gadā Siguldas novada paš- cīzi adrese Peltes ciema iedzīvotā- tes vietām Morē. Plānots, ka šā vasarī – rīkot pareizas velobraukvaldība aicinās sabiedrību iesais- jiem būtu jāraksta šādi: piemēram, projekta iedzīvināšana prasīs vai- šanas dienas un informēt par to, kā
pareizi pārvietoties ar velosipēdu.
tīties divu svarīgu detālplānojumu Ābeļu ģimene, Ābeļu iela 37, Peltes, rākus gadus.
‣ Izveidot gājēju pāreju pie bērpilnveidošanā. Kopā mums būs jā- Siguldas pagasts, Siguldas novads,
nudārza „Saulīte” centrālās ieejas.
lemj par Siguldas Svētku laukuma LV-2150. Tomēr pastnieki piegā- Norāžu un informācijas stendu
‣ Ierīkot apgaismojumu Allažun 22 hektāru teritorijas aiz Kriš- dās arī tos sūtījumus, kuros nebūs par apskates un tūrisma objeknorādīts Peltes ciems vai Siguldas tiem Siguldas novadā, it īpaši
muižas autobusu pieturā, kā arī izjāņa Barona pieminekļa attīstību.
Morē, izvietošana
pļaut Allažmuižas parkā zāli.
Gada sākumā detālplānojumu pagasts.
Uz autoceļiem ir plānots saĀbeļdārza ielas vēsturiski ir
‣ Noasfaltēt Siguldas pilsētā
projektiem plānots veikt publisko
apspriešanu, lai pārliecinātos par veidotas kā saimnieciskie ceļi. Tā kārtot ceļazīmes, taču tas prasa visas grantētās ielas, jo tajās veidetālplānojumu risinājumu atbil- kā šīs teritorijas iedzīvotājiem lielus finanšu ieguldījumus. Šogad dojas putekļi vasarā, bet citos gastību novadnieku priekšstatiem par atšķiras viedoklis par satiksmes veloprojekta ietvaros gan Allažos, dalaikos tās ir slapjas. Asfaltētās
minēto zonu turpmāko izmantoša- organizācijas iespējām, pašvaldība gan Morē un citviet tika uzstādī- ielas nepieciešams marķēt ar joslu
nu. Minētās teritorijas Siguldā ir pieņēmusi lēmumu 2015.gadā tas sešas Siguldas novada tūrisma apzīmējumiem, jo Siguldā ir maz to
ielu un ceļu, uz kuriem būtu marķēļoti būtiskas ne tikai mums, iedzī- izstrādāt satiksmes organizācijas kartes.
Pilsētvides un ainavu valde tas joslas.
votājiem, bet to attīstības virzieni plānu.
2015.gadā plāno izstrādāt kopēju
‣ Sakārtot gājēju pārvietošanās
un tur paredzamās darbības sniegs
norāžu un informatīvo stendu iz- iespēju no dzelzceļa perona līdz Siskaidru vēstījumu par novada prio- Zaļkalna iela Allažos
Pašvaldība ir pasūtījusi topo- skata un uzstādīšanas stratēģiju guldas tirgum.
ritātēm jebkuram mūsu novada ap‣ Izbūvēt automašīnu stāvvietu
meklētājam, dodot iespēju jau pat grāfisko dokumentu sagatavošanu Siguldas novadā.
„kabatu” Miera ielā pie Valsts polipirms apmeklējuma gūt priekšsta- Zaļkalna ielai. Pavasarī plānots orcijas ēkas.
tu par dažādajām laika pavadīša- ganizēt atklātu diskusiju ar Allažu Silakalna upītei uz ceļa More–
pagasta iedzīvotājiem par Zaļkalna Nītaure nepieciešamas dronas iespējām Siguldā.
šības margas vai atstarojoši
Siguldas novada pašvaldības
Sabiedrisko apspriešanu laikā ielas un krustojuma sakārtošanu.
elementi
speciālisti, tiekoties ar iedzīvovisiem būs iespēja izteikt viedokli,
Minētais ceļa posms pieder tājiem, saņēma arī citus svarīgus
kopīgi veidojot mums visiem sva- Bērnudārza „Ābelīte”
VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Siguldas jautājumus, uz kuriem atbildes tika
rīgas un mīļas vietas, lai lepnums rekonstrukcija
Bērnudārzam „Ābelīte” 25 tūk- novada pašvaldība nosūtīs lūgumu sniegtas iedzīvotāju sanāksmēs.
par piederību mūsu novadam rezulAkcijas „Dāvini ideju Domei” laitētos arī lepnumā par kopīgu iegul- stošu eiro apmērā nākamajā gadā VAS „Latvijas Valsts ceļi” sakārtot
notiks infrastruktūras (virtuves upītes pārvadu.
kā tika saņemtas 88 idejas.
dījumu šīs vietas attīstībā!
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SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novadā dzimstības rādītāji atkal
sasniedz jaunu rekordu
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa ziņo par jaunu jaundzimušo novadnieku rekordu, proti, līdz 18.decembrim Siguldas novadā
reģistrēti 254 jaundzimušie Siguldas novada iedzīvotāji – 123 zēni un
131 meitene. Jau vairākus gadus – kopš 2006.gada – dzimstības un demogrāfiskie rādītāji Siguldas novadā ir ar pozitīvu tendenci. 2013.gadā
Siguldas novadā tikai reģistrēti 247 jaundzimušie novadnieki, savukārt
2012.gadā – 221 mazulis.
„Siguldas novadā jau vairākus gadus pēc kārtas pieaug dzimstības
rādītāji. Dzimstības pieaugums un
tas, ka aizvien vairāk jauno ģimeņu
izvēlas Siguldu par savu dzīvesvietu,
liek arī pašvaldībai nopietni domāt
par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu jaunajiem iedzīvotājiem:
pērn atvērām jaunu sākumskolu, šā

gada sākumā durvis vēra vēl viens
jauns bērnudārzs, savukārt Siguldas
Valsts ģimnāzijai un Allažu pamatskolai tiek gatavoti rekonstrukcijas
tehniskie projekti. Jaunās novadnieku ģimenes atbalstām ar vienu no
lielākajiem jaundzimušo pabalstiem
Latvijā 320 eiro apmērā (nākamajā gadā tie būs jau 360 eiro), arvien

plašāku pašvaldības atbalstu var saņemt arī ģimenes, kas iesaistījušās
daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā,” stāsta Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Kopš 2012.gada Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs 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. 2014.gada otrajā
pusgadā dzimušie mazuļi un viņu ģimenes tiks godinātas 2015.gada
7.februārī.

Godina novadniekus, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk gadu
Decembra sākumā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā sveica trīs Siguldas novada pārus, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Svinīgajā pasākumā bija aicināti piedalīties arī laulāto ģimenes locekļi.
„Stipras, saticīgas ģimenes ir
mūsu vērtība. 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 garumā un mācīt to sa-

viem bērniem un mazbērniem, stiprinot mūsu novadu un apliecinot, ka
Sigulda prot aizraut arī ar patiesu
un īstu mīlestību,” pasākumā teica
Uģis Mitrevics.
Godinot novadniekus, Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļa bija
sagatavojusi stāstu par katru lau-

lāto pāri – par satikšanos un kāzām, kā arī vērtīgāko atziņu, kas
laulātajiem kopdzīvē palīdzējusi.
Svinīgajā
pasākumā
Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļa
pāriem
pasniedza
atjaunotas
laulību apliecības, bet muzikālos
priekšnesumus sniedza talantīgais
akordeonists Kaspars Gulbis.
Turpinot skaisto tradīciju, Siguldas novada pašvaldība arī nākamā
gada nogalē godinās pārus, kuri
laulībā nodzīvojuši 50 gadu.

Siguldas novadā palielinājies tūristu skaits

Centrālās statistikas pārvaldes dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu rezultātiem Siguldas novadā pirmajos trijos šā gada ceturkšņos liecina par rekordlielu nakšņotāju pieaugumu.
Pērn kopējais nakšņotāju skaits Siguldas novadā bija 41 330, savukārt
2014.gada pirmajos trijos ceturkšņos
jau apsteidzis pagājušā gada rezultātus, sasniedzot 43 278 apkalpotās
personas. Ārvalstu viesu īpatsvars
no 52,2% pieaudzis līdz 57,2%.
Kopējais pavadīto nakšu skaits
2013.gadā Siguldas novada naktsmītnēs bijis 62 305, bet 2014.gada
pirmajos trijos ceturkšņos tas jau sa-

sniedzis 65 583. Ārvalstnieku pavadīto nakšu skaita īpatsvars no 57,2%
pieaudzis līdz 61,5%.
Tieši tāpat kā 2014.gada pirmajos
divos ceturkšņos, arī trešajā ceturksnī Siguldas novada naktsmītnēs
sasniegts rekordliels pieaugums gan
kopējā nakšņojumu skaitā, gan ārvalstnieku pavadīto nakšu ziņā.
Laika posmā no jūlija līdz septembrim Siguldas naktsmītnēs kopumā

apmetušies 23 652 viesi, kas ir par
38,5% vairāk nekā pērn attiecīgajā
ceturksnī.
Kopējais viesu pavadīto nakšu
skaits sasniedzis 34 554, kas, salīdzinot ar 2013.gada datiem, palielinājies par 39,1%, savukārt ārvalstu
viesu nakšņojumu skaits palielinājies par 32,7%, liecina Centrālās
statistikas pārvaldes publicētie
dati.
2014.gada trešajā ceturksnī Siguldas novadā viesiem bija pieejama 21 tūristu mītne ar 387 numuriem un 1083 gultasvietām.

Paziņojums par sabiedrisko apspriedi
Paziņojums par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un sabiedrisko apspriedi.
Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada
10.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 4§.), Siguldas novada pašvaldība ir uzsākusi Siguldas novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam izstrādi un
organizē tās 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, kura notiks no 2014.gada 22.decembra līdz
2015.gada 21.janvārim.

