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Pašvaldības paveiktais un
notikumi Siguldas novadā
2016.gadā

Aicina pieteikt kandidātus
Gada balvai kultūrā un
„Sporta laureāts 2016”

Siguldas novadā dzimstības
rādītāji sasniedz jaunu
rekordu

te”, „Ieviņa”, „Pasaciņa”, „Pīlādzītis” un
„Saulīte”, kā arī Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās.
• Laurenču sākumskolas pagraba apkures, transformējamās sienas starp divām
klasēm un bruģakmens apmales ap ēkas

pamatiem izbūve, Laurenču sākumskolas dienesta viesnīcas telpu iekārtošana.
• Jauna skolēnu autobusa iegāde.
• Velosipēdu statīvu izvietošana pie mācību iestādēm.

Apstiprināts Siguldas novada
pašvaldības budžets – infrastruktūras
attīstībā investēs turpat 20 miljonus eiro
18.janvāra Siguldas novada Domes punktam, Siguldas novada identifikācisēdē tika apstiprināts pašvaldības bu- jas karšu programmas nodrošināšanai,
džets 25 558 141 eiro apmērā, ko veido Livonijas ordeņa Siguldas pils darbībai
prognozētie ieņēmumi 20 047 108 eiro un Siguldas pils kompleksa attīstībai –
apmērā, 3 498 935 eiro ietaupījums no plānoti turpat 899 tūkstoši eiro. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērē2016.gada, kā arī aizņēmums no Valsts
kases 2 012 098 eiro apmērā. Investīci- ti vairāk nekā 292 tūkstoši eiro.
ju projektu īstenošanai šogad plānots „Siguldas novada pašvaldība 2017.gada bupiesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienī- džetā ir ieplānojusi finansējumu pašvaldības struktūrfondiem, kā arī ņemt kre- bas un pašvaldības iestāžu pakalpojumu
dītu no Valsts kases. Plānots, ka kopu- kvalitātes uzlabošanai, kā arī plāno īstemā 2017.gadā pašvaldība apgūs vairāk not vai uzsākt dažādus infrastruktūras
nekā 40 miljonus eiro, tajā skaitā veiks projektus, apjomīgākos no tiem plānojot
investīcijas novada attīstībā turpat pabeigt turpmāko trīs gadu laikā. Lielu
daļu no šogad īstenojamajiem projektiem
20 miljonu eiro apmērā.
2017.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 12 702 000 eiro, no nekustamā
īpašuma nodokļa – 1 606 166 eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 63,4% –
un nekustamā īpašuma nodoklim – 8% –
pret kopējiem ieņēmumiem. 2017.gadā
Siguldas novada pašvaldībai ir jāveic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no saviem budžeta līdzekļiem
250 046 eiro apmērā finansiāli vājāko pašvaldību atbalstam.
Siguldas novada pašvaldība sastādījusi
budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un
90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma
nodokļa.
Lielākie izdevumi 2017.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 7,4 miljoni
eiro, tajā skaitā 2,6 miljonu eiro mērķdotācija pedagogu algām. Sportam un kultūrai
plānoti turpat 3,9 miljoni eiro.
Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanai, kā arī remontam paredzēts
5,1 miljons eiro. Pašvaldības īpašumā
esošo ēku un teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un kopšanai, tajā skaitā
lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu apgaismošanai
un citiem darbiem ieplānoti 3,4 miljoni
eiro. Iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai
paredzēti 1,4 miljoni eiro. Siguldas Attīstības aģentūrai deleģētajām funkcijām –
Siguldas novada Tūrisma informācijas centram, Uzņēmējdarbības atbalsta

ir ieteikuši novada iedzīvotāji, piedaloties
akcijās „Dāvini ideju Domei”, kā arī apmeklējot ikgadējās tikšanās reizes ar pašvaldības darbiniekiem, – daži ieteikumi
īstenoti jau 2016.gadā, bet vairāki tiks īstenoti šogad. 2017.gads ir līdz šim nebijis
gadījums, kad pašvaldība novada attīstībā
no pašu budžeta līdzekļiem plāno investēt
5,3 miljonus eiro, kas kopā ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un kredītiem šā
gada laikā sasniegs aptuveni 20 miljonus
eiro, kas tiks ieguldīti infrastruktūras attīstībā,” skaidro Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Nozīmīgākās Siguldas novada
pašvaldības investīcijas 2017.gadā
Izglītība un sports

• Siguldas Valsts ģimnāzijas pārbūves pro-

jekta un jaunas piebūves projekta izstrāde
Ata Kronvalda ielā 7.
• Siguldas 1.pamatskolas aktu zāles un
mazās zāles remonts, ēkas pārbūves projekta izstrāde.
• Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves
projekta darba uzdevuma sagatavošana
Krišjāņa Barona ielā 10.
• Allažu pamatskolas pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti.
• Mores pamatskolas remonts, pārbūves
projekta izstrāde.
• Amatu mājas izveide Morē.
• Ēkas Skolas ielā 3 vēl viena tornīša pārbūve bērnudārza „Pasaciņa” filiāles vajadzībām.
• Dažādi remontdarbi bērnudārzos „Ābelī-
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Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības budžets –
infrastruktūras attīstībā investēs turpat 20 miljonus eiro
Turpinājums no 1.lpp.

• Atalgojuma palielināšana atsevišķām

izglītības nozares darbinieku grupām.
Siguldas Sporta centra darbības uzsākšana.
• Atbalsts sporta pasākumu organizēšanai.
• Veselību veicinošo aktivitāšu piedāvājuma paplašināšana.

•

Kultūra un tūrisms

•

Siguldas novada Kultūras centra pārbūve.
• Siguldas pils kompleksa ēku pārbūve
un teritorijas labiekārtošana, kā arī Siguldas Jaunās pils restaurācijas projektēšana.
• Skaņas un gaismas aparatūras iegāde
Mores pagasta Tautas namam.
• Siguldas pagasta Kultūras nama darbības uzsākšana atjaunotās un paplašinātās telpās.
• Finansējums kultūras notikumu infrastruktūrai un pasākumu mobilitātes nodrošināšanai.
• Siguldas pilsdrupu estrādes skatuves grīdas seguma remonts.
• Teodora Zaļkalna pieminekļa uzstādīšana pie Siguldas novada Kultūras centra, Alfrēda Kalniņa pieminekļa teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde pie
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”.
• Siguldas pilsdrupu estrādes un skatītāju zonas nestacionāra pārseguma risinājumu izpēte.
• Voldemāra Gudovska grāmatas izstrāde.
• Atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai un kultūras projektu norisei, tostarp: Siguldas Opermūzikas svētki, Skaņu un garšu festivāls, vasaras saulgriežu
svinības Turaidā, mūzikas festivāls „Pagalms” un „Sunset Festival”.
• Rīgas–Gaujas reģiona kā Eiropas gastronomijas reģiona programmas īstenošana 2017.gadā.
• Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera otrā posma projekta īstenošana.

Siguldas novada
Domes sēdē
11.janvārī

• Veikti grozījumi līgumā ar SIA „Salt
avots” par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu, saskaņots projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”
precizētais pieslēgumu nodrošinājuma plāns.
• Izdarīti grozījumi nolikumā „Siguldas
novada Finanšu pārvaldes nolikums”.
• Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz SIA „KNK mediji”
piederošajām SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
daļām.
• Nolemts slēgt vienošanos ar Nurmižu
baptistu draudzi par zemes gabala „Nurmiži 3” Siguldas pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Nolemts slēgt vienošanos ar 12 privāt-

Ielas, ceļi, ietves

• Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas un

vasaras sezonā.
ielas pārbūve un gājēju ietves
izbūve.
• Asfaltseguma izbūve Nākotnes, Atbrīvotāju un Paparžu ielā.
• Bruģētu ielu izbūve Doņu, Meldru un
Jāņa Poruka ielā.
• Asfaltseguma pārbūve vai atjaunošana
Līvkalna un Kalna ielā, atsevišķos posmos
Krišjāņa Barona ielā, Pils, Cēsu, Līvkalna
un Krišjāņa Barona ielas apļveida krustojumā, kā arī apļveida krustojumā Pulkveža
Brieža un Vildogas ielā.
• Gājēju ietves izbūve Strēlnieku ielā no
Gāles ielas līdz tirdzniecības centram „Šokolāde” un Nurmižu ceļam no Televīzijas
ielas līdz Nākotnes ielai. Sadarbībā ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi” plānots uzsākt jaunas
ietves izbūvi Gāles ielā pie autobusu pieturas starp autoceļu A2 un Strēlnieku ielu.
• Jaunas gājēju ietves projektēšana Rūdolfa Blaumaņa ielā no autoceļa A2 līdz Pulkveža Brieža ielai.
• Sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”
plānots izstrādāt būvprojektu jaunas ietves izbūvei gar autoceļu A2 no Zinātnes
ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa ielai.
• Pulkveža Brieža ielas un Nītaures ielas
krustojuma pārbūve, sakārtojot lietus
ūdens noteci.
• Jaunu, izgaismotu gājēju pāreju izbūve.
• Ielu apgaismojuma rekonstrukcija un
pārbūve Depo un Ābeļziedu ielā. Apgaismojuma izbūve gājēju celiņam starp Puķu
un Laurenču ielu.
• Drošības barjeras izbūve Peldu ielā gar
Gauju.
• Ielu apgaismojuma modernizācija un
automātikas izbūve.
• Ietvju un veloceliņu seguma remonts.
• Grantēto lauku ceļu uzturēšanas darbi,
tostarp autoceļa A2–Mednieki–Jūdaži
virskārtas seguma remonts, kā arī projekta izstrāde Kreiļu ceļa pārbūvei, paredzot divkāršās apstrādes metodes pie-

