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Martā sāksies uzņemšana
Siguldas novada skolu 1.klasēs

Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvalde informē, ka
apstiprināti noteikumi, kas paredz kārtību, kādā bērni tiek uzņemti 1.klasē Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs
2015./2016.mācību gadā. Apstiprinātie noteikumi paredz, ka
vecāku iesniegumus izglītības iestādēs reģistrēs no 2.marta.
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Lai topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem sniegtu
iespēju iepazīt pašvaldības izglītības iestādes, administrāciju un
pedagogus, piedāvātās izglītības
programmas un interešu izglītības
iespējas 2015./2016.mācību gadā,
5.martā no plkst.7.30 līdz 9.00
Siguldas pilsētas vidusskolā Krišjāņa Barona ielā 10 norisināsies
Atvērto durvju diena 1.s klasē. Vecākiem, kuri plāno, ka viņu bērns
2015.gada rudenī uzsāks mācības
skolas 1.sporta klasē, būs iespēja
iepazīties ar audzēkņu rīta cēlienu – gatavošanos sporta stundai
un sporta stundu, kā arī tikties ar
pašreizējās 1.s klases skolēnu vecākiem un skolotājiem.
Informatīvās dienas februārī jau
notikušas Laurenču sākumskolā,
Allažu pamatskolā, Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī Siguldas
1.pamatskolā.

Foto: Alberts Linarts

Pirmo un citu klašu skolēni
2015./2016.mācību gadu uzsāks
otrdien, 1.septembrī!
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Arī šogad, tāpat kā pagājuša- das 1.pamatskolā – 24 bērni, bet
jā mācību gadā, katrā skolā tiks Laurenču sākumskolā – 22 bērni.
uzņemtas trīs pirmās klases. No- Jāatzīmē, ka arī nākamajā mācību
teikts, ka Siguldas pilsētas vi- gadā Siguldas pilsētas vidusskolā
dusskolā maksimālais uzņemamo tiks atvērta 1.klase ar sporta noskolēnu skaits ir 26 bērni, Sigul- virzienu.

Bērnus uzņemšanai 1.klasē izglītības iestādēs reģistrēs darba
dienās līdz 31.martam laikā no
plkst.8.00 līdz.16.00.
Piesakot bērnu uzņemšanai
1.klasē, vecākiem jāuzrāda bērna
dzimšanas apliecība un vecāka
personu apliecinošs dokuments. Uz
vietas skolā jāaizpilda iesniegums,
kurā jānorāda: bērna vārds, uzvārds
un personas kods, izvēlētā izglītības programma, kā arī ērtākais
saziņas veids ar izglītības iestādi,
iekļaujot elektroniskā pasta adresi.
Jāatgādina, ka vecāki ir tiesīgi
reģistrēt bērnu tikai vienā izglītības
iestādē.
Papildu informācija pieejama Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (tālrunis 67970863)
vai vecāku izvēlētajā izglītības iestādē.
Maija Bruģe

Atklās pašvaldības pakalpojumu portālu
Janvāra beigās publiskoti pirmie „Latvijas e-indeksa” mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības
līmeni. Siguldas novada pašvaldība lielo novadu grupā ierindojas pirmajā vietā sadaļā „Pašvaldības interneta resursu popularitāte”, pierādot to ar augstu interneta vietnes apmeklētāju skaitu, mobilo versiju
un aktivitāti sociālajos tīklos.
Tāpat Siguldas novads ieņem trešo vietu starp lielajiem novadiem
sociālo tīklu lietotāju piesaistē, jo
e-indeksa aprēķini liecina, ka pētījuma periodā Siguldas novada sociālajos tīklos ir 208 sekotāji, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem.
Veiktajā e-indeksa eksperimentā
par pašvaldības digitālo saziņu Siguldas novads uz jautājumu sociālajā tīklā twitter.com sniedza otro
ātrāko atbildi – trīs minūšu laikā,

savukārt uz jautājumu e-pastā pašvaldības darbinieki iedzīvotājam atbildēja 34 minūšu laikā, kļūstot par
29. ātrāko pašvaldību.
Atgādinām, ka aktuālāko informāciju par norisēm Siguldas novadā,
palīdzību dažādās dzīves situācijās un atbildes uz jautājumiem
novadnieki var saņemt pašvaldības informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv, Twitter.com kontā
sigulda_lv un Facebook.com kontā

siguldasnovads. Pašvaldības videoziņas tiek izvietotas arī Youtube.com
kontā Siguldas Novads.
Iedzīvotāju ērtībām izveidota
arī interneta vietnes mobilā versija m.sigulda.lv, kura „Latvijas
e-indeksa” mērījumos, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu
e-vides attīstības līmeni, novērtēta kā populārākā no pašvaldību
mājaslapu mobilajām versijām.
Pieaugot šīs versijas apmeklētāju
skaitam, interneta vietnes mobilo
versiju, kas piemērota planšetdatoriem un viedtālruņiem, šogad
plānots pilnveidot.
Ņemot vērā tehnoloģisko iespēju
pieejamību un attīstību, kā arī pētot
iedzīvotāju vēlmi valsts un pašval-

dības
pakalpojumus
saņemt
elektroniski,
Siguldas novada pašvaldība, uzlabojot iedzīvotāju apkalpošanu, martā plāno atklāt
pašvaldības pakalpojumu portālu,
kurā novadnieki varēs saņemt vairākus pašvaldības e-pakalpojumus, iegūt informāciju par pašvaldībā piedāvātajiem
pakalpojumiem,
to
saņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iesniedzamajām veidlapām. Siguldas novada
pašvaldības pakalpojumu portālā
novadnieki varēs autorizēties ar eparakstu, internetbanku pieeju kodiem, kā arī ar eID karti. Plānots, ka šī
sistēma lietošanai iedzīvotājiem tiks
nodota marta sākumā.

Lai
uzlabotu pašvaldības sniegto
pakalpojumu klāstu un novada iedzīvotāju informētību par norisēm pašvaldībā,
aicinām siguldiešus pievienoties pašvaldības oficiālajiem
Twitter, Facebook kontiem, kā
arī uz e-pastu prese@sigulda.lv
iesūtīt ierosinājumus, kādus
pakalpojumus vai e-pakalpojumus jūs vēlētos saņemt pašvaldības pakalpojumu portālā.
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Aicina vecākus saņemt
Pakalpojumu centrs pagājušajā gadā
dzimušo bērnu
apkalpojis vairāk nekā 9000 novadnieku 2014.gadā
īpašās monētas

Jau vairāk nekā gadu Siguldas novada iedzīvotāji ir vienīgie Latvijā,
kas pašvaldības pakalpojumus Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā var saņemt arī sestdienās. Tāpat iedzīvotāji ar pašvaldības
klientu apkalpošanas speciālistiem var sazināties, zvanot uz bezmaksas tālruni 80000388, kas darbojas arī vakara stundās, kad ziņu iespējams atstāt automātiskajā atbildētājā.
Pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3A, Siguldā, 2014.gadā
apkalpoti vairāk nekā 9000 apmeklētāju.
Pakalpojumu centrā iespējams
saņemt gandrīz visus ar Siguldas
novada pašvaldību saistītos pakalpojumus. Pašvaldības pakalpojumu
pieprasījums mainās pa sezonām –
pavasarī vairāk tiek ņemtas tirdzniecības atļaujas, vecāki piesaka
bērnus skolēnu nodarbinātības
projektam, tiek veikti nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumi. Vasarā novada iedzīvotāji izmanto
iespēju pieteikties Pašvaldības policijas organizētajām velosipēdistu
bezmaksas apmācībām, interesējas
par kultūras notikumiem, saņem
atļaujas lietot mazizmēra kuģošanas līdzekļus Jūdažu ezerā, savukārt rudenī novadnieki risina ar
bērnudārziem saistītos jautājumus,
valsts svētkus gaidot, saņem lentītes Latvijas karoga krāsās, saņem
pabalstu represētām personām, iz-

manto daudzbērnu ģimeņu reģistra
pakalpojumus.
Visu gadu iedzīvotāji izmanto
iedzīvotāju reģistra pakalpojumus,
lai deklarētu savu dzīvesvietu Siguldas novadā. Lai gan ar katru
gadu aizvien vairāk iedzīvotāju izvēlas to darīt elektroniski portālā
www.latvija.lv (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina,
ka 2014.gadā šo pakalpojumu izmantoja 1390 iedzīvotāju), joprojām
aktuāla ir deklarēšanās arī klātienē – šo pakalpojumu 2014.gadā izmantojuši 554 iedzīvotāji.
Tāpat novada iedzīvotāji aktīvi
piesakās ID kartei, lai varētu izmantot tās sniegtos pakalpojumus un
priekšrocības. 2014.gadā ID karti
saņēma 1042 iedzīvotāji.
Pakalpojumu centrā var reģistrēt
arī suņus un saņemt žetonu, kas

Siguldā durvis vērs ārstniecības
centrs onkoloģijas pacientiem
Ar bankas „Citadele” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
līdzfinansējumu, ieguldot 5,6 miljonus eiro, Siguldā tiek būvēts centrs
onkoloģijas pacientu ārstēšanai, kur tiks uzstādīta jaunākās paaudzes
iekārta „CyberKnife” specifisku audzēju ārstēšanai bez ķirurģiskas iejaukšanās. Baltijas valstīs šāda onkoloģisko slimību ārstēšanas tehnoloģija šobrīd nav pieejama.
Robotizēta
stereotaktiskās
radioķirurģijas tehnoloģija „CyberKnife” īpaši piemērota tādu audzēju ārstēšanai, kas atrodas grūti
pieejamās vietās, piemēram, gal-

vas un muguras smadzenēs, kustīgos orgānos – plaušās, prostatā,
kā arī citur. Šobrīd tuvākā vieta, kur
pieejama šāda veida tehnoloģija, ir
Somija.