Stratēģija ir vadlīnijas Siguldas novada Attīstības programmas, nozaru attīstības plānošanas dokumentu, Teritoriju plānojuma un lokālplānojumu izstrādei.
Stratēģija ir orientēta uz pozitīvām pārmaiņām, atbildot
uz jautājumiem, kā attīstās novads, kāda ir tā loma valstī
un reģionā, kā efektīvi izmantot esošos pilsētas un apkārtējo lauku teritoriju resursus novada konkurētspējai.
Ar Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.–2038.gadam 1.redakciju var iepazīties no 22.decembra līdz 2015.gada 21.janvārim:

‣ Siguldas pagasta administrācijā Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā;
‣ Mores pagasta administrācijā Siguldas ielā 11, Morē;
‣ Allažu pagasta administrācijā Birzes ielā 4, Allažos;
‣ Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, Siguldā;
‣ Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16, Siguldā;
‣ Siguldas novada pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv.
Rakstiskus iebildumus un priekšlikumus līdz 21.janvārim
lūdzam iesniegt Siguldas pagasta administrācijā Zinātnes
ielā 7, 2.stāvā, 202.kabinetā vai, sūtot uz adresi Zinātnes
iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150, vai elektroniski uz e-pasta adresi projekti@sigulda.lv ar norādi „Par
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu”.
Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriede notiks 2015.gada 12.janvārī
plkst.18.00 Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16.
Plašāka informācija: Siguldas novada pašvaldības Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga Zālīte,
tālrunis 67800968, e-pasts projekti@sigulda.lv.
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Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs ievēlēts Reģionālo
attīstības centru apvienības valdē
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) dome decembra sākumā apstiprināja Reģionālo attīstības centru apvienības nolikumu, lai iestātos par lielo
novadu interešu aizstāvību LPS, valsts un arī Eiropas Savienības līmenī.
Pēc LPS domes sēdes notika apvienības sapulce, kurā par priekšsēdētāju
ievēlēja Valkas novada Domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. Savukārt valdē ievēlēti Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Kuldīgas novada Domes
priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Līvānu novada Domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un Madonas novada Domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters.

Novadnieki Sporta un aktīvās
atpūtas centrā var slēpot bez
maksas

Siguldas novada ID kartes īpašnieki Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā var slēpot bez maksas, savukārt inventāra nomai pieejama
10% atlaide.
Slēpotājiem pieejams 1,25 km garš un sešus metrus plats aplis ar ievilktu klasikas sliedi. Sportiskākam slēpojumam trasē izveidoti vairāki sniega
kalniņi, savukārt iesācējiem piemērotāks būs 200 metru garš stadiona aplis gan klasikas, gan slīdsoļa apgūšanai. Darbojas inventāra noma, serviss,
pieejamas dušas, pirts un „Concept2 SkiErg” trenažieris. Instruktora pakalpojumi pieejami pēc iepriekšēja pieteikuma. Tālrunis informācijai 29368877.
Citiem maksa par trases izmantošanu ir 5,69 eiro par divām stundām,
bet bērniem, skolēniem, studentiem un pensionāriem – 4,27 eiro par divām
stundām.
Trase atvērta: pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.15.00 līdz
20.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 21.00, sestdienās no
plkst.10.00 līdz 20.00, svētdienās no plkst.10.00 līdz 18.00.

Informācija par nekustamā
īpašuma nodokli

Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratore Kristīne Bērze informē, ka Siguldas novadā nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām
maksā 11 418 īpašnieki. 2014.gadā nekustamā īpašuma nodoklis aprēķināts
1 485 027,13 eiro apmērā, un kopējie ieņēmumi uz 2014.gada 1.decembri Siguldas novada pašvaldībai ir 1 406 568,30 eiro, tajā skaitā par kārtējo gadu
samaksāts 1 202 501,74 eiro, bet par iepriekšējo gadu parādiem ieskaitīti
204 066,62 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2014.gadā maksājumi veikti
par 1,16% vairāk.
Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds uz 1.decembri ir
809 198,33 eiro.
Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstā ir aptuveni 3730 nodokļu maksātāji, no tiem 254 ir juridiskas personas. Šajā sarakstā iekļautas
gan personas, kuru parādi sasniedz vairākus tūkstošus eiro, gan tādi, kas
nav samaksājuši dažus centus.

Pašvaldības policija atgādina
par izmaiņām likumā par
smēķēšanu
Siguldas novada Pašvaldības policija informē, ka 2014.gada 29.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, ar kuriem minētā likuma 11.panta pirmā daļa tika papildināta ar aizliegumu smēķēt: uz
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas
iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst; jebkurā citā šajā pantā neminētā
publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja cita persona pret to iebilst;
bērna klātbūtnē.
Siguldas novada Pašvaldības policija jau sastādījusi administratīvā pārkāpuma protokolu, pamatojoties uz kādas mājas iedzīvotāju sūdzībām par
smēķēšanu uz balkona. Par šāda pārkāpuma izdarīšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta atbildība – naudas sods līdz 15 eiro.
Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Garjānis aicina ievērot spēkā stājušos likuma grozījumus un to pārkāpumu gadījumos iesniegt pamatotas
sūdzības vai iesniegumus Siguldas novada Pašvaldības policijā.
Atgādinām, ka Pašvaldības policijas dežūrpatruļu iespējams sazvanīt
visu diennakts pa tālruni 26160288.
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Izveidota Medību koordinācijas komisija
Siguldas novada Domes sēdē pieņemts lēmums izveidot Medību koordinācijas komisiju, kuru vadīs Siguldas novada pašvaldības Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons.
Par komisijas locekļiem apstip- jas Zemnieku federācija” valdes lorināti: Valsts meža dienesta Rīgas ceklis Linards Ligeris un biedrības
reģionālās virsmežniecības mež- „Latvijas Meža īpašnieku biedrība”
zinis Gatis Cacurs, Lauku atbalsta biedrs Modris Kalvāns. Komisija iedienesta Lielrīgas reģionālās lauk- vēlēta uz četriem gadiem.
saimniecības pārvaldes Kontroles
Šādas komisijas izveides ne
un uzraudzības daļas vecākais in- pieciešamību pašvaldībā nosaka
spektors Gundars Krievāns, biedrī- Medību likums un Ministru kabinebas „Latvijas Mednieku asociācija” ta 2014.gada 26.maija noteikumi
valdes priekšsēdētāja vietnieks Nr.269 „Noteikumi par medījamo
Haralds Barviks, biedrības „Latvi- dzīvnieku nodarīto zaudējumu no-

teikšanu un medību koordinācijas
komisijām”.
Komisijas galvenais pienākums ir
noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu pakāpi, materiālo
zaudējumu apjomu, noteikt pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai, balstoties uz zemes īpašnieka (tiesiskā
valdītāja), nomnieka (apsaimniekotāja) vai ganāmpulka īpašnieka (turētāja) iesniegumu par medījamo
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
Ineta Eriksone

Atkārtoti aicina pieslēgties centralizētajai
kanalizācijas sistēmai

2014.gada sākumā Siguldas novada pašvaldība informēja iedzīvotājus par 2013.gada 29.maijā apstiprināto saistošo noteikumu Nr.13
„Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” noteikto kārtību par
šķidro sadzīves atkritumu (kanalizācijas ūdeņu) apsaimniekošanu.
Atgādinām, ka saistošie noteikumi
nosaka, ka no 2014.gada 31.decembra iedzīvotājiem, kuri izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas,
ir jānoslēdz līgums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas šķidro
sadzīves atkritumu savākšanu ar
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un jāiesniedz Siguldas novada

pašvaldības Pakalpojumu centrā Siguldā, Raiņa ielā 3, apliecinājums par
decentralizēto kanalizācijas sistēmas
tilpumu.
Siguldas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus, kuru mājokļi joprojām
nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai un kuri vēl nav paguvuši noslēgt līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju (asenizācijas kom-

Noslēdzies ūdenskrātuves
rekonstrukcijas projekts Morē
5.decembrī biedrība „Četri krasti” noslēgusi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros līdzfinansētā projekta „Mores pagasta centra ūdenskrātuves
sakārtošana un rekonstrukcija” (Nr.13–04–ZL06–Z401201–000001)
realizāciju. Kopējās darbu izmaksas ir 13 845,82 eiro, no kuriem
12 461,25 eiro finansē EZF, bet pārējo sedz Siguldas novada pašvaldība.

Mores pagastā nav lielu dabīgo
ūdenskrātuvju, tāpēc pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados pie pa-

gasta centra tika izbūvēta vairākus
hektārus liela mākslīgā ūdenskrātuve (dīķis) ar nosaukumu „Gulbīši”,

Siguldas novada pašvaldība aicina
darbā Kultūras pārvaldes vadītāju

Prasības pretendentiem:
• akadēmiskā izglītība kultūras vadības, sabiedrības vadības vai citā
saistītā jomā;
• pieredze kultūras nozares darbā ne mazāka par 3 gadiem;
• pieredze vadošā amatā ne mazāka par 2 gadiem;
• kultūras jomas normatīvo aktu pārzināšana;
• stratēģisks redzējums par nozares attīstību un interese par inovācijām
kultūrā;
• prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
• pieredze lielu kultūras pasākumu un/vai projektu realizēšanā, vēlama
pieredze starptautisku projektu realizēšanā;
• teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
• lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja risināt problēmsituācijas;
• teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas.
Ar plašāku sludinājuma tekstu var iepazīties interneta vietnē
www.sigulda.lv. Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 30.decembrim uz
e-pastu kristine.simanovica@sigulda.lv vai pastu Siguldas novada pašvaldībai Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī
personīgi. Uzziņas pa tālruni 67970845.