• Zinātnes

personām par zemes gabala Strēlnieku
ielā 7 nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai.
• Apstiprināti nekustamā īpašuma Pils
ielā 16 pirmā stāva telpu nomas tiesību
izsoles rezultāti. Nolemts slēgt līgumu ar
SIA „Varnnas” uz pieciem gadiem par telpu iznomāšanu amatnieku, mākslinieku
un dizaineru darbnīcas ierīkošanai.
• Precizēts lēmums „Par Siguldas Sporta
un aktīvās atpūtas centra iznomāšanu SIA
„Siguldas Pilsētas trase””, izdarot attiecīgus precizējumus noslēgtajā nomas līgumā
ar SIA „Siguldas Sporta serviss”.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par līguma
Nr.5/2-08, kas noslēgts 1998.gada 25.augustā starp Mores pagasta padomi un
SIA „Macadam”, izbeigšanu un grants ieguves un sagatavošanas pašvaldības vajadzībām uzsākšanu, izstrādi”, uzdots likvidēt
SIA „Saltavots” struktūrvienību „Karjers”.
• Atstāta negrozīta Būvvaldes izdota būvat-

lietošanu kvalitatīvāka seguma iegūšanai.
• Autobusu pieturvietu pārbūve Krišjāņa
Barona ielā pie Siguldas Valsts ģimnāzijas
un jaunu pieturvietu izbūve Ziedu ielā pie
Siguldas slimnīcas un Rīgas ielā pie pašvaldības Sociālo pakalpojumu centra.
• Automašīnu novietošanas kabatu izbūve
pie Romas katoļu baznīcas, kā arī Pulkveža Brieža ielā 78 un 93.
• Ielu pārbūves projektēšana Leona Paegles
ielā, ieplānojot arī Štūres laukuma pārbūvi,
Miera ielā, Allažu ielā, Stacijas ielā no Allažu ielas līdz Rīgas ielai, Vizbuļu ielā, Kalmju ielā, Mālkalnu ielā, Mazās Pēteralas
ielā, Oskara Kalpaka ielā no Raiņa ielas
līdz Jēkaba Dubura ielai, Helmaņa ielā no
Dailes ielas līdz Jūdažu ielai, Jūdažu ielā,
kā arī apbraucamajam ceļam, kas savieno
Dailes, Ābeļu, Pīlādžu un Avotu ielu.
• Izpētes darbi ielu projektēšanai kvartālā
starp Nurmižu un Satezeles ielu.
• Pārbūves projektēšana Oskara Kalpaka,
Pils, Raiņa un Jāņa Čakstes ielas krustojumam, kā arī autoceļa A2, Pulkveža Brieža, Strēlnieku un Saules ielas krustojuma
pārbūves projektēšana pie tirdzniecības
centra „Šokolāde”.
• Ielu un ceļu audits.

Vide un apzaļumošana

• Pašvaldības īpašumā esošo graustu, to

skaitā katlumājas Krimuldā, demontāža.
Pašvaldības dzīvokļu remonts trūcīgiem
un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
• Nomaļu un piebruģa zonas atjaunošana
Dārza ielā.
• Bērnu rotaļu laukumu elementu atjaunošana un papildināšana, jauna rotaļu laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana
Leona Paegles ielā.
• Koku vainagu veidošana, koku uzmērīšana un inventarizācija.
• Veloskvēra aprīkojuma iegāde.
• Līdzfinansēta daudzdzīvokļu un individuālo
ēku inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšana un infrastruktūras sakārtošana.

•

ļauja viesnīcas, ēdināšanas, pakalpojumu
un tirdzniecības kompleksa „Sigulda–pasāža”
būvniecībai. Noraidīts SIA „VITA mārkets” iesniegums par izdotās būvatļaujas atcelšanu.

18.janvārī

• Apstiprināts nekustamā īpašuma Pēter
alas ielā 2 un Pēteralas ielā 6 detālplānojuma projekts un administratīvā līguma
projekts par detālplānojuma īstenošanu,
nolemts noslēgt administratīvo līgumu par
detālplānojuma īstenošanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem.
• Nolemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Noliktavu
ielā 1C un Kalna ielā 1, ietverot piegulošos Krasta, Noliktavu un Kalna ielas posmus, apstiprināts lokālplānojuma darba
uzdevums, izstrādes vadītājs un līguma
projekts par lokālplānojuma izstrādi un
finansēšanu.
• Nolemts uzsākt Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam

•

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana, jaunas lietus ūdens sistēmas attīrīšanas iekārtu izbūve.
• Attīstības programmas izstrāde un Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšana.
• Novada ielu un ceļu audits, energosistēmas audits.
• Siguldas novada vizuālās identitātes koncepcijas izstrāde.
• Kolumbārija projekta izstrāde Siguldas
kapsētā.
• Maija parka labiekārtošanas projekta izstrāde.
• Gaismas izkārtņu uzstādīšana dzelzceļa
stacijai, pašvaldības Pakalpojumu centram
un pašvaldības Sociālo pakalpojumu centram.
• Siguldas peldvietas glābšanas stacijas
jumta remonts un pludmales aprīkojuma
iegāde.
• Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana.

Sabiedrība

• Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana.

• Siguldas novada pašvaldības lietotnes iz-

strāde lietošanai mobilajās ierīcēs.
Eiropas gastronomijas reģiona programmas aktivitātes.
• Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID
karšu programmas attīstība – norēķini par
ēdināšanas pakalpojumiem un pieejas kontroles izveide izglītības iestādēs.
• Atlaides daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem bērniem par
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs,
atlaides mācību maksai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un pirmsskolas
izglītības iestādēs.
• Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem.
• Pensionāru nodarbību centra „Namiņš”
Oskara Kalpaka ielā 11 un ēkas Institūta
ielā 5 energoefektivitātes projektu izstrāde un realizācijas uzsākšana.
• Pansionāta „Gaismiņas” energoefektivitātes projekta izstrāde.
• Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

•

izstrādi, apstiprināts programmas izstrādes vadītājs.
• Sadalīta valsts piešķirtā mērķdotācija
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2017.gada
astoņiem mēnešiem.
• Atbalstīta pašvaldības kā dzīvokļu īpašnieka dalība pasākumā „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās
ēkās”, lai realizētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti paaugstinošus
pasākumus četrām daudzdzīvokļu mājām,
kurās atrodas pašvaldības dzīvokļi, – Institūta ielā 10, Pulkveža Brieža ielā 24, Lakstīgalas ielā 3, Jāņa Čakstes ielā 3.
• 2017.gada budžetā ieplānoti 31 528,51 eiro
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmai.
• Apstiprināts Siguldas Attīstības aģentūras 2016.gada darbības pārskats.
• Nolemts norakstīt pārskata 2016.gada

Aktualitātes

03 | Janvāris, 2017

Pašvaldības kapitālsabiedrības atskaitās par padarīto
Siguldas novada pašvaldībai pie- habilitācijas tehnoloģijas slimnīcas Reder vairākas kapitālsabiedrības – habilitācijas nodaļai, kur izveidots jauns
SIA „Siguldas slimnīca”, kas darbo- pakalpojums – krioterapija. 2016.gadā
jas veselības aprūpes jomā, SIA „Salt- uzsākta lifta izbūve slimnīcai piederošajā
avots”, kas darbojas ūdensapgādes poliklīnikā, atvieglojot medicīnas pakalpoun kanalizācijas pakalpojumu jomā, jumu saņemšanu iedzīvotājiem ar kustīun SIA „Siguldas Sporta serviss”, bu traucējumiem vai jaunajām ģimenēm.
kas apvieno vairākas pašvaldībai Pie slimnīcas atjaunots vēsturiskās villas
„Lakstīgala” tornītis, izveidojot jaunu skapiederošās sporta bāzes.
2016.gadā tika veikts pašvaldības kapitālsabiedrību audits, kurā saņemtie ieteikumi grāmatvedības pārskatāmības uzlabošanai, sniegto pakalpojumu kontroles un
pārraudzības veicināšanai līdz pagājušā
gada beigām lielākoties ieviesti visās pašvaldības kapitālsabiedrībās. Reizi gadā
kapitālsabiedrības atskaitās pašvaldībai
un iedzīvotājiem par paveikto, veiktajām
investīcijām un plānoto attīstību.

SIA „Siguldas slimnīca” investē attīstībā

Siguldas slimnīca nodrošina medicīnisko
aprūpi Siguldas novada iedzīvotājiem, kā
arī aktīvi attīsta medicīnas tūrismu un rehabilitācijas pakalpojumus.
Siguldas slimnīca šobrīd ir veiksmīgi attīstījusies trīs virzienos:
• dzemdību palīdzība – pērn uzstādīts absolūtais dzemdību skaita rekords slimnīcas vēsturē – gada laikā pieņemtas 1016
dzemdības;
• rehabilitācija – slimnīcas Rehabilitācijas
nodaļas klientiem ir pieejami vairāk nekā
120 pakalpojumi;
• plānveida operācijas – 2016.gadā veiktas
1664 ķirurģiskās, ortopēdiskās, ginekoloģiskās un plastiskās operācijas.
Pēdējos gados ar pašvaldības atbalstu
lielākajā daļā slimnīcas veikta rekonstrukcija un modernizācija. 2016.gadā
slimnīcas attīstībā investēti 186 387 eiro –
iegādātas iekārtas slimnīcas pakalpojumu attīstībai, piemēram, jaundzimušo
kardiotokogrāfs, ar ko pierakstīt mazuļa
sirdstoņus ūdensdzemdību laikā, pēcoperācijas gultas īpaši liela svara pacientiem,
hidrauliskās kušetes un inovatīvas re-

izdevumos un izslēgt no grāmatvedības uzskaites aktualitāti zaudējušo Rīgas rajona
Padomes plānojumu 2008.–2020.gadam,
kas pārņemts no Rīgas rajona padomes
reorganizācijas rezultātā.
• Apstiprināts izpildrīkojums pašvaldības
veikto latvāņu ierobežošanas pasākumu
izdevumu piedziņai no privātpersonas.
• Nolemts piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu pieteikumu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un meža dzīvotspējas uzlabošanā”, piesakot
projektam jaunaudžu retināšanu 5,40 ha
platībā meža nogabalā „Pagasta mežs Nr.8”.
• Trim Siguldas novada vēlēšanu iecirkņiem mainīts nosaukums un adrese.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada
13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu
2016.gadam””, „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
• Izdarīti grozījumi iekšējos noteikumos „Si-

rā investēti, lai paplašinātu un pārbūvētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus
1,9 kilometru garumā, kā arī lietus ūdens
kanalizācijas sistēmas uzturēšanai. Tāpat pērn izstrādāts būvprojekts projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā,
V kārta”, kas paredz līdz 2022.gadam Siguldā izbūvēt jaunus centralizētās kanalizācijas tīklus 5,1 kilometra garumā.
2017.gadā ar 255 522 eiro pašvaldības finansējumu un uzņēmuma paša nopelnītajiem līdzekļiem SIA „Saltavots” paredzējis paplašināt un pārbūvēt centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, veikt
artēziskā urbuma un ūdens atdzelžošanas
stacijas izbūvi Krimuldas ielas, Mednieku
un Ābeļziedu ielas rajonam, kā arī uzturēt
esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu.
Atgādinām, ka iedzīvotājiem pieejams
pašvaldības līdzfinansējums individuālo
vai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai līdz 1500 eiro apmērā
katram pieslēguma veidam.

