Februāris, 2017

Nr.2 (221)

www.sigulda.lv

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums
2.lpp.

3.lpp.

6.lpp.

Saņemts atzinums
par Siguldas
Sporta centra drošību

Uzsākta vērienīga vēsturiskā
Siguldas pils kompleksa
rekonstrukcija

Pašvaldība sniedz būtiskus
atvieglojumus daudzbērnu
ģimenēm

Novada ielu un ceļu atjaunošanā un pārbūvē
šogad investēs 5,1 miljonu eiro
Ņemot vērā pašvaldības pārdomāto budžeta plānošanu, kas ļāvusi 2016.gadu
noslēgt ar 3,5 miljonu eiro uzkrājumu,
kā arī pamatojoties uz iepriekšējos
gados veikto pašvaldības ielu un ceļu
izvērtējumu, jau pagājušajā gadā tika
uzsākti sliktākajā stāvoklī esošo ielu un
ceļu atjaunošanas darbi un, lai turpinātu uzsākto, tuvākajos gados prioritārā
secībā tiks veikti vērienīgi pašvaldības
ielu un ceļu atjaunošanas un pārbūves
darbi – šogad pašvaldības ielu un ceļu
remontam paredzēti līdz šim vērienīgākie līdzekļi – 5,1 miljons eiro.
10.martā sāksies Zinātnes ielas pārbūve
par turpat miljonu eiro. Ielas pārbūves
darbu būvatļauja ir noformēta, un sa
skaņā ar līguma nosacījumiem martā
tiks uzsākti ceļa trases nospraušanas
darbi. Pēc tam pa posmiem tiks nojaukts
vecais ielas segums un veikta jaunā se
guma ieklāšana. Plānots, ka ielas pār
būves darbi tiks pabeigti līdz rudenim,
un tos pēc iepirkuma procedūras rezul
tātiem veiks SIA „8 CBR”.
Pie labvēlīgiem klimatiskajiem laikap
stākļiem jau agrā pavasarī tiks uzsākta
arī divu apļveida krustojumu pārbūve. Šo
gad plānoti Pils, Cēsu, Līvkalna un Kriš
jāņa Barona ielas, kā arī Pulkveža Brieža
un Vildogas ielas apļveida krustojumu
asfaltseguma pārbūves darbi vairāk nekā
255 tūkstošu eiro apmērā. Šobrīd ir no
slēgts līgums par būvniecību un tiek gata
vota dokumentācija, lai saņemtu nepiecie
šamās būvatļaujas. Cerot uz labvēlīgiem
laikapstākļiem, būvdarbus plānots uzsākt
marta vidū un pabeigt līdz jūnijam. Jā
ņem vērā, ka sliktu laikapstākļu gadījumā
darbu izpilde var aizkavēties. Darbus Pils,
Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Barona ielas
apļveida krustojumā pēc iepirkuma pro
cedūras rezultātiem veiks SIA „Ceļinieks
01”, savukārt Pulkveža Brieža un Vildo
gas ielas krustojumā – SIA „8 CBR”.
Arī Līvkalna ielā iesāktos remontdarbus
plānots turpināt pēc iespējas ātrāk –
tiklīdz zemes klātne būs atkususi un
nožuvusi. Darbus plānots pabeigt līdz
jūlijam, turpinot uzsākto ielas segu
ma pārprofilēšanu, šķembu izlīdzino
šās virskārtas izbūvi un asfaltbetona

seguma ieklāšanu. Līvkalna ielas as
faltseguma pārbūves darbi kopumā iz
maksās 392 796 eiro, un tos veic SIA
„Būvenergo A”.
Iestājoties piemērotiem laikapstākļiem,
uzturēšanas darbi tiks atsākti arī gran
tētajās ielās un ceļos. Pašvaldība šogad
veiks grantēto lauku ceļu pārbūves projek
tēšanu Siguldas novadā, piesaistot Eiro
pas Savienības fondu finansējumu, kā arī
investējot pašvaldības budžeta līdzekļus.

Šogad plānotie ielu infrastruktūras
sakārtošanas darbi

• Zinātnes ielas pārbūve un gājēju iet
ves izbūve.
• Asfaltseguma izbūve grantētajās ielās –
Nākotnes, Paparžu, kā arī Atbrīvotāju
ielā, kur tiks izveidota arī gājēju ietve.
• Bruģētu ielu izbūve Doņu, Meldru un
Jāņa Poruka ielā.
• Asfaltseguma pārbūve vai atjaunoša
na Līvkalna un Kalna ielā, atsevišķos
posmos Krišjāņa Barona ielā.
• Pils, Cēsu, Līvkalna un Krišjāņa Ba
rona ielas apļveida krustojuma pārbūve.
• Apļveida krustojuma Pulkveža Brieža
un Vildogas ielā pārbūve.
• Gājēju ietves izbūve Strēlnieku ielā no
Gāles ielas līdz tirdzniecības centram
„Šokolāde” un Nurmižu ceļam no Televī
zijas ielas līdz Nākotnes ielai. Sadarbībā
ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” plānots uz
sākt jaunas ietves izbūvi Gāles ielā pie
autobusa pieturas starp autoceļu A2 un
Strēlnieku ielu.
• Jaunas gājēju ietves projektēšana Rū
dolfa Blaumaņa ielā no autoceļa A2 līdz
Pulkveža Brieža ielai.
• Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”
plānots izstrādāt būvprojektu jaunas iet
ves izbūvei gar autoceļu A2 no Zinātnes
ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai.
• Pulkveža Brieža ielas un Nītaures ie
las krustojuma pārbūve, sakārtojot lie
tus ūdens noteci.
• Jaunu, izgaismotu gājēju pāreju izbūve.
• Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un
pārbūve Depo ielā un Ābeļziedu ielā. Gā
jēju celiņa starp Puķu un Laurenču ielu
apgaismojuma izbūve.
• Drošības barjeras izbūve Peldu ielā
gar Gauju.

• Ielu apgaismojuma modernizācija un
automātikas izbūve.
• Ietvju un veloceliņu seguma remonts.
• Grantēto lauku ceļu uzturēšanas dar
bi, tostarp autoceļa A2–Mednieki–Jū
daži virskārtas seguma remonts, kā arī
projekta izstrāde Kreiļu ceļa pārbūvei,
paredzot divkāršās apstrādes metodes
pielietošanu, iegūstot kvalitatīvāku se
gumu.
• Autobusu pieturvietu pārbūve Kriš
jāņa Barona ielā pie Siguldas Valsts
ģimnāzijas un jaunu pieturvietu izbūve
Ziedu ielā pie Siguldas slimnīcas un Rī
gas ielā pie pašvaldības Sociālo pakalpo
jumu centra.
• Automašīnu novietošanas kabatu iz
būve pie Romas Katoļu baznīcas, kā arī
Pulkveža Brieža ielā 78 un 93.
• Ielu pārbūves projektēšana Leona Pa
egles ielā, ieplānojot arī Štūres laukuma
pārbūvi, Miera ielā, Allažu ielā, Stacijas
ielā no Allažu ielas līdz Rīgas ielai, Viz
buļu ielā, Kalmju ielā, Mālkalnu ielā,
Mazās Pēteralas ielā, Oskara Kalpaka
ielā no Raiņa ielas līdz Jēkaba Dubura
ielai, Helmaņa ielā no Dailes līdz Jūda
žu ielai, Jūdažu ielā, kā arī apbraucama
jam ceļam, kas savieno Dailes, Ābeļu,
Pīlādžu un Avotu ielu. Pārbūves projek
tēšanu veiks arī Strēlnieku un Meliora
toru ielai.
• Izpētes darbi ielu projektēšanai kvar
tālā starp Nurmižu un Satezeles ielu.
• Pārbūves projektēšana Oskara Kal
paka, Pils, Raiņa un Jāņa Čakstes ielas
krustojumam, kā arī autoceļa A2, Pulk
veža Brieža, Strēlnieku un Saules ielas
krustojuma pārbūves projektēšana pie
tirdzniecības centra „Šokolāde”.
Papildus pašvaldības ielu un ceļu uztu
rēšanai un pārbūvei 5,1 miljona eiro ap
mērā, pašvaldības īpašumā esošo ēku un
teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem
un kopšanai, tajā skaitā lietusūdens
kanalizācijas sistēmas pirmās kārtas
izbūvei, ielu apgaismošanai un citiem
darbiem šogad ieplānoti 3,4 miljoni eiro.
Tuvāko gadu prioritāte pašvaldībai ir
ielu un ceļu atjaunošana un izbūve, kā
arī lietusūdens sistēmas pilnveidošana
un sakārtošana, ik gadu šiem darbiem
paredzot vairākus miljonus eiro.

Martā sāksies
pirmklasnieku
uzņemšana
Siguldas novada
skolās
1.martā plkst.8.00 tiks uzsākta bērnu reģistrācija Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 1.klasēs 2017./
2018.mācību gadam. Bērnu reģistrēt 1.klasei var klātienē, iesniedzot
iesniegumu izvēlētajā skolā, vai šogad pirmo gadu arī elektroniski –
pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv.
Prognozēts, ka skolas gaitas šoruden
varētu uzsākt 190–200 Siguldas novadā
deklarēto bērnu. Novada skolu kapaci
tāte ir pietiekama, lai nodrošinātu visu
topošo pirmklasnieku vajadzības, jo
Siguldas skolas var uzņemt vismaz
230 pirmklasnieku: trīs 1.klasēs Lauren
ču sākumskolā, kurās mācīsies ne vairāk
kā 22 bērni katrā klasē, trīs 1.klasēs
Siguldas 1.pamatskolā, kur katrā klasē
mācīsies 20 skolēnu, un četrās 1.klasēs
Siguldas pilsētas vidusskolā, kur kat
rā klasē plānots uzņemt ne vairāk kā
26 skolēnus, tostarp 1.klasē ar palieli
nātu sporta nodarbību skaitu. Allažu
un Mores pamatskolā tiks atvērta viena
1.klase katrā izglītības iestādē, un šajās
pamatskolās pirmklasnieku reģistrācija
ir bez ierobežojumiem, pamatojoties uz
vecāku iesniegumu.