pāniju), pasteigties un šo pienākumu
veikt līdz gada beigām.
Līdz gada beigām iedzīvotājiem
Pakalpojumu centrā ir jāiesniedz apliecinājums par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu. Apliecinājuma forma pieejama interneta vietnē
www.sigulda.lv vai pašvaldības klientu
apkalpošanas vietās.
2015.gada janvārī pašvaldības Vides,
darba un civilās aizsardzības nodaļa
apkopos pašvaldībai iesniegto informāciju un uzsāks to mājsaimniecību
pārbaudi, kuras apliecinājumu pašvaldībā nebūs iesniegušas.
kas bija paredzēta galvenokārt iedzīvotāju atpūtai pie ūdeņiem. Aizvadīto
gadu laikā ūdenskrātuves ūdens līmeņa regulēšanas hidrobūve (meniķis) sabrucis, pludmale piesērējusi un
aizaugusi, tādēļ projekta galvenais
mērķis bija atjaunot meniķi un lab
iekārtot pludmali, kas tika paveikts.
Projekta ietvaros ūdenskrātuves
dambī iebūvēts jauns Mālpils uzņēmumā ražots plastmasas meniķis,
pludmale attīrīta no nosēdumiem un
dūņām un nobērta ar biezu smilšu
kārtu. Pludmales krasta teritorija iekārtota atpūtnieku vajadzībām – šeit
izvietoti soli un galds, ierīkota ugunskura vieta. Būvdarbus veica Siguldas
uzņēmums „Strauteks”.
Aivars Jakobsons

Mākslas darbu
tirgus Siguldā
Līdz 30.decembrim katru dienu
no plkst.9.00 līdz 18.00 Siguldas
novada Tūrisma informācijas
centrā darbosies Mākslas darbu
tirgus, kura laikā novadniekiem
būs iespēja iegādāties latviešu
mākslinieku darbus par pieejamām cenām. Uzrādot Siguldas
novada ID karti – 20% atlaide.
Mākslas darbu tirgū varēs iegādāties šādu mākslinieku autordarbus: R.Ivanovs, S.Vanadziņa,
Z.Ceske, L.Narņicka, D.Dubiņa,
E.Mihelovičs, I.Bitmane, M.Viška,
E.Gaigalnieks,
M.Batbajarina,
I.Janmere, L.Zeiliša, V.Meiere,
K.Lazdāne, A.Poikāne, A.Siņeļņikova, R.Pēkšēna, I.Gaigalniece,
B.Gulbe, E.Kūlmane.
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ZIŅAS ĪSUMĀ
Izbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra Peltes–Kalnabeites. Vairāk nekā piecu kilometru garumā papildus kanalizācijas tīklu un to
pievadu līdz īpašuma robežām izbūvēšanai tika izveidotas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruēta viena jau esošā kanalizācijas sūkņu
stacija.
Izbūvēts pašteces kanalizācijas tīkls Pērsieša ielā, kā rezultātā šīs ielas
iedzīvotājiem būs iespēja sava īpašuma sadzīves kanalizāciju pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Izdota grāmata „Latvijas leģendas IV”, kas veltīta Ziemas Olimpiskajām
spēlēm un olimpiešiem, kuri ar saviem sasniegumiem, uzvarām un cīņas sparu Latvijas valsts vārdu ir nesuši pasaulē. Krāsaini attēli un aizraujoši stāsti
par mums nozīmīgām personībām – brāļiem Dukuriem, Elīzu Tīrumu, Andri
un Juri Šiciem un citiem – motivēs ne tikai topošos sportistus, bet jebkuru
lasītāju.
Atjaunots tiltiņš pār Tumšupi pie „Grunduļiem”. Tiltiņš rudens lietavās
tika appludināts. Aktīvākie allažnieki paaugstināja tiltiņa atrašanās vietu, ar
akmeņiem nostiprināja dzelzsbetona balstus un atjaunoja dēļu segumu. Allažu pagasta iedzīvotāji izsaka pateicību čaklajām darbarokām!
Pie Allažu pagasta pārvaldes ēkas uzstādīti jauni un jaudīgi LED gaismas ķermeņi, kā arī viens papildu gaismas avots ceļa apgaismošanai.
Pie Allažu pamatskolas izveidotas salmu figūras. Jau trešo gadu skolēnu vecāki iesaistās salmu figūru gatavošanā, godinot izcilo tēlnieku Teodoru
Zaļkalnu. Zālājā pie improvizētas putnu barotavas satupuši vai zaros salaidušies dažādi putni, tostarp stārķis, dzērve, pūce un mednis.
Allažos norisinājās ikgadējā Tēlniecības diena, kuras vadmotīvs šogad
bija „Faktūra un tauste”. Pasākuma dalībnieki radīja mākslas objektus, pētot
un radot dažādas izteiksmīgas virsmas faktūras un formas. Jaunajiem māksliniekiem palīdzēja mākslinieki: Gundega Evelone, Andris Landaus, Simona
Larka, Ilze Aulmane un Anna Rasmus.
Siguldā darbojas Zupas virtuve mazturīgo iedzīvotāju atbalstam. Zupa
līdzi nešanai tiek dalīta divas reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās –
plkst.13.00 Siguldas pilsētas tirgus laukuma stāvlaukumā. Katru reizi ar siltu
ēdienu tiek nodrošinātas 100 personas. Zupas virtuvi Siguldas novadā nodrošina biedrība „Saullēkts”, bet līdzekļus 1000 eiro apmērā tās darbībai ziedojuši Siguldas pilsētas sadraudzības pilsētas Štūres iedzīvotāji.
Atvērta slidotava Kaķīškalnā. Pie slidotavas atvērta arī slidu noma.
Maksa par slidotavas izmantošanu pieaugušajiem ir 3 eiro par vienu stundu,
5 eiro – par divām stundām, 6 eiro – par visu dienu. Bērniem līdz septiņu gadu
vecumam – 50% atlaide.
Novadnieki dāvina cits citam prieku! Dāmu kluba „Madaras” dalībnieces,
čakli strādājot, sarūpējušas zeķu un cimdu kalnus Ģimenes atbalsta centram
un rūķīšus pensionāru biedrībai „Sigulda”. Savukārt Siguldas skolu skolēni
sagatavojuši 104 dažādus Adventes vainadziņus Siguldas pilsētas pensionāriem un Dienas centra apmeklētājiem.
Biedrība „Cerību spārni” veido sveču un ziepju darbnīcas, kurās jaunieši ar invaliditāti varēs apgūt sveču liešanas un ziepju izgatavošanas prasmes,
tādējādi veicinot nodarbinātību Siguldas novadā. Darbnīca tiks aprīkota ar
vaska kausēšanas iekārtu, sveču iegremdēšanas gredzeniem un liešanas
veidnēm, ziepju vārīšanas katlu un putojamo mašīnu, kā arī ziepju griežamo,
ko droši varēs izmantot cilvēki ar dažādu smagumu funkcionāliem traucējumiem.

Pašvaldības darba laiks svētkos
Siguldas novada pašvaldība informē, ka svētku laikā paredzētas izmaiņas pašvaldības darba laikā. 2.janvāra darba diena tiks pārcelta
uz sestdienu, 10.janvāri.
Siguldas novada pašvaldības administrāciju darba laiks:
pirmdien, 22.decembrī, plkst.8.00–13.00 un 14.00–17.00;
otrdien, 23.decembrī, plkst.8.00–13.00 un 14.00–17.00;
pirmdien, 29.decembrī, plkst.8.00–13.00 un 14.00–18.00;
otrdien, 30.decembrī, plkst.8.00–13.00 un 14.00–16.00;
no 24. līdz 28.decembrim un no 31.decembra līdz 4.janvārim –
brīvdienas;
piektdien, 9.janvārī, plkst.8.00–13.00 un 14.00–17.00;
sestdien, 10.janvārī, plkst.8.00–12.00.
Iedzīvotāji ar Siguldas novada pašvaldību svētku laikā var sazināties,
atstājot ziņu Pakalpojumu centra bezmaksas tālruņa 80000388 automātiskajā atbildētājā.
Priecīgus Ziemassvētkus un radošas enerģijas piepildītu 2015.gadu vēl
Siguldas novada pašvaldības kolektīvs!
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Ģimnāzija iegūst četras nominācijas
Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā
Siguldas Valsts ģimnāzija visu Draudzīgā Aicinājuma „Skolu reitings 2014”
nomināciju kopvērtējumā ieguvusi augsto 1.vietu pilsētu ģimnāziju grupā,
iegūstot galveno balvu – metālā izstrādāto pūci – un diplomu ģimnāzijas vadībai par izcilu mācību darba organizāciju.

2014.gada 19.decembris
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Svētku pasākumi
Siguldas novadā

