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„Prognozētie nodokļu ieņēmumi
2014.gadā ir par EUR 299 000 lielāki nekā 2013.gadā faktiskie nodokļu
ieņēmumi, jo pieaudzis iedzīvotāju
skaits, kā arī šā gada sākumā pieaugusi valstī noteiktā minimālā mēneša
darba alga,” skaidro Siguldas novada
pašvaldības ekonomiste Anita Strautmane.
Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa.
Lielākie izdevumi 2014.gada budžetā paredzēti izglītībai – EUR 5 518 501
(tajā skaitā EUR 2 098 869 pedagogu
algu mērķdotācijai). Par Siguldas novada bērnu izglītošanos ārpus novada
teritorijas tiks maksāti EUR 280 306.
Kopumā Siguldas novada pašvaldība ekonomiskajā darbībā plāno
izlietot EUR 3 246 906, no kuriem
daļa paredzēta Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai –
EUR 1 908 822, bet Eiropas projektu
īstenošanai – EUR 311 301. Savukārt
EUR 1 770 960 pašvaldība izlietos
novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošanai: gājēju/veloceliņu, parku,
apstādījumu, dzīvokļu, kapu teritoriju
un citu teritoriju kopšanas izdevumiem, tajā skaitā ielu apgaismošanai –
EUR 196 110, kuros ietilpst apgaismojuma uzturēšana, atjaunošana, remontdarbi, rēķins par patērēto elektroenerģiju un citi izdevumi. Ielu un
ceļu remontiem, jauninājumiem, apsaimniekošanai un kopšanai plānots
izlietot EUR 467 493.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiks tērēti EUR 242 205, sportam
un kultūrai – EUR 1 593 275, savukārt
sociālajai aizsardzībai – EUR 1 246 136.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics skaidro, ka pamatprincipi Siguldas novada pašvaldības
2014.gada budžeta plānošanā nav
mainījušies – joprojām ir svarīga efektīva Siguldas novada nodokļu maksātāju sarūpētā budžeta izlietošana:
uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju
dzīves labklājību jebkurā pašvaldības
kompetences sfērā, gūstot ienākumus un peļņu no pašvaldības radītajām vērtībām, pakalpojumiem, kas ar
šādu mērķi radīti (piemēram, tūrisma
produkti, inovatīvi kultūras pasākumi
u.c.), kā arī novada atpazīstamības,
identitātes un zīmola kvalitātes pa-

lielināšanā, netieši dodot pienesumu,
tostarp finansiālu, lai iepriekšminētās
aktivitātes veicinātu.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs uzsver, ka budžeta plānošana bijusi ļoti sarežģīta, tomēr izdevies panākt
kompromisu veicamo darbu realizēšanai un finansiālajām iespējām budžeta
ietvaros.
„Šis gads Siguldas novadam ir nozīmīgs, jo esam oficiālais Rīgas sadarbības partneris Eiropas kultūras
galvaspilsētas gadā. Šogad pie mums
risināsies ne tikai jau ierastie festivāli un pasākumi – Ziemas festivāls,
Vasaras saulgrieži Turaidā, „Kreme-

rata Baltica”, Siguldas Opermūzikas
svētki, Dabas koncertzāle un Vienības
velobrauciens, bet arī jauni un unikāli
projekti. Šajā gadā mums būs iespēja
tūristiem no Eiropas un visas pasaules
parādīt, ka Siguldā, Siguldas novadā
ir vērts iegriezties un atstāt naudu
vietējiem uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri dod darbu mūsu
novadniekiem. Mums ir svarīgi parādīt
savas vērtības, kultūru, kultūrvēsturi – visu to, ko mēs varam piedāvāt
tūrisma biznesam gan īstermiņā, gan
ilgtermiņā.
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Pašvaldības lielākās investīciju
prioritātes šajā un tuvākajos gados:
‣ Siguldas Sporta kompleksa būvniecība. Sporta kompleksā plānots
izbūvēt slēgtu skrejceliņu, smagatlētikas un fitnesa sektoru, sporta zāli un baseinu, lai dotu iespēju
pilnveidot un papildināt unikālās
Siguldas novada sporta aktivitātes.
Siguldas Sporta kompleksa būvniecības projekts ir nozīmīgs Latvijas
sporta infrastruktūras attīstības
piedāvājums, kas kalpos par sporta bāzi Latvijas sportistiem, kuri
nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot
olimpiskās medaļas un godalgotas
vietas pasaules līmeņa sacensībās,
kā arī būs vieta bērnu un jauniešu
sporta attīstībai, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Siguldas novada pašvaldība jau ir
izstrādājusi Sporta kompleksa vizualizāciju, biznesa plānu, kā arī
veikusi aprēķinus, ka kopumā šā
kompleksa būvniecībai un attīstībai būs nepieciešami aptuveni 5,72
miljoni eiro. Siguldas novada pašvaldība izsludinās iepirkumu par
Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību, lai jau šogad
uzsāktu kompleksa būvniecību un
2015.gadā to atklātu.
‣ Investīcijas izglītības iestāžu
rekonstrukcijā un izglītības sistēmas modernizācijā, lai sakārtotu
izglītības iestādes, uzlabotu to materiāltehnisko bāzi, kā arī tehnoloģisko aprīkojumu. Tuvākajos gados
plānota Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu pamatskolas rekon
strukcija. 2014.gadā tiks uzsākta

šo skolu rekonstrukcijas tehnisko
projektu izstrāde. Papildus tam novada izglītības iestādēm tiks iegādāti
nepieciešamie mācību materiāli, datortehnika un cits aprīkojums, lai modernizētu izglītības metodes un mācību process kļūtu vēl kvalitatīvāks.
‣ Investīcijas ielu un ceļu rekon
strukcijā un izbūvē. Šogad paredzēta Zinātnes ielas un Televīzijas
ielas no Dārza ielas līdz Līvkalna
ielai rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde. Būvniecība tiks uzsākta brīdī, kad izdosies piesaistīt
papildu līdzekļus aizņēmuma veidā
no Valsts kases. Šajā gadā plānots izstrādāt tehniskos projektus
arī ietvju izbūvei Strēlnieku ielā no
Gāles ielas līdz Pulkveža Brieža
ielai, Jaunatnes ielā no Strēlnieku
ielas līdz Pulkveža Brieža ielai, kā
arī Nurmižu ceļam līdz Nākotnes
ielai. Šajā gadā tiks veikti grantēto
ceļu atjaunošanas un sakārtošanas
darbi Siguldas novadā, kā arī turpināsies Laurenču ielas izbūve un
teritorijas labiekārtošana. Šogad
pašvaldība izbūvēs gājēju ietvi un
stāvlaukumu pie bērnudārza „Pasaciņa” Skolas ielā.
‣ Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcija. Šogad tiks izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais
projekts, lai jau tuvākajos gados
novada kultūras piedāvājumu varētu realizēt jaunā vidē – rekonstruētā Siguldas novada Kultūras centrā,
kas šobrīd ir morāli novecojis un neiederas Siguldas pilsētvidē.
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2014.gada 27.janvāra Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2014.gada pašvaldības budžets
EUR 16 929 836 apmērā, kas sastāv no EUR 16 501 893 ieņēmumu prognozes, EUR 331 541 ietaupījuma no
2013.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts kases EUR 96 402 apmērā. Gada laikā dažādu projektu realizācijai plānots ņemt papildu kredītus EUR 729 543 apmērā.
2014.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 9 934 215
apmērā, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – EUR 1 259 062. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 60,2% un nekustamā īpašuma nodoklim – 7,63% pret kopējiem pašu ieņēmumiem.

13.janvārī Siguldā durvis vēra jauna pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”. Tas ir jau otrais pašvaldības bērnudārzs Siguldā, kas uzcelts pēdējo trīs gadu laikā, – 2010.gadā pašvaldība atklāja
bērnudārzu „Ieviņa”.
Pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecība tika uzsākta 2013.gada
vasarā. Bērnudārzā ir sešas grupas,
un viena no tām – bērniem ar īpašām vajadzībām. Jaunais bērnudārzs nodrošina vietas vairāk nekā
130 novada bērniem, kā arī darbavietas 30 darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc
divām licencētām programmām:
vispārējās pirmsskolas izglītības
programmas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem.
„Siguldas novadā strauji pieaug
bērnu dzimstība – katru mēnesi
pasaulē nāk vairāk nekā 20 jauno
siguldiešu, un 2013.gadā mēs esam
sasnieguši jaunu dzimstības rekordu – novadā reģistrēti 247 mazuļi.
Dzimstības pieaugums un tas, ka
jaunās ģimenes par savu dzīvesvietu izvēlas Siguldu, rada lielu pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērnu skaita pieaugumu Siguldas
novadā, tādēļ pašvaldība nopietni domā par kvalitatīvu izglītības
iespēju nodrošināšanu jaunajiem
iedzīvotājiem – trīs gadu laikā esam
atvēruši divus jaunus bērnudārzus,
bet 2013.gada septembrī – arī jaunu, mūsdienīgu sākumskolu. Atverot bērnudārzu „Pasaciņa”, būsim
panākuši to, ka vietas pašvaldības
pirmsskolas iestādēs Siguldas novadā ir nodrošinātas gandrīz visiem

bērniem no pusotra gada vecuma,
tā sniedzot nozīmīgu atbalstu mazo
novadnieku vecākiem,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Lai jaunais bērnudārzs tiktu pie
vislabākā un piemērotākā nosaukuma, 2013.gada augustā novadnieki
tika aicināti iesūtīt savas idejas, kā
jauno dārziņu saukt. No 50 iesūtītajiem variantiem novada iedzīvotāji,
piedaloties balsojumā, izvēlējās nosaukumu „Pasaciņa”, kuru, starp citu,
bija ieteikušas divas novadnieces.
Jau ziņots, ka Siguldas novada
pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības
aģentūru par finansējuma piešķiršanu projekta „Jauna pirmsskolas
izglītības iestāde Skolas ielā 5,
Siguldā” (Nr.3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/
VRAA/006/064) realizēšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 1 366 525 (Ls 960 399,24), tajā
skaitā attiecināmās izmaksas
EUR 1 359 806,40 (Ls 955 677,38),
no kurām Siguldas novada pašvaldības finansējums ir 12,75% jeb
EUR 173 375,32 (121 848,87 lati).
Valsts budžeta dotācija piešķirta
EUR 30 595,64 (Ls 21 502,74) apmērā, bet lielākā finansējuma
daļa ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – EUR 1 155 832,59
(Ls 812 325,77) apmērā (85%). Būvdarbus veica AS „Siguldas Būvmeistars”.
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Izmaiņas pakalpojumu pieejamībā Siguldas novadu popularizē
ārvalstu tūrisma izstādēs
Siguldas novada pašvaldībā
Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un sniegtu iespēju iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumus saņemt
vienuviet, Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā no 3.februāra būs pieejami arī Dzimtsarakstu
nodaļas pakalpojumi.
Turpmāk Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā iedzīvotāji varēs reģistrēt dzimšanu, miršanu un
pieteikt laulības, veikt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu un atjaunošanu, iesniegt
dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta
maiņu, kā arī saņemt citus pakalpojumus.
Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas
laiks:
•
pirmdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 18.00;
•
otrdienās no plkst.10.00 līdz 13.00;
•
trešdienās no plkst.8.00 līdz 13.00;
•
ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00;
•
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Līdz ar šīm izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi Lakstīgalas ielā 13 vairs nebūs pieejami.
Konsultācijas par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem varat saņemt arī pa tālruni 67973300.
Jau ziņots, ka no 2014.gada sākuma, lai uzlabotu
iedzīvotāju apkalpošanu un pašvaldības pakalpojumu
pieejamību, ir pagarināts ne tikai pašvaldības Pakalpojumu centra darbalaiks, bet iedzīvotāju ērtībām ir

Ar dalību Nīderlandes, Somijas un Lietuvas tūrisma gadatirgos Siguldas novada pašvaldība janvāra vidū uzsāka 2014.gada izstāžu sezonu,
popularizējot vienotu tūrisma piedāvājumu Gaujas nacionālajā parkā
(Gaujas NP) ar pērn izstrādāto zīmolu „Enter Gauja”. Kopumā tūrisma
iespējas Siguldas novadā un Gaujas NP šogad tiks reklamētas 13 ārvalstu izstādēs.