Pirmklasnieku
reģistrācija klātienē

Reģistrējot pirmklasnieku mācībām iz
vēlētajā izglītības iestādē klātienē, vecā
kiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecī
ba un vecāka personu apliecinošs doku
ments (pase vai personas apliecība), kā
arī jāaizpilda iesniegums, kurā jānorāda
bērna vārds, uzvārds, personas kods, iz
vēlētā izglītības programma, deklarētā
dzīvesvietas adrese, kā arī ērtākais sazi
ņas veids ar izglītības iestādi.
Topošo pirmklasnieku, kuram kādā no
pilsētas skolām jau mācās brāļi vai mā
sas, pieteikšana norisinās līdz 28.febru
ārim.
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Saņemts atzinums par Siguldas Sporta centra drošību
Siguldas novada pašvaldība informē,
ka šobrīd turpinās darbs pie Siguldas
Sporta centra dokumentācijas sakārtošanas, kā arī tiek veikti pēdējie
centra iekārtošanas darbi. Lai vērienīgā celtne būtu droša, decembrī
un janvārī, kā to paredz normatīvie
akti, tika veiktas vairākas standarta
pārbaudes un ekspertīzes ēkas konstrukcijām.
Vērienīgākā no pārbaudēm bija ēkas
dzelzsbetona pārseguma konstrukciju
ekspertīze, kuras laikā uz ēkas starpstā

vu pārseguma tika novietotas 26 tonnas
smaguma, lai pārliecinātos par tā iztu
rību. 10.februārī no ekspertīzes veicējiem – SIA „LBS-Konsultants” – ir sa
ņemts pozitīvs atzinums par dzelzsbeto
na pārseguma konstrukciju paneļu reālu
izlieču deformācijas pārbaudi pēc lietde
rīgo slodžu aprēķina, un tas nozīmē, ka
ir atlicis pavisam nedaudz, lai Siguldas
Sporta centrs vērtu durvis apmeklētā
jiem.
Līdz ar pozitīvā atzinuma saņemša
nu no ekspertīzes veicējiem ir izpildīts
Būvniecības Valsts kontroles biroja no

rādījums, lai varētu turpināt Siguldas
Sporta centra nodošanas ekspluatācijā
procesu. Būvniecības Valsts kontroles
birojam iesniegšanai ir sagatavoti 25
izpilddokumentācijas sējumi, kas satur
29 mapes un 7211 lapas. Šāda apjoma
dokumentācijas sakārtošana, saskaņojot
to ar vairākām pusēm, ir ļoti sarežģīta
un darbietilpīga. Saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvno
teikumi” 170.punktu ēku ekspluatācijā
pieņems Būvniecības Valsts kontroles
birojs.
Gatavojoties Siguldas Sporta centra dar

ba uzsākšanai, jau ir apstiprināts centra
pakalpojumu cenrādis, kas paredz atlai
des Siguldas novada iedzīvotāja ID kar
tes īpašniekiem, daudzbērnu ģimenēm
un vēl vairākām iedzīvotāju grupām. Ir
noslēgusies arī Siguldas Sporta centra
kafejnīcas telpu nomas tiesību izsole,
un līgums pēc izsoles ir noslēgts ar SIA
„Arseja”. Šobrīd Sporta centrā turpinās
arī smagatlētikas, trenažieru un aerobi
kas zāles aprīkojuma uzstādīšana, grī
das marķējuma uzklāšana, kā arī ēkas
aprīkošana ar vizuālās identitātes norādēm.

Martā sāksies pirmklasnieku
Siguldas novada Domes sēdē
uzņemšana Siguldas novada skolās 8.februārī
Turpinājums no 1.lpp.
Pirmklasnieku reģistrācija
elektroniski

Pagājušā gada nogalē pašvaldība izstrā
dāja jaunus saistošos noteikumus „Par
kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem
Siguldas pilsētas vispārējās izglītības ies
tāžu 1.klasēs”, kas paredz iespēju bērnu
mācībām 1.klasē reģistrēt arī elektroniski.
Pirmklasnieku elektroniskā reģistrācija
sāksies vienlaikus ar reģistrāciju klātienē – 1.martā plkst.8.00. Autorizējo
ties pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv, vecākiem būs jāaizpilda ie
snieguma veidlapa par bērna reģistrāci
ju 1.klasē. Vecāku ērtībai datu ievadīša
nu portālā e.sigulda.lv var veikt jau no
20.februāra, bet datu pieņemšana sāksies
1.martā plkst.8.00. Elektroniska reģistrā
cija notiek līdz 31.martam. Pēc veiksmī
gas pirmklasnieka reģistrācijas e-pakal
pojumu portālā, vecāki saņems apstipri
nājumu, ka pieteikums ir pieņemts.
Pirmklasnieku elektroniska reģistrācija
iespējama Siguldas pilsētas skolās, savu
kārt Mores un Allažu pamatskolā reģis
trācija notiks tikai klātienē.

Uzņemšanas reģistra
veidošanas kārtība

Pirmklasnieku reģistrs tiks veidots, pēc
„rāvējslēdzēja” principa apvienojot klā
tienē saņemtos iesniegumus ar elektro
niski saņemtajiem iesniegumiem. Ja
viens bērns būs reģistrēts abējādi, tiks
saglabāts pirmais saņemtais pieteikums.
Bērnu drīkst reģistrēt 1.klasē tikai vienā
mācību iestādē.
Skolēniem – gan tiem, kuri reģistrēti klā
tienē, gan tiem, kuri reģistrēti elektronis
ki, – tiks piešķirts individuāls reģistrā
cijas kods, pēc kura vecāki varēs identi
ficēt bērnu konkrētās izglītības iestādes
pirmklasnieku reģistrā, kas jau 1.martā
līdz plkst.17.00 būs pieejams pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Katras
skolas reģistrs līdz pat 31.martam tiks ak
tualizēts katru dienu.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
skolēnu reģistrs tiks sakārtots atbilsto
ši noteiktajām prioritātēm uzņemšanai

Siguldas pilsētas skolās, priekšroku do
dot:
1) novadā deklarēto attiecīgās skolas sko
lēnu brāļiem, māsām un pedagogu bēr
niem, kuri pieteikti līdz 1.martam;
2) novadā deklarētiem bērniem (ar nosa
cījumu, ka bērns un vismaz viens no ve
cākiem ir deklarēts Siguldas novadā ne
vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim un
vismaz līdz 2017.gada 5.septembrim);
3) pēc 2016.gada 31.decembra novadā
deklarētiem bērniem (ar nosacījumu, ka
bērns un vismaz viens no vecākiem ir
deklarēts Siguldas novadā);
4) citos novados deklarētiem bērniem, ku
riem māsa vai brālis jau ir uzņemts kādā
no Siguldas skolām;
5) citos novados deklarētiem bērniem.
Gadījumā, ja bērnu nebūs iespējams no
drošināt ar vietu 1.klasē vecāku izvēlēta
jā mācību iestādē, pašvaldības Izglītības
pārvalde, konsultējoties ar vecākiem,
koordinēs vietas piešķiršanu citā pašval
dības izglītības iestādē, kurā būs brīvas
vietas.

Apstiprinājuma saņemšana
un iesniedzamie dokumenti

Līdz 10.aprīlim vecāki saņems rakstisku
apstiprinājumu par bērna iekļaušanu pre
tendentu sarakstā. Pēc tam vecākiem līdz
30.jūnijam izglītības iestādē jāiesniedz:
• medicīniskā karte 026/u;
• izraksts no ambulatorās slimnieka me
dicīniskās kartes 027/u par iepriekš veik
tajām profilaktiskajām vakcinācijām;
• izziņa par apmeklēto izglītības prog
rammu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātajā sagatavošanā;
• bērna fotogrāfija 3x4 cm.
Ja bērns tiks reģistrēts Siguldas pilsētas
vidusskolas 1.klasē ar sporta novirzienu,
skolā būs jāiesniedz arī izziņa no ģimenes
ārsta ar atzinumu par veselības stāvokli un
atļauju piedalīties sporta nodarbībās ar pa
augstinātu slodzi. Šiem bērniem būs jāno
kārto arī fizisko spēju pārbaude, kas notiks
4.aprīlī plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā.
Plašāka informācija pieejama izglītības
iestādēs un Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruni
67970863.

• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par Siguldas
novada Enerģētikas rīcības plāna 2014.–
2020.gadam darba uzdevuma apstiprinā
šanu un izstrādes uzsākšanu”. Apstipri
nāts Siguldas novada Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plāns 2017.– 2020.gadam.
• Atbalstīta Sigulas novada Jaunrades
centra dalība projektā „Domā Domas
Domē”.
• Jaunā redakcijā apstiprināti Siguldas
pilsētas bērnudārzu „Ābelīte”, „Ieviņa”,
„Pasaciņa”, „Pīlādzītis”, „Saulīte” noli
kumi, kā arī izdarīti grozījumi Laurenču
sākumskolas nolikumā.
• Apstiprināts „Siguldas novada Domes
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un
izsoles komisijas nolikums”.
• Nolemts privātpersonai uz desmit ga
diem iznomāt pašvaldības īpašumā eso
šu zemes vienību „Kalnairītes” Siguldas
pagastā mājīpašuma „Kalnairītes” uztu
rēšanai.
• Nolemts slēgt vienošanos ar privāt
personu par zemes gabala Strēlnieku
ielā 7 nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašu
ma domājamai daļai.
• Apstiprināta maksa Siguldas Sporta
skolas interešu izglītības pulciņam pel
dēšanā – 15 eiro mēnesī pulciņa trenera
atalgojuma samaksai.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par zemes
nomas līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas
dzelzceļš””.
• Noteikta atlīdzība Siguldas novada
Vēlēšanu komisijai un vēlēšanu iecirkņu
komisijām par pienākumu pildīšanu no
vada domes vēlēšanu norises nodrošinā
šanā.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Gro
zījumi Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas nova
da pašvaldība sedz izmaksas pirmssko
las izglītības programmas privātajai iz
glītības iestādei un bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējam””, „Mājas (is
tabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Siguldas novadā”.
• Nolemts nodot atsavināšanai pašval
dībai piederošu nekustamo īpašumu
Purva ielā 21, pārdodot izsolē par nosa
cīto cenu 6881,50 eiro.