Maija parkā izvietoti mākslinieces Agneses Melbārdes veidotie vides gaismas objekti
Rezultātus veido, izvērtējot skolēnu
Augsti sasniegumi iepriekšējā mācī- „IEZIEMOTS!* SIGULDĀ!” – astoņas ar krāsām,
gūtos rezultātus centralizētajos eksā- bu gadā iegūti arī latviešu valodā, ie- gaismām, trokšņiem un skaņām piepildītas sajūtu
menos – latviešu valodā, matemātikā, gūstot nomināciju – labākā pilsētu
aukstumnīcas, kuras būs apskatāmas līdz gada beiangļu valodā, dabas zinātnēs, vēsturē ģimnāziju grupā (skolotājas Ina Krūmi- gām
ņa, Ilze Zīriņa-Eglīte, Inta Janule). Arī
un skolas kopvērtējumā.
Otrdien, 23.decembrī
Izcili sasniegumi iegūti vēsturē, izcī- angļu valodā nominācija – labākā pilPiektdien, 19.decembrī
Plkst.16.00 Ziemassvētku stunda
not absolūti labākās skolas nomināci- sētu ģimnāziju grupā (skolotājas Iveta
Plkst.14.00 Ziemassvētku pasākums Siguldas pa- „Brīnumskapja skolā” Siguldas novada Kultūras
ju un iegūstot galveno balvu – metālā Vārpiņa, Ineta Dvinska, Daina Bērziņa, gasta pensionāriem Siguldas pagasta Kultūras namā. centrā. Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas novada Kulizstrādāto mazo pūci (skolotājas Inese Irēna Ivanova).
Ieeja pasākumā „Andra Bērziņa balzams jeb cher amie” tūras centra kasē un „Biļešu paradīzes” kasēs.
Berga un Inta Romanovska).
Inguna Vuškāne
ir bez maksas. Pēc tam plānots svinīgs pasākums ar
Biļetes cena – no 10 līdz 12 eiro.
pašu sarūpētu cienastiņu. Lūgums pieteikties pie Rutas
Kupces, zvanot uz tālruni 67976217 vai 29105303.
Piektdien, 26.decembrī
Plkst.19.00 deju kolektīva „Vizbulīte” Ziemassvētku
Plkst.11.00 Siguldas novada atklātās sacensības
uzvedums „Smaragda pilsētas burvis” Siguldas novada volejbolā „Ziemassvētku turnīrs” Siguldas 1.pamatskoKultūras centrā. Ieeja – bez maksas.
las sporta kompleksā.
Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar SigulSestdien, 20.decembrī
Sestdien, 27.decembrī
das novada aktīvajiem jauniešiem – jaunveidojamo Siguldas Jauniešu
Plkst.9.00
Zaļais
svētku
tirdziņš
Raiņa
ielā
3.
Būs
iePlkst.14.00 Mākslu skolas deju studijas „Sidrabiņš”
Domi – novembra beigās Siguldas Valsts ģimnāzijā organizēja pirmo
Siguldas novada skolu jauniešu debašu turnīru, kura laikā skolēniem spēja iegādāties svētku dāvanas, dažādus lauku gardu- Ziemassvētku koncerts koncertzālē „Baltais flīģelis”.
Ieeja – bez maksas.
bija iespēja parādīt prasmi izteikt savu viedokli, aizstāvēt to, izmanto- mus, svaigas zivis un amatniecības izstrādājumus.
Plkst.14.00
uz
Ziemassvētku
koncertu
visai
ģimenei
Plkst.19.00 grupas „Mielavs un Pārcēlāji” konjot argumentus, un atspēkot pretinieka komandas.
Siguldas pagasta Kultūras namā ielūdz Lilitiņa un Ani- certs „Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu...” SigulTurnīrā piedalījās 14 komandas: bija 9.m klases komanda, kas ieguva tiņa. Piedalās: Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” „Mazais das novada Kultūras centrā. Biļešu iepriekšpārdošana
skolēni no Siguldas pilsētas vidus- iespēju maijā piedalīties apmācībās baletiņš”, deju studija „Sidrabiņš”, vokālais ansamblis www.bilesuparadize.lv un Siguldas novada Kultūras
skolas, Siguldas 1.pamatskolas, Si- LU Ekonomikas fakultātes Debašu „Sauļuki”, kā arī Nītaures kultūras nama deju kolektīvs centra kasē. Biļetes cena – no 12 līdz 25 eiro.
guldas Valsts ģimnāzijas un Mores akadēmijā.
„Šurumburums”. Ieejas maksa – 1 eiro.
Žūrija
piešķīra
balvas
arī
Plkst.14.00 Ziemassvētku pasākums Siguldas novaSvētdien, 28.decembrī
pamatskolas. Saskaņā ar nolikumu
turnīram bija trīs kārtas. Pirmās labākajiem runātājiem pamatskolu da pensionāriem Siguldas novada Kultūras centrā.
Plkst.14.00 eglītes pasākums pašiem mazākajiem
kārtas tēmas, par kurām jādebatē, grupā – Montai Meistarei un Aivijai
Plkst.15.00 jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” rado- „Ziemassvētku burvestība” Mores pagasta Tautas namā.
tika izsludinātas jau nedēļu iepriekš. Komelei no Siguldas 1.pamatskolas, šās Ziemassvētku darbnīcas tirdzniecības centrā „Šo- Saldumu paciņām aicinām pieteikties līdz 23.decemOtrajā un trešajā kārtā visām ko- Elizabetei Barisai no Siguldas Valsts kolāde”. Radošajās darbnīcās būs iespēja izveidot savu
brim Mores pagasta pārvaldē (paciņas cena – 3,50 eiro).
mandām bija viena tēma: vai visiem ģimnāzijas, kā arī vidusskolu grupā – īpašo eglīšu rotājumu no makaroniem, filca, čiekuriem, Dalība pasākumā – bez maksas.
Siguldas tūrisma objektiem jābūt Jurģim Kalniņam, Kristapam Kažam, puzles gabaliņiem vai papīra, izgatavot skaistāko un
pieejamiem par maksu vai par brīvu? Paulai Luīzei Zavickai no Siguldas sirsnīgāko Ziemassvētku kartīti saviem mīļajiem, ar
Trešdien, 31.decembrī
Finālā iekļuva divas Siguldas Valsts ģimnāzijas.
īpašu nozīmīšu aparātu izveidot Ziemassvētku medaļas,
Plkst.23.30 Jaunā gada sagaidīšana Siguldas SvētDebašu turnīra noslēgumā jaunie- kā arī daudz citu aktivitāšu.
Valsts ģimnāzijas komandas – 9.m
ku laukumā.
klases komanda (Elizabete Barisa, ši izteica vēlmi debašu klubu izveidot
Kā iedvesma un apliecinājums tam, ka tikai mēs paši
Hugo Kisils, Arvis Jomerts), kas vie- arī Siguldā. Paldies Siguldas Valsts
Svētdien, 21.decembrī
esam savas vietas saimnieki un likteņa lēmēji, izskanīgā uzvarēja visās trijās kārtās, un ģimnāzijai par tehnisko nodrošinājuNo plkst.10.00 Siguldas novada iedzīvotāji un pil- nēs novadnieku kopīgi veidotās svētku uzrunas video12.a klases komanda (Jurģis Kalniņš, mu un Katrīnai Leitānei par ideju un sētas viesi tiek aicināti uz Ziemassvētku tirdziņu, kas versija.
Beāte Brice, Ieva Smilga). Pēc žūrijas iniciatīvu pasākuma norisē!
līdz plkst.15.00 norisināsies Siguldas Svētku laukumā.
Laimes vēlējumus un spēka vārdus, Jaunā gadā
vērtējuma labākā debašu komanda
Sandra Ķirule Tirdziņa programmas radošās aktivitātes notiks no ieejot, novadniekiem teiks Siguldas novada Domes
plkst.11.30 līdz 14.30.
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Plkst.12.00 un 15.00 Siguldas novada Kultūras
Svētku uguņošana notiks lieliskā Kalvja Kalniņa „Incentrā notiks bērnu svētku eglīšu programma „Zie- ternational Fireworks Design” horeogrāfijā!
massvētku burvestības” kopā ar Blīkšķu Banniju un
Jaunā gada pirmās taktis ar pasaules skanīgākajiem
viņa draudzeni Lolu. Vienas biļetes cena – 9 eiro. Ar šo svētku hitiem ieskandinās „Radio7” sūtnis DJ Kārlis
Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un mehatronikas pulciņa biļeti pasākumu var apmeklēt viens bērns kopā ar vie- Zariņš.
dalībnieki piedalījušies lielākajās Baltijas elektronikas un robotikas sacen- nu pieaugušo, un biļetes cenā ir iekļauta dāvaniņa no
Plkst.23.59 Jaungada nakts balle pie galdisībās „Robotex 2014” Tallinā.
Ziemassvētku vecīša. Iepriekš pieteikties pa tālruni ņiem kopā ar grupu „MedŪsa” Mores pagasta
29548365 vai e-pastu dace.plesa@sigulda.lv.
Tautas namā. Ieejas maksa – 2 eiro.
„Robotex” ir Baltijā nozīmīgākās piedalās sacensībās, iekļuva labāko
sacensības robotikā un elektronikā, desmitniekā. Otrā disciplīna, kurā sakuras organizē Tallinas Tehniskā uni- centās jaunākie pulciņa dalībnieki, bija
versitāte un Tartu Universitāte. Sacen- folkrace jeb tautas rallija disciplīna.
sības norisinājās 12 dažādās robotikas
Elektronikas pulciņš guva pirmo
disciplīnās, tāpat pasākuma ietvaros pieredzi starptautiskās sacensībās
notika viena no lielākajām robotikas un godam pārstāvēja Siguldas novaun elektronikas izstādēm Baltijā. Šo- da vārdu, pārspējot daudzus pieaugad „Robotex” sacensībās piedalījās gušos dalībniekus un gūstot vērtīgas
vairāk nekā 600 robotu būvētāju un atziņas turpmākajiem darbiem, lai
nākotnē piedalītos un gūtu lielus pa346 roboti.
Siguldas novada Jaunrades centru nākumus.
21.decembrī plkst.16.00 Siguldas pagasta Kultūras
Siguldas novadu pārstāvēja Andris namā ikviens interesents tiek aicināts uz TLMS „Vīgrieze”
pārstāvēja seši roboti divās disciplīnās.
Sigis-L2, Sigis-L3 un Sigis-L4 sacen- Jenerts, Rihards Bērziņš, Renārs Rohl- izstādi „No auduma līdz tērpam”, kuras ietvaros notiks
Siguldas pagasta Kultūras namā 24.janvārī
tās līnijsekotāju disciplīnā un uzrādīja ta, Mārtiņš Smilga, Nils Spuravs, Rei- tērpu demonstrēšana. Lai izceltu demonstrējamā tērpa
plkst.18.00 būs skatāma izrāde „Jaunais tētis”,
kopskatu un detaļas, studijas dalībnieces demonstrēs
kuras veidotāji ir aktieris Ainārs Ančevskis un
labu sniegumu. Sigis-L3, kurš ir pir- nis Ozols un Ingus Valheims.
mais pilnībā 3D drukātais robots, kas
Edgars Bajaruns savu kolekciju un stāstīs par to.
režisors Juris Rijnieks.
„Mode, atvērtā sabiedrība un mūsu identitāte, etnogrāfiski
Tas ir asprātīgs un sirsnīgs stāsts par vīrieša
smalkumi, praktiskā pasaule un stilistika,” – tā tapa tērpu
pārdomām laikā, kad mazais cilvēciņš ir gatavs
Es esmu bagāts, man pieder viss,
skices katrai studijas dalībniecei sadarbībā ar dizaineri As- doties tālāk – uz skolu. Izrāde jautrā un asprātīgā
kas ar mani noticis.
nāti Smelteri. Katrā tērpā ir ieguldīts studijas dalībnieces un
veidā liek atcerēties un dalīties pārdomās par laiku
(M.Čaklais)
tērpa autores sirds darbs: noausts audums tērpam vai atse- no mazuļa nākšanas pasaulē līdz mazā dēlēna pirvišķas tērpa detaļas, tamborēts vai adīts viss tērps, kā arī majām un turpmākajām skolas gaitām.
Možu garu un veselību nozīmīgajā
veidots izšuvums, tērpu sašūšanas procesu veicot profesioBiļešu cena – no 6 līdz 9 eiro, un tās var iegādā100 gadu jubilejā ALMAI JĀNĪTEI vēl
nālam šuvējam.
ties „Biļešu paradīzes” kasēs un Siguldas pagasta
Siguldas novada pašvaldības kolektīvs!
Gundega Pētersone
Kultūras namā.

