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Apstiprināts 2013.gada budžets

2013.gada 23.janvāra Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2013.gada pašvaldības
budžets 10 642 771 lata apmērā, kas sastāv no 9 691 249 latu ieņēmumu prognozes, 519 671 lata
ietaupījuma no 2012.gada, kā arī aizņēmuma no Valsts kases 431 851 lata apmērā. Šogad vēl
ieplānots ņemt kredītu no Valsts kases 2 565 641 lata apmērā izglītības un Eiropas Savienības
projektu ﬁnansēšanai – tad kopējais pašvaldības budžets būs 13 208 412 lati.
2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti Ls 6 189 719
apmērā, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – Ls 811 926. Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim –
63,9% un nekustamā īpašuma
nodoklim – 8,4% pret kopējiem
pašu ieņēmumiem. „Prognozētie
nodokļu ieņēmumi 2013.gadā ir
par 260 406 latiem mazāki nekā
2012.gadā faktiskie nodokļu ieņēmumi, jo līdz ar 2013.gada sākumu
samazināta iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme uz 24%,” 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.
„Šī gada budžeta plānošana ir ļoti
sarežģīta, ņemot vērā neatliekami
veicamās lietas, kā arī ieņēmumu
un izdevumu dinamikas izmaiņas.
Valstī mainīta noteikto nodokļu

novada bērnu izglītošanos ārpus būt atšķirīga no novadā esošajām.
novada teritorijas tiks maksāti Tā būs pilnas dienas – skolā bērns
180 000 lati.
varēs uzturēties līdz brīdim, kad
Kopumā Siguldas novada paš- vecāki beigs darbu, plānots, ka
valdība ekonomiskajā darbībā iz- tas varētu būt līdz pat plkst.19.00.
lietos 1,7 miljonus latu, no kuriem Skola nodrošinās ne tikai pamatizlielākā daļa ir attīstības projektu glītības vajadzības, bet arī papildu
īstenošanai – 833 797 lati. Savu- izglītības iespējas un individuālo
kārt 1,35 miljonus latu pašvaldība darbu (mājas darbu) izpildi turpat
izlietos novada teritorijas un īpa- skolā, kā arī piedāvās aktīvās un
šumu apsaimniekošanai: gājēju/ pasīvās atpūtas iespējas. Skoveloceliņu, parku, apstādījumu, lā būs pieejama pamatizglītības
dzīvokļu, kapu teritoriju un citu te- programma ar padziļinātu dabasziritoriju kopšanas izdevumiem, tai nātņu un tehnoloģiju ievirzi, kā arī
skaitā ielu apgaismošanai – 154 sportu. Skolēni no pirmās klases
tūkstošus latu, kuros ietilpst ap- apgūs angļu valodu, bet otru svešgaismojuma uzturēšana, atjau- valodu – sākot no 3.klases.
nošana, remontdarbi, rēķins par • Jauna bērnudārza būvniecība,
patērēto elektroenerģiju un citi lai ar vietām pirmsskolas izglīizdevumi. Ielu un ceļu remontiem, tības iestādēs nodrošinātu visus
jauninājumiem, apsaimniekošanai bērnus no 1,5 gadu vecuma. Sigulun kopšanai plānots izlietot 484 das novadā ik gadu pieaug dzimstūkstošus latu, kā arī 260 tūksto- tības rādītāji, tādēļ jautājums par
šus latu Laurenču ielas sakārtoša- jaunu pirmsskolas izglītības iestānai – tā tiks pielāgota divvirzienu di ir ļoti svarīgs.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics skaidro, ka budžeta
plānošana bijusi ļoti sarežģīta, tomēr
izdevies panākt kompromisu veicamo
darbu realizēšanai un budžeta
ﬁnansiālajām iespējām.