Turpinās asfalta seguma
bedrīšu ārkārtas remontdarbi

Februāra vidū uzsākts asfalta seguma bedrīšu remonts ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilna cikla tehnoloģiju, ziemas apstākļos, jo
pašvaldības speciālisti konstatējuši, ka mainīgo ziemas laikapstākļu dēļ
strauji sabojājies asfaltsegums vairākos pilsētas ielu posmos. Asfalta
seguma bedrīšu remontdarbi šobrīd tiek veikti 300 kvadrātmetru platībā,
un izmaksas par šiem darbiem saskaņā ar pašvaldības izsludinātā iepirkuma rezultātiem ir 9619,50 eiro.
Jāatzīmē, ka ziema nav piemērota ceļa seguma remontdarbiem
un veicamo remontdarbu kvalitāte
nav prognozējama, tomēr pašvaldība veic kritiskāko asfalta bedrīšu
remontdarbus vairākās ielās: Pils,
Krišjāņa Barona, Pulkveža Brieža,
Dārza, Atbrīvotāju, Parka, Skolas, Ata Kronvalda, Jēkaba Dubura,
Oskara Kalpaka, Satezeles, Televīzijas, Peldu, Šveices, Blaumaņa,
Lakstīgalas, Lāčplēša, Cēsu, Vainagu, Strēlnieku, Zinātnes, Helmaņa,
Institūta un Nākotnes ielā. Remontdarbu laikā iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

Bedrīšu remontdarbi ar auksto
asfaltbetonu, izmantojot nepilna
cikla tehnoloģiju, ziemas apstākļos nozīmē, ka remontdarbu veicējs
veic bedrīšu attīrīšanu, šķembu
izlīdzināšanu, gruntēšanu, aizpildīšanu ar auksto asfaltu, kā arī veic
blīvēšanu.
Jāatgādina, ka 2014.gadā pašvaldība veica ielu un ceļu auditu, kas
identificēja, kurās ielās un kādos
ceļa posmos nepieciešami lielākie
remonti un finanšu ieguldījumi. Šogad Siguldas novada pašvaldība
plāno aptuveni trīs miljonus eiro ieguldīt ielu sakārtošanā.

suņa pazušanas gadījumā ļauj Pašvaldības policijai operatīvi sazināties
Februāra sākumā koncertzālē
ar tā saimniekiem, kā arī samaksāt „Baltais flīģelis” Siguldas novapašvaldības noteikto nodevu par da Domes priekšsēdētājs Uģis
mājdzīvnieku turēšanu. Pagājušajā Mitrevics svinīgā pasākumā
gadā reģistrēti un izsniegti žetoni 55 „Esmu dzimis Siguldas novadā”
suņiem.
sveica 2014.gada otrajā pusIedzīvotāji pagājušajā gadā no- gadā dzimušos novadniekus
vērtējuši to, ka Pakalpojumu centrs un viņu ģimenes. Mazie nostrādā arī sestdienās. Tas atvieglo vadnieki kā dāvinājumu no pašnovadniekiem iespēju iesniegt un valdības saņēma īpaši veidotas
saņemt dokumentus, saņemt iedzī- monētas, kurās iegravēts novada
votāju reģistra sniegtos pakalpoju- ģerbonis, dzimšanas gads un Sigulmus, reģistrēt bērnus pirmsskolas das Jaunās pils kontūra 3D tehnikā.
izglītības iestāžu rindā, saņemt
Pašvaldība šādu pasākumu organizē jau ceturto gadu. Februāra pasākutirdzniecības atļaujas, noformēt ID mā tika sveikti 124 pagājušā gada otrajā pusgadā dzimuši mazuļi. Kopumā
karti un saņemt citus pašvaldības 2014.gadā Siguldas novadā piedzimuši un deklarēti 266 bērni, kas ir par 19
sniegtos pakalpojumus. Tāpat ie- mazuļiem vairāk nekā 2013.gadā, kad tika reģistrēti 247 jaundzimušie.
dzīvotāji izmantojuši iespēju PakalIelūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, tiek aicinātas sazināpojumu centrā saņemt bezmaksas ties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldi pa tālruni 67970848, lai
juridiskās konsultācijas pie pašval- saņemtu jaundzimušo monētas. 2015.gada pirmajā pusgadā dzimušos un
dības jurista ar pašvaldību saistītos novadā deklarētos mazuļus pašvaldība sveiks augustā.
jautājumos.
Vēl viens no Pakalpojumu centra
uzdevumiem ir nodrošināt pašvaldības administrācijas struktūrvienību
un iestāžu ienākošo un izejošo dokumentāciju. 2014.gadā tika saņemti
2609 fizisku personu iesniegumi un
3271 juridiskas personas iesniegumi,
tika nosūtītas 11 107 vēstules.
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trase nominēta konkursam „Latvijas
„Pašvaldībai piederošā Siguldas būvniecības Gada balva 2014”, kurā saņemti vairāk nekā 50 pieteikumi
slimnīca pēdējo gadu laikā ir strauji ēkām, inženierbūvēm un publiskās ārtelpas objektiem, kas nodoti eksattīstījusies. Siguldieši māk, grib un pluatācijā 2014.gadā.
var sasniegt augstus mērķus daudzās
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē 2014.gadā veikta vērienīga rekonsjomās, arī medicīnā – stereotaktiskās trukcija 2,5 miljonu eiro vērtībā: pārbūvēta saldēšanas sistēma, kas trasē
radioķirurģijas centra izveide Siguldā ļauj ieklāt un uzturēt kvalitatīvu ledu, trasei izbūvēts jauns jumts un saules
ir pierādījums tam. Mēs ticam, ka šī aizsardzības sistēma, kas nebija atjaunota vairāk kā 30 gadu, kā arī uzstāinvestīcija būs vēl viens ļoti nozīmīgs dīts jauns videoekrāns – tablo.
ieguvums Latvijas iedzīvotājiem un
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 19.martā svinīgas ceremonijas laikā.
Siguldai,” norāda Siguldas novada DoJāatzīmē, ka šādu balvu Siguldas novada infrastruktūras objekti saņēmes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
muši jau divas reizes. Latvijas Būvnieku asociācijas organizētajā skatē
Stereotaktiskās
radioķirurģijas „Gada labākā būve Latvijā 2013” nominācijā „Inženierbūve” 3.vietu ieguva
centrs „Sigulda” nodrošinās unikālas Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs, bet 2013.gada sākumā Atzinīārstēšanas iespējas ne tikai Latvijas bas rakstu nominācijā „Rekonstrukcija” ieguva Siguldas dzelzceļa stacijas
onkoloģijas pacientiem, bet veicinās ēkas un stacijas laukuma I kārtas rekonstrukcija. Abus šos projektus attīsarī Latvijas medicīnas pakalpojumu tīja Siguldas novada pašvaldība.
eksportspēju.

Bobsleja un kamaniņu trases
rekonstrukcija izvirzīta
būvniecības Gada balvai

Aicina atsaukties
uzņēmējus
Siguldas novada pašvaldība
aicina atsaukties novada uzņēmējus, kuri vasarā vēlas nodrošināt pašvaldības apmaksātas
darbavietas Siguldas novada
skolēniem no 15 līdz 19 gadu
vecumam. Skolēni novada uzņēmumos strādās divas nedēļas vai
mēnesi četras stundas dienā.
Nodarbinātības pasākumus
vasaras brīvlaikā finansēs Siguldas novada pašvaldība. Uzņēmējiem būs jāsedz tikai darba devēja sociālais nodoklis.
Lūdzam informāciju par uzņēmumu, piedāvātajām vakancēm un iespējamo darbavietu skaitu nosūtīt uz e-pastu
sandra.kirule@sigulda.lv līdz
19.martam.
Plašāka informācija, noteikumi
par skolēnu nodarbinātu vasarā,
kā arī uzņēmēju pieteikuma veidlapa pieejama www.sigulda.lv.

Pašvaldība saņem balvu par sadarbību
privātajā un publiskajā partnerībā
Februārī, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Publisko pakalpojumu gada balvas ietvaros, vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa „Eco Baltia
grupa” Siguldas novada pašvaldībai pasniedza speciālbalvu par veiksmīgu sadarbību ar Siguldas pilsētas SIA „Jumis” publiskajā un privātajā partnerībā.

No marta mainīsies maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Janvāra beigās apstiprināta Siguldas pilsētas SIA „Jumis” maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā – 9,91 eiro par kubikmetru, kas spēkā stāsies 1.martā. Tarifa paaugstinājums saistīts ar palielinātām izmaksām par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā
SIA „Getliņi EKO” un 2015.gada dabas resursu nodokļa izmaiņām par atkritumu apglabāšanu.

Izveidota Allažu pamatskolas atbalsta biedrība
Nodibināta Allažu pamatskolas atbalsta biedrība, kuras valdē ievēlēti pieci cilvēki: Alda Hāne (valdes priekšsēdētāja), Jurģis Vijups, Iveta Veidenbauma, Rudīte
Tahtahunova un Agita Maculēviča.
Atbalsta biedrība izveidota, lai piesaistītu finansējumu Allažu pamatskolas
deju kolektīva vizuālā tēla uzlabošanai, pasākumu un izbraukumu organizēšanai,
skolas iekštelpu un apkārtnes labiekārtošanai, kā arī citu mērķu īstenošanai.
Ja kādam ir iespēja atbalstīt biedrības mērķus vai ir idejas un priekšlikumi, kā
uzlabot Allažu pamatskolas darbību, valdes priekšsēdētāja Alda Hāne aicina sazināties, zvanot uz tālruni 26115996.
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Notikusi tikšanās par Allažu ciemata
centrālā krustojuma sakārtošanu
Februāra vidū Allažu pagasta pārvaldē tika saskaņots grafiskais pielikums iecerei par gājēju ietves izbūvi
un Allažu ciemata centrālā krustojuma (starp Zaļkalna,
Kluso, Skolas un Birztalu ielu) rekonstrukciju un lab
iekārtošanu.
Šī bija jau otrā tikšanās reize, kad tikās pašvaldības darbinieki un piegulošo zemju īpašnieki, lai izstrādātu kopīgu redzējumu par allažniekiem svarīgā satiksmes mezgla pārbūvi
un uz topogrāfiskā plāna ieskicētu plānotās gājēju ietves

un pārejas atrašanās vietas. Iepazīstoties ar VAS „Latvijas
Valsts ceļi” tehniskajiem noteikumiem par prasībām, kādas
tiek izvirzītas gājēju pārejas projektēšanai, ar blakus esošo
zemju īpašniekiem tika panākta vienošanās par autobusa
pieturvietas atrašanās vietu.
Jau šogad krustojums, kuru ikdienā, dodoties uz skolu un
atpakaļ, šķērso Allažu pagasta bērni, tiks sakārtots un kļūs
drošāks.
Vija Vāvere

Februārī Gaujas nacionālo parku
popularizē Vācijā un Igaunijā
Ar dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs Vācijā
un Igaunijā turpinās 2015.gada tūrisma izstāžu sezona,
kuras laikā ar zīmolu „Enter Gauja” tiek popularizēts
vienots tūrisma piedāvājums Gaujas nacionālajā parkā
(Gaujas NP).
Februārī Siguldas novada Tūrisma informācijas centra
darbinieki Gaujas nacionālo parku popularizējuši divās tūrisma izstādēs Vācijā, un marta sākumā plānota dalība vēl
vienā Vācijas tūrisma izstādē. Ir apzināts, ka ceļotāji no Vācijas apmeklētāju skaita ziņā Gaujas NP teritorijā ierindojas pirmajā trijniekā, tāpēc dalība starptautiskajās tūrisma
izstādēs Vācijā ir nozīmīga, lai popularizētu leģendām apvīto Gaujas senleju, daudzveidīgās dabas tūrisma iespējas,
kultūras un vēstures mantojumu visā parka teritorijā.
Februāra vidū Gaujas NP tūrisma piedāvājums tika
prezentēts starptautiskajā tūrisma izstādē „Tourest

2015” Tallinā, Igaunijā.
Ziemeļu kaimiņvalsts ir viens no mērķtirgiem Gaujas NP
popularizēšanas kampaņā, jo ērtās sasniedzamības dēļ
Gaujas NP piedāvājums ir igauņu tūristiem pieejams un
saistošs.
Jau iepriekš ziņots, ka Gaujas NP teritorijā esošās pašvaldības – Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas,
Pārgaujas, Kocēnu un Inčukalna – kopš 2012.gada īsteno
stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa veicināšanai. 2015.gadā kopīgi tiek plānota dalība 11 starptautiskās tūrisma izstādēs Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Vācijā un Polijā.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos tiek organizēta sadarbībā ar LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu.