nodrošināta iespēja pašvaldības pakalpojumus saņemt arī sestdienās, kad Pakalpojumu centrā novadnieki var deklarēt dzīvesvietu, saņemt Siguldas ID karJanvāra vidū PA „Siguldas AttīsJau iepriekš ziņots, ka Gaujas
tes, iesniegt iesniegumus un saņemt citus pašvaldības
tības aģentūra” darbinieki uz Gau- NP teritorijā esošās pašvaldības –
pakalpojumus.
jas NP un Siguldas novadu aicināja Siguldas novada, Cēsu, Valmieras,
Pakalpojumu centra darbalaiks:
Nīderlandes tūrisma izstādes „Va- Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Ko•
pirmdienās no plkst.8.00 līdz 18.00;
kantiebeurs 2014” un Somijas iz- cēnu, Priekuļu un Inčukalna – kopš
•
otrdienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
stādes „Matka 2014” apmeklētājus, 2012.gada īsteno stratēģiju Gaujas
•
trešdienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
savukārt janvāra beigās tūrisma jo- NP kā vienota tūrisma galamērķa
•
ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 18.00;
mas speciālisti piedalījās starptau- veicināšanai. 2014.gadā kopīgi plā•
piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00;
tiskajā tūrisma izstādē „Adventur” nota dalība 13 tūrisma izstādēs:
•
sestdienās no plkst.9.00 līdz 12.00.
Somijā, Nīderlandē, Lietuvā, LatAtgādinām, ka no šā gada janvāra Siguldas novada Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.
Jāatzīmē, ka izstādē Somijas vijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā,
pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 katru
pirmdienu no plkst.16.00 līdz 18.00 pēc iepriekšēja pie- galvaspilsētā Helsinkos norisinā- Lielbritānijā un Vācijā. Šajos mērķa
raksta ir pieejamas arī bezmaksas juridiskās konsultā- jās arī īpaša Siguldas novada un tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvācijas par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības funk- „Enter Gauja” prezentācija, kurā jums tiks popularizēts ar zīmolu
cijām.
Pierakstīties
bezmaksas
juridiskajām savu artavu tūrisma popularizē- „Enter Gauja”.
Dalība tūrisma izstādēs un gadakonsultācijām, kā arī informāciju par pašvaldības ak- šanai Gaujas NP sniedza „Dabas
tualitātēm un atbildes uz aktuālajiem jautājumiem koncertzāles” mūziķi – Ingus tirgos tiek organizēta sadarbībā ar
iedzīvotāji var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatī- Ulmanis, Kaspars Tobis, Andris LIAA un Eiropas Reģionālās attīstīSējāns un Andris Grīnbergs. Ar bas fonda atbalstu.
vo tālruni 80000388.
prezentāciju „Latvijas darījumu tūrisma
seminārā” par darījumu tūrisma piedāvājumu Siguldas novadā
uzstājās „Siguldas
Attīstības aģentūras”
līdz 14.februārim iesūtīt savus ierosinājumus par ārs- direktore Laura Kontiem – speciālistiem, kurus Veselības dienas ietvaros stante.
vēlaties apmeklēt, kā arī interesantiem lektoriem vai
veselības profilaksi veicinošām aktivitātēm uz e-pastu
prese@sigulda.lv vai iesniegt informāciju Siguldas novada pašvaldības administrācijās.
Veselības dienu Siguldas novadā organizē Siguldas
novada pašvaldība un nodibinājums „Pacientu Ombuds”,
piesaistot sadarbības partnerus.

Aicina ieteikt ārstus un speciālistus
Veselības dienai
Šā gada 1.jūnijā jau trešo gadu norisināsies Siguldas
novada Veselības diena, kuras laikā novadnieki bez maksas varēs apmeklēt ārstus, piedalīties sportiskās aktivitātēs un gūt vērtīgu informāciju dažādās lekcijās. Veselības
dienu pašvaldība rīko divas reizes gadā: 1.jūnijā tā būs
veltīta bērnu un jauniešu veselībai, savukārt 15.septembrī vērtīgas aktivitātes tiks piedāvātas novada senioriem.
Lai Veselības dienas piedāvājums ikvienam būtu
noderīgs un aktuāls, aicinām novada iedzīvotājus

Mainīti atiešanas laiki diviem skolēnu autobusu maršrutiem
Lai nodrošinātu skolēnu savlaicīgu ierašanos skolā ar skolēnu autobusu, no 6.janvāra noteiktas izmaiņas autobusa maršruta More–Nītaure–More atiešanas laikos – autobuss aties 10 minūtes vēlāk.
No 6.janvāra mainīti arī autobusa Siguldas Valsts ģimnāzija–Televīzijas iela–1.pamatskola–Laurenči atiešanas laiki.

Siguldas Valsts ģimnāzija–Televīzijas iela–1.pamatskola–Laurenči

More–Nītaure–More
Pieturvietas
nosaukums

Laiks

Pieturvietas
nosaukums

Laiks

Pieturvietas nosaukums

Laiks

More
Nītaure
Salmiņi
Rotas
Dzintari
Peļņi
Akenstaka
More (caur Kāšiem)

7.10
7.35
7.45
7.50
7.55
8.00
8.05
8.15

More
Nītaure
Salmiņi
Rotas
Dzintari
Peļņi
Akenstaka
More (caur Kāšiem)

15.30
15.55
16.05
16.10
16.15
16.20
16.25
16.35

Ģimnāzija
Atbrīvotāju un Līvkalnu ielas
krustojums (Pumpurdārzs)
Ķiparu krustojums
1.pamatskola (autobusa pietura
skolas pusē)
Stacijas laukums (taksometru
pieturvieta)

7.35

Reisi skolas dienās periodā 01.09. – 31.05.

Laurenči

7.38
7.45
7.50
7.53
8.00

Reiss skolas dienās periodā 01.09. – 31.05.

Atgādinām, ka gan šajos, gan vēl deviņos maršrutos, uzrādot Siguldas novadā deklarētā iedzīvoja ID karti, drīkst
braukt bez maksas.

Aicina uz sanāksmi par grantēto autoceļu sakārtošanu
Siguldas novadā

Otrdien, 11.februārī, plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā ikviens interesents aicināts uz informatīvo
sanāksmi par Siguldas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu, kuras laikā pašvaldības Īpašumu, būvniecības
un investīciju pārvaldes speciālisti informēs par finansējuma piesaistīšanas iespējām novada grants seguma autoceļu sakārtošanai, kā arī stāstīs par Siguldas novada grants seguma autoceļu remontu programmu, par ko
plānota arī diskusija ar iedzīvotājiem.
Plašāka informācija pieejama pa tālruņiem 67800955, 26341991.
Ineta Eriksone

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju – juridisko personu –
ievērībai!

2014.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, kas būtiski skar juridisko personu īpašumā vai valdījumā
esošos īpašumus:
‣ ar 2014.gadu par dzīvojamām
mājām, dzīvokļiem, kuri atrodas komersantu īpašumā vai tiesiskā valdījumā, ir noteikta likme 1,5% apmērā no
kadastrālās vērtības. 0,2% līdz 0,6%
likme par šiem objektiem ir piemērojama tādā gadījumā, ja šie objekti ir
izīrēti dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas
zemesgrāmatā. Ja komersants līdz
2014.gada 1.jūlijam nostiprina zemesgrāmatā īres tiesības no īres līgumiem,
kuri noslēgti līdz 01.01.2014., tad pašvaldība veic pārrēķinu un piemēro likmi
0,2% – 0,6% apmērā;

‣ likumā ir noteikts, ka turpmāk juridiskai personai mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma rašanās brīža ir jāpaziņo
pašvaldībai sava elektroniskā pasta
adrese turpmākai saziņai ar nodokļu
administrāciju. Savukārt juridiskai
personai, kura kļuvusi par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju līdz
2014.gada 1.janvārim, jāpaziņo pašvaldībai elektroniskā pasta adrese
līdz 2014.gada 1.jūlijam.
Plašāka informācija pa tālruni
67385830.
Kristīne Bērze

Rīgas rajona slimnīcas mediķi
nominēti gada balvai medicīnā
Gada balvai medicīnā nominēti arī speciālisti no Rīgas rajona slimnīcas. Balvai „Gada rehabilitācijas speciālists 2013” nominēts Rehabilitācijas nodaļas fizioterapeits Kārlis Podskočijs, savukārt balvai „Gada
vecmāte 2013” nominēta vecmāte Valda Tamane.
Apkopojot vairāk nekā 5700 sabiedrības balsojumā iesniegtās balsis,
„Gada balva medicīnā” organizētāji atzīmē, ka ikvienam sabiedrības balsojumā nominētajam mediķim būtu jājūtas kā uzvarētājam, jo vārdi, kas pausti
balsojumā, pauž pacientu, viņu tuvinieku un kolēģu cieņu, atzinību un pateicību.
Apbalvošanas ceremonija notiks 31.janvārī.
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A K T U A L I TĀT E S

Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības
budžets 2014.gadam

Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Šajā gadā ar jau tradicionālo un arī inovatīvo pasākumu palīdzību mēs paši varēsim pārskatīt savas tradīcijas, vērtības, gūt impulsu tās izvērtēt, veidojot jaunas, lai tās varētu iedzīvināt
nākamajām paaudzēm. Sigulda un Rīga ir uzņēmusies visas Latvijas misiju,” skaidro U.Mitrevics,
piebilstot, ka bez kultūras pasākumiem un apjomīgā darba, kas tiks ieguldīts to realizēšanai, Siguldas novada pašvaldība strādās arī pie infrastruktūras uzlabošanas, izglītības iestāžu sakārtošanas un pašlaik nozīmīgākā projekta īstenošanas – Siguldas Sporta kompleksa projektēšanas un
būvniecības, kas nenoliedzami radīs „taupības režīmu” pašvaldības budžetā.

Pārējie plānotie projekti, investīcijas, remontdarbi un infrastruktūras uzlabojumi:

IZGLĪTĪBĀ

Bērnudārza „Pīlādzītis” kapitālā remonta veikšana divās grupās, administrācijas telpās un zālē.
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” jumta seguma remonta veikšana.
Bērnudārzu pedagogu un skolotāju palīgu (auklīšu) atalgojuma palielināšana par 9,5% jeb
EUR 28–42.
Materiāltehniskās bāzes uzlabošana, tehnoloģiju modernizēšana, pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana.
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izbūve izglītības iestādēs.
Videonovērošanas sistēmas atjaunošana bērnudārzā „Ieviņa”.
Dažādu citu nelielu remontdarbu veikšana Siguldas novada izglītības iestādēs.
Atbalsta personāla nodrošināšana izglītības iestādēs.

SPORTĀ

Siguldas Sporta skolas sporta zāles grīdas atjaunošana.
Sporta pasākumu organizēšana, to skaitā divu Eiropas čempionātu kamaniņu sportā un Latvijas III
Ziemas Olimpiādes organizēšana.
Finansējuma nodrošināšana – atbalsts bērnu un jauniešu sporta mācību treniņu procesam un augstu sasniegumu sportam.
Finansējuma piešķiršana parādes tērpu iegādei Siguldas novada sportistiem.
Finansējuma piešķiršana koncepcijas „Sigulda – Latvijas Ziemas Olimpiskais centrs” izstrādes
turpināšanai.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra telpu iekšdarbu pabeigšana.
Teritorijas labiekārtošana un āra trenažieru uzstādīšana Jūdažos.
Līdzfinansējuma piešķiršana mototrases izveidošanai Siguldas novadā.

KULTŪRĀ

Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu īstenošana.
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizēšana.
Materiāltehniskās bāzes papildināšana, jaunu tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde amatiermākslas kolektīviem un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, garantējot
mūsu kolektīvu dalību valsts nozīmes pasākumos un starptautiskos konkursos.
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšana novada kultūras namos.
Iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšana izglītības un kultūras projektu konkursā, finansējot iedzīvotāju
līdzdalības aktivitātes visā novadā.
Atbalsta finansējuma piešķiršana krājuma un novadpētniecības fonda digitalizācijai Siguldas novada bibliotēkās.
Finansējuma piešķiršana kravas mikroautobusa iegādei Siguldas novada Kultūras centram.

INFRASTRUKTŪRĀ

Veloceliņa un labiekārtošanas darbu pabeigšana Pulkveža Brieža ielā.
Infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšana, kā arī ielu un ceļu uzturēšana ziemas un vasaras
sezonā Siguldas novada teritorijā.
Ceļu planēšana pavasara, vasaras un rudens sezonā, kā arī gājēju un veloceliņu remontdarbi Siguldas novada teritorijā.
Sāngrāvju rakšana autoceļiem, grāvju tīrīšana un apauguma noņemšana no ceļu malām.
Asfaltbedrīšu remontdarbu veikšana Siguldas novada teritorijā.
Jaunu ceļazīmju uzstādīšana Siguldas novada teritorijā.
Remontdarbu veikšana pašvaldības brīvajos dzīvokļos.
Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dažādu infrastruktūras projektu veikšanai.
Spiedvada izbūvēšana Allažos.

SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadu un centrālā ūdensvada ievadu sakārtošana Rīgas rajona slimnīcā, kā arī asfalta seguma un kanalizācijas aku sakārtošana neatliekamās medicīniskās palīdzības darbības zonā un datortomogrāfa spuldzes nomainīšana.
Daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmas paplašināšana.
Invalīdu nodarbinātības programmas nodrošināšana.