satiksmei, kā arī jau esošais velo/ • Laurenču sporta un aktīvās
gājēju celiņš Kaķīškalnā tiks savie- atpūtas kompleksa izveide, radot
nots ar izbūvēto trotuāru līdz jau- iespēju aktīvai atpūtai vasarā un
najai sākumskolai.
ziemā. Plānots, ka jau 2013.gada
Sabiedriskās kārtības nodroši- distanču slēpošanas sezonu Sigulnāšanai tiks tērēti 162 tūkstoši dā varēs uzsākt sporta un aktīvās
latu, sportam un kultūrai – 811 atpūtas centrā Laurenčos, kura
tūkstoši latu, savukārt sociālajai būvniecības darbi norisinās IgauniPamatprincipi Siguldas novada pašvaldības 2013.gada buaizsardzībai – 786 tūkstoši latu.
jas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
džeta plānošanā – efektīva Siguldas novada nodokļu maksāsadarbības programmas projekta
tāju sarūpētā budžeta izlietošana:
Siguldas novada Domes priekš- SVS ACTIVETOUR ietvaros. Ar šīs
sēdētājs Uģis Mitrevics skaidro, programmas atbalstu Siguldā top
• uzlabojot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves labklājību jebka budžeta plānošana bijusi ļoti unikāla slēpošanas trase ar iebūkurā pašvaldības kompetences sfērā;
sarežģīta, tomēr izdevies panākt vētu aukstuma iekārtu mākslīgā
• gūstot ienākumus, peļņu no pašvaldības radītajām vērtībām,
kompromisu veicamo darbu reali- sniega seguma saglabāšanai un
pakalpojumiem, kas ar šādu mērķi radīti (piemēram, tūrisma
zēšanai un budžeta ﬁnansiālajām servisa māja. Vasarā trasi varēs
produkti, inovatīvi kultūras pasākumi un citi);
iespējām. Šī gada pašvaldības lie- izmantot skrituļslidotāji, nūjotāji,
• novada atpazīstamības, identitātes un zīmola kvalitātes cellākās investīciju prioritātes:
kā arī tā būs piemērota skriešanai,
šanā, netieši dodot pienesumu, tai skaitā ﬁnansiālu, iepriekš• Laurenču skolas rekonstruk- ko nodrošinās 1,5 metrus plata
minētām lietām.
cija – jaunas sākumskolas izvei- josla ar koka mulčas segumu gar
de, kas piedāvās inovatīvu apmā- asfaltēto daļu visā trases garumā.
cības modeli. Jau šobrīd jaunās Laurenču kompleksa apvidū ir arī
arī šogad esam uzdrošinājušies skaidro Siguldas novada Domes sākumskolas projekta izstrādei ir orientēšanās poligons un vairākas
plānot 100% ieņēmumu prognozi priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
izveidota darba grupa, kurā ir ie- kalnu riteņbraukšanas trases.
Lielākie izdevumi 2013.gada bu- saistīti dažādu nozaru izglītības Siguldas novada pašvaldības uzno iedzīvotāju ienākuma nodokļa,
ņemot vērā iepriekšējā gada bu- džetā paredzēti izglītībai – 3,4 mil- speciālisti. Jaunās sākumskolas stādījums: trasei nākotnē jāstrādā
džeta izpildi. Prognozētie ienākumi joni latu (tai skaitā 1,4 miljoni latu koncepcijas izstrādē piedalās arī tā, lai spētu segt visas nepieciešapašvaldībai ļaus plānot konkrētu pedagogu algu mērķdotācijai, kas potenciālo skolēnu vecāki. Skolas mas izmaksas un tā nebūtu papilnaudas summu iecerēto mērķu pagaidām ieskaitīta tikai par asto- koncepcijas galvenās vadlīnijas du slogs pašvaldības budžetam.
sasniegšanai un svarīgu projektu ņu mēnešu periodu). Par Siguldas norāda, ka izglītības iestāde solās
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politikas kārtība, kā arī turpmākajos pāris gados samazināsies Eiropas fondu līdzﬁnansējums. Tomēr

realizācijai, cenšoties padarīt pēc
iespējas vairāk, paaugstinot visu
novada iedzīvotāju labklājību,”
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Siguldas novadā dzimstības
pieaugums arī 2012.gadā
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2012.gadā reģistrēts 221
jaundzimušais novadnieks – 114 zēni un 107 meitenes – par četriem
mazuļiem vairāk nekā 2011.gadā, kad tika reģistrēti 217 jaundzimušie Siguldas novada iedzīvotāji. Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2012.gadā reģistrēti 154 aizsaulē aizgājušie novadnieki (2011.gadā reģistrēti 155 mirušie novadnieki).
„Esmu gandarīts, ka jau septīto
gadu turpina palielināties jaundzimušo un samazināties aizsaulē aizgājušo novadnieku skaits. Siguldas
novada pašvaldība, neskatoties uz
valsts pieņemtajiem lēmumiem, cenšas atbalstīt jaunos vecākus – 2012.
gadā jaundzimušo pabalstos esam
izmaksājuši 32 tūkstošus latu. Arī
2013.gadā saglabāsim vienu no Latvijā
lielākajiem pašvaldību pabalstiem novadā deklarētajiem vecākiem, lai kaut
nedaudz līdzētu jaunajiem vecākiem
ar mazuļiem nepieciešamo pirmo lietu