SIA „Saltavots” ir pašvaldības uzņēmums,
kas nodrošina centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus vairāk nekā 13 tūkstošiem Siguldas novada
iedzīvotāju. Kapitālsabiedrības galvenie
darbības virzieni ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde patērētājiem, sadzīves notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī
asenizācijas pakalpojumu sniegšana. Par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksā to saņēmēji – iedzīvotāji
un uzņēmumi, savukārt par pašvaldības
ieguldītajiem un paša uzņēmuma nopelnītajiem līdzekļiem ik gadu tiek veikta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšana, kā arī kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana. Šobrīd kopējais
ūdensapgādes sistēmas tīkla garums ir
82,1 kilometrs, bet sadzīves kanalizācijas
sistēmas tīkla garums – 83,5 kilometri.
2016.gadā pašvaldības finansējums un
uzņēmuma līdzekļi 183 659 eiro apmē-

Aizvadītajā gadā veikta pašvaldības sporta bāžu reorganizācija – Fischer Slēpošanas centrs Laurenčos un Siguldas Pilsētas
trase apvienotas SIA „Siguldas Sporta
serviss”, kurai pēc nodošanas ekspluatācijā tiks pievienots arī jaunuzceltais Siguldas Sporta centrs ar baseinu.
Tā kā SIA „Siguldas Sporta serviss” tika
izveidots uz SIA „Olimpiskais centrs „Sigulda”” bāzes 2016.gada nogalē, atskaitē
par paveikto 2016.gadā kapitālsabiedrība
informēja par Olimpiskā centra „Sigulda” paveikto, apsaimniekojot Siguldas
Pilsētas trasi. 2016.gadā pašvaldība veikusi investīcijas Siguldas Pilsētas trasē
249 990 eiro apmērā, par kurām ieviesta
pacēlāja karšu sistēma, iegādāti ūdenssūkņi, atjaunoti hidranti, veikts sešu sniega lielgabalu un sniega traktora remonts
un apkope, iegādāts trases nomas inven-

tārs un uzlabota trases pacēlāju darbība,
iznomāts jauns sniega traktors, kā arī
veikti elektrības piegādes, trases apskaņošanas, apgaismojuma uzlabojumi un drošības pasākumi.
2017.gadā par pašvaldības investīcijām un
uzņēmuma paša nopelnītajiem līdzekļiem
127 479 tūkstošu eiro apmērā Siguldas Pilsētas trasē tiks paplašināti pieejamie pakalpojumi, attīstot vasaras piedāvājumu,
proti, plānots izveidot kalnu velosipēdu
trasi (downhill mountain biking) ar dažādas grūtības pakāpes trasēm, kas piemērotas gan iesācējiem, gan sportistiem, tāpat
paredzēts ieviest jaunu aktīvās atpūtas
piedāvājumu tūristiem – kalnu mašīnu
nobraucienus lejup no kalna, kā arī organizēt tūres gida pavadībā pa Siguldas velo
takām un maršrutiem ar plato riepu velosipēdiem, kas piemēroti gan ziemai, gan
vasarai. Tāpat nākamgad tiks iegādāts
sniega traktors iznomātā vietā. Plānota arī
servisa ēkas jumta maiņa, mazā pacēlāja
āķu piespiedēju iegāde, trīs sniega ražošanas lielgabalu iegāde, kas tiks izmantoti
arī Fischer Slēpošanas centrā, drošības tilta izbūves projekta izstrāde un snovparka
izveide uz mazā kalna.
Savukārt Fischer Slēpošanas centrā šogad
plānots ieviest vairākus jaunus pakalpojumus – no janvāra būs pieejami izbraucieni haskiju pajūgā un kameršļūkšana pa
mazo kalnu ziemas sezonā, bet visa gada
garumā treniņiem un aktīvajai atpūtai
būs pieejams lāzerbiatlons.
Šogad tiks aizvadīta arī pirmā Siguldas
Sporta centra sezona – siguldiešiem un
pilsētas viesiem būs pieejami vairāki baseini, ūdens atrakciju un atpūtas parks,
starptautiskiem standartiem atbilstošas
trenažieru un sporta zāles.
Līdzās dažādām vietēja, nacionāla un
starptautiska mēroga sacensībām visās
trīs pašvaldības sporta bāzēs plānots izstrādāt bērnu un pieaugušo treniņnometņu, korporatīvo pasākumu un dažādu apmācību programmas, kā arī tiks ieviesta
vienota abonementu sistēma.

guldas novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts un reģionāla mēroga
sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”.
• Veikti grozījumi nolikumā „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta
pasākumu organizēšanai Siguldas novadā”.
• Nolemts iestāties vairākās biedrībās: „Latvijas Slēpošanas federācija”, „Latvijas Basketbola savienība”, „Latvijas Vieglatlētikas
savienība”, „Latvijas Badmintona federācija”,
„Latvijas Orientēšanās federācija”, „Latvijas
Dambretes savienība”, „Latvijas Peldēšanas
federācija”, „Latvijas Volejbola federācija”.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
6 692 993 eiro apmērā projekta „Siguldas Kultūras centra pārbūve par zema
enerģijas patēriņa ēku” īstenošanai, nosakot šo par pašvaldības 2017.gada prioritāro investīciju projektu.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
712 555 eiro apmērā Eiropas Reģionālā
attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Zinātnes ielas pārbūve posmā no autoceļa

A2 „Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)” līdz autoceļam P8 „Inciems–Sigulda–Ķegums” Siguldas pagastā, Siguldas novadā” īstenošanai.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
4 903 746 eiro apmērā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Siguldas Pils kompleksa ēku pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā, būvdarbi” īstenošanai.
• Apstiprināts nolikums „Par atlīdzību Siguldas novada pašvaldībā”.
• Noteiktas amatalgas no 2017.gada 1.janvāra Kultūras pārvaldes vadītājam, Siguldas Attīstības aģentūras direktoram un
Sociālā dienesta vadītājam.
• Atbalstīta Andra Būces pieņemšana darbā par Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju ar
2017.gada 1.februāri līdz brīdim, kamēr ir saņemta iekšlietu ministra vēstule par piekrišanu Andra Būces pieņemšanai Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieka amatā.

• Siguldas novada Domes priekšsēdētājam piešķirta papildatvaļinājuma atlikusī daļa – trīs darba dienas – no 24. līdz
26.janvārim un ikgadējā atvaļinājuma
daļa – sešas kalendārās dienas – no
27.janvāra līdz 1.februārim.
• Apstiprinātas konkursa kārtībā iegūtās
nomas tiesības uz telpu 64 m2 platībā Siguldas 1.pamatskolas ēkā, noslēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem, trenažieru
zāles iekārtošanai un darbībai.
• Izveidota Siguldas biznesa inkubatora
Konsultatīvā komisija.
• Grozīts lēmums „Par kredīta ņemšanu” projekta „Siguldas sporta kompleksa
projektēšana un būvniecība” realizācijai
saistībā ar papildu darbiem būvniecībā un
papildu iepirkumu veikšanu.
• Nolemts ņemt Valsts kasē kredītu
125 385 apmērā „Siguldas novada administrācijas un Kultūras nama ēkas vienkāršotā atjaunošana Zinātnes ielā 7” realizācijai
kā kultūras iestāžu investīciju projektam.

tu vietu Siguldā.
Savukārt 2017.gadā plānota slimnīcas
kravas–pasažieru
lifta
modernizācija, jaunākās paaudzes dzemdību galda
iegāde, paneļu pastiprinājuma izbūve
slimnīcas pagrabā, jaunas krioterapijas
iekārtas iegāde, kā arī sāls istabas izveide.
Tāpat tiks veikta slimnīcas iekšpagalma
lietus ūdens kanalizācijas un seguma sakārtošana. Kopējais pašvaldības un paša
uzņēmuma līdzekļu investīciju apjoms
slimnīcas attīstībā 2017.gadā pārsniegs
108 tūkstošus eiro.

SIA „Saltavots” paplašina
centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu

SIA „Siguldas Sporta serviss” sniedz
pakalpojumus aktīvam dzīvesveidam

2016.gada atskats
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Pašvaldības paveiktais 2016.gadā
Pārvalde
• Sigulda atzīta par ceturto mīlētāko pilsētu Latvijā,
ierindojoties Latvijas mīlētāko zīmolu topā uzreiz aiz
Rīgas, Ventspils un Jūrmalas.
• Ieviestas jaunas iedzīvotāju ID kartes ar lielāku personalizācijas pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu.