ATTĪSTĪBĀ UN TŪRISMĀ

Siguldas novada iedzīvotāju ID karšu projekta saturiska un tehnoloģiska attīstīšana.
Siguldas pils radošā kvartāla attīstīšana, kurā ietilpst kritiskā stāvoklī esošo kompleksa ēku sakārtošana.
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta attīstīšana.
Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidošana.
Atbalsta programmas klāsta paplašināšana, stiprinot sadarbību ar uzņēmējiem.
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra labiekārtošana un attīstība.
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa veicināšana.
Pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana – Pakalpojumu centra darbalaika pagarināšana,
juridisko konsultāciju sniegšana pirmdienās, Dzimtsarakstu nodaļas pārcelšana no Rīgas rajona
slimnīcas uz Pakalpojumu centru, kā arī e-pakalpojumu ieviešana attālinātai un modernai novadnieku apkalpošanai Siguldas novadā.
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Paplašināta atbalsta programma
Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm
Kopš 2013.gada Siguldas novada pašvaldība ieviesusi atbalsta programmu novada daudzbērnu
ģimenēm, kas paredz vairākus ieguvumus ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrējušās jau 164 ģimenes.
Līdz šim pašvaldības atbalsta programma novada daudzbērnu ģimenēm paredzēja nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz pat 70%, kā
arī līdz 65% samazinātu mācību maksu Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” un Siguldas Sporta skolā. No
2014.gada 1.februāra Siguldas novada daudzbērnu
ģimenes varēs saņemt arī atlaides pašvaldības bērnudārzu pakalpojumu apmaksai, vienreizējus pabalstus bērniem, kas apmeklē vispārizglītojošās skolas.
No 2014.gada 1.februāra Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem tiks izmaksāts vienreizējs pabalsts EUR 42 (Ls 29,52) apmērā
par katru bērnu, kurš apmeklē vispārizglītojošo
skolu. Pabalsts daudzbērnu ģimenei tiks piešķirts
vienu reizi kalendārā gada ietvaros. Tiesības saņemt pabalstu būs daudzbērnu ģimeņu vecākiem,
personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura
ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni.
Tāpat daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi maksai pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs:
‣ ja vismaz divi bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldība piešķirs 20% atlaidi pirmsskolas izglītības iestādes sniegtā pakalpojuma
apmaksai;
‣ ja trīs bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldība piešķirs 50% atlaidi pirmsskolas izglītības iestādes sniegtā pakalpojuma apmaksai;
‣ ja četri un vairāk bērnu apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi, pašvaldība piešķirs 75% atlaidi
pirmsskolas izglītības iestādes sniegtā pakalpojuma apmaksai.
Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam
piešķirs atlaidi iestādes sniegtā pakalpojuma apmaksai no 1.septembra līdz 31.decembrim un no

1.janvāra līdz 30.jūnijam. Pabalstu daudzbērnu
ģimenei izmaksās vai piešķirto atlaidi pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam pārskaitīs
izglītības iestādei sniegtā pakalpojuma apmaksai
ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.
Kārtību, kādā novada daudzbērnu ģimenes var
saņemt statusu apliecinošu dokumentu, kas nodrošina vienkāršotas procedūras pašvaldības atbalsta
un palīdzības saņemšanai, nosaka Siguldas novada
Domes saistošie noteikumi Nr.26 „Siguldas novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”. Lai iesaistītos Siguldas novada
daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā, vienam
no pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecākiem vai
viņa pilnvarotai personai jāiesniedz vecāka vai Bāriņtiesas iecelta aizbildņa parakstīts pieteikums
novada pašvaldības struktūrvienībās:
‣ Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā;
‣ Siguldas pagasta pārvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā;
‣ Mores pagasta pārvaldē Siguldas ielā 11, Morē;
‣ Allažu pagasta pārvaldē Birzes ielā 4, Allažos;
‣ Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā
Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā;
‣ Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
Dienas centrā Pils ielā 3A, Siguldā.
Plašāku informāciju par Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmu var saņemt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā,
zvanot pa bezmaksas tālruni 80000388, vai pašvaldības Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni
67800966.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums
daudzbērnu ģimenēm
Atgādinām, ka saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) summa ir samazināma par 50% no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par EUR 427
(Ls 300,10), par dzīvojamām mājām, dzīvokļiem un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai
(pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās
laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto
atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds
no šajā panta daļā minētajiem bērniem.
Sākot ar 2014.gada 1.janvāri plkst.24.00, valsts
informācijas sistēmā ir fiksētas personas, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, un nodotas pašvaldības atbildīgajām iestādēm, līdz ar to
daudzbērnu ģimenēm, kuras atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, šogad nav jāraksta iesniegums
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu par ģimenei piederošo nekustamo īpašumu, jo to aprēķinās automātiski.
Papildus šim likumam Siguldas novada pašvaldība ir noteikusi, ka 50% atvieglojumu var saņemt
daudzbērnu ģimenes, kuru aprūpē atrodas trīs vai
vairāk nepilngadīgi bērni (to skaitā audžuģimenē
vai aizbildniecībā esošie bērni) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 25 gadu
vecumam (ja tie turpina izglītības iegūšanu, iesniedzot izziņu no mācību iestādes), un ir kopīga deklarētā dzīvesvieta. Kā arī gadījumos, ja gada laikā

ģimene kļūst par daudzbērnu ģimeni, atvieglojums
tiek piešķirts ar nākamo mēnesi pēc daudzbērnu
ģimenes statusa iegūšanas. Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu jāraksta tām ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 18 līdz
25 gadiem, un tām ģimenēm, kuras par daudzbērnu
ģimeni kļūst gada vidū, kā to paredz pašvaldības
saistošie noteikumi, bet neparedz likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Lūgums daudzbērnu
ģimenēm, saņemot maksāšanas paziņojumu par
NĪN aprēķinu, pārbaudīt, vai tur ir iekļauts atvieglojums 50% apmērā.
Plašāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu var saņemt, zvanot
nodokļu administratorei Kristīnei Bērzei pa tālruni
67385830.
Kristīne Bērze

Paziņojums par īpašumu Mēness ielā 43
Siguldas novada Dome paziņo par nekustamā īpašuma Mēness ielā 43, Egļupē, Allažu pagastā,
Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8042 001 0250) 0,0743 ha platībā atsavināšanas procesa pabeigšanu. Persona izmantoja savas pirmpirkuma tiesības, pamatojoties uz zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu, un 2013.gada 27.decembrī tika slēgts notariālais akts Nr.5358.
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Izstrādāta vienota sistēma
Bērnudārzs „Ābelīte”
problēmsituāciju risināšanai skolās svinēs 40 gadu jubileju
Pēdējā laikā arvien biežāk sabiedrības uzmanības lokā nonāk jautājumi, kas saistīti ar bērnu drošību. Šajā
mācību gadā visām Siguldas novada skolām ir uzdots pilnveidot sistēmu, kas garantē drošu vidi izglītības
iestādē, aktualizējot drošības jautājumus audzināšanas darbā un pilnveidojot problēmsituāciju risināšanu.

un skolas viedoklis radikāli atšķiras, kā rezultātā skolas un ģimenes
Koncertā uzstāsies bērnudārza celts pēc tipveida projekta – 12 grupas
turpmākā sadarbība nonāk strupce- bijušie audzēkņi ar ģimenēm – daži 280 bērniem, taču ar laiku vietu skaits
ļā. Gadījumus, kas saistīti ar fizisko no māksliniekiem ir labi pazīstami ne tika palielināts līdz 320 vietām.
vai emocionālo vardarbību, risina tikai Siguldā, bet visā Latvijā. KonBērnudārzu cēla Rīgas rajona TauValsts vai Pašvaldības policija, kam certa programmā iekļausies arī deju tas izglītības nodaļa un Siguldas
tiek ziņots arī tad, ja konstatēta kolektīvs „Vizbulīte”, kura sastāvā izpildkomiteja ar Siguldas lielāko oraizliegto vielu, to skaitā cigarešu un dejo daudzi „Ābelītes” absolventi. Bi- ganizāciju atbalstu. Celtniecību vadīja
alkohola, glabāšana, izplatīšana vai jušo audzēkņu sniegtais koncerts būs Siguldas starpkolhozu celtniecības
lietošana.
brīnišķīga dāvana bērnudārza 40 gadu organizācija. Celtnes izmaksas pēc
„Viens no priekšnosacījumiem jubilejā.
apstiprinātās tāmes dokumentācijas
veiksmīgai problēmu risināšanai ir
Pēc koncerta visi interesenti tiek bija 292,3 tūkstoši rubļu. Bērnudārza
to savlaicīga noteikšana. Aicinām mīļi gaidīti apskatīt pirmsskolas iz- būvniecību finansēja Siguldas pilsētas
vecākus aktīvi sadarboties un lai- glītības iestādes „Ābelīte” telpas un izpildkomiteja, kuras priekšsēdētāja
kus rosināt problēmsituāciju risi- vēsturisko izstādi, kā arī tikties ar Ausma Skripa tika iedēvēta par bērnunāšanu, ja ir indikācijas, kas liecina iestādes darbiniekiem – gan tagadē- dārza krustmāti.
par to rašanos,” aicina Līga Sausi- jiem, gan bijušajiem, lai kopā atcerētos
Skanīgo nosaukumu „Ābelīte” bērņa. Informācija par katrā izglītības „Ābelītē” pavadīto laiku.
nudārzs ieguva 2010.gada nogalē, kad
iestādē pieejamo atbalsta persoPirmsskolas
izglītības
iestā- Siguldas novada pašvaldība aicināja
nālu un problēmsituāciju risināša- des „Ābelīte” pirmsākumi meklējami novadniekus izteikt ierosinājumus par
nas sistēmu turpmāk būs pieejama 1945.gada decembrī, kad Siguldā tika Siguldas pilsētas pirmsskolas iestākatras skolas mājaslapā internetā. atvērts pirmais bērnudārzs. Bērnudār- des nosaukumu. Publiskajā aptaujā,
Tāpat vecāki par problēmsituāci- zu atklāja pielāgotās telpās Lakstīga- kurā piedalījās gandrīz 300 novada
jām izglītības iestādēs var infor- las ielā 10 – bijušā Rīgas Finieru fab- iedzīvotāju, lielākā daļa nobalsoja par
mēt Siguldas novada Domes rikas direktora vasarnīcā, bet vēl pēc „Ābelīti”.
priekšsēdētāja vietnieci izglītības, kāda laika arī dzīvojamajā mājā LakPatlaban bērnudārza 11 grupiņas
kultūras un sporta jautājumos stīgalas ielā 9. Šajā laikā bērnudārzā apmeklē 262 mazie siguldieši. Katru
Līgu Sausiņu vai pašvaldības Izglī- bija četras grupiņas, kuras apmeklēja gadu mācības pirmsskolas izglītības
tības pārvaldi.
120 mazie siguldieši.
iestādē sāk vidēji 65 bērni, veidojot diNo 1945. līdz 1964.gadam pirms- vas pirmās klasītes. Par mazajiem siskolas izglītības iestādi vadīja piecas guldiešiem rūpējas 22 pirmsskolas izvadītājas. No 1964. līdz 2011.gadam glītības skolotājas, skolotājs logopēds,
bērnudārzu vadīja Lilija Vītola.
psihologs, divas mūzikas skolotājas,
Telpas Lakstīgalas ielā 10, kur bēr- sporta skolotāja un tehniskais personudārzs atrodas pašlaik, tika atklātas nāls 24 cilvēku sastāvā.
1974.gada 2.februārī. Bērnudārzs tika
Kristīne Medne
Jaunatklātajā Laurenču sākumskolā pašlaik mācās 130 skolēni un skolas darbu nodrošina 31 darbinieks.
Jau pirmajā mācību pusgadā skolā ieviestas savas tradīcijas – Vecāku dienas, Sporta diena, kopīgi nosvinēta
Latvijas dzimšanas diena, kā arī aizvadīts vecāku organizēts danču vakars.
„Lai atvieglotu pedagogu darbu un
pilnveidotu pedagoģiskā personāla
un vecāku sadarbību, visās izglītības iestādēs ir pieejama atbalsta
personāla – sociālo pedagogu un/
vai izglītības psihologu – palīdzība. Atbilstoši pieprasījumam skolu
psihologi un sociālie pedagogi īsteno skolēnu, pedagogu un vecāku
izglītošanu, īpašu uzmanību veltot
skolēnu sociālās adaptācijas jautājumiem, vienaudžu vardarbības
profilaksei, pozitīvas saskarsmes
veicināšanai,”
skaidro
Domes
priekšsēdētāja vietniece izglītības,
kultūras un sporta jautājumos Līga
Sausiņa.
Kopš 2013.gada rudens ir izveidota izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskā grupa, kuras darbā
piedalās arī pašvaldības Sociālā
dienesta darbinieki. Kopš darbības
sākuma tā ir izstrādājusi vienotu
sistēmu problēmsituāciju risināšanā.
Skolas darbu ar bērnu nosacīti
var iedalīt trijos posmos. Pirmais
posms ietver klases audzinātāja,
mācību priekšmetu skolotāju un

vecāku sadarbību, kam jānodrošina
pilnvērtīgs mācību process, skolēnam labvēlīga un droša vide.
Otrajā posmā iesaistās skolu atbalsta personāls. Tas notiek tajos
gadījumos, ja klases audzinātājs,
mācību priekšmetu skolotāji, vecāki
vai paši skolēni saskata problēmas,
kuras pirmajā sadarbības līmenī
neizdodas atrisināt. Atbalsta personāls savas kompetences ietvaros
pieņem lēmumu, kāda palīdzība ir
nepieciešama katram problēmsituācijas „dalībniekam” un nodrošina
tās sniegšanu. Ja problēmsituācijas
atrisināšana neizdodas vai tā pārsniedz skolas atbalsta personāla
kompetences, par situāciju tiek informēta skolas administrācija, kas
pieņem lēmumu par citu nozaru
speciālistu, kā arī pašvaldības institūciju piesaistīšanu.
Trešajā posmā tiek piesaistīti
speciālisti atbilstoši to kompetences jomām. Sociālais dienests palīdz risināt situācijas, kas saistītas
ar bērnu un ģimeni. Visbiežāk tas
notiek gadījumos, kad vecāki nesadarbojas ar skolu vai arī ģimenes

Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” 8.februārī
plkst.14.00 aicina absolventus, bijušos darbiniekus un citus interesentus uz 40 gadu jubilejas koncertu „Sapņi ābeļziedu mākoņos”, kas notiks Siguldas novada Kultūras centrā.

