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Apstiprināts 2018.gada
Siguldas novada pašvaldības budžets

25.janvārī Siguldas novada pašvaldības
domes sēdē tika apstiprināts 2018.gada
pašvaldības pamatbudžets 27 313 523 eiro
apmērā, kas sastāv no 20 910 523 eiro ieņēmumiem, 3 044 022 eiro ietaupījuma no
2017.gada, kā arī aizņēmuma Valsts kasē
3 358 978 eiro apmērā. Investīciju projektu īstenošanai šogad plānots piesaistīt
līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kā arī ņemt kredītu Valsts kasē.
Plānots, ka 2018.gadā pašvaldība kopumā
apgūs vairāk nekā 41 miljonu eiro, tajā
skaitā veiks investīcijas novada attīstībā
vairāk nekā 21 miljona eiro apmērā.

2018.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
plānoti 13 745 144 eiro un speciālās valsts
budžeta dotācijas 216 917 eiro, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 563 897 eiro.
Pašvaldības pamatbudžetu veido arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem un citiem maksas
pakalpojumiem – 914 567 eiro, no valsts un
pašvaldības nodevām, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma – 322 461 eiro,
kā arī valsts un pašvaldību transfertiem –
4 364 454 eiro.
Lielākie izdevumi 2018.gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 13,2 miljoni eiro,
tajā skaitā 2,7 miljoni eiro mērķdotācija pedagogu algām. Kultūrai plānoti vairāk nekā
11,3 miljoni eiro, sportam – turpat viens miljons eiro, savukārt izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām – vairāk nekā 1,4 miljoni eiro.
Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanai, kā arī remontam paredzēti vairāk nekā 5 miljoni eiro, tajā skaitā
1,4 miljoni eiro no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, 3,2 miljoni eiro – aizņēmumi
no Valsts kases, 0,47 miljoni eiro – valsts
mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem. Pašvaldības īpašumā esošo ēku un
teritoriju uzturēšanai, remontdarbiem un
kopšanai, tajā skaitā lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai un izbūvei, ielu
apgaismošanai un citiem darbiem ieplānoti turpat četri miljoni eiro. Pašvaldības
aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra”
deleģētajām funkcijām – Siguldas novada
Tūrisma informācijas centra, Gūtmaņalas

mērķtiecīgi strādājot pie ielu un ceļu tīkla
sakārtošanas. Daļu no šogad īstenojamajiem
projektiem ir ieteikuši novada iedzīvotāji,
piedaloties akcijā „Dāvini ideju domei”, kā
arī apmeklējot ikgadējās tikšanās ar pašvaldības darbiniekiem, – daži ieteikumi paveikti jau pērn, bet vairāki tiks īstenoti šogad.
2018.gads ir Latvijas simtgades gads, kurā
mēs, Siguldas novada iedzīvotāji, mantojumā
nākamajām paaudzēm atstāsim paliekošas
vērtības – šogad pēc rekonstrukcijas durvis
vērs Siguldas novada Kultūras centrs un
Siguldas pils komplekss. Šogad tiks uzsākta Siguldas Jaunās pils rekonstrukcija, lai
nākotnē to atvērtu iedzīvotājiem, apmeklētājiem, kultūras un mākslas baudītājiem.
Kopējās investīcijas no pašvaldības budžeta,
plānotā Eiropas Savienības fondu piesaistītā
finansējuma un aizņēmuma līdzekļiem šogad
pārsniegs 21 miljonu eiro, kas tiks ieguldīti
infrastruktūras sakārtošanā,” skaidro Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

Nozīmīgākie
Siguldas novada pašvaldības
finansiālie ieguldījumi 2018.gadā

Tūrisma informācijas centra, Uzņēmējdarbības atbalsta punkta, Siguldas novada
identifikācijas karšu programmas un Livonijas ordeņa Siguldas pils darbības nodrošināšanai, Siguldas pils kompleksa attīstīšanai
un Siguldas vizuālās identitātes tematiskā
plānojuma izstrādei – plānots izlietot vairāk
nekā miljonu eiro. Sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai plānots izlietot vairāk nekā
363 tūkstošus eiro, vides aizsardzībai –

295 tūkstošus eiro, sociālajai aizsardzībai –
vairāk nekā divus miljonus eiro.
2018.gadā Siguldas novada pašvaldība no
sava budžeta veiks iemaksas 394 464 eiro
apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā (FIF) finansiāli vājāko pašvaldību
atbalstam.
„Siguldas novada pašvaldība jau 2017.gadā
iesāka vērienīgu infrastruktūras objektu
sakārtošanu. Šogad turpināsim iesākto,

Izglītība un sports
l Darbu uzsākšana Siguldas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvei, jaunas ēkas piebūvei un
materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai.
l Siguldas 1.pamatskolas pārbūves projekta izstrāde; projekta pirmās kārtas darbu
realizēšana.
l Allažu pagasta pārvaldes un pirmsskolas
izglītības grupu pārbūves projektēšana un
darbu uzsākšana.
l Siguldas pilsētas vidusskolas 1.mākslu
klases atvēršanai Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” nepieciešamā inventāra iegāde.
l Dokumentācijas sagatavošana ēkas projektēšanai Siguldas novada pašvaldības
Pakalpojumu centra, Siguldas novada bibliotēkas, senioru, bērnu un jauniešu satikšanās vietas izveidei Raiņa ielā 3, Siguldā.
l Pirmsskolas pedagogu un pedagogu palīgu,
kā arī izglītības iestāžu atbalsta un tehnisko darbinieku atalgojuma palielinājums.
l Bērnudārza „Tornīši” teritorijas labiekārtošanas projekta izstāde.
Turpinājums 2.lpp.
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Apstiprināts 2018.gada Siguldas novada pašvaldības budžets
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
• Līdzfinansējums projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanai Laurenču sākumskolā, Siguldas
1.pamatskolā, Mores pamatskolā un projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai Siguldas 1.pamatskolā, Allažu pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā, kā arī vairāku projektu īstenošanai
Siguldas novada Jaunrades centrā.
• Skolēnu nodarbinātības projekta īstenošana.
• Elektroierīču termogrāfija visās izglītības iestādēs.
• Atbalsts 50 sporta pasākumu organizēšanai, tajā skaitā 49.FIL Eiropas čempionātam un Pasaules kausa posmam kamaniņu sportā, IBSF Pasaules kausa posmam
bobslejā un skeletonā, Pasaules čempionātam orientēšanās sportā, EFOL Eiropas
meža darbinieku čempionātam orientēšanās sportā, Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienam un citiem.
• Peldēšanas un distanču slēpošanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu
skolēniem Siguldas Sporta centrā.
• Turpināsies projekta „Esi vesels Siguldas
novadā!” īstenošana, kura laikā novadniekiem tiks piedāvātas bezmaksas sporta
nodarbības.
Kultūra un tūrisms
• Siguldas novada Kultūras centra pārbūves
pabeigšana un akustiskajām prasībām atbilstošu krēslu iegāde.
• Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas uzsākšana.
• Siguldas pils kompleksa ēku pārbūves un
teritorijas labiekārtošanas projekta noslē-

•

•
•

•

gums, vasaras paviljona izveidošana, kā arī
nomnieku piesaiste un vasaras kultūras
programmas nodrošināšana.
Pārvietojamo krēslu iegāde Siguldas pilsdrupu estrādei un citiem brīvdabas pasākumiem.
Mores pagasta bibliotēkas telpu remonts
un pārcelšana uz pagasta pārvaldes ēku.
Atbalsts kultūras projektu organizēšanai
un kultūras pasākumu norisei, tostarp
Siguldas Opermūzikas svētkiem, vasaras saulgriežu svinībām Turaidā, „Sunset
Festival”, TV3 sezonas atklāšanas pasākumam, Stādu parādei, grupas „Instrumenti”
koncertam un citiem.
Atbalsts amatiermākslas kolektīvu dalībai
XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI
deju svētkos.

Ielas, ceļi, ietves
• Valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no
Saules ielas līdz Ventas ielai, kā arī gājēju
ietves izbūve gar autoceļu A2 no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldā.
• Cietā seguma izbūve Meldru un Doņu ielā,
kā arī Miera ielas pārbūve Siguldā.
• Ielu seguma atjaunošana Pulkveža Brieža
ielā no valsts autoceļa A2 līdz aplim krustojuma zonā ar Strēlnieku ielu un Lāčplēša
ielā no Čakstes ielas līdz Cēsu ielai Siguldā
un Birztalu ielā Allažos.
• Apjomīga grantēto ceļu sakārtošana, tostarp grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšana lokālos ceļa posmos autoceļiem Allažu pagastā: Pullēni–Strazdiņi
(C36), Vecumnieki–Bisenieki (C4), Vecumnieki–Pullēni (C3), Baznīca–Kapliča (C2),
Pansionāts–Alkšņi (C1), Darbnīca–Stīpnieki–Bulduri (C13), Kalni–Pādes (C27),
kā arī Šķiliņi–Ozolkalns (C18).