• Apstiprināta Siguldas pilsētas SIA
„Jumis” maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Siguldas novadā no
1.aprīļa – 11,68 eiro/m3 bez PVN.
• Noteikts pašvaldības līdzfinansējums
43,79 eiro mēnesī vienam izglītojama
jam, kurš apgūst izglītību privātajā pa
matizglītības vai vispārējās izglītības
iestādē.
• Apstiprināts konkursa „Māmiņa. Si
guldiete. Uzņēmēja” nolikums.
• Nolemts norakstīt 2016.gada izdevu
mos un izslēgt no grāmatvedības uzskai
tes Kultūras pārvaldes uzskaitē esošos
pamatlīdzekļus – četrus bojātus vides
objektus.
• Nolemts kā sadarbības partnerim
piedalīties projektos „Pašvaldību klien
tu informācijas pārvaldības risinājums”
un „Koplietošanas IKT resursu attīstība
pašvaldību vajadzībām”.
• Izdarīti grozījumi trīs lēmumos „Par
kredīta ņemšanu”, nosakot, ka paš
valdības līdzfinansējums projektiem
„Siguldas Kultūras centra pārbūve par
zema enerģijas patēriņa ēku”, „Zināt
nes ielas pārbūve posmā no autoceļa
A2 „Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža
(Veclaicene)” līdz autoceļam P8 „In
ciems–Sigulda–Ķegums” Siguldas pa
gastā, Siguldas novadā” un „Siguldas
Pils kompleksa ēku pārbūves un te
ritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16,
Siguldā, būvdarbi” nav uzskatāms par
komercdarbības atbalstu Komercdar
bības atbalsta kontroles likuma izprat
nē.
• Nolemts piekrist SIA „Va Group” bīs
tamo atkritumu reģenerācijas iekārtu
izvietošanai, nolietoto transportlīdzek
ļu demontēšanai nekustamajā īpašumā
„Siljēkas – 1” Siguldas pagastā.
• Lai saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitā
cijas likumu pirms vēlēšanām nodroši
nātu visām politiskajām organizācijām
vai deputātu kandidātiem vienlīdzīgas
iespējas rīkot tikšanās ar vēlētājiem,
nolemts bez maksas piešķirt aģitācijas
veicējiem telpas Siguldas pagasta Kultū
ras namā, Jūdažu Sabiedriskajā centrā,
Allažu pagasta Tautas namā, Allažu pa
gasta pārvadē un Mores pagasta Tautas
namā, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem.
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Uzsākta vērienīga vēsturiskā
Siguldas pils kompleksa rekonstrukcija
Februārī vērienīgi rekonstrukcijas darbi uzsākti
Siguldas pils kompleksā, kurā ietilpst vairākas vēsturiskās ēkas, tostarp Livonijas ordeņa Siguldas pils
un Siguldas Jaunā pils ar muižas ēkām un dārzu.
Siguldas pils kompleksa rekonstrukcijas laikā tiks
pārbūvēta muižas koka māja, pils kompleksa dzīvojamā māja un saimniecības ēka, kurās kapitālais remonts nav veikts vairākus gadu desmitus.
Tuvāko gadu laikā, piesaistot līdzekļus no Emisijas
kvotu izsoļu finanšu instrumenta un ERAF, pārbū
ve skars arī Siguldas Jauno pili, kurai šobrīd norisi
nās pārbūves un restaurācijas būvniecības ieceres pub
liskā apspriešana. Kopējās Siguldas pils kompleksa re
konstrukcijas izmaksas varētu sasniegt vairākus miljo
nus eiro, un, piesaistot Eiropas fondu finansējumu, to
plānots pabeigt 2018.gadā, lai vēsturiskais komplekss
nākotnē varētu pārtapt par radošo kvartālu un vietu,
kur veiksmīgi attīstīties uzņēmējdarbībai, radot vairāk
nekā 90 jaunu darbavietu.
Pils kompleksa muižas koka mājai (saukta arī par
Vasaras pili), kas uzskatāma arī par vecāko koka ēku
Siguldā, kapitāli remontdarbi un pārbūves nav veik
tas vismaz kopš 1993.gada, kad kompleksā ietilpstošās
ēkas tika iekļautas pašvaldības bilancē. Šobrīd 19.gad
simtā klasicisma stilā celtās ēkas ārējās un iekšējās
konstrukcijas ir avārijas stāvoklī un ēka ir pilnībā neiz
mantojama. Ēkā esošo kultūrvēsturisko vērtību situā
cija arvien vairāk pasliktinās mitruma un nestabilās
gaisa temperatūras dēļ. Ēku pēc pārbūves paredzēts

izmantot gan radošām darbnīcām, gan kā konferen
ču un semināru centru, akcentējot kņazu Kropotkinu
dzimtas stāstu un viņu paveikto Siguldas attīstībā.
Arī pils kompleksa dzīvojamajai mājai, kura pēdējās
desmitgadēs tika izmantota kā daudzdzīvokļu dzīvoja
mā māja, būtiski remontdarbi nav veikti. Pēc pārbū
ves šajā ēkā plānots izvietot mūsdienu tehnoloģiju un
mākslu centru, kurā varētu darboties audiovizuālās
mākslas darbnīcas.
Pils kompleksa saimniecības mūra ēkas ārējās konstruk
cijas ir apmierinošā stāvoklī, bet starpstāvu konstrukci
jas ir avārijas stāvoklī un ēka vairs nav izmantojama. Pēc
rekonstrukcijas šajā ēkā, kas pirmās Latvijas neatkarī
bas laikā atvērta kā ekskursantu nams, paredzēts veidot
mākslinieku rezidenču un jaunu produktu attīstības cen
tru ar koprades telpām un atsevišķām nomas platībām.
Dažādas pārmaiņas un uzlabojumi paredzēti arī pils
kompleksa teritorijas labiekārtošanā, ievērojot tās vēs
turisko formu un nozīmi, galveno akcentu piešķirot mui
žas ēkām.
Vērienīgos rekonstrukcijas darbus – trīs vēsturisko ēku
pārbūvi –, pamatojoties uz izsludinātā iepirkuma re
zultātiem, par vairāk nekā četriem miljoniem eiro veic
pilnsabiedrība „ReRE Būve 1”.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība kopš 2013.gada ir uzsākusi Siguldas pils kompleksa attīstību. Sigul
das pils kompleksa rekonstrukciju plānots veikt līdz
2018.gadam, lai unikālais komplekss nākotnē varētu
pārtapt par radošu kvartālu un vietu, kur attīstīties
radošajai uzņēmējdarbībai.

Siguldas Jaunās
pils pārbūves
un restaurācijas
būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Līdz 9.martam norisinās Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvniecības ieceres publiskā apspriešana. Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes
ielā 7 iespējams iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu par iecerēto būvniecību. Plānots,
ka Siguldas Jaunās pils pārbūves darbi tiks uzsākti
šogad.
Siguldas Jaunā pils ir nozīmīgs Latvijas kultūrvēstu
riskais piemineklis, tādēļ ēkas būvprojekta izstrādē
tiks nodefinētas ļoti konkrētas prasības ēkas pārbūvei
un funkcijas maiņai, lai saglabātu ēku, kas uzskatāma
gan par izcilu neogotikas stila arhitektūras paraugu,
gan nacionālās būvniecības interjera paraugu. Šobrīd
ēkas nesošās konstrukcijas vietumis ir pirmsavārijas
stāvoklī, tādēļ nepieciešami vērienīgi pārbūves darbi.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks
6.martā plkst.17.00 Siguldas novada Būvvaldē Zi
nātnes ielā 7. Atsauksmes var iesniegt līdz 9.marta
plkst.18.00. Plašāka informācija par būvniecības ieceri
pieejama pašvaldības interneta vietnes www.sigulda.lv
sadaļā „Būvniecība” – „Plānošana” – „Aktuāli paziņo
jumi”.

Noslēgts līgums par novada ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu
Noslēdzies pašvaldības rīkotais atklātais konkurss par Siguldas novada
autoceļu, ielu un laukumu uzturēšanu.
Konkursā piedalījās trīs pretendenti,
un līgums par pakalpojumiem 400 tūkstošu eiro apmērā uz gadu noslēgts ar
SIA „DGR serviss”. Novada ielu, ceļu
un laukumu uzturēšanas darbus pašvaldība apmaksā no valsts piešķirtās
mērķdotācijas, savukārt ielu un ceļu
rekonstrukciju, pārbūvi un atjaunošanu
pašvaldība veic par saviem līdzekļiem,
piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.
Siguldas novada pašvaldības pārvaldībā
ir 166 kilometri autoceļu, kas lielākoties
ir grantētie autoceļi, un vairāk nekā
100 kilometru ielu, tostarp ielas ar as
faltsegumu 46 kilometru garumā un
grantētās ielas 54 kilometru garumā.
Siguldas novadā ir gandrīz 40 auto stāv
laukumu un automašīnu novietošanas
kabatu, kā arī vairāk nekā 30 pašvaldī
bas pārvaldībā esošu sabiedriskā trans
porta pieturvietu.
Līdz šim ik gadu tika rīkoti vairāki pub
liski iepirkumi un slēgti vairāki līgumi
par atsevišķām darbu kategorijām, bet
šogad, lai uzlabotu saņemto pakalpoju
mu kvalitāti un optimizētu iepirkumu
procesus, tika izsludināts viens iepir
kums par visu darbu apjomu. Noslēgtais
līgums paredz novada ceļu, ielu, lauku
mu, pašvaldībai piederošo automašīnu
stāvlaukumu, sabiedriskā transporta
pieturvietu uzturēšanu, kopšanu un re

montdarbus vasaras sezonā no 1.marta
līdz 1.novembrim un ziemā – no 1.no
vembra līdz 1.martam. Siguldas novada
ielu un ceļu ikdienas uzturēšana tiek
veikta saskaņā ar pašvaldības noteiku
miem „Par autoceļu uzturēšanas klasēm
Siguldas novadā” un Ministru kabineta
noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli”, kā arī Siguldas novada Trans
porta būvju (ielu, autoceļu, laukumu)
uzturēšanas darbu tehnisko specifikāci
ju prasībām.
Noslēgtais līgums paredz, ka uzņēmējs
vasarā nodrošinās autoceļu un ielu kop
šanu, kas ietver iegruvumu un izskalo
jumu likvidēšanu, grāvju tīrīšanu, ko
munikāciju aku regulēšanu un vāku no
maiņu, ceļu nomaļu uzturēšanu, krūmu
izciršanu un zāles pļaušanu pie ceļiem,
paaugstinot satiksmes drošību.
Tāpat tiks uzkoptas pašvaldības sabied
riskā transporta pieturvietas, auto stāv
laukumi un atpūtas vietas, tostarp sa
vācot atkritumus no atkritumu urnām.
Uzņēmējs nodrošinās arī tiltu un ūdens
caurteku uzturēšanu. Veicamo darbu
skaitā ir arī vētras seku likvidācija, at
brīvojot ielas no vētras izgāztiem kokiem
vai nolauztiem zariem.
Savukārt ziemā uzņēmējam jānodrošina
pašvaldības autoceļu, tiltu, ielu, stāvlau
kumu, pieturvietu ikdienas uzturēšana –
sniega tīrīšana un slīdamības mazināša
na, atkarībā no laikapstākļiem kaisot ie
las ar smilts–sāls maisījumu, smilti vai

mitro sāli vai veidojot rievas apledojumā.
Noslēgtais līgums paredz arī grantēto ielu
un ceļu uzturēšanu, ar greideri tos profilē
jot un planējot, vajadzības gadījumā papil
dinot ceļa materiālu ar šķembu vai grants
maisījumu atkarībā no ceļa seguma veida.
Tāpat plānoti bruģakmens seguma ielu,
ietvju un laukumu remontdarbi, kā arī
ielu un ietvju apmaļu regulēšana, uzstā
dot jaunas apmales bojāto vietā. Savukārt
asfaltseguma ceļu un ielu uzturēšana ie
tver nelielu plaisu aizliešanu ar bitumena
emulsiju vai mastiku, lai novērstu ielas
vai ietves seguma bojājumus.
Pie labvēlīgiem laikapstākļiem – sausā
laikā ar gaisa temperatūru virs +10 grā
diem – uzņēmējam jānodrošina asfalt
bedrīšu remonts pēc pilnās tehnoloģijas,
savukārt nelabvēlīgos laikapstākļos,
sevišķi ziemā, satiksmei bīstamām bed
rēm jāpielieto asfaltbedrīšu remonts ar
auksto asfaltbetonu pēc nepilnas tehno
loģijas, kas paredzēts termiņam no trīs
līdz sešiem mēnešiem.
Par gājēju ietvju, veloceliņu, skvēru un
citu pašvaldības teritoriju kopšanu un
uzturēšanu bija izsludināts atsevišķs ie
pirkums, kurā tika izraudzīts SIA „Hag
berg”.
Siguldas novada iedzīvotāji par infra
struktūras uzturēšanas nepilnībām uz
pašvaldības ielām, ceļiem un laukumiem
tiek aicināti informēt pašvaldības klien
tu apkalpošanas speciālistus, zvanot uz
bezmaksas tālruni 80000388, kuri par
nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem
informēs „DGR serviss”.