• Siguldas novada pašvaldība lielo novadu grupā ieņēmusi trešo vietu pašvaldību un valsts iestāžu e-vides
attīstības līmeni raksturojošajā „Latvijas e-indeksā”.
• Astoto gadu norisinās akcija „Dāvini ideju Domei” un
tradicionālās pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem.
• Veikts pašvaldības kapitālsabiedrību audits.
• Siguldas novads saglabājis desmito vietu starp 110
pašvaldībām pēc teritorijas attīstības līmeņa indeksa.

Infrastruktūra, vide, investīcijas
• Norisinās Siguldas Sporta centra būvniecība.
• Uzsākta vērienīga Siguldas novada Kultūras centra pārbūve un apkārtnes teritorijas labiekārtošana.
• Norisinās ēkas Zinātnes ielā 7, kur atrodas Siguldas pagasta Kultūras nams, Siguldas pagasta Centra bibliotēka un vairākas novada pašvaldības struktūrvienības, atjaunošana.
• Veikta asfaltseguma rekonstrukcija Dārza ielā no
Nītaures līdz Televīzijas ielai. Uzsākta asfaltseguma
rekonstrukcija Televīzijas ielā un Līvkalna ielā.
• Veikts būvdarbu iepirkums un Eiropas struktūrfondu finansējuma pieprasījums Zinātnes ielas asfaltseguma rekonstrukcijai, kas tiks pabeigta līdz
2017.gada beigām.
• Uzsāktas sarunas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” par
būvprojekta izstrādi gājēju/velo celiņam gar Vidzemes šoseju no Zinātnes ielas līdz Rūdolfa Blaumaņa
ielai, ko pašvaldība izbūvēs par saviem līdzekļiem.
• Izstrādāts Siguldas pagasta un Peltes ciema ielu,
ceļu un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības plāns.
• Uzsākta apgaismotas gājēju ietves izbūve Strēlnieku ielā no Pulkveža Brieža ielas līdz Gāles ielai.
• Veikti asfalta bedrīšu remonti 2742 m2 apjomā,
grantēto ielu un ceļu greiderēšana vairāk nekā
220 kilometru garumā un grantēto ielu un ceļu remontdarbi 18 kilometru garumā, notikusi ielu un
ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu.
• Pie Laurenču sākumskolas izveidots apļveida kustības krustojums un sabiedriskā transporta pieturvieta, tiks pabeigta automašīnu stāvlaukuma izbūve.
• Veikta ielu un gājēju pāreju marķēšana, ceļa malu
kopšana, grāvju tīrīšana, uzstādītas vai atjaunotas
vairāk nekā 70 ceļazīmes.
• Uzsākta asfaltseguma izbūve grantētās Nākotnes
ielas posmā no Tilta ielas līdz Riekstu ielai.
• Sakārtojot pilsētvidi, veikta katlumājas demontāža
Leona Paegles ielā 6A.
• Jauns ielu apgaismojums ierīkots divus kilometrus
garā posmā Graudu, Strauta, Jasmīnu un Ventas ielā.

• Pašvaldība nodrošinājusi līdzfinansējumu daudzdzīvokļu namu infrastruktūras – iebraucamo ceļu,
stāvlaukumu, iekšpagalmu – sakārtošanai un dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
• Veikts būvniecības iepirkums Siguldas pils kompleksa atjaunošanas darbiem un sagatavots pieteikums finansēšanai no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī notiek Siguldas Jaunās pils pārbūves
un restaurācijas projekta izstrāde.
• Pabeigts Siguldas slimnīcas saimnieciskā korpusa
fasādes remonts, iegādātas jaunas tehnoloģijas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļai, uzsākta lifta izbūve
poliklīnikā.
• Veikts remonts pašvaldības Pakalpojumu centrā
Raiņa ielā 3 un Sociālo pakalpojumu centrā Rīgas ielā 1.
• Apstiprināti divi nozīmīgi lokālplānojumi intensīvas attīstības teritorijās – lokālplānojums Ata Kronvalda ielā 7 un piegulošajās teritorijās paredz gan
uzlabot satiksmes infrastruktūru, lai iedzīvotājiem
būtu ērtāk pieejams Siguldas Sporta centrs, gan radīt iespēju paplašināt Siguldas pilsētas vidusskolas
ēku, paredzot jaunu piebūvi; savukārt lokālplānojums Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes
šosejas krustojuma zonā izstrādāts, lai nodrošinātu
vairākas joslas izbraukšanai uz Vidzemes šosejas,
tostarp Rīgas virzienā.
• Pabeigta Siguldas pilsētas kapsētas digitalizācija,
atjaunots jumts Siguldas kapličai un Allažu kapličai.
• Ierīkotas māmiņām ar mazuļiem piemērotas labierīcības Raiņa parkā, visos pašvaldības klientu
apkalpošanas centros labierīcībās izvietoti mazuļu
pārtinamie galdi.
• Renovēto daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem
piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
līdz pat 90% apmērā.
• Pašvaldības aktīvas rīcības rezultātā Siguldas iedzīvotājiem par 7,9% samazināts siltumenerģijas
tarifs centralizētajai siltumapgādei no 2017.gada
1.janvāra.

Kultūra
• Pašvaldības kultūras iestādēs
notikuši vairāk nekā 80 pasākumi, kurus apmeklējuši 14 tūkstoši
iedzīvotāju.
• Kultūras projektu finansēšanas
konkursa ietvaros atbalstīti 13 kultūras projekti, kuriem sniegts līdzfinansējums 18 775 eiro apmērā.
• Atbalstītas un realizētas piecas
festivālu programmas – Starptau-

tiskie Siguldas Opermūzikas svētki,
Skaņu un garšu festivāls, Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”,
vasaras saulgriežu svinības Turaidā
un „Sunset Festival” ar starptautiski atpazīstamu mūziķu koncertiem.
• Koncertzāles „Baltais Flīģelis”
organizētās „Muzikālās brokastis”
Siguldas Jaunās pils dārzā apmeklējuši vairāk nekā 1200 iedzīvotāji.

• Novada svētku laikā atjaunota
Siguldas Dziesmu un deju svētku
tradīcija.
• Siguldas novadā darbojas 31
amatiermākslas kolektīvs, un dalība tajos iedzīvotājiem ir bez maksas. Pašvaldība atbalstījusi kolektīvu dalību starptautiskos festivālos
un konkursos. Papildināta vairāku
kolektīvu koncerttērpu bāze.

• Laulību reģistrācijas ceremonijas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ir bez maksas.
• Siguldas novadā pieaudzis jaundzimušo skaits – deklarēti 266 mazuļi, jaunos novadniekus ar piemiņas monētu
sveic svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”.
• Pašvaldības e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv
ieviesti jauni e-pakalpojumi.
• Apstiprināta iekšējā audita veikšanas kārtība, pilnveidotas pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas.

Uzņēmējdarbība
• Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Siguldā izveidots reģionālais biznesa inkubators.
• Pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta punkts
sniedzis 300 konsultāciju ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos, organizēti vairāki semināri.
• Popularizēta preču zīme „Radīts S!GULDĀ”, kurai pērn pievienojušies 25 novada uzņēmēji, kopējais dalībnieku skaits – 63 uzņēmumi.
• Norisinājies pirmais Siguldas novada Uzņēmēju
forums.
• Lai izceltu un novērtētu novada uzņēmējus, jau
otro gadu organizēts konkurss „Siguldas novada
Uzņēmēju gada balva”.
• Sakārtota ielu tirdzniecība novadā – uzstādīti un
uzņēmējiem iznomāti deviņi pilsētvidē iederīgi ielu
tirdzniecības kioski – Siguldas pils kompleksā un
Svētku laukumā.
• Lai uzņēmējdarbībā iesaistītu dažādas sabiedrības grupas un sekmētu jaunu darbavietu radīšanu,
organizēti divi konkursi – granta konkurss „Māmiņa. Siguldiete. Uzņēmēja” un biznesa ideju konkurss jauniešiem „Radi S!GULDAI”.
• Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā”, paplašinot un
palielinot atbalsta saņemšanas iespējas.

Tūrisms
• Siguldas novads ieņem trešo vietu uzņemto ārvalstu viesu tirgus daļā Latvijā aiz Rīgas un Jūrmalas;
novadam noteikta straujākā tūrisma nozares izaugsme valstī pēdējo sešu gadu laikā: 46,5%.
• Uzsākta „Siguldas Restorānu nedēļas” tradīcija.
• Izveidoti seši jauni pārgājienu un velomaršruti Siguldas novadā un apkaimē.
• Sadarbībā ar „Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību” un citām pašvaldībām realizēti „Enter Gauja”
tūrisma atpazīstamību un eksportu veicinoši projekti.
• Siguldas novada Tūrisma informācijas centrus apmeklējuši vairāk nekā 55 tūkstoši apmeklētāju.
• Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija un to pielāgošana tūrisma produktu attīstībai saņēmusi otro vietu
Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta konkursā.
• Siguldas Attīstības aģentūra piedalījusies desmit
ārvalstu tūrisma izstādēs, popularizējot zīmolu
„Enter Gauja” un Siguldas novadu kā tūrisma galamērķi.
• Atjaunota vēsturiskā staļļa ēka Siguldas pils kompleksā, tās pirmajā stāvā atklātas amatnieku darbnīcas.
• Siguldas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai uzņemta 31 delegācija.

2016.gada atskats

05 | Janvāris, 2017

Izglītība
• Pašvaldības finansējums izglītības iestāžu remontiem un labiekārtošanai pārsniedzis 646 tūkstošus
eiro.
• Saskaņā ar Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģiju veikta Laurenču sākumskolas paplašināšana – par skolas korpusu 90 skolēnu vajadzībām
pārveidota daļa no blakus esošās dienesta viesnīcas
ēkas.
• Apstiprināta Siguldas novada Izglītības nozares attīstības stratēģija 2016.–2020.gadam.
• Palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu auklītēm un audzinātājām, bērnudārzu un skolu tehniskajiem darbiniekiem, logopēdiem, kā arī profesionālās ievirzes skolu pedagogiem.
• Pašvaldība finansējusi sociālo pedagogu Siguldas
pilsētas vidusskolā, speciālo pedagogu Mores pamatskolā.