Noslēdzies pirmais Siguldas novada
skolu jauniešu debašu turnīrs

Robotikas pulciņa dalībnieki piedalās
starptautiskās sacensībās

Aicina uz TLMS „Vīgrieze”
pašdarināto tērpu skati

Ainārs Ančevskis ar
izrādi „Jaunais tētis”
viesosies Siguldā
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Apbalvoti „Siguldas novada
Sporta laureāts 2014” titula ieguvēji

12.decembrī Siguldas pagasta Kultūras namā notika svinīgā „Siguldas novada Sporta laureāts 2014” balvu pasniegšanas ceremonija,
kuras laikā tika pasniegti apbalvojumi labākajiem Siguldas novada
sportistiem, sporta skolotājiem, treneriem un citiem sporta jomas darbiniekiem un organizācijām, kā arī balva par mūža ieguldījumu sportā.

Galveno balvu nominācijā „Labākā
jaunā sportiste” saņēma kalnu slēpotāja Evelīna Gasūna. Pretendentes
nominācijai bija arī Magda Cigle (orientēšanās sports), Jekaterina Romanova
(badmintons).
Galveno balvu nominācijā „Labākais
jaunais sportists” saņēma vieglatlēts
Edgars Daugulis. Pretendenti bija Daniels Kārkliņš (orientēšanās sports) un
Ričards Griezītis (vieglatlētika).

Sacensības telpu orientēšanās sportā

leģenda Andis Korde par mūža ieguldījumu Siguldas novada sporta attīstībā un kalnu slēpošanas tradīciju
pilnveidošanā.
Pasākuma laikā tika godināti arī
labākie Siguldas Sporta skolas audzēkņi: kalnu slēpošanas treneres
Guntas Gasūnas audzēkņi Žanete
Gedra, Žaks Gedra, Evelīna Gasūna;
vieglatlētikas treneres Guntas Blūmiņas un Raivja Zīmeļa audzēkne Kristīne Brunere; dambretes trenera Edgara Ratnieka audzēkņi Edgars
Straumanis un Kristīne Urtāne; badmintona treneru Aināra Gurecka un
Didža Gurecka audzēkņi Anna Kupča,
Gints Bērziņš, Liāna Lenceviča, Ardis

Decembra sākumā Siguldas Sporta skolā notika Siguldas novada atklātās
sacensības telpu orientēšanās sportā, kurās piedalījās 50 dalībnieki. Galvenais tiesnesis Jānis Bukins ar savu komandu bija precīzi un interesanti
izvietojis kontrolpunktus visās Sporta skolas telpās. Dalībniekiem bija jāiziet divas dažādas distances, kurās kopējais iegūtais rezultāts arī noteica
vietu kārtību.
Aktīvākā klase B grupā (1999.–
2000.gadā dzimušie) bija Siguldas
Valsts ģimnāzijas 8.m klase, A grupā
(1995.–1998.gadā dzimušie) – Siguldas Valsts ģimnāzijas 10.a klase.
Uzvarētāji:
B grupa, jaunietes – 1.vieta Magda
Cigle (Siguldas Valsts ģimnāzijas 8.a
klase), 2.vieta Kitija Rulle-Titava (SVĢ
8.m klase), 3.vieta Kristīne Brunere (Siguldas pilsētas vidusskolas 5.c klase);
B grupa, jaunieši – 1.vieta Madis
Ciglis (SVĢ 9.a klase), 2.vieta Kris-

taps Bruners (SVĢ 8.m klase), 3.vieta Nils Ciglis (SPV 5.c klase);
A grupa, jaunietes – 1.vieta Kristīne Ozola (SVĢ 11.a klase), 2.vieta Gunita Griķe (SVĢ 11.d klase),
3.vieta Estere Kozlinska (SVĢ 11.a
klase);
A grupa, jaunieši – 1.vieta Gvido
Gailītis (SVĢ 12.a klase), 2.vieta
Ralfs Rohtla (SVĢ 12.a klase),
3.vieta Kristaps Kaža (SVĢ 12.a
klase).
Karīna Putniņa

Skolu sacensības basketbolā

Foto: Alberts Linarts

2.decembrī Siguldas Sporta skolā risinājās Siguldas novada skolu sacensības basketbolā D vecuma grupā (2003.–2004.gadā dzimušie). Turnīrā piedalījās Siguldas 1.pamatskolas, Laurenču sākumskolas un Allažu pamatskolas zēnu komandas.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (pa labi) sveic kalnu slēpošanas leģendu Andi Kordi par mūža ieguldījumu Siguldas novada sporta attīstībā un
kalnu slēpošanas tradīciju pilnveidošanā.

Galveno balvu nominācijā „Labākā
sportiste” saņēma kalnu slēpotāja
Lelde Gasūna. Pretendentes bija arī
Ulla Zirne (kamaniņu sports) un Lelde
Priedulēna (skeletons).
Galveno balvu nominācijā „Labākais sportists” ieguva skeletonists
Martins Dukurs. Balvai tika nominēti
arī Jānis Strenga (bobslejs) un Tomass Dukurs (skeletons).
Tituls „Labākā komanda” tika piešķirts divām komandām: basketbola
klubam „Sigulda” un kamaniņu
sporta divnieku ekipāžai Andrim un
Jurim Šiciem.
Balvu pasniegšanas ceremonijas
kulminācija bija balvas „Par mūža
ieguldījumu sportā” pasniegšana.
Šogad to saņēma kalnu slēpošanas

Daniels Bedrītis un Jekaterina Romanova; basketbola treneres Agnijas
Labrences audzēkņi Roberts Bērze,
Ernests Artūrs Bērze, Toms Aizupietis, Daniels Iļjins, Raivo Zvaigzne,
Gusts Narnickis un Roberts Lezdiņš;
kalnu slēpošanas treneres Sandras
Melderes audzēkņi Elizabete Liene
Šterna, Elīna Sabīne Nežborte, Elza
Saļņikova, Frīda Saļņikova un Laura
Ciagune; vieglatlētikas treneres Guntas Blūmiņas audzēkņi Estere Vīksna,
Magda Cigle un Artūrs Šķesters;
vieglatlētikas treneres Ainas Lonijas
Ziediņas audzēkņi Valters Reinis
Rasnačs, Ričards Griezītis, Edgars
Daugulis, Kristaps Bruners, Toms Ķēdis, Artis Rusiņš un Pauls Daugulis.
Zanda Abzalone

Spēles ritēja patiesi aizraujošā cīņā.
Siguldas 1.pamatskolas komanda šoreiz izrādījās mazliet veiksmīgāka un
meistarīgāka. Punktus šīs skolas labā
guva galvenokārt Reinis Aizupietis,
kurš trenējas Siguldas Sporta skolas
Basketbola nodaļā. Laurenču sākumskolas un Allažu pamatskolas duelī

stiprāki izrādījās Laurenču sākumskolas spēlētāji, kuri saņēma sudraba
medaļas.
Spēles tiesāja Siguldas 1.pamatskolas 7.klases skolnieks Toms Aizupietis,
kurš ir licencēts Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas tiesnesis.
Ilze Ratniece

Jauniešu sasniegumi badmintonā

Ar pārliecinošu Siguldas jauno badmintona spēlētāju triumfu noslēgusies
Latvijas 2014.gada jauniešu čempionāta pirmā diena. No 15 zelta medaļām
siguldieši izcīnīja 13. Pa trim zelta medaļām un valsts absolūtā čempiona
tituls tika Jekaterinai Romanovai (U19), Liānai Lencevičai (U15) un Ardim
Danielam Bedrītim (U15).

Pa divām zelta godalgām izcīnīja
Anna Kupča, Marta Brengule (abas
U11), Kristaps Jānis Gulbis un Teodors Kerimovs (abi U19). A.Kupčai un
K.J.Gulbim vēl pa vienai sudraba medaļai, bet M.Brengulei un T.Kerimovam
bronzas godalgas vienspēļu kategorijās. Vēl par Latvijas šā gada čempioniem kļuva Amanda Agnese Arnicāne
(U19 dubultspēlēs), viņai arī otrā vieta
jauktajās dubultspēlēs un trešā vienspēlēs, Alens Zandovskis (U11) ieguva
zeltu jauktajās dubultspēlēs un divas
bronzas medaļas vienspēlēs un dubultspēlēs, Gintam Bērziņam (U15)

pirmā vieta dubultspēlēs, otrā vienspēlēs un trešā jauktajās dubultspēlēs, Amanda Azarova (U15) kļuvusi par
uzvarētāju dubultspēlēs, trešā jauktajās dubultspēlēs. Vēl pie sudraba un
bronzas godalgām dažādās spēļu kategorijās tika Kristaps Kalniņš, Rihards
Sorokins (abi U19), Dāvis Strazdiņš,
Amanda Sofija Grosberga, Annija Rulle-Titava un Karlīna Kligina (visi U11).
Sacensības vecuma grupās U13 un
U17 notiks 20.decembrī Siguldā, kad
atkal gaidīsim medaļas no mūsu jaunajiem sportistiem.
Ainārs Gureckis

Sporta skolā jauns tablo

Novembra beigās Siguldas Sporta skolā tika uzstādīts jauns rezultātu
tablo, kas, pateicoties Siguldas novada pašvaldības finansējumam, tika iegādāts par 4839 eiro.