Siguldas novada pašvaldības domes sēdē
2018.gada 11.janvārī
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
• Apstiprināti precizējumi saistošajos noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
2017.gada 21.decembrī
• Nolemts noslēgt nomas līgumus par telpām
Rīgas ielā 1 ar biedrību „Aicinājums Tev”
un biedrību „Cerību spārni” līdz 2024.gada
11.aprīlim.
• Palielināts SIA „Saltavots” pamatkapitāls.
• Noteikts attiecināmo izmaksu apmērs telpu nomai šādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novada iedzīvotājiem:
„Specializēto darbnīcu pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem
nodrošināšana”, „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma sniegšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un funkcionāliem
traucējumiem” un „Dienas aprūpes centra
pakalpojums personām ar garīga rakstura
traucējumiem”.
• Apstiprināta Siguldas pilsētas SIA „Jumis” maksa par sadzīves atkritumu sa-

vākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un citām normatīvajos aktos
noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, –
6,83 eiro/m3 bez PVN.
• Apstiprināta Siguldas novada Attīstības
programma 2018.–2024.gadam.
• Izdarīti grozījumi iekšējos noteikumos
„Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Siguldas novadā”, pašvaldības domes lēmumos „Par Administratīvās komisijas
izveidošanu”, „Par Siguldas novada Pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu”, „Par kredīta ņemšanu” un „Par aizņēmuma ņemšanu”, „Par līdzfinansējuma
piešķiršanu kultūras projektiem”, kā arī
pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”
nolikumā.
• Apvienojot vairākus nekustamos īpašumus
un pārdalot robežas, izveidoti īpašumi adresē Mazā Saules iela, Mazā Saules iela 2 un
Mazā Saules iela 4, Sigulda.

• Dubultās virsmas apstrāde C24 autoceļam posmā no valsts reģionālā autoceļa
Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) līdz Pelītēm (Kreiļu ceļš) Siguldas pagastā.
• Lokālu vietu krasta nostiprināšana un
gājēju/veloceliņa remontdarbi Šveices
ielā Siguldā.
• Akseles tilta pār Mergupi Mores pagastā
projektēšana un remontdarbu veikšana.
• Turpināsies Lauku, Helmaņa un Jūdažu ielas pārbūves, kā arī Ābeļdārza ielas
savienojuma ar Avotu, Pīlādžu, Ābeļu
un Dailes ielu Siguldas pagastā projektēšana.
• Kalmju, Mālkalnu, Vizbuļu, Doņu, Atbrīvotāju un Oskara Kalpaka ielas Siguldā pārbūves projektēšana.
• Oskara Kalpaka, Pils, Jāņa Čakstes un
Raiņa ielas krustojuma Siguldā pārbūves par apļveida krustojumu projektēšana.
• Noliktavu ielas, gājēju ietves Bebrenes
ielā un Ausekļa ielas gājēju pārejas Siguldā projektēšana.
• Ielu un ceļu apsaimniekošana ziemas un
vasaras sezonā, ielu marķējuma un ceļazīmju atjaunošana.
Vide un apzaļumošana
• Siguldas vizuālās identitātes tematiskā
plānojuma izstrāde.
• Siguldas novada Teritorijas plānojuma
grozījumu izstrāde.
• Zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma
izveide.
• Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana.
• Raiņa parkā esošo rotaļu elementu remontdarbi, atjaunošana un jaunu rotaļu
elementu izbūve.

• Izbeigta lokālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Leona Paegles
ielā 21, Leona Paegles ielā 19, Jāņa Poruka ielā 14, Jāņa Poruka ielā 13, Jāņa
Poruka ielā 12A, Jāņa Poruka ielā 11,
Lāčplēša ielā 9A, starpgabalā ar kadastra apzīmējumu 8015 002 007 un daļā no
Ainas ielas, Jāņa Poruka ielā, Leona Paegles ielā, Siguldā.
• Apstiprināti izsoles noteikumi pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Jaunsētas”-3, Siguldas pagastā, pārdošanai izsolē.
• Izsolē nodotas pašvaldībai piederošās
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 1211 kapitāla
daļas.
• Atsavināšanai (pārdodot izsolē) nodotas
automašīnas „Renault Thalia” un „Ford
Transit”.
• Apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos „Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”, „Siguldas
novada pašvaldības nolikums” un „Par
kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas privātai izglītības iestādei un
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem”.
• Nolemts atsavināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu Šveices ielā 8B, Siguldā, paziņojumu nosūtot pirmpirkuma
tiesīgajai personai.

• Jaunu apstādījumu veidošana un esošo
atjaunošana.
• Mores kauju piemiņas parka centrālā
pieminekļa remonts.
• Strūklakas atjaunošana pie Siguldas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas.
• Spieķu parka labiekārtošana un atjaunošana.
• Ielu apgaismojuma modernizēšana.
• Līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu ēku pagalmu un piebraucamo ceļu
infrastruktūras sakārtošanai, individuālo ēku ūdens un kanalizācijas inženierkomunikāciju pieslēgumu nodrošināšanai.
• Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana, jaunas lietus ūdens sistēmas attīrīšanas iekārtu izbūve.
Sociālā joma un sabiedrība
• Siguldas mobilās lietotnes un ID karšu
programmas attīstīšana.
• Mores Amatu mājas pārbūves darbu uzsākšana un sociālo pakalpojumu attīstīšana.
• Ēkas Institūta ielā 5, Siguldas pagastā,
siltināšana.
• Sociālās aprūpes mājas „Gaismiņas”
ēkas siltināšana un apkures katla nomaiņa.
• Allažu pagasta kapličas remontdarbi.
• Mores pagasta pārvaldes ēkas pieslēgšana katlumājai un remontdarbi.
• Pašvaldības pakalpojumu pieejamības
un kvalitātes uzlabošana.
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana novada trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
• Līdzfinansējums biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

• Samazināta pusdienu maksa Mores pamatskolā no 1,71 eiro uz 1,42 eiro.
• Apstiprināts pašvaldības struktūrvienību
un iestāžu sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis no 2018.gada 2.janvāra.
• Izveidota jauna izglītības programma
„Populārā un džeza mūzika” Siguldas
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.
• Noraidīts privātpersonas iesniegums
par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanu.
• Dzēsti neatgūstamie nekustamā īpašuma nodokļa un citi parādi uzņēmējiem
un privātpersonām.
• Nolemts iznomāt zemes gabalu Lāčplēša ielā 9A, Siguldā, SIA „Siguldas tauriņi” eksotisku tropu tauriņu ekspozīciju
izvietošanai.
• Piešķirts papildu līdzfinansējums bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai
„Cerību spārni”.
• Atbalstīta Jaunrades centra dalība projektā „Domā Domas Domē II daļa”.
• Papildināti pašvaldības domes iekšējie
noteikumi „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības noteikumi”.
• Nolemts atļaut IK „DARR” turpināt nomāt telpas Birzes ielā 4, Allažos.
• Noteikta nomas maksa par kustamo
mantu SIA „Siguldas Sporta serviss”.

ATTĪSTĪBA
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Turpinās Siguldas novada
Kultūras centra pārbūves darbi
Turpinot Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukciju, no decembra ēkā ir pieslēgta apkure
un sākušies iekšdarbi. Uzsākta
Lielās zāles skatuves tehnoloģiju izbūve, daļā telpu tiek veikti
krāsošanas darbi. Līdztekus tiek izbūvēti
elektrības un vājstrāvas kabeļi. Ir pabeigta
fasādes rekonstrukcija, kas ieguvusi jaunu
veidolu – vizuālo risinājumu, kurā attēlots
smilšakmens atsegums pie Velna alas.

Kultūras centra ēka ir uzbūvēta 1962.gadā, un kopš tā laika būtiski remontdarbi tajā nav veikti. Apjomīgā pārbūve sākta
2016.gada beigās, un tās rezultātā Kultūras
centrs iegūs trīs mēģinājumu telpas orķestra, kora un dejotāju vajadzībām, paplašinātu
skatuvi, kā arī papildu sēdvietas skatītājiem
un jaunas noliktavas telpas. Tāpat tiks veikta
teritorijas labiekārtošana, celiņu un laukumu
izbūve. Jāpiebilst, ka no decembra Siguldas
novada Kultūras centra vadītāja pienākumus
uzticēts veikt Latvijā zināmam izrāžu un pasā-

kumu režisoram Mārtiņam Eihem.
Viņš absolvējis Latvijas Kultūras
akadēmijas režijas nodaļu. Darba
gaitas uzsācis Liepājas teātrī, vēlāk
iestudējis izrādes arī citos Latvijas
teātros, līdztekus organizējot publiskus pasākumus un teātra festivālu bērniem un
jauniešiem.
Daļa Kultūras centra rekonstrukcijas izmaksu 1 921 171,03 eiro apmērā tiek segtas, īstenojot projektu „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā”, kam finansējums piešķirts
emisijas kvotu izsoļu instrumenta projektu
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas”.
Pārējo finansē Siguldas novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Kopumā
Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas izmaksas ir gandrīz astoņi miljoni eiro.
Pēc projekta īstenošanas enerģijas patēriņš
ēkas apkurei būs 32,60 kWh/m2 gadā, oglekļa
dioksīda emisiju samazinājums – 44 568,79 kg
CO2/gadā.

Siguldas mobilo lietotni izmanto
piektā daļa novadnieku
Siguldas mobilā lietotne kļuvusi par jaudīgu komunikācijas platformu pašvaldībai, iedzīvotājiem un uzņēmējiem – kopš
tās atklāšanas 2017.gada maija beigās
mobilā lietotne lejupielādēta vairāk nekā
3900 reižu.