iegādi. Šogad plānojam arī jauna bērnudārza būvniecību, lai visiem novada
mazuļiem būtu iespēja no 1,5 gadu vecuma apmeklēt pirmsskolas izglītības
iestādes un vecākiem būtu iespēja doties strādāt,” stāsta Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Populārākie vārdi 2012.gadā dzimušajām meitenēm bija Marta, Elza,
Estere, Katrīna, Elīna un Patrīcija. Savukārt populārākie zēnu vārdi 2012.
gadā dzimušajiem bērniem bija Kārlis,
Gustavs, Ernests, Martins un Edvards.
Vecāki bērniem devuši arī interesantus

un retus vārdus – Marī, Lada, Marjans,
Lenijs, Dante Daniels, Domeniks Persijs, Alekss Ross, Trents Pauls, Marts
Martijs.
Jau ziņots, ka vienreizējs pabalsts
par jaundzimušo bērnu Siguldas novadā valstī noteiktās minimālās algas
apmērā tiek piešķirts kopš 2008.gada.
Savukārt no 2010.gada 1.novembra
spēkā stājās saistošie noteikumi, kas
nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu
par katru novadā deklarēto jaundzimušo ir tiem vecākiem, kas Siguldas novadā deklarējuši savu pamata dzīves
vietu ne mazāk kā 12 mēnešus pirms
bērna reģistrācijas. Savukārt, ja dzīvesvietu Siguldas novadā divpadsmit
mēnešus pirms bērna dzimšanas ir
deklarējis viens no jaundzimušā bērna
vecākiem, pabalsts tiek izmaksāts
50% apmērā.

Sociālā palīdzība un atbalsts 2013.gadā
Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, spēkā stājušās izmaiņas darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu,
kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomās.

Izmaiņas sociālajā jomā no 2013.
gada 1.janvāra Latvijā un arī Siguldas
novadā:
• nestrādājošiem vecākiem dubultots bērna kopšanas pabalsts (no 50
līdz 100 latiem) par bērna kopšanu līdz
1 gada vecumam;
• gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem no Ls 30 līdz Ls 100
palielināts bērna kopšanas pabalsts
par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu
vecumam. Par bērna kopšanu no 1,5
līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliek
Ls 30 apmērā;
• palielināta piemaksa par dvīņiem
vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadiem.
Piemaksa dubultota no 50 līdz 100
latiem mēnesī par katra bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam, savukārt par
bērnu kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam piemaksa palielināta no 30 līdz
100 latiem. Abos gadījumos piemaksu
izmaksā papildus bērna kopšanas pabalsta pamata apmēram vai vecāku
pabalsta apmēram;
• par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā
no 1,5 līdz 2 gadiem piemaksa paliek
30 latu apmērā par katru bērnu. Arī
šo piemaksu vecāki saņems papildus
bērna kopšanas pabalsta pamata apmēram vai vecāku pabalsta apmēram;
• minimālais vecāku pabalsts paaugstināts no 63 līdz 100 latiem mēnesī;
• divkāršoti maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti.
Vecāku, maternitātes un paternitātes
pabalstu maksimālais apmērs dienā ir
Ls 23,02 un 50% no summas, kas pārsniedz Ls 23,02;
• dubultotas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada
vecumam un saņem bērna kopšanas
pabalstu, gan par vecākiem, kuri kopj
bērnu līdz gada vecumam un saņem

vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka palielinātas sociālās apdrošināšanas
iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un
invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 20% apmērā no 100 latiem
mēnesī;
• bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums vairs nebūs atkarīgs no
cilvēka apdrošināšanas stāža un būs 9
mēneši. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti no 2013.gada nemainās. Tas
nozīmē, ja aprēķinātā bezdarbnieka
pabalsta apmērs pārsniedz Ls 11,51
dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā ir Ls 11,51 + 50%
no summas virs Ls 11,51;
• cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
būs pieejami surdotulka pakalpojumi
līdz 120 stundām gadā. To nodrošina
Latvijas Nedzirdīgo savienība;
• garantētais minimālais ienākumu
(GMI) līmenis vienam cilvēkam noteikts
35 lati mēnesī;
• bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros
ir nodarbināti 6 līdz 10 cilvēki, visus
darba aizsardzības speciālista pienākumus var veikt ne tikai speciālisti ar
augstāko izglītību darba aizsardzībā,
bet arī speciālisti ar augstāko izglītību
dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību
zinātnēs, kas apguvuši darba aizsardzības apmācību 160 stundu apjomā;
• no 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem
ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no piecu līdz 18
gadu vecumam pašvaldībā ir tiesības
pieteikties asistenta pakalpojumu saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos
ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur
cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes. Papildu informāciju par asistenta
pakalpojumiem var saņemt un dokumentu iesniegšanu var veikt Siguldas