Uzņēmēji aicināti
pieteikties skolēnu
vasaras nodarbinātības
projektam
Līdz 10.martam pašvaldība aicina pieteikties Siguldas novada uzņēmējus,
kuri vasarā var nodrošināt pašvaldības
apmaksātas darbavietas 13–19 gadus
veciem novada skolēniem. Skolēni novada uzņēmumos strādās divas līdz četras nedēļas četras stundas dienā.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīv
laikā finansēs Siguldas novada pašvaldība.
Uzņēmējiem būs jāsedz tikai darba devēja
sociālais nodoklis. Ar novada uzņēmējiem
pašvaldība slēgs vienošanos par konkrētu
zināšanu un prasmju apguves organizēša
nu skolēniem vasaras darbu laikā.
Tiek plānota sadarbība arī ar Nodarbinā
tības valsts aģentūru – uzņēmējiem, kuri
pieteiksies skolēnu vasaras nodarbinātī
bas projektā, Siguldas novada pašvaldība
apmaksās 50% no Nodarbinātības valsts
aģentūras nodarbinātības projektā iesais
tīto Siguldas novada skolēnu darba algas.
Lūdzam informāciju par uzņēmumu, pie
dāvātajām vakancēm un iespējamo dar
ba vietu skaitu nosūtīt uz e-pasta adresi
sandra.kirule@sigulda.lv. Pieteikuma veid
lapa un noteikumi „Kārtība, kādā Siguldas
novadā vasaras brīvlaikā organizējama
skolēnu nodarbinātība” pieejami pašvaldī
bas interneta vietnes www.sigulda.lv sada
ļā „Izglītība” – „Dokumenti”.
Plānots, ka skolēnu pieteikšanās vasaras
nodarbinātības projektam sāksies 10.aprīlī.
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Palielināts pašvaldības līdzfinansējums Izsludināts projektu konkurss
bērnu un jauniešu vasaras nometņu
privātajiem bērnudārziem un
līdzfinansējuma saņemšanai
sertificētajām auklītēm
Siguldas novada Domes sēdē ir apstiprināts līdzfinansējums privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm un
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem jeb sertificētajām auklēm.
Nosakot līdzfinansējuma apjomu, tika
ņemtas vērā iepriekšējā gada izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs. Kopumā novada jauno ģimeņu
atbalstam – līdzfinansējumam privātajiem bērnudārziem un sertificēto auklīšu apmaksai – pašvaldības atbalsts
sasniegs turpat 200 tūkstošus eiro.
Līdzšinējais finansējuma apjoms par
bērniem, kuriem nevar nodrošināt vietu
pašvaldības pirmsskolas iestādēs, bija
139,96 eiro, un tas ietvēra arī pašvaldī
bas ieguldījumus izglītības iestāžu reno
vācijā un būvniecībā. Atbilstoši Ministru
kabineta noteikumos noteiktajai aprēķi
na metodikai 2017.gadā līdzfinansējums
par bērniem, kuriem netiek nodrošināta
vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē un kuri apmeklē privāto pirms
skolas izglītības iestādi:
• no pusotra gada līdz četru gadu vecu
mam (ieskaitot) būs 179,11 eiro;
• no pieciem gadiem – 151,13 eiro.
Līdzfinansējums privāto bērnudārzu
apmeklējumam tiks saglabāts arī tiem
bērniem, kuriem tiks nodrošināta vie
ta pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, bet vecāki izvēlēsies privātā
bērnudārza pakalpojumus – līdz šim
pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par

vienu bērnu bija 128,24 eiro, bet kopš
2017.gada 1.janvāra līdzfinansējums par
šiem bērniem būs 167,20 eiro. Savukārt
pašvaldības līdzfinansējums bērniem,
kuri saņem bērnu uzraudzības jeb auk
līšu pakalpojumu gadījumos, ja pašval
dība nevar nodrošināt vietu pašvaldības
bērnudārzā, palielināts līdz 112,86 eiro
mēnesī.
„Latvijā nav daudz pašvaldību, kas no
drošina līdzfinansējumu bērniem, ku
riem pašvaldība var nodrošināt vietu
bērnudārzā, bet vecāki tomēr izvēlas
izmantot privāto pirmsskolas izglītī
bas iestādi. Siguldas novadā joprojām
pieaug bērnu dzimstība, un pieaug arī
pirmsskolas vecuma bērnu skaits, tādēļ,
neskatoties uz to, ka katru gadu izvei
dojam aptuveni 100 jaunu vietu pašval
dības bērnudārzos, vietu tajos joprojām
daļai bērnu pietrūkst. Tādēļ novērtējam
Siguldas privāto pirmsskolas izglītības
iestāžu sniegtos pakalpojumus, kas no
drošina vietas un pirmsskolas izglītī
bas apguvi turpat 100 novada bērniem,
piedāvājot arī alternatīvās izglītības
iespējas mūsu novadniekiem,” situāciju
skaidro Siguldas novada Domes priekš
sēdētāja vietniece Līga Sausiņa.
Plašāka informācija par pieejamo atbal
stu novadnieku ģimenēm, kuru bērni
apmeklēs vai apmeklē privātās izglītī
bas iestādes, kā arī izmanto auklīšu pa
kalpojumus, pieejama Siguldas novada
pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot
uz tālruni 67970914.

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja
un absolvents saņem apbalvojumu
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Vaira Siliņa un absolvents Valts Krūmiņš saņēmuši „Draudzīgā aicinājuma” apbalvojumu.
„Draudzīgā aicinājuma” apbalvošanas ceremonijā nominācijā „Skolotājs” medaļu un
Goda diplomu par mērķtiecīgu skolēnu sagatavošanu starptautiskām mācību olim
piādēm saņēma Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja un direktora vietniece metodis
kajā darbā Vaira Siliņa.
Godināts tika arī Siguldas Valsts ģimnāzijas 2016.gada absolvents Valts Krūmiņš
par iegūto bronzas medaļu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Vjetnamā.

Aicina bez maksas apgūt un
papildināt e-prasmes
Martā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju jau astoto gadu organizē Eiropas E-prasmju nedēļu Latvijā. Tās laikā ikviens aicināts bez maksas
apgūt elektronisko resursu lietošanas
prasmes.
No 6. līdz 31.martam otrdienās, trešdie
nās un ceturtdienās plkst.11.00 Siguldas
novada bibliotēkā notiks datorprasmju
apmācība „E-prasmju mēnesis senioriem”.
Savukārt no 27.marta līdz 4.aprīlim

plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēka
piedāvā nodarbības 7.–12.klašu skolē
niem „E-pakalpojumi bibliotēkā”, kurās
varēs iepazīt resursus, kas noderīgi in
formācijas meklēšanai mācību procesā,
piemēram, bibliotēku digitālos resursus,
„Lursoft” laikrakstu bibliotēku un datu
bāzi „Letonika”. Pieteikties nodarbībām
var, zvanot uz tālruni 67700865.
No 27. līdz 31.martam plkst.11.00 Sigul
das pagasta Centra bibliotēka piedāvās
apgūt jaunākos e-pakalpojumus un to
mobilos risinājumus. Pieteikšanās, zva
not uz tālruni 67800954.

Jau sesto gadu Siguldas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu bērnu
un jauniešu vasaras nometņu projektiem, kuru mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu vecumā no septiņiem līdz 19 gadiem saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu,
nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā
laika organizēšanā.
Bērnu un jauniešu nometņu atbalstam ieplānoti 7000 eiro, un saskaņā ar nolikumu katrs
projekts var pretendēt uz atbalstu līdz 1000 eiro apmērā, paredzot vismaz 25% pašu līdzfi
nansējuma. Konkursa pieteikumi nometņu organizatoriem jāiesniedz līdz 1.aprīlim.
Iesniegtos projektus vērtēs komisija atbilstoši konkursa nolikumā noteikta
jiem kritērijiem. Konkursa nolikums pieejams pašvaldības interneta vietnes
www.sigulda.lv sadaļā „Izglītība” – „Dokumenti”.

Pašvaldības bērnudārzu darba laiks vasarā
Siguldas novada Izglītības pārvalde apstiprinājusi pašvaldības bērnudārzu
darba laiku vasarā. Jūlijā un augustā pašvaldības bērnudārzi pamīšus tiks
slēgti uz vienu mēnesi, lai darbiniekiem nodrošinātu iespēju doties atvaļinājumā un veiktu iestādēs nepieciešamos remontdarbus.
Vecākiem, kuru bērni vasarā apmeklēs bērnudārzu, līdz 2.maijam jāinformē sava
bērnudārza vadītāja, apstiprinot, ka vasaras mēnešos bērns apmeklēs aizvietojošo
bērnudārzu.
Siguldas novada pašvaldības bērnudārzu darba laiks vasarā:
• bērnudārzs „Saulīte” nestrādās no 3. līdz 31.jūlijam. Šajā laikā bērnus uzņems
bērnudārzs „Ābelīte”;
• bērnudārzs „Ābelīte” būs slēgts no 1. līdz 31.augustam. Bērnus šajā laikā uzņems
bērnudārzs „Saulīte”;
• bērnudārzs „Pasaciņa” nestrādās no 3. līdz 31.jūlijam. Bērnus uzņems bērnu
dārzs „Ieviņa”, bet „Pasaciņas” filiāles bērnus – bērnudārzs „Pīlādzītis”;
• bērnudārzs „Ieviņa” nestrādās no 1. līdz 31.augustam. Bērnus uzņems bērnu
dārzs „Pasaciņa”;
• bērnudārzs „Pīlādzītis” būs slēgts no 1. līdz 31.augustam. Bērnus uzņems pašval
dības bērnudārzi „Pasaciņa” un „Ābelīte”;
• Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas nestrādās no 3. līdz 31.jūlijam.
Bērnus uzņems bērnudārzi „Pīlādzītis”, „Ābelīte” un „Ieviņa”.
Septembrī Siguldas novada pašvaldības bērnudārzi atsāks strādāt ierastajā kārtībā.
Plašāka informācija par darba laiku vasarā pieejama bērnudārzos.