Par populārāko sadaļu šajā laikā ir kļuvusi
iespēja iesniegt ierosinājumus pašvaldībai,
operatīvi reaģējot uz notikumiem novadā.
Sešu mēnešu laikā pašvaldība saņēmusi
vairāk nekā 170 ierosinājumu. Visbiežāk ierosinājumi iesniegti par novada ceļu un ielu
infrastruktūru, nesakoptiem īpašumiem
novadā, kā arī infrastruktūras bojājumiem
Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Sadarbībā
ar vairāk nekā 60 Siguldas novada uzņēmu-

miem mobilajā lietotnē iekļauts vairāk nekā
100 aktuālu piedāvājumu Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem, kā arī
Siguldas viesiem. Vidējais lietotnes izmantošanas ilgums ir aptuveni trīs minūtes, bet
vidējais ekrānskatījumu skaits mēnesī – vairāk nekā 65 000. Vairāk nekā 60% lietotāju ir
ekonomiski aktīvi iedzīvotāji vecuma grupā
no 18 līdz 34 gadiem, un interesanti, ka aktīvāk lietotni izmanto vīrieši.
Siguldas mobilo lietotni bez maksas var lejupielādēt „App Store” (iOS ierīcēm) un „Google Play”
(Android ierīcēm). Lai iepazītos ar mobilās lietotnes izmantošanas iespējām, aicinām iedzīvotājus uz bezmaksas konsultācijām SIA „Latvijas
Mobilais telefons” klientu apkalpošanas centrā
Siguldā, tirdzniecības centrā „Šokolāde”.

Apstiprināta Siguldas novada
Attīstības programma 2018.–2024.gadam
Siguldas novada pašvaldības dome apstiprinājusi Siguldas novada Attīstības
programmu, kas nosaka novada vīziju
un stratēģiskos mērķus, uzdevumus un
rīcības no 2018. līdz 2024.gadam.
Attīstības programma ir pašvaldības vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas prioritātes un pasākumu
kopums mērķu sasniegšanai. Tajā izvirzītie
rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares, un Attīstības

programma ir pamats novada pašvaldības
rīcību un investīciju plānošanai un visu veidu investīciju piesaistīšanai.
Siguldas novada pašvaldība jauno Attīstības programmu izstrādāja visu 2017.gadu,
un tās izstrādē aktīvi līdzdarbojās arī sabiedrības pārstāvji, piedaloties gan tematiskajās darba grupu sanāksmēs, gan iedzīvotāju aptaujā. Ar Siguldas novada Attīstības
programmu 2018.–2024.gadam var iepazīties pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Piesakies nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” līdz 15.februārim novada
iedzīvotājiem tiks izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi. Iedzīvotāji, kuri nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vēlas saņemt
e-pastā, aicināti aizpildīt pieteikuma veidlapu pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv, portālā www.epakalpojumi.lv
vai iesniegt iesniegumu kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.
Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības,
kuru nosaka Valsts zemes dienests. Savukārt Siguldas novada pašvaldība ir noteikusi vairākas iedzīvotāju kategorijas, kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi:
• maznodrošinātām personām – nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem vai
vientuļām personām ar I vai II grupas
invaliditāti – par zemi 70% apmērā, par
dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā;
• maznodrošinātām personām, kurām ģimenē ir bērni ar invaliditāti vai personas
ar I vai II grupas invaliditāti, – par zemi
50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 90% apmērā;
• maznodrošinātām vientuļām personām ar III grupas invaliditāti – par
zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju,
dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām
50% apmērā;
• personām no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm – par zemi 70% un par
dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 70% apmērā;
• personām no maznodrošinātām ģimenēm, kurās viens vecāks audzina nepilngadīgu bērnu, – par zemi 50% apmērā,
par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām 50% apmērā;
• maznodrošinātām personām, kuras neietilpst iepriekš nosauktajās kategorijās, – par zemi 25% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām,
garāžām 25% apmērā;
• ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, – par zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām,
garāžām 50% apmērā;
• iedzīvotājiem, kuru īpašumā vai tiesiskā
valdījumā ir zeme, kas invadēta ar Sosnovska latvāni, – par zemi 90% apmērā,
ja tā tiek kopta;
• iedzīvotājiem par ēku, kas iekļauta valsts
un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja iepriekšējā
gadā ieguldīti līdzekļi visa jumta un/vai
fasāžu atjaunošanā, – 25% apmērā;

• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem – par
zemi 50% apmērā, par dzīvojamo māju,
dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām
50% apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
trīs gadus tiek piešķirts arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi,
dzīvokļu īpašniekiem:
• pirmajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā – 90% apmērā;
• otrajā gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā vai no noteikumu spēkā stāšanās datuma – 70% apmērā;
• trešajā gadā – 50% apmērā.

Nodokļu atvieglojumi
daudzbērnu ģimenēm

2017.gada 14.oktobrī stājās spēkā grozījumi
saistošajos noteikumos „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Siguldas novadā”, papildinot
tos ar jauniem atvieglojumiem un atvieglojumu nosacījumiem. Izmaiņas saistošajos
noteikumos paplašina atvieglojuma piemērošanu daudzbērnu ģimenēm, nosakot, ka
atvieglojums tiks piemērots arī par tiem
īpašumiem, kuri ir īpašumā vai valdījumā
daudzbērnu ģimenes vecākiem vai vecvecākiem, ja daudzbērnu ģimene deklarējusies šajā adresē. Siguldas novadā deklarētā
daudzbērnu ģimene var saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā
par zemi, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām, savukārt
maznodrošināta daudzbērnu ģimene var saņemt nodokļa atvieglojumus 70% apmērā.

Jauni nodokļu atvieglojumi
uzņēmējiem

Atvieglojumi tiks piemēroti par īpašumiem,
kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, ja attiecīgais īpašums piekļaujas ielai/ceļam, kur
pašvaldība veic ielas/ceļa pārbūvi vai būvniecību, piešķirot nodokļa atvieglojumus 90% apmērā. Atvieglojumu piemēros par laiku, kad
faktiski notiek ielas/ceļa būvniecība un ja tas
ir ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.
Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu saimnieciskās darbības veicējam, kā
arī iedzīvotājam, kurš īrē dzīvokli no uzņēmēja, atvieglojumi tiks piemēroti saimnieciskās darbības veicējam, kurš uz savā īpašumā esošās zemes uzbūvējis vai pārbūvējis
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tādējādi nodrošinot ar dzīvojamo fondu iedzīvotājus un
piesaistot tos Siguldas novadam, piemērojot
atvieglojumu 70% apmērā par izīrētiem dzīvokļiem, ja tajos ir deklarētas īres līgumos
norādītās personas.
Turpinājums 7.lpp.

Gaujas Nacionālo parku popularizē starptautiskās izstādēs
Šā gada pavasarī, popularizējot zīmolu
„Enter Gauja”, septiņās ārvalstu izstādēs nacionālajā stendā tiks pārstāvētas
Gaujas Nacionālā parka pašvaldības, to
skaitā – arī Siguldas novada pašvaldība.
Janvārī aizvadītas izstādes Nīderlandē,

Somijā, Spānijā un Lietuvā, vēl norisināsies divi starptautiskie tūrisma gadatirgi
Vācijā.
Jau ziņots, ka Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošās Siguldas, Cēsu, Valmieras,
Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Kocēnu,

Priekuļu un Inčukalna novada pašvaldības
kopš 2012.gada īsteno stratēģiju par Gaujas Nacionālo parku kā vienotu tūrisma
galamērķi.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos
tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Inves-

tīciju un attīstības aģentūru un ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

SABIEDRĪBA
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Pērn bijis pozitīvs dabiskais
pieaugums; palielinās
daudzbērnu ģimeņu skaits

2017. gadā Siguldas novadā

Siguldas novadā 2017.gadā reģistrēti 265 jaundzimušie – 143 zēni un 122 meitenes,
kas ir tikai par vienu mazuli mazāk nekā 2016.gadā. 46 ģimenēs piedzimis trešais
bērniņš, 14 ģimenēs sagaidīts ceturtais mazulis, piecās ģimenēs – piektais mazulis, vienā – septītais. Trīs ģimenēs piedzimuši dvīnīši. Siguldas novadā reģistrētas
388 daudzbērnu ģimenes.
Populārākie vārdi, kas doti 2017.gadā
dzimušajām meitenēm, ir Karlīna un Emīlija, savukārt zēniem – Emīls, Gustavs un
Kārlis.
Siguldas novada pašvaldības prioritāte ir atbalsts novadnieku ģimenēm: novadnieki var
saņemt vienu no Latvijā lielākajiem jaundzimušā pabalstiem, vecākiem ir pieejams
atbalsts auklītes pakalpojuma līdzfinansēšanai un ēdināšanai bērnudārzos un skolās.
Tāpat novada bērni un jaunieši bez maksas
var apmeklēt aptuveni 100 interešu izglītības pulciņus, peldēt Siguldas Sporta centra
peldbaseinā, kā arī slēpot Fischer Slēpošanas
centra distanču slēpošanas trasē.
Jau vairākus gadus novada daudzbērnu ģimenēm ir izveidota īpaša atbalsta programma, kura paredz iespēju saņemt atbalstu
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai bērnudārzā, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
50–70% apmērā par zemi, dzīvokli, dzīvojamo māju, dzīvojamās mājas palīgēkām, garāžām, kā arī braukt novada sabiedriskajā
transportā bez maksas. Tāpat daudzbērnu
ģimeņu bērniem tiek samazināta maksa par
profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguvi Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un