Foto: Alberts Linarts

Par atbalstu dažādu sporta aktivitāšu īstenošanā Siguldas novadā
Pateicības rakstus saņēma: veikals
„Maratons”, SIA „Siguldas dizains”,
SIA „LGK”, viesu nams „Livonija”, biedrība „A2”, SIA „Bobsleja un kamaniņu
trase „Sigulda””, SIA „Siguldas minerālūdens”, Turaidas muzejrezervāts, SPA Hotel „Ezeri”, SIA „Maiznīca Flora”, Ivars Jēkabsons, Edgars
Zveja, Visvaldis Gercāns, SIA „Puķu
Elvis”, AS „Siguldas Būvmeistars”,
SIA „Aerodium”, SIA „Kino Lora”,
AS „SEB bankas” Siguldas filiāle,
SIA „Vita Mārkets”, SIA „Bungee”,
Dabas aizsardzības pārvalde, IK „Duvekors”, Jānis Mellups, Dainis Dukurs, Aleksejs Širovs, SIA „Balti zobi”,
SIA „TV NET”.
Šogad titulu „Siguldas novada
Sporta laureāts 2014” pasniedza 10
nominācijās. Katrs nominants saņēma
Siguldas novada Domes Pateicību, bet
„Sporta laureāta 2014” titula ieguvējs
saņēma speciālu šim pasākumam gatavotu balvu.
Galveno balvu nominācijā „Sporta
atbalstītājs” saņēma veikals „Maratons”, balvai tika nominēti arī AS „Siguldas Būvmeistars” un SIA „Siguldas
minerālūdens”.
Galveno balvu nominācijā „Aktīvākā sporta organizācija” saņēma
IK „Duvekors”, titula pretendenti
bija arī biedrība „Pantera” un biedrība
„Skeleton LV”.
Par „Labāko sporta skolotāju” tika
atzīts Siguldas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Normunds Šulte, balvai
nominēti tika Laurenču sākumskolas
sporta skolotājs Ivo Alksnis un Siguldas pilsētas vidusskolas sporta skolotāja Andra Fridrihsone.
Nominācijas „Labākais treneris” titulu ieguva Siguldas novada olimpiešu bobsleja, kamaniņu sporta, skeletona un kalnu slēpošanas treneri,
pretendenti bija arī Siguldas Sporta
skolas Vieglatlētikas nodaļas trenere
Aina Lonija Ziediņa, Siguldas Sporta
skolas Kalnu slēpošanas nodaļas trenere Sandra Meldere.

SiguldasNovadaZiņas

2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā
Starptautiskās basketbola asociācijas
(FIBA) apstiprinātās izmaiņas basketbola noteikumos. Saskaņā ar šo noteikumu 29.pantu „24 sekundes” pēc metiena pa grozu, kad bumba pieskārusies
stīpai, uzbrukuma laiks uz 24 sekunžu
pulksteņa jāatjauno uz 14 sekundēm, ja
bumbu savā kontrolē iegūst komanda,
kas uzbruka (neatkarīgi no tā, kurā uzbrukuma sekundē bija izdarīts metiens).
Šie noteikumi attiecas uz visām oficiālajām basketbola spēlēm, to skaitā
spēlēm Latvijas Jaunatnes basketbola
līgā (kur spēlē trīs Sporta skolas komandas), Latvijas basketbola līgu (kur

spēlē BK „Sigulda”), kā arī Maxibasket
līgu (veterānu līga).
Ar iepriekšējo Sporta skolas tablo
nebija iespējams izpildīt FIBA noteikumu jaunās prasības, tāpēc Siguldas
novada pašvaldība atbalstīja līdzekļu
piešķiršanu Sporta skolai jauna tablo
iegādei.
Jaunais tablo ir piemērots arī citu
sporta veidu sacensību norises nodrošināšanai. Siguldas Sporta skolā tradicionāli notiek sacensības ne tikai basketbolā, bet arī telpu futbolā,
badmintonā, skolu sacensības tautas
bumbā.
Ilze Ratniece

SiguldasNovadaZiņas
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Siguldas novada pašvaldības paveiktais 2014.gadā
PĀRVALDE, PAŠVALDĪBAS DARBS

‣ Apritējuši trīs gadi Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu
projektam, kurā iesaistījušies vairāk nekā 96 uzņēmēji, sniedzot turpat
200 dažādus pakalpojumus ar atlaidēm.
‣ Izveidota Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, turpina darboties
Tūrisma konsultatīvā padome.
‣ Izveidots pārskats par uzņēmējdarbības vidi Siguldas novadā.
‣ Uzsākts darbs pie publisko interneta pieejas punktu izveides pilsētā
un pagastos.
‣ Uzsākts darbs pie Siguldas novada pašvaldības e-pakalpojumu sistēmas izveides.
‣ Pašvaldībā tiek ieviests Klientu apkalpošanas standarts.
‣ Jau sesto gadu turpinās akcija „Dāvini ideju Domei”, kuras laikā ikviens var sniegt ideju, kā saimniekot labāk un lietderīgāk.
‣ Pašvaldības darbinieki ik gadu tiekas ar novada iedzīvotājiem, lai novadniekiem būtu iespēja klātienē pārrunāt aktuālos jautājumus un izteikt viedokli par pašvaldības darbu.
‣ Nodrošināta pašvaldības pakalpojumu pieejamība sestdienās, bezmaksas juridiskās konsultācijas un automātiskais atbildētājs visu diennakti Pakalpojumu centrā.
‣ Nodrošināta Domes sēžu tiešraide pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
‣ 2014.gadā sasniegts novadā deklarēto jaundzimušo skaita rekords.

IZGLĪTĪBA

‣ Palielinātas algas bērnudārzu pedagogiem.
‣ Kopš 2014.gada 1.septembra pašvaldība nodrošinājusi piemaksas par
3.kvalitātes pakāpi arī tiem pedagogiem, kuri algu saņem no pašvaldības.
‣ Novada vecākiem nodrošināta pieeja diviem pirmsskolas izglītības
iestāžu psihologiem.
‣ Novada bērnudārzos veikta ēdināšanas sistēmas reorganizācija.
‣ Novada izglītības iestādēs veikti remontdarbi.
‣ Siguldas Valsts ģimnāzija ieguvusi četras nominācijas Draudzīgā
Aicinājuma skolu reitingā un ir pirmajā vietā pēc centralizēto eksāmenu
rezultātiem pilsētu ģimnāziju grupā.
‣ Bērnudārzs „Ieviņa” ieguvis ekoskolas sertifikātu.
‣ Pēc vecāku pieprasījuma pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” izveidota grupiņa bērniem ar īpašām vajadzībām.
‣ Tiek turpināts skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, vasarā darbavietas nodrošinātas vairāk nekā 300 novada skolēniem.
‣ Pašvaldība līdzfinansējusi skolēnu vasaras nometnes.
‣ Atcelta vecāku līdzdalības maksa pirmsskolas izglītības grupai
„Kastanītis”.
‣ Pašvaldība ar līdzmaksājumu atbalsta novadnieku ģimenes, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, atbalsts tiek nodrošināts arī piecus un sešus gadus veco bērnu izglītošanai.
‣ Trīs novada izglītības iestādēs mācību procesā tiek izmantoti planšetdatori.

SPORTS

‣ Pašvaldība izstrādājusi projektēšanas un būvniecības darba uzdevumu un sakārtojusi iepirkumu dokumentāciju, un piesaistījusi finansējumu Siguldas Sporta kompleksa projekta realizācijai.
‣ Sniegts atbalsts Siguldas novada bērnu un jaunieši mācību-treniņu
darba un augsto sasniegumu sporta nodrošināšanai.
‣ Piešķirtas naudas balvas Siguldas novada sportistiem par augstiem
sasniegumiem sportā.
‣ Siguldas pilsētas vidusskolā atvērta 1.s klase ar sporta novirzienu.
‣ Mērķtiecīgi tiek attīstīts novada sporta metodiskais un skolu sporta
pasākumu organizatoriskais darbs.
‣ Iegādāts distanču slēpošanas inventārs Siguldas novada skolu distanču slēpošanas aktivitāšu īstenošanai; izveidots skolu slēpju fonds.
‣ Izstrādāta stratēģija 2014.–2020.gadam „Sigulda – Latvijas Olimpiskais ziemas sporta centrs”.
‣ Piešķirts finansējums sporta inventāra iegādei Siguldas Valsts ģimnāzijai un Laurenču sākumskolai.
‣ Izcīnītas tiesības rīkot olimpiskā krosa UCI posmu 2015.gadā Siguldā.
‣ Ar pašvaldības finansiālu un organizatorisku atbalstu notikuši augsta
līmeņa pasākumi – divi Eiropas čempionāti kamaniņu sportā (pieaugušajiem un junioriem), Vienības velobrauciens, SEB MTB velomaratons,
Siguldas pusmaratons, Baltijas daudzdienu velobrauciens, Siguldas
kalnu maratons un citi.

MORES PAGASTS

‣ Biedrība „Četri krasti” ar pašvaldības līdzfinansējumu veikusi Zušu
sērūdens ūdens ņemšanas piekļuves vietas un Mores centra dīķa pludmales labiekārtošanu.
‣ Mores pamatskolas „mazajā skolā” ierīkota centrālā apkure.
‣ AS „Sadales tīkli” Mores centrā nomainījuši elektropievades stabus
pret kabeļiem.