novada pašvaldības Sociālā dienesta
Dienas centrā, Pils ielā 3A, Siguldā,
no pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst.9.00 līdz 17.00, piektdienās no
plkst.9.00 līdz 16.00. Informācija pa
tālruni 67974541 (sociālā darbiniece
Daina Ērgle);
• Siguldas novada pašvaldība 2013.
gadā ir uzsākusi atbalsta programmu
Siguldas novada daudzbērnu ģimenēm, kas paredz: novada ģimenes,
kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti
un aizbildnībā esoši bērni, no 2013.
gada janvāra varēs saņemt vairākas
priekšrocības, piemēram, nekustamā
īpašuma nodokļu atlaidi un atlaides
novada izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības
programmas. Lai pieteiktos pašvaldības atbalsta programmai daudzbērnu
ģimenēm, vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem vai viņa pilnvarotai
personai pieteikumu reģistrācijas vietā jāiesniedz vecāka vai bāriņtiesas
iecelta aizbildņa parakstīts pieteikums. Pašvaldības speciālisti aicina
daudzbērnu ģimenes reģistrēties Siguldas 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, Mores pagastā;
• Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažu pagastā;
• Siguldas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā, Zinātnes ielā 7,
Siguldas pagastā;
• Siguldas novada pašvaldības
Sociālā dienesta Dienas centrā, Pils
ielā 3A, Siguldā.
Papildu informācija par Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu reģistrāciju ir
pieejama Siguldas novada Sociālajā
dienestā pa tālruni 67800966.
Diāna Indzere
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Apstiprināts 2013.gada budžets
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

Pārējie plānotie projekti, investīcijas,
remontdarbi un infrastruktūras uzlabojumi

IZGLĪTĪBĀ:
• komunikāciju pārbūve Siguldas Valsts ģimnāzijā,
• ventilācijas izbūve „Vizbulītes” zālē Siguldas Valsts ģimnāzijā,
• divu grupu remonts un ventilācijas sistēmas ierīkošana
bērnudārzā „Pīlādzītis”,
• dzesēšanas sistēmas uzstādīšana koncertzālē „Baltais Flīģelis”,
• stāvlaukuma izbūve pie Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”,
• iekārto griestu ierīkošana Allažu pamatskolā,
• datorklases kapitālais remonts Mores pamatskolā,
• Mores pamatskolas sporta laukuma projektēšana,
• zemes, kas atrodas zem bērnudārza „Saulīte”, iegāde,
• labierīcību remonts „Kastanītī”,
• lai veicinātu vides pieejamību, tiks izbūvēta ratiņkrēslu uzbrauktuve
pie Jaunrades centra galvenās ieejas,
• projekta „Juši” attīstība.

SPORTĀ:
• sporta laukuma izbūve pie Siguldas 1.pamatskolas,
• sporta laukuma izbūve pie Allažu pamatskolas,
• lietus ūdens kanalizācijas izbūve Siguldas 1.pamatskolas sporta
laukumam,
• transformējamās basketbola grozu sistēmas iegāde un uzstādīšana
Siguldas Sporta skolā.

KULTŪRĀ:
• Siguldas pagasta kultūras nama ūdensvada remonts,
• Allažu pagasta Tautas namā tiks ierīkota signalizācija,
• Siguldas novada bibliotēkā plānots ieviest ID karšu sistēmu lietotājiem.

INFRASTRUKTŪRĀ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pulkveža Brieža ielas asfaltēšana no Blaumaņa līdz Vārpas ielai (vai
Melioratoru ielai),
Laurenču ielas un trotuāra izbūve, savienojums ar esošo velo/gājēju
celiņu Kaķīškalnā,
apaugumu likvidēšana ielām un ceļiem, kā arī grāvju izveidošana,
grantēto ceļu un asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novada ceļu
tīklā,
trotuāra izbūve Oskara Kalpaka ielā,
veloceliņa projekts Nurmižu ceļam,
Institūta ielas remonts un trotuāra izbūve gar bērnudārzu „Saulīte”,
līdzﬁnansējums daudzdzīvokļu māju piebraucamo un iebraucamo
ceļu sakārtošanai, kā arī stāvlaukumu izbūvei,
gājēju pāreju apgaismojuma uzstādīšana, ielu apgaismojuma remonts,
turpināsies ielu marķējuma izveidošana,
Siguldas bezmaksas autobusa maršrutā notiks pieturvietu izbūve,
elektrosadales rekonstrukcija,
lietus ūdens kanalizācijas izbūve Krišjāņa Valdemāra ielā,
novada apzaļumošanas un labiekārtošanas pasākumi: Siguldas
novada teritorijā tiks uzstādīti vēl 15 atpūtas soliņi un atkritumu
tvertnes, izveidota Jūdažu peldvieta, Tautas parka izkopšana, koku
izzāģēšana, labierīcību izveidošana pils jaunajā stāvlaukumā, trenažieru laukuma izveidošana Allažos un citi darbi,
Rīgas rajona slimnīcas un poliklīnikas remontdarbi (investīcija jaundzimušo inkubatoram, komunikāciju tīklu remontdarbi un uzbrauktuves izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem poliklīnikā),
tiks izstrādāts projekts „Alternatīvās biomasas izmantošanas iespējas”,
notiks ūdens un kanalizācijas tīklu vērtēšana, kas nododami pašvaldības SIA „Saltavots”,
kanalizācijas spiedvada izbūve Allažos.