• Atklāta bērnudārza „Pasaciņa” filiāle. Gadījumos, ja
bērnam nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldības
bērnudārzā no pusotra gada vecuma, pašvaldība līdzfinansē privātā bērnudārza apmeklējumu vai auklīšu
apmaksu.
• Izstrādāti noteikumi, kas paredz iespēju bērnu mācībām 1.klasē reģistrēt elektroniski.
• Siguldas Valsts ģimnāzija atzīta par ceturto labāko
skolu Latvijā lielo skolu kategorijā. Mazo skolu kategorijā Siguldas 1.pamatskola ir 12.vietā valstī, Siguldas pilsētas vidusskola – 54.vietā.
• Novada maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem nodrošināti atvieglojumi ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai un profesionālās ievirzes izglītības nodarbību maksai Mākslu skolā un Siguldas
Sporta skolā.
• Pateicoties pašvaldības atbalstam, novada bērniem un
jauniešiem pieejami vairāk nekā 100 pulciņi un nodarbības skolās, bērnudārzos, Siguldas novada Jaunrades
centrā, Mākslu skolā un Siguldas Sporta skolā.

Sports, veselība

Sociālā joma
• Pašvaldības izdevumi sociālajai palīdzībai 2016.gadā
pārsniedza 500 tūkstošus eiro.
• Pašvaldības sociālo palīdzību saņēma 484 ģimenes,
789 personas.
• Sociālais dienests regulāri sadarbojies ar novada
Bāriņtiesas, Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem, novada
izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem un novada nevalstisko organizāciju sociālajiem darbiniekiem.
• Atbalsta programmā daudzbērnu ģimenēm iesaistījušās 359 novada ģimenes, saņemot vairākus būtiskus pašvaldības nodrošinātus atvieglojumus.

• Pašvaldības Dienas centra Koordinācijas padomē
piedalās gandrīz 20 novada biedrības, lai kopā ar
pašvaldību veiksmīgi organizētu nevalstisko organizāciju darbu novadā.
• Siguldas novadā deklarētajiem vecākiem pieejams
vienreizējs pabalsts 320 eiro apmērā par katru jaundzimušo, un tas ir viens no lielākajiem Latvijā.
• Ar pašvaldības atbalstu darbu uzsācis biedrības „Cerību spārni” sociālā atbalsta centrs „Cerību
māja”.
• Pašvaldība piešķīrusi vairāk nekā 26 tūkstošus
eiro ugunsgrēkā cietušās ēkas Leona Paegles ielā
jumta atjaunošanai.

A Allažu pagasts
• Allažu pagastā veikts grants un
asfaltseguma ceļu remonts un greiderēšana 88 kilometru garumā, izcirsti krūmi un sakoptas ceļmalas.
• Izstrādāts Allažu pamatskolas
ēkas siltināšanas projekts un
veikti remontdarbi, bet pirmsskolas izglītības grupā atsevišķa telpa pielāgota virtuves vajadzī-bām.
• Pateicoties sadarbībai ar Mākslu skolu „Baltais Flīģelis”, Allažu

pamatskolas skolēni var apgūt
pūšamo instrumentu spēli.
• Ierīkots ielu apgaismojums pie
sabiedriskā transporta pieturvietām Allažmuižā un Stīveros,
kā arī pie Allažu pagasta Tautas
nama.
• Atjaunots Allažu kapličas jumts.
• Allažu bibliotēkā uzstādīts mazuļu pārtinamais galdiņš.
• Pašvaldība sadarbojas un atbal-

sta Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru.
• Pašvaldība atbalstījusi nekustamā īpašuma – bijušā Valsts
sociālās aprūpes centra Allažu
pagasta Stīveros – pārņemšanu
pašvaldības īpašumā. Tiek meklēts atbilstošākais juridiskais risinājums, lai ēku apsaimniekošanai konkursa kārtībā piesaistītu
privātu apsaimniekotāju.

M Mores pagasts
• Mores pagastā veikts grants un asfaltseguma ceļu remonts un greiderēšana 37 kilometru garumā, izcirsti krūmi un sakoptas ceļmalas.
• Atjaunots grants segums Dārza,
Pļavas un Saules ielā.
• Iesniegts projekts, lai saņemtu
finansējumu pašvaldības iegādātajai ēkai Siguldas ielā 7, kur plānota
Mores Amatu mājas attīstība, izveidojot sociālo pakalpojumu centru
Mores pagasta iedzīvotājiem.

• Pašvaldība nodrošina bezmaksas skolēnu autobusus
13 maršrutos.
• Jau septīto gadu norisinās skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, kurā pašvaldība un 39 novada uzņēmēji nodrošinājuši darbavietas 313 skolēniem.
• Pašvaldība konkursa kārtībā 7000 eiro apmērā atbalstījusi 15 bērnu un jauniešu vasaras nometnes.
• Organizēts „Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss”,
piešķirot finansējumu jauniešu iniciatīvām neformālās izglītības un brīvā laika aktivitātēm, pasākumiem
un vides labiekārtošanai.
• Lai piesaistītu profesionālus pedagogus, pašvaldība uz amata veikšanas laiku nodrošina dzīvesvietu
dienesta viesnīcā novadā darbu sākušajiem pedagogiem.
• Speciālo pirmsskolas izglītības programmu iespējams apgūt Mores pamatskolā un bērnudārzā „Pasaciņa”. Tiek nodrošināts pašvaldības transports uz
Rīgu un Mori skolēniem, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmas.

• Mores pamatskolā atjaunota un
papildināta mācību materiālu
tehniskā bāze.
• Uzsākta Mores pagasta kapsētas digitalizācija.
• Izveidots Mores kauju piemiņas
vietu apraksts latviešu, angļu, krievu un vācu valodā kultūrvēsturiskā
mantojuma popularizēšanai.
• Mores kauju piemiņas parkā atklāta piemiņas zīme Mores kauju
1.rotas komandierim, Viestura

ordeņa kavalierim un Mores kauju piemiņas parka izveidotājam
virsleitnantam Rolandam Kovtuņenko.
• Mores pagasta Tautas namā uzstādīts mazuļu pārtinamais galdiņš.
• Atbalstīta jauniešu patriotiskās
spēles „Jaunie Rīgas sargi” norise
Mores pagastā.
• Nomainīts jumts pašvaldības
noliktavai Siguldas ielā 5.

• Ar pašvaldības līdzfinansējumu 89 tūkstošu eiro
apmērā novadā organizēti 49 sporta pasākumi.
• Atbalstīta Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga
sporta pasākumu norise Siguldā.
• Sniegts atbalsts 64 tūkstošu eiro apmērā Siguldas novada bērnu un jauniešu mācību un treniņu
darbam un augsto sasniegumu sporta nodrošināšanai.
• Iegādāts sporta inventārs novada izglītības iestādēm.
• Piešķirtas naudas balvas vairāk nekā 52 tūkstošu
eiro apmērā Siguldas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā.
• No aprīļa līdz oktobrim iedzīvotājiem nodrošinātas bezmaksas sporta nodarbības.
• Organizētas divas Siguldas novada Veselības un
sporta nedēļas.
• Atklāts 25.Latvijas Riteņbraucēju Vienības braucienam veltīts vides objekts, uz kura iegravēti teju
seši tūkstoši velobrauciena dalībnieku vārdi.
• Siguldas Sporta skolā atklāta jauna interešu izglītības programma orientēšanās sportā.
• Mācību gada laikā īstenoti aptuveni 30 Siguldas
novada skolu sporta pasākumi.
• Siguldas pilsētas vidusskolā mācības 1.klasē uzsākusi jau trešā sporta klase.

Drošība
• Turpinās novada videonovērošanas sistēmas integrācija un pilnveide.
• Pašvaldības policijai iegādāta jauna automašīna.
• Sabiedriskā kārtība nodrošināta vairāk nekā 25
publiskos liela mēroga pasākumos.
• Pārņemtas Glābšanas dienesta funkcijas Gaujas
pludmalē, vasarā nodrošinot pastāvīgu glābēju
klātbūtni pludmalē.
• Nepilngadīgo personu likumpārkāpumu profilakses ietvaros Pašvaldības policijas inspektori
viesojas novada izglītības iestādēs.
• Veikta iedzīvotāju aptauja par Pašvaldības policijas darbu; par turpmākajām prioritātēm noteikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana, informēšana un intensīvākas patruļas.
• Pašvaldības policija gājējiem bez atstarotājiem
izdalījusi vairāk nekā 1000 atstarojošo vestu.
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kultūra/Sports

Aicina izvirzīt
Aicina pieteikt kandidātus konkursam
pretendentus Siguldas novada „Siguldas novada Sporta laureāts 2016”
Gada balvai kultūrā
Lai novērtētu Siguldas novada sportistus, sporta organizācija” un „Mūža ieguldījums
Lai motivētu un godinātu cilvēkus, kuri aktīvi darbojas kultūras sfērā, šogad pirmo reizi tiks pasniegta Siguldas novada Gada balva kultūrā. Tās mērķis ir godināt kultūras darbiniekus, māksliniekus, radošos kolektīvus, biedrības, producentus, pasākumu mecenātus, kā
arī Siguldas novadā notikušo kultūras pasākumu organizatorus un
māksliniekus, kuri nozīmīgi ietekmējuši Siguldas novada kultūrvides attīstību vai apliecinājuši izcilību un kreativitāti, veidojot pozitīvu
novada publicitāti Latvijas, Eiropas vai pasaules mērogā.

Pretendentus Gada balvai kultūrā par sasniegumiem 2016.gadā līdz
17.februārim var izvirzīt 11 nominācijās: „Par mūža ieguldījumu
kultūrā”, „Izcilības balva kultūrā”, „Gada balva tautas mākslā”,
„Gada balva mūzikā”, „Gada balva mākslā”, „Gada balva skatuves
mākslās”, „Gada balva rakstniecībā”, „Gada balva novadpētniecībā”,
„Gada kultūras darbinieks”, „Gada veiksmīgākā debija” un „Gada
balva kultūras mecenātam”.
Pretendentu pieteikšanas veidlapa pieejama pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv un novada kultūras iestādēs, kā arī pašvaldības
Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3.