INFRASTRUKTŪRA, INVESTĪCIJAS

SABIEDRĪBA, SOCIĀLĀ JOMA

PIESAISTĪTAIS LĪDZFINANSĒJUMS

‣ Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests saņēmis Labklājības ministrijas Atzinības
rakstu par projekta „Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstību Siguldas novadā” īstenošanu.
‣ Par 13% samazinājies GMI pabalsta saņēmēju
skaits un par 28% samazinājušies GMI pabalstam
izmaksātie naudas līdzekļi.
‣ Izveidota sociālās uzvedības korekcijas grupa
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
‣ Dienas centrā realizēts projekts, sniedzot iespēju novadniekiem saņemt bezmaksas juridiskās, grāmatvedības un informācijas tehnoloģiju
konsultācijas.
‣ Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs sācis darbu pie pilotprojekta – materiāla izstrādes
novadu sociālajiem darbiniekiem par darbu ar
vardarbībā cietušā bērna ģimeni dzīvesvietā pēc
rehabilitācijas specializētajos krīžu un atbalsta
centros; sagatavotais materiāls tiks izdots arī
drukātā veidā un izplatīts Latvijas pašvaldībām,
un būs pieejams elektroniskā formātā jebkuram
interesentam.
‣ Tiek turpināta atbalsta programma Siguldas
novada daudzbērnu ģimenēm (reģistrētas 255
ģimenes); ģimenes var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, atlaides bērnudārzos,
vienreizēju pabalstu kalendārajā gadā bērniem,
kuri apmeklē vispārizglītojošo skolu, kā arī samazināta nodarbību maksa Siguldas Sporta skolā
un Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
‣ Sigulda atzīta par ģimenēm un bērniem draudzīgāko pilsētu, kā arī uzslavēta par vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos.
‣ Novadā deklarēto jaundzimušo ģimenes saņem
vienreizēju pabalstu minimālās algas apmērā.
‣ Svinīgā pasākumā jaundzimušie saņem piemiņas monētas „Esmu dzimis Siguldas novadā”.

‣ Pabeigta un nodota ekspluatācijā pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaciņa”.
‣ Pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” pabeigti renovācijas darbi.
‣ Veikts Siguldas Jaunās pils terases remonts.
‣ Veikts Mākslu skolas un Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis”
jumta remonts.
‣ Pabeigta Laurenču ielas izbūve.
‣ Noslēgusies gājēju un veloceliņa izbūve Kalna ielā.
‣ Izbūvēts gājēju un veloceliņš, kā arī paplašināta automašīnu stāvvieta Skolas ielā.
‣ Siguldas slimnīcas pagalmā, neatliekamās medicīniskās palīdzības
darbības zonā, nomainīts asfalta segums.
‣ Veikta ugunsdzēsības sistēmas cauruļu un ūdensvada pievada nomaiņa Siguldas slimnīcai.
‣ Labiekārtota pludmale pie Jūdažu ezera.
‣ Pabeigta Siguldas Sporta skolas zāles grīdas rekonstrukcija.
‣ Veikta Mores pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija.

‣ Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu iegādāti divi elektromobiļi un uzstādīta elektromobiļu uzlādes stacija
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
‣ Saņemts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējums Laurenču sākumskolas siltināšanai.
‣ Piesaistīts līdzfinansējums publisko interneta pieejas punktu izveidei.
‣ Pašvaldība ar LEADER programmas līdzfinansējumu realizējusi vairākus projektus:
- tautas tērpu iegāde Allažu pamatskolai;
- materiāli tehniskās bāzes uzlabošana „Gaismiņās”;
- āra trenažieru uzstādīšana Jūdažos.
‣ Pašvaldība ar līdzfinansējumu atbalstījusi sešus biedrību iniciētus
LEADER projektus.
‣ Ar Lauku atbalsta dienesta finansējuma palīdzību veikti pasākumi
zivju fonda uzlabošanā.
‣ No Lauku atbalsta dienesta saņemts finansējums dzesējamo iekārtu iegādei mednieku biedrībām.
‣ Piesaistīts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Siguldas pils kompleksa izpētei un neatliekamo glābšanas
darbu programmas sagatavošanai.

TŪRISMS

‣ Siguldas novada tūrisma kartes izgatavotas 12 valodās (tajā skaitā
japāņu, franču, spāņu).
‣ Gada trīs ceturkšņos reģistrēts rekordliels nakšņotāju skaits.
‣ PA „Siguldas Attīstības aģentūra” piedalījusies 12 starptautiskās
tūrisma izstādēs.
‣ Izstrādāta vienotā zīmola „Enter Gauja” interneta vietne
www.entergauja.com.
‣ Sigulda nominēta kā trešā jaukākā Eiropas mazpilsēta.
‣ Lonely Planet atzinusi Siguldu par vienu no 50 pasaules noslēpumainākajiem galamērķiem.
‣ Izveidots jauns tūrisma produkts – „Siguldas pastaigas”.
‣ Atjaunoti seši, bet no jauna uzstādīti divi tūrisma informācijas stendi.
‣ Pirmo reizi organizēts viduslaiku turnīrs „Sigulda nomet cimdu” Livonijas ordeņa Siguldas pilī.
‣ Izstrādāta PA „Siguldas Attīstības aģentūra” vidēja termiņa darbības
stratēģija.
‣ Norisinājušās pirmās Demo dienas Siguldas pils kompleksā.
‣ Izstrādāts suvenīru tirdzniecības vietu koncepts Siguldas pils kompleksā.

KULTŪRA

‣ Realizēts Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts, īstenojot 15 pasākumus.
‣ Realizēti 18 izglītības un kultūras projekti – atbalstītas novada iedzīvotāju iniciatīvas.
‣ Atbalstītas 11 mākslinieku iniciatīvas, nodrošinot profesionālās
mākslas pieejamību novadā.
‣ Sadarbībā ar „Allažu Danču biedrību” piesaistīti līdzekļi no LEADER
programmas Allažu pagasta Tautas nama skatuves apgaismojuma un
skaņu tehnikas iegādei un uzstādīšanai.
‣ Realizēts INTERREG IVC projekts „Pasākumu ietekme uz kultūras
mantojumu”, izdodot Rokasgrāmatu pasākumu rīkotājiem un pasākumu apmeklētājiem.
‣ Uzsākta Siguldas novada Kultūras stratēģijas izstrāde.
‣ Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izvietota izstāde „Sigulda. Aizrautības vektors” un četru novada mākslinieku izstāde.
‣ Siguldas novada bibliotēkas grāmatu katalogs pieejams mobilajā
versijā.

ALLAŽU PAGASTS
‣ Pabeigti Allažu pamatskolas sporta laukuma
labiekārtošanas darbi; talkā kopā ar „Mazo kavalēriju” uzstādīti basketbola grozi, uzkrāsotas
līnijas, sakopts futbola laukuma zālājs.
‣ Veikti pagaidu ceļu remontdarbi pie veikala
Zaļkalna ielā 1 (piebraucamais ceļš Klusās ielas
sākuma posmā); veikti pagaidu uzlabojumi, salabotas lielākās bedres, veikti grants seguma autoceļa C27 (Kalni–Pādes) meža posma remontdarbi.
‣ Turpinās Allažu pagasta pārvaldes apkārtnes
labiekārtošanas darbi – iekārtota atpūtas vieta
ar soliņiem un jauni apstādījumi.
‣ Dabas aizsardzības pārvalde dabas liegumā
„Mežmuižas avoti” realizējusi Kohēzijas fonda
projektu – pie avotiem uzstādītas jaunas kāpnes,
uzlabota gājēju taka un rekonstruēta autostāvvieta.
‣ Pagarināts sadarbības (nomas) līgums ar nodibinājumu „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta
centrs”, radot iespēju piesaistīt līdzekļus jaunu
būvju celtniecībai. Ielikti pamati jaunās piebūves
ēkai.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

‣ Organizētas sešas bezmaksas velosipēdu vadītāju apmācības; apliecību ieguvis 141 novada
iedzīvotājs.
‣ Nodrošināta kārtība un apmeklētāju drošība
publiskajos pasākumos.
‣ Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakses ietvaros policijas inspektori regulāri viesojas novada izglītības iestādēs.
‣ Līdz šā gada 1.decembrim saņemti 1408 personu izsaukumi, sastādīti 610 administratīvā
pārkāpuma protokoli par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumiem
un Siguldas novada saistošo noteikumu neievērošanu, izsūtītas 300 brīdinājuma vēstules
par nekustamā īpašuma nekopšanu/latvāņu
nepļaušanu, patversmē nogādāti 45 klaiņojošie
dzīvnieki.
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PA S Ā K U M I

2014.gada 19.decembris
KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

4.janvārī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”

Pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Piedalās
Latvijas Pareizticīgās baznīcas vīru koris „Logos”
(mākslinieciskais vadītājs priesteris Joans Šēnroks),
solisti Jānis Kurševs un Irina Dzodcojeva. Programmā
krievu, bulgāru un grieķu garīgie dziedājumi.
Ieejas maksa – 7 eiro
Sarunu cikla „Pēcpusdienas sarunas” ceturtā tikšanās
reize, kas veltīta rakstnieka Džeralda Darela 90 gadu
jubilejai. Tikšanās galvenā tēma – dzīvnieki un to aprūpe.
Stāstus stāstīs dzīvnieku aizsardzības biedrības „Dzīvnieku
SOS” biedre, dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbiniece,
„Latvijas lepnums 2010” titula ieguvēja Linda Kuikulite.
Ieeja – bez maksas
Elīnas Pastenekas foto izstādes „Skarbā patiesība un
harmonija” atklāšana. Ieeja – bez maksas

8.janvārī plkst.16.00
Siguldas novada
bibliotēkā

9.janvārī plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā
10.janvārī plkst.14.00
Turaidas muzejrezervātā
13.janvārī plkst.16.00
Bērnu literatūras
nodaļā
15.janvārī plkst.18.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
17.janvārī plkst.18.00
Siguldas novada
Kultūras centrā
24.janvārī plkst.18.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā
25.janvārī plkst.12.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