Aktuāla informācija suņu īpašniekiem
Siguldas novada Pašvaldības policija atgādina, ka visi
Siguldas novada administratīvajā teritorijā esošie suņi ir
jāreģistrē. To bez maksas iespējams izdarīt pašvaldības
Pakalpojumu centrā. Turpat saimniekiem tiek izsniegts
arī dzīvnieka reģistrācijas žetons.
Suņus nepieciešams reģistrēt gan uzskaites veikšanai,
gan tādēļ, lai gadījumos, kad pašvaldība vai Pašvaldības policija saņem informāciju par klaiņojošu dzīvnieku, pēc dzīvniekam piestiprinātā žetona varētu operatīvi sazināties ar tā
saimnieku un izvairīties no dzīvnieka nogādāšanas patversmē, kā to paredz normatīvie akti. Atgādinām, ka klaiņojoši
dzīvnieki, ja tiem nav piestiprināts reģistrācijas žetons, pēc
kura iespējams operatīvi atrast saimnieku, tiek nogādāti
Juglas dzīvnieku patversmē „Labās mājas”, bet gadījumos,
ja reids tiek veikts kopā ar patversmes „Mežavairogi” darbiniekiem, dzīvniekus patversmes darbinieki paši nogādā
ZS „Mežavairogi” Ķekavas novadā.

Tāpat Pašvaldības policija pavasarī pievērsīs pastiprinātu uzmanību bezatbildīgiem suņu īpašniekiem, kuri neievēro normatīvo aktu prasības un nesavāc sava dzīvnieka
ekskrementus. Atgādinām, ka suņu īpašniekiem, vedot
pastaigā suni, līdzi jāņem maisiņš suņa ekskrementu savākšanai. Maisiņi pēc ekskrementu savākšanas jāutilizē
atkritumu urnās, kas izvietotas visos pastaigu maršrutos
gar veloceliņiem, gājēju ietvēm, pie atpūtas soliņiem un
citviet novada zaļajās zonās. Policijas darbinieki atgādina,
ka doties pastaigā ar suni ir aizliegts Siguldas Svētku laukumā, Siguldas pils kompleksa teritorijā, Raiņa parka bērnu
pilsētiņā un citos bērnu rotaļu laukumos, kā arī skvēros un
valsts vai pašvaldības iestāžu sporta laukumos.
Aicinām ziņot par jebkuriem konstatētiem dzīvnieku turēšanas pārkāpumiem vai klaiņojošiem dzīvniekiem Pašvaldības policijai pa diennakts mobilo tālruni 26160288 vai
e-pastu policija@sigulda.lv.

Saruna par vietējās teritorijas attīstību
Lai Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība, kuras darbības teritorija ir Siguldas, Sējas, Mālpils, Inčukalna un
Krimuldas novads, noteiktu turpmākos pasākumus, rīcības un aktivitātes Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”,
interesenti tiek aicināti piedalīties „Ideju darbnīcās”,
kurās tiks apzinātas vietējo iedzīvotāju vajadzības, idejas, kā arī redzējumi par vietējās teritorijas attīstību, to
veicinošiem un kavējošiem faktoriem.
Siguldas novadā „Ideju darbnīcas” norisināsies:
‣ 10.martā plkst.12.00 Allažu pagastā, viesu namā „Mauriņi”. Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 67970260 vai sūtot
e-pastu uz adresi allazi@sigulda.lv;

‣ 11.martā plkst.11.00 Siguldā, Dārza ielā 2A. Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 67800955 vai sūtot e-pastu
uz adresi ineta.eriksone@sigulda.lv;
‣ 17.martā plkst.12.00 Siguldas pagastā, Zinātnes
ielā 7, Siguldas pagasta Kultūras namā. Pieteikšanās,
zvanot uz tālruni 67800955 vai sūtot e-pastu uz adresi
ineta.eriksone@sigulda.lv;
‣ 26.martā plkst.12.00 Mores pagastā, Siguldas ielā 13,
Mores pagasta Tautas namā. Pieteikšanās, zvanot uz tālruni 67800955 vai sūtot e-pastu uz adresi
ineta.eriksone@sigulda.lv.
Pasākuma organizatori dalībai darbnīcās aicina pieteikties vismaz divas dienas iepriekš.

Dienas centrs aicina domubiedrus
Šogad Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
Dienas centrs, kas atrodas Pils ielā 3A, svinēs jau
trīspadsmito darbības gadu. Pērn Dienas centrā
darbojās 22 biedrības, kuru pulkā aicināts ikviens
interesents. Dienas centrā ikviens var atrast domubiedrus, kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, lasīt jaunākos
laikrakstus un žurnālus, kā arī e-vidē meklēt jaunāko
informāciju un darba piedāvājumus. Šosezon šaha klubs

gaida jaunus šahistus, lai organizētu interesantākus šaha
mačus.
Jāatzīmē, ka Dienas centrā pirmdienās un ceturtdienās
no plkst.8.00 līdz 13.00 un no plkst.14.00 līdz 18.00 var
saņemt sociālā darbinieka konsultāciju par sociālajiem
jautājumiem.
Paldies visu biedrību un klubiņu vadītājiem par ieguldīto
laiku, zināšanām un enerģiju nodarbību organizēšanā!
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I E D Z Ī V O TĀ J I J A U TĀ
Mores pagasta iedzīvotāji lūdz
izskaidrot nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķinu 2015.gadā Siguldas novadā.

Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratore Kristīne Bērze nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem skaidro,
kāpēc šogad dažviet ir paaugstinājies nodokļa aprēķins par zemi:
‣ 2008.gadā zemei krasi paaugstinājās kadastrālā vērtība. Jāatzīmē,
ka galvenais iemesls kadastrālās vērtības paaugstināšanai ir zemes
cenu izmaiņas nekustamo īpašumu tirgū;
‣ 2008.gadā likumā tika iestrādāts punkts, kas noteica, ka nekustamā īpašuma nodokļa apmērs nedrīkst pārsniegt iepriekšējā taksācijas
gadā aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25% (nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums) – tas nozīmē, ka katru
gadu nodoklis palielinās par 25%, līdz sasniegtu no kadastrālās vērtības
aprēķināto summu;
‣ no 2008. līdz 2014.gadam zemei tika piemērots nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums;
‣ 2015.gadā no likuma ir izslēgts punkts par iespēju piemērot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tiek aprēķināts 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.

Piemērs nodokļa aprēķinam:

‣ 2007.gadā kadastrālā vērtība zemei ir, piemēram, 458 lati – nodokļa aprēķins bija 6,87 lati.
‣ 2008.gadā kadastrālā vērtība zemei paaugstinās līdz, piemēram,
3892 latiem – nodokļa aprēķins bija 6,87x25%=8,59 lati (aprēķinātais
nodoklis no kadastrālās vērtības, ja netiktu piemērots 25% ierobežojums, būtu 3892x1%=38,92 lati).
‣ 2009.gadā kadastrālā vērtība ir 3892 lati – nodokļa aprēķins
8,59x25%=10,73 lati (aprēķinātais nodoklis no kadastrālās vērtības, ja
netiktu piemērots 25% ierobežojums, būtu 3892x1%=38,92 lati).
2010.gadā kadastrālā vērtība samazinās uz, piemēram, 2669 latiem –
nodokļa aprēķins bija 10,73x25%=13,42 lati (aprēķinātais nodoklis no
kadastrālās vērtības, ja netiktu piemērots 25% ierobežojums, būtu
2669x1,5%=40,04 lati).
‣ 2011.gadā kadastrālā vērtība samazinās uz, piemēram, 2445 latiem – nodokļa aprēķins 13,42x25%=16,77 lati (aprēķinātais nodoklis
no kadastrālās vērtības, ja netiktu piemērots 25% ierobežojums, būtu
2445x1,5%=36,68 lati).
‣ 2012.gadā kadastrālā vērtība svārstās, piemēram, 2523 lati –
nodokļa aprēķins 16,77x25%=20,97 lati (aprēķinātais nodoklis no
kadastrālās vērtības, ja netiktu piemērots 25% ierobežojums, būtu
2523x1,5%=37,85 lati).
‣ 2013.gadā kadastrālā vērtība paaugstinās uz, piemēram, 2622 latiem – nodokļa aprēķins 20,97x25%=26,21 lats (aprēķinātais nodoklis
no kadastrālās vērtības, ja netiktu piemērots 25% ierobežojums, būtu
2622x1,5%=39,33 lati).
‣ 2014.gadā kadastrālā vērtība paaugstināta uz, piemēram,
3949 eiro (2775 lati) – nodokļa aprēķins 26,21x25%=32,76 lati jeb
46,61 eiro (aprēķinātais nodoklis no kadastrālās vērtības būtu
3949x1,5%=59,24 eiro).
‣ 2015.gadā kadastrālā vērtība paliek nemainīga 3949 eiro – nodokļa
aprēķins 1,5% no kadastrālās vērtības ir 59,24 eiro, kāds tas būtu bijis
arī pērn, ja netiktu piemērots 25% ierobežojums.
Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz katra
Atgādinām, ka
gada 1.janvāri nosaka
pirmais nekustamā īpašuma
Valsts zemes dienodokļa maksājums veicams līdz
nests
atbilstoši
31.martam. Aicinām nodokli samaksāt
Nekustamā īpasavlaicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā nešuma valsts kaveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma
dastra likuma
nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
prasībām,
un
Gadījumā, ja līdz 15.martam neesat saņēmuši
šajā gadā tas
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazinetika mainīts.
ņojumu, lūdzam sazināties ar Siguldas novada
Jautājumu
pašvaldības nodokļa administratorēm, zvanot
vai neskaidrību
uz tālruņiem 67385830 vai 67895796 vai
gadījumos
par
rakstot uz e-pastu
nekustamā īpašukristine.berze@sigulda.lv
vai
ma nodokļa jautājuanita.picka@sigulda.lv.
miem lūdzam vērsties

Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3, Siguldā, pie nodokļu
administratorēm vai zvanīt uz tālruni 67895796 vai 67385830.
Elektroniskā
saziņa
notiek
pa
šādiem
e-pastiem:
kristine.berze@sigulda.lv, anita.picka@sigulda.lv.
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SIGULDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA
Aicinām Jūs izteikt viedokli par pakalpojumu kvalitāti Siguldas novada pašvaldībā! Aptaujas mērķis
ir noskaidrot Siguldas novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, pašvaldības pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabot sadarbību ar pašvaldību un veicināt iedzīvotāju līdzdalību. Jūsu viedoklis ir ļoti
svarīgs, lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību! Tā ir Jūsu iespēja piedalīties Siguldas novada attīstības plānošanā. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Siguldas novada iedzīvotāju anketēšana turpināsies līdz 8.martam. Lūdzam aizpildīt šo anketu
un nodot to:
‣ Siguldas novada pašvaldībā Pils ielā 16;
‣ Siguldas pagasta pārvaldē Zinātnes ielā 7;
‣ Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
‣ Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11,
centrā Raiņa ielā 3;
Morē;
‣ Siguldas novada Dienas centrā Pils ielā 3A;
‣ Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos.
Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv
(pieejama aptaujas elektroniskā versija) un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Siguldas Novada Ziņas”.
Pateicamies par atsaucību!

I. INFORMĒTĪBA
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Vai Jūs interesē Siguldas novada pašvaldības darbība? Sniedziet savu vērtējumu!
Ļoti interesē
1

Interesē jautājumi, kas skar mani
2

Neinteresē
3

Nav atbildes
4

Vai Jums ir pietiekami daudz informācijas par Siguldas novada pašvaldības darbu?