Siguldas Sporta skolā. Papildus
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes 10% atlaidei
daudzbērnu ģimeņu locekļiem tiek piešķirta
atlaide 10% apmērā vienreizējiem apmeklējumiem Siguldas Sporta centra spēka zālē,
peldbaseinā un Ūdens atrakciju un atpūtas
parkā. Daudzbērnu ģimenēm pieejama arī
40% atlaide ieejas maksai novada pašvaldības organizētajos kultūras pasākumos, ja biļetes cena ir lielāka par diviem eiro.
Jāatzīmē, ka dzimstības rekords 2017.gadā
sasniegts Siguldas novada pašvaldībai piederošajā Siguldas slimnīcā. 1114 dzemdībās
pasaulē nākuši 1118 mazuļi – 541 meitenīte un 577 puisēni. Tas ir absolūtais rekords
kopš 1950.gada, kad Siguldas slimnīca dibināta, pārspējot arī 2016.gada rekordu –
1016 dzemdības.
Arī šogad Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā
pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā”
sveiks jaundzimušos novadniekus un viņu
ģimenes. Katrs mazulis saņems īpaši veidotu monētu, kurā iegravēts novada ģerbonis
un mazuļa dzimšanas gads. 2017.gada otrajā
pusgadā dzimušie un viņu tuvinieki tiks godināti 24.februārī.
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3 ģimenēs piedzimuši dvīnīši
Populārākie bērnu vārdi:
Emīls
Gustavs
Kārlis

Karlīna
Emīlija

Pašvaldība sveic
Siguldieši izmanto
iespēju laulāties bez maksas Alfrēdu Vilhelmu Gaili

Savukārt gadījumos, ja laulību Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pāris, kur
viens no laulātajiem vismaz gadu ir deklarējies

Siguldas novadā, ceremonijas maksa ir uz pusi
mazāka. Šādu iespēju pērn izmantoja 15 pāri.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem laulības pieteicējiem neatkarīgi
no tā, vai laulību ceremonija ir bez maksas vai
par maksu, jāsedz valsts noteiktā nodeva par
laulības reģistrāciju 14 eiro apmērā.
Atgādinām, ka Siguldas novada pašvaldības
e-pakalpojumu portālā e.sigulda.lv ir pieejams pakalpojums „Dzimtsarakstu nodaļas
laulību reģistrācijas kalendārs”, kurā redzami laulībām pieejamie datumi un laiki, ļaujot
pāriem, kuri vēlas stāties laulībā, laikus ieplānot laulību reģistrācijas ceremoniju.

Īsteno projektu par jauniešu
līdzdalības veicināšanu novadā
Lai veicinātu jauniešu līdzdalību Siguldas novada sabiedriskajā dzīvē, no šā
gada uzsākta projekta „Domā Domas
Domē II daļa” īstenošana.
Tas ir turpinājums pagājušajā gadā īstenotajam projektam „Domā Domas Domē”, kas
sniedza iespēju jauniešiem apgūt prasmes
un iemaņas, veicinot jauniešu līdzdalību
novada sabiedriskajā dzīvē. Projekta izskaņā trīs jaunieši devās pieredzes apmaiņas

braucienā uz Eiropas Parlamentu Briselē.
Jaunais projekts ietvers ne tikai zināšanu
apguvi, bet arī praktisku līdzdalību, piemēram, iespēju strādāt pie jauniešu avīzes, iegūt jaunu pieredzi, tiekoties ar jauniešiem no citām pašvaldībām. Pieteikties
dalībai projektā aicināts ikviens jaunietis,
kurš ir vecāks par 13 gadiem.
Pirmā tikšanās notiks jauniešu iniciatīvu
centra „Mērķis” telpās Raiņa ielā 3, Siguldā, 1.februārī plkst.16.00.

100 gadu jubilejā
3.janvārī Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics 100 gadu jubilejā sveica siguldieti
Alfrēdu Vilhelmu Gaili. Jubilāram tika
pasniegta Latvijas Bankas sudraba
monēta „Sigulda”, ko pašvaldība nozīmīgos svētkos dāvina Siguldas novada
iedzīvotājiem.
Alfrēds Vilhelms Gailis dzimis 1918.
gada 3.janvārī Ogres novada Taurupes
pagastā. Jaunībā dzīvojis Zaubes pagasta „Žurdiņos”, bet darba gaitas aizvadījis
Krimuldas novada Raganā, vēlāk – Siguldā. Alfrēds Vilhelms Gailis jeb Vilis, kā
viņu dēvē ģimenes locekļi, strādājis par
sagādnieku, kad iepazinis savu dzīvesbiedri Ainu Liepiņu. Siguldā dzīvo kopš
1979.gada.
Alfrēds Vilhelms Gailis ir bijis leģionārs,
par ko saņemts gūstā, no gūsta izbēdzis,
pēc tam noķerts, apcietināts un ieslodzīts. Sodu izcietis aiz ziemeļu polārā
loka Krievijā, Vorkutā. Vienmēr ir bijis
izdzīvotājs un reabilitējies, atgriežoties
Latvijā pēc J.Staļina nāves. 100 gadu jubilejā Alfrēdu Vilhelmu Gaili tuvinieku

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

2017.gadā Siguldas novadā reģistrētas 189 laulības: 141 – Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā, 48 – novada baznīcās. Siguldas novadā ir spēkā noteikumi,
ka gadījumā, ja abu personu dzīvesvieta
Siguldas novadā deklarēta ne mazāk kā
12 mēnešus no iesnieguma par laulības
reģistrāciju iesniegšanas dienas, laulības reģistrācija ir bez maksas. Šo iespēju
pērn izmantoja 20 pāru.

un draugu lokā sveica arī četri mazbērni
un trīs mazmazbērni.
Siguldas novada pašvaldība vēl gaviļniekam neizsīkstošu enerģiju un veselību!
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KULTŪRA

Aicina izvirzīt pretendentus „Gada balvai kultūrā”
Jau otro gadu martā tiks pasniegta „Siguldas novada Gada balva kultūrā” par
nozīmīgiem sasniegumiem 2017.gadā. Līdz 15.februārim ikvienam ir iespēja
izvērtēt aizvadītā gada kultūras norises un izvirzīt pretendentus balvas saņemšanai kādā no nominācijām.
Gada balvas mērķis ir godināt kultūras
darbiniekus, māksliniekus, radošos kolektīvus, biedrības, producentus, pasākumu mecenātus, kā arī novadā notikušo kultūras pasākumu organizatorus un

māksliniekus, kuri veikuši nozīmīgu darbu kultūrvides attīstībā vai apliecinājuši
izcilību un radošumu, veidojot pozitīvu
novada publicitāti Latvijas, Eiropas vai
pasaules mērogā.

Pretendentus līdz 15.februārim var izvirzīt šādās 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”.

Kandidātu pieteikuma anketas pieejamas
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, Siguldas novada Kultūras pārvaldes struktūrvienībās, kā arī elektroniski
Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.sigulda.lv.
Visus pieteikumus apkopos un izvērtēs
Siguldas novada Kultūras pārvaldes izveidota vērtēšanas komisija. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 2.martā.

Kļūsti par Šūpoļu festivāla
līdzautoru!

Šūpoļu izmērs un tematika nav noteikta. Tās var būt radītas no jebkādiem
materiāliem,
praktiski
izmantojamas
vai baudāmas tikai ar acīm. Šūpoļu festivāla līdzautori aicināti līdz 12.martam
sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi
kultura@sigulda.lv, kurā brīvā formātā jāapraksta šūpoļu ideja, jāpievieno to skices,

Aktualitātes
Siguldas Mākslu skolā
Janvārī Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
norisinājās starpdisciplinārā nedēļa
„Latvija neona gaismā jeb Tradīcijas
21.gadsimtā”, kurā koncertos, lekcijās un
darbnīcās piedalījās skolas pedagogi un
vairāki Latvijā zināmi kolektīvi – Emīla
Dārziņa Mūzikas vidusskolas koncertmeistaru klase, folkloras grupas „Putni”,
„Suitu sievas”, „Senleja”, kā arī neparasto kroņu darinātāja Brigita Stroda, uzņēmuma „Baltu rotas” māksliniece Liene
Straupe, Dabas muzeja botāniķe Janta
Meža ar lekciju „Dabas krāsas” un Antra
Plavgo ar Siguldai raksturīgo spieķu gatavošanas darbnīcu.
l Līdz 8.februārim Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” izstāžu telpā apskatāmas bērnu grāmatu ilustrācijas – „Ja
Bikibukam būtu izstāde”. „Bikibuks”
ir 100 bilžu grāmatu sērija, kurā mūsdienu latviešu mākslinieki attēlojuši
visu paaudžu iemīļotus latviešu autoru
dzejoļus – no Rūdolfa Blaumaņa līdz
Kārlim Vērdiņam. Ilustrāciju izstāde
Mākslu skolā notiek laikā, kad norisinās
Latvijas mākslas skolu valsts konkurss,
kura tēma ir „Bilžu grāmata”.
l No 9.februāra „Baltā Flīģeļa” apmeklētājus priecēs Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, grafiķa, mākslas zinātnieka Valda Villeruša darbu izstāde
„Asamblāžas”.
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.
l

kā arī jānorāda šūpoļu izmēri un materiāli.
Pieteikties var arī tad, ja ir radusies ideja,
bet trūkst praktisku iemaņu tās realizēšanai – iespējams, kopīgiem spēkiem izdosies
to realizēt.
Pērn Šūpoļu festivālā Siguldas pilsētas un
novada teritorijā 36 vietās tika izvietoti
100 dažādu izmēru vides objekti un šūpoles, priecējot vairākus tūkstošus apmeklētāju no visas Latvijas. Starp festivāla
vides objektu autoriem bija arī mūziķi no
grupām „Astro’n’out” un „Dzelzs Vilks”,
Siguldas Opermūzikas svētku organizatori, „LNT Brokastu” komanda, scenogrāfs
Rūdolfs Baltiņš, māksliniece Kristīne
Niedrāja, kā arī Siguldas novada uzņēmēji
un izglītības iestāžu audzēkņi.