Laurenču sākumskola noslēgusi pirmo
mācību pusgadu
Laurenču sākumskolā bez obligātās mācību programmas iespējams apgūt arī vispusīgu interešu
izglītības programmu – mūzikas
instrumenta spēli apgūst 90 bērni,
skolas svētkos muzicē 48 ģitāristu
ansamblis. Skolā izveidots arī tautas deju kolektīvs, kas izvirzījis
augstu mērķi – jau šajā pavasarī
piedalīties deju skatē. Visi 1.klašu
skolēni dzied korī, skolā ir zēnu un
meiteņu koris. Mākslas nodarbībās
audzēkņi ne tikai attīsta savus
talantus mākslā, bet arī padara

Siguldas Valsts ģimnāzija
uzvar „Novadu spēlēs 2014”

krāšņāku ikdienu, rūpējoties par
Neaizmirstams piedzīvojums
skolas iekštelpu noformējumu gan 4., 5. un 6.klases skolēniem bija
ikdienā, gan svētkos. Skolēni jau „Dzejas nakts” ar dzeju, pašu
Janvāra sākumā notika ceturtās
no 1.klases mācās informātiku, ap- gatavotu ēdienu, uzdevumiem „Novadu spēles”, kuras organizē Latgūst programmēšanu un multime- un nakšņošanu skolā. Pavasarī vijas Universitātes Sociālo zinātņu
diju zinības. Skolā ir „LEGO Mind Mākslas dienu ietvaros tiek plā- fakultāte. Šā gada „Novadu spēļu”
Strom” programmējamais robots.
nota „Mākslas nakts” 3.–6.klašu tēma bija „Gudra un inovatīva atŠogad Laurenču sākumskola skolēniem.
tīstība manā novadā”, un komandu
piedalīsies projektā „Dārznīca”
Laurenču sākumskolas pedagogi spēlē 1.vietu ieguva Siguldas Valsts
un visi skolēni no 1. līdz 4.klasei un bērni priecājas par to, ka ģimnāzijas komanda, kuras sastāvā
iemēģinās roku stādu audzēšanā – kaimiņos esošajā Siguldas Sporta bija D.Deisone, I.Šūmane, E.Gailišs
audzēs krastu kļavas, krūmcido- u n a k t ī v ā s a t p ū t a s c e n t r ā no 12.c klases, V.Vētra no 12.d un
nijas un vītolus, ko vēlāk plānots iespējams slēpot ar distanču A.Zābers no 12.e klases. Otro vietu
sastādīt skolas apkārtnē.
slēpēm.
ieguva Ernsta Glika Alūksnes Valsts

ģimnāzija, 3.vietu – Talsu 2.vidusskola.
„Novadu spēles” ir komandu spēle,
kurā skolēni satiekas ar citu novadu
jauniešiem un kopīgi izvērtē gan savu,
gan citu novadu attīstības iespējas,
salīdzinot tās ar citu novadu jauniešu
redzējumu. Šo spēļu nozīmīgs uzdevums ir veicināt diskusiju par jauniešu
iespējām un lomu sava reģiona un
Latvijas nākotnes veidošanā. Šogad
spēlē piedalījās astoņas komandas.

M Ā K S L U S K O L A „ B A LTA I S F L Ī Ģ E L I S ”

Audzēkņu panākumi konkursos
Šogad, tāpat kā citus gadus,
notiek valsts mēroga konkursi
mūzikā – dziedāšanā un stīgu instrumentu spēlē. Šo specialitāšu
audzēkņi piedalās skolas konkursā,
un labākie tiek izvirzīti uz Vidzemes zonu, ko noslēdz visā valstī labāko jauno mūziķu sacensība Rīgā.
Siguldas Mākslu skolas Vokālās
nodaļas audzēknes Līva Spriņģe
(1.klase), Marta Daniela Kaņepe
(5.klase) un Una Narnicka (6.klase)

piedalījās konkursa II kārtā Cēsīs,
kur M.D.Kaņepe ieguva II vietu un
U.Narnicka I vietu savā grupā. Lepojamies ar skolotājas Solveigas
Vītoliņas un koncertmeistares
Violas Lepiksones darba sasniegumu. Panākumus Stīgu nodaļas
audzēkņiem un skolotājiem varam
vēlēt valsts mēroga konkursos
februārī.
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņi janvārī

piedalījās prestižajā XIX Latvijas
Mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu izpildītāju
konkursā Rīgā, kur parādīja lielisku
sniegumu – Inita Muižniece (4.klase)
un Ernests Aļļis (6.klase) ir diplomandi, bet Raivis Sieks (5.klase) ir
laureāts (III vieta). Liels paldies pedagogiem Andrim Muižniekam un
Elmāram Rudzītim, kā arī koncertmeistaram Arnoldam Dimantam par
ieguldīto darbu.

Aicina uz Ģimeņu dienu
Turpinot iepriekšējos gados aizsāktās Vecāku dienas, Mākslu skola „Baltais Flīģelis” aicina uz Ģimeņu dienu
22.februārī, kad plkst.11.00 varēs
klausīties izglītojošu lekciju vecākiem,
pedagogiem un interesentiem „Katram sava pasaule”. Tās laikā notiks
radošās darbnīcas bērniem „Viktora
vēstules”. Plkst.12.30 būs iespēja
darboties vairākās radošajās darbnīcās ģimenēm kopā, kā arī tikties ar
visu nodaļu – Mūzikas, Mākslas un
Teātra – pedagogiem. Ģimeņu dienu

vainagos noslēguma koncerts, kas
sāksies plkst.14.00, ļaujot izpausties
katram dalībniekam un izbaudot brīnišķo mākslas darba līdzradīšanas
prieku, esot kopā ar saviem vistuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem.
Skolas telpās varēs aplūkot Mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņu
akvareļu izstādi, kā arī Grafikas kameras 3.miniatūru izstādi „Skanošais”.
Informāciju apkopoja
Signe Ruduka

SiguldasNovadaZiņas

Martā Siguldā norisināsies
Ziemas festivāls
No 1. līdz 9.martam Siguldā notiks Ziemas festivāls, kura programma solās būt ļoti vērienīga un ar daudzveidīgām sporta, mākslas un
kultūras aktivitātēm. Festivāla programmu 1.martā aizsāks Ziemas
pelde un Tūrisma rallijs, bet kulminācija būs 8.martā, kad notiks atraktīvais pasākums „Ledus trašu zvaigznes un karaļi” Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”.
Ziemas festivālā, pateicoties Britu padomei, viesosies Saimons Beks
(Simon Beck), lai radītu lielformāta
sniega zīmējumus. Šī būs pirmā reize, kad Saimona Beka māksla būs
skatāma Baltijas valstīs.
Visu nedēļu Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā darbosies „Radio 7” skatuve, kas gādās par festivālam īpaši piemērotu atmosfēru.
Festivāla programmā iekļauta
Latvijas III Ziemas Olimpiāde ar

lāpas aizdegšanu, ar unikālu atklāšanas ceremoniju Siguldas pilsētas trasē, piedaloties aptuveni
500 dejotājiem un sportistiem. Jau
otro gadu koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks koncerts „Sporta un
mūzikas zvaigznes”, kas apvienos
mūziķus – sportistus.
Ziemas nekad nevar būt par
daudz! Piedalies Ziemas festivāla
aktivitātēs!
Jolanta Borīte

Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā
„Vakariņas uz sešiem”
Brāļi Auzāni kopā ar četrām fantastiskām Latvijas mūziķēm apvienojušies jaunā muzikālā projektā „Vakariņas uz sešiem”, kuru Siguldas novada
Kultūras centrā piedāvās 16.februārī plkst.18.00.
Koncerta lielāko daļu veido Ata Auzāna pēdējo 20 gadu laikā radītās
dziesmas. Katra no tām saistās ar kādām atmiņām, katrai dziesmai ir savs
stāsts, bet kopējais ir un paliek – mīlestība...
Pavadošo mūziķu sastāvā ir tikai meitenes: Lauma Kazaka – basģitāra,
Nelli Bubujanca – sitamie instrumenti, Inga Meijere – saksofons, flauta, vijole, Antra Lante – ģitāra.
Biļetes pieejamas Siguldas novada Kultūras centra kasē, kā arī „Biļešu
paradīzes” (www.bilesuparadize.lv) kasēs. Cena – EUR 4–7 (Ls 2,81–4,92).

Siguldas pagasta Kultūras
nams aicina

K U LT Ū R A
Siguldiešiem iespēja iegādāties biļetes ar
atlaidi uz Siguldas Opermūzikas svētkiem

2014.gada 31.janvāris
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Sieviešu koris
„Teiksma” aicina uz
jubilejas koncertu

Šobrīd tirdzniecībā pieejamas biļetes uz XXII Starptautiskajiem
Siguldas Opermūzikas svētkiem – Žorža Bizē operas „Karmena”
oriģināliestudējumu un Galā koncertu, kurā skatītājiem būs iespēja
Šajā sezonā Siguldas novada
dzirdēt baritonu Vitorio Vitelli (Itālija) un pasaulē iemīļoto Ino Tamar Kultūras centra sieviešu koris
(Gruzija). Savu izcilo daudzpusību koncertā demonstrēs arī franču dzie- „Teiksma” (diriģente Maija Feldmane,
dātāji Filipe Do un Pjērs Īvs Privo.
kormeistare Antra Mežale) svin
Biļešu cenas – EUR 15–57 (Ls 10,54–40,06). Siguldas novada ID kartes 35 gadu jubileju, kuru atzīmēs ar
īpašnieki var iegādāties biļetes ar atlaidi. Pie ieejas pasākuma norises vietā koncertu „Sirds sadeg neparasti”
biļete uzrādāma kopā ar ID karti. Pērkot piecpadsmit biļetes vienā pirkuma 15.februārī plkst.15.00 Siguldas
reizē Siguldas novada Kultūras centra biļešu kasē, viena biļete tiek dāvinā- novada Kultūras centrā. Koncertā
ta bez maksas.
piedalīsies vīru kori „Vecie draugi”
Biļetes uz Siguldas Opermūzikas svētku pasākumiem iespējams iegādā- un „Cēsis”, kā arī solists Juris Mols,
ties „Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un Siguldas novada Kultūras cen- koklētāju ansamblis un deju kolektra biļešu kasē (Pils iela 10, tālr. 66117114).
tīvs „Sidrabdancis”.
Visus šos 35 gadus koris ir piedalījies visos Vispārējos latviešu
Dziesmu un Deju svētkos.
Ieeja – bez maksas.
23.februārī plkst.12.00 Siguldas novada Kultūras centra kinozālē ģimenes ar bērniem aicinātas apmeklēt izrādi „Ziemas māja”. Tas būs stāsts
par senseniem laikiem pirms gadiem trīsdesmit pieciem, kad tāltālā zemē
aiz augstiem kalniem un tumšiem mežiem pilsētā Ogre dzīvoja mazs zēns,
vārdā Mārtiņš, un viņa vecaistēvs Antons. Mazais Mārtiņš kopā ar vectēvu
iepazīst pasauli, mācās darīt darbus un nedarbus, mīlēt un vērot dabu, saprast tās likumus – mīlestības, dzimšanas, nāves, vasaras un ziemas mūžīTeju 100 novados visā Latvijā,
go ciklu. Izrādes pamatā ir režisora Mārtiņa Eihes atmiņas par savu vectēvu
tostarp Siguldas novada Kultūun bērnību. Filmas dramaturģiju un režiju veidojusi Krista Burāne.
Biļešu iepriekšpārdošana Siguldas novada Kultūras centra kasē un ras centra kinozālē, 22.februārī
www.bilesuparadize.lv. Cena ikvienam apmeklētājam neatkarīgi no vecuma – plkst.16.00 tiks demonstrēta LatEUR 6 (Ls 4,22).
vijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības „Ghetto Games”
2013.gada dokumentālā filma „Tas
ir tikai sākums”.
„Ghetto Games” kustība ir par
kaislību, kas motivē celties, par
Siguldas novada bibliotēka no jaunā gada uzsāk jaunu ikmēneša sarunu motivāciju augt un cīnīties – par
ciklu „Kas to būtu domājis! (Par to, kā bija, kā ir un kā būs..)”, kas notiks katra motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi! Tās
mēneša pirmajā pirmdienā. Sarunas vada teicēja Tīna (īstajā vārdā Anita mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnVīksna), ar latviešu tautas pasaku palīdzību rosinot apmeklētājus meklēt cil- veidot sevi, sniedzot iespēju pozivēka dzīves vērtības, diskutēt par Dieva un mīlestības nozīmi tajās. Saruna tīvā vidē sportot un lietderīgi pava3.februārī plkst.16.00 tiks veltīta Sveču dienai. Dalība sarunu cikla tikšanās dīt brīvo laiku, attīstīt talantus un
iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
reizēs ir bez maksas. Sīkāku informāciju varat uzzināt pa tālruni 67700865.
Ginta Spulle
Ieejas maksa – EUR 1,50 (Ls 1,05)
.