Informācija ir pietiekama
1

4

Cik bieži paužat viedokli par pašvaldības darbu? (Apvelciet ciparu pie atbilstošās atbildes)
Bieži
Reti
Nekad
Rakstu komentārus un vēstules medijiem (internetā, TV, presei u.tml.)
1
2
3
Rakstu vēstules pašvaldībai
1
2
3
Zvanu pašvaldības darbiniekiem
1
2
3
Vēršos personīgi pašvaldībā
1
2
3
Izmantoju www.sigulda.lv (komentāri, diskusijas, „Vēstule pašvaldībai”)
1
2
3
Izmantoju sociālos tīklus – twitter.com un facebook.com
1
2
3

II. PAKALPOJUMU NOVĒRTĒJUMS
10

Informācijas ir par maz
2

Mani šie jautājumi neinteresē
3

Nav atbildes
4

Par kurām jomām Jūs visbiežāk interesējaties? (Atzīmējiet ne vairāk kā piecus variantus)
Pašvaldības darbība
Novada attīstība
Nodarbinātība
Pašvaldības budžeta veidošana, izlietošana
Sabiedriskā kārtība
Novada labiekārtošana
Uzņēmējdarbība
Iespējas iesaistīties projektu programmās
Sociālā palīdzība

10. Vides jautājumi, dabas aizsardzība
11. Izglītība
12. Kultūra
13. Tūrisms
14. Sports
15. Atpūta, izklaide
16. Jaunumi novada dzīvē



17.


Lūdzu, sniedziet novērtējumu avotiem, no kuriem iegūstat informāciju par
Siguldas novada pašvaldības darbu! (Apvelciet ciparu pie atbilstošās atbildes)
Izmantošanas biežums:
Ja lietojat, informācijas
kvalitāte ir:
ļoti bieži Reti
NeizLaba Apmie- Neapmierinoša
mantoju
rinoša
Pašvaldības bezmaksas izdevums
1
2
3
1
2
3
„Siguldas Novada Ziņas”
„Siguldas Avīze”
1
2
3
1
2
3
„Rīgas Apriņķa Avīze”
1
2
3
1
2
3
„Radio 7”
1
2
3
1
2
3
Pašvaldības interneta vietne
1
2
3
1
2
3
www.sigulda.lv
Sociālais tīkls – twitter.com
1
2
3
1
2
3
Sociālais tīkls – facebook.com
Tiešās tikšanās ar pašvaldības
1
2
3
1
2
3
darbiniekiem
Telefonsarunas un sarakste e-pastā
1
2
3
1
2
3
ar pašvaldības darbiniekiem
Pašvaldības bezmaksas
1
2
3
1
2
3
informatīvais tālrunis 80000388
Saziņa ar deputātiem
1
2
3
1
2
3
Ģimene / draugi / kaimiņi
1
2
3
1
2
3
Pašvaldības darbinieku tikšanās ar
1
2
3
1
2
3
iedzīvotājiem

7 8

Nav atbildes
5

Cik bieži esat apmeklējis šīs Siguldas novada pašvaldības struktūrvienības?
(Lūdzu, aizpildiet katru rindu, atzīmējot vienu atbilžu variantu)

Pozitīva
1

Drīzāk pozitīva nekā negatīva
2

Neitrāla
3

Nekad
Siguldas novada pašvaldību Pils ielā 16,
Siguldā
Pakalpojumu centru Raiņa ielā 3, Siguldā
Siguldas pagasta pārvaldi Zinātnes ielā 7,
Siguldas pagastā
Mores pagasta pārvaldi Siguldas ielā 11, Morē
Allažu pagasta pārvaldi Birzes ielā 4, Allažos
Dzimtsarakstu nodaļu Raiņa ielā 3, Siguldā
Siguldas novada Tūrisma informācijas centru
Ausekļa ielā 6, Siguldā
Uzņēmējdarbības atbalsta punktu Pils ielā 10

13

14

Negatīva
4

Nav atbildes
5

1

1–2
reizes
gadā
2

1–2
reizes
pusgadā
3

1–2
reizes
mēnesī
4

Gandrīz
katru
nedēļu
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/-a ar apkalpošanu pašvaldībā?

Pilnībā
apmierināts
1

15

Lūdzu, nosauciet pēdējo Jums zināmo Domes pieņemto lēmumu!

Pasliktinājusies
4

12





Nav mainījusies
3

Kāda ir Jūsu attieksme pret Siguldas novada pašvaldību?

Par kurām jomām Jums trūkst informācijas? (Atzīmējiet ne vairāk kā piecus atbilžu variantus)

17.

Uzlabojusies
2

11

Pašvaldības darbība
Novada attīstība
Nodarbinātība
Pašvaldības budžeta veidošana, izlietošana
Sabiedriskā kārtība
Novada labiekārtošana
Uzņēmējdarbība
Iespējas iesaistīties projektu programmās
(struktūrfondi u.tml.)

9. Sociālā palīdzība
10. Vides jautājumi, dabas aizsardzība
11. Izglītība
12. Kultūra
13. Tūrisms
14. Sports
15. Atpūta, izklaide
16. Jaunumi novada dzīvē

Lūdzu, novērtējiet, kā mainījusies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte Siguldas novada
pašvaldībā pēdējo trīs gadu laikā!

Ļoti uzlabojusies
1

Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu! (Apvelciet ciparu pie atbilstošās atbildes)

Kopumā Siguldas novada pašvaldības
darbību 2014.gadā novērtēju:
Par Siguldas novada pašvaldības
darbību un aktivitātēm esmu informēts:
Siguldas novada pašvaldības un
sabiedrības sadarbību novērtēju:

2

9

Drīzāk
apmierināts
2

Drīzāk
neapmierināts
3

Neapmierināts

Grūti pateikt

4

5

Ja esat apmeklējis/-usi vairākas Siguldas novada pašvaldības struktūrvienības, vai piekrītat, ka apkalpošanas kultūra ir nemainīgi kvalitatīva un augstā līmenī? Miniet piemērus!

Lūdzu, sakārtojiet prioritārā secībā pašvaldības darbinieku galvenos uzdevumus
klientu apkalpošanas jomā! (1 – visaugstākā vērtība, 6 – viszemākā vērtība)
____ būt laipniem un atsaucīgiem iedzīvotāju vajadzībām
____ būt kompetentiem iedzīvotāju problēmu risināšanā
____ sniegt palīdzību savlaicīgi un bez sarežģījumiem
____ sniegt palīdzību kvalitatīvi
____ sniegt pēc iespējas daudzveidīgākus pakalpojumus
____ nodrošināt iedzīvotāju datu aizsardzību

16 17

Lūdzu, novērtējiet, cik ātri un kvalitatīvi iespējams noskaidrot Jums
nepieciešamos jautājumus kādā no šeit norādītajiem veidiem!
(Novērtējiet tikai tos variantus, kurus esat izmantojis/-usi)

Apmeklējot Pakalpojumu centru
Raiņa ielā 3
Apmeklējot tuvāko pašvaldības
pārvaldi Siguldas, Mores, Allažu
pagastā
Apmeklējot Dzimtsarakstu nodaļu
Raiņa ielā 3
Apmeklējot tuvāko citu pašvaldības
dienestu
Apmeklējot konkrētus, Jums zināmus
speciālistus
Izmantojot www.sigulda.lv resursus
(„Vēstule pašvaldībai”, komentāri,
forumi)
Zvanot uz bezmaksas informatīvo
tālruni 80000388
Piezvanot attiecīgajiem speciālistiem
Rakstot vēstuli vai sūdzību
pašvaldībai
Izmantojot facebook.com
Izmantojot twitter.com

Par apkalpošanas ātrumu
Ātri Vidēji Lēni
Neizātri
mantoju
1
2
3
4

Par apkalpošanas kvalitāti
Kvalita- Apmie- Nekvatīvi
rinoši
litatīvi
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

4
4

1
1

2
2

3
3

A P TA U J A

SiguldasNovadaZiņas
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Cik bieži esat sastapies/-usies ar šādām situācijām?
Ļoti
bieži
Nezināju, kur meklēt informāciju par nepieciešamo
1
pakalpojumu
Darbinieks neprata izskaidrot man vajadzīgo informāciju
1
Darbinieks aizbildinājās ar laika trūkumu, darba apjomu un
1
slodzi
Darbinieks nevēlējās iedziļināties manā jautājumā
1
Risinot jautājumu, bija nepieciešams vērsties pie vairākiem
1
darbiniekiem
Darbinieks nebija sazvanāms
1
Dažādi speciālisti sniedza atšķirīgu informāciju par
1
pakalpojumiem
Neapmierinoša pašvaldības darbinieku klientu
1
apkalpošanas kultūra
Līdz pakalpojuma saņemšanas vietai bija jāmēro pārāk liels
1
attālums
Nevarēju atrast informāciju pašvaldības interneta vietnē
1
www.sigulda.lv
Pakalpojumi pieejami dažādās iestādēs
1

Bieži Samērā Reti Nekad
reti
2
3
4
5
2
2

3
3

4
4

5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

2
2

3
3

4
4

5
5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

III. SIGULDAS NOVADA ATTĪSTĪBA
19

Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie Siguldas novada pašvaldības darbi 2013./2014.gadā:

 1.
2.

20

IV. SASKARSME UN KOMUNIKĀCIJA
23

Jūsuprāt, trīs Siguldas novada pašvaldības neveiksmes 2013./2014.gadā un nākotnes izaicinājumi:

Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā piekrītat apgalvojumam, un norādiet, cik svarīga
šī darbība no pašvaldības puses ir Jums kā iedzīvotājam!
Apgalvojums

Iedzīvotājus apkalpojošie pašvaldības darbinieki ir laipni
un atsaucīgi
Darbinieku skaidrojums ir precīzs un saprotams
Darbinieki ir profesionāli un kompetenti savā jomā
Ir viegli noskaidrot, kā saņemt pakalpojumu
Es saņemu atbildi uz savu jautājumu
Informācija, kas nepieciešama, ir pieejama
Domāju, ka pašvaldība strādā manā labā
Pašvaldībai ir skaidra izpratne par novada attīstību
Pašvaldība ir atvērta iedzīvotāju iesaistīšanai, piemēram,
lēmumu pieņemšanā
Pašvaldība vēlas sadarboties ar iedzīvotājiem un
noskaidrot viņu vēlmes
Pašvaldība prot rast jaunus variantus iedzīvotājiem
sniedzamo pakalpojumu uzlabošanā
Pašvaldībai būtu jāveido jauni pakalpojumi iedzīvotājiem
Pašvaldībai būtiski jāuzlabo esošie pakalpojumi
iedzīvotājiem
Iedzīvotājiem pašiem vairāk jāiesaistās pašvaldības darbā
Pašvaldībai vairāk jākoncentrējas uz stratēģiskiem
attīstības jautājumiem, nevis sadarbību ar iedzīvotājiem

24

3.

5

2015.gada 27.februāris

Novērtējums par esošo situāciju
Piekrītu Daļēji piekrītu Nepiekrītu
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

Kā, Jūsuprāt, varētu uzlabot Siguldas novada pašvaldības darbinieku spēju vēl
kvalitatīvāk apkalpot iedzīvotājus?