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Lieldienu laikā, no 31.marta līdz
2.aprīlim, Siguldā jau trešo gadu notiks Latvijā vienīgais Šūpoļu festivāls.
Siguldas novada Kultūras pārvalde
aicina ikvienu novadnieku kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem piedalīties festivāla tapšanā un radīt savas
īpašās šūpoles.

Sirsnības svētki
Siguldas pagasta Kultūras namā
10.februārī Siguldas pagastā notiks
Sirsnības svētki – visas dienas garumā
ģimenes ar bērniem varēs piedalīties
dažādās meistardarbnīcās, bet vakarā
apmeklēt koncertu „Ir laiks…” un balli,
kurā spēlēs grupa „Tonick”.
No plkst.11.00 līdz 14.00 ģimenes varēs iesaistīties „Rotaļu čumurā”. Siguldas pagasta Kultūras nama Mazajā zālē varēs apgūt
jaunas prasmes: liet sveces, veidot ādas
aproces, gatavot sapņu ķērājus, darināt radošās bumbas un rotāt vafeles. Izstāžu zālē
būs iespēja piedalīties arī zīmēšanas meistarklasē pie māksliniekiem Daces Saulītes,

Elmāra Gaigalnieka un Jāņa Purcena. Iepazīt aušanas noslēpumus un uzzināt, kur
stellēm atrodas dators, varēs tautas lietišķās mākslas studijā „Vīgrieze”. Ikvienam
būs iespēja ieaust savu dzīparu kopējā labo
vēlējumu deķī „Latvijai 100!”, bet bibliotēkā tiks pīta ģimenes saliedēšanas pīne.
No plkst.12.00 līdz 14.00 notiks jautras rotaļas un nodarbes visai ģimenei.
Plkst.19.00 būs iespēja baudīt koncertu
„Ir laiks…”, kurā kopā ar Dailes teātra
aktrisi Aiju Dzērvi tiks meklētas atbildes
uz jautājumiem, kas ir mīlestība un kur to
meklēt. Koncertā piedalīsies bērnu vokālā
grupa „Zibsnis”, jauniešu deju kolektīvs

„Vizbulīte”, jauktais koris „Sigulda”, Siguldas pagasta pūtēju orķestris, senioru deju
kopa „Preilene”, pūtēju ansamblis „Sigulda”, kā arī līnijdeju grupa „Step by step”.
Ieeja pasākumos ģimenēm – bez maksas.
No plkst.21.00 līdz 2.00 Siguldas pagasta
Kultūras namā notiks balle kopā ar grupu
„Tonick”. Pasākums notiks pie galdiņiem
ar pašu sarūpētu cienastu. Galdiņu var rezervēt līdz 7.februāra plkst.19.00, samaksājot ieejas maksu „Biļešu paradīzes” kasē
Raiņa ielā 3, Siguldā. Pēc 7.februāra rezervācija un biļešu iegāde tiks slēgta!
Ieejas maksa – 8,5 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro.

Koncertzāle „Baltais Flīģelis” izsludina jaunos koncertus
Koncertzāles „Baltais Flīģelis” šā gada
koncertsezonas atklāšana ar valsts
simtgadei veltītu latviešu kamermūzikas koncertu notiks 6.februārī
plkst.18.00. Bezmaksas koncertā būs
iespēja dzirdēt iemīļotas latviešu komponistu Jēkaba Mediņa, Lūcijas Garūtas
un Jāņa Zālīša kompozīcijas soprāna
Kristīnes Gailītes un pianistes Dzintras
Erlihas izpildījumā.
10.februārī plkst.19.00 notiks Latvijas Kultūras akadēmijas jauktā kora „Sōla” kon-

certs „Veca mīlestība nerūs”, bet 17.februārī
plkst.15.00 un 19.00 būs baudāma Lindas
Leen un Riharda Lībieša koncertprogramma
„Introversijas. Koncerts pusgaismā”.
24.februārī plkst.19.00 itāļu pianists Marko
Alesi piedāvās koncertu „Parafrāze no „Rigoletto””, savukārt 25.februārī plkst.15.00 ikviens
aicināts uz V Latvijas Mūzikas skolotāju festivāla noslēguma koncertu „Skolotāju meistarklase skolēniem ”. Bezmaksas koncertā skanēs
gan klasikas pērles, gan pazīstami mūsdienu
latviešu autoru darbi solo, duetu un dažādu,
pat neparastu, ansambļu atskaņojumā.

27.aprīlī plkst.19.00 notiks džeza trio
„Delbecq3” koncerts, 30.aprīlī plkst.18.00
Starptautiskajai džeza dienai veltīts koncerts
„Nodaļas faili”, bet 4.maijā plkst.19.00 būs iespēja iepazīties ar trio „Silk” repertuāru „Satikšanās svētki Siguldā”.
12.maijā plkst.19.00 „Sinfonietta Rīga” un
izcilais franču mežradznieks Ervē Žulēns
aicina uz sezonas noslēguma koncertu.
Biļetes uz 18.koncertsezonas koncertiem var
iegādāties „Biļešu paradīzes” tirdzniecības
vietās un vienu stundu pirms koncerta norises
koncertzāles „Baltais Flīģelis” kasē.
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Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā
piedalīsies desmit siguldieši
22.janvārī Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejā apstiprināts Latvijas
olimpiskās komandas sastāvs startam
XXIII ziemas olimpiskajās spēlēs, kas
no 9. līdz 25.februārim notiks Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā. No
35 sportistiem, kas piedalīsies ziemas
olimpiādē, teju trešā daļa – desmit –
būs siguldieši.
Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā
piedalīsies šādi Siguldas novada sportis-

ti: skeletonisti Lelde Priedulēna, Martins
Dukurs un Tomass Dukurs, bobslejists
Jānis Strenga, kamaniņu sportisti Ulla
Zirne, Andris Šics, Juris Šics, Inārs Kivlenieks un Artūrs Dārznieks, kā arī kalnu
slēpotāja Lelde Gasūna.
Daļa Latvijas olimpiskās komandas,
gatavojoties olimpiādei, treniņus aizvadījuši tieši Siguldas sporta bāzēs –
Siguldas Sporta centrā, Siguldas pilsētas trasē, kā arī bobsleja un kamaniņu
trasē „Sigulda”.

Atklāta publiskā slidotava
stadionā pie Siguldas Sporta centra
Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, Siguldas novada pašvaldība
sadarbībā ar bobsleja un kamaniņu
trases „Sigulda” darbiniekiem un brīvprātīgajiem novadniekiem izveidojusi
publisko slidotavu stadionā pie Siguldas Sporta centra.
Apgaismotā slidotava, kas izveidota uz
200 metru garā stadiona skrejceļa, lieliem
un maziem slidotgribētājiem atvērta no

plkst.12.00 līdz 22.00, lai nakts stundās
varētu veikt slidotavas atjaunošanas un
uzturēšanas darbus.
Slidotavas izmantošana ir bez maksas. Slidu noma pieaugušajiem ir 4 eiro stundā vai
5 eiro par divām stundām, savukārt bērniem, skolēniem, studentiem un pensionāriem – 2,50 eiro par stundu vai 3,50 eiro
par divām stundām,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
10% atlaide.

Bērni un jaunieši distanču slēpošanas trasē
var slēpot bez maksas
Pirmsskolas un skolas vecuma audzēkņi no Siguldas novada izglītības
iestādēm Fischer Slēpošanas centrā
var slēpot bez maksas. Nodarbības
sertificēta trenera vadībā notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.18.00 un
sestdienās plkst.12.00.
Lai nodrošinātu nodarbību kvalitatīvāku
norisi, īpaši ņemot vērā, ka tajās piedalās dažādu vecumu dalībnieki, bērniem
līdz septiņu gadu vecumam nodarbībās
jāpiedalās kopā ar vienu no vecākiem. Tā
kā vietu skaits ir ierobežots, nodarbībai
iepriekš jāpiesakās, zvanot uz tālruņa
numuru 29118847. Visiem bērniem bez

maksas tiek nodrošināts slēpošanai nepieciešamais inventārs. Arī citā laikā, slēpojot
bez trenera klātbūtnes, Siguldas novada
izglītības iestāžu audzēkņiem trases un inventāra izmantošana ir bez maksas.
Fischer Slēpošanas trases darba laiks
darbdienās ir no plkst.8.00 līdz 21.00, brīvdienās – no plkst.10.00 līdz 20.00.
Bezmaksas slēpošana tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā!” laikā.

Siguldas trasi Zviedrijas pārstāvji
atzīst par piemērotu
olimpiskajām norisēm
23.janvārī Siguldā viesojās Zviedrijas Olimpiskās komitejas pārstāvji, lai
klātienē novērtētu olimpisko spēļu sacensību kamaniņu sportā, bobslejā un
skeletonā rīkošanas iespējas Latvijā.
Četri Zviedrijas Olimpiskās komitejas
pārstāvji apmeklēja bobsleja un kamaniņu trasi, multifunkcionālo Siguldas
Sporta centru, kā arī tikās ar Latvijas
Olimpiskās komitejas un Siguldas novada pašvaldības pārstāvjiem.
Pēc tikšanās Zviedrijas delegācijas pārstāvis Pīters Rēnebo atzina, ka bobsleja un
kamaniņu trasē „Sigulda” ir iespējams rīkot sacensības olimpisko spēļu renes sporta
veidu disciplīnās, tomēr gala lēmums tiks
pieņemts pēc papildu informācijas saņemšanas – Latvijas Olimpiskajai komitejai līdz
marta vidum jāsagatavo Zviedrijas Olimpiskās komitejas pieprasītā informācija.

