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“2010. gads bijis grūts, sarežģīts, tomēr mērķtiecīgs un ražīgs
Siguldas novada dzīvē. Par spīti budžeta samazinājumam, esam
realizējuši un uzsākuši īstenot daudzus vērienīgus infrastruktūras
un sabiedriskās dzīves projektus kvalitatīvākas dzīves nodrošināšanā novada iedzīvotājiem. Esmu gandarīts, ka pagājušajā gadā
mūsu aktīvie novadnieki ir sasnieguši ievērojamus panākums
Latvijā un pasaulē!” pārdomās par 2010. gadu dalās Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (attēlā).

Izglītības aktualitātes

Siguldā atklāts jauns pašvaldības
bērnudārzs “Ieviņa”. Tas nodrošina vietas 128 novada bērniem no divu gadu
vecuma, kā arī darbavietas 27 darbiniekiem. “Jau labu laiku Siguldas novadā
nav uzbūvēta neviena jauna pašvaldības
iestāde. Esmu gandarīts, ka šobrīd Siguldas novads ir viena no retajām Latvijas
pašvaldībām, kurā pieaug dzimstība un
palielinās iedzīvotāju skaits, kuri vēlas šeit
dzīvot. Tādēļ ideja par jaunas pirmsskolas
izglītības iestādes būvniecību, ko daudzi
sauca par drosmīgu, bija likumsakarīga,”
stāsta Uģis Mitrevics.
Gada beigās Siguldas novada Domes priekšsēdētājs uzsāka diskusiju par
izglītības iestāžu reorganizāciju Siguldas novadā. Kopumā noritēja astoņas
diskusijas 2. vidusskolas un 3. pamatskolas skolēniem, viņu vecākiem un
pedagogiem, lai rastu maksimāli efektīvāko risinājumu. Diskusiju rezultātā
pieņemts kopīgs lēmums, kas paredz
apvienot 2. vidusskolu un 3. pamatskolu, izveidojot jaunu skolu – Siguldas
pilsētas vidusskolu. Restrukturizācija bija
nepieciešama, lai uzlabotu izglītības infrastruktūras kvalitāti un risinātu efektīvu
telpu izmantošanas jautājumu. Izglītības sistēma Siguldas novadā ir augstā
līmenī – par to liecina fakts, ka Siguldas
Valsts ģimnāzija ir trešā labākā ģimnāzija valstī, ņemot vērā iepriekšējā mācību
gada centralizēto eksāmenu rezultātus.
Par novada skolēnu ārpusklašu nodarbību kvalitāti liecina tas, ka 451 Siguldas novada skolēns piedalījās X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
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un daudzi kolektīvi saņēma visaugstāko
žūriju novērtējumu mākslā, mūzikā un
dejā. Augstu novērtēts arī māksliniecisko
kolektīvu pedagogu sniegums.
Ievērojamas investīcijas pērn ieguldītas Siguldas novada izglītības iestāžu
siltināšanā, kas tika veikta Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, “Ābelīte”,
“Pīlādzītis” un “Saulīte”, 3. pamatskolā un
2. vidusskolā. “Pateicoties veiktajai siltināšanai, mums izdevies būtiski ieekonomēt komunālos izdevumus. Piemēram,
bērnudārzā “Saulīte” decembra rēķins ir
par 1600 latiem mazāks nekā iepriekšējā
gada decembrī,” uzsver U. Mitrevics.
Parakstīta vienošanās par finansējuma piešķiršanu PII “Saulīte” rekonstrukcijai. Plānots, ka projekta ietvaros līdz šā
gada beigām tiks veikta ēkas novecojušo
iekšējo un ārējo komunikāciju rekonstrukcija. Darbus plānots veikt vasarā.
Apstiprināts “Allažu attīstības biedrības” iesniegtais projekts, kura rezultātā
izveidots jauns rotaļu laukums Allažu
pagasta bērniem pie pagasta pirmsskolas
izglītības grupu ēkas. Noslēdzās Siguldas
pilsētas stadiona sporta segumu renovācija: veikta futbola laukuma seguma
nomaiņa, kā arī skrejceliņa un sektoru
seguma atjaunošana, notika Skeitparka
rekonstrukcija Raiņa parkā.
Vērtīgs ieguvumus Siguldas novada
skolēniem ir jauns 40 vietu autobuss,
kuru pašvaldība ieguva, pateicoties dalībai Latvijas–Šveices sadarbības programmas projektā. Noslēgta vienošanās
par vēl viena 19 vietu autobusa iegādi
2011. gada pavasarī.
Veicot iepirkumu, 2010. gadā no-

Investīciju projekti
7. lpp.
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Pašvaldības 2010. gada darba vērtējums

teikta vienota ēdināšanas maksa vairumā
novada izglītības iestāžu – kompleksās
pusdienas skolēniem izmaksāja 68 santīmus par porciju, bet izvēles porcijām
cena svārstījās ap 1,20 latiem. Gada nogalē arī visos novada pašvaldības bērnudārzos tika samazināta ēdināšanas
maksa – no 1,80 uz 1,60 latiem dienā.

Papildu finansējums
iedzīvotāju labklājībai

izdevums

jaundzimušā bērna vecākiem, pabalsta
apmērs ir 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Jāpiebilst, ka šogad vienreizējā pabalsta summa jauno
siguldiešu vecākiem līdz ar minimālās
algas palielināšanu ir 200 latu.
Pagājušajā gadā tika palielināts sociālais budžets, lai palīdzētu grūtībās
nonākušajiem novadniekiem. Pērn vairāk
nekā 281 000 latu izlietoti sociālo pabalstu sniegšanai apmēram 3200 personām
(gandrīz 1500 ģimenēm).
Nozīmīgs bija arī pašvaldības piešķirtais finansējums Siguldas novada
skolēnu nodarbinātībai vasaras periodā. Projekta ietvaros novada uzņēmēji
darbavietas nodrošināja 175 skolēniem
vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Ar valsts finansiālu atbalstu veiksmīgi risinājās 100 latu stipendiātu
programma. No 2009. gada oktobra
darba praktizēšanā iesaistīti vairāk nekā
500 bez darba palikušo iedzīvotāju, izveidotas 486 darba praktizēšanas vietas.
Siguldas novada pašvaldība rada
iespēju ne tikai saglabāt Rīgas rajona
slimnīcu, bet arī to pilnībā renovēt.
Slimnīca turpina sniegt kvalitatīvus pakalpojumus – veiksmīgi darbojas piecas
nodaļas un attīstās jauni pakalpojumi.

Siguldas novads 2010. gadā varēja
lepoties ar to, ka jaundzimušo skaits
par 17,5 % pārsniedza aizsaulē aizgājušo skaitu, jo Latvijā kopumā iedzīvotāju skaita palielinājums joprojām ir
bijis ar negatīvu rādītāju – tikai dažas
pašvaldības varēja lepoties ar dzimstības
pieaugumu.
No 2010. gada 1. novembra stājās
spēkā grozījumi saistošajos noteikumos
“Par materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā”. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir: ja abi
vecāki ne mazāk kā 12 mēnešus pirms
bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu
pamata dzīvesvietu Siguldas novadā, ja
bērna dzimšana ir reģistrēta Siguldas
novada Dzimtsarakstu nodaļā, kā arī ja
jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta
Siguldas novadā. Ja dzīvesvietu Siguldas
novadā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis tikai viens no

Turpinot veidot dialogu ar sabiedrību, 2010. gadā notika vairākas Domes
priekšsēdētāja Uģa Mitrevica tikšanās
ar novada iedzīvotājiem novada administratīvajos centros. Tajās tika prezentēts pašvaldības budžets, aktuālākā

Skolu reorganizācija
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Siguldiešu panākumi

Februārī siguldieši - brāļi Dukuri
un Šici - no Vankūveras Olimpiskajām
spēlēm pārveda izcilus sasniegumus – divas sudraba medaļas un izcīnītu 4. vietu.
Valsts svētku laikā par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem iecelti trīs Siguldas novada iedzīvotāji – Martins
Dukurs, Andris Šics un Juris Šics. Par
Atzinības krusta kavalieri iecelts Latvijas
Orientēšanās federācijas prezidents Jānis
Lazdāns.

Diskusijas ar sabiedrību
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informācija par plānotajiem projektiem
un paveiktajiem darbiem, atbildēts uz
iedzīvotāju jautājumiem, iebildēm un
ierosinājumiem.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs un pašvaldības speciālisti tikās arī
ar novada uzņēmējiem, lai pārspriestu
svarīgākās aktualitātes un vienotos par
turpmākām sadarbības iespējām. Uzņēmējiem piedāvāta iespēja sadarbībā ar
pašvaldību izveidot Ledus halli, diemžēl
projekta īstenošanai nepieteicās pietiekams interesentu skaits.
Oktobrī novada Domes priekšsēdētājs aicināja sabiedrību iesaistīties akcijā “Dāvini ideju Domei”, kuras laikā
iedzīvotāji iesūtīja savus ierosinājumus
nepieciešamajiem uzlabojumiem novada
infrastruktūrā un pašvaldības darbā –
daļa no ieteikumiem ir izmantota, plānojot 2011. gada budžetu.
2010. gada nogalē priekšsēdētājs
uzsāka diskusiju par atlaižu sistēmas
(bonusu/ID karšu) ieviešanu Siguldas
novadā, kuras mērķis ir stiprināt Siguldas novada kopības izjūtu un palielināt
iedzīvotāju apmierinātību ar Siguldas
novadu, rosinot deklarēties novadā jau
dzīvojošos cilvēkus. ID kartes lietošana
iedzīvotājam dos virkni priekšrocību –
būs ērtāki un izdevīgāki pakalpojumi
pašvaldības iestādēs, varēs saņemt atlaides
pašvaldības atbalstītos kultūras un sporta
pasākumos novadā, kā arī būs pieejamas
novada uzņēmēju preces un pakalpojumi
par izdevīgākām cenām.

Investīciju piesaiste un novada
infrastruktūra

2010. gadā Siguldas novada
Dome uzsāka attīstības plānošanu
2011.–2017. gadam, kuras galīgās redakcijas apstiprināšana plānota šā gada
sākumā.
Parakstīts līgums par Eiropas fona
līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas
novada Siguldas pilsētā, III kārta”
īstenošanu.
Turpinājums 6. lpp

Tūrisma jaunumi
7. lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

Domes aktualitātes
“Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies to iedzīvotāju skaits, kuriem tiks
nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens
piegāde un kanalizācijas pakalpojuma
pieejamība, tiks samazināti iespējamie
ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā
arī reducēti vides piesārņojuma riski,
kas radušies novecojušu ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas rezultātā un
krājtvertņu apkalpošanas specializētās tehniskas nepieejamības dēļ,” skaidro Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Pašvaldība saņēma apstiprinājumu
līdzfinansējuma piešķiršanai no ES fondiem projektam “Sabiedriskās ēkas Birzes
ielā 4, Allažos, rekonstrukcija”. Ja budžeta līdzekļi atļaus, šogad tiks rekonstruēta
bibliotēka un bērnudārzs Allažos.
Noslēdzās izsludinātais metu konkurss “Siguldas stacijas ēkas, laukuma
un piegulošās teritorijas rekonstrukcijas
attīstības priekšlikumu izstrāde”, kurā
uzvarēja arhitektu birojs “AB Architekti”.
Beigusies iepirkumu procedūra par
Siguldas pilsdrupu rekonstrukciju. Būvniecības darbi jau ir sākušies. Rekonstruējot un kvalitatīvi pilnveidojot Siguldas pilsdrupas, objekts kļūs publiski pieejamāks.
Pēc rekonstrukcijas tūristi varēs uzkāpt
pilsdrupu Dienvidu un Ziemeļu torņos,
kas līdz šim nebija pieejami, pastaigāties
pa mūra sienām, izbaudīt senatnīguma
auru un ainavas, kas pavērsies no torņa uz
Gaujas senleju un pārējiem pilsētbūvniecības pieminekļa vēsturiskajiem centriem.
Rekonstruēta Blaumaņa ielas
dzelzceļa pārbrauktuves braucamā daļa
un ietve.
Atjaunots Siguldas pagasta kultūras nama jumts un daļēji arī ārsiena,
kas janvārī bija sabrukusi pārslodzes dēļ.
Kultūras nama Lielajā zālē veikts arī kosmētiskais remonts.
Meklēti vairākkārtēji risinājumi
P. Brieža ielas rekonstrukcijas finansēšanai. “Lai rūpētos par novada iedzīvotāju
drošību, pašvaldība jau vairākkārt mēģinājusi saņemt finansējumu P. Brieža ielas
rekonstrukcijai. Kaut arī naudas dalītājiem
projekts nav šķitis pietiekami prioritārs,
siguldiešiem tas tomēr ir ļoti svarīgs.
Noteikti turpināsim cīnīties tālāk, lai
rastu citu veidu savu mērķu īstenošanai,”
skaidro Uģis Mitrevics. Lai šo projektu
veiktu pašvaldība bez Eiropas fonu līdzfinansējuma, būtu nepieciešams apmēram
viens miljons latu.