 1.
2.

25

3.

21

Lūdzu, nosauciet trīs prioritāros darbus, kas Siguldas novada pašvaldībai būtu
jāpaveic iespējami ātri:

 1.
22



2.

26

3.



Lūdzu, novērtējiet Siguldas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu
pakalpojumu kvalitāti:

27

Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība
Interešu izglītība
Mūžizglītība
Kultūras pasākumi
Sporta pasākumi
Sociālā palīdzība
Veselības aprūpe
Atkritumu savākšana
Sabiedriskais transports
Dzeramā ūdens kvalitāte
Centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas pieejamība
Centralizētā siltumapgāde
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
(Pašvaldības policija)
Tūrisma informācija

Ļoti
Slikti Viduvēji Labi
slikti
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Ļoti
labi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Neesmu
izmantojis šādu
pakalpojumu
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

Ko Jūs ieteiktu uzlabot Siguldas novada pašvaldības saziņā ar iedzīvotājiem?

Nosauciet personu/-as, kuras viedoklim par norisēm novada pašvaldībā Jūs uzticaties visvairāk!

Ar ko Jums asociējas Siguldas novads:


Kultūrā un mākslā
Sportā
Uzņēmējdarbībā
Tūrismā
Ar kādu personu Jums asociējas Siguldas novads?

28

Kas, Jūsuprāt, varētu veicināt Siguldas novada atpazīstamību Latvijas mērogā un
starptautiskā mērogā?



V. DATI PAR RESPONDENTU
29

Dati par Jums. Sev atbilstošo variantu atzīmējiet ar x

Jūsu dzimums Jūsu dzīvesvieta
__ Sieviete
__ Siguldas pilsēta
__ Vīrietis
__ Siguldas pagasts
__ Mores pagasts
__ Allažu pagasts
__ Citur
Jūsu vecums



Cik ilgi Jūs dzīvojat Jūsu darba/mācību vieta
Siguldas novadā?
atrodas
__ Līdz 5 gadiem
__ Siguldas novadā
__ 6–10 gadi
__ Rīgā
__ 11–20 gadi
__ Cēsu novadā
__ 21 un vairāk
__ Krimuldas novadā
__ Mālpils novadā
Jūsu nodarbošanās
Jūsu izglītība
__ Inčukalna novadā
__ Līgatnes novadā
__ Vadītājs/-a
__ Pamata
__ Citur (lūdzu, norādiet)
__ Speciālists/-e, ierēdnis/-e __ Vidējā
__ Pašnodarbinātais/-ā
__ Augstākā
__ Strādnieks/-ce
__ Pensionārs/-e
__ Mājsaimnieks/-ce
__ Bezdarbnieks/-ce
__ Students/-e



30

Vai Jūs esat deklarējies Siguldas novadā?
(Ja atbilde ir „Nē”, pārejiet uz 34.jautājumu)

31
32

Vai esat Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID kartes
īpašnieks/-ce?
(Ja atbilde ir „Nē”, Jums anketas turpinājums nav jāpilda)
Vai esat apmierināts/-a ar ID kartes piedāvātajām
priekšrocībām novadā deklarētajiem iedzīvotājiem?

33

Kādu pakalpojumu un/vai preci Jūs vēl vēlētos iekļaut ID karšu programmā?
(Šis Jums ir pēdējais aptaujas jautājums, uz 34.jautājumu vairs nav jāatbild)


34



Kas Jūs mudinātu deklarēt dzīvesvietu Siguldas novadā?

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

6

2015.gada 27.februāris

Notiek gatavošanās
Latvijas III Ziemas
Olimpiādei
Ar dalībnieku parādi un svinīgu ceremoniju 6.martā plkst.19.00 Siguldas Svētku laukumā tiks atklāta Latvijas III Ziemas Olimpiāde. Olimpiādes lāpas iedegšana un lāpas
stafetes sākums dzelzceļa stacijas laukumā
norisināsies jau 27.februārī plkst.16.00.
Olimpiādes ietvaros 7.martā plkst.17.00
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notiks
pirmās un otrās dienas sacensību uzvarētāju apbalvošanas ceremonija, savukārt 8.martā plkst.14.00 – trešās dienas apbalvošanas un Latvijas III Ziemas Olimpiādes noslēguma ceremonija.
Latvijas III Ziemas Olimpiādē plānotās sporta sacensības Siguldā un citviet:
‣ distanču slēpošana no 6. līdz 8.martam plkst.10.00 Siguldas Sporta un aktīvās
atpūtas centrā;
‣ kalnu slēpošana no 6. līdz 8.martam plkst.8.45 olimpiskajā centrā „Sigulda”;
‣ snovbords, paralēlā slaloma disciplīna notiks 7.martā plkst.13.00 olimpiskajā centrā "Sigulda", savukārt slope style disciplīna notiks Žagarkalnā
6.martā;
‣ kamaniņu sports 7. un 8.martā plkst.10.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”;
‣ bobsleja sacensības 14.martā plkst.12.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”;
‣ šorttreks 7. un 8.martā olimpiskajā centrā „Ventspils”;
‣ biatlons 7. un 8.martā Priekuļos, Cēsu Olimpiskajā centrā;
‣ hokejs no 5. līdz 8.martam Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā;
‣ kērlings no 6. līdz 8.martam Tukuma ledus hallē.
Precīza informācija par sacensību norisi tiks publicēta Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv un www.infoski.lv.
Siguldas novada pašvaldība pateicas sadarbības partneriem – Valmieras pilsētas pašvaldībai, Ventspils pilsētas pašvaldībai, Tukuma novada pašvaldībai un
SIA „Tukuma ledus halle”, Cēsu novada pašvaldībai, Priekuļu novada pašvaldībai,
kā arī Latvijas Slēpošanas savienībai par atbalstu sporta bāzu un aprīkojuma
nodrošināšanā.
Latvijas Olimpiāde ir augstākā līmeņa kompleksais sporta pasākums Latvijā,
kurā tiek noskaidroti labākie Latvijas sportisti, piedaloties visu pašvaldību komandu pārstāvjiem. Siguldā Latvijas Ziemas Olimpiādes norisinājušās 2005. un
2010.gadā.

Plānotie ceļu satiksmes ierobežojumi:

Lai nodrošinātu pasākuma apmeklētāju un dalībnieku drošību, 27.februārī
lāpas stafetes norises laikā no plkst.16.00 līdz 16.40 plānots īslaicīgi slēgt
satiksmi Pils ielā posmā no Ausekļa ielas līdz Šveices ielai. 6.martā no
plkst.18.30 līdz 20.00 satiksmei tiks slēgts Leona Paegles ielas posms no Lāčplēša ielas līdz Svētku laukumam un Cēsu ielas posms no Svētku laukuma līdz
Lāčplēša ielai.
Zanda Abzalone

SPORTS
Siguldiešiem veiksmīgi starti Latvijas
Jaunatnes ziemas Olimpiādē

Februāra sākumā Ērgļos noslēdzās 20.Latvijas Jaunatnes ziemas
Olimpiāde, kas pulcēja 1088 dalībniekus 104 skolu komandās no 38
pašvaldībām.
Siguldas novadu pārstāvēja četras skolas – Siguldas Valsts ģimnāzija,
Siguldas pilsētas vidusskola, Laurenču sākumskola un Siguldas 1.pamatskola – kopumā 50 dalībnieki četros sporta veidos – distanču slēpošanā,
snovbordā, kalnu slēpošanā un slidošanā. Jauniešiem startos palīdzēja
skolu pedagogi – Anda Vīksna, Normunds Šulte, Andra Fridrihsone, Agris
Lelis, Diāna Meirāne, Ivo Alksnis. Paldies arī treneriem Raivim Zīmelim un
Ievai Melderei, īpaša pateicība vecākiem, kuri devās līdzi saviem bērniem,
lai sniegtu atbalstu.
Snovbordā 2.vietu izcīnīja Venija Amanta Ozola (Siguldas 1.pamatskola),
bet 3.vieta Matīsam Zvaigznem (Siguldas pilsētas vidusskola). Kalnu slēpošanā 2.vietā ierindojās Elīna Sabīne Nežborte (Siguldas pilsētas vidusskola).
Distanču slēpošanā 3.vietu izcīnīja Kristīne Brunere (Siguldas pilsētas vidusskola) un Sindija Turauska (Laurenču sākumskola).

Uzvara dambretē

Februāra vidū Rīgā risinājās Latvijas Jaunatnes čempionāts 64 lauciņu
dambretē U13, U16 un U19 grupās. Jaunākajā, U13, grupā startēja četri Siguldas Sporta skolas audzēkņi: Līva Oliņa, Renards Helfrehts, Vilnis Lembergs un Rainers Renārs Broks.
Ļoti veiksmīgi sacensības aizvadīja Līva Oliņa, kurai izdevās uzvarēt turnīrā un līdz ar to izcīnīt ceļazīmi uz Eiropas un pasaules jauniešu čempionātu. Renardam Helfrehtam neveiksme pēdējā kārtā liedza iegūt savā īpašumā bronzas medaļu – jaunietis izcīnīja 4.vietu. Vilnim Lembergam 7.vieta,
bet Raineram Renāram Brokam – 10.vieta.

Finansiāls atbalsts tiks piešķirts
atbilstoši 2013.gada 20.novembra
Siguldas novada Domes nolikumam
„Par finansējuma piešķiršanu sporta
veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Siguldas novadā” un tā
pielikumiem, kas nosaka kārtību
un kritērijus finansējuma saņēmēju pretendentiem, kā arī Siguldas
novada prioritāros sporta veidus,
finansējuma sadalījumu sporta veidiem un pieejamā finansējuma lielumu katram sporta veidam attiecīgajā gadā.