„Tikšanās laikā Zviedrijas pārstāvji apskatīja Siguldā pieejamo sporta infrastruktūru,
kā arī apsprieda organizatoriskos jautājumus, kas, iespējams, būs jārisina valstij,
Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas
Olimpiskajai komitejai un pašvaldībai, lai
šādu pasaules mēroga notikumu organizētu
Latvijā,” informēja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Jau ziņots, ka Stokholma plāno pretendēt
uz 2026.gada ziemas olimpisko un paralimpisko spēļu rīkošanu un sacensības kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā, iespējams,
aizvadīt Siguldas trasē. Pašlaik starp interesentēm uz 2026.gada olimpisko spēļu rīkošanu ir arī Kalgari (Kanāda), Sjona (Šveice),
Saporo (Japāna) un, iespējams, Soltleiksitija (ASV). Kandidātu izvērtēšanas
process nesāksies ātrāk par nākamā gada
oktobri, un lēmums par sacensību rīkotājiem tiks pieņemts 2019.gadā.

Iesaki sporta laureātus
„Siguldas novada Gada balvai sportā”!
Lai novērtētu Siguldas novada sportistus, stimulētu sportisko rezultātu
izaugsmi, sacensību kvalitāti un informētu sabiedrību par Siguldas novada
sportistu sasniegumiem 2017.gadā,
pašvaldība organizē „Siguldas novada
Gada balvu sportā”.
Kandidātus līdz 12.februārim var izvirzīt
vairākās nominācijās: „Gada sportiste”
un „Gada sportists” augsto sasniegumu
sportā, „Gada jaunā sportiste”, „Gada
jaunais sportists”, „Gada komanda” un
„Gada skolotājs”, iespējams izvirzīt arī

nominācijai „Gada sportiste” un „Gada
sportists” bērnu un jauniešu sporta
kategorijā, kā arī „Gada komanda” amatieru un tautas sporta kategorijā, „Neatlaidība sportā”, „Populārākais sporta
pasākums”, „Populārākā sporta organizācija” un „Mūža ieguldījums sportā”.
Kandidātu pieteikuma anketas pieejamas
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3, kā arī elektroniski Siguldas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
„Siguldas novada Gada balva sportā 2017”
apbalvošanas ceremonija notiks 9.martā
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”.

Novada skolēni piedalās tautas bumbas sacensībās
12.janvārī Siguldas Sporta centrā notika
Siguldas novada skolu atklātās sacensības
tautas bumbā. Turnīrā piedalījās septiņas
zēnu un piecas meiteņu komandas. Pēc sav-

starpējo spēļu rezultātiem noskaidrots, ka
1.martā Vidzemes reģiona sacensībās piedalīsies Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas
1.pamatskolas meiteņu un zēnu komandas.

Siguldas Sporta skolas aktualitātes
• Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls sniega trūkuma dēļ pārcelts uz 2. un
3.martu. Ziemas festivālā tiek aicināts piedalīties ikviens Latvijas skolēns vecumā no
10 līdz 19 gadiem. Par pieteikšanos festivālam skolēni aicināti jautāt klašu audzinātājiem un sporta skolotājiem.
• Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles aizvadījušas Siguldas Sporta skolas
U-12 vecuma grupas zēnu un meiteņu komandas. Puiši spēlēja Kandavā, kur tika
sadalītas no 25. līdz 32.vietai regulārajā
čempionātā. Pirmajā dienā siguldiešiem
uzvara pār Saldus komandu (44:29) un
zaudējums Cēsīm (22:38), bet otrās dienas rītā dramatiska uzvara pār „Rīdzeni”

(25:21). Līdz ar to grupā izcīnīta 2.vieta,
bet spēlē par 27.vietu uzvara pār B grupas 2.vietu – Jelgavas komandu (20:17).
Savukārt meitenes spēlēja Siguldā, kur
četrās spēlēs izcīnīja trīs uzvaras. Pirmajā spēlē siguldietēm zaudējums Juglas
II komandai (17:33), bet otrajā pārliecinoši uzvarēta „Rīdzenes” otrā vienība (47:6).
Pusfinālā pret B grupas 1.vietu Cēsīm
rezultatīva uzvara ar rezultātu 40:28.
Par 1.vietu sabraukumā atkal spēle pret
Juglas komandu. Šoreiz, lielisku spēli aizvadot Esterei Loginai (18 punkti) un Justīnei Kalniņai (13 punkti), izdevās skaisti
uzvarēt (34:25). Līdz ar to 1.vieta sabraukumā un tiesības nākamajā posmā spēlēt
par 11.–15.vietu.

• Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notikušajās vieglatlētikas sacensībās „„Sportland”
kauss, I posms” Siguldas Sporta skolas
vieglatlēti izcīnīja divas medaļas: zelts
Paulam Daugulim U-20 grupā 600 metru
distancē un bronza Esterei Vīksnei U-20
grupā 1500 metru skrējienā.
• Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sabraukumu aizvadīja Siguldas Sporta skolas U-13
vecuma grupas puišu un meiteņu komandas. Apakšgrupas spēlēs, kas notika Siguldā, siguldietes atzina Rojas/Talsu komandas pārākumu, zaudējot ar rezultātu 17:47,
bet uzvarēja Rēzeknes Bērnu un jaunatnes
sporta skolas komandu (42:10). Pusfināla
spēlē ar otrās apakšgrupas 1.vietas ieguvēju

Kandavas komandu sīvā mazrezultatīvā
cīņā papildlaikā tika izcīnīta uzvara (24:22),
kas finālā atkal saveda kopā ar spēcīgo
Rojas/Talsu komandu. Finālā siguldietēm
zaudējums ar rezultātu 15:50. Puiši savas
spēles ar lielisku rezultātu aizvadīja Rīgā –
četrās spēlēs četras uzvaras. Uzvarētas
Liepājas (43:37), Gulbenes (57:22), Saldus
(63:15) un „Rīdzenes” (59:24) komandas.
• Siguldas Sporta skolas U-10 zēnu komanda Rīgā startēja Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas organizētajā MINI kausa
turnīrā. Pirmajā spēlē pārliecinoši tika
uzvarēta Pārdaugavas komanda (59:13),
bet otrajā – zaudējums basketbola skolai
„Rīga” (28:70).

IZGLĪTĪBA
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Atvērs 1.klasi
ar mākslu novirzienu

Lai piedāvātu plašākas un daudzveidīgākas izglītības apguves iespējas
Siguldas novadā, septembrī – jaunajā
mācību gadā – Siguldas pilsētas vidusskola sadarbībā ar Mākslu skolu atvērs
1.klasi ar mākslu novirzienu.

Saskaņā ar izstrādāto mācību programmu
Siguldas pilsētas vidusskolas mākslu novirziena klases audzēkņi pilnā apjomā apgūs
vispārizglītojošās programmas priekšmetus, taču papildus tiem apmeklēs dažādu
mākslu, tajā skaitā mūzikas, nodarbības,
daudzpusīgi attīstot zināšanas, prasmes un
talantus. Mācības, kā arī interešu izglītības
nodarbības līdz 4.klasei Siguldas pilsētas
vidusskolas mākslu klases skolēniem notiks
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” telpās.
Jaunajā mācību gadā plānots atvērt vienu
šādu 1.klasi, un pieteikt bērnus mācībām
tajā varēs no 1.marta, kad novada skolās

tiks uzsākta audzēkņu reģistrēšana mācībām 1.klasē.
Papildu informāciju par jauno izglītības
programmu topošo pirmklasnieku vecāki
varēs saņemt Siguldas pilsētas vidusskolas
informācijas dienā 8.februārī plkst.18.30.
Jau ziņots, ka kopš 2014./2015.mācību
gada Siguldas pilsētas vidusskolā izveidotas klases ar sporta novirzienu, tādējādi
papildus attīstot audzēkņu fiziskās dotības
un sekmējot viņu vispusīgu attīstību. Savukārt kopš 2016./2017.mācību gada Siguldas
pilsētas vidusskola sadarbībā ar Latvijas
Kultūras koledžu ir uzsākusi īpašu mācību
programmu 10.klašu skolēniem, izveidojot
radošo industriju klasi. Iespējas padziļināti apgūt dabaszinības un informācijas
tehnoloģijas novada skolēniem ir Laurenču
sākumskolā, bet Siguldas Valsts ģimnāzija
7.–12.klašu skolēniem piedāvā padziļināti
apgūt matemātiku un svešvalodas.

Siguldas novada bibliotēka
Pieejama datubāzes „Letonika.lv”
attālinātā pieeja
Siguldas novada bibliotēka reģistrētajiem lietotājiem piedāvā datubāzes „Letonika.lv” attālināto pieeju, kurā lasītājiem pieejams viss
„Letonika.lv” saturs, atskaitot darbus, ko aizsargā autortiesības. Lai izmantotu datubāzi,
tās lietotājiem bibliotēkā ir jāsaņem parole.
Sajūti Latviju lasot!
Siguldas novada bibliotēka 2018.gadā veido
jaunu Latvijas simtgades izstāžu un pasākumu ciklu „Sajūti Latviju lasot”, kurā tiks popularizētas novadnieku sarakstītās grāmatas, viņu veikums, kā arī notiks tikšanās ar
pazīstamiem novadniekiem. Februārī, Siguldas pilsētas jubilejas mēnesī, lasītavā skatāma izstāde „Siguldiešu atmiņas par pilsētu.