Tūrisma nozares attīstība

Ar Ziemassvētku vecīša gumijlēkšanas
triku no gaisa trošu vagoniņa 2010. gada
nogalē atklāts jaunais Siguldas novada
tūrisma zīmols “Sigulda aizrauj”. Zīmols “Sigulda aizrauj” tiks izmantots novada pašvaldības organizētajās tūrisma
mārketinga aktivitātēs no 2011. gada, lai
veicinātu novada atpazīstamību, ieņēmumus novada tūrisma un viesmīlības
jomas uzņēmējiem, kā arī palielinātu
tūristu skaitu un to uzturēšanās ilgumu
Siguldas novadā.
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Sigulda un Rīga vienojās par sadarbību tūrisma veicināšanā, iesaistoties projektā “Live Rīga” un popularizējot
Rīgu, tostarp arī Siguldu kā partnerpilsētu,
kā “Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2014”.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics kopā ar Rīgas mēru Nilu
Ušakovu, Rīgas uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju delegāciju viesojās Sanktpēterburgā, kur darba vizītē Krievijas
uzņēmējiem, tūroperatoriem un pilsētas
vadībai prezentēja Siguldas tūrisma iespējas. “Viena no būtiskākajām Siguldas
novada ekonomiskās attīstības nozarēm
ir tūrisms, kas dod ienākumus novada
uzņēmējiem un, kas būtiski pašvaldībai,
nodrošina jaunas darbavietas. Man ir
svarīgi popularizēt Siguldas novadu kā
Krievijas un citu valstu tūristu galamērķi, lai nodrošinātu tūristu pieplūdumu,
saglabātu un attīstītu darbavietas mūsu iedzīvotājiem,” stāsta U. Mitrevics. Savukārt
Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics tikās ar Sanktpēterburgas
valdības Fizkultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Vjačeslavu Čazovu,
lai parakstītu nodomu protokolu par
projekta “Aktīvajam un sporta tūrismam
piemērotas vides izveidošana Voru (Igaunija)–Siguldas (Latvija)–Sanktpēterburgas
(Krievija) pārrobežu reģionu piepilsētās”.
Tas paredz aktīvās atpūtas centra iespējamo attīstību Laurenčos ar 90 % Eiropas
Savienības finansējumu.
Pērn ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās
par finansējuma piešķiršanu projektam
“Velotūrisma maršruta izstrāde un
veloceliņa izbūve Siguldā”. Martā tika
pabeigta tehniskā projekta izstrāde, pagaidām gan vēl nav skaidrs, vai projekts
tiks turpināts, jo 2011. gada budžetā vēl
tiek meklēti nepieciešamie līdzekļi. Bet
projekta “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros Siguldas novadā tika
uzstādītas 10 jaunas velonovietnes.

Citi svarīgi notikumi

Kā ierasts, maija pēdējā nedēļā
notika Siguldas novada svētki, kuros
ikviens varēja baudīt plašu un aizraujošu
programmu: tradicionālo svētku gājienu,
Ritma svētkus, piedalīties sporta spēlēs un
vērot lielkoncertu “Spēle labirintā”, līdzdarboties radošajās darbnīcās. Vasarā notika
tradicionālie festivāli – “Kremerata Baltica”,
Dailes teātra festivāls un Opermūzikas
svētki, bet pirmo reizi klausītājus pulcēja
Blūza festivāls.
Aktīvās atpūtas cienītājus aicināja
20. Vienības velobrauciens, MTB maratona posms, pirmais golfa turnīrs “Siguldas
kauss”, regbija sacensības, ekstrēmais kalnu
maratons un citas sporta aktivitātes.
Augustā noslēdzās a/s “Laima” un
LNT raidījuma “Tautas balss” rīkotais
konkurss ar mērķi noskaidrot labāko
randiņu vietu ārpus Rīgas, pilsētu, kura
pelnījusi Romantiskākās pilsētas titulu un
kurā tiks uzstādīts “Laimas” pulkstenis.
Par uzvarētāju pēc skatītāju telefonbal-

sojumā kļuva Sigulda. “Dalība konkursā
pierādīja, ka cilvēkiem ir mainījušās vērtības – laime vairs nav nauda un vara,
mūsu laimes formula ir cieņa un mīlestība
pret sevi, apkārtējiem un dzimto vietu.
Paldies visiem, kas atbalstīja Siguldu,
atklājot savus mīlas stāstus un balsojot.
Sigulda IR Mīlestības pilsēta,” gandarīts
par uzvaru konkursā ir Uģis Mitrevics.
Siguldā viesojās Pasaules Bankas
prezidents Roberts B. Zēliks, Eiropas
Savienības attīstības komisārs Andris
Piebalgs, Ministru prezidents Valdis
Dombrovskis un Labklājības ministrs
Uldis Augulis. Augstās amatpersonas
iepazinās ar sociālās dzīves aktualitātēm
novadā, tikās ar nodarbinātības programmas vadītājiem un arī dalībniekiem, tika
diskutēts par latvāņu problēmu Siguldas
pašvaldības teritorijā.
Siguldas novadu apmeklēja Valsts
prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri.

ziņas īsumā

2011. gada budžeta
prioritātes

www.sigulda.lv – viens no populārākajiem informācijas
avotiem novadā

Šobrīd notiek aktīva 2011. gada budžeta plānošana, un tuvākajā laikā tas
tiks apstiprināts. “Šogad plānošana, tāpat
kā iepriekšējā gadā, ir ļoti saspringta, jo
pašvaldību budžeti Latvijā kopumā samazinās. Ir grūti pateikt, vai izdosies pabeigt
visus iesāktos projektus, bet es ļoti ceru,
ka sabalansētais budžets un pašvaldības
būtiskie ietaupījumi no iepriekšējā gada,
ļaus padarīt ieplānoto,” skaidro Domes
priekšsēdētājs U. Mitrevics.
Šī gada budžeta plānošana notiek,
balstoties uz četriem svarīgiem kritērijiem.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitātes celšana, paaugstinot novada
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Piemēram,
izglītības kvalitātes celšanu, uzlabojot skolu
tīklu un infrastruktūru. Tiks palielināts
sociālais budžets, lai sniegtu iespējami lielāku palīdzību cilvēkiem, kas nonākuši
grūtībās. Tiks piedāvātas jaunas pašvaldības organizētas un atbalstītas kultūras
un sporta aktivitātes. Būtiski ir noteikt
prioritātes visās jomās – sporta jomā esam
precīzi sadalījuši atbalsta līmeņus turpmākajai sporta attīstībai novadā. Kvalitāte tiks
uzlabota arī citiem pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem. “Labs piemērs kvalitātes
paaugstināšanai pašvaldības ikdienas darbā ir tas, kā šajā īpaši sniegotajā ziemā
esam strādājuši, lai maksimāli efektīvāk
apsaimniekotu ceļu infrastruktūru un
atbrīvotu ceļus no sniega,” teic Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības rīcībā esošo resursu efektīva un racionāla izlietošana,
samazinot neracionālos izdevumus.
Piemēram, pašvaldība plāno atteikties
no īres līgumiem, reorganizējot izglītības
sistēmu, kā arī pārskatīt ēku un pustukšu
telpu uzturēšanas alternatīvu izmantošanu.
“Līdz šim strādāts pie iestāžu siltināšanas,
kas šī gada pašvaldības budžetā ienesīs
ietaupījumus – par to pārliecinājāmies jau
decembrī, jo komunālo maksājumu rēķini
samazinājušies par vairākiem tūkstošiem

Siguldas novadā dzimstības pieaugums arī 2010. gadā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2010. gadā reģistrēti 246 jaundzimušie
(141 zēns un 105 meitenes) un 208 miršanas gadījumi. Salīdzinājumā ar 2009.
gadu dzimstības rādītāji kaut arī nedaudz, bet tomēr pieauguši – attiecīgi reģistrēti
240 jaundzimušie un 196 miršanas gadījumi. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī
2010. gadā Siguldas novada dome novadā deklarētajiem jaundzimušo vecākiem
izmaksāja pabalstu – pērn tas bija lielākais citu Latvijas pašvaldību vidū – 180 latus.
Līdz ar minimālās algas paaugstināšanos 2011. gadā – turpmāk pabalsts par
bērna piedzimšanu Siguldas novadā būs 200 latu.
“2010. gadā jaundzimušo pabalstos esam izmaksājuši vairāk nekā 32 tūkstošus
latu. Arī 2011. gadā saglabāsim Latvijā lielāko pašvaldību pabalstu novadā deklarētajiem vecākiem, lai kaut nedaudz līdzētu jaunajiem vecākiem ar mazuļiem nepieciešamo lietu iegādi,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Populārākie vārdi 2010. gadā Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā deklarētajām jaundzimušajām meitenēm bija Estere, Elza, Anna, Ance, Anete, Alise, Marta.
Vecāki joprojām izvēlējušies arī iepriekšējo gadu populārākos vārdus: Elīza, Elīze,
Amanda, Paula, Gabriela, Katrīna, Katrīne, Elizabete, Līga, Dārta, Zane. Interesantākie vārdi meitenēm bijuši – Kecija, Mišela Aleksandra, Edna Mārīte, Heidia,
Ulrika, Keitlīna, Alija, Stella Katrīna, Dženifera Tīna. Savukārt populārākie zēnu
vārdi 2010. gadā bija Gustavs, Kārlis, Adrians, Rūdolfs, Rihards, Markuss, Tomass,
Kristaps un Roberts, kā arī Emīls, Dāvis, Dāvids, Ernests, Rauls, Patriks, Toms un
Matīss. Vecāki izvēlējušies arī latviskus vārdus: Jānis, Edvards, Eduards un Zintis.
2010. gadā vecāki dēliem likuši vairākus interesantus vārdus: Ronijs, Olivers, Natans, Damirs, Arsēnijs, Marsels, Māršals, Andrē, Kristofers Robins un Radivils.

Siguldas novada pašvaldības interneta vietni www.sigulda.lv pērn ik dienas
vidēji izmantojuši gandrīz 2100 unikālo apmeklētāju, kas ir par 8 % vairāk nekā
2009. gadā. Salīdzinot ar 2008. un 2009. gada statistiku, apmeklētāju skaits pieaudzis par vairāk nekā 30 %. Pieaug arī jaunu lietotāju skaits, kas līdz šim lapu nav
izmantojuši – 2010. gadā tie ir bijuši gandrīz 26 % no kopējā apmeklētāju skaita.
Lai saņemtu jaunumus par aktualitātēm mājas lapā, regulārai e-pastu saņemšanai
no www.sigulda.lv reģistrējušies vairāk nekā 800 lietotāji. Regulārām ziņām Twitter
sociālajā tīklā seko aptuveni 250 interneta lietotāju.
Šogad pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa paredzējusi veikt izmaiņas
interneta vietnes www.sigulda.lv dizainā, lai veidotu ērtāku informācijas izkārtojumu un uzlabotu sākumlapas noformējumu. Tiks uzlabotas arī atsevišķas sadaļas,
piemēram, tiks veidota visaptveroša, viegli pārskatāma informācija par visiem
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Kur zvanīt par neizšķūrētiem ceļiem?