Izrāde „Ziemas māja” ģimenēm ar bērniem

„Ghetto Games” filma
„Tas ir tikai sākums”
Siguldā

Siguldas novada bibliotēka
aicina uz vakara sarunu ciklu

‣ Izstādes „Gaismas grāci- tenīgā Valentīna” fotoateljē! Pasāja” atklāšana. Sestdien, 8.februārī, kums notiek pie galdiņiem ar pašu
plkst.17.00 Siguldas pagasta Kul- sarūpētu cienastu. Ieejas maksa –
tūras namā notiks Miervalža Zibens EUR 5 (Ls 3,51); pasākuma dienā
No 27.februāra līdz 2.martam Siguldā notiks projekta „Aktīvi pilso- ma organizēšana un dalība pārējos
izstādes „Gaismas grācija” atklāšana. EUR 7 (Ls 4,91). Galdiņu rezervēša- ņi stiprākai Eiropai” otrais pasākums, kura laikā tiks akcentēta tēma projekta pasākumos). Šis projekts
Izstāde tapusi sadarbībā ar ekoloģis- na tikai līdz 12.februārim pa tālruni „Maskošanās. Tradīcija vai māksla?”. Tēmas ietvaros apmeklētājiem paredz atbalstīt dažādu iedzīvotāju
kā sojas vaska sveču uzņēmuma „ILY” 26112886.
būs iespējams piedalīties masku darināšanas darbnīcā, noklausīties grupu līdzdalību sabiedriskās un
‣ Talantu konkursa „Sev un sa- viesu no Itālijas, Somijas, Vācijas un Igaunijas prezentācijas par mas- sporta norisēs. Programmas „Eiroīpašniekiem siguldiešiem Inetu un Uģi
Godīgiem. Izstādē būs skatāmi 12 me- viem draugiem” 1.pusfināls. Ceturt- košanās tradīcijām viņu valstī. Konferences laikā tiks runāts par māk pa pilsoņiem” ietvaros Somijas pilsēta Kerava 2012.gada sākumā iztāla svečturi un 14 dizaina priekšmeti dien, 20.februārī, plkst.17.00 notiks slas un kultūras pakalpojumiem Eiropā.
Siguldas novada talantu konkursa
un dažādu formu sveces.
strādāja projektu pilsētu tīkla
Izstāde apskatāma līdz 28.feb- „Sev un saviem draugiem” 1.pusfināls,
1.martā Latvijas un ārzemju fol- šanai Siguldas pašvaldība saņems veidošanai kopīgu kultūras, sabiedruārim darbdienās no plkst.10.00 kurā aicinām piedalīties dziedātājus, kloras kopas pieskandinās māju pa- EUR 25 000 (Ls 17 570) līdzfinansē- rības izglītības un sporta pasākumu
līdz 19.00; sestdienās, svētdienās perkusionistus, bītbokserus, dejotājus, galmus un kopīgi svinēs Meteņdienu jumu, paredzot, ka tas ir 70% no īstenošanai, kā partneri piesaistot
projekta izmaksām (viena pasāku- arī Siguldas novadu.
no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez kustību grupas, skatuves runas māks- Turaidā.
las pārstāvjus ar anekdotēm, skečiem
maksas.
Projekta ietvaros paredzēta pie‣ Muzikāli radošs pasākums vai dzejoļiem. Profesionāla žūrija fi- cu pamata pasākumu īstenošana
„Svečošanās”. Sestdien, 8.februārī, nālam izvirzīs katras atlases kārtas piecās partneru pilsētās divu gadu
plkst.18.00 (pēc izstādes atklāšanas) labākos priekšnesumus. Pieteikumus periodā. Projekta aktivitāšu īstenojauktais koris „Sigulda” aicina pievie- var iesniegt elektroniski vai rakstiski
noties muzikāli radošajā pasākumā Siguldas pagasta Kultūras namā. Ar
„Svečošanās”. Pasākumā ne tikai dzir- konkursa nolikumu un pieteikumu vadēsit latviešu komponistu dziesmas un rat iepazīties: www.sigulda.lv.
‣ Jubilejas pasākums „Gintim
„Vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvides sa- daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, saglabājot un
dzeju, bet varēsit kļūt arī par tā dalībnieku. Kora muzikālo sniegumu bagā- Kalniņam – 50”! Sestdien, 22.februārī, glabāšana” – tas ir viens no kultūras nozares at- attīstot kultūras tradīcijas, kā arī attīstīs kultūras
tinās ģitāristi Kaspars Niklasons un plkst.17.00 notiks Siguldas pagasta tīstības virzieniem, savukārt viens no resursiem iestādes materiāli tehnisko bāzi. Gan Siguldas paGints Smukais, kā arī koncertmeistare pūtēju orķestra diriģentam, Siguldas tā sasniegšanai ir kvalitatīva materiāli tehniskā gasta Kultūras nama septiņiem amatiermākslas
Elīna Gruzniņa. Par pasākuma vizuālo un Inčukalna mūzikas skolu ģitāras bāze. Tāpēc, piedaloties ELFLA izsludinātajā kon- kolektīviem, gan vieskolektīviem (teātriem, koncernoformējumu rūpēsies TLMS „Vīgrie- klases pasniedzējam, cilvēkam – kursā, īstenots projekts „Siguldas pagasta Kultū- tiem) tiks nodrošināta mūsdienīga un kvalitatīva paorķestrim Gintim Kalniņam veltīts ras nama skatuves apgaismojuma iegāde Siguldas sākumu apgaismošana.
ze”. Ieeja – bez maksas.
Projekta attiecināmo izmaksu summa ir
‣ „Liktenīgā Valentīna” mas- viņa radošā darba un dzīves 50 gadu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēEUR 24 103,45 (Ls 16 940), no kuras ELFLA sedz
ku balle. Piektdien, 14.februārī, jubilejas pasākums. Koncertā skanēs šanai” (Nr.13-04-LL01-L413202-000005).
plkst.22.00 masku balle notiks kopā Inčukalna mūzikas skolas, Siguldas
Pateicoties projekta finansējumam, Kultūras namā 90% un Siguldas novada pašvaldība – 10%.
Siguldas
diksilenda, iegādātas apgaismošanas sistēmas, kas nodrošinās
ar grupu „Vēja radītie” no Siguldas, bigbenda,
„Ceļā” no Balviem, „Ballīšu orķestris” „Teacherband Sigulda”, Inčukalna un
no Valmieras, bet deju starplaikos Siguldas mūzikas skolu apvienotais
jūs izklaidēs DJ Plumito. Pasākuma ģitāristu koris, grupa „Tutti-Frutti”.
laikā notiks konkursi un būs iespēja Ieeja – bez maksas.
Terēzija Leimane
nofotografēties romantiskajā „Lik-

Projekta „Aktīvi pilsoņi stiprākai Eiropai” dalībnieki tiksies Siguldā

Siguldas pagasta Kultūras namā iegādāta jauna apgaismojuma sistēma
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Martinam Dukuram piektais Pasaules kauss; Tautas bumbā triumfē Siguldas
pilsētas vidusskolas komandas
izcili rezultāti arī Tomasam Dukuram
Skeletonists Martins Dukurs 19.janvārī uzvarēja Pasaules kausa pēdējā posmā, kas vienlaikus bija arī
Eiropas čempionāts, un piekto reizi pēc kārtas kļuva par Pasaules kausa ieguvēju.
Savu pārākumu pār konkurentiem Martins Dukurs Kēnigszē trasē parādīja, sasniedzot pārliecinoši labākos rezultātus abos braucienos, turklāt otrajā arī laboja trases rekordu (50,17 sekundes).
Uzreiz aiz brāļa divu braucienu summā ierindojās Tomass Dukurs, kurš pēc pirmā brauciena bija trešais, bet otrajā spēja apsteigt Metjū Antuānu no ASV. Jaunākajam brālim Tomass zaudēja 0,82 sekundes, bet trešās vietas ieguvēju vācieti Franku Rommelu apsteidza par sekundes astoņām simtdaļām. Līdz ar to viņam gan Eiropas čempionāta sudrabs, gan otrā vieta Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā otro gadu pēc kārtas.

Latvijas komandai sudraba medaļa
komandu stafetē kamaniņu sportā
26.janvārī Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” ar komandu stafeti noslēdzās 45.FIL Eiropas čempionāts
kamaniņu sportā.
Par Eiropas čempioniem komandu stafetē kļuva Krievijas komanda ar Natāliju Khorevu, Albertu Demčenko,
Vladislavu Južakovu un Vladimiru Makhutinu sastāvā, kas par 0,0350 sekundēm apsteidza latviešus – Elīzu
Tīrumu, Mārtiņu Rubeni, Andri un Juri Šicus. Eiropas čempionāta bronzu izcīnīja Itālijas komanda.
Pēc finiša Andris Šics atzina, ka konkurenti bija ļoti stipri. Mūsu sportisti pateicās treneriem un visai komandai par
lieliski sagatavotajām kamanām un ticību viņu spēkiem.

Latvijas čempionāts vieglatlētikā „C” grupas jauniešiem
Janvāra vidū cīņu par ceļazīmēm uz Latvijas čempionāta finālu aizvadīja 2000.–2001.gadā dzimušie vieglatlēti. Katrā disciplīnā tiesības startēt finālsacensībās izcīnīja 1.–5.vietas ieguvēji. Uz Latvijas čempionāta finālu 26.janvārī devās trīs Siguldas Sporta skolas audzēkņi: Estere Vīksne, Oto Laiva un Martins Cīrulis. Latvijas čempionātā katrā disciplīnā startēja 24 labākie valsts sportisti attiecīgajā vecuma grupā.
1000 metru distancē savu labāko sniegumu uzrādīja Estere Vīksne, sasniedzot jaunu personīgo rekordu (3 minūtes un 32 sekundes) un sīvā cīņā izcīnot bronzas medaļu. Šis ir Esteres nozīmīgākais panākums Latvijas mēroga sacensībās, kur startē valsts spēcīgākie vieglatlēti. Oto Laiva 60 metru sprinta distancē un Martins Cīrulis
1000 metru skrējienā ieņēma vietu otrajā desmitā Latvijas mēroga ātrāko sportistu vidū savā vecuma grupā.
Jau ziņots, ka Limbažu sporta
hallē 17.janvārī sacentās Vidzemes reģiona spēcīgākie „C” vecuma grupas vieglatlēti, un viņu
vidū bija arī Siguldas Sporta
skolas audzēkņi. Estere Vīksne
1000 metru distancē izcīnīja 2.vietu
ar jaunu personīgo rekordu 3:33,7
un pārliecinoši iekļuva fināla sacensībās. Otrā vieta un sudraba
medaļa Sporta skolas Basketbola
nodaļas treneres Agnijas Labrences audzēknim Danielam Iļjinam
(3:24,3). 5.vietu un ceļazīmi uz Rīgu
šajā distancē ieguva arī Martins
Cīrulis, finišējot pēc 3 minūtēm un
43 sekundēm. Teicams sniegums
Oto Laivam, kurš ar jaunu personīgo rekordu (8,45 s) iekļuva 60 met-

ru finālskrējienos, nieka tiesu piekāpjoties Limbažu/Salacgrīvas un
Balvu sportistiem (4.vieta – 8,49 s).
Artūrs Šķesters 60 metru
sprintā, labojot vairāk nekā gadu
ilgo rekordu, ierindojās 6.vietā
(8,60 s). 6.vieta arī Elizabetei
Stankevičai 300 metru distancē (52,8 s)! Tas abiem jaunajiem
vieglatlētiem ir lielisks panākums,
sacenšoties ar gadu vecākiem
sportistiem. Turpat aiz labāko
piecinieka 300 metru skrējienā
arī Kalnu slēpošanas nodaļas audzēknis Reinis Burtnieks (trenere
Gunta Gasūna) – 52,5 s un 7.vieta. Venijai Ozolai jauns atskaites
punkts 60 metru sprintam – 9,3 s
un 11.vieta.

Ar jauniem personīgajiem rekordiem sacensības aizvadīja Anne
Stalidzāne (300 m – 54,5 s), Elizabete Ābola (300 m – 56,3 s), Rihards Liekniņš, Rainers Kašs 60 m
un 300 m distancēs, kā arī Kalnu
slēpošanas nodaļas audzēknis Ingars Špilbergs.
4x150 m stafetes skrējienā Reini
Burtnieku, Oto Laivu, Artūru
Šķesteru un Danielu Strodu tikai
0,6 sekundes šķīra līdz bronzas
godalgām, kā rezultātā 4.vieta. Arī
meiteņu komandai ar Veniju Ozolu,
Anni Stalidzāni, Esteri Vīksni un
Elizabeti Stankeviču sastāvā pietrūka 0,8 sekundes līdz goda pjedestālam.
Gunta Blūmiņa

Latvijas sportistiem sudraba un bronzas medaļa
35.Eiropas čempionātā junioriem kamaniņu sportā
11.janvārī Bobsleja un kamaniņu
trasē „Sigulda” notika 35.Eiropas
čempionāta sacensības kamaniņu
sportā junioru vecuma sportistiem.
Starp juniorēm siguldiete Ulla Zirne izcīnīja 4.vietu, zaudējot 0,675
sekundes uzvarētājai no Vācijas
Angelikai Fleišerei. Alise Evelīna
Mitkus ierindojās 10.vietā, bet Paula Ābele 19.vietā.
Siguldietis Riks Kristens Rozītis
izcīnīja 3.vietu, zaudējot 0,309 se-

kundes uzvarētājam no Austrijas
Armīnam Fraušeram, 2.vietu izcīnīja Krievijas sportists Aleksandrs
Stepičevs, savukārt Roberts Millers ierindojās 14.vietā.
35.Eiropas čempionāta sacensības junioriem kamaniņu sportā
Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” noslēdzās ar komandu braucienu. Mūsu komanda ar Ullu Zirni,
Riku Kristenu Rozīti un Kristenu
Putinu/Kārli Krišu Matuzeli sastā-

vā izcīnīja 2.vietu, zaudējot
0,694 sekundes uzvarētājiem Vācijas komandai (Angelika Fleišere,
Toni Grafe, Tims Brendels/Florians
Funks), 3.vietu izcīnīja Krievijas
komanda (Viktorija Demčenko,
Aleksandrs Stepičevs, Staņislavs
Maļcevs/Oļegs Faskhudinovs). Pavisam startēja 9 valstu komandas,
bet spēcīgā Austrijas vienība finišu
nesasniedza.
Marita Vilciņa

Ģimnāzijas basketbolisti uzvar skolu basketbola turnīrā

10. un 11.janvārī Rūjienā notika
65.vispārizglītojošo mācību iestāžu tradicionālais basketbola turnīrs, kurā piedalījās arī Siguldas
Valsts ģimnāzijas 10.–12.klašu
zēnu un meiteņu komandas. Šogad
turnīrs atkal bija starptautisks, jo

tajā piedalījās arī sportisti no Igaunijas.
Zēnu konkurencē turnīrā nepārspēta palika Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda, izcīnot 1.vietu,
un siguldiešu rokās nonāca turnīra
ceļojošais uzvarētāju kauss.