Finansējuma piešķiršanai sporta
veidiem tiek izvirzītas divas prioritātes:
‣ atbalsts Siguldas novada bērnu
un jauniešu mācību-treniņu darbam;
‣ atbalsts Siguldas novada sportistiem, kas vērsts uz augsto sa
sniegumu sportu.
Uz šo finansējumu var pretendēt
Siguldas novada pašvaldības iestādes, kurās tiek īstenota profesionālās ievirzes vai interešu izglītības
programma kādā no sporta veidiem,
sporta organizācijas, kas realizē

Zelta medaļa
Latvijas čempionātā
distanču slēpošanā
15.februārī Vietalvā noslēdzās
Latvijas čempionāta 2.kārta distanču slēpošanā. Ar labiem rezultātiem startēja arī Siguldas Sporta
skolas slēpotāji. Vislabāk veicās
Kristīnei Brunerei, kura sīvā konkurencē savā vecuma grupā S14 izcīnīja 1.vietu, aiz sevis atstājot spēcīgās Madonas slēpotājas. Tāpat
šajā vecuma grupā startēja Urzula
Amanita Jargane, kura ierindojās
14.vietā.
Ar atzīstamiem rezultātiem
startēja arī Siguldas novada paši
jaunākie slēpotāji. V12 grupā 16.
vietu izcīnīja Helvijs Jānis Kārkliņš,
turpat aiz viņa 17.vietā – Sandijs
Suhanovs. V14 grupā vislabāk veicās Dāvim Rūķītim, kurš ierindojās
20.vietā, apsteidzot vēl vienu Siguldas slēpotāju Ronaldu Lūkinu,
kurš ieņēma 21.vietu.
Raivis Zīmelis

Slaloms

15.februārī olimpiskajā centrā
„Sigulda” notika Siguldas Sporta
skolas sacensības kalnu slēpošanā
slaloma disciplīnā. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku.
14. un 15.februārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notika Latvijas Katrs sportists veica divas trases,
čempionāts vieglatlētikā junioriem U20 un jauniešiem U18 grupās.
gala rezultātus un iegūtās vietas
Juniora Edgara Dauguļa izcīnītā sudraba medaļa 1000 metru distancē ar noteica pēc abu trašu veikšanas.
jaunu personīgo rekodu 2:39,32 ir līdzvērtīga 1.vietas ieguvēja limbažnie- Plašāka informācija interneta vietnē
ka Dāvida Helvija Fransa rezultātam, kurš ir vienu gadu vecāks. 600 metru www.siguldassports.lv.
distancē ar pirmās sporta klases rezultātu 1:25,58 Edgars ierindojās augstajā 4.vietā. Priekšskrējienā uzrādot labāko laiku, bet saspringtā cīņā 60
Basketbols
metru finālā sprinteris Valters Reinis Rasnačs izcīnīja 2.vietu un sudraba
Siguldas novada skolu sacensīmedaļu (rezultāts 7,24). Nauris Juris Deksnis uzrādīja personīgo rekordu bas basketbolā C grupā (2001.–
300 metru distancē (39,62), bet Ditai Dubovskai 60 metru skrējienā rezul- 2002.gadā dzimušajiem) zēnu kotāts 8,72.
mandu turnīrā 1.vietu četru
Jauniešu U18 konkurencē teicamu sniegumu uzrādīja Toms Ķēdis, izcīnot komandu konkurencē izcīnīja Sigulbronzas godalgu 3000 metru skrējienā (rezultāts 9:39,07). Šajā distancē das Valsts ģimnāzija, 2.vietā Allažu
startēja arī Kristaps Bruners, kurš izcīnīja augsto 5.vietu, bet Pauls Daugu- pamatskola, 3.vietā Siguldas pilsēlis 600 metru distancē, kā arī 1000 metru distancē ļoti spēcīgajā konkurencē tas vidusskola.
ar jauniem personīgiem rekordiem (attiecīgi 1:29,84 un 2:48,96) izcīnīja 7. un
6.vietu, bet 1999.gada dzimušo konkurencē gan Paulam, gan Kristapam treTautasbumba
šie augstākie rezultāti. Jaunietēm 300 metru distancē startēja Liene ModDivas Siguldas skolu komandas –
nika, Loreta Lemberga un Adrija Pelēce. Lienei un Loretai arī jauni personī- Siguldas pilsētas vidusskolas zēnu
gie rekordi 46,90 un 48,74.
komanda (1.vieta) un Siguldas 1.paAina Ziediņa matskolas meiteņu komanda (2.vieta) – Vidzemes reģiona skolu sacensībās tautasbumbā 2003.–2005.gadā
dzimušo zēnu un meiteņu komandām izcīnīja ceļazīmi uz valsts finālsacensībām tautasbumbā.

Vieglatlētu panākumi
Latvijas čempionātā telpās

Pašvaldība turpina atbalstīt bērnu un jauniešu
mācību-treniņu procesu un augsto sasniegumu sportu

Lai sekmētu bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta nodarbībās un veicinātu Siguldas novada sportistu augstos sasniegumus, Siguldas novada
Domes Attīstības, tūrisma un sporta komiteja arī 2015.gadā turpinās
sniegt atbalstu Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību-treniņu procesa nodrošināšanai un augsto sasniegumu sporta sekmēšanai.

SiguldasNovadaZiņas

Stafete

savu darbību Siguldas novadā, in- pozīcijas: trenera atalgojums, da17.februārī Siguldas Sporta skolā
dividuāli sportisti vai to pārstāvji. lība sacensībās un treniņnometnēs, risinājās Siguldas novada atklātās
Sporta organizācijām vai iestādēm, attiecīgā sporta veida koplietoša- skolu sacensības stafešu skrējienos
kas pretendē uz finansējumu bērnu nas inventāra iegāde, transporta „Drošie un veiklie”, kurā piedalījās
un jauniešu mācību-treniņu procesa izmaksas, sporta bāzu izmanto- 10 komandas, kas veica septiņas
nodrošināšanai, jābūt reģistrētām šana un citas ar mācību-treniņu stafetes. Par uzvarētājiem kļuva
Siguldas novada teritorijā un/vai darba nodrošināšanu saistītās iz- Vangažu vidusskolas komanda.
jānodarbojas ar Siguldas novada maksas.
2.vietā Siguldas pilsētas vidusskobērnu un jauniešu mācību-treniņu
Iesniegumu par finansējuma pie- las 5.klašu komanda, 3.vietā – Sidarbu atbilstoši LR normatīvajiem šķiršanu sporta veidiem un sporta guldas pilsētas vidusskolas 4.klašu
aktiem, īstenojot licencētas inte- pasākumu organizēšanai var sūtīt uz komanda, bet 4.vietu nosargāja Sērešu izglītības programmas. Finan- e-pastu zanda.abzalone@sigulda.lv.
jas pamatskola. 5.vietā ierindojās
sējums var tikt piešķirts Siguldas
Ar nolikumu „Par finansējuma Siguldas 1.pamatskolas 5.klašu konovadā deklarētajiem sportistiem.
piešķiršanu sporta veidiem un manda, bet šīs skolas 4.klašu koLai pretendētu uz finansējumu, sporta pasākumu organizēšanai Si- mandai – 6.vieta. 7.vietā iekļuva
iesniegumā jānorāda konkrēts pie- guldas novadā” un tā pielikumiem Garkalnes Mākslu un vispārizglītosaistītā finansējuma izmantošanas var iepazīties www.sigulda.lv, sa- jošā vidusskola, 8.vieta Allažu pamērķis un plānotā izdevumu tāme. daļā „Pašvaldība” – „Nolikumi” – matskolai, 9.vieta Mālpils internātUz finansējumu sporta veidam var „Finanses”.
skolai, bet 10.vieta – Mores
tikt attiecinātas šādas izmaksu
Zanda Abzalone pamatskolai.

I Z G L Ī T Ī B A U N K U LT Ū R A
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Izglītības un kultūras projektu konkursā
piešķirts finansējums 18 projektiem
Noslēdzies Siguldas novada Domes izsludinātais projektu konkurss par finansējuma piešķiršanu kultūras un
izglītības projektiem. Kopumā pašvaldība saņēma 36 pieteikumus, no kuriem atbalstīti 18 projekti, piešķirot
atbalsta finansējumu 17 510 eiro. Projektu konkursa mērķis bija atbalstīt izglītības un kultūras projektus, kas
veicinātu kultūrvides attīstību, kultūras un izglītības nozaru un kontaktu attīstību, inovatīvu un starpnozaru
projektu realizāciju, veicinātu kultūras un izglītības vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai.
Izglītības un kultūras projektu konkursā atbalstītie projekti 2015.gadā:
Projekta nosaukums
„Muzeju nakts pasākums Mores kauju muzejā 2015”
„Brīnišķīgo mākslu festivāls”
„Lašu stāsti”
„Vēsture. Vēstule. Papīrs. Pasts.”
„Siguldas gidu stāsti”
Pirmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambļu festivāls
Siguldā „Mēs dziedam Siguldai”
Latvijas saksofonu ansambļu konkurss „Sigulda skan”
Tematiskais koncertcikls „Dabas tēli mūzikā”
Tikšanās ar grāmatu autoriem un ilustratoriem 1.pamatskolā
Akenstakas muižas kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana
Siguldas novada spēks un lepnums – dižģimenes
Mākslinieka Induļa Rankas gleznu izstāde par Raiņa
aktuālākajām tēmām „Gals un sākums”
Siguldas novada jauniešu Debašu kluba izveide
Krimuldas muižas veselības dārzs
„Māksla Allažu publiskajā telpā”
„Siguldas pilsētas attīstība XX gadsimtā teritorijas plānojumos”
„Mūsu mājas stāsti”
„Amatu diena”

Piešķirtais
finansējums
(eiro)
Biedrība „Mores muzejs”
650
Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” 393
Māris Ansis Mitrevics
1275,93
Papīrmākslas darbnīca „Viktora vēstules”
1998
Ieva Vītola
700
Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
515

Projekta pieteicējs

Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis”
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība
Siguldas 1.pamatskola
Marika Celma

700
700
350
1751

Siguldas pagasta Kultūras nams
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis –
Turaidas muzejrezervāts
Siguldas novada Jaunrades centrs
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””
Allažu pagasta Tautas nams
Kultūras biedrība „Zegewold”
Biedrība „Siguldas Mākslu Serpentīns”
Siguldas 1.pamatskolas atbalsta biedrība

500
1100
1322
1040
1725
500
1500
780

Allažu pamatskolas 1.klase atzīmē simto mācību dienu
16.februāris ir diena, kad aizvadītas 100 mācību dienas skolā. Pirmklasniekiem Allažos, tāpat kā Saeimā, tas ir
atskaites punkts par padarītajiem darbiem šajā laika posmā. Stundas un starpbrīži 1.klasē notika netradicionālā
veidā – ar dziesmām, dzejoļiem un konkursiem. Tika noskaidrots vērīgākais pirmklasnieks.
Diena noslēdzās ar sporta sacensībām „Bērni ar/pret vecākiem”. Sacensību gaitā pirmklasnieki kopā ar saviem vecākiem
un skolotāju ne tikai jautri pavadīja laiku, bet arī pierādīja izveicību dažādu šķēršļu pārvarēšanā.
Aina Keplere

„ B altais F lī ģ elis ”

Koncertpiedāvājums martā
„Baltajā flīģelī”