Par neizšķūrētiem ceļiem vai ielām Siguldas novada teritorijā lūgums ziņot
pašvaldības būvinženierim Jānim Palkavniekam, tālrunis 26137454. Īpašos gadījumos – arī brīvdienās! Par piemājas pagalmu tīrīšanu atbild ēkas īpašnieks vai
tās apsaimniekotājs.
latu. Šajā gadā turpināsim investēt lietās,
kas turpmāk radīs ekonomiju,” paskaidro
U. Mitrevics.
Pašvaldības rīcība ieņēmumu palielināšanai. Pašvaldība atbalstīs sfēras,
kuras nes ieņēmumus novadam un tā
iedzīvotājiem – uzņēmējdarbībai, pasākumiem, ko apmeklē gan novadnieki, gan
tūristi. Notiks arī pašvaldības vadītās tūrisma jomas stiprināšana. Eiropas fondu
naudas piesaiste pašvaldības kapacitātes
uzlabošanai, kā arī ID karšu sistēmas ieviešana. “Svarīgi, lai novadā dzīvojošie šeit
deklarētu savu dzīvesvietu, jo tā viņi pienes savu artavu Domes budžetā, kas pie
iedzīvotājiem atgriežas atpakaļ – izglītībā,
infrastruktūrā, sociālajā jomā, drošībā,
kultūrā, sportā un citās jomās,” skaidro
Domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības rīcība īpašumu, ceļu,
ielu, ēku, skolu, kultūras namu un citu
iestāžu uzturēšana un remontēšana
prioritārā secībā. Ēkas tiks remontētas,
ņemot vērā to noslodzi un darbu neatliekamību, kā arī resursu piesaisti un
ieguvumu novada kontekstā. Tas paredz
tekošo jumtu un citu neatliekamo darbu
veikšanu. “Darbu saraksts ar steidzami
veicamajiem darbiem pašvaldības daudza-

jās izglītības, kultūras un citās ēkās sastāv
no vairāku simtu pozīcijām vairāku miljonu latu apmērā. Šogad sāksim ar pašiem
neatliekamākajiem darbiem. Protams,
būtiski ir arī sakārtot dzelzceļa stacijas
ēku un tai piegulošās teritorijas, jo nevar
noliegt, ka šis ir Siguldas kauna traips,
kas nes gan tiešus, gan netiešus zaudējumus novadam kopumā. Bez stacijas
rekonstrukcijas nav iedomājama Siguldas
novada infrastruktūras sakārtošana, kas
kalpo Siguldas novada iedzīvotājiem un
arī mūsu viesiem, kas atstāj šeit naudu,”
atzīst U. Mitrevics.
“2010. gadā ir daudz padarīts, un
šogad priekšā ir vēl viens smags darba
cēliens. Esmu gandarīts par mūsu uzņēmējiem, kuri nepadodas šajā krīzes laikā,
bet turpina cīnīties par pastāvēšanu un
darbavietu saglabāšanu mūsu novada iedzīvotājiem. Esmu pārliecināts, ka mūsu
iedzīvotāji tic, ka kopā mēs spējam padarīt vairāk, ka ir iespēja izķepuroties no
problēmu pārņemtās Latvijas. Aicinu arī
turpmāk strādāt kopā – plecu pie pleca –
mērķtiecīgi, gudri, ar ticību mūsu iedzīvotāju labākai dzīvei,” uz sadarbību aicina
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. janvāris, 2011
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Siguldas novada attīstība
Tiks noskaidroti pretendenti iespējamajai
veloceliņa izbūvei Siguldas novadā
Siguldas novada Attīstības
pārvaldes Investīciju nodaļa informē, ka šobrīd pašvaldībā ir
izsludināts iepirkums, kura rezultātā paredzēts noskaidrot iespējamos pretendentus veloceliņa izbūvei un tam piegulošās teritorijas
labiekārtošanai Siguldas novadā.
Būvniecības darbus veiksmīgas iepirkumu procedūras noslēgšanās
gadījumā plānots uzsākt, tiklīdz
to atļaus laika apstākļi. Taču, ja
iepirkuma rezultātā noskaidrosies,
ka projekta izmaksas ir lielākas
nekā plānots, iespējams, pašvaldība nevarēs realizēt projektu.
Jau ziņots, ka 2009. gada janvārī tika saņemts apstiprinājums
no Eiropas reģionālās attīstības
fonda (ERAF) par finansējuma
piešķiršanu projektam “Velotūrisma maršruta izstrāde un velo-

celiņa izbūve Siguldā”, kurš paredz
velomaršruta izveidošanu un veloceliņu/gājēju ietvju izbūvi vai
rekonstrukciju Siguldas novadā
vairāk nekā 10 kilometru garumā.
Paredzamais veloceliņa maršruts šķērsos Dārza un Nītaures
ielas krustojumu, virzīsies pa
Televīzijas ielu līdz Līvkalna un
Pētera ielas krustojumam, Pēteralas ielu, Līvkalna ielu līdz Skolas
ielas krustojumam, Miera ielu līdz
pilsētas kapiem, Līvkalna ielu līdz
Krišjāņa Barona piemineklim, Pils
ielu līdz Jaunajai pilij, Cēsu ielu,
Ainas ielu līdz Svētku laukumam.
No Svētku laukuma veloceliņš vedīs līdz Lāčplēša un Ziedu ielas
krustojumam, turpināsies Ziedu
un Lakstīgalas ielā līdz Pils ielas
krustojumam, pa Šveices ielu līdz
Krišjāņa Valdemāra ielas krusto-

jumam, pa Krišjāņa Valdemāra
ielu un pa Šveices un Kalna ielu
vedīs līdz pat atpūtas kompleksam
“Mežakaķis”.
Veloceliņš sastāvēs no divām
speciālām joslām – viena gājējiem,
otra velosipēdistiem. Tā papildus
tiks veicināta arī gājēju drošība.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 1 534 331 lats, no tiem
ERAF finansējums ir 697 700 latu,
Latvijas valsts budžeta dotācijas – 44 993 lati un Siguldas
novada Domes līdzfinansējums
791 638 lati.

IEGULDĪJUMS TAVĀ
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Pašvaldības darbam piesaistīti jauni speciālisti
Siguldas novada Domes Attīstības pārvalde informē, ka
Siguldas novada Dome Valsts
reģionālās attīstības aģentūrā
parakstījusi vienošanos par Eiropas Sociālā fonda programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes
“Speciālistu piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem”” projekta “Speciālistu pie-

saiste Siguldas novada pašvaldībā”
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/038/013) īstenošanu.
Projekta laikā tiks paaugstināta
Siguldas novada pašvaldības administratīvā kapacitāte, sekmējot publiskās pārvaldes darbību,
piesaistot vecāko datortīkla administratoru un referenta profesijas speciālistu. Vecāko datortīklu
administrators darbam pašvaldī-

bā tiks piesaistīts uz 21 mēnesi,
bet referents – uz 12 mēnešiem.
Kopējās projekta izmaksas ir
21 000 latu, kurus 100 % apmērā
sedz Eiropas Sociālais fonds.
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Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2023. gadam izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Siguldas novada
Domes 2011. gada 12. janvāra
lēmumu “Par Siguldas novada
teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu” (prot. Nr. 1, 11. §)
un iegūtā finansējuma atklātā
projektu konkursā “Plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” tiek īstenots projekts “Siguldas novada Attīstības
programmas 2011.–2017. gadam un Teritorijas plānojuma
2012.–2023. gadam izstrāde”
(Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/034), kura ietvaros ir uzsākta jauna Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrāde.
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Siguldas novada teritorijas plānotāja
Ilze Urtāne.
Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts
no 2011. gada 24. janvāra līdz
2011. gada 7. martam, iesniedzot tos:
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. janvāris, 2011

 Siguldas novada Domē, Pils
ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā,
LV 2150,
 Siguldas novada Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā, LV 2150,
 Siguldas pagasta pārvaldē
Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā, LV 2150,
 Mores pagasta pārvaldē
Siguldas ielā 11, Morē, Siguldas
novadā, LV 2170,
 Allažu pagasta pārvaldē,
Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā, LV 2154.
Iesniegumā ir jānorāda – fiziskām personām vārds, uzvārds,
adrese, juridiskām personām –
nosaukums, reģistrācijas dati un
adrese.

sabiedriskai apspriešanai – līdz
2011. gada 31. decembrim.
2. Lēmums par Siguldas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas projekta noteikšanu kā
galīgo redakciju un nodošana Rīgas plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai – līdz 2012. gada
31. martam.
vai
Lēmums par Siguldas novada
teritorijas plānojuma 1. redakcijas
projekta pilnveidošanu atbilstoši
institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.
3. Lēmums par Siguldas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Siguldas novada saistošo noteikumu izdošanu – līdz
2012. gada 31. jūnijam.

Teritorijas plānojuma
izstrādes laika grafiks

1. Siguldas novada teritorijas
plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošana
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Tiek turpināts darbs pie Siguldas novada
Attīstības programmas

S

iguldas novada Dome informē, ka 2010. gada 29. decembra Domes sēdē ir pieņemts lēmums par Siguldas
novada Attīstības programmas 2011.–2017. gadam
galīgās redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam un
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. Atzinums jāsniedz 30 darba dienu laikā. Pēc
pozitīva atzinuma saņemšanas Attīstības programma tiks
apstiprināta Domes sēdē.
Siguldas novada Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2010. gada aprīlī un tās prioritāte ir iedzīvotāju labklājība,
uzlabojot dzīves kvalitāti un veicinot novada ekonomisko
attīstību un augšupeju.
Programma nosaka novada nākotnes vīziju: Siguldas novads – Latvijas dabas pērle ar teicamu dzīves kvalitāti, attīstītu
tūrismu, sportu, izglītību un kultūru, tā ir vieta ar unikālu
dabas un kultūrvēstures mantojumu, augstu dzīves kvalitāti
un izaugsmes iespējām ikvienam, visplašākajām tūrisma un
aktīvās atpūtas iespējām, attīstītu ziemas sporta infrastruktūru,
kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību mūža garumā, kā arī
bagātu un daudzveidīgu kultūrvidi.
Attīstības programma paredz, ka līdz 2017. gadam ik gadu
tiks izvērtēts, vai novada attīstība norit saskaņā ar izvirzītajiem
uzdevumiem, rīcības plānu un pieejamiem finanšu līdzekļiem.
Programmas izstrādē iesaistījās arī sabiedrība – notika iedzīvotāju anketēšana, tika organizētas tematiskās darba grupas,
publiskā apspriešanas laikā notika sabiedriskā apspriede. No
iedzīvotājiem saņemtas 249 aptaujas anketas, kā arī vēstules
un ierosinājumi ar ieteikumiem par programmā veicamajiem
labojumiem un papildinājumiem.
Attīstības programma ir plānošanas dokuments, kura mērķis ir uzlabot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā,
gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo
stabilitāti un vides kvalitāti, kā arī pasniegt Siguldas novadu kā
ikvienam viesmīlīgu, ērtu, skaistu un daudzveidīgu teritoriju
dzīvei, darbam, atpūtai un dvēseles piepildījumam.
Siguldas novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem izstrādāja SIA
“Reģionālie projekti”.
Ar Siguldas novada Attīstības programmu 2011.–2017. gadam pēc tās apstiprināšanas būs iespējams iepazīties pašvaldības informatīvajā interneta vietnē www.sigulda.lv.

Piesaistīts finansējums
novada attīstības
plānošanai
Siguldas novada Domes Attīstības pārvalde informē, ka
2010. gada decembrī ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūru
tika parakstīta vienošanās par
Eiropas Sociālā fonda finansētās
programmas “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma
1.5.3.2. aktivitātes “Plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” projekta “Siguldas novada Attīstības programmas 2011.–2017. gadam un
Teritorijas plānojuma 2012.–
2023. gadam izstrāde” (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/

VRAA/034/008) īstenošanu.
Projekta ietvaros tiks izstrādāta Siguldas novada Attīstības
programma 2011.–2017. gadam
un Teritorijas plānojums 2012.–
2023. gadam. Tie ir nozīmīgākie
novada līmeņa plānošanas dokumenti, kurus 100 % apmērā
finansēs Eiropas Sociālais fonds
(ESF). Kopējās projekta izmaksas
ir 29 931 lats.
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Izglītība
Siguldas novada Domes deputāti apstiprina
3. pamatskolas un 2. vidusskolas apvienošanu
Janvāra sākumā Siguldas novada Domes deputāti Domes sēdē apstiprināja Siguldas 3. pamatskolas un Siguldas
2. vidusskolas apvienošanu, izveidojot jaunu mācību iestādi –
Siguldas pilsētas vidusskolu, kas no 2011. gada septembra
īstenos visas izglītības programmas, kas tika īstenotas abās
reorganizētajās skolās.
risinājumu abām reorganizējamaJau ziņots, ka kopš novembra jām skolām, lai gan pašvaldībai
beigām Siguldas novada Domes sākotnēji piemērotāks šķita cits
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, risinājums. Tomēr sarunās izIzglītības un kultūras komitejas teiktos racionālos ierosinājumus,
vadītāja Līga Sausiņa un Izglī- mēs esam ņēmuši vērā reorganitības pārvaldes vadītāja Maija zācijas plānā,” norāda Izglītības
Bruģe 8 diskusijās tikās ar ve- un kultūras komitejas vadītāja
cāko klašu skolēniem, skolēnu Līga Sausiņa.
vecākiem, skolu pedagogiem un
Kopumā diskusiju laikā tika
tehniskajiem darbiniekiem.
apskatīti gandrīz 10 dažādi reorganizācijas varianti. Sākotnēji
Nepieciešams problēmu diskusijas bija sarežģītas, balstītas
risinājums
uz emocijām. Tomēr turpmākajās
Izglītības iestāžu reorganizā- diskusijās arvien vairāk izkristacija bija nepieciešama, lai atrisi- lizējās visu auditoriju aktuālās
nātu vairākas problēmas:
vajadzības, kuras apvienojot tika