Siguldas novada izglītības iestāžu
audzēkņi var slēpot bez maksas
Arī šogad visiem Siguldas novada skolu
un bērnudārzu audzēkņiem ir iespēja
bez maksas izmantot distanču slēpošanas trasi un inventāru Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4.
Pateicoties saldēšanas sistēmai, kas iz
būvēta zem trases seguma, Fischer Slē
pošanas centrā iespējams uzturēt sniega
segumu un nepārtraukt trases darbību
arī mainīgos laikapstākļos. Pirms slēpo

šanas bērniem un jauniešiem ir jāreģis
trējas pie apkalpošanas speciālistiem, jo
novada skolēni ar slēpošanu var nopel
nīt distanču slēpošanas bonusa punk
tus, par kuriem informācija pēc sezonas
tiks nodota skolu sporta skolotājiem,
kas ļaus saņemt augstāku novērtējumu
sporta stundās.
Trases darba laiks darbdienās ir no
plkst.8.00 līdz 21.00, bet nedēļas nogalē –
no plkst.10.00 līdz 20.00.

Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogs
dodas pieredzes apmaiņā uz ASV
Programmas „Izcilība un sasniegumi mācīšanā” ietvaros Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagogs Jānis Bukins devies pieredzes apmaiņā uz ASV.
Programmā ieplānoti semināri par mācību metodēm, mācību programmas izveidi,
stundu plānošanu un izglītības tehnoloģijām. Sešu nedēļu garā programma ietver
arī praksi vidusskolā, lai programmas dalībnieki aktīvi sadarbotos ar ASV skolotā
jiem un skolēniem. Jānis Bukins sešas nedēļas pavadīs Masačūsetsas Universitā
tē, netālu no Bostonas, kur paredzētas mācības universitātē, vietējo skolu apmeklē
jumi, stundu vērojumi un vadīšana.
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Aicina kļūt par Šūpoļu festivāla līdzautoriem Aptauja par Siguldas Novada svētkiem
Līdz 15.martam individuāli vai domubiedru grupā aicinām radīt savas
unikālās šūpoles Latvijā vienīgajam
Šūpoļu festivālam, kas jau otro gadu
Siguldā notiks Lieldienu laikā – no
15. līdz 17.aprīlim.
Festivāla mērķis ir realizēt inovatīvu
un oriģinālu vides mākslas notikumu,
kurā Lieldienu simbols – šūpoles – tiek
eksponēts kā vides objekts jaunos un ne
parastos vizuālos risinājumos. Lieldienu
laikā festivāla objekti krāšņi izrotās pil
sētvidi, tie būs gan dekoratīvi, gan inter
aktīvi un brīvi pieejami pilsētas iedzīvo
tājiem un viesiem no visas Latvijas un

ārvalstīm. Šūpoļu tematikas izpildījums
nav noteikts – tas var būt brīvs radošās
domas lidojums un radīts no jebkādiem
materiāliem.
Aicinām šūpoļu idejas aprakstu un skici,
norādot izmantojamos materiālus un iz
mērus, līdz 15.martam sūtīt uz e-pasta
adresi kultura@sigulda.lv. Aicinām iesū
tīt arī idejas, kuru realizācijai pietrūkst
praktisku iemaņu vai iespēju.
Pirmajā šūpoļu festivālā „Latvija šūpo
jas Siguldā”, kas notika pērn Lieldienās
un pulcēja vairākus desmitus tūksto
šus apmeklētāju, pilsētā un Gaujas Na
cionālā parka teritorijā tika izvietotas
88 interaktīvas un krāšņas šūpoles.

Notiks starpdisciplinārā nedēļa
„Spožais baroks”
No 27.februāra līdz 3.martam Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” notiks
starpdisciplinārā nedēļā „Spožais
baroks”, kuras laikā būs iespēja iepazīt un apgūt baroka laikmeta mākslu un mūziku mūsdienīgā, saistošā
veidā.
• 27.februārī plkst.16.00 notiks tikša
nās ar Dmitriju Petrenko – Dailes teātra
izrādes „Iespējamā tikšanās” režisoru
ar neparastu skatījumu uz mūzikas diž
gariem – Johanu Sebastianu Bahu un
Georgu Frīdrihu Hendeli.
• 28.februārī plkst.16.00 lekciju „Mūzi
ka baroka laikā” lasīs Latvijas Mākslas

akadēmijas mācībspēks Andris Vecum
nieks, bet plkst.18.00 notiks improvizā
cijas teātra nodarbība Ievas Niedres va
dībā „Improvizācija baroka ritmos”.
• 1.martā plkst.17.00 notiks Stellas
Upacieres meistarklase „Baroka deja”.
• 2.martā plkst.17.00 aicinām apmek
lēt darbnīcu noslēguma pasākumu –
Mākslu skolas audzēkņu un pedagogu
koncertu „Spožais baroks”.
• Pasākumu cikla noslēgumā 3.martā
plkst.16.00 būs skatāma Rīgas Senās
mūzikas centra izrāde „Jaunie senās
mūzikas talanti”.
Ieeja darbnīcās un pasākumos – bez
maksas.

Līdz 12.martam Siguldas novada Kultūras pārvalde aicina piedalīties aptaujā un kļūt par Siguldas Novada svētku
režisoriem, izceļot spilgtākos pēdējās
desmitgades notikumus Siguldā.
Siguldas senais nosaukums Siegewald
tulkojumā no vācu valodas nozīmē uzvaras mežs, tādēļ pilsētas jubilejā svinēsim

desmit mūsu kopīgās šodienas uzvaras,
ar kurām lepojamies paši un kuras ļauj
izskanēt Siguldas vārdam Latvijā un pa
saulē.
Aptaujas anketas pieejamas Siguldas
novada pagastu pārvaldēs, kultūras
iestādēs un pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3, kā arī pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Ziņas īsumā
Notiks „Siguldas novada Cālis 2017”

12.martā plkst.13.00 Mores pagasta
Tautas namā notiks pirmsskolas vecu
ma bērnu vokālais konkurss „Siguldas
novada Cālis 2017”.
Konkursa dalībniekam pēc brīvas izvē
les jāsagatavo divas dziesmas – kompo
nista oriģināldziesma un latviešu tau
tasdziesma. Izvēlētajam repertuāram
jāatbilst dziedātāja vecumam un vokā
lajām spējām. Dziesmas mazie vokālisti
var izpildīt bez pavadījuma (a cappella),
klavieru vai cita instrumenta, kā arī fo
nogrammas pavadījumā.
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 5.mar
tam. Konkursa nolikums un pieteikuma
veidlapa pieejama pašvaldības interneta
vietnes www.sigulda.lv sadaļā „Kultūra” – „Nolikumi”.
Ieejas maksa – 1 eiro.

dzīve” aicina Siguldas pagasta Kultūras
nama jauktais koris „Sigulda”.
Apaļo jubileju ieskandinās ne tikai pašu
gaviļnieku skanīgās balsis diriģentes
Līgas Vasiļjevas un koncertmeistares
Elīnas Gruzniņas vadībā, bet arī viesu –
Ropažu Kultūras centra jauktā kora „Ro
paži” un „Swedbank” vidējās paaudzes
deju kolektīva „Artava” – priekšnesumi.
Ieeja – bez maksas.

Ceļojošā izstāde
„Lielas zivis, mazas zivis”

18.martā plkst.18.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā uz kopīgu 60 gadu jubile
jas koncertu „Dzīve kā teātris. Koris kā

No 3. līdz 31.martam Siguldas novada
bibliotēkā skatāma izstāde „Lielas zivis,
mazas zivis”. Tajā varēs iepazīt Latvijas
jūras piekrastē un saldūdeņos sastopa
mās zivis, uzzināt par šo zivju uzbūvi,
vairošanos, ēdienkarti un dzīvesveidu.
Izstādes ietvaros 8., 10., 22., 24. un
29.martā plānotas arī Dabas aizsardzī
bas pārvaldes Dabas izglītības centra
speciālistu interaktīvās nodarbības. Ie
priekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālru
ni 67700865.
Ieeja – bez maksas.

kā ieņemot sesto, bet ātrspēlē piekto
vietu.
• 12.februārī Rīgas Sporta manēžā no
tika U14 vecuma grupas Latvijas čem
pionāts vieglatlētikā, uz kuru Latvijas
zonu atlasēs kvalificējās 24 labākie
sportisti katrā disciplīnā. Tikai trešo
reizi startējot vieglatlētikas sacensībās,
par Latvijas čempioni 60 metru sprintā
kļuva siguldiete Kristīne Urtāne, distan
ci veicot 8,46 sekundēs. Tāllēkšanā, ar
katru mēģinājumu arvien uzlabojot per
sonīgo rekordu, Dārta Auziņa sasniedza
4,68 metrus, kas nodrošināja viņai trešo
vietu. Bronzas medaļu 300 metru distan
cē izcīnīja Marta Balanasa, sasniedzot
personīgo rekordu 46,98 sekundes. Stafe
tes skrējienā 4x160 metri Kristīne Urtā
ne, Marta Balanasa, Marta Klinsone un
Dārta Auziņa 15 Latvijas spēcīgāko ko
mandu vidū ierindojās augstajā piektajā
vietā.
• Februāra sākumā Rīgā risinājās Lat
vijas čempionāta fināli 64 lauciņu dam
bretē U13, U16 un U19 vecuma grupās,
Siguldas Sporta skolu pārstāvēja septiņi
audzēkņi. Finālā dalībnieki sacentās pa
matturnīrā, ātrās dambretes turnīrā un
ātrspēles turnīrā. Siguldiešiem izdevās
izcīnīt trīs sudraba medaļas: Keitai Eg
lītei sudrabs pamatturnīrā un ātrspēlē,

bet ātrajā dambretē viņai ceturtā vieta,
savukārt Mārtiņam Zemlītim sudraba
medaļa pamatturnīrā un ceturtā vieta
ātrspēlē un ātrajā dambretē. Ceturtā
vieta arī Vilnim Lembergam ātrajā dam
bretē. Piektajā vietā ierindojās Renards
Helfrehts pamatturnīrā, Kristiāns Lelis –
pamatturnīrā un ātrspēlē. Sestajā vietā –
Jānis Urtāns pamatturnīrā un Arturs
Jegurs pamatturnīrā.
• 11. un 12.februārī Vietalvā norisinājās
Latvijas čempionāta otrais posms dis
tanču slēpošanā sprinta distancē (brīvajā
solī) un klasiskā soļa distancē ar intervā
lu startu. No siguldiešiem visaugstākos
rezultātus uzrādīja Kristīne Brunere,
S16 grupā abās dienās izcīnot otro vietu.
Pie medaļām tika vēl divi Siguldas Spor
ta skolas slēpotāji: Rainers Paeglis V14
grupā sprintā – otrajā vietā un Sindija
Turauska, kura S14 grupā ieguva otro
vietu klasiskajā solī. Vēl labus rezul
tātus uzrādīja Sandijs Suhānovs V14
grupā – piektā vieta sprintā un klasis
kajā solī. Viesturam Veitam V18 grupā
pirmajā dienā 13.vieta, bet otrajā dienā
septītā vieta. V16 grupā labus rezul
tātus sasniedza Jēkabs Vītols – sprin
tā devītā vieta, bet klasikā piektā vie
ta, Oskaram Veitam 18.vieta un astotā
vieta.