Siguldai – 90”, bet 21.februārī plkst.13.30
bibliotēkā notiks tikšanās ar Lauru Kļaviņu,
kura stāstīs par Siguldas pilsētas pirmsākumiem, un Anitu Mellupi, kura dalīsies atmiņās par siguldiešiem un atmiņu grāmatu
tapšanu.
Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli
Siguldas novada bibliotēkā noslēgumam
tuvojas lasītveicināšanas projekts „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2017”. 22.februārī plkst.13.00 Siguldas novada bibliotēku
lasīšanas ekspertiem, kuru uzdevums bija
ne tikai izlasīt sešas grāmatas, bet arī paust
par tām savu viedokli, būs iespēja diskutēt
par vērtīgākajām 2017.gada kolekcijas grāmatām un tikties ar iemīļotu bērnu grāmatu
autoru Māri Runguli.

Informācijas dienas topošo pirmklasnieku vecākiem
1.martā sāksies bērnu reģistrācija mācībām Siguldas novada vispārizglītojošo
skolu 1.klasēs 2018./2019.mācību gadam. Lai sniegtu iespēju iepazīties ar pedagogiem, piedāvātajām izglītības programmām un interešu izglītības iespējām,
februārī izglītības iestādēs norisināsies
informācijas dienas topošo pirmklasnieku
vecākiem.
Plānots, ka skolas gaitas šoruden varētu uzsākt aptuveni 250 Siguldas novadā deklarēto
bērnu. Plānots, ka tiks atvērtas trīs 1.klases
Siguldas 1.pamatskolā, atbilstoši pieprasījumam trīs vai četras 1.klases Laurenču sākumskolā un četras vai piecas 1.klases Siguldas
pilsētas vidusskolā. Siguldas pilsētas skolās
prioritāri tiks uzņemti Siguldas novadā deklarētie bērni, kuriem arī vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā.
Allažu un Mores pamatskolā tiks atvērta
viena 1.klase. Šajās izglītības iestādēs pirmklasnieku reģistrācija ir bez ierobežojumiem,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

Reģistrēt bērnu mācībām 1.klasē kādā no
Siguldas novada skolām varēs no 1.marta,
iesniedzot iesniegumu izvēlētajā skolā vai
elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu
portālā e.sigulda.lv.
Topošo pirmklasnieku, kuram kādā no pilsētas skolām jau mācās brāļi vai māsas,
pieteikšana norisināsies no 12. līdz 28.februārim, iesniedzot iesniegumu attiecīgajā
izglītības iestādē.
Informācijas dienas Siguldas novada izglītības iestādēs:
• Laurenču sākumskolā – 7.februārī
plkst.18.30;
• Siguldas pilsētas vidusskolā –
8.februārī plkst.18.30;
• Siguldas 1.pamatskolā –
15.februārī plkst.18.30;
• Mores pamatskolā –
28.februārī un 15.maijā;
• Allažu pamatskolā – 17.maijā.
Papildu informāciju par bērnu reģistrēšanu
1.klasē var saņemt Izglītības pārvaldē, zvanot
uz tālruņa numuru 67970863.

Siguldas pilsēta svin 90 gadu jubileju
1928.gada 25.februārī Siguldas miests
kopā ar 15 citiem Latvijas miestiem ieguva pilsētas tiesības, līdz ar to notika
būtisks pavērsiens Siguldas attīstībā
un izaugsmē.
Šobrīd Siguldā ir izveidojusies mūsdienīga, iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem ērta infrastruktūra. Pilsēta
kļuvusi par pievilcīgu dzīves un darba vietu, kā arī iecienītu kultūras, izglītības, tūrisma un sporta centru, ko
pazīst gan visas Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Svinot Siguldas pilsētas 90 gadu jubileju, izstādes „Siguldai – 90. Pilsētas vadība no 1928.
līdz 2018.gadam” atklāšana notiks

Siguldas novada bibliotēkā 9.februārī
plkst.14.00, un tajā piedalīties aicināts
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, kā arī
bijušie pilsētas vadītāji Ausma Skripa,
Millija Kirtovska un Tālis Puķītis.
Izstāde veltīta Siguldas pilsētas 90 gadu
jubilejai un atspoguļo pilsētas attīstību
laikā no 1928.gada līdz mūsdienām, kā
arī vairāk nekā 20 pilsētas vadītāju veikumu Siguldas izaugsmē attiecīgajā laika posmā.
Izstādi veidojuši Turaidas muzejrezervāta darbinieki sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku un Siguldas zonālo valsts
arhīvu. Izstāde Siguldas novada bibliotēkā būs apskatāma līdz 28.februārim.

Piesakies nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā
Turpinājums. Sākums 3.lpp.

Uzņēmējiem, kuri rada
jaunas darbavietas un attīstās

• Jaundibinātas saimnieciskās darbības
veicēji nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu saņems divus gadus no
reģistrācijas brīža: pirmajā gadā –
50% apmērā, otrajā gadā – 25% apmērā par ēku un tai piekritīgo zemi.
Lai saņemtu atvieglojumu, jaunajiem
uzņēmējiem jārada ne mazāk kā divas
darbavietas, tajās jānodarbina Siguldas
novadā deklarētās personas un darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa
nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto
minimālo darba algu.
• Uzņēmējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā izveidojuši jaunas darbavietas,
nodokļa atvieglojums par ēku un tai piekritīgo zemi tiks piešķirts divus gadus:
25% apmērā, ja izveidotas 3–10 jaunas
darbavietas, 50% apmērā, ja izveidotas
10–20 jaunas darbavietas, 70% apmērā,
ja izveidotas 20–50 jaunas darbavietas,

•

•

•

•

un 90% apmērā, ja izveidotas vairāk
nekā 50 jaunas darbavietas.
Uzņēmēji, kuri Siguldas novadā radījuši
jaunas dzīvesvietas – uzbūvējuši vienu vai
vairākas daudzdzīvokļu mājas, pirmajā
gadā pēc tās nodošanas ekspluatācijā varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 90% apmērā, otrajā un trešajā gadā – 70% apmērā.
Uzņēmējiem, kuri ieguldījuši līdzekļus esošas būves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas
būves celtniecībā savas uzņēmējdarbības
nodrošināšanai, tiks piešķirts nodokļa atvieglojums atkarībā no investīciju apjoma
25–90% apmērā.
Uzņēmēji, kuri ieguldījuši investīcijas ne
mazāk kā 5000 eiro apmērā tādas būves
fasādes atjaunošanā, kura paredzēta saimnieciskā darbības veikšanai, saņems nekustamā nodokļa atvieglojumu vienu gadu
90% apmērā.
Uzņēmējiem, kuri saimniecisko darbību
veic ēkā, kas iekļauta valsts vai vietējās
nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un kuri iepriekšējā gadā

ieguldījuši līdzekļus ēkas jumta un/vai fasādes atjaunošanā, nodokļa atvieglojumus
varēs saņemt divus gadus: pirmajā gadā –
90% apmērā, otrajā gadā – 50% apmērā.
• Sabiedriskā labuma organizācijām, ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts tiek izmantots tajā sabiedriskā labuma darbības
jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā
labuma organizācijas statusa piešķiršanu,
par nekustamā īpašuma nodokļa objektu
piešķir nodokļa atvieglojumu 90% apmērā.
• Saimnieciskās darbības veicējiem, kuru
īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar
vasaras kafejnīcām/terasēm Siguldas pilsētas teritorijā, kuras veido kūrortpilsētas vidi un kuru izvietošana ir saskaņota
Būvvaldē atbilstoši saistošo noteikumu
„Par kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” prasībām, piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā par ēku periodam no
1.maija līdz 31.oktobrim.
• Precizēts regulējums attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu saimnieciskās darbības
veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā

ir izveidojuši jaunas darbavietas. Atvieglojums tiks piemērots, ja attiecīgās darbavietas radītas saimnieciskās darbības veicēja
Siguldas novada teritorijā esošajā juridiskajā adresē, struktūrvienībā vai filiālē.

Svarīgi par nodokļu apmaksas kārtību

Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, Siguldas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums un saistošajos noteikumos „Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” noteiktie dokumenti.
Jāatgādina, ka nekustamā īpašuma nodokli var maksāt reizi gadā – līdz 31.martam –
vai reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā,
15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas.
Gadījumā, ja nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs līdz 15.februārim nebūs saņēmis
maksāšanas paziņojumu, aicinām informēt
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratorus, zvanot uz tālruņa numuru
67385830 vai 67385830.