skolu telpu optimizēša- rasts variants par jaunas izglītīna – Siguldas novadā sarūk sko- bas iestādes – Siguldas pilsētas
lēnu skaits. Skolēni 2. vidusskolā vidusskolas – izveidi, kas atradīmācās apvienotajās klasēs, jau sies Kronvalda ielā 7. Svarīgi, ka
vairākus gadus skolēnu trūkuma arī turpmāk visi skolēni saglabās
dēļ nav izdevies izveidot 1. kla- savas klases audzinātājas un visi
si, tādēļ skolas telpas nav pilnīgi pedagogi varēs turpināt darbu Sinoslogotas. Savukārt 3. pamat- guldas pilsētas vidusskolā. Skolēskolas skolēniem telpu būtiski niem būtisks ieguvums ir iespēja
trūkst – viņi mācās caurstaigāja- iegūt pamata un vidējo izglītību,
mās klasēs. Turklāt 3. pamatskolā nemainot izglītības iestādes.
ir tikai sešas klases – skolēni, kas
sākuši mācības šajā skolā, neva- Problēmas risinājums
rēja pabeigt pamatskolu bez pārSiguldas pilsētas vidusskolas
iešanas uz citu skolu;
sākumskolas (1.–4. klašu) skolē
Siguldas Bērnu un jau- ni mācīsies Siguldas Valsts ģimniešu iniciatīvu centra (BJIC) nāzijas korpusā, kurā līdz šim
telpu optimizēšana – centrs līdz zinības apguva 3. pamatskolas
šim darbojas vairākās savstarpēji 5.–6. klašu skolēni. Pirmsskolas
izkliedētās, nepiemērotās, īrētās skolēnu ērtībām pie Siguldas
telpās. Arī jauniešu centram Valsts ģimnāzijas tiks izbūvēts
“Mērķis” nepieciešamas plašā- neliels sporta laukums un sakārkas telpas. Izvietojot Bērnu un totas mācību telpas. Skolēniem
jauniešu iniciatīvu centru pie- būs pieejama arī ģimnāzijas
mērotās pašvaldības telpās, var sporta zāle, aktu zāle, kā arī atietaupīt līdzekļus par telpu īri un bilstoši izremontētā deju kolektīkomunālajiem maksājumiem;
va “Vizbulīte” mēģinājumu telpa.

Mākslu skolas darbam
Kompromiss rasts arī ar
nepieciešamas papildu telpas Jau- krievu valodas plūsmas skolēnu
niešu kamerorķestra un dažādu vecākiem – skolēni pie saviem
mākslu studiju mēģinājumiem. pedagogiem mācības turpinās
Arī Siguldas novada bibliotēkas Siguldas pilsētas vidusskolā
Bērnu bibliotēkas nodaļai ir ne- līdz pamatizglītības iegūšanai.
pieciešamas visiem novada sko- Krievu plūsmā 1. klašu skolēni
gan vairs netiks uzņemti, jo jau
lēniem pieejamākas telpas;

izglītībai atvēlēto pašval- līdz šim vairākus gadus skolēnu
dības līdzekļu maksimāli efektīva skaits ir bijis ļoti mazs – klasēs
mācās no trīs līdz 10 skolēniem,
izmantošana.
tāpēc mācības rit apvienotās
klasēs.
Diskusijas ar
iesaistītām pusēm
Pamatskolas un vidusskolas
“Mēs esam gājuši grūtāko skolēniem liels ieguvums būs par
ceļu, bet diskusiju un sarunu Eiropas fondu līdzekļiem izreveidā esam varējuši atrast labāko montētais dabaszinību kabinets
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un datorklases Kronvalda ielā 7.
Būtisks ieguvums būs arī tā
dēvētās “Tornīšu skolas” turpmākā attīstība – tajā tiks izvietots Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centrs, Jauniešu interešu centrs
“Mērķis” un Novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa. Tiek
izvērtēta arī Novada bibliotēkas
pārcelšana, tādā veidā atbrīvojot
telpas arī bērnudārza “Pīlādzītis”
vajadzībām. Līdz ar to skolu tuvumā veidosies interešu izglītības
un radošo aktivitāšu centrs, kas
būs skolēniem daudz pieejamāks
un dos iespējas aktīvāk apmeklēt interešu izglītības pulciņus,
kā arī kvalitatīvi pavadīt brīvo
laiku.

Reorganizācija –
ieguvums visiem

“Skolu reorganizācijas plāns
tika balstīs uz demokrātiskām
diskusijām. Tas netika plānots un
pieņemts Domē vienpersoniski.
Mēs gājām grūtāko ceļu – aicinājām uz sarunām pedagogus, bērnu vecākus un skolēnus, prezentējām viņiem izglītības sistēmas
problēmu apjomu, piedāvājām
iespējamos risinājumus, un kopā
tika meklēts, kāds varētu būt labākais variants, lai celtu izglītības infrastruktūras kvalitāti un
uzlabotu finanšu ieguldījumus.
Uzskatu, ka šādas diskusijas bija
nepieciešamas un tās attaisnoja
sevi, jo tika pieņemts lēmums,
kas apmierina visas iesaistītās
auditorijas. Esam ieguvuši vairākas būtiskas lietas: tiks izveidota vidusskola, kurā bērni varēs
iegūt pamata un vidējo izglītību,
Siguldas centrā tiks izveidots interešu izglītības centrs un bērnu
bibliotēka, Mākslu skola iegūs
telpas tālākai attīstībai, kā arī
racionāli tiks izlietoti iedzīvotāju samaksātie nodokļi,” rezumē
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs U. Mitrevics.
Esošais reorganizācijas variants ir ieguvis atbalstu no visiem iesaistītajiem, un Domes
deputātu lēmums bija svarīgs, lai
varētu laikus informēt Izglītības
ministriju par paredzamo reorganizāciju, kā arī plānotu visas
nepieciešamās izmaksas novada
pašvaldības 2011. gada budžetā.
Ja ministrija sniegs pozitīvu atzinumu plānotajai reorganizācijai,
skolu reorganizācija notiks jau
šogad, lai septembrī Siguldas
pilsētas vidusskola varētu uzsākt
jauno mācību gadu.

Rekonstruēs apkures sistēmas
Allažu pamatskolā un Sporta centrā
Siguldas novada Dome ieguvusi
finansējumu un noslēgusi līgumu siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcijai no sašķidrinātās gāzes uz kokskaidu granulu apkures sistēmu Allažu
pamatskolā un Allažu sporta centrā.
Realizējot visus plānotos oglekļa dioksīda
emisijas samazināšanas pasākumus tiks
veikts CO2 emisijas samazinājums, kā arī
siltumenerģijas izmaksu samazinājums.
Šobrīd izsludināts iepirkums, kas turpinās līdz janvāra beigām, un, līdz ko būs
zināms konkursa uzvarētājs, tiks uzsāktas
projektā plānotās aktivitātes.
Līgums paredz finansējuma piešķiršanu no Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projektiem “Pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Allažu pamatskolā un Allažu sporta
centrā” (līgums nr. VIDM/2010/KPFI4/66), kas tika atbalstīti Vides ministrijas
rīkotajā atklātajā konkursā “Tehnoloģiju
pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem
energoresursiem”.

Kopējās plānotās projekta izmaksas
siltumenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcijai ir 64 418 latu, no kurām 75 %
sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 25 % sedz Siguldas novada
Dome.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI) ir Latvijas valsts budžeta
programma, kuras mērķis ir veicināt
globālo klimata pārmaiņu novēršanu,
pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām
sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanu, piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes
uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto
atjaunojamo energoresursu attīstīšanu
un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus
risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai.

Plāno rekonstruēt bērnudārza un
bibliotēkas ēku Allažos

Siguldas novada Dome pagājušajā
gada pavasarī saņēma apstiprinājumu
projekta “Sabiedriskās ēkas Birzes ielā 4,
Allažos, rekonstrukcija” (Nr. 10-04L32100-000222) līdzfinansējumam no
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
līdzekļiem.
Projekta mērķis ir uzlabot uzturēšanās apstākļus Birzes ielā 4, Allažos,
veicot sabiedriskās ēkas rekonstrukciju
un atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas ne-

atbilst mūsdienu noteiktajiem drošības
standartiem un pašreizējo būvnormatīvu
noteiktajām prasībām par energoefektivitātes rādītājiem. Šobrīd ir izsludināts
iepirkums, kura rezultātā tiks noskaidroti projektā paredzēto darbu veicēji.
Rekonstrukciju paredzēts veikt vasarā.
Kompleksas ēkas un energoapgādes
sistēmas rekonstrukcijas rezultātā, tiks
nodrošināta ēkas racionālāka un ekonomiskāka apsaimniekošana.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 156 932 lati, no kuriem 105 000 latu
jeb 67 % būs ELFLA finansējums, bet
pārējos izdevumus – 51 932 latus jeb
33 % – segs Siguldas novada Dome.

Turpinās rekonstrukciju pirmsskolas
izglītības iestādē “Saulīte”
Siguldas novada Domes Attīstības
pārvaldes Investīciju nodaļa informē,
ka šobrīd tiek gatavota iepirkuma procedūrai nepieciešamā dokumentācija
projektam “Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” rekonstrukcija Siguldā”
(vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/
VRAA/003/033), kurš ieguva finansējumu Eiropas Savienības fonda programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
aktivitātes “Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros”
ietvaros.
Plānots, ka projekta ietvaros līdz
2011. gada beigām tiks veikta pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” novecojušo iekšējo un daļēji arī ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukcija, kas
radīs iespēju ieekonomēt energoresursus,

kā arī uzlabos ēkas funkcionalitāti un
sadzīves apstākļus 224 novada bērniem.
Tādā veidā tiks palielināta arī bērnu,
darbinieku un apmeklētāju drošība. Rekonstrukciju plānots veikt 2011. gada
vasarā. Līdz ar to tiks pabeigti ļoti vērienīgi remontdarbi pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte”, kuri tika uzsākti aizgājušajā vasarā ar ēkas siltināšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 371 610 latu,
rekonstrukcijas attiecināmas izmaksas
ir 245 870 latu. Plānotais finansiālais
atbalsts no Eiropas Reģionālā attīstības
fonda projektam ir 208 989 lati (85 %
no attiecināmām izmaksām), valsts budžeta dotācija 5532 lati, kopējās Siguldas
novada Domes izmaksas 157 089 lati.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. janvāris, 2011

Siguldas Novada Ziņas

Sociālā dzīve

Mainīti noteikumi par trūcīgas personas
statusa saņemšanu
Ar 2011. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Ministru
kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķas personas atzīšanu par trūcīgu. Turpmāk trūcīgās ģimenes (personas) statuss
tiks piešķirts, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniegs 90 latus mēnesī.
“Iepriekš trūcīgas ģimenes (personas) statuss tika piešķirts, ja vidējie
ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedza 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas,” skaidro
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere.
Turpmāk, izvērtējot iesniedzēja un
viņa ģimenes locekļu materiālo situāciju, netiks ņemts vērā arī tas,
cik ilgu laiku ģimenes (personas)
īpašumā ir vienīgā automašīna. Iepriekš, lai saņemtu trūcīgas personas statusu, tika pārbaudīts, vai au-

tomašīna ģimenes īpašumā atrodas
ilgāk par 24 mēnešiem. Sociālajam
dienestam būs iespēja arī izvērtēt
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
ja laika posmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss, būtiski mainīsies
ģimenes (personas) materiālā un
sociālā situācija.
“Siguldas novadā sociālo pabalstu izsniegšanas kritēriji piesaistīti
valstī noteiktai minimālai mēnešalgai, kura no šī gada 1. janvāra ir
200 latu, tāpēc aicinu iedzīvotājus

nekautrēties un doties pārskatīt
iespēju saņemt pabalstu, ja ģimenei radušās grūtības. Turklāt katru
gadījumu izvērtē individuāli,” stāsta
Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Jāpiebilst, trūcīgā izziņa tiek izsniegta uz sešiem un 12 mēnešiem.
Uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa saņemšanu nevar pretendēt
iedzīvotāji, kuriem pieder naudas
uzkrājumi vai vērtspapīri. Tāpat
trūcīgas personas statuss netiek piešķirts personām, kuras noslēgušas
uztura līgumu, kas nozīmē, ka viņu
apgādībā atrodas kāda cita persona,
par kuru viņi saņem kādu labumu,
kā arī personām, kas saņem ilgstošu sociālo aprūpi, atrodas ilgstošas
sociālās rehabilitācijas iestādēs vai
arī atrodas ieslodzījumā.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS AKTUALITĀTES
Klaiņojoši dzīvnieki

Netīrīti jumti un lāstekas

Siguldas novadā joprojām aktuāla
ir klaiņojošo suņu problēma – šomēnes
Pašvaldības policijas darbinieki patversmē nogādājuši trīs dzīvniekus. „Katrs
dzīvnieka īpašnieks ir līdzatbildīgs par
to klaiņošanu un klaiņošanas sekām, kas
skar gan sabiedrisko drošību, gan vides
drošību un kārtību, tāpēc, noskaidrojot
dzīvnieka īpašniekus, viņi tiks saukti pie
administratīvās atbildības. Pašvaldības
policija būs pateicīga par jebkuru informāciju, kas skar klaiņojošus suņus, īpaši
lauku teritorijās, jo no tiem cieš tieši meža
zvēri, kuru pārvietošanās iespējas ziemas
apstākļos ir krietni ierobežotas,” informē
Siguldas novada Pašvaldības policijas
pārstāvji.