Siguldas Valsts ģimnāzijas
meiteņu komanda, piedzīvojot divus zaudējumus, izcīnīja 2.vietu.
Pirmajā vietā pārliecinoši ierindojās Rūjienas vidusskolas komanda.
Klāvs Bedrītis

14.janvārī Siguldas Sporta skolā risinājās Siguldas novada atklātās
skolu komandu sacensības tautas bumbā 2002.–2004.gadā dzimušiem
zēniem un meitenēm, un tajās piedalījās Siguldas pilsētas vidusskolas
(SPV), Siguldas 1.pamatskolas, Laurenču sākumskolas, Allažu pamatskolas, Vangažu vidusskolas zēnu un meiteņu komandas, kā arī Līgatnes vidusskolas zēnu komanda.
Zēnu turnīra pusfinālā Siguldas pilsētas vidusskolas komanda pieveica
Vangažu vidusskolas komandu ar rezultātu 15:1, bet Siguldas 1.pamatskola uzvarēja Allažu pamatskolu ar rezultātu 8:2. Finālā Siguldas pilsētas vidusskolas komanda ar rezultātu 11:4 pārliecinoši uzvarēja Siguldas
1.pamatskolu, bet spēlē par 3.vietu aizraujošā, saspringtā cīņā labāki tomēr
izrādījās allažnieki, kuri ar rezultātu 5:0 uzvarēja vangažniekus. Spēlē par
5.vietu tikās abu grupu pastarīši, un Līgatnes vidusskolas komanda uzvarēja Laurenču sākumskolu ar rezultātu 9:5.
Meiteņu turnīrā piecu komandu spēles ritēja pēc apļa sistēmas. Visās
spēlēs uzvarēja un 1.vietu izcīnīja Siguldas pilsētas vidusskolas komanda.
Otrajā vietā ar vienu zaudējumu ierindojās Siguldas 1.pamatskolas komanda, 3.vietā – Vangažu vidusskolas komanda. 4.vietā palika Allažu pamatskola, bet 5.vietā – Laurenču sākumskola.
Ilze Ratniece

Siguldas badmintoniste krāj reitinga punktus
Siguldas Badmintona kluba un Siguldas Sporta skolas pārstāve Jekaterina Romanova janvārī startēja divās starptautiskās sacensībās
badmintonā, kas tiek ņemtas vērā, aprēķinot pasaules pieaugušo un
junioru reitingu.
Vispirms Tallinā notikušajā „Yonex Estonia International 2014”, kurā
piedalījās 240 dalībnieki no 27 valstīm, J.Romanova sieviešu vienspēļu
kategorijā pārliecinoši pieveica visas pretinieces kvalifikācijas sacensībās,
bet pamatturnīra pirmajā kārtā piekāpās ar pirmo numuru izliktajai Dānijas
spēlētājai Linei Kjaersfeldtai, kura ir 57.pozīcijā pasaules reitingā sieviešu
vienspēlēs.
Otrs turnīrs, kur mūsu spēlētāji devās krāt ieskaites punktus pasaules
reitingam, bija Polijas atklātais čempionāts jauniešiem, kas pulcēja 177 dalībniekus no 22 valstīm. Spēcīgajā konkurencē J.Romanova vienspēlēs jaunietēm pirmajā kārtā pārliecinoši pieveica Salli Lisu Tēsalu no Igaunijas
21-15, 21-14, bet otrajā kārtā piekāpās spēcīgajai Francijas pārstāvei Verlēnai Folmanai. Jaukto pāru cīņās kopā ar Kristapu Jāni Gulbi un dubultspēlēs jaunietēm pārī ar lietuvieti Vītauti Fomkinaiti nācās piedzīvot zaudējumus jau pirmajās spēlēs.
Ainārs Gureckis

Aizvadīts 4.posms sacensībās šļūkšanā ar lāpstu
4.posms bija īpašs ar to, ka Skeleton.lv Ice Track Showel Race sacensības
tika aizvadītas lielā aukstumā, kas trasi padarīja ļoti ātru. Kopvērtējuma
līderis Edgars Reinfelds ar laiku 48,94 s (!!!) nespēja kvalificēties finālbraucienam. Turklāt gandrīz 40 dalībnieki spēja iebraukt zem 50 sekundēm. Sacensību laikā vairākkārt tika gāzts ātruma rekords – 69,8 km/h.
Pēc divu braucienu summas par uzvarētāju pelnīti kļuva Vladislavs Kuzminskis, kuram pieder arī trases rekords – 44,16! Artūram Zuļģim otrā vieta,
kas viņam ļāva izvirzīties par kopvērtējuma līderi, bet trešajā vietā – Raimonds Zemītis.
Sieviešu konkurencē joprojām pārliecinoši dominē Ance Jankava, kura
laboja gan ātruma, gan trases rekordu sieviešu disciplīnā. Otrajā un trešajā
vietā – Gunita Balode un Elīna Vīksna.
Nākamās sacensības – 5.posma izcīņa – notiks sestdien, 1.februārī,
plkst.18.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”.
Plašāka informācija www.skeleton.lv.

Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā
Jau 2013.gada nogalē piecas komandas sāka cīņu Siguldas novada atklātajā turnīrā telpu futbolā. Trīs komandas pārstāv Siguldas novadu, divas ir ciemiņu komandas. Ņemot vērā nelielo komandu skaitu turnīrā, tika nolemts izspēlēt trīs apļus, pēc kuriem tiks noteikts šā turnīra uzvarētājs. Jau aizvadītas
divas spēļu dienas, zaudējuma rūgtumu nav izjutuši vienīgi „Siguldas Būvmeistara” komandas spēlētāji, kuri ir uzvarējuši savus pretiniekus un vienu
spēli nospēlējuši neizšķirti. Nākamās telpu futbola turnīra spēles notiks 1. un
15.februārī, kā arī 2.martā Siguldas Sporta skolas zālē.

Siguldietis Jānis Strenga palīdz kalt zeltu
Teicami mūsu sportistiem un līdzjutējiem beidzies pasaules kausa septītais posms bobslejā, kas risinājās Īglsā Austrijā. Četriniekos par uzvarētājiem kļuva Latvijas sportisti Oskars Melbārdis, Daumants Dreiškens, Arvis
Vilkaste un siguldietis Jānis Strenga. Divu braucienu summā mūsējie apsteidza amerikāni Stīvenu Holkombu par 0,11 sekundēm un vācieti Tomasu
Floršucu par 0,21 sekumdi. Oskara Ķibermaņa kvartets ierindojās dalītajā
devītajā – desmitajā vietā ar vācieti Frančesko Frīdrihu.
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Siguldieti Annu Elberti sumina 101 gada jubilejā Īpašumu uzturēšanas un
kopšanas noteikumi ziemā
22.janvārī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
sveica Annu Elberti 101 gada jubilejā. „Man ir gods tikties ar mūsu novadniekiem, kas nodzīvojuši tik garu mūžu, bagātinot to ar savu pieredzi un nododot to tālāk citām paaudzēm,” tiekoties ar jubilāri un vēlot
veselību un možu garu, teica Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
U.Mitrevics.

Anna Elberte stāsta, ka viņas ilgā
mūža pamatā ir laba veselība un optimisms. Siguldas novada iedzīvotājiem
viņa novēl: „Lai jums laba veselība, lai
vienmēr ir darbs un lai būtu, ko ēst!”
Siguldas novada Domes mēram viņa

izteica pateicību par paveikto Siguldas attīstībā.
Jubilāre dzimusi Limbažos, bet, bēgot no izsūtījuma 1949.gadā, patvērās
pie māsas Krimuldas sanatorijā. Viņas
vīrs Ernests tika izsūtīts. Atgriežoties

no izsūtījuma, Elbertu ģimene sākusi
būvēt māju Siguldā, kurā Annas kunSiguldas novada saistošie noteikumi Nr.6 „Siguldas novada teridze dzīvo joprojām.
Jaunībā A.Elbertes kundze biju- torijas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījumu uzturēšanas un aizsarsi ļoti aktīva, viņai patikušas balles, dzības saistošie noteikumi” nosaka kārtību, kādā jāuztur tīrība un
dejošana, dziedāšana. Brīvajā laikā kārtība Siguldas novada administratīvajā teritorijā, jāsaglabā un jāaudusi lakatiņus, bet ikdienā strādā- aizsargā apstādījumi, kā arī nosaka kārtību, kādā lietojamas un uzturamas ēkas un būves. Noteikumos izdalīti divi teritorijas uzturēšanas
jusi dārzniecībā. Vīrs bijis galdnieks.
Jubilārei ir divas mazmeitas un četri periodi: „pavasara – vasaras sezona” (no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim) un
„rudens – ziemas sezona” (no 16.oktobra līdz 31.martam). Siguldas nomazmazdēli.
Siguldas novada pašvaldība sveic vada pašvaldība atgādina būtiskākās lietas, kuras jāzina par īpašuma
Annu Elberti 101 gada jubilejā un vēl apsaimniekošanu ziemā.
neizsīkstošu enerģiju un veselību!
Apkopjamā teritorija ietver visu Siguldas novadā ietvju kaisīšanai
apsaimniekojamo zemes gabalu, nedrīkst izmantot sāli (ne tīrā veidā,
kā arī piecu metru platu apsaim- ne smilšu maisījumā).
niekojamajam zemes gabalam pieGarāžu īpašniekiem jānodrošina
gulošu teritoriju gar ielu, ceļu, kas garāžai piegulošās teritorijas 10
var ietvert zālienu, grāvi, ietvi vai metru plata josla piebraucamā ceļa
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir brauktuvi. Gadījumos, kad 5 metru sakopšanā un uzturēšanā.
precizēt nekustamā īpašuma teritori- platajā ārpus zemes gabala esošajā
Atgādinām, ka Siguldas novada
jas izmantošanas un apbūves noteiku- teritorijā atrodas daļa no ietves vai teritorijā aizliegts izgāzt saslaukas,
mus saskaņā ar 2012.gada 29.augustā braucamās daļas, jāapsaimnieko atkritumus, sniegu, netīros ūdeapstiprinātajiem Siguldas novada sais- ietve visā tās platumā un braucamā ņus, ledu un citus priekšmetus šim
tošo noteikumu Nr.21 „Siguldas nova- daļa 1 metra platumā no ceļa malas, nolūkam neparedzētās vietās. Nav
da Teritorijas plānojuma 2012.–2024. visā gar ielu esošā zemes gabala ro- atļauts arī izveidot sniega vaļņus
gadam Grafiskā daļa un Teritorijas iz- bežas garumā.
vietās, kur tie traucē gājēju pārmantošanas un apbūves noteikumi” II
Apkopjamā teritorija jāuzkopj kat- vietošanos un transporta satiksmi.
sējumu „Grafiskā daļa” un III sējumu ru dienu rīta stundās pirms gājēju un Savā zemes gabalā savākto sniegu
„Teritorijas izmantošanas un apbūves transporta kustības sākuma, savu- un citus atkritumus un priekšmetus
noteikumi”; sadalīt zemes vienību kārt saslaucītie atkritumi nekavē- nedrīkst novietot ārpus sava zemes
vairākos zemes gabalos. Detālplānoju- joties jāaizvāc. Ceļi, piebrauktuves, gabala robežām.
ma izstrādātājs – SIA „A.R.T. Projekts” ietves, laukumi un pagalmi jākopj
Ziemas periodā regulāri jāveic
VRN 40003954817.
visu gadu, bet papildus ziemā – iet- sniega un ledus notīrīšana no māju
ves vai brauktuves nomales 1 metra jumtiem, balkoniem un citām būvju
Par detālplānojumu izstrādes va- platuma jāattīra no sniega; savāk- daļām, lai nepieļautu lāsteku veidītāju apstiprināta Siguldas novada tais sniegs divu diennakšu laikā došanos un sniega vai ledus krišanu
pašvaldības teritorijas plānotāja Zane jāaizved, ja tiek traucēta gājēju un no tiem uz brauktuves vai ietves.
Gatere.
transporta kustība vai redzamība.
Situācijās, kad tiek apdraudēta gāRakstiskus priekšlikumus un ieteiIetvju apledojušās vietas jāattīra jēju un transporta līdzekļu drošība,
kumus minētā detālplānojuma izstrā- no ledus vai jānokaisa ar smiltīm. bīstamās vietas jānorobežo un nedei var iesniegt Siguldas novada Būv- Apledojuma veidošanās laikā ietvju kavējoties jānovāc sniegs, ledus un
valdē Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, kaisīšana ar smiltīm jāveic katru lāstekas, veicot nepieciešamos droSiguldas novadā, darbdienās Būvval- dienu līdz plkst.7.30 un, ja nepiecie- šības pasākumus.
des darba laikā vai sūtīt elektroniski uz šams, arī atkārtoti vairākas reizes
Par „Siguldas novada teritorijas
e-pasta adresi zane.gatere@sigulda.lv dienā. Uz ietvēm un ielām ziemas un tajā esošo ēku, būvju, apstādījulīdz 28.februārim.
periodā izkaisītās smiltis jāsavāc mu uzturēšanas un aizsardzības
Zane Gatere divu nedēļu laikā pēc sniega un le- saistošo noteikumu” neievērošanu
dus nokušanas, izņemot gadījumus, fiziskajām personām tiek uzlikts
kad to neatļauj klimatiskie apstākļi. naudas sods līdz EUR 350 eiro
Savāktā smilts jāuzglabā savā ze- (Ls 246), bet juridiskajām persomesgabalā speciāli iekārtotā vietā nām – līdz EUR 1400 (Ls 984). Šo
vai jāizved no apsaimniekojamās noteikumu ievērošanu kontrolē SiAicina uz koncertu
teritorijas uz šim nolūkam pare- guldas novada Pašvaldības policijas
„Vēstules. Klusās dziesmas” dzētām izgāztuvēm. Jāatzīmē, ka darbinieki.
Aktiera Kaspara Znotiņa un
Latvijas Radio kora jaunās programmas „Vēstules. Klusās dziesmas” pirmatskaņojums notiks
Viensētas (lauku sētas) nosaukuma novietošana pie piebraucamā ceļa
Siguldas koncertzālē „Baltais (nekustamā īpašuma robežas) un/vai tieši pie ēkas ir īpašnieka pienākums.
flīģelis” 3.martā plkst.18.00. „Visi Ciemu robežu teritorijās pie ēkām (namiem, mājām) piestiprināmām nosaudzejnieki ir gaiši, tīri un pat garīgi, kumu vai adrešu plāksnītēm jābūt izgatavotām un izvietotām atbilstoši
kad viņi raksta mīlas liriku,” saka Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.36 „Par ēku, ielu nosauprogrammas veidotājs un režisors kumu un numerācijas plākšņu izvietošanas kārtību Siguldas novadā” apKaspars Znotiņš, savukārt diriģents stiprinātam standartam.
Sigvards Kļava ir pārliecināts, ka
Ēku numerācijas plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
„komponisti dažkārt caur klusumu
•
ēkas numerācijas plāksnes izmēri ir: platums 300 mm, augstums
pasaka daudz vairāk nekā ar milzī400 mm, savukārt, ja ēku numerācijas plāksnes novietošanai ir
gām skaņu gleznām”.
ierobežots laukums, tās izmērus iespējams proporcionāli samazināt,
Programmā: 19.gadsimta
saskaņojot ar Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitektu;
60.–70.gadu dzeja, komponistu Gijas
•
plāksnītes fona krāsa ir balta, informācija uz plāksnītes veidota ar
Kančeli, Arvo Perta un Valentīna Silzaļiem burtiem valsts valodā atbilstoši tonim PANTONE 3425 C;
vestrova mūzika.
•
uz ēkas numerācijas plāksnes tiek rakstīts ielas nosaukums, mājas
Piedalās: Kaspars Znotiņš (režinumurs, īpašnieka vārda iniciālis un uzvārds, bet juridiskai personai
sors, dzejas lasījumi), Ieva Parša
norādāms tās nosaukums. Īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu var
(mecosoprāns), Sergejs Osokins
aizvietot ar uzrakstu „Privātīpašums”;
(klavieres), Latvijas Radio kora gru•
ielas nosaukums rakstāms ar lieliem burtiem. Šrifts: Helvetica Conpa, Sigvards Kļava (diriģents).
densed Bold, piederības nosaukums ar lielo sākuma burtu. Šrifts:
Ieejas maksa – EUR 12–15
Helvetica Condensed Plain.
(Ls 8,43–10,54).
Ar plašākiem minēto saistošo noteikumu punktiem aicinām iepazīties SiInformāciju apkopoja guldas novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv „Pašvaldība” –
Sandra Zandberga „Dokumenti”.