CITI UZLABOJUMI:
• Siguldas Jaunās pils kompleksa rekonstrukcija,
• Livonijas ordeņa Siguldas pils papilddarbu veikšana,
• pensionāru biedrību telpu remonts Institūta ielā 5 un „Namiņā”.
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Gaujas nacionālo parku šogad
popularizēs 15 tūrisma izstādēs
Ar dalību Ziemeļeiropas lielākajā tūrisma gadatirgū „Matka” Somijā uzsākta vērienīga kampaņa Gaujas nacionālā parka (GNP) tūrisma
piedāvājuma popularizēšanai, šim mērķim vienojot deviņas nacionālā
parka teritorijā esošās pašvaldības.
Kampaņas laikā plānota dalība
15 tūrisma izstādēs, tūrisma karšu izdošana desmit valodās, kā arī
jaunā GNP tūrisma zīmola prezentācija. Jaunais GNP zīmols pirmo
reizi tiks prezentēts „Adventur”
izstādē Lietuvā, kas norisināsies
no 1. līdz 3.februārim. Latvijas interesentiem jaunais nacionālā parka zīmols tiks prezentēts 8.februārī „Balttour” izstādē Rīgā.
Piedaloties izstādēs, pašvaldību
tūrisma informācijas centru (TIC)
pārstāvji ar GNP tūrisma piedāvājumu iepazīstinās Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Zviedrijas,

Polijas, kā arī Vācijas, Lielbritānijas un Nīderlandes ceļotgribētājus
un tūrisma kompānijas.
Jau iepriekš ziņots, ka 2012.
gada 7.februārī, vienojoties Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes,
Pārgaujas un Amatas pašvaldībām
un Dabas aizsardzības pārvaldei,
parakstīta vienošanās par sadarbību tūrisma veicināšanai GNP
teritorijā. Šogad šim pašvaldību
lokam pievienojušās Krimuldas,
Kocēnu un Priekuļu pašvaldības,
stiprinot vienotu pozīciju kopējai
stratēģijai – kāpināt eksporta apjomu.

GNP vēsturiski ir viens no Latvijas
atpazīstamākajiem un piedāvājuma
ziņā bagātākajiem tūrisma galamērķiem, tomēr, lai piesaistītu lielāku
ārzemju tūristu īpatsvaru visa gada
garumā un īpaši GNP 40.jubilejas
gadā, pašvaldības kopā ar tūrisma
uzņēmējiem vienojušās par kopīgu
stratēģiju konkurētspējas palielināšanai.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un
gadatirgos tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības
aģentūru un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Februārī uzstādīs pirmo interaktīvo
displeju Siguldā
Lai veicinātu tūrisma attīstību Igaunijas – Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.
gadam ietvaros, 2012.gadā tika uzsākta projekta „Attālo
teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica) īstenošana. Via Hanseatica ir tūrisma maršruts, kas savieno vairāku valstu
pilsētas – Sanktpēterburgu, Narvu/Ivanovogorodu, Tartu, Valku/Valgu,
Valmieru un Siguldu. Projektā plānots veicināt attālo Igaunijas, Latvijas un Krievijas projekta teritoriju ilgtspējīgu attīstību, izmantojot Via
Hanseatica pārrobežu tūrisma maršruta potenciālu.
Projekta kopējās izmaksas būs
1 803 966 eiro, no kuriem Siguldā
paredzēts izlietot 29 725,90 eiro.
Siguldas novada pašvaldības līdzﬁnansējums ir 10% jeb 2972,59
eiro. Plānotais projekta ilgums ir
trīs