Pašvaldības policija, apsekojot novada teritoriju, konstatējusi, ka tajā ir daudz ēku, kuru
īpašnieki un apsaimniekotāji nav nodrošinājuši
jumtu attīrīšanu no sniega un lāstekām.
Ņemot vērā pašvaldības rūpes par iedzīvotāju veselību un dzīvību, Pašvaldības
policija pastiprināti kontrolēs, kā tiek tīrīti
namu un ēku jumti.
Atgādinām, ka 2005. gada 11. maija
Siguldas novada Saistošo noteikumu Nr.6
„Siguldas novada teritorijas un tajā esošo
ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 3.21.5.punktā
ir noteikts, ka ēku (namu, māju) apsaimniekotājiem jānodrošina ziemas periodā sniega
un ledus notīrīšana no māju jumtiem, bal-

Rūpēsimies par ugunsdrošību!
Turpinoties aukstajam laikam, aktuāli ir ugunsdrošības jautājumi, jo tiek
izmantoti dažādi alternatīvās apkures veidi,
ierīkotas krāsniņas dzīvokļos, kuru dūmvadi tiek ievadīti ēku ventilācijas šahtās,
apdraudot pārējo mājas iedzīvotāju veselību un dzīvību. Decembrī Siguldā tāda
iemeslu dēļ bija aizdedzies dūmvads un
dzīvokļa īpašniekiem bija nepieciešama
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzība. Pie atbildības tiks saukti gan
dzīvokļa īpašnieki, gan apsaimniekotāji.

Iedzīvotāju līdzatbildība
Siguldas novada Pašvaldības policija
atgādina, ka pagājušā gada nogalē cilvēku
vienaldzības dēļ uz ielas nosala cilvēks,
tāpēc lūdzam nekavējoties ziņot Pašvaldības policijai par katru gadījumu, kad
kāds dažādu apsvērumu dēļ atrodas uz
ielas bezpalīdzīgā stāvoklī. Atgādinām, ka
Pašvaldības policijas diennakts tālrunis ir
26160288.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. janvāris, 2011

koniem un citām būvju daļām, lai nepieļautu lāsteku veidošanos un sniega vai ledus
krišanu no tiem uz brauktuves vai gājēju
ietves; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju
un transporta līdzekļu drošība, bīstamās
vietas jānorobežo un nekavējoties jānovāc
sniegs, ledus un lāstekas, veicot nepieciešamos drošības pasākumus.
Par namu un ēku jumtu netīrīšanu,
kā arī piebraucamo ceļu netīrīšanu 2005.
gada 11. maija Siguldas novada Saistošie
noteikumi Nr.6 „Siguldas novada teritorijas
un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”
paredz sodu fiziskajām personām līdz 250
latiem un juridiskajām personām līdz 1000
latiem.

VAKANCE
SIGULDAS NOVADA DOME AICINA DARBĀ
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORU (-I)
Prasības pretendentiem:

■■ vidējā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
■■ normatīvo aktu, kas reglamentē pašvaldības policijas darbu, pārzināšana;
■■ teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, citu
svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
■■ prasme patstāvīgi organizēt savu darbu;
■■ labas saskarsmes prasmes;
■■ iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Internet Explorer);
■■ B kategorijas autovadītāja apliecība (ar vismaz 2 gadu pieredzi);
■■ pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
■■ laba fiziskā sagatavotība (tests).

Piedāvājam:

■■ interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
■■ elastīgu darba grafiku;
■■ sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz š.g. 4. februārim uz
e-pastu: dome@sigulda.lv vai pa pastu: Siguldas novada Dome, Pils iela
16, Sigulda, LV 2150. Uzziņas pa tālruni 67970852, 67972008

Pašvaldība pateicas par atbalstu līdzcilvēkiem

S

iguldas novada pašvaldības Sociālais dienests vēlas
pateikties novada iedzīvotājiem, sabiedriskām organizācijām, kuri izrādīja iniciatīvu un ar savām dāvanām
iepriecināja dienesta klientus Ziemassvētkos.
Īpašs paldies SIA “Venda-2” par sarūpētajām dāvanu kartēm
maznodrošinātajām ģimenēm 700 latu vērtībā. Paldies Siguldas
Adventistu draudzei, kura sagādāja vairāk nekā 50 dāvanas uz
Ziemassvētkiem Siguldas novada bērniem vecumā no 5 līdz
15 gadiem.
Biedrība “Gaišie spārni” iepriecināja 10 maznodrošinātās
ģimenes Siguldas novadā ar dāvanām, kurās bija jauni bērnu
ziemas un sporta apavi, ziemas apģērbi, kancelejas, higiēnas
preces un saldumi.
Siguldas jaunieši Lelde Veidemane un Anda Aizsilniece iepriecināja 20 vientuļos novada pensionārus, kuriem tiek sniegti
aprūpes mājās pakalpojumi, ar salduma paciņām. Jauniešu
iniciatīvas centra “Mērķis” jaunieši arī apmeklēja vientuļos
pensionārus un dāvāja tiem pašu ceptās piparkūkas.
Savukārt gada nogalē Siguldas pilsētas kultūras namā uz
Ziemassvētku pasākumu tika aicināti 120 bērni vecumā no viena
līdz 10 gadiem, kuriem saldumus bija sarūpējuši 1. pamatskolas
skolēni un viņu vecāki, 2. vidusskolas skolēni bērniem dāvāja
mīkstās rotaļlietas, bet zemnieku saimniecība “Pīlādži” cienāja
ar āboliem.
Biedrības “Madaras” dalībnieces, kuras darbojās Siguldas
novada dienas centrā, Ziemassvētkos dāvāja pašu darinātas
siltas zeķes, cimdus un jakas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
“Liels paldies visiem, kas atrada laiku un iespēju sagādāt
prieku tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Paldies tam, gandrīz
pussimtam novadnieku, kuru nesavtīgā vēlme palīdzēt, darīt labu
radīja Ziemassvētku brīnumu tik daudziem cilvēkiem mums
apkārt. Kam gan mēs pasaulē dzīvojam, ja ne tādēļ, lai palīdzētu
cits citam,” saka Sociālā dienesta vadītāja Diāna Indzere.

VAKANCE
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAIS
DIENESTS IZSLUDINA SOCIĀLĀ DARBINIEKA
AMATA PRETENDENTU KONKURSU
Amata mērķis:

■■ veikt sociālā darbinieka pienākumus darbā ar pilngadīgām
personām.

Prasības:

■■ augstākā (otrā līmeņa profesionālā) izglītība vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā;
■■ patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
■■ labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana:
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
■■ prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Galvenie amata pienākumi:

■■ organizēt vai sniegt klientam sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību;
■■ izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānus.

Piedāvājam:

■■ darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentus līdz 28. janvārim lūdzam iesniegt Sociālā dienestā (Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV 2150)
vai sūtīt uz e-pasta adresi diana.indzere@sigulda.lv ar norādi “Sociālais darbinieks”:
■■ motivētu pieteikumu,
■■ profesionālo aprakstu (CV),
■■ izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
Kontakttālrunis papildu informācijai – 67800965.
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Siguldas Novada Ziņas

Sports

Ziemas festivāls Siguldā
No 18. februāra līdz 6. martam Siguldā notiks populārākais Ziemas festivāls Latvijā, kura moto – Vairāk sporta. Vairāk mākslas. Vairāk izklaides.
Vairāk atpūtas. Festivāla mērķis ir popularizēt Siguldas novada sporta bāzes
un kalnu slēpošanas trases kā lieliskas atpūtas, sporta un brīvā laika pavadīšanas vietas un Siguldu kā Eiropas kultūras un mākslas iepazīšanas vietu.
Šāda apņemšanās Siguldas novadam ir, startējot projektā “Rīga – Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014” kā oficiālajam partnerim un Ziemas festivālu
iekļaujot 2014. gada notikumu kalendārā.

Ziemīgi sportisks šurumburums
iema ar sniegotajiem kalniem
un starptautiskajām sacensībām ir veidojusi Siguldu par starptautisku ziemas sporta centru. Festivāla
programmā iekļautas gan starptautiskas, gan valsts nozīmes sacensības.
Līdztekus profesionālām sporta
sacensībām, lielus un mazus gaidīs
ziemīgi sportisks šurumburums.
Siguldas novads ir viens no sportiskākajiem Latvijā, par to liecina gan
mūsu novadnieku izcīnītās medaļas
Vankūveras ziemas olimpiskajās spēlēs
aizvadītā gada februārī, gan Siguldas

Z

novada izcīnītā 1. vieta Latvijas II Ziemas olimpiādē. Šogad Siguldas novada skolēnu Ziemas olimpiādē savu
sportiskumu, kustību prieku un sacensību garu izpaudīs skolēni, piedaloties
Siguldas Sporta skolas organizētajās
sacensībās vairākās disciplīnās.
Festivāla programmā iekļautas
arī jau tradicionālās sacensības –
Tautas slēpojums “Sigulda”, “Siguldas
kauss 2011” kalnu slēpošanā, distanču
slēpošanā un snovbordā. Šogad notiks
arī “Siguldas kauss tramplīnlēkšanā”.
Jautrus un dīvainus ziemas sporta veidus, stafetes, atrakcijas un kon-

Pasākumu plāns no 18. februāra līdz 6. martam
Laiks

Pasākums
11. februāris – 6. marts
LOK ceļojošā izstāde “Olimpiskās pamatvērtības – draudzība, cieņa,
izcilība”
17.–18. februāris

Plkst.
Siguldas novada Skolēnu ziemas olimpiāde
10.00–14.00
18.–20. februāris
Plkst.
Pasaules kauss kamaniņu sportā: sacensības un koncerti
10.00–15.30
19. februāris
Plkst.
Ziemas tūrisma rallijs “Piedzīvojums Vidzemē”
8.00–9.00
Plkst. 12.00 Tautas slēpojums “Sigulda”
Plkst. 12.00 Pirmais sniega tēlniecības čempionāta atklāšana. Ekspresizstādes
Plkst.
Ziemas ballīte – grupa “Labvēlīgais tips”
15.00–17.00
Vienīgais solo koncerts Latvijā - Londonas filharmoniskā orķestra soliste
Plkst. 18.00 Kristīne Blaumane (čells) un Liene Circene (klavieres). Programmā:
L. Bēthovens, S. Bārbers, K. Debisī, I. Albeniss, M. de Falja
24.–26.
Latvijas čempionāts kamaniņu sportā. Jaunatnes meistarsacīkstes
februāris
26. februāris
“Carlsberg” kausa izcīņa kalnu slēpošanā un “Slēpotāju dienas” – slēpotāju
Plkst. 11.00
šovi, slēpju testi un paraugdemonstrējumi
Meteņdiena ar jautrām dziesmām un varenu lielīšanos. Došanās pie
Plkst. 12.00
Meteņa pēc Laimes pogas, rotaļas, kurmju dzīšana, Meteņa putra
Kalnu slēpošanas sacensības bērniem “Mazais Reinis 2011” 3. posms.
Plkst. 12.00
Reģistrācijas sākums no plkst. 10.00
27. februāris
Kalnu slēpošanas sacensības “Anda Kordes kauss”. 3. posms –
Plkst. 10.50
superkombinācija
Starptautiskās teātra kompānijas “Domino teātri“ izrāde “Sekss un
Plkst. 19.00 grēkpilsēta“. Ieeja: Ls 5-8. Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas pilsētas
kultūras namā un www.bilesuparadize.lv
3. marts
Vestards Šimkus. Klavierkoncerts. Programmā: L. Bēthovens, M. Rāvels,
Plkst. 19.30
Dž. Geršvins
3.–4. marts
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde. Sacensības kamaniņu sportā
5. marts
Plkst.10.00 “Siguldas kauss” kalnu slēpošanā. Treniņbraucienu diena
Plkst.11.00 “Siguldas kauss” tramplīnlēkšanā
Ziemas ekstrēmo sportu seminārs: Ekstrēmo sportu vēsture, šodienas
Plkst.
tendences.
12.00–15.00
Brāļu tirgus – pērc, pārdod, mainies
Plkst.
Ziemas spēles un prieki, apmācības, atrakcijas, ekspresizstādes un ballīte
15.00–18.00
Plkst.
Ekstrēmo ziemas sportu sacensības un “Siguldas kauss snovbordā”
15.00–19.00
Plkst. 19.00 Ekstrēmo ziemas sportu šovs
6. marts
Plkst. 10.00 “Siguldas kauss” kalnu slēpošanā
“Siguldas kauss” distanču slēpošanā. Nolikums un online pieteikšanās
Plkst. 12.00
www.ba2.lv