Paziņojums par detālplānojumu izstrādes
uzsākšanu Siguldas novadā
‣ Uzsākta detālplānojuma izstrāde
saskaņā ar Siguldas novada Domes
2014.gada 22.janvāra sēdes lēmumu (Nr.2.,8.§) „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajos
īpašumos Leona Paegles iela 21, Leona Paegles iela 19, Jāņa Poruka
iela 14, Jāņa Poruka iela 13, Jāņa
Poruka 12A, Jāņa Poruka iela 11,
Lāčplēša iela 9A, Starpgabals ar kad.
apz.8015 002 007 un daļā no Ainas
iela, Jāņa Poruka iela, Leona Paegles
iela Siguldā, Siguldas novadā”, turpmāk tekstā „detālplānojuma teritorija”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir iegūt detalizētu teritorijas izmantošanas plānu saskaņā ar 2012.gada
29.augustā apstiprinātajiem Siguldas
novada saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā
daļa un Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, kuros noteikts,
ka nekustamā īpašuma Leona Paegles
ielā 21, Siguldā, Siguldas novadā, atļautā izmantošana ir atpūtas vieta
dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (PA),
kur rekreācijai tiek izmantots dabas
un kultūrvēsturiskais potenciāls un kur

būvēm ir tikai pakārtota nozīme, kā arī
publiskās apbūves teritorija (P).
Detālplānojuma izstrādātājs –
SIA „METRUM”, reģ.nr.40003388748.
‣ Siguldas novada Dome 2013.gada
20.novembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem ar adresēm: Dzērveņu iela 6, kad.nr.8015 002
2816, Dzērveņu iela 9, kad.nr.8015
002 0124, Dzērveņu iela 11, Sigulda, Siguldas novads, kad.nr.8015 002
0125” (prot.nr.24, 33.§) ar mērķi detālplānojuma teritorijā precizēt teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus
saskaņā ar Siguldas novada Teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā un precizēt zaļumvietas teritorijas robežas gar Dārza ielu. Detālplānojuma izstrādātāja – SIA „Damsijas”.
‣ Uzsākta detālplānojuma izstrāde
saskaņā ar Siguldas novada Domes
2013.gada 6.novembra sēdes lēmumu
(protokols nr.23.,8.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ar adresi Dārza iela 28,
Sigulda, Siguldas novads, kad.nr.8015
002 3813”.

KONCERTZĀLE „BALTAIS FLĪĢELIS”
Karīnas Tatarinovas koncertizrāde „ne ‘FORMĀTS”

8.februārī plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis” notiks aktrises
un dziedātājas Karīnas Tatarinovas un Plenēra apvienības koncertizrāde „ne ‘FORMĀTS”. Koncertā skanēs komponista Imanta Kalniņa
un citu autoru dziesmas, pazīstamas un mazāk zināmas pasaules
kino melodijas jaunā, improvizētā skanējumā, instrumentācijās un
formā.
Koncertu veidojuši un piedalās: mūziķi Jānis Stafeckis (kontrabass), Artūrs Noviks (akordeons), Artūrs Kutepovs (ģitāra) un Ivars Kalniņš (perkusijas), Oskars Krasauskis-Krauze (arfa), kā arī aktrise un dziedātāja Karīna
Tatarinova.
Biļetes nopērkamas „Biļešu paradīzes” un koncertzāles „Baltais flīģelis”
kasēs. Cena – EUR 8–12 (Ls 5,62–8,43).

Koncertcikls bērniem „Patiešām maziņiem”