PASĀKUMI

08 | Janvāris, 2018

Kultūra
6.februārī

plkst.18.00
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Latvijas simtgadei veltīts latviešu
kamermūzikas koncerts. Piedalās soprāns
Kristīne Gailīte un pianiste Dzintra Erliha.
Ieeja – bez maksas

Izstādes „Siguldai – 90. Pilsētas vadība
9.februārī
no 1928. līdz 2018.gadam” atklāšana.
plkst.14.00
Siguldas novada bibliotēkā Ieeja – bez maksas

10.februārī

plkst.12.00
Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

10.februārī

plkst.11.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

10.februārī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

10.februārī

plkst.21.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

16.februārī
plkst.21.00
Allažu pagasta
Tautas namā

17.februārī

plkst.14.30
Turaidas muzejrezervātā

17.februārī

plkst.15.00 un 19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

20.februārī

plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Radošās ziepju darbnīcas, kuru laikā
būs iespēja sarūpēt dāvanas mīļajiem svētkos.
Ieeja – bez maksas
Siguldas pagasta Sirsnības svētki.
No plkst.11.00 līdz 14.00 „Rotaļu čumurs”
visai ģimenei, plkst.19.00 koncerts
„Ir laiks…”. Ieeja – bez maksas
Latvijas Kultūras akadēmijas jauktā kora
„Sōla” koncerts „Veca mīlestība nerūs”.
Biļetes cena – no 5 līdz 10 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide
Siguldas pagasta Sirsnības svētku balle.
Galdiņš jārezervē un ieejas maksa jāsamaksā
līdz 7.februāra plkst.19.00 „Biļešu paradīzes”
kasē Raiņa ielā 3, Siguldā. Ieejas maksa –
8,5 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja
ID kartes īpašniekiem – 7 eiro
Balle „Ar mīlestību satikt...” ar grupu
„Cits kvartāls”. Pasākumā piedalīsies stepa
dejotājs Māris Pūris. Galdiņu rezervācija,
zvanot uz tālruņa numuru 28309186.
Ieejas maksa – 8,50 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 7 eiro
Gadskārtu svētki – Meteņdiena Turaidā
Ieejas maksa – 0,70 – 3 eiro
Dziedātājas Lindas Leen un ģitārista
Riharda Lībieša koncertprogramma
„Introversijas”. Biļetes cena – no 15 līdz 25 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 10% atlaide
„Pannas teātra” izrāde „Optimists”.
Galvenajā lomā Gints Grāvelis. Biļetes cena –
no 8 līdz 12 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 20% atlaide

21.februārī

Saruna ar novadniecēm Lauru Kļaviņu
un Anitu Mellupi „Siguldiešu atmiņas
plkst.13.30
Siguldas novada bibliotēkā par pilsētu. Siguldai – 90”
Siguldas novada „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas 2017” ekspertu noslēguma
plkst.13.00
pasākums – tikšanās ar bērnu rakstnieku
Siguldas novada bibliotēkā
Māri Runguli

22.februārī

24.februārī

plkst.19.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis”

24.februārī
plkst.13.00
Mores pagasta
Tautas namā

25.februārī

plkst.15.00
koncertzālē
„Baltais Flīģelis

26.februārī

plkst.18.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Itāļu pianista Marko Alesi koncerts „Parafrāze
no „Rigoletto””. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 20% atlaide
Konkurss „Mores cālis 2018”, kurā aicināti
pieteikties bērni līdz sešu gadu vecumam.
Pieteikšanās un papildu informācija,
zvanot uz tālruņa numuru 28646332.
Biļetes cena – 1 eiro

1.–10.februārī

Allažu pagasta bibliotēkā

1.–16.februārī
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

1.–18.februārī
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Pirmsskolas grupas bērnu radošo
darbiņu izstāde
Izstāde „Uz cilvēci ceļš vienmēr caur tēvu
zemi iet”. Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90
Tematiskā literatūras izstāde
par drošību internetā

1.–28.februārī

Literatūras izstāde
„No vienas mūžības uz otru ejot”.
Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90

1.–28.februārī

Cikla „Latvijas Kultūras kanons” materiālu
izstāde „Paulam Kundziņam – 130”

Jūdažu bibliotēkā

Allažu pagasta bibliotēkā

5.–24.februārī
Siguldas pagasta
Kultūras namā

5.–28.februārī

Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

Siguldieša Jāņa Purcena gleznu
izstāde „Lamināts”
Vijas Vāveres fotoizstāde „Ziemas vēstneši”

5.–28.februārī

Izstāde „Siguldiešu atmiņas par pilsētu.
Siguldai – 90”

5.–28.februārī

Vijas Vāveres fotoizstāde
„Lieli svētki ziemelim”

6.–13.februārī

Informējoša izstāde
„Pasaules drošāka interneta dienā”

Siguldas novada bibliotēkā
Allažu pagasta bibliotēkā
Siguldas novada bibliotēkā

6.–28.februārī

Siguldas novada bibliotēkā

Valsts simtgadei veltītā izstāžu cikla
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”
patriotiskās lirikas izstāde

6.–28.februārī

Izstāde „Es palikšu jums neizdibināta ...”.
Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90

9.–28.februārī

Izstāde „Siguldai – 90.
Pilsētas vadība no 1928. līdz 2018.gadam”

Siguldas novada bibliotēkā
Siguldas novada bibliotēkā

9.–28.februārī
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

13.–28.februārī

Siguldas novada bibliotēkā

22.–28.februārī

Siguldas novada bibliotēkā

18.–27.februārī
Siguldas pagasta
Centra bibliotēkā

Latvijas Mākslas akadēmijas profesora
Valda Villeruša darbu izstāde „Asamblāžas”
Literārā izstāde „Zaķis – veiklais cilpotājs”
Siguldas novada „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas” ekspertu atzinīgi
novērtēto grāmatu izstāde
Tematiskā literatūras izstāde
„Darbs pie sava dārza”

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

3.februārī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

3.februārī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

Latvijas Basketbola līgas 3 spēle
Sigulda–Jēkabpils

Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Bezmaksas jogas nodarbība
plkst.10.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

10.februārī

plkst.11.00
Siguldas pilsētas trasē

Siguldas Sporta skolas sacensības kalnu
slēpošanā

10.februārī

Bezmaksas jogas nodarbība
plkst.11.30
Mores pagasta Tautas namā

10.februārī

plkst.16.00
Siguldas pilsētas trasē

„MASTER” balvas izcīņa kalnu slēpošanā

13.februārī

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.18.00
nodarbība izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

14.februārī

plkst.19.00
Laurenču sākumskolā

15.februārī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

Sacensību „Telpu orientēšanās
Siguldā 2018” 3.kārta
Vidzemes reģiona skolu sacensības
tautas bumbā

15.februārī

Sacensību seriāla „S!-Slēpo 2018” 2.posms
plkst.18.00
Fischer Slēpošanas centrā

17.februārī

plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

17.februārī

plkst.10.00
Siguldas Sporta centrā

Bezmaksas funkcionālais treniņš
10.starptautiskais džudo turnīrs
„Sigulda 2018”

17.februārī

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.10.00
nodarbība pieaugušajiem
Fischer Slēpošanas centrā

17.februārī

plkst.11.00
Siguldas pilsētas trasē

plkst.11.00
Siguldas Sporta centrā

18.februārī

plkst.11.00
Siguldas pilsētas trasē

Fischer kauss kalnu slēpošanā

10.starptautiskais džudo turnīrs
„Sigulda 2018”
Siguldas Sporta skolas sacensības
kalnu slēpošanā

20.februārī
22.februārī
23.februārī

Bezmaksas nodarbība „Vesela mugura”

Princeses Popijas, karaļa Skrimšļa un citu
pasaku varoņu piedzīvojumi Ukrainas
mākslinieku šovā bērniem „Troļļi”.
Biļetes cena – 9 eiro,
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 6,50 eiro

Bezmaksas veselības vingrošana
plkst.10.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā

Izdevniecības „Liels un mazs”
bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde
„Ja Bikibukam būtu izstāde”

10.februārī

Latvijas čempionāts badmintonā

3.februārī
3.februārī

Bezmaksas veselības vingrošana
plkst.11.30
Mores pagasta Tautas namā

3.februārī

Līdz 8.februārim

Bezmaksas jogas nodarbība

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.18.00
nodarbība izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.10.00
nodarbība pieaugušajiem
Fischer Slēpošanas centrā

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.12.00
nodarbība izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā
plkst.9.00
Siguldas Sporta centrā

plkst.8.30
Allažu Sporta centrā

Bezmaksas veselības vingrošana

3.februārī

4.februārī

10.februārī

Bezmaksas distanču slēpošanas nodarbība
plkst.18.00
izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

V Latvijas Mūzikas skolotāju festivāla
noslēguma koncerts „Skolotāju meistarklase
skolēniem”. Ieeja – bez maksas

Izstādes

Sacensību „S!-Fischer Ziemas skolēnu
plkst.11.00
čempionāts 2018” 2.posms
Fischer Slēpošanas centrā

18.februārī

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.18.00
nodarbība izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

3.februārī

9.februārī

Bezmaksas distanču slēpošanas nodarbība
plkst.12.00
izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

1.februārī

plkst.19.30
Siguldas Sporta centrā

Bezmaksas distanču slēpošanas
plkst.18.00
nodarbība izglītības iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

17.februārī

Sports
2.februārī

8.februārī

Latvijas čempionāts badmintonā

6.februārī

Bezmaksas distanču slēpošana izglītības
plkst.18.00
iestāžu audzēkņiem
Fischer Slēpošanas centrā

Siguldas pilsētas trasē

Latvijas kausa 2.posms kalnu slēpošanā

Sacensību „S!-Fischer Ziemas skolēnu
23.februārī
Fischer Slēpošanas centrā čempionāts 2018” 3.posms

24.februārī

Siguldas pilsētas trasē

24.februārī

plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

25.februārī

Siguldas pilsētas trasē

25.februārī

plkst.10.00
Siguldas Sporta skolā

27.februārī

plkst.19.30
Siguldas Sporta centrā

28.februārī

plkst.19.00
Siguldas Valsts ģimnāzijā

Latvijas kausa 2.posms kalnu slēpošanā
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-12 grupas sabraukums
Latvijas kausa 2.posms kalnu slēpošanā
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
U-12 grupas sabraukums
Latvijas Basketbola līgas 3
spēle Sigulda–BS „Rīga”
Sacensību „Telpu orientēšanās
Siguldā 2018” 4.kārta

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā decembrī
Nākamais izdevums otrdien, 27.februārī
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: tālrunis 67970848,
e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Reģistrēti 17 jaundzimušie – 6 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi: Viktorija, Līna, Sāra, Maija, Laura, Nellija, Martins, Renārs, Rojs, Edvards,
Olivers, Valters, Viesturs, Filips, Kristers, Romāns, Roberts.
Reģistrētas deviņas laulības.