Vieta
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Svētku laukums, stadions
Bobsleja un kamaniņu trase
Starts Gūtmaņalas
stāvlaukumā
Silciems
Svētku laukums
Svētku laukums
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Bobsleja un kamaniņu trase
Kaķīškalns
Turaidas muzejrezervāts
Reiņa trase
Kordes trase
Siguldas Pilsētas kultūras
nams
Koncertzālē “Baltais flīģelis”
Bobsleja un kamaniņu trase
Pilsētas trase
Noliktavas iela
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Svētku laukums
Pilsētas trase
Pilsētas trase
Pilsētas trase
Reiņa trase

Programmā iespējamas izmaiņas, laikapstākļu dēļ sacensības var pārcelt uz citu laiku.
Aktuālai informācijai sekojiet līdzi Siguldas novada Domes interneta vietnē www.sigulda.lv.
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kursus dažādām spējām, gaumēm un
vecumiem piedāvās Siguldas Sporta
skolas un Jauniešu iniciatīvas centra
“Mērķis” jaunieši.
Sniega skulptūru konkurss
iemas festivāla laikā Siguldas
novadā notiks Pirmais sniega
tēlniecības čempionāts, kas ikvienam
novada iedzīvotājam dos iespēju
iesaistīties – izveidot savu sniega
skulptūru!
Skolas, bērnudārzi, ģimenes, darba
un interešu kolektīvi, kā arī citi novadnieki tiek aicināti izveidot savu sniega skulptūru, nofotografēt to un līdz
16. februārim iesūtīt to uz e-pasta
adresi prese@sigulda.lv. Iesūtītie fotoattēli tiks izvietoti vietnē www.sigulda.lv,
kur sniega skulptūru foto vērtēs žūrija
un vietnes apmeklētāji.
Ko pa īstam var izdarīt ar sniegu,
klātesošajiem rādīs Latvijas Mākslas
akadēmijas tēlniecības studenti. Sadarbībā ar profesionāļiem šis projekts tiks veidots kā lielākais sniega
mākslas projekts Latvijā. Piesaistot
kultūras profesionāļus un organizācijas, māksliniekus no dažādām pasaules valstīm 2014. gadā, kad Rīga
būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, šim

Z

pasākumam Siguldā jābūt lielākajam
ziemas mākslas piedāvājumam Eiropas mērogā. Arī Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Mākslas nodaļas audzēkņi
rādīs savas prasmes sniega mākslā.
Pamēģini arī tu!
Māksla, mūzika un ziemas
ballītes brīvā dabā
estivāla dienās neiztikt bez
muzikāliem pārsteigumiem.
Par to padomāts gan Bobsleja un
kamaniņu trasē 19. un 20. februārī
sacensību starplaikos, gan Svētku
laukumā 19. februārī un 5. martā,
pulcinot visus ļauties īstas ziemas
ballītes priekiem. Domāts arī par
šovprogrammām un patīkamiem
pārsteigumiem.
Koncertzālē “Baltais flīģelis”
Ziemas festivāla ietvaros būs skatāma Latvijas Olimpiskās komitejas
ceļojošā izstāde “Olimpiskās pamatvērtības – draudzība, cieņa, izcilība”,
dodot iespēju izdzīvot kopā ar Latvijas
olimpiešiem viņu priekus, veiksmes
un neveiksmes Olimpiskajās spēlēs.
Festivāla ietvaros mūziku varēs
baudīt arī koncertzālē “Baltais flīģelis”.
Programmā 19. februārī Londonas
filharmoniskā orķestra soliste Kristī-

F

ne Blaumane (čells) kopā ar siguldieti
Lieni Circeni (klavieres), bet 3. martā – Vestarda Šimkus klavierkoncerts.
Un visam pa vidu – Meteņdiena
ar jautrām dziesmām un varenu lielīšanos Turaidā. Kā ierasts, būs iešana
pie Meteņa pēc Laimes pogas, lai visu
gadu būtu laimīgi, lielīšanās, dziedāšana, rotaļās iešana, kurmju dzīšana, lai
šis gads būtu ražīgs, bet, lai būtu veselība, varēs saņemt arī kadiķa slotiņas
pērienu. Neiztrūkstoša Meteņdienas
tradīcija ir uz ugunskura vārītā Meteņa putra, ar ko dūšīgie meteņbērni
varēs iestiprināties pēc jautrajām atrakcijām.
Visveselīgākā izklaide. Sigulda
aizrauj!
iguldas novada Domei festivāla
programmu palīdz veidot Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Kamaniņu sporta federācija, sporta klubs
“A2”, portāls www.atputasbazes.lv,
SK “Lidojošais slēpotājs”, Sporta klubs
“Kore”, slēpošanas trase “Kaķīškalns”,
Olimpiskais centrs “Sigulda”, Turaidas
muzejrezervāts un Latvijas mākslas
akadēmija.
Informāciju apkopoja
Jolanta Borīte

S

Siguldā organizēs pirmo Latvijas jauno lidotāju skolu
2014. gadā Rīga sadarbībā ar Siguldu ir izvēlēta par Eiropas kultūras
galvaspilsētu. Lai apliecinātu Siguldas
kultūras daudzveidību 2014. gadā, jau
šogad Siguldas novada Dome sadarbībā ar SIA “Aerodium” aicina jaunos
lidotājus pieteikties īpaši izveidotā Jauno lidotāju skolā.
Lidotāju skolas mērķis ir iesaistīt
bērnus un jauniešus jaunā un perspektīvā sporta un atpūtas veidā – lidošanā vertikālā vēja tunelī. Šie bērni un
jaunieši 2014. gadā piedalīsies unikāla
šova sagatavošanā par godu Eiropas
kultūras galvaspilsētas svinībām.
SIA “Aerodium” starptautiskā pie-

redze, piedaloties dažādos šovos visā
pasaulē ir apliecinājuši Latvijas lidotāju
talantu un devuši unikālu pieredzi. Šo
pieredzi “Aerodium” lidotāji vēlas nodot jaunajai paaudzei, mācot lidošanas
māku jauno lidotāju skolā.
Līdzdarbojoties šajā projektā, Siguldas novada pašvaldība vēlas uzsvērt
novada kultūras iespēju daudzveidību
un veicināt inovatīvu ideju radīšanu
un ieviešanu, kas veicinātu sabiedrības
iesaistīšanos un izaugsmi.
Plānots, ka nodarbības jauno lidotāju skolā norisināsies reizi nedēļā un
tās vadīs profesionāli vēja tuneļa lidotāji. Nodarbību laikā topošie lidotāji

Siguldā izveidots bērnu futbola klubs

Kopš pagājušā gada Siguldas novada bērniem un jauniešiem ir iespēja nodarboties ar futbolu. Treniņi
vasarā norisinās pilsētas stadionā
Kronvalda ielā, bet ziemā – Siguldas
1. pamatskolā.
Futbola klubā uzņem gan pui-

kas, gan meitenes. Bērniem nav
svarīgi fiziskie dotumi, un netiek
prasītas kādas specifiskas prasmes.
Galvenais ir vēlme un interese sevi
attīstīt, spēlējot futbolu. Tas ir ļoti
demokrātisks sporta veids – jebkuram tiek dota iespēja iziet laukumā,

apgūs lidošanas prasmes, kā arī gaisa
akrobātikas pamatelementus. Plānots,
ka dalības maksa lidotāju skolā būs
15 latu mēnesī – pārējās nodarbību
izmaksas segs Siguldas novada Dome.
Jauno lidotāju skolas nodarbībām
aicinām pieteikties meitenes un zēnus vecumā no 12 līdz 14 gadiem,
sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi
skola@aerodium.lv līdz 2011. gada
23. februārim. Sīkāku informāciju par
dalību skolā dalībnieki saņems pēc
pieteikuma saņemšanas. Papildu informācija: Jauno lidotāju skolas vadītājs
“Aerodium” instruktors Guntis Šefers,
tālr. 26326077.
paspēlēt un pierādīt sevi.
Sporta klubs “Super Nova” ir
bērnu un jauniešu futbola klubs,
kurā trenējas bērni vecumā no
četriem līdz 13 gadiem.
Pieteikties futbola nodarbībām
var pa tālr. 29667834.

Var pieteikt bērnus distanču slēpošanas nodarbībām
Biedrība “A2” līdz 30. janvārim ir izsludinājusi bērnu un
jauniešu (no 1. klases) uzņemšanu distanču slēpošanas sekcijā.
Distanču slēpošanas nodarbības
notiks divas reizes nedēļā gan

pilsētas stadionā, gan Laurenču
slēpošanas trasē. Tās vadīs slēpotājs, biatlonists un olimpisko
spēļu dalībnieks Raivis Zīmelis.
Dalības maksa distanču slēpošanas sekcijā būs 12 latu mēnesī.

Plānots, ka nodarbības sāksies
februāra pirmajā pusē.
Pieteikumus līdz 30. janvārim aicina sūtīt uz e-pasta adresi
raivisz76@inbox.lv vai zvanīt pa
tālruni 29129299.

Siguldas Sporta skolai sava interneta vietne
Siguldas Sporta skola izveidojusi
savu vietni – www.siguldassportaskola.lv.
Tajā aktuālu informāciju varēs atrast
gan Sporta skolas audzēkņi, viņu ve-

cāki, gan jebkurš sporta entuziasts.
Noderīga šī vietne būs tiem, kas tikai
vēlas uzsākt treniņus kādā no Sporta
skolas piedāvātajiem sporta veidiem:

tajā ir ievietota plaša informācija par
sporta veidu nodaļām, iestāšanās dokumentiem, treniņu grafikiem un
sacensību norisi.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. janvāris, 2011

Iepazīsties, Tūrisma pārvalde
Sigulda novada Tūrisma pārvaldē šobrīd strādā trīs speciālisti:
Tūrisma pārvaldes vadītāja Laura
Konstante, Siguldas novada Tūrisma
informācijas centra (TIC) vadītājas
pienākumu izpildītāja Elīna Bārda
un TIC speciāliste Irma Grosberga.
“Tagad mums priekšā visatbildīgākais posms. Esam izstrādājuši jauno
zīmolu, nu jāprot to likt lietā, saka
Laura Konstante.
Apjomīgais zīmola sagatavošanas
darbs bijis nozīmīgākais 2010. gada uzdevums, tāpēc arī tā atklāšanai vajadzēja būt īpašai. Un šeit savu ieguldījumu
devusi Lielbritānijas vēstnieka kundze,
kura vizītes laikā iepazinusies ar jauno
zīmolu un nākusi klājā ar ideju – jauno
Siguldas novada tūrisma zīmolu atklāt
Ziemassvētku laikā ar Ziemassvētku
vecīša gumijlēkšanas triku no gaisa
trošu vagoniņa. Atrodoties 40 metru
augstumā virs Gaujas, Ziemassvētku
vecītis sveica klātesošos svētkos, novēlēja visiem aizraujošu nākamo gadu
un ļāvās ekstrēmajam gumijlēkšanas
priekam no Baltijā vienīgā gaisa trošu
vagoniņa. Jaunā zīmola prezentācijas
pasākums apliecināja Siguldas novada
Domes tūrisma speciālistu un aģentūras
“Frank&Stein” izstrādātā zīmola konceptu, kas pauž Siguldas identitāti ar dinamiku, pamanāmību un spēju aizraut.
Siguldas jaunais tūrisma zīmols ietver
jaunu vizuālo identitāti – logo un saukli
“S!gulda aizrauj”, apliecinot, ka Siguldas
novads ir vieta, kur var ne tikai baudīt
burvīgas dabas ainavas, apskatīt unikālu
kultūrvēstures mantojumu un piedalīties lieliskos kultūras pasākumos, bet
arī ļauties aizraujošiem piedzīvojumiem,
kuru klāstu nākotnē plānots paplašināt,
tā nostiprinot novada pozīcijas aktīvā
tūrisma jomā.
Šobrīd rit aktīvs darbs, lai slēgtu
sadarbības līgumus, kas paredz kopīgu
darbu zīmola iedzīvināšanā un Siguldas
novada atpazīstamības veidošanā – tā ir
kā atbildības sadalīšana, jo pašvaldība
bez uzņēmēja nespēj veikt šo grūto un
finansiāli lielo darbu. “Pašvaldības uzdevums ir veicināt Siguldas atpazīstamību,
savukārt uzņēmēju galvenais mērķis ir
tūrisma pakalpojumu pārdošana. Šādām
aktivitātēm ir nepieciešams ļoti liels finansiāls ieguldījums, kādu pašvaldība
nevar atļauties, tāpēc mūsu pienākums
ir strādāt ar esošajiem budžeta līdzekļiem, būt aktīviem, radošiem, spilgtiem
un pamanāmiem. Mums vajag sadarboties ar uzņēmējiem, biedrībām, kaimiņu pilsētām, jo tikai kopā šis projekts
ir ceļams un iznesams visiem pasaules
iedzīvotājiem. Mums ir svarīgi, lai Siguldas, Rīgas, Latvijas un citu mūsu valsts
novadu vārdi izskan pasaulē,” skaidro
L. Konstante, turpinot, ka primārais, kas
ir jāizdara, – jāatvilina tūrists no jebkuras pasaules malas uz Latviju un tikai
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 25. janvāris, 2011

Foto: siguldas novada domes arhīvs

Tūrisma virzīšanai jauns zīmols un stratēģija

Siguldas novada Domes tūrisma speciālistu un aģentūras
“Frank&Stein” izstrādātā zīmola prezentācija

tad jārāda viss iespējamais, ko šeit darīt,
jāpiedāvā plaša programma, kompleksi
pasākumi, piemēram, divas dienas Rīgā
aplūkot muzejus, divas dienas Siguldā
slēpot un baudīt kultūrmantojumu, bet
divas dienas Liepājā pabūt pie jūras...
Tad tūrists zinās, kas ir Latvija, ko tā
piedāvā, cik tas maksā un galvenais –
viņam pašam nekas nebūs jādara.