Siguldas pagasta Kultūras nams
aicina uz Sirsnības svētkiem
11.februārī Siguldas pagasta Kultūras namā notiks Sirsnības svētki
„Ļauj man tevi sasildīt!”.
No plkst.11.00 līdz 12.00 norisināsies spēles, rotaļas un aktivitātes
bērniem, bet plkst.12.00 sāksies bērnu koncerts, kurā piedalīsies
bērnudārza „Saulīte” audzēkņi, deju kolektīvs „Purenīte” un vokālais
ansamblis „Zibsnis”.
Plkst.15.00 notiks Siguldas pagasta Kultūras nama amatiermākslas
kolektīvu koncerts. Piedalīsies jauniešu deju kolektīvs „Vizbulīte”,
senioru deju kopa „Preilene”, pūtēju orķestris un pūtēju ansamblis
„Sigulda”, jauktais koris „Sigulda” un tautas lietišķās mākslas studijas „Vīgrieze” dalībnieces. Visas dienas garumā notiks Siguldas
novada uzņēmēju produktu prezentācija un tirdzniecība, radošās
darbnīcas un Valentīndienas pasts.
Ieeja – bez maksas.

Valentīndienas balles Siguldas novadā
Februārī Siguldas pagasta Kultūras nams un Allažu pagasta Tautas
nams aicina apmeklēt balles Valentīndienas noskaņās.
11.februārī plkst.22.00 Valentīndienas balle notiks Siguldas pagasta
Kultūras namā. Tajā spēlēs grupas „Laika upe”, „Vēja radītie”, „Laikā
pirms” un DJ Fox. Darbosies fotostūris, būs spēles, balvas un atrakcijas
kopā ar improvizatoriem Krišjāni Berķi un Elīnu Geidu. Dreskods –
sarkans! Galdiņu rezervācija līdz 9.februārim, zvanot uz tālruni
26112886. Ieejas maksa ar rezervāciju – 7 eiro, pasākuma dienā – 10 eiro.
17.februārī Allažu pagasta Tautas namā notiks balle „Mīlestības
maģija”. Par mūziku rūpēsies grupa „Apvedceļš”, bet ar aizraujošiem
trikiem pārsteigs iluzionists Valdemārs. Ieejas maksa – 7 eiro.

Morē muzikālās sacensībās
tiksies novada kori
25.februārī plkst.18.00 Mores pagasta Tautas namā notiks
skanīgs koncerts – konkurss „Koru kari Morē”.
Konkursā īpaši šim konkursam izveidotie Mores un Siguldas kori
sacentīsies skanīgumā, katrs izpildot trīs dziesmas – no teātra izrādes
vai kinofilmas, brīvās izvēles dziesmu un latviešu tautasdziesmu. Koru
sniegumu vērtēs ne tikai žūrija, bet arī skatītāji. Ieejas maksa – 1 eiro.
Plkst.21.00 balle pie galdiņiem kopā ar grupu „Kārklu blūzs”. Ieejas
maksa – 2 eiro.

stimulētu rezultātu izaugsmi, sacensību
kvalitāti un informētu sabiedrību par Siguldas novada sportistu sasniegumiem, pašvaldība organizē konkursu „Siguldas novada
Sporta laureāts 2016”.

Kandidātus līdz 27.februārim var izvirzīt
vairākās nominācijās: „Gada sportiste” un
„Gada sportists” augsto sasniegumu sportā,
„Gada jaunā sportiste”, „Gada jaunais sportists”
un „Gada komanda” bērnu un jauniešu sporta kategorijā, „Gada skolotājs”, „Gada sportiste”, „Gada sportists” un „Gada komanda”
tautas sporta kategorijā, „Neatlaidība sportā”,
„Populārākais sporta pasākums”, „Populārākā

sportā”.
Nomināciju „Populārākais sporta pasākums”
un „Populārākā sporta organizācija” apbalvojuma ieguvējus noteiks divās kārtās – par
pirmajā kārtā izvirzītajiem pretendentiem notiks elektronisks balsojums no 28.februāra līdz
13.martam. Apbalvots tiks pretendents, kurš
būs ieguvis visvairāk balsu.
„Siguldas novada Sporta laureāts 2016”
apbalvošanas ceremonija notiks 24.martā Siguldas Sporta centrā.
Kandidātu pieteikuma anketas pieejamas
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, kā arī pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.

Siguldā norisināsies Junioru pasaules
čempionāts kamaniņu sportā
4. un 5.februārī Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” norisināsies 32.Starptautiskās
kamaniņu sporta federācijas rīkotais Junioru pasaules čempionāts kamaniņu sportā,
kurā Latvijas junioru izlase cīnīsies ar spēcīgo Vācijas junioru izlasi, Austrijas, Itālijas,
Krievijas, Kanādas, ASV, Polijas, Norvēģijas,
Slovākijas, Čehijas, Ukrainas, Šveices, Ķīnas
un Francijas atlētiem.
Latvijas valsti čempionātā pārstāvēs divas
divvietīgās ekipāžas – Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Gunārs Bergs/Ralfs Vanzovičs.
Savukārt junioru sieviešu konkurencē par goda
pjedestālu cīnīsies Anda Upīte, Sigita Bērziņa,
Elīna Ieva Vītola, Laima Ligita Ose, Zelma Bite
un Elīna Žurdziņa. Junioru vīriešu konkurencē
ātrumu un meistarību demonstrēs Kristers
Aparjods, Edgars Karnītis, Gints Bērziņš,
Lūkass Krasts un Konstantīns Buglaks.
Ceturtdien, 2.februārī, plkst.19.00 Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā notiks Junioru
pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija ar

atraktīvās dziedātājas Aminatas piedalīšanos.
Tās laikā plānoti satiksmes ierobežojumi –
no plkst.18.30 līdz 19.30 satiksme būs slēgta
Ausekļa ielas posmā no Pils ielas līdz Raiņa
ielai un Pils ielas posmā no Šveices ielas līdz
Ausekļa ielai, visas dienas garumā būs slēgts
stāvlaukums Ausekļa ielā 2.
Sestdien, 4.februārī, plkst.10.00 notiks pirmais un otrais brauciens junioriem. Plkst.13.00
pirmais un otrais brauciens juniorēm. Pēc
sacensībām
apbalvošanas
ceremonija.
Savukārt svētdien, 5.februārī, plkst.10.00
norisināsies pirmais un otrais brauciens junioru divnieku ekipāžām, bet plkst.12.30 –
komandu stafete. Pēc sacensībām – apbalvošanas ceremonija.
Abās sacensību dienās – 4. un 5.februārī – braucienu starplaikos bērniem un pieaugušajiem būs
iespēja izmēģināt īstas sporta ragavas, darboties
radošās aktivitātēs, piedalīties loterijā, atrakcijās
un citās izklaidēs. Skatītājus uzmundrinās
dīdžeji un mūziķi – 4.februārī uzstāsies Fēlikss
Ķiģelis, bet 5.februārī – Ozols.

Siguldas Sporta skolas aktualitātes
• U16 grupas basketbolisti ar uzvaru sākuši
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas otro
posmu – ar rezultātu 87:52 uzvarēta Liepājas
komanda. Rezultatīvākais ar 28 punktiem Siguldas komandā bija Roberts Bērze.
• 13.janvārī Fischer Slēpošanas centrā notikušajā skolēnu ziemas čempionāta „S! – Fischer”
pirmajā 200 metru sprinta posmā 230 dalībnieku konkurencē distanču slēpošanas nodaļas
audzēkņi guva labus rezultātus. Pirmo vietu
V10 grupā (2006.–2007.gadā dzimušie) izcīnīja Dāvis Kalniņš, trešajā vietā – Emīls Vilkājis. V14 grupā (2002.–2003.gadā dzimušie)
trešajā vietā – Oskars Veits. S14 grupā (2002.–
2003.gadā dzimušie) otrajā vietā – Sindija
Turauska, trešajā vietā – Kristīne Brunere.
V18 grupā (1998.–1999.gadā dzimušie) trešajā
vietā – Kristaps Kārkliņš.
• Skolas vieglatlēti 14.janvārī Kuldīgā startēja

Latvijas Vieglatlētikas savienības Kausa izcīņas sacensībās. U16 vecuma grupā otro vietu
2000 metru distancē izcīnīja Estere Vīksne,
60 metru distancē bronzas medaļa Artūram
Šķesteram.
• 14. un 15.janvārī Vietalvā notikušajā Latvijas
čempionāta distanču slēpošanā pirmajā posmā
divas uzvaras izcīnīja skolas audzēkne Kristīne
Brunere – pirmo vietu S16 grupā 2,5 kilometru garā distancē gan klasikā, gan brīvajā
stilā.
• Izsludināta papildu uzņemšana Basketbola nodaļā. Trenēties aicināti 2005.gadā dzimuši un jaunāki puiši un meitenes. Skola
piedāvā regulārus treniņus, transportu uz
treniņu norises vietu, kā arī vasaras treniņnometnes. Papildu informācija, zvanot uz tālruni 22022898 vai rakstot uz e-pasta adresi
sportaskola@sigulda.lv.
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Iedzīvotājus aicina
ieteikt speciālistus
Veselības dienai
No 24. līdz 30.aprīlim Siguldas novadā norisināsies Veselības
un sporta nedēļa, kuras ietvaros sestdien, 29.aprīlī, jau vienpadsmito reizi notiks arī Veselības diena.
Veselības dienā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus,
veikt veselības pārbaudes un gūt vērtīgu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, bet visas nedēļas garumā būs iespēja piedalīties
dažādās sporta nodarbībās bez maksas. Pasākuma organizatori
aicina novada iedzīvotājus sniegt ierosinājumus par speciālistiem,
pārbaudēm, nodarbībām un lektoriem, kurus tie vēlētos apmeklēt Veselības un sporta nedēļas laikā, līdz 20.februārim rakstot uz
e-pasta adresi prese@sigulda.lv vai zvanot uz tālruni 80000388.
Tāpat aicināti pieteikties sadarbības partneri un speciālisti, kuri
vēlas iesaistīties Veselības un sporta nedēļas aktivitātēs.