Mākslu skolas
audzēkņu sasniegumi
konkursos

1.martā plkst.18.00 notiks džeza mūzikas koncerts, kurā piedalīsies
Aminata Savadogo (vokāls), Harijs Bašs (klavieres), Kaspars Kurdeko
Janvāra beigās Mākslu skolas jaunie mū(sitaminstrumenti) un Reinis Ozoliņš (kontrabass). Programmā iekļautas ziķi piedalījās XX Latvijas mūzikas skolu pūpopulāras džeza un R&B melodijas. Biļetes cena no 8 līdz 12 eiro.
šaminstrumentu un sitaminstrumentu izpil8.martā plkst.18.00 notiks franču virtuozu „Imperial Orpheon” kon- dītāju konkursā, kas ik gadu notiek J.Vītola
certs, kurā piedalīsies Remī Puliakiss (balss, akordeons), Žeralds Še- Latvijas Mūzikas akadēmijā. Veiksmīgākie
vijons (saksofoni, elektronika), Damjēns Sabatjē (saksofoni, teremins, starti bija Initai Muižniecei (2.vieta), Raivim
elektronika) un Antonēns Lēmarī (sitaminstrumenti). Programmā: „Fran- Siekam un Dāvim Šļaukstiņam, kuri ieguva
kofonijas dienām Latvijā” veltīts ceļojums mūzikā no džeza līdz etno un diplomus.
dažādu tautu tradicionālajai mūzikai, no Rosīni operu ainām līdz 20.gadFebruāra vidū Siguldas saksofonisti piedalīsimta sākuma franču operu melodijām, mizetvalšiem, pazīstamiem fran- jās IX Starptautiskā saksofonmūzikas festivāla
ču mūzikas hitiem un Žaka Brela leģendārajām dziesmām. Biļetes cena „Saxophonia” Latvijas mūzikas skolu un vidusno 10 līdz 12 eiro.
skolu saksofona klašu audzēkņu konkursā. Ar
21.martā plkst.18.00 būs skatāma šarmantās un vienmēr elegantās iegūto 2.vietu no konkursa mājās atgriezās
dziedātājas Marijas Naumovas koncertprogramma „Pusnakts Parīzē”, Ance Ilva Ruģēna, savukārt Raivis Sieks ieguva
kurā iekļautas skaistākās franču melodijas – gan labi zināmas, gan ne žūrijas atzinības rakstu.
tik bieži dzirdētas. Kopā ar Mariju koncerta apmeklētājiem būs iespēja
20. un 21.februārī Latvijas profesionālās
baudīt izcilā akordeonista Fransuā Parizi sniegumu. Biļetes cena no 10 ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības
līdz 25 eiro.
programmas „Pūšaminstrumentu spēle” un
29.martā plkst.17.00 koncertzāles „Baltais flīģelis” foajē notiks iz- „Sitaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konstādes atklāšana „Vēsturiskie Šveices ziemas kūrortu plakāti”. Izstāde kursa finālā teicamus rezultātus sasniedza vaibūs aplūkojama līdz 19.aprīlim, un tās apmeklējums ir bez maksas.
rāki pūšamo instrumentu spēles audzēkņi, fi29.martā plkst.18.00 Ieva Saliete sniegs vienīgo solokoncertu Latvijā nālā iegūstot trīs trešās vietas: Rūtai Kaukulei
ar speciālu Lieldienām veltītu Johana Sebastiāna Baha mūzikas pro- I flautas grupā, Ancei Ilvai Ruģēnai II saksofogrammu klavesīnam, kurā varēs ieklausīties gan Baha jaunības dienu nu grupā un Raivim Siekam IV saksofonu grupā.
humorpilnajā vēstījumā „mīļotā brāļa aizbraukšanai”, gan sarabandas Šajā grupā Raivis bija labākais, jo 1. un 2.vietu
trauslajās skaņu mežģīnēs, fūgu grafiskajā skaidrībā un vienā no pa žūrija nepiešķīra.
saules mūzikas virsotnēm – hromatiskajā fantāzijā. Biļetes cena – 7 eiro.
Konkursos panākumus kaldināt palīdzēja
Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” kasēs, interneta vietnē koncertmeistares Elīna Gruzniņa, Evija Belicka
www.bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.
un Viola Lepiksone.
Sandra Zandberga
Elmārs Rudzītis
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Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni –
Valsts bioloģijas olimpiādes laureāti

Janvāra beigās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē norisinājās
Bioloģijas 37.valsts olimpiāde. Šogad savas zināšanas un prasmes bioloģijā
novadu kārtā pārbaudīja 2510 skolēnu.
Tiesības startēt Valsts olimpiādē šajā konkurencē no Siguldas novada izcīnīja
9.m klases skolniece Agnese Upīte (skolotāja Līga Sausiņa), 10.a klases skolnieks Haralds Ozols (skolotāja Dace Ulāne), Valts Krūmiņš, Elīza Ilze Malceniece
un Teodors Kerimovs no 11.a klases (skolotāja Vaira Siliņa), kā arī 12.a klases
skolniece Magdalēna Mudule (skolotāja Līga Sausiņa).
Valts Krūmiņš izcīnīja zelta medaļu, Elīza Ilze Malceniece sudraba medaļu
11.klašu grupā, Agnese Upīte sudraba medaļu 9.klašu grupā. Arī pārējie skolēni
uzrādīja ļoti labus rezultātus un apliecināja skolas audzēkņu augsto konkurētspēju valsts mērogā. Valts un Elīza Ilze uzaicināti arī uz atlases kārtām startam
Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kas šogad norisināsies Dānijā.
Vaira Siliņa

Aktualitātes Siguldas novada bibliotēkās

Martā novada bibliotēkās gaidāmas vairākas jaunas izstādes. Pasākumu cikla
„Raiņa un Aspazijas gads Siguldā 2015” ietvaros gan Siguldas novada, gan Centra,
kā arī Allažu bibliotēkā būs apskatāmas dzejnieces Aspazijas 150 gadu jubilejai
veltītas izstādes. Siguldas novada bibliotēkas abonementā apmeklētājiem tiks
piedāvāta dzejniecei Mairai Asarei veltīta izstāde „Ikkatrs vārds ir buramvārds”,
savukārt lasītavā ar izstādi „Visa pasaule ir teātris” tiks godināta Starptautiskā
teātra diena. Turpinot teātra tēmu, 26.martā plkst.16.00 „Pēcpusdienas sarunās”
Siguldas novada bibliotēkā viesosies Ielu teātra nodarbību pasniedzēja un amatierteātra režisore Inga Krišāne, lai dalītos savā pieredzē par režisora darbu, teātra aizkulisēm un kopīgi ar apmeklētājiem pielaikotu teātra maskas.
Ieeja izstādēs un „Pēcpusdienas sarunās” ir bez maksas.
Ginta Spulle

Pirmklasnieki svin pirmās 100 dienas
Laurenču sākumskolā

6.februārī paši mazākie Laurenču sākumskolas skolēni – pirmklasnieki –
svinēja 100.skolas dienas svētkus. Laurenču sākumskolas zālē mazie laurēni veidoja garas dažādu priekšmetu rindas, lai parādītu, ko izdevies sakrāt 100 dienu
laikā, kuras pavadītas skolā. Bija iespēja aplūkot krāsainu lentīšu, konfekšu papīru, pogu un pat 100 zīmējumu rindas. Katra rinda tika nomērīta, un tika noteikts
visgarākās rindas īpašnieks katrā klasē.
Svētki bez pārsteiguma nav svētki, tādēļ Laurenču sākumskolas 4.klases
skolēni pirmklasniekus iepriecināja ar īpašu leļļu teātra izrādi „Joka pēc alfabēts”,
izspēlējot jautrās pasaciņas no Indras Sproģes grāmatas un noslēgumā nodziedot
pašu labāko alfabēta dziesmu!
Paldies vecākiem par atbalstu un pirmo klašu skolotājām par iniciatīvu!
Vanesa Čeičiniece

Nāc un piedalies
Radošuma nedēļā!
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” no 9. līdz 13.martam pirmo reizi
notiks starpdisciplinārā Radošuma nedēļa „20./21.gadsimta mija kultūrā.
No medija uz multimediju”. Radošuma nedēļas laikā notiks Mākslu skolas
pedagogu un vieslektoru nodarbības pēc atvērto darbnīcu principa, integrējot vizuālo mākslu, mūziku, teātri un deju, par saturisko pamatu ņemot
20./21.gadsimta mijas kultūru.
Trīs darbnīcas būs saistītas ar mazāk zināmām kultūras formām:
‣ Zīmējumu teātra darbnīcu vadīs šīs jomas pionieris Latvijā, starptautiski
novērtētais aktieris un režisors Varis Klausītājs, darbnīcā attīstot fantāziju,
radošo domāšanu, spēju izteikt sevi vārdos un līnijās, formās, savienojot vizuālo mākslu, tekstu, skaņu, mūziku;
‣ Improvizācijas teātra darbnīcā strādās Ieva Niedre un Toms Zvejnieks –
Latvijā pazīstami improvizācijas teātra treneri, attīstot radošumu, spontanitāti, uzdrīkstēšanos, izkopjot koordināciju, kustību kultūru, reakcijas spēju;
‣ Multimediju mākslas darbnīcu vadīs PARUS Studio speciālisti, kuri veidojuši tādus projektus kā festivālu „Staro Rīga”, „Baltā Nakts”, piedaloties „Rīga
2014” programmās, vadījuši arī meistardarbnīcas vairākās Latvijas augstskolās.
Viņu vadībā tiks veidota filma par Radošuma nedēļas norisi.
Ceturtdien, 12.martā, plkst.17.00 Mākslu skolā notiks koncerts, kurā varēs
redzēt un dzirdēt ne tikai Radošuma nedēļā sagatavotos priekšnesumus, bet arī
audzēkņu ģimeņu uzstāšanos. Parasti šajos uzvedumos apvienoti elementi no
vairākām mākslām, iepriecinot klātesošos un dodot gandarījumu pašiem dalībniekiem. Ieeja pasākumā – bez maksas.
Starpdisciplinārās Radošuma nedēļas noslēgumā 13.martā plkst.16.00 visi
interesenti laipni aicināti uz jaunradītās filmas demonstrāciju un zīmējumu teātra
izrādi „7 pasakas par Ņukucīti”, ko attēlos gleznotāja Anda Lāce, laikmetīgās
dejas solo Agnese Bordjukova un teicējs Varis Klausītājs. Ieeja pasākumā – bez
maksas.
Radošā nedēļa notiks Radošās darbības nedēļas Latvijā „radi!2015” ietvaros un būs kā ieskaņas pasākums Ziemas festivālam Siguldā, kas norisināsies
no 13. līdz 15.martam.

8

2015.gada 27.februāris
KULTŪRA

Laiks un vieta
1.martā plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
5.martā plkst.17.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
6.martā plkst.18.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā
7.martā plkst.16.00 Allažu
pagasta Tautas namā
7.martā plkst.18.00
Siguldas pagasta Kultūras
namā
8.martā plkst.15.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
8.martā plkst.19.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”
No 9. līdz 13.martam
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
10.martā plkst.13.00
Siguldas novada Kultūras
centrā
12.martā plkst.17.00
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
No 13. līdz 15.martam
Siguldas novadā
13.martā plkst.16.00
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
13.martā plkst.17.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
14.martā plkst.19.00
viesnīcā „Sigulda”

Pasākums
Džeza mūzikas koncerts ar Aminatu Savadogo.
Biļetes cena no 8 līdz 12 eiro
Fotoizstādes „„Laima” – šokolādes stāsts” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
Lindas Džeriņas-Riekstiņas personālizstādes
„Lina sajūta” atklāšana. Ieeja – bez maksas
Latvijas meža darbinieku vīru kora „Silvicola”
koncerts. Ieeja – bez maksas
Sieviešu dienas ieskaņas koncerts „Tik dēļ jums...”.
Ieeja – bez maksas
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestru ansambļu
koncerts „Vienīgi Tev”. Ieeja – bez maksas
Franču virtuozu „Imperial Orpheon” koncerts.
Biļetes cena no 10 līdz 12 eiro
Starpdisciplinārā Radošuma nedēļa „20./21.gadsimta
mija kultūrā. No medija uz multimediju”.
Plašāka informācija 7.lpp.
Siguldas novada skolēnu deju kolektīvu skate.
Ieeja – bez maksas
Starpdisciplinārajā Radošuma nedēļā sagatavots
priekšnesums. Ieeja pasākumā – bez maksas