25.janvārī plkst.16.00
Allažu luterāņu baznīcā
27.janvārī plkst.16.00
Bērnu literatūras
nodaļā
30.janvārī plkst.14.30
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Zvaigznes dienas Pateicības pasākums, Turaidas
muzejrezervāta Atbalsta biedrības pilnsapulce. Plašāka
informācija pa tālruni 26572142. Ieeja – bez maksas
Multiplikācijas filmu pēcpusdiena
Sarunu ciklā „Ceļojumu karuselis” saruna ar Bruno Šulcu
par ceļojumu uz Indiju „Garšvielu ceļš”.
Ieejas maksa – 1,50 eiro
Koncerts „Olimpiskais sadancis”, kurā piedalās vidējās
paaudzes deju kolektīvi. Ieejas maksa – 2,50 eiro;
Siguldas novada ID kartes īpašniekiem – 2 eiro
Izrāžu apvienības „Panna” izrāde – komēdija „Jaunais
tētis” ar Aināru Ančevski galvenajā lomā. Biļešu
iepriekšpārdošana „Biļešu paradīzes” kasēs un Siguldas
pagasta Kultūras namā pie vadītājas darba laikā.
Ieejas maksa – no 6 līdz 9 eiro
Dziesmu un deju sadraudzības koncerts „Putnu dienām – 40!”.
Piedalās vīru koris „Ķekava” (diriģents Arvīds Platpers),
Ķeguma tautas nama dāmu ansamblis „Kvēlzieds” (diriģents
Gunārs Jakobsons), deju kopa „Upesmeitas” no Upesciema,
Iļģuciema kultūras centra deju grupa „Dejotprieks”, senioru
deju kopas „Sniegaroze” un „Preilene” no Siguldas, kā arī
Siguldas novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis
„Saltavots”. Ieejas maksa – 1 eiro
Koncerts „No ziemas pavasarī”, kurā dzirdēsim Haraldu
Sīmani un Siguldas novada jaunos dziesminiekus – Anitu
Zamberi (balss, flauta, ģitāra) un Helviju Kārkliņu (balss un
ģitāra). Ieeja – bez maksas
„Bērnu un jauniešu žūrijas” ekspertu tikšanās – grāmatu
vērtēšana, sarunas un diskusijas par izlasīto
„Brīvais mikrofons”. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.
Ieeja – bez maksas

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 15.janvārim Mākslu Aijas Baumanes darbu izstāde
skolā „Baltais Flīģelis”
Līdz 21.janvārim Mākslu Mākslu skolas Mini studijas audzēkņu darbu izstāde
skolā „Baltais Flīģelis”
„Baltā ziema”
No 5. līdz 20.janvārim
„Sanāciet ap mani un izvēlieties, kādā krāsā gribat iegūt
ziedus”. Rakstniecei Annai Saksei – 110
Siguldas pagasta
bibliotēkā
No 5. līdz 30.janvārim
Grāmatu izstāde „Zvērudārzs manā bagāžā”, kas veltīta
Siguldas novada
rakstnieka Džeralda Darela 90 gadu jubilejai
bibliotēkā

No 6. līdz 12.janvārim
Allažu pagasta
bibliotēkā
No 6. līdz 30.janvārim
Siguldas novada
bibliotēkā
No 6. līdz 30.janvārim
Siguldas novada
bibliotēkā
No 7. līdz 20.janvārim
Bērnu literatūras nodaļā
No 8. līdz 15.janvārim
Jūdažu bibliotēkā
No 9. līdz 31.janvārim
Siguldas pagasta
Kultūras namā
No 12. līdz 30.janvārim
Allažu pagasta
bibliotēkā
No 16. līdz 30.janvārim
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
No 20. līdz 27.janvārim
Jūdažu bibliotēkā
No 25. līdz 30.janvārim
Siguldas pagasta
bibliotēkā

SiguldasNovadaZiņas

Izstāde „Rakstnieks ir profesija”. Rakstniecei, mākslas
zinātniecei Gundegai Repšei – 55
Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā 2015”
ietvaros izstāde „Raiņa un Aspazijas gara testaments”
Tematiska izstāde „Putni, zvēri un radinieki”. Zoologam un
rakstniekam Džeraldam Darelam – 90
Literatūras izstāde „Es un mani zvēri”. Angļu zoologam un
rakstniekam Džeraldam Darelam – 90
Elīnas Pastenekas foto izstāde „Skarbā patiesība un
harmonija”. Atvērta darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00,
sestdienās un svētdienās no plkst.10.00 līdz 14.00.
Ieeja – bez maksas
Latvijas kultūras kanons: izcilie arhitekti Kristofs
Hāberlands (265) un Gunārs Birkerts (90). Materiālu izstāde
Mākslu skolas Mākslas nodaļas mācību darbu izstāde
Literatūras izstāde „Iepazīt pasauli”. Rakstniecei Annai
Saksei – 110
„Tu rokās ziedu pinekļus nesi. Tu zemes ziedu gūsteknis esi”.
Dzejniekam Fricim Bārdam – 135

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

3. un 4.janvārī
plkst.10.00 Siguldas
1.pamatskolā

Latvijas Apvienotās badmintona līgas trešā posma
sacensības

8.janvārī plkst.18.00
Sporta un aktīvās
atpūtas centrā

Slēpošanas seriāls „Siguldas apļi 2015” 1.kārta

13.janvārī plkst.11.00
Allažu Sporta centrā

Siguldas novada skolu atklātās sacensības tautas bumbā
D grupai (2003.–2005.gadā dzimušie)

16. janvārī plkst.11.00
Sporta un aktīvās
atpūtas centrā

S!–FISHER skolēnu ziemas čempionāta 1.posma sacensības

16.janvārī plkst.20.00
Siguldas Sporta skolā

Latvijas Basketbola līgas 3 sacensības.
Spēlē: Sigulda–BK „Krāslava”

17.janvārī plkst.10.00
Olimpiskajā centrā
„Sigulda”

„Vilciņa kauss” kalnu slēpošanā, 1.posms

18.janvārī plkst.10.00
Sporta un aktīvās
atpūtas centrā

Tautas slēpojums „Sigulda”

22.janvārī plkst.18.00
Sporta un aktīvās
atpūtas centrā

Slēpošanas seriāla „Siguldas apļi 2015” 2.kārta

24.janvārī plkst.10.00
Olimpiskajā centrā
„Sigulda”

„Vilciņa kauss” kalnu slēpošanā, 2.posms

25.janvārī plkst.10.00
Allažu Sporta centrā

Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā

30.janvārī plkst.11.00
Sporta un aktīvās
atpūtas centrā

Siguldas novada skolu atklātās sacensības distanču
slēpošanā un S!–FISHER skolēnu ziemas čempionāta
2.posma sacensības

31.janvārī un 1.februārī
plkst.10.00 Olimpiskajā
centrā „Sigulda”

„Latvijas kauss” kalnu slēpošanā, 1.kārta

Dievkalpojumi svētku laikā
31.decembrī plkst.22.45 Vecgada nakts dievkalpojums un Jaunā gada sagaidīšana mācītāja
mājā. Aicinājums līdzi ņemt cienastiņu.
11.janvārī plkst.12.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums, pēc kura notiks bērnu Ziemassvētki
mācītāja mājā.

Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24.decembrī plkst.20.00 svētku dievkalpojums.
25.decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24.decembrī plkst.19.00 svētku dievkalpojums
bez Svētā Vakarēdiena. Svētku turpinājums
sadraudzībā mācītāja mājā. Aicinājums līdzi
ņemt cienastiņu.
25.decembrī plkst.12.00 Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums.

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 30.janvārī

Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24.decembrī plkst.17.00 svētku dievkalpojums.
26.decembrī plkst.11.00 svētku dievkalpojums
Otrajos Ziemassvētkos.
Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
21.decembrī plkst.11.00 Ceturtās Adventes
dievkalpojums un draudzes ansambļa koncerts.
24.decembrī plkst.16.00 svētku dievkalpojums;
muzicēs Vizma Zvaigzne (soprāns).
24.decembrī plkst.18.00 svētku dievkalpojums;
uzstāsies draudzes ansamblis.
25.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

SVEICAM

Džeraldam Darelam – 90. Grāmatu izstāde

28.decembrī plkst.11.00 dievkalpojums; uzstāsies koris „Teiksma”.
Siguldas Romas katoļu baznīcā
24.decembrī plkst.18.00 Kristus dzimšanas
svētku Svētā Mise (bērniem).
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.
26.decembrī plkst.12.00 svētku dievkalpojums.
28.decembrī plkst.11.00 Andra Muižnieka absolventu orķestra Ziemassvētku koncerts.
31.decembrī plkst.19.00 Pateicības dievkalpojums par aizvadīto gadu.
1.janvārī plkst.12.00 Jaunā gada dievkalpojums.
4.janvārī plkst.13.30 Siguldas jauktā kora
„Spārni” un Valmieras jauktā kora „Valmiera”
Zvaigznes dienas koncerts.







Siguldas novada
pašvaldība sveic
decembra apaļo
jubileju gaviļniekus

100 gadi
Alma Jānīte



90 gadi

Elmārs Ādamsons
Kazimirs Zaltāns

85 gadi

Greta Bakša
Velta Brēde
Ausma Dzēriņa
Laimonis Hofmanis
Antons Kalvāns
Vija Kukliša
Edvīns Neimanis



80 gadi

Jānis Briežkalns
Harijs Jenerts
Laimdota Kirilova
Valentīna Makarova
Ilga Smeltere
Ināra Zvejniece







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā novembrī
Reģistrēti
20 jaundzimušie –
10 meitenes un
10 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Elīza, Annemarija,
Patrīcija, Kate Marija,
Deiva, Dārta, Amēlija,
Rebeka Līna, Lūcija
Terēze, Reina Anna,
Viesturs, Olivers, Rihards,
Leo, Pauls, Marsels, Jānis,
Alens, Vestards, Kristiāns.



Reģistrētas 11 laulības,
no tām baznīcā – 3.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7300 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!