Izstādes un citvalstu tirgi

Pirms aktīvās tūrisma sezonas
uzsākšanas Siguldas novada Tūrisma
pārvalde piedalīsies sešās izstādēs. Trīs
izstādēs piedalīsies ar atsevišķu stendu –
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet trīs citās
iekļausies kopējā Latvijas stendā – Somijā, Vācijā un Krievijā.
“Šobrīd viens no lielākiem izaicinājumiem ir Krievijas tirgus, jo nu
pienācis tas brīdis, kad krieviem Igaunija ir jau mazliet apnikusi. Viņi skatās
mūsu virzienā, par ko liecina arī statistikas rādītāji. Pirmajā gada nedēļā pie
mums gandrīz katra otrā mašīna bija
ar Krievijas numuriem, un siguldieši
to noteikti pamanīja, vai ne?” retoriski
jautā Laura Konstante.
Jau 2010. gadā iesāktais sadarbības
virziens ar Sanktpēterburgu un Maskavu
ir jāturpina, panākot regulāru sadarbību un komunikāciju, jo atšķirībā no
citām nozarēm tūrismā pakalpojumi
tiek pārdoti laikus. Tāpēc arī jānodrošina, ka Krievijas tūrisma pārdevējiem
būtu atbilstoši piedāvājumi ceļošanai
uz Siguldu.
Tūrisma sezonu šogad plānots atklāt
1. maijā, pulcējot Siguldā interesentus arī
no Igaunijas un Lietuvas, lai popularizētu novada plašo un daudzējādo tūrisma
piedāvājumu. “Neviena komunikācijas
forma nestrādā labāk par priecīgu un
apmierinātu klientu. Tāpēc mūsu uzdevums ir pierādīt to, ka Siguldas novads
ir visskaistākais Latvijā un to jāapmeklē
ikvienam.”
2011. gadā Pasaules Tūrisma organizācijas prognozes liecina par 4 %
pieaugumu tūrisma industrijā – mums
ir visas iespējas strādāt vēl efektīvāk un
pārspēt šo rādītāju.
“Šis darbs ir kā izaicinājums, un šobrīd esam tikai pirmajā līmenī – esam
izveidojuši zīmolu. Tas ir pamats mūsu
tālākajām mārketinga aktivitātēm, tāpēc
tagad priekšā lielākais darbs!” – par Tūrisma pārvaldi stāsta tās vadītāja.

Rīga un Sigulda sadarbosies
tūrisma veicināšanā

Rīgas Tūrisma attīstības birojs
(RTAB) un Siguldas novada Dome
vienojušies par sadarbību tūrisma veicināšanas jomā, paverot abām pašvaldībām plašas iespējas kopīga tūrisma
piedāvājuma veidošanā un popularizēšanā ārvalstīs.
Siguldas novads no Rīgas atrodas tikai 50 kilometrus, un, startējot ar kopīgu
mērķi – piesaistīt tūristus no ārvalstīm,
Tūrisma pārvaldei ir iespēja pozicionēt
jauno zīmolu un piedāvāt aktīvās atpūtas
vai kultūrvēsturisku objektu apmeklēšanas iespējas. Arī Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sadarbībā
saskata jaunas iespējas: “Siguldas novadu
ik gadus apmeklē vairāki simti tūkstoši
tūristu, lai aplūkotu mūsu reģiona kultūrvēsturisko mantojumu, dotos romantiskās pastaigās vai velobraucienos pa
Gaujas senieleju, kā arī izbaudītu unikālās aktīvās atpūtas iespējas. Siguldas
novads ir ieguvis jaunu tūrisma zīmolu – “Sigulda aizrauj”, tā mēs turpmāk
vēl vairāk akcentēsim Baltijas valstīs un
Eiropā unikālos tūrisma piedāvājumus,
kurus ar aizrautu elpu var izbaudīt tikai Siguldas novadā. Mūsu aizraujošais
piedāvājums noteikti papildinās Rīgas
tūrisma programmas iespējas, un ieguvēji būsim mēs visi, tādēļ esmu gandarīts
par mūsu sadarbību ilgtermiņā.” Laura
Konstante norāda, ka tūristu skaits Rīgā
ir ļoti palielinājies. Siguldas novadam ir
jāprot sevi parādīt kā lielisku vietu ar
bagātīgiem tūristu piesaistes objektiem,
kas lieliski noder vienas vai vairāku dienu maršrutiem. Kopā ar uzņēmējiem arī
2011. gadā jānodrošina ērta un izdevīga
nokļūšanas iespēja uz Siguldu ar lielisku
dienas programmu un komfortablu nokļūšanu atpakaļ.

Statistikas apkopojums
par 2010. gadu

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs katru gadu apkopo tūrisma
statistikas datus par centra darbu un Siguldas novada tūrisma pakalpojumiem.
Informācijas centrs 2010. gadā apmeklēts
21 820 reižu, kas ir par 178 personām
vairāk nekā 2009. gadā. Vislielākais tūristu skaits 2010. gadā ieradies no Vācijas,
Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Spānijas, Francijas, Nīderlandes,
Itālijas un Polijas.

Siguldas Novada Ziņas
Siguldas novada Tūrisma pārvalde aicina
iedzīvotājus iesaistīties vēsturisku materiālu vākšanā par Kropotkinu dzimtas liecībām Siguldas novadā. Plānots, ka Kropotkina
kungs Lieldienās viesosies Siguldā, tāpēc, zinot, ka kņaza Kropotkina pēctecis aktīvi nodarbojas ar informācijas apkopošanu par
viņa dzimtu, siguldieši varētu palīdzēt viņam šajā darbā. Ja jums
ir kāda jauna informācija, fotogrāfijas vai citas liecības – sūtiet uz
prese@sigulda.lv vai atnesiet uz Tūrisma informācijas centru.
Mīļš paldies Vilmas Apines kundzei, kura nesen mums
piedāvāja iespēju ieskatīties pirmskara fotogrāfijās no Kropotkinu
dzimtas kapsētas.

TŪRISMA PĀRVALDES FUNKCIJAS
■■ Izstrādāt novada tūrisma attīstības stratēģiju, vadīt un uzraudzīt tās
īstenošanu;
■■ Izstrādāt novada tūrisma mārketinga stratēģiju, definēt Siguldas zīmolu.
Vadīt un uzraudzīt to īstenošanu;
■■ Veikt tūrisma tirgus izpēti Siguldas novadā;
■■ Izstrādāt jaunus tūrisma produktus, veicināt to izstrādi un ieviešanu;
■■ Popularizēt Siguldas novadu, pie
dalīties starptautiskos tūrisma gadatirgos,
izstādēs, konferencēs un citos pasākumos,
koordinēt Siguldas tūrisma uzņēmumu
piedalīšanos minētajos pasākumos;

■■ Izstrādāt un izplatīt informatīvos
materiālus par tūrisma iespējām Siguldas
novadā, sadarboties ar masu informācijas
līdzekļiem. Plānot un vadīt Sigulda novada Domes elektroniskos plašsaziņas līdzekļus (tostarp www.tourism.sigulda.lv);
■■ Veidot kontaktus un sadarboties
ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
Siguldas novadā un tā apkārtnē, reģionu un valsts tūrisma institūcijām,
Latvijas un starptautiskajām tūrisma
organizācijām, sadarboties ar tūrisma
firmām to piedāvāto pakalpojumu
izplatīšanā un pārdošanā, kā arī citas
funkcijas.

Tūrisma pārvaldes sniegtie pakalpojumi
■■ informācija par Siguldas novada un apkārtnes: apskates objektiem
un pieminekļiem, naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām, svētku un viesību
norises vietām, transporta pakalpojumiem, pasākumiem un aktivitātēm;
■■ rezervējam naktsmītnes;
■■ sniedzam gidu pakalpojumus
un veidojam maršrutus pēc klienta

pieprasījuma un vēlmēm;
■■ tirgojam “Impro” ceļojumus,
kartes, atklātnītes un suvenīrus, kā
arī “Biļešu paradīzes” un Biļešu servisa biļetes;
■■ sniedzam informāciju par
tūrisma iespējām Latvijā;
■■ darbojas interneta pieejas
punkts.

UZŅĒMĒJIEM
Seminārs par projekta konkursu
tūrisma uzņēmējiem
26. janvārī plkst. 12.00 Siguldas
pagasta kultūras namā Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Lauku
atbalsta dienestu un Siguldas Tūrisma
informācijas centru organizē bezmaksas semināru tūrisma uzņēmējiem par
izsludināto projekta konkursu Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākuma “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” ietvaros. Projekta iesniegumus

konkursu LAP pasākuma “Tūrisma
aktivitāšu veicināšana” ietvaros var
iesniegt no 2011. gada 10. janvāra līdz
26. aprīlim.
Konsultācijas par projekta konkursa nosacījumiem var saņemt
Lauku atbalsta dienestā, tālrunis
67095000. Plašāka informācija par
projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta vietnē, sadaļā ES fondi
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts.

Novada darba devējus aicina apgūt
sarunu vadīšanas prasmes
27. janvārī plkst. 10.00 Siguldas
novada Domē notiks bezmaksas seminārs “Ir sarunas. Ir rezultāts – 2”,
kura mērķis ir risināt jautājumus par
darba kvalitātes uzlabošanu uzņēmumos, veicināt darba devēju un darba
ņēmēju savstarpējo dialogu dažādos
promlēmjautājumos un nestandarta

situācijās, kā arī sniegt atbalstu uzņēmumiem sadarbībai ar pašvaldībām
un valsts institūcijām.
Pieteikties semināriem un saņemt
papildu informāciju iespējams pie
semināra organizatora SIA “Komin”
projekta vadītājas Ineses Mičules:
inese.micule@komin.lv, tālr. 29211156.
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Kultūra

Siguldas folkloras kopai “Senleja” 30!