Lai tuvinātu bērnus mūzikas brīnumainajai pasaulei, koncertzālē
„Baltais flīģelis” iecerēti jauni, līdz šim nebijuši pasākumi. Sadarbojoties ar Mākslu skolu „Baltais Flīģelis“, tiek aizsākts koncertu cikls
vismazākajiem klausītājiem. Bērniem saistošā formā, ievīta pasakās
un stāstiņos, tiks atskaņota augstvērtīga mūzika, rādīti videofragmenti no multfilmiņām. 23.februārī plkst.18.00 notiks cikla „Patiešām
maziņiem” pirmais koncerts „Stārķa Stasīša stīgu stāsti”, kuros satiksies
izcili mākslinieki interesantos, bērniem labi pazīstamu tēlu kostīmos:
Stārķis Stasītis – Raimonds Ozols (vijole), Nāriņa – Ieva Šablovska (arfa),
Ūdensžurka – Ansis Nikolovskis (tuba), Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
audzēkņi un dejotāji. Koncertu vadīs Karina Bērziņa un Uģis Krišjānis (video).
Ieejas maksa pieaugušajam – EUR 7 (Ls 4,92), bērnam –
EUR 4,50 (Ls 3,16), klēpī turamam bērnam – bez maksas.
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No 3. līdz 14.februārim
Grafiķei, rakstniecei Margaritai Stārastei – 100. Autores
Allažu pagasta bibliotēkā darbu izstāde. Zīmēšanas un veidošanas nodarbības bērniem,
atveidojot M.Stārastes grāmatu varoņus
Laiks un vieta
Pasākums
No 3. līdz 14.februārim
Literatūras izstāde „Grafiķei, bērnu grāmatu rakstniecei un
1.februārī plkst.14.00 Allažu Allažu pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
Jūdažu bibliotēkā
ilustratorei Margaritai Stārastei – 100”
pagasta Tautas namā
„Liepavots” un Ņina Kiršteina ielūdz uz 100 gadu jubilejas
koncertu, kurā piedalās „Liepavots” un draugi: Siguldas
No 3. līdz 25.februārim
Literatūras izstāde, pasaku lasījumi „Zelta pasakas”. Grafiķei,
sieviešu ansamblis „Melodija”, Mores sieviešu ansamblis
Mores bibliotēkā
bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100
„Ceriņi”, Suntažu sieviešu ansamblis „Svīre”, Ādažu jauktais
Novadpētniecības izstāde „No Siguldas līdz Sočiem. 1831,68 km
ansamblis „Mēs tikāmies martā”, Mārupes sieviešu ansamblis No 3. līdz 28.februārim
Siguldas novada
līdz Ziemas Olimpiskajām spēlēm”. Izstāde veltīta 2014.gada
„Dzelde”, Olaines sieviešu vokālais ansamblis „Undīne”,
bibliotēkā
Ziemas Olimpiskajām spēlēm, kas no 7. līdz 23.februārim
Viļņa Salaka VEF vīru ansamblis, Vangažu ukraiņu vokālais
norisināsies Sočos. Tajā būs aplūkojami preses materiāli un
ansamblis „Jatraņ” un Allažu pagasta Tautas nama tautas
grāmatas par talantīgākajiem Siguldas sportistiem
deju kolektīvi „Ķimelītis” un „Ķimenīte”. Ieeja – bez maksas
1.februārī plkst.18.00 Siguldas Deju koncerts „Baltās ziemas deju virpulī”. Virpuli sagriezīs:
No 5. līdz 28.februārim
Izstāde „Mīlestība ir kā kliedziens”. Dzejniecei Austrai Skujiņai –
novada Kultūras centrā
105. Viņai ir 23 gadi. Par viņu nekad neteiks „toreiz, kad viņai vēl
TDA „Daiļrade”, TDA „Līgo”, TDA „Rotaļa”, TDA „Katvari”, TDA Siguldas novada
bibliotēkā
bija 23...”. Viņai ir un mūžīgi būs 23. Viņa vairs nenovecos. Viņa ir
„Ačkups”, TDA „Teiksma”, JDK „Vizbulīte”. Ieejas maksa –
puķe. Bet puķu mūžs ir īss. Un tās visas aiziet rudenī
EUR 2,50 (Ls 1,75). Siguldas ID kartes īpašniekiem EUR 2
(Ls 1,41)
No 5. līdz 28.februārim
Cikla „Grāmatu terapija” tematiskā izstāde „No mīlestības
Siguldas novada
mīlestība zied”
2.februārī plkst.12.00 Jūdažu Sveču dienas radošā darbnīca. Ieeja – bez maksas
bibliotēkā
Sabiedriskajā centrā
3.februārī plkst.16.00 Siguldas Sarunu cikls „Kas to būtu domājis! (Par to, kā bija, kā ir un
No 7. līdz 24.februārim
Informējoša izstāde „22.Ziemas Olimpiskās spēles Sočos”
novada bibliotēkā
kā būs...)” veltīts Sveču dienai. Ieeja – bez maksas
Bērnu literatūras nodaļā
7.februārī plkst.16.00 Mākslu Grafikas kameras miniatūru izstādes „Skanošais” atklāšana No 7. līdz 28.februārim
Grafikas kameras miniatūru izstāde „Skanošais”
skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”
8.februārī plkst.17.00 Siguldas Metālmākslinieka Miervalža Zibens izstāde „Gaismas
pagasta Kultūras namā
grācija”. Radošā darbnīca kopā ar ekoloģiskā sojas vaska
No 7. līdz 28.februārim
5.–6.klašu audzēkņu darbu izstāde „Akvarelis”
sveču uzņēmuma „ILY” īpašniekiem Inetu un Uģi Godīgiem
Mākslu skolā „Baltais
8.februārī plkst.18.00 Siguldas Latviešu komponistu dziesmas un dzeja Siguldas pagasta
Flīģelis”
pagasta Kultūras namā
jauktā kora „Sigulda” muzikāli radošajā pasākumā
No 8. līdz 28.februārim
Metālmākslinieka Miervalža Zibens izstāde „Gaismas grācija”.
„Svečošanās”. Ieeja – bez maksas
Siguldas pagasta Kultūras Izstāde apskatāma darbadienās no plkst.10.00 līdz 19.00;
8.februārī plkst.18.00
Aktrises un dziedātājas Karīnas Tatarinovas un plenēra
namā
sestdienās, svētdienās – no plkst.10.00 līdz 14.00.
koncertzālē „Baltais flīģelis” apvienības koncertizrāde „ne‘FORMĀTS”. Biļetes nopērkamas
Ieeja – bez maksas
„Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
No 11. līdz 13.februārim
Drošāka interneta dienas bibliotēkā „Kopā par labāku
Ieejas maksa – EUR 8–12 (Ls 5,62–8,43)
Bērnu literatūras nodaļā internetu”. Diskusijas ar bibliotēkas interneta lietotājiem par to,
13.februārī plkst.16.30 Jūdažu Sarunu cikls „Atklājot nezināmo” – tikšanās ar Veselības
kāds varētu būt labāks un drošāks internets, un par to, vai mēs
Sabiedriskajā centrā
profilakses centra „Malus” Baha ziedu terapeiti Inesi Gulbi.
esam labi un gudri interneta lietotāji
Ieejas maksa – EUR 1 (Ls 0,70)
No 13. līdz 25.februārim
Rakstnieka Ēriha Kestnera grāmatu izstāde
14.februārī plkst.14.30
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
Allažu pagasta bibliotēkā
Siguldas pagasta Kultūras
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis
namā
No 13. līdz 28.februārim
Aleksandras Dobrjanskas zīda gleznu izstāde „Pavasara
atmoda”. Izstāde apskatāma: pirmdienās, piektdienās no
14.februārī plkst.21.00
Tematiskā balle „Mīlestības sarkanais”. Aicinām veidot katram Jūdažu Sabiedriskajā
centrā
plkst.9.00 līdz 17.00, otrdienās, ceturtdienās no plkst.11.00 līdz
Allažu pagasta Tautas namā savu tēlu, izmantojot koši sarkano vai tikai tās nokrāsu
19.00. Sestdienās, svētdienās – slēgts. Ieeja – bez maksas
visā tērpā, detaļā vai atsevišķā aksesuārā. Būs atrakcijas,
zīlēšana, pārsteigumi, godalgas dažādās nominācijās.
No 17. līdz 25.februārim
Grafiķei un bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100.
Svinēsim mīlestību kopā ar grupu „Novadnieki”. Pasākums pie Siguldas
pagasta Centra Grāmatu izstāde
galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Ieejas maksa – EUR 5
bibliotēkā
(Ls 3,51). Galdiņu var rezervēt pa tālruni 26690301
No 17. līdz 28.februārim
Literatūras izstāde „Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 115”
14.februārī plkst.22.00
„Liktenīgā Valentīna” masku balle jauniešiem. Ielūdz grupa
Siguldas pagasta Kultūras
„Vēja radītie” un draugi. Ieejas biļešu cena iepriekšpārdošanā – Jūdažu bibliotēkā
Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 115. „Dzīvē viss noris un
namā
EUR 5 (Ls 3,51), pasākuma dienā – EUR 7 (Ls 4,92). Galdiņus No 20. līdz 28.februārim
Siguldas pagasta Centra beidzas tik taisnīgi kā grāmatā”. Grāmatu izstāde
lūgums rezervēt līdz 12.februārim pa tālruni 26112886
bibliotēkā
15.februārī plkst.14.00
Biedrības „Aicinājums Tev” pateicības pasākums „Šeit mēs
Siguldas pagasta Kultūras
esam tāpēc, lai palīdzētu cits citam mūsu kopīgajā ceļojumā
namā
pa dzīvi”. Uz pasākumu tiek aicināti Siguldas novada cilvēki
ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi, atbalstītāji un ikviens
Laiks un vieta
Pasākums
novada iedzīvotājs, kurš vēlas būt kopā ar mums. Dalību
pasākumā un transportu, ja nepieciešams, lūdzam pieteikt
No 1. līdz 2.februārim plkst.10.00 Latvijas kauss kalnu slēpošanā, 1.kārta
līdz 12.februārim, zvanot pa tālruni 67973153, 26421634 vai Kordes trasē
rakstot e-pastu aicina@inbox.lv. Ieeja – bez maksas
1.februārī plkst.11.00 Siguldas
Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā
Sporta skolā
15.februārī plkst.15.00 Siguldas Sieviešu kora „Teiksma” 35 gadu jubilejas koncerts
novada Kultūras centrā
„Sirds sadeg neparasti”. Ieeja – bez maksas
1.februārī plkst.18.00 Bobsleja un Šļūkšana ar lāpstu. Skeleton.lv Ice Track Showl Track,
kamaniņu trasē „Sigulda”
5.posms
16.februārī plkst.18.00
Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā „Vakariņas uz
Siguldas novada Kultūras
sešiem”. Ieejas maksa – EUR 4–7 (Ls 2,81–4,92). Biļešu
2.februārī plkst.11.00 Siguldas
Siguldas novada sporta spēles, sacensības novusā
centrā
iepriekšpārdošana – www.bilesuparadize.lv
Sporta skolā
18.februārī plkst.10.00
Stāstu laiks bērniem „Mana laimes sēkliņa”
Sacensības distanču slēpošanā „Sigulda Grand Prix 2014”
2.februārī plkst.12.00 Siguldas
Siguldas pagasta Centra
Sporta un aktīvās atpūtas centrā
bibliotēkā
2.februārī plkst.17.00 Siguldas
Latvijas čempionāts basketbolā veterāniem K 50+.
18.februārī plkst.17.00 Jūdažu Stāstu laiks bērniem „Mana laimes sēkliņa”
Sporta skolā
Spēlē „Sigulda” – BK „Kolonna”
bibliotēkā
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts
2.februārī plkst.11.00 Siguldas
20.februārī plkst.16.00 Allažu „Meteņa poga”. Pēcpusdiena ar bērnu folkloras kopas
zēniem basketbolā, U-19. Spēlē „Sigulda” – „Cēsis”
Sporta skolā
pagasta bibliotēkā
„Tiptaiņi” piedalīšanos
20.februārī plkst.17.00
Konkursa „Sev un saviem draugiem” 1.pusfināls. Vairāk
2.februārī plkst.10.00 Allažu
Vidzemes čempionāts futbolā 2004.gadā dzimušiem
Siguldas pagasta Kultūras
informācijas interneta vietnē www.sigulda.lv.
Sporta centrā
zēniem
namā
Ieeja – bez maksas
8.februārī plkst.10.00 Siguldas
Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē, U-10
22.februārī plkst.11.00; 12.30; Ģimeņu diena „Baltajā Flīģelī”. Lekcija „Katram sava
novada Jaunrades centrā
14.00 Mākslu skolā „Baltais
pasaule”. Radošās darbnīcas un ģimeņu koncerts.
No 8. līdz 9.februārim plkst.10.00 Latvijas Apvienotā badmintona līga 5 (LABL 5)
Flīģelis”
Ieeja – bez maksas
Siguldas 1.pamatskolā
22.februārī plkst.16.00
Latvijā lielākās ielu kultūras un sporta kustības „Ghetto
No 8. līdz 9.februārim plkst.11.00 Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts
Siguldas novada Kultūras
Games” veidotā dokumentālā filma „Tas ir tikai sākums”.
Siguldas Sporta skolā
zēniem basketbolā, U-12 (sabraukums)
centrā
Ieejas maksa – EUR 1,50 (Ls 1,05)
22.februārī plkst.16.00 Mores Mores amatierteātris „Oga” aicina uz pirmizrādi –
No 8. līdz 9.februārim plkst.10.00 Sacensības kalnu slēpošanā „Siguldas kauss 2014”
pagasta Tautas namā
J.Jaunsudrabiņš „Latvieši”. Režisore I.Millere.
Olimpiskajā centrā „Sigulda”
Ieeja – bez maksas
13.februārī plkst.15.00 Siguldas
Siguldas novada skolu sacensības basketbolā „Oranžā
22.februārī plkst.17.00
Gintim Kalniņam – 50! Koncerts „Dzīve kā dziesma”.
Sporta skolā
bumba”, „C” grupa
Siguldas pagasta Kultūras
Ieeja – bez maksas
14.februārī plkst.19.30 Siguldas
Latvijas Basketbola līga 3. Spēlē BK „Sigulda” – BK
namā
Sporta skolā
„Rīdzene/Turība 2”
23.februārī plkst.12.00
Izrāde ģimenēm „Ziemas māja”. Ieejas maksa – EUR 6
Siguldas novada Kultūras
(Ls 4,22). Ieejas biļete jāiegādājas visiem, neatkarīgi no
15.februārī plkst.11.00 Siguldas
Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā
centrā
vecuma
Sporta skolā
23.februārī plkst.18.00
Koncertcikls „Patiešām maziņiem” – „Stārķa Stasīša stīgu
15.februārī plkst.17.00 Siguldas
Latvijas čempionāts basketbolā veterāniem K 50+.
koncertzālē „Baltais flīģelis” stāsts”. Ieejas maksa pieaugušajiem – EUR 7 (Ls 4,92),
Sporta skolā
Spēlē „Sigulda” – „Ķekava”
ieejas maksa bērniem – EUR 4,50 (Ls 3,16), klēpī turamiem
15.februārī Siguldas novadā
Vilciņa kauss kalnu slēpošanā, FISCHER balvu izcīņa
bērniem ieeja bez maksas
28.februārī plkst.10.00
Starptautisks projekts „Aktīvi pilsoņi Eiropai”. Notiks
Vilciņa kauss kalnu slēpošanā, BURUSPORTS balvu izcīņa
16.februārī Siguldas novadā
Siguldas novada Kultūras
konference par mākslas un kultūras pakalpojumiem Eiropā,
16.februārī plkst.10.00 Siguldas
Sacensības loka šaušanā „Siguldas spieķis”
centrā
meistardarbnīcas un Meteņa dienas svinības
1.pamatskolā
29.februārī plkst.19.00
Baltijas valstu mūzikas skolotāju festivāls
20.februārī plkst.10.00 Siguldas
Siguldas novada skolu sacensības stafetēs „Drošie un
koncertzālē „Baltais flīģelis”
Sporta skolā
veiklie”
Latvijas Jaunatnes basketbola līga, Latvijas čempionāts
22.februārī plkst.12.30, 14.00
zēniem basketbolā, U-14, U-15. Spēlē „Sigulda” – „Ogre”
Allažu Sporta centrā
No 22. līdz 23.februārim
Latvijas čempionāts kalnu slēpošanā jauniešiem
Laiks un vieta
Pasākums
Olimpiskajā centrā „Sigulda”
Līdz 7.februārim Mākslu
Ministudijas audzēkņu darbu izstādes „Baltā ziema”
No 22. līdz 23.februārim
Starptautiskais turnīrs džudo „Sigulda 2014”
skolā „Baltais Flīģelis”
plkst.10.00 Siguldas Sporta skolā
Līdz 20.februārim Allažu Elīzas Malcenieces melnbalto foto izstāde
27.februārī Siguldas Sporta un
Siguldas novada skolu sacensības distanču slēpošanā
pagasta bibliotēkā
aktīvās atpūtas centrā
No 1. līdz 17.februārim
„No sirds uz sirdi virmo mīlestība.” Valentīndienai veltīta
Siguldas pagasta Centra grāmatu izstāde
28.februārī plkst.19.30 Siguldas
Latvijas Basketbola līga 3 (LBL3). Spēlē BK „Sigulda” –
bibliotēkā
Sporta skolā
BK „STASIS Alūksne”
No 1. līdz 28.februārim
Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100.
No 28.februāra līdz 2.martam
Latvijas čempionāts kamaniņu sportā, jaunatnes
Bērnu literatūras nodaļā Margaritas Stārastes grāmatu izstāde, iepazīšanās ar
Bobsleja un kamaniņu trasē
meistarsacīkstes
mākslinieces ilustrācijām, pasaku lasīšana
„Sigulda”

KULTŪRA

SPORTS

IZSTĀDES

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
janvāra apaļo
jubileju gaviļniekus

101 gads

Anna Elberte
90 gadi



Arvīda Apaļka
Tekla Čuruma
Velta Laktiņa
Jeļena Timošenko

85 gadi

Valentīns Barišņikovs
Nora Bērziņa
Antoņina Ivolga
Apolinarija Kuzņecova
Jevgeņija Pavlova
Jānis Vētra
Skaidrīte Vīksne



80 gadi

Mirdza Bērziņa
Lidija Fjodorova
Elizabete Freija
Pēteris Grabovskis
Elmārs Kamoliņš
Uldis Liepiņš
Ina Nimma
Arturs Rencis
Andrejs Skrastiņš
Vera Valaine
Kārlis Vilks
Maija Zagorska
Janīna Žaunere







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā decembrī
Reģistrētas 35 bērnu piedzimšanas – 13 meitenītes
un 22 zēni.
Bērniem doti vārdi: Marita
Kristiāna, Dārta, Eva, Odrija, Una, Maija, Enija, Marika
Žanete, Olīvija, Ketija, Anete, Elīza, Keita, Markuss,
divi Marki, Helvijs, Rodrigo,
Ernests, Kristens, Mikuss,
divi Pēteri, Vilis Viesturs,
Edgars, Rolands, Kristers,
Georgs, Ralfs Patriks, Eduards Ernests, divi Patriki,
Matīss, Hugo, Kārlis.
Reģistrētas 22 laulības, no
tām baznīcā – 16.



SiguldasNovadaZiņas

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda.
Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikācijas
nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

Nākamais „Siguldas Novada Ziņu” izdevums 28.februārī.