Notiks jauktā kora „Sigulda” jubilejas
koncerts

Sports
Siguldas Sporta skolas
aktualitātes

• 4. un 5.februārī Talsos norisinājās
Latvijas čempionāts badmintonā. Sigul
das Badmintona kluba/Siguldas Sporta
skolas pārstāve Jekaterina Romanova
izcīnīja divas zelta medaļas – sieviešu
dubultspēlēs pārī ar Moniku Radovs
ku, kā arī jauktajās dubultspēlēs pārī
ar siguldieti Gunti Lavrinoviču. Sigul
das Badmintona kluba/Siguldas Sporta
skolas spēlētājs Kristaps Kalniņš palika
otrais vīriešu vienspēļu turnīrā, otrais
jauktajās dubultspēlēs pārī ar Moniku
Radovsku, trešais vīriešu dubultspēlēs
pārī ar siguldieti Didzi Gurecki. Uz goda
pjedestāla kāpa arī pāris Liāna Lencevi
ča (Siguldas Badmintona klubs/Siguldas
Sporta skola) un Una Berga (Valmieras
Bērnu sporta skola), kuras sieviešu du
bultspēlē izcīnīja bronzas godalgas. Vēl
Liānai Lencevičai divas piektās vietas
sieviešu vienspēlē un jauktajā dubult
spēlē pārī ar siguldieti Teodoru Kerimo
vu.
• 4. un 5.februārī Kuldīgas vieglatlē
tikas manēžā notika Latvijas čempio
nāts vieglatlētikā U18 un U20 vecuma
grupām, kurā startēja septiņi Siguldas
Sporta skolas audzēkņi. Pirmajā sa
censību dienā Pauls Daugulis izcīnīja

bronzas medaļu 800 metru distancē,
sasniedzot personīgo rekordu 2:01,60.
3000 metru distancē trešā vieta Mag
dai Ciglei, labojot savu pirms diviem
gadiem Latvijas Jaunatnes olimpiādē
sasniegto labāko rezultātu, un tagad
tas ir 11:38,29. 3000 metru skrējienā
junioriem Kristapam Bruneram trešā
vieta. Savukārt otrajā sacensību dienā
2000 metru kavēkļu skrējienā Kristaps
Bruners izcīnīja bronzas godalgu (re
zultāts 6:26,32). Magda Cigle, aizvadot
uzslavas cienīgu 1500 metru skrējie
nu (rezultāts 5:20,14), izcīnīja sev otro
bronzas medaļu Latvijas čempionā
tā. Pauls Daugulis 1500 metru skrē
jienā finišēja trešais, izcīnot bronzas
godalgu.
• 11.februārī Siguldas Valsts ģimnāzijā
notika Latvijas čempionāta fināls 64 lau
ciņu dambretē U10 vecuma grupai. Trīs
Dambretes nodaļas audzēkņi bija izcīnī
juši tiesības startēt finālā desmit spēcī
gāko Latvijas jauno dambretistu vidū.
Siguldietei Ancei Zālmanei ātrspēlē
13 punkti, kas ļāva ierindoties tre
šajā vietā. Madara Mackēviča gan
klasikā, gan ātrspēlē ierindojās sep
tītajā vietā. Vienīgais Siguldas pār
stāvis zēnu turnīrā Hugo Lelis abos
turnīros parādīja stabilu spēli, klasi

sabiedrība
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Pasākumā „Esmu dzimis Siguldas Pašvaldība sniedz būtiskus
novadā” sveikti 2016.gada otrajā atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm
Jau vairāk nekā trīs gadus darbojas paš- bas apmeklē vismaz trīs daudzbērnu ģime
pusgadā dzimušie mazuļi
valdības izveidotā Siguldas novada Daudz- nes bērni, maksa katram bērnam par kat
bērnu ģimeņu atbalsta programma, kas
novadnieku daudzbērnu ģimenēm sniedz
vairākus būtiskus atvieglojumus.

Par daudzbērnu ģimeni 2016.gada otrajā pusgadā kļuvušas 22 siguldiešu ģimenes
Foto: U.Brālēns

Februāra sākumā koncertzālē „Baltais Flīģelis” Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas
novadā” sveica 2016.gada otrajā pusgadā dzimušos novadniekus un viņu
ģimenes. No 116 Siguldas novadā otrajā pusgadā deklarētajiem mazuļiem
22 ģimenēs piedzimis trešais bērniņš,
piecās ģimenēs piedzimis ceturtais
bērniņš, vienā ģimenē sagaidīts piektais, vienā – sestais mazulis. Divās ģimenēs pasaulē nākuši dvīņi.
Pasākums, kurā katrs Siguldas novadā
deklarētais jaundzimušais novadnieks no
Domes priekšsēdētāja saņēma īpaši veido
tu monētu, kurā iegravēts novada ģerbonis,
mazuļa dzimšanas gads un Siguldas Jaunās
pils kontūra, norisinās jau kopš 2012.gada.
Nākamais pasākums „Esmu dzimis Si
guldas novadā” plānots jūlijā, kad tiks
godināti 2017.gada pirmajā pusgadā dzi
mušie novadnieki.

Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu ne
apmeklēja, tiek aicinātas sazināties
ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldi, zvanot uz tālruni 67970848,
lai saņemtu jaundzimušo monētas.
Jau ziņots, ka Siguldas novada Dzimt
sarakstu nodaļā 2016.gadā ir sasniegts
jaundzimušo novadnieku rekords – Si
guldas novadā reģistrēti 266 jaundzimu
šie, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta ir
Siguldas novads, – 132 zēni un 134 meitenes. 2015.gadā Siguldas novadā re
ģistrēti 226 jaundzimušie, 2014.gadā –
265 mazuļi, savukārt 2013.gadā –
247 jaundzimušie novadnieki. 2016.gadā
Siguldas novadā trešo bērniņu sagaidīja
44 ģimenes, bet ceturto – 10 ģimenes. Se
šās ģimenēs sagaidīts piektais mazulis,
savukārt vienā – sestais. Piecās ģimenēs
dzimuši dvīnīši, savukārt vienā ģime
nē – trīnīši. Populārākie vārdi, kas doti
2016.gadā dzimušajām meitenēm, bija
Elza, Anna, Emīlija un Paula, savukārt zē
niem – Dominiks, Jēkabs un Edvards.

Pašlaik pašvaldības atbalstu saņem 322
daudzbērnu ģimenes, un pašvaldība šo ģi
meņu atbalstam šogad paredzējusi izlietot
vairāk nekā 60 tūkstošus eiro, tostarp sešus
tūkstošus eiro daudzbērnu ģimeņu bērnu
ēdināšanas pakalpojumu daļējai apmaksai
bērnudārzos, vairāk nekā 16 tūkstošus eiro –
atvieglojumiem bērnu profesionālās ievir
zes izglītības nodarbībām, 25 tūkstoši eiro
plānoti ikgadējam daudzbērnu ģimeņu fi
nansiālajam atbalstam, bet plānotās nekus
tamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu
ģimenēm pārsniegs 15 tūkstošus eiro.
Daudzbērnu ģimenes statusu Siguldas
novadā var iegūt ģimene, kuras aprūpē ir
trīs vai vairāk bērnu (tajā skaitā audžuģi
menē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni).
Daudzbērnu ģimenes statusu var iegūt uz
12 mēnešiem, pēc tam tas jāpagarina.

Atvieglojumi ēdināšanas pakalpojuma
maksai bērnudārzos

Daudzbērnu ģimenes var saņemt atvieg
lojumus ēdināšanas pakalpojuma maksai
pašvaldības vai privātajos bērnudārzos.
Ja vismaz divi bērni apmeklē bērnudārzu,
pašvaldība piešķir 20% atlaidi, ja bērnu
dārzu apmeklē trīs bērni – 50%, ja četri un
vairāk bērnu – tiek piešķirta 75% atlaide
bērnu ēdināšanas maksai bērnudārzos.

Atlaides nodarbībām
Sporta un Mākslu skolā

Daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldība
noteikusi samazinātu maksu par profesio
nālās ievirzes izglītības nodarbībām Sigul
das Sporta skolā un Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”.
Ja viens vai divi daudzbērnu ģimenes bēr
ni apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmas kādā no šīm pašvaldības iz
glītības iestādēm, maksa par nodarbībām
katram bērnam par katru programmu tiek
samazināta par 50% mēnesī. Ja nodarbī

ru programmu tiek samazināta par 65%
mēnesī. Atlaides tiek piemērotas arī tad, ja
tiek apmeklētas dažādas pašvaldības pro
fesionālās ievirzes izglītības iestādes.
Atlaides par profesionālās ievirzes izglī
tības programmas maksu stājas spēkā ar
mēnesi, kurā vecāki iesnieguši pieteikumu;
tas jāiesniedz katru mācību gadu.

Finansiāls atbalsts, uzsākot mācības
vispārizglītojošajā skolā

Reizi kalendārajā gadā pašvaldība izmaksā
50 eiro pabalstu par katru daudzbērnu ģime
nes bērnu, kurš apmeklē vispārizglītojošo sko
lu. Pabalstu daudzbērnu ģimenei izmaksā vie
na mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
var saņemt novada daudzbērnu ģimenes,
kuru aprūpē ir vismaz trīs nepilngadīgi bēr
ni vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas,
bet ne ilgāk kā līdz 25 gadu vecumam, ja tie
turpina izglītības iegūšanu un ģimenei ir
kopīga deklarētā dzīvesvieta. Daudzbērnu
ģimenes var saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides 50% apmērā par sev pie
derošu zemi, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzī
vojamo māju palīgēkām un garāžām. Maz
nodrošinātām daudzbērnu ģimenēm atlaide
sasniedz pat 70% no maksājamā nekusta
mā īpašuma nodokļa.
Ja daudzbērnu ģimenei pieder vairāki īpa
šumi, atvieglojumu piešķir par īpašumu,
kurā daudzbērnu ģimene ir deklarējusies.
Lai iesaistītos Siguldas novada Daudzbēr
nu ģimeņu atbalsta programmā, vienam no
daudzbērnu ģimenes vecākiem jāiesniedz
pieteikums, kurā jānorāda, kādus atvieg
lojumus ģimene vēlas saņemt. Pieteikums
jāiesniedz pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 vai elektroniski – pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Pietei
kumu var iesniegt arī Siguldas, Mores un
Allažu pagasta pārvaldē. Papildu informāci
ja pieejama pašvaldības Pakalpojumu centrā
vai zvanot uz bezmaksas tālruni 80000388.