PASĀKUMU KALENDĀRS
Laiks
Pasākums
15. janvārī–5. februārī BJIC “Mērķis” jauniešu fotokonkursa izstāde “Notver
mirkli Siguldas novadā”. Apskatāma bibliotēkas darba
laikā
22.–31. janvārī
Izstāde “Esmu viena no jums“ – aktrisei Guntai Virkavai
60
“Ceļojumu Ekspresis” –”Sarunas par tāliem un tuviem
27. janvārī plkst. 19.00 ceļiem”. Tikšanās ar mākslinieku Elmāru Gaigalnieku,
neklātienes ceļojums uz Gruziju. Ieeja: Ls 0,50
Šova “Dziedošās ģimenes” dalībnieku Dimantu ģimenes
27. janvārī plkst. 19.00 koncerts. Ieeja: Ls 1,50, skolēniem un pensionāriem –
Ls 0,50
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
28. janvārī plkst. 14.30
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
Latvijas 2011. gada čempionāts sporta dejās “Siguldas
29. janvārī
ziema”
29. janvārī plkst. 16.00 Folkloras kopai “Senleja” – 30. Godu vakars
29. janvārī plkst. 18.00
1.–14. februārī
1.–21. februārī
3. februārī plkst. 16.00
3.–18. februārī
4. februārī plkst. 19.00

4. februārī plkst. 18.00
4.–29. februārī
5. februārī plkst. 10.00
5. februārī plkst. 18.00
9.–15. februārī
10. februārī plkst. 18.00
11. februārī plkst. 18.00
12. februārī plkst. 11.00
12. februārī plkst. 17.00
12. februārī plkst. 22.00
13. februārī plkst. 14.00
13. februārī plkst. 17.00
16. februārī
18. februārī–6. marts
19. februārī plkst. 18.00
19. februārī plkst. 18.00
19. februārī plkst. 18.00
19. februārī plkst. 12.00
21.–28. februārī
24. februārī plkst. 19.00

25. februārī plkst. 17.00

26. februārī
26. februārī

Vieta
Jūdažu bibliotēka
Jūdažu bibliotēka
Jūdažu Sabiedriskais
centrs
Allažu pamatskola
Siguldas pagasta kultūras
nams
Siguldas 1. pamatskola
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Koncertzāle “Baltais
flīģelis”
Jūdažu bibliotēka

Latvijas Nacionālās operas solists Krišjānis Norvelis
(bass), Aldis Liepiņš (klavieres). Ieeja: Ls 3–7
“Pasaule var būt labāka...” – aktierim un režisoram
Valdim Lūriņam 60
Bioloģei Gaidai Ābelei – 80. Izstādē foto stends, Allažos Allažu bibliotēka
izstrādāto projektu un izpētes darbu izstāde, bibliogrāfija
Sveču diena. Dzeja par svecēm sveču gaismā
Allažu bibliotēka
Rakstniekam Gunaram Janovskim – 95
Jūdažu bibliotēka
Koncertšovs “Dziedi ar zvaigzni”, piedalīsies arī
Siguldas pilsētas kultūras
dalībnieki no “Dejo ar zvaigzni”. Ieeja: Ls 3–4. Biļešu nams
iepriekšpārdošana Siguldas pilsētas kultūras namā un
www.bilesuparadize.lv
Mākslinieka Jura Ģērmaņa gleznu izstādes atvēršanas Siguldas pagasta kultūras
pasākums
nams
Mākslinieka Jura Ģērmaņa gleznu izstāde. Izstāde
Siguldas pagasta kultūras
atvērta darba dienās: plkst. 10.00–19.00, sestdien,
nams
svētdien: plkst. 10.00–14.00. Ieeja – brīva
Adītu un tamborētu tērpu izgatavošanas kursi.
Siguldas pagasta kultūras
Pasniedzēja Baiba Balode. Dalības maksa: Ls 1
nams
Deju kolektīva “Vizbulīte” draudzības koncerts “Baltās Siguldas pilsētas kultūras
ziemas deju virpulī”. Ieeja: Ls 1,50
nams
Radošās darbnīcas. Sveču liešana
Mores kultūras nams
Ceļojumu cikls “Allažnieki pasaulē”: Krēta – Vija Vāvere Allažu pagasta pārvaldes
un Ēriks Čoders, Indija – Iveta Čodere
zāle
Pasākumu cikls “Piektdienas sarunas pie tējas tases” – Siguldas pagasta kultūras
prozaiķe, dzejniece un režisore Vija Beinerte. Ieeja: Ls nams
0,50
Vecmāmiņa Līga bērniem lasīs “Princešu uzvedības
Jūdažu bibliotēka
grāmatu” – par maltīti ar princesi un par to, kā
uzvesties pie galda
Siguldas BJIC Jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis”
Jūdažu Sabiedriskais
organizē Amora svētkus ar Improvizācijas teātra
centrs
piedalīšanos
Uz Valentīndienas balli jauniešiem ielūdz grupa “Vēja Siguldas pagasta kultūras
radītie”. Informācija par biļetēm (29439871, Kaspars). nams
Ieeja: Ls 2,50
Putnu dienas
Siguldas pilsētas kultūras
nams
Džeza duets “Donkey Monkey” (Francija, Japāna) Eve Koncertzāle “Baltais
Risser (klavieres, vokāls), Yuko Oshima (bungas, vokāls) flīģelis”
Nodarbība “Elpošanas vingrinājumi veselības
Allažu bibliotēka
uzlabošanai” un grāmatu izstāde par netradicionālām
ārstniecības metodēm
LOK ceļojošā izstāde “Olimpiskās pamatvērtības –
Mākslas telpa “Siguldas
draudzība, cieņa, izcilība”
tornis”
Siguldas Tautas teātra iestudējums – A. Upīša “Ziņģu Allažu tautas nams
Ješkas uzvara”. Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece
Londonas filharmoniskā orķestra soliste Kristīne
Koncertzāle “Baltais
Blaumane (čells) un Liene Circene (klavieres)
flīģelis”
Koncerts “Īsa pamācība mīlēšanā”. Sveču izstādes
Mores pagasta kultūras
atklāšana
nams
Siguldas novada Lauku uzņēmēju balle. Interesentus Siguldas pagasta kultūras
lūdzam pieteikties līdz 14. februārim (26341991, Ineta) nams
vai (28372480, Iveta). Dalības maksa: Ls 4
“Man ir dzelžains mugurkauls – neko nepametu
Jūdažu bibliotēka
pusratā” – rakstniekam Andrim Jakubānam 70
Ceļojumu Ekspresis “Sarunas par tāliem un tuviem
Jūdažu Sabiedriskais
ceļiem”. Tikšanās ar Latvijas Mākslas Akadēmijas
centrs
profesoru Juri Gagaini. Neklātienes ceļojums uz Papua
Jaungvineju. Ieeja: Ls 0,50
Konkursa “Sev un saviem draugiem” 1. pusfināls.
Siguldas pagasta kultūras
Konkursā aicināti piedalīties Siguldas novada dziedātāji nams
un kustību grupas.
Kontakti un pieteikšanās: Atim – 26127364
Siguldas Mākslu skolas Mūzikas nodaļas audzēkņu
Siguldas pilsētas kultūras
koncerts
nams
Meteņdiena Turaidā
Turaidas muzejrezervāts

Folkloras kopai “Senleja” šogad aprit 30 gadu, to vada Aina Salmane
un Anda Skuja. Kopa dibināta 1981. gadā, un jau no pašiem darbības
pirmsākumiem tajā darbojas ģimenes – sievas kopā ar vīriem, brāļi kopā
ar māsām, mātes kopā ar lieliem un pavisam maziņiem bērniņiem, kas,
saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, ir pamatu pamats, lai tautas
tradīcijas tiktu nodotas no paaudzes paaudzē dabiskā ceļā – izdziedot,
kopā apgūstot un izdzīvojot.
Folkloras kopa “Senleja” vienmēr īpaši popularizējusi Vidzemē
pierakstītās tautasdziesmas, melodijas un dančus, kā arī ārpus Latvijas
robežām rādījusi programmas, kurās iekļauts dažādu Latvijas novadu
folkloras materiāls. Svinot gadskārtu
ieražas Siguldā, bieži tieši “Senlejas”
ļaudis bijuši tie, kuri svētku dalībniekiem mācījuši gan tautas tradīcijas,
gan vadījuši rituālus, gan dalījušies
zināšanās par senajām gudrībām.
“Senleja” Latvijā ir populāra fol-

kloras kopa, kas bieži piedalījusies
dažādos valsts nozīmes folkloras
festivālos. Savā darbības laikā ar
koncertprogrammām tā viesojusies
Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Rumānijā,
Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Nīderlandē, Tautu dzīves festivālā Vašingtonā
(ASV), Pasaules folkloriādē Tokijā
(Japānā) u. c.
Ne velti, noslēdzoties Latvijas folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatei, ko organizēja Nemateriālā
kultūras mantojuma valsts aģentūra

Siguldas Tautas teātrim augsts
novērtējums Rīgas reģiona skatē
Noslēgusies Pierīgas amatierteātru skate “Gada izrāde 2010”, kurā
ar augsto 1. pakāpi novērtēts Siguldas Tautas teātra iestudējums –
A. Upīša “Ziņģu Ješkas uzvara” (režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece).
Pierīgas skates ietvaros žūrija
vērtēja vairākus Siguldas novada kolektīvu iestudējumus – A. Brigaderes “Sprīdītis” Allažu amatieru teātra
“Aka” uzvedumā (režisore Izolde Pētersone), D. Virkstenes “Pēc goda un
taisnības” Mores amatieru teātra “Oga”
izpildījumā (režisore Liene Cimža) un
Siguldas Tautas teātra iestudējumu –
A. Upīša “Ziņģu Ješkas uzvara”. Siguldas Tautas teātrim 2009. gada rudenī
nomainījās mākslinieciskā vadība un
par režisori sāka strādāt Ārija Liepiņa-Stūrniece. Tāpēc jo īpaši būtisks ir

augstais ansambļa spēles (arī Allažu
teātrim) un izrādes koptēla vērtējums.
Februārī un martā Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs
rīkos Latvijas amatierteātru skates
“Gada izrāde 2010” piecos Latvijas
plānošanas reģionos. Vidzemes amatierteātri savu aizvadītās sezonas veikumu rādīs 12. un 13. martā Madonā.
Skates noslēgsies ar interesantāko iestudējumu parādi aprīlī.
Mēs lepojamies ar visu Siguldas
novada amatierteātru panākumiem!
Baiba Bože

(tagad Kultūrizglītības un nemateriālā
mantojuma centrs), Siguldas folkloras kopa “Senleja” tika novērtēta kā
viena no izcilākajām folkloras kopām
Vidzemē. Skate notika folkloras svētku “Īsto dziesmu meklējot” ietvaros
par godu Dainu kalna 25. gadskārtai
Turaidā.
Siguldas pilsētas kultūras nama
vadība lepojas ar folkloras kopas
“Senleja” panākumiem un novēl
turpināt apzināt savas tautas garīgo
mantojumu un iedzīvināt latviskās
svētku tradīcijas jaunākajā paaudzē.
İkviens tiek laipni aicināts sestdien, 29. janvārī, plkst. 15.00 Siguldas
pilsētas kultūras namā uz kopīgu
svinēšanu, atzīmējot folkloras kopas
“Senleja” 30 gadu jubileju!
Ieeja brīva, līdzi ņemot groziņu.
Baiba Bože

Pateicība no Rīgas
Domes māksliniekam
E. Gaigalniekam

10. janvārī Siguldas mākslinieks Elmārs Gaigalnieks saņēmis
Rīgas Domes pateicību par dalību
festivālā “Staro Rīga”.
Oktobrī Rīgas pilsētā risinājās festivāls “Staro Rīga”, kurā
piedalījās arī siguldietis Elmārs
Gaigalnieks. Viņš caurspīdīgā kupolā veidoja smilšu gleznu savā
autortehnikā. Viņš jau vairāk nekā
desmit gadus eksperimentē ar
smiltīm un savos meklējumos ir
radījis unikālu autortehniku. Tā ne
tikai māksliniekam atver pilnīgi
jaunas, bezgalīgi radošas iespējas,
bet arī skatītājam sniedz emocionālu līdzpārdzīvojumu, ieklausoties un līdzdomājot mākslasdarba
radīšanā.

SVEICAM!
Decembrī Siguldas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 32 bērniņu piedzimšanas –
9 meitenes un 23 zēni. Bērniem
doti šādi vārdi: Māra, Elza, Rūta,
Rēzija, Ariana, Mišela Aleksandra,
Jānis, Andris, Mārtiņš, Kārlis, Zintis, Rūdolfs, Oskars, Alberts, Gusts,
Artis, Martins, Linards, Nauris un
Ronijs.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā decembrī reģistrētas 15 laulības, deviņas no
tām baznīcā.

Siguldas novada Dome sirsnīgi sveic
janvāra apaļo jubileju gaviļniekus:
80 gadi Donāts Zondaks, Jānis Mežaks, Stefānija Dāboliņa,
Asja Hofmane, Rasma Ķirse, Jānis Šulcs, Gaida Ābele
85 gadi

Jāzeps Skrinda, Rūdolfs Freimanis, Maija Rjaboštana,
Helēna Varkale, Dzidra Šmite, Anna Antoņeviča

90 gadi Lilija Špakovska, Stefānija Šmuge, Olga Zustrene,
Herta Purviņa, Zenta Sproģe

Siguldas novada Domes informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388.
Tirāža: 7200 eksemplāru
Makets un izplatīšana: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Par saturu atbildīga Siguldas novada Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontaktinformācija: tālr.: 67970848, fakss: 67971371,
e-pasta adrese: prese@sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
www.sigulda.lv
Nākamais izdevums 25. februārī!

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.
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