Ziemas festivāls Siguldā. „Vairāk sporta. Vairāk
mākslas. Vairāk izklaides”
Starpdisciplinārās Radošuma nedēļas noslēgums.
Zīmējumu teātra izrāde.
Ieeja pasākumā – bez maksas
Radošās animācijas darbnīca „Kraukšķīša draugi”
kopā ar filmu studijas „Animācijas brigāde”
māksliniekiem. Ieeja – bez maksas
Tikšanās ar Vari Vētru: sarunas, dziesmas un dzeja.
Biļetes pieejamas „Biļešu paradīzes” kasēs un
viesnīcas recepcijā. Ieejas maksa – 8 eiro
15.martā plkst.16.00
„Zaļā dzīvesveida seriāla” trešā sērija. Tikšanās ar
Siguldas pagasta Kultūras augu aizsardzības speciālisti Māru Kilēvicu.
namā
Ieejas maksa – 2 eiro
19.martā plkst.18.00
Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”. „Ciemos pie
Jūdažu Sabiedriskajā
pandām” – tikšanās ar Bruno Šulcu, kurš stāstīs par
centrā
brīnumaino Ķīnu. Ieejas maksa – 1,50 eiro
21.martā plkst.18.00
Marijas Naumovas koncertprogramma „Pusnakts
koncertzālē „Baltais
Parīzē”. Biļetes cena no 10 līdz 25 eiro
flīģelis”
22.martā plkst.16.00
Koncerts „No ziemas pavasarī”, kurā dzirdēsim Kārli
Allažu luterāņu baznīcā
Kazāku un Siguldas novada jauno dziesminieci Katrīni
Unguri. Ieeja – bez maksas
22.martā plkst.18.00
Jautra izrāde divos cēlienos „Mīlestība līdz prāta
Siguldas novada Kultūras zudumam jeb Pilnīgs sviests”.
centrā
Ieejas maksa no 5 līdz 10 eiro
25.martā plkst.17.00 pie
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
piemiņas akmens „Lielā
Stēla”
26.martā plkst.16.00
„Pēcpusdienas sarunas” teātra noskaņās ar Ingu
Siguldas novada
Krišāni. Ieeja – bez maksas
bibliotēkā
27.martā plkst.14.30
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
Siguldas pagasta Kultūras skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs
namā
Atis Priedītis. Ieeja – bez maksas
27.martā plkst.19.00
Grupas „Melo–M” Latvijas koncerttūres koncerts
Siguldas novada Kultūras „No meža mēs nākam”. Biļešu cena no 7 līdz 15 eiro
centrā
28.martā plkst.12.00
Teātra dienas svētki Morē. Piedalās Allažu,
Mores pagasta Tautas
Vecpiebalgas, Krimuldas un Mores amatierteātri.
namā
Ieejas maksa – 3 eiro uz visu dienu
29.martā plkst.17.00
Izstādes „Vēsturiskie Šveices ziemas kūrortu plakāti”
koncertzāles „Baltais
atklāšana. Ieeja – bez maksas
flīģelis” foajē
29.martā plkst.18.00
Ievas Salietes solokoncerts ar Johana Sebastiāna
koncertzālē „Baltais
Baha mūzikas programmu klavesīnam.
flīģelis”
Biļetes cena – 7 eiro

Projekta „Satiec savu meistaru” aktivitātes
Laiks un vieta

Pasākums

27.martā no plkst.10.00
līdz 14.00 Turaidas
muzejrezervāta smēdē
27.martā no plkst.11.00
līdz 17.00 Siguldas novada
Kultūras centrā
28.martā no plkst.10.00
līdz 18.00 Siguldas
pagasta Kultūras namā

Meistardarbnīca kopā ar kalēju Andri Ščeglovu.
Vēlams pieteikties pa tālruni 26572142.
Dalība – bez maksas
Tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda”
meistardarbnīca un paraugstundas.
Dalība – bez maksas
Kopā ar meistari Gundegu Pētersoni varēs apgūt
minigobelēna tehniku un izgatavot savu minigobelēnu.
Savukārt kopā ar meistari Ilzi Brinkmani varēs
mācīties kvadrātu adīšanu un izgatavot čības,
spilventiņu, sedziņu. Līdzi jāņem dzija un adatas.
Dalība – bez maksas
Kopā ar TDM Alīdu Lindi varēs apgūt mežģīņrakstu
cimdiem, rotaļlietām un vienkāršiem adījumiem.
Jāņem līdzi piecas adatas un dzija.
Dalība – bez maksas

28.martā no plkst.11.00
līdz 15.00 Siguldā,
Poruka ielā 11, biedrības
„Siguldas alternatīvā
izglītība” telpās

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 27.martā

PA S Ā K U M I
28.martā plkst.12.00
Allažu pagasta
„Medinieku” mājā
(„Auziņās”)
28.martā no plkst.12.00
līdz 18.00 Siguldas novada
Kultūras centrā
28.martā no plkst.16.00
līdz 18.00 Siguldas novada
Kultūras centra „Cosmo”
zālē

SiguldasNovadaZiņas

Medniecības tradīcijas Allažos. Jaunās mednieku
mājas „Medinieki” apskate. Dalība – bez maksas
Tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda”
meistardarbnīca un paraugstundas. Dalība – bez
maksas
Sarunas, dziesmas, danči „Neba maize pati nāca”
kopā ar etnogrāfi Indru Čeksteri un Siguldas folkloras
kopu „Senleja”. Dalība – bez maksas

IZSTĀDES
Laiks un vieta
Līdz 8.martam Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
Līdz 30.martam „Namiņā”
No 2. līdz 13.martam
Siguldas pagasta Centra
bibliotēkā
No 3. līdz 31.martam
Siguldas novada bibliotēkā
No 3. līdz 31.martam
Siguldas novada bibliotēkā
No 3. līdz 31.martam
Siguldas novada bibliotēkā

Pasākums
Gleznas no medicīnas sabiedrības „ARS” mākslas
kolekcijas. Izstāde atvērta darba dienās no
plkst.10.00 līdz 20.00, brīvdienās – divas stundas
pirms pasākumiem
Agitas Zālītes gleznu izstāde „Krāsainie stāsti”
Izstāde „Sievietes daiļums literatūrā”

Izstāde „Ikkatrs vārds ir buramvārds...”, kas veltīta
dzejniecei Mairai Asarei – 55
Starptautiskajai teātra dienai veltīta izstāde „Visa
pasaule ir teātris”
Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā
2015” ietvaros: dzejniecei Aspazijai veltīta izstāde
„Doma ir sakne, kas zemē stiedz...”
No 5. līdz 20.martam Jūdažu Fotoizstāde „„Laima” – šokolādes stāsts”. Izstāde
Sabiedriskajā centrā
apskatāma pirmdienās, piektdienās no plkst.9.00
līdz 17.00, otrdienās, ceturtdienās no plkst.11.00
līdz 19.00
No 9. līdz 24.martam Mākslu Aijas Jasūnas gleznu un bērnu grāmatu ilustrāciju
skolā „Baltais Flīģelis”
izstāde
No 6. līdz 25.martam
Lindas Džeriņas-Riekstiņas personālizstāde „Lina
Siguldas pagasta Kultūras
sajūta”
namā
No 9. līdz 20.martam Allažu Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā
pagasta bibliotēkā
2015” ietvaros: dzejniecei Aspazijai veltīta
materiālu izstāde
No 13. līdz 29.martam
Starptautiska leļļu izstāde „Ziemas sapņi”.
Ieejas maksa – 2,50 eiro, bērniem no trīs gadu
Siguldas novada Kultūras
vecuma un ID kartes īpašniekiem – 2 eiro
centrā
No 16. līdz 27.martam
Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā
Siguldas pagasta Centra
2015” ietvaros: dzejniecei Aspazijai veltīta izstāde
bibliotēkā
„Cik laimīga es, cik bagāta! To dara tava mīla
dievišķā!”
No 16. līdz 31.martam Bērnu Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā
literatūras nodaļā
2015” ietvaros: literārā izstāde „Liriska biogrāfija.
Dzejniecei Aspazijai – 150”
No 19. līdz 26.martam
Izstāde „Brīnumainā Ķīna”
Jūdažu bibliotēkā
No 21. līdz 31.martam Bērnu Pasaules ūdens dienai veltīta tematiska izstāde
literatūras nodaļā
„Skaidravota ūdentiņš” un radošas aktivitātes
No 23.marta līdz 3.aprīlim
Starptautiskajai teātra dienai veltīta izstāde
Allažu pagasta bibliotēkā
„Allažu amatierteātris fotogrāfijās”
No 29.marta līdz 17.aprīlim
Siguldas un Garkalnes novada interešu izglītības
Siguldas pagasta Kultūras
pulciņu un studiju audzēkņu vizuālās un vizuāli
namā
plastiskās mākslas darbu izstāde
No 29.marta līdz 19.aprīlim
Izstāde „Vēsturiskie Šveices ziemas kūrortu
koncertzālē „Baltais flīģelis” plakāti”. Ieeja – bez maksas

SPORTS
Laiks un vieta

1.martā plkst.10.00 Allažu
Sporta kompleksā
3.martā plkst.9.00 Siguldas
Valsts ģimnāzijas sporta zālē
5.martā plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā
7. un 8.martā plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolā
8.martā plkst.18.30 Siguldas
Sporta skolā
10.martā plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā
12.martā plkst.17.30 Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas
centrā
13.martā plkst.11.00 Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas
centrā
14.martā plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā
21.martā plkst.11.00 Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas
centrā
22.martā plkst.10.00
(vieta tiks precizēta)
26.martā plkst.10.00 Siguldas
novada Jaunrades centrā
28.martā plkst.13.00 Siguldas
Sporta skolā

Pasākums

Latvijas čempionāts futbolā, Vidzemes zona,
2004.gadā dzimušajiem zēniem
Latvijas skolu sacensības volejbolā „Lāse
2015”, A grupa (1995.–1998.gadā dzimušajiem
jauniešiem un jaunietēm)
Siguldas novada skolu sacensības basketbolā,
B grupa (1999.–2000.gadā dzimušajiem zēniem
un meitenēm)
Latvijas Apvienotā Badmintona līga
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U16
Siguldas novada skolu sacensības basketbolā,
A grupa (1995.–1998.gadā dzimušiem jauniešiem
un jaunietēm)
„Siguldas ziemas apļi 2015”, 5.kārta
S! – FISCHER Ziemas skolēnu čempionāts
Latvijas čempionāta fināls 100 lauciņu dambretē
ātrspēlē un klasikā, U10
Sacensības distanču slēpošanā
„Siguldas kauss 2015”
Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā,
5.posms
Siguldas novada skolu sacensības dambretē
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, U14

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
februāra apaļo
jubileju gaviļniekus

90 gadi
Ludmila Kuzņecova
Larisa Ošarova
Mirdza Pikmeistere



85 gadi

Jānis Cikovskis
Ārija Eglīte
Mirdza Veģe
Marija Velikainene



80 gadi
Līvija Barone
Daumants Kalniņš
Ansis Neisars
Ausma Biruta Odziņa
Lidija Šteine
Alfons Žulpa







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā janvārī
Reģistrēti 27 jaundzimušie: 11 meitenes un
16 zēni.



Bērniem doti vārdi:
Olīvija, Minne Milda,
Marta, divas Gabrielas,
Adele, Luīze, Lizete,
Keita, Emīlija, Alise,
Kristers, Henrijs, Jānis,
Ragnārs, Kristofers,
Edgars, Patriks, Dāvids,
Emīls, Rodrigo, Eliass,
Adrians, Armands, Jānis
Reinis, Andris, Lauris.
Reģistrētas sešas
laulības.

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!