Ziņas īsumā
Aicina piedalīties aptaujā par Siguldas novada
Attīstības programmu

Līdz 24.martam iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par
Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādi. Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju
viedokli par pašvaldības darbības efektivitāti Attīstības
programmas īstenošanā, kā arī iegūt priekšlikumus, kas
iekļaujami turpmākajās rīcībās. Iedzīvotāju aptauja ir ano
nīma, un tās rezultāti tiks publicēti vienīgi apkopotā veidā.
Aptaujas anketas pieejamas pašvaldības Pakalpo
jumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldas, Mores un Allažu
pagasta pārvaldē, kā arī pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Norisināsies konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”

No 9.marta tiks atklāta pieteikšanās līdzfinansēju
ma konkursam „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja”, kurā
sievietes, kuras audzina bērnus vecumā līdz astoņiem

gadiem un ir deklarētas Siguldas novadā ne mazāk kā
12 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, var
pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu savas biznesa
idejas realizēšanai.
Konkursa pretendentēm būs iespēja apmeklēt bezmak
sas semināru par uzņēmējdarbību, saņemt individuālas
konsultācijas, kā labāk sagatavot kvalitatīvu pieteikumu
konkursam, un iepazīties ar iepriekšējā gada konkursa da
lībnieču pieredzes stāstiem.
Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir astoņi tūkstoši
eiro, un viena projekta realizācijai iespējams saņemt līdzfi
nansējumu līdz pat diviem tūkstošiem eiro.
Konkursa nolikums un pieteikuma dokumenti pieejami
pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, plašāka in
formācija par konkursa norisi pieejama, zvanot Siguldas
novada Uzņēmējdarbības atbalsta punkta vadītājai Inai
Stupelei uz tālruni 29414798 vai sūtot vēstuli uz e-pasta
adresi ina.stupele@sigulda.lv.

Siguldā atklāts biznesa inkubators

Februārī ar svinīgu pasākumu Pils ielā 16 tika atklāts
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biz
nesa inkubators, kas ir viens no 14 biznesa inkubatoriem
reģionos.
Siguldas biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu,
konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodroši
nāt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām,
apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdar
bības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinan
sējumu. Atgādinām, ka informāciju par pašvaldības snieg
to atbalstu uzņēmēji var saņemt pašvaldības Uzņēmējdar
bības atbalsta punktā.
Biznesa inkubatorā izveidota arī koprades telpa kur gan
pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inku
batorā uzņēmēji var strādāt, tikties ar klientiem, kā arī
veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.

SABIEDRĪBA
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Izveidots laulību reģistrācijas kalendārs
Siguldas novada pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv izveidots jauns
pakalpojums – Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas kalendārs, kurā interesenti var iepazīties ar laulībām pieejamiem datumiem un laikiem, kas pāriem, kuri
vēlas stāties laulībā, ļauj laikus ieplānot laulību reģistrācijas ceremoniju. Siguldas
pils kompleksa rekonstrukcijas laikā Dzimtsarakstu nodaļa svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas veic koncertzālē „Baltais Flīģelis”.
Personām, kuras vēlas laulāties, ne vēlāk
kā mēnesi pirms paredzamās laulību ce
remonijas ir jāiesniedz noteikta parauga

iesniegums; informācija par iesniedzama
jiem dokumentiem pieejama pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv.

Atgādinām: Siguldas novada Dzimtsa
rakstu nodaļas sniegto maksas pakal
pojumu cenrādis nosaka, ka svinīgās
laulību reģistrācijas maksa ir 87 eiro. Ja
laulību Siguldas novada Dzimtsaraks
tu nodaļā reģistrēs pāris, kur viens no
laulātajiem vismaz gadu ir deklarējies
Siguldas novadā, ceremonijas maksa
būs 43,50 eiro, bet, ja Siguldas novadā
vismaz gadu ir deklarējušies abi laulības

reģistrācijas pieteicēji, ceremonija būs
bez maksas. Saskaņā ar Ministru kabi
neta noteikumiem laulības pieteicējiem
neatkarīgi no tā, vai laulību ceremoni
ja ir bez maksas vai par maksu, jāsedz
valsts noteiktā nodeva par laulības re
ģistrāciju 14 eiro apmērā.
2016.gadā Siguldas novadā reģistrētas
195 laulības – 121 Dzimtsarakstu noda
ļā un 74 novada baznīcās.

Ziņas īsumā
Darbu sācis Siguldas novada
Pašvaldības policijas priekšnieks

No 1.februāra darbu sācis Siguldas novada Pašvaldī
bas policijas priekšnieks Andris Būce. A.Būce absolvē
jis Juridisko koledžu tiesību zinātnēs, iegūstot pirmā
līmeņa augstāko izglītību ar kvalifikāciju jurista pa
līgs, un šogad absolvēs Rīgas Stradiņa universitātes
Juridisko fakultāti.
Andrim Būcem ir turpat 20 gadu pieredze darbā paš
valdības policijā: viņš bijis kārtībnieks Rīgas pašval
dības policijā, pēc tam vairāk nekā 10 gadus bijis gan
vecākais inspektors, gan priekšnieka pienākumu izpil
dītājs Ikšķiles novada pašvaldības policijā, bet pēdējos
četrus gadus vadījis Saulkrastu pašvaldības policijas
Administratīvo nodaļu.
Pašvaldības policijas uzdevums ir garantēt sabiedrī
bas drošību, novērst likumpārkāpumus, sniegt palīdzī
bu un savas kompetences ietvaros izpildīt administra
tīvos sodus. Pašvaldības policijas diennakts tālrunis ir
26160288.

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem

Siguldas novada iedzīvotājiem, kuru īpašumā, tiesiskā
valdījumā, lietojumā vai nomā ir nekustamie īpašumi
Siguldas novadā, uz deklarēto adresi 10.februārī tika
izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi
ņojumi par 2017.gadu. Iedzīvotājiem, kuri pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv pieteikušies nekus
tamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanai e-pastā,
paziņojumi tika nosūtīti uz e-pastu. Gadījumā, ja mak
sāšanas paziņojums nav saņemts līdz 15.februārim, paš
valdība aicina sazināties ar nodokļu administratorēm.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums ir jāveic reizi
ceturksnī – līdz 31.martam, 15.maijam, 15.augustam
un 15.novembrim – vai veicot visu nodokļa apmaksu
līdz 31.martam.
Plašāka informācija par nekustamā īpašuma nodokli
pieejama Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3 pie nodokļu administratorēm, zva
not uz tālruni 67895796 vai sūtot vēstuli uz e-pasta ad
resi kristine.berze@sigulda.lv.

Siguldas poliklīnikā atklāts
pasažieru lifts

Siguldas slimnīcas poliklīnikā Ziedu ielā 5 atklāts
jauns pasažieru lifts, kas izveidots pacientu ērtai no
kļūšanai poliklīnikas otrajā un trešajā stāvā. Liftā var
pārvietoties arī cilvēki ar kustību ierobežojumiem, kā
arī ar bērnu ratiņiem.
Lifta būvniecība izmaksājusi 51 640 eiro, no tiem
50 815 eiro ir pašvaldības investīcija.

Uzsākta bīstamo ošu zāģēšana

Siguldas pilsētā uzsākta bīstamo ošu izzāģēšana – ko
pumā tiks nozāģēti 213 koki, kas pēc vairākkārtējām
apsekošanām, kurās piedalījās dendrologi, pašvaldības

speciālisti un iedzīvotāji, tika atzīti par bīstamiem, jo
var radīt draudus satiksmei vai nekustamajam īpašu
mam. Bīstamie oši tiks zāģēti Krišjāņa Barona piemi
nekļa apkārtnē, Pūču ielā, Jāņa Poruka ielā, Svētku
laukumā, Saules parkā un citviet. Bīstamo koku zāģē
šanas laikā plānoti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.
Nozāģēto koku vietā tiks iestādīti jauni, kvalitatīvi, pilsētas
apstākļiem atbilstoši koku stādi tiem piemērotās vietās.

Dabas tūrisma attīstībā pērn
investēti aptuveni 60 000 eiro

Dabas aizsardzības pārvalde pērn dabas tūrisma attīs
tībā Siguldas apkārtnē ieguldījusi 60 000 eiro, uzturot
un apsaimniekojot dabas tūrisma infrastruktūru ap
tuveni 20 kilometru garumā. Līdztekus taku, kāpņu,
atpūtas vietu, informācijas stendu un informatīvo no
rāžu izvietošanai un atjaunošanai, apsaimniekoti arī
bioloģiski vērtīgie zālāji, parkveida pļavas un gravu un
nogāžu meži. Regulāri apsekoti un izzāģēti bīstamie
koki gar dabas tūrisma maršrutiem un uzturētas skatu
vietas. Tāpat uzturētas ūdens tūristu apmetnes vietas,
kurās atjaunotas atpūtas vietas ar aprīkotām ugunsku
ru vietām, galdiem, soliem un nojumēm.

Pēc remonta darbu atsācis
Tūrisma informācijas centrs „Gūtmaņala”

Pēc iekštelpu remonta apmeklētājiem no jauna atvērts Si
guldas novada Tūrisma informācijas centrs „Gūtmaņala”.
Informācijas centrā dabas tūrisma interesentiem ir
pieejami pārgājienu un riteņbraukšanas maršruti gan
Siguldā un tās apkārtnē, gan arī Gaujas Nacionālajā
parkā. Tāpat Tūrisma informācijas centrā ir pieejamas
Siguldas novada un apkaimes kartes, kā arī novada uz
ņēmēju piedāvātā tūrisma informācija.
Tūrisma informācijas centra „Gūtmaņala” darba laiks
no 1.novembra līdz 30.aprīlim ir plkst.9.00–17.00, savu
kārt no 1.maija līdz 31.oktobrim plkst.9.00–19.00.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma
sabiedriskā apspriešana

Sagatavots SIA „Baltic Pork” cūku audzēšanas kom
pleksa „Krastmalas” Allažu pagastā pārbūves ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojums, un tiek uzsākta tā sa
biedriskā apspriešana, kas norisināsies līdz 12.mar
tam. Pārbūves mērķis ir palielināt cūku turēšanas vie
tu skaitu līdz 30 000 vietām.
Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Sigul
das novada pašvaldības administrācijas ēkā Pils ielā 16
un Allažu pagasta pārvaldē. Rakstiskus priekšliku
mus par ziņojumu var iesniegt līdz 12.martam Vides
pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV-1045.