Ziņas īsumā
Siguldas novadā pērn reģistrēti 97 jauni uzņēmumi

SIA „Lursoft IT” sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru, analizējot jauno
uzņēmumu skaita pieaugumu, secinājusi, ka jaunu uzņēmumu skaits
gada laikā pieaudzis 50 pašvaldībās. Jaunu uzņēmumu skaita ziņā
Siguldas novads, kur pērn reģistrēti 97 jauni uzņēmumi, apsteidz
tādas Latvijas lielās pilsētas kā Valmiera, Jēkabpils, Ventspils un
Rēzekne.

SABIEDRĪBA

Siguldas novadā dzimstības
rādītāji sasniedz jaunu rekordu
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā sasniegts jauns jaundzimušo novadnieku rekords –
2016.gadā Siguldas novadā reģistrēti 266 jaundzimušie, kuru pirmā deklarētā dzīvesvieta ir
Siguldas novads,– 132 zēni un 134 meitenes.
2015.gadā Siguldas novadā reģistrēti 226 jaundzimušie, 2014.gadā – 265 mazuļi, savukārt
2013.gadā – 247 jaundzimušie novadnieki. Kopā
ar tiem 2016.gadā dzimušajiem mazuļiem, kuri
ir deklarēti Siguldas novadā, bet šī ir jau viņu
otrā deklarētā dzīvesvieta, pašlaik Siguldas novadā ir 280 deklarēto mazuļu.
2016.gadā Siguldas novadā trešais bērniņš piedzimis 44 ģimenēs, bet ceturtais bērniņš – 10
ģimenēs. Sešās ģimenēs sagaidīts piektais mazulis, savukārt vienā – sestais. Piecās ģimenēs
dzimuši dvīnīši, savukārt vienā ģimenē dzimuši trīnīši. Izprotot, ka jaunajai ģimenei nepieciešams papildu atbalsts, Siguldas novada pašvaldība trīnīšu ģimenei piešķīra pabalstu 4269
eiro apmērā. Atgādinām, ka joprojām Siguldas
novadā ir viens no lielākajiem jaundzimušo pabalstiem – 320 eiro.
Populārākie vārdi, kas doti 2016.gadā dzimušajām meitenēm, bija Elza, Anna, Emīlija un
Paula, savukārt zēniem – Dominiks, Jēkabs un

Siguldā atklās Eiropas gastronomijas reģionu 2017

28.janvārī Livonijas ordeņa Siguldas
pilī norisināsies Eiropas gastronomiSiguldas Attīstības aģentūras Uzņēmējdarbības atbalsta punkta
jas reģiona 2017 atklāšanas pasākums –
klients – Norvēģijas uzņēmums – meklē nekustamo īpašumu Sigul- „Ziemas garšu svinēšana”. Pasākuma laikā
das novadā ražošanas izveidei. Plānotais darījuma veids – noma. Tiek
no plkst.12.00 līdz 16.00 apmeklētāji aicināti
meklēts ērti sasniedzams īpašums ar apkurināmu ražošanas ēku
izbaudīt Rīgas–Gaujas reģiona šefpavāru uz
400–500 m² platībā un auksto noliktavu 2000 m² platībā. Piedāvā- uguns gatavotos ēdienus, apvienojot pirmatjumus lūdzam iesniegt līdz 31.janvārim, rakstot uz e-pasta adresi
nīgo un mūsdienīgo.
Uzņēmējs meklē nekustamo īpašumu komercdarbībai

ina.stupele@sigulda.lv vai zvanot uz tālruni 29414798.

Pašvaldība novada senioriem dāvina trenažierus

Siguldas novada pašvaldība ieplānojusi līdzekļus, lai iegādātos
trenažierus un citas veselību un aktīvu dzīvesveidu attīstošas lietas
Siguldas novada senioriem. Apzinot senioru vēlmes, Siguldas, Siguldas pagasta un Jūdažu seniori saņems trenažierus, Allažu pagasta
seniori dāvanā saņems pieredzes apmaiņas braucienu, savukārt Mores pagasta senioriem tiks iegādāts nepieciešamais mūzikas centrs.

Par mazumtirdzniecības veikala būvniecības ieceres publisko
apspriešanu

Līdz 13.februārim Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7 var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju mazumtirdzniecības
veikala jaunbūves iecerei Rīgas ielā 2, Siguldā. Būvniecības ieceres
prezentācijas pasākums plānots 7.februārī plkst.17.00 Siguldas
novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7. Atsauksmes var iesniegt līdz 13.februāra plkst.18.00. Plašāka informācija par būvniecības ieceri, būvniecības ieceres plāns, kā arī grafiskie attēli apskatāmi pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Būvniecība” – „Plānošana” –
„Aktuāli paziņojumi”.

Izbeigtas līgumattiecības ar Nākotnes ielas pārbūves veicējiem;
tiks izsludināts jauns iepirkums

Pašvaldība ir izbeigusi līgumattiecības ar Nākotnes ielas posma pārbūves veicējiem – pašvaldības izsludinātajā iepirkumā
uzvarējušo uzņēmumu SIA „Iko”. Līdz šim Nākotnes ielas posmā
no Tilta ielas līdz Riekstu ielai paveiktie darbi vērtējami kā
kvalitatīvi, taču tie veikti ļoti novēloti un nav izpildīti termiņā.
Pašlaik tiek gatavoti dokumenti jauna iepirkuma izsludināšanai, lai
grantētās Nākotnes ielas pārbūves darbi, pēc kuru pabeigšanas tiks
izbūvēts asfalta segums, varētu tikt turpināti pēc iespējas ātrāk –
iestājoties piemērotiem laikapstākļiem.

Edvards. Jau sešus gadus Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveic
novadā dzimušos novadniekus un viņu ģimenes.
Mazie novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņem īpaši veidotu monētu, kurā iegravēts
novada ģerbonis un mazuļa dzimšanas gads.
2016.gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi un
viņu ģimenes tiks godinātas 4.februārī, un par
to tiks informētas, pa pastu saņemot ielūgumu.
Dzimstības rekords 2016.gadā sasniegts arī Siguldas novada pašvaldībai piederošajā Siguldas
slimnīcā – tur pieņemtas 1016 dzemdības. Tas ir
absolūtais rekords kopš 1950.gada, kad Siguldas
slimnīca dibināta. 2016.gada Siguldas slimnīcas
Dzemdību nodaļas statistika pārsniegusi mazo
dzemdību nodaļu kategorijas rādītājus, kas starptautiskā vērtējumā ir līdz 960 dzemdībām gadā.
2016.gadā novadā reģistrētas 195 laulības – 121 Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā un 74 novada
baznīcās. Atgādinām, ka gadījumos, kad abu personu deklarētā dzīvesvieta Siguldas novadā ir ne
mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par laulības
reģistrāciju iesniegšanas dienas, laulības reģistrācija ir bez maksas. Iespēju salaulāties bez maksas
pērn izmantojuši 12 pāri, bet 10 pāri, kuros viens no
laulātajiem ir siguldietis, laulājušies par puscenu.

Ziemas izaicinājumu pieņēmuši un uz uguns
ēdienus gatavos seši Rīgas–Gaujas reģiona restorāni: „Valmiermuižas alus virtuve”, „Ostas skati”,
„Mālpils muiža”, „Kungu rija”, „Bīriņu pils”, kā
arī restorāns „Garšas frekvence”, kas pasākuma
apmeklētājiem piedāvās baudīt dažādas zupas,
sautējumus, ziemas sezonas desertus un karstos
dzērienus, kuru cenas būs no 3 līdz 5 eiro.
Kamēr uz uguns gatavosies ēdiens, par autentisku mūziku gādās grupas „Auļi” un „Iļģi”.
Rīgas–Gaujas reģionā, kas 2017.gadā ieguvis
tiesības kļūt par Eiropas gastronomijas reģionu,
sadarbojas Rīgas, Siguldas, Cēsu un Valmieras
pašvaldība, kuras visa gada garumā piedāvās

plašu gastronomijas pasākumu programmu. Siguldas novada Tūrisma informācijas centros jau
kopš janvāra var iegādāties Rīgas–Gaujas reģiona oficiālos suvenīrus – „Rāmkalnu” cidoniju
un rabarberu sukādes, Dr.Tereško zāļu tēju no
Gaujas ielejas, kā arī „Birzī” bērzu sulu sīrupu.
Siguldā Eiropas gastronomijas reģiona programmas ietvaros norisināsies pērn veiksmīgi uzsāktā Siguldas Restorānu nedēļa, kas šogad notiks no 24. līdz 30.aprīlim, kā arī no 6. līdz 12.novembrim. Īpašs nakts restorāna piedāvājums
plānots „Stādu parādes” laikā, ļaujot apmeklētājiem izbaudīt gastronomijas performanci naksnīgi skaistajā Siguldas pavasarī. Siguldas novada svētku laikā plānots īpašs Svētku restorāns
bērniem, kuru iesildīs Siguldas un apkaimes
restorānu īpašās ēdienkartes bērniem, īstenojot
veselīga uztura kampaņu. Arī vasarā visu lielo
kultūras pasākumu laikā apmeklētājus priecēs
reģiona labākie šefpavāri, piedāvājot īpašus pārsteigumus no sezonālajiem reģiona produktiem.
Plašāka informācija par projekta aktivitātēm
pieejama interneta vietnē www.rigagauja.lv.