Autobusu maršruts Sigulda–Rīga novirzīts līdz
pieturai „Institūts”; veiktas izmaiņas arī citos
maršrutos

Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, AS „CATA” ir

radusi iespēju maršrutu Sigulda–Rīga, kas plkst.7.30
atiet no Siguldas autoostas, novirzīt līdz pieturai
„Institūts”, kur autobuss piestāj plkst.7.40.
Autobuss apstājas arī citviet Siguldā – Krišjāņa Baro
na ielā un pie Siguldas 1.pamatskolas. Rīgas autoos
tā autobuss iebrauc plkst.8.55. Brauciena cena netiek
mainīta – biļete līdz Rīgas autoostai maksā 2,50 eiro.
Veiktas izmaiņas arī autobusu maršrutā Sigulda–Ka
ķīškalns–Institūts–Sigulda – no 1.marta šajā pilsētas
autobusa maršrutā izveidota jauna pieturvieta „Gaujas
Nacionālais parks” Raiņa ielā pie Spieķu parka, novir
zot autobusa maršrutu, kas iepriekš brauca pa Cēsu
ielu, pa Raiņa un Pils ielu.
Tāpat izmaiņas veiktas reisā Rīga–Ragana–Sigulda,
kas darbdienās plkst.17.40 atiet no Rīgas Maršruta
taksometru stacijas Elizabetes ielā 24.
Ar visām maršrutos veiktajām izmaiņām iespējams ie
pazīties interneta vietnē www.cata.lv. Izziņas par auto
busu kustību var saņemt, zvanot uz Siguldas autoostu
(tālrunis 67972106) plkst.7.00–19.00.

Siguldas vecākā iedzīvotāja
nosvinējusi 104 gadu jubileju

Siguldas vecākajai iedzīvotājai Annai Elbertei apritē
juši 104 gadi. Jubilāre dzimusi Limbažos, bet, bēgot no
izsūtījuma 1949.gadā, patvērās pie māsas Krimuldas
sanatorijā. Viņas vīrs Ernests tika izsūtīts. Atgriežo
ties no izsūtījuma, Elbertu ģimene sākusi būvēt māju
Siguldā, kurā Annas kundze dzīvo joprojām. Anna
Elberte atklāj, ka viņas ilgā mūža pamatā ir laba vese
lība un optimisms.

Mobilais mamogrāfs Siguldā
10.martā pie tirdzniecības centra „Raibais suns”
būs pieejams „Veselības Centra 4” mobilais ma
mogrāfs. Pārbaude veicama tikai pēc iepriek
šēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta, valsts skrīninga programmas ietva
ros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma
vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Pieteikties izmeklējumam var, zvanot uz tālruni
67142840 vai 27866655. Lūgums iepriekš sagata
vot personas kodu un tālruņa numuru.

Siguldā notiks Donoru diena
8.martā plkst.9.00–13.00 Valsts asinsdonoru
centrs rīko Donoru dienu Siguldas slimnīcā Lak
stīgalas ielā 13. Lai ziedotu asinis, donoriem līdzi
jāņem pase vai personas apliecība.
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Pasākumi

Kultūra

27.02.
28.02.
28.02.
01.03.
02.03.
03.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.

08., 10.,
22., 24.,
29.03.
08.03.
08.03.
09.03.
09.03.
10.03.
11.03.
11.03.
12.03.
15.03.
18.03.
18.03.
23.03.
23.03.
25.03.
31.03.

plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks”. Dmitrija Petrenko lekcija „Iespējamā
tikšanās”.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks”. Andra Vecumnieka lekcija „Mūzika
baroka laikā”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks”. Ievas Niedres meistarklase
„Improvizācija baroka ritmos”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks”. Stellas Upacieres meistarklase
„Baroka deja”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks”. Māksla skolas audzēkņu un pedagogu
koncerts „Spožais baroks”.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.30 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošās izstādes „Lielas zivis, mazas zivis” atklāšana un Dabas aizsardzības
pārvaldes speciālistu interaktīvā nodarbība.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks”. Koncerts „Jaunie senās mūzikas
talanti”.
Ieeja – bez maksas
plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā
Meteņdiena „Vizu, vizu, Metenīti!” kopā ar folkloras kopu „Senleja”.
Ieejas maksa – no 0,70 līdz 3 eiro
plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Iluzionista Gabriela Gota cirka šova programma „Karabass”.
Biļetes cena – no 3 līdz 15 eiro
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Humora izrāde „Made in Latvija”.
Biļetes cena – no 8 līdz 10 eiro
plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Dabas aizsardzības pārvaldes nodarbības par saldūdens zivīm.
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruni 67700865.
Dalība – bez maksas
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Koncerts „Viss pasaules skaistums ir tevī”. Piedalās Evija Filipsone, Arnis
Neretnieks un Einars Kvilis.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Jāņa Stībeļa labāko dziesmu koncerts „Sajūti!”.
Biļetes cena – no 12 līdz 18 eiro
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu cikls bērniem un jauniešiem „Kāpēc tā?”. Sarunas tēma: putni.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Tikšanās vakaru cikls „Mana laimes formula”. Saruna ar ziņu diktoru, sporta
spēļu komentētāju un raidījumu veidotāju Gunāru Jākobsonu.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Talka Turaidas muzejrezervāta teritorijā sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu.
Pieteikšanās līdz 8.martam, rakstot uz e-pasta adresi
arisa.pastuhova@turaida-muzejs.lv
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „Otra puse” koncerts „Es tev”. Īpašā viešņa – Aija Andrejeva.
Biļetes cena – no 10 līdz 15 eiro
plkst.19.00 Mores pagasta Tautas namā
Koncerts – konkurss „Koru kari Morē”. Pēc koncerta balle ar grupu „Kārklu blūzs”.
Ieejas maksa koncertā – 1 eiro, ballē – 2 eiro
plkst.13.00 Mores pagasta Tautas namā
Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais konkurss „Siguldas novada Cālis 2017”.
Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Tikšanās cikls „Ceļojumu karuselis”. Saruna ar ceļotāju Bruno Šulcu par
ekspedīciju Ziemeļkaukāzā.
Dalības maksa – 1,50 eiro
plkst.18.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Jauktā kora „Sigulda” 60 gadu jubilejas koncerts „Dzīve kā teātris. Koris kā dzīve”.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Kamermūzikas programma „Mūza. Ie[kā]rota”.
Biļetes cena – no 6 līdz 12 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.13.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pensionāru kopas tikšanās.
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu vakars. Karitas Plakanes ceļojums uz Jordāniju.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 pie pieminekļa „Lielā Stēla”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Akcija „Satiec savu meistaru!”. Tikšanās ar kalēju Andri Ščeglovu.
Dalība – bez maksas

IZSTĀDES
Nākamais izdevums 24.martā

Izstādes

01.03.–
15.03.
01.03.–
31.03.
02.03.–
31.03.
02.03.–
31.03.
02.03.–
31.03.
02.03.–
31.03.
03.03.–
31.03.
06.03.–
31.03.
06.03.–
31.03.
10.03.–
31.03.
15.03.–
31.03.
20.03.–
31.03.

Allažu pagasta bibliotēkā
Pasaules Ūdens dienai veltīta izstāde
Jūdažu bibliotēkā
Ivetas Hamčanovskas un Ievas Vaskas fotoizstāde „Teiksmainā Norvēģija” un
literatūras izstāde „Pavasara pieskārieni”
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Putni”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Zobgalis ar labu atmiņu”. Režisoram, rakstniekam Kārlim Pamšem – 100
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Visiem spēkiem jāsaglabā latviskais”. Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei – 65
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Ir milzu teātris šī pasaule” ciklā „Dzīvesstāstu grāmatas”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ceļojošā interaktīvā izstāde „Lielas zivis, mazas zivis”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Literārā izstāde „Dabas un dzīvības skaistuma atainojums K.Greiema garstāstā
„Vējš vītolos” un citu autoru darbos”
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Literārā izstāde „Celtniecība pašu spēkiem”
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Rokdarbu izstāde „Dzimtas rokdarbu tradīcijas”
Allažu pagasta bibliotēkā
Pirmsskolas bērnu darbu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Pasaules Ūdens dienai veltīta literārā izstāde „Vai tie mani upes līči?”

Sports

02.03.

plkst.9.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu sacensības basketbolā A, B, C grupām

02.03.
03.03.–
05.03.
04.03.

plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā
Slēpošanas seriāla „Siguldas Ziemas apļi 2017” piektais posms

04.03.
04.03.
04.03.–
05.03.
10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.–
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
18.03.
24.03.

Siguldas Pilsētas trasē
Starptautiskās Slēpošanas federācijas Latvijas kausa kalnu slēpošanā otrais posms
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Bērnu sporta rīts
plkst.12.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas otrās divīzijas U15 grupas spēle:
Sigulda–Rēzeknes novads
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
„Maxibasket” līgas „K55+” spēle: Sigulda–Ķekava
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
VIII Latvijas Apvienotā badmintona līga
plkst.11.00 Fischer Slēpošanas centrā
Siguldas novada atklātās sacensības distanču slēpošanā un Skolēnu ziemas
čempionāta „S! – Fischer 2017” ceturtais posms
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Vidzemes reģiona veterānu līgas atklātais čempionāts telpu futbolā
plkst.10.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Ice on Fire” Eiropas čempionāts un „ShowelRace” superfināls, un jaukto sportu stafete
plkst.11.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
Latvijas čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē U10 vecuma grupai
plkst.14.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas pirmās divīzijas U16 spēle:
Sigulda–Ventspils „Spars”
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Baltijas atklātais čempionāts loka šaušanā telpās
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Allažu kauss volejbolā pieaugušajiem amatieru mix–grupā; pieteikšanās līdz
10.martam, rakstot uz e-pasta adresi allazu.sporta.centrs@sigulda.lv
plkst.10.00 Siguldas Pilsētas trasē
Kalnu slēpošanas sezonas noslēguma pasākums „Siguldas kauss 2017”
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas otrās divīzijas U15 grupas spēle:
Sigulda–Limbaži/Salacgrīva
plkst.14.30 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas pirmās divīzijas U16 grupas spēle:
Sigulda–BJBS „Rīga”
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
„Maxibasket” līgas „K55+” spēle: Sigulda–Aizkraukle
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Siguldas novada Sporta laureāts 2016

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā janvārī

Reģistrēti 26 jaundzimušie – 18 meitenes un 8 zēni.
Bērniem doti vārdi: Rebeka, Sabīne, Amanda Rūta, Nikola Anna, Melānija, Sofija, Evelīna,
Annija, Beatrise, Lauma, Anna, Emma, Ronja, Patrīcija Marta, Karlīna Anna, Sofija Anna,
Odrija, Sindija, Pēteris, Roberts, Matīss, Ralfs, Markuss, Valters, Kaido, Eduards.
Reģistrētas sešas laulības.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība,
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. 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!