Par Siguldas novada Attīstības programmas
2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, pašvaldībām, lai izpildītu savas funkcijas likumā noteiktajā kārtībā,
ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12.panta pirmā daļa nosaka: vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības
attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus,
detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
Saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Minis-

tru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu Siguldas novada Dome
2017.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu (protokols
Nr.2, §3) „Par Siguldas novada Attīstības programmas 2018.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu”,
ievērojot Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.–2038.gadam un izvērtējot
nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona un
blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus.
Siguldas novada Attīstības programmu 2018.–
2024.gadam plānots izstrādāt līdz 2017.gada
beigām.
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Pasākumi

Kultūra
28.01.
28.01.
31.01.
04.02.
07.02.
09.02.
09.02.
11.02.
11.02.
11.02.
11.02.
11.02.
11.02
14.02.
15.02.
15.02.
17.02.
18.02.
18.02.
18.02.
19.02.
23.02.
24.02.
25.02.
25.02.
25.02.
25.02.
27.02.–
03.03.

plkst.12.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī
Eiropas Gastronomijas reģiona atklāšanas pasākums.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Rokenrola svētki kopā ar grupu „Big Al&The Jockers”.
KONCERTS PĀRCELTS uz 4.februāri plkst.19.00. Iegādātās biļetes būs derīgas.
plkst.12.00 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu tikšanās ar mākslinieci Unu Leitāni.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sveču diena. Radošā sveču liešanas darbnīca.
Ieeja – bez maksas
plkst.10.00 Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Pasaules Drošāka interneta dienai veltīti informatīvi pasākumi „Kopā par labāku
internetu!”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu cikls bērniem un jauniešiem „Kāpēc tā?”. Jautājumu un atbilžu vakars
par dzīvniekiem.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sarunu cikls „Mana laimes formula” kopā ar radio balsi un rakstnieku Dzintaru
Tilaku un dziesminieku, komponistu Āri Ziemeli.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sirsnības svētki „Ļauj man tevi sasildīt!”. Siguldas novada uzņēmēju produktu
prezentācija un tirdzniecība, radošās darbnīcas, Valentīndienas pasts.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sirsnības svētki „Ļauj man tevi sasildīt!”. Spēles, rotaļas un atrakcijas bērniem.
Dalība – bez maksas
plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sirsnības svētki „Ļauj man tevi sasildīt!”. Bērnu koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sirsnības svētki „Ļauj man Tevi sasildīt!”. Siguldas pagasta Kultūras nama
amatiermākslas kolektīvu koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Rīgas saksofonu kvarteta un Kristīnes Gailītes koncertprogramma „Ziemas šūpulī”.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide
plkst.22.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Valentīndienas balle ar grupām „Laika upe”, „Vēja radītie”, „Laikā pirms”, DJ Fox.
Biļetes cena ar rezervāciju – 7 eiro, pasākuma dienā – 10 eiro
plkst.14.00 Turaidas muzejrezervātā
Pasākums „Rakstniecei Astrīdai Beinārei – 80”.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas novada bibliotēkā
Siguldieša Jura Sārņa autobiogrāfiskās grāmatas „Atmiņas neizgaist” atvēršana.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”. Saruna ar ceļotāju Bruno Šulcu par velokāpienu Muztagatā.
Ieejas maksa – 1,50 eiro
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
Balle „Mīlestības maģija” kopā ar grupu „Apvedceļš” un iluzionistu Valdemāru.
Ieejas maksa – 7 eiro
plkst.17.00 „Baltā Flīģeļa” izstāžu zālē
Cimdu izstādes „Ziemas rota” atklāšana.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Pēc Jettes Užānes dienasgrāmatām radīta kustību izrāde „Man gribas iet...”.
Biļetes cena – no 4 līdz 8 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide
plkst.19.00 „Baltā Flīģeļa” izstāžu zālē
Elīnas Apsītes stāstījums par Jettes Užānes dzīvi.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 pašvaldības Pakalpojumu centra ēkā Raiņa ielā 3
Siguldas Tautas teātra izrāde „Vajadzīgs melis”.
Ieejas maksa – 2 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1,50 eiro
plkst.17.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu vakars. Karitas Plakanes ceļojums uz troļļu zemi Norvēģiju.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Grupas „Tango Sin Quinto” un Aijas Vītoliņas koncertprogramma „Atgriezties
dienvidos/Vuelvo al Sur”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro
plkst.12.00 koncertzāles „Baltais Flīģelis” foajē
Alīdas Lindes lietišķās mākslas studijas pop-up izstāde un meistarklases cimdu adīšanā.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
IV Latvijas mūzikas skolotāju festivāla noslēguma koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Mores pagasta Tautas namā
Skanīgais koncerts – konkurss „Koru kari Morē”.
Ieejas maksa – 1 eiro
plkst.21.00 Mores pagasta Tautas namā
Balle ar grupu „Kārklu blūzs”.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.15.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Starpdisciplinārā nedēļa „Spožais baroks „Baltajā Flīģelī””.
Ieeja – bez maksas

Izstādes

31.01.–
28.02.

Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Mākslinieces Unas Leitānes ilustrāciju izstāde Māras Zālītes grāmatai
„Mamma un tētis kūrortā”

Nākamais izdevums 24. februārī

01.02.–
17.02.
01.02.–
28.02.
02.02.–
22.02.
03.02.–
28.02.
04.02.–
28.02.
06.02.–
28.02.
06.02.–
28.02.
06.02.–
11.02.
06.02.–
28.02.
13.02.–
28.02.
13.02.–
28.02.
18.02.–
18.03.
20.02.–
28.02.
20.02.–
28.02.
Līdz
05.03.

Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde par drošu internetu „Cik gudrs interneta lietotājs esi tu?”
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
„Uz Alūksnes kļavlapām rakstītas rindas...”. Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 95
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Audzēkņu darbu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
„Dieva uguns skartā”. Rakstniecei Astrīdai Beinārei – 80
Allažu pagasta bibliotēkā
Vijas Vāveres fotogrāfiju izstāde
Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu un grāmatu izstāde no bibliotēkas fondiem „Veltījums Mārai Zālītei”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Par lietām, kas nedeg ugunī”. Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai
darbiniecei Mārai Zālītei – 65
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Informējoša izstāde „Pasaules Drošāka interneta diena 2017”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Izstāde „Ziemas sports Siguldā”
Allažu pagasta bibliotēkā
Pirmsskolas bērnu radošo darbu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Iemīļotam bērnu grāmatu varonim kurmim veltīta literārā izstāde „Mūžīgais racējs”
„Baltā Flīģeļa” izstāžu zālē
Jettes Užānes cimdu izstāde „Ziemas rota”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Dzimtās valodas dienai veltīta izstāde „Diža mana valodiņa”. Latviešu valodas
daudzveidīguma atainojums tautasdziesmās
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Klausīšanās arī ir darbs”. Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei – 95
Nodarbību centrā „Namiņš” Oskara Kalpaka ielā 11
Daces Ūdres fotogrāfiju izstāde „Tautisks”

Sports

02.02.

plkst.17.00 Fischer Slēpošanas centrā
Slēpošanas seriāla „Siguldas ziemas apļi 2017” trešais posms
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
02.02. plkst.19.00
32.Junioru pasaules čempionāta kamaniņu sportā atklāšanas ceremonija
Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
04.02. plkst.10.00
32.Junioru pasaules čempionāts kamaniņu sportā – sieviešu un vīriešu individuālie braucieni
plkst.10.30 Siguldas Pilsētas trasē
04.02. Kalnu
slēpošanas sacensību „Vilciņa kauss” otrais posms
plkst.15.00 Siguldas Sporta skolā
04.02. VEF
Latvijas Jaunatnes basketbola līga; U15 grupa;
Siguldas Sporta skola–I.Miglinieka Sporta skola
Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
05.02. plkst.10.00
32.Junioru pasaules čempionāts kamaniņu sportā – divvietīgo ekipāžu braucieni
plkst.11.00 Siguldas Sporta skolā
05.02. VEF
Latvijas Jaunatnes basketbola līga; U15 grupa; Sigulda–Gulbene
plkst.11.00
Viesnīcā „Hotel Kaupo”
05.02. Siguldas pāru
kauss biljardā; disciplīna „POOL9”
plkst.11.00
Fischer
Slēpošanas centrā
10.02. Siguldas novada atklātās
sacensības distanču slēpošanā un skolēnu ziemas čempionāta „S! – Fischer 2017” trešais posms
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
11.02. Latvijas
čempionāta fināls 64 lauciņu dambretē; U10 grupa
Siguldas Pilsētas trasē
11.02. plkst.11.00
Siguldas Sporta skolas sacensības kalnu slēpošanā
plkst.9.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā
14.02. „Lāses
kauss 2017” volejbolā skolām
Fischer Slēpošanas centrā
16.02. plkst.17.30
Slēpošanas seriāla „Siguldas ziemas apļi 2017” ceturtais posms
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
18.02. Bērnu
sporta rīts
plkst.11.00
Siguldas 1.pamatskolā
18.02.– 9.Starptautiskais
džudo turnīrs „Sigulda 2017”

19.02.
18.02.
19.02.
19.02.

28.02.

plkst.18.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
Sacensību „Ice on Fire” un „Showel Race Super Stage” ceturtais posms
plkst.13.00 Viesnīcā „Hotel Kaupo”
Siguldas tautas turnīrs biljardā; disciplīna „POOL8”
plkst.17.00 Siguldas Sporta skolā
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga; U16 grupa; Sigulda–Ogre
plkst.9.00 Siguldas Sporta skolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības basketbolā A un B grupām

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā decembrī
Reģistrēti 27 jaundzimušie – 14 meitenes un 13 zēni.
Bērniem doti vārdi: Enija, Paula Patrīcija, Beāte Odrija, Zane, Beāte, Paula, Marta Hanna,
Nikola, Elza, Liene, Nate, Marta, Gerda, Maija, Jēkabs, Niks Nils, Ralfs, divi Gustavi, Krišjānis, Jānis, Olivers, divi Eduardi, Dominiks, Henriks, Patriks.
Reģistrētas deviņas laulības, no tām viena baznīcā.

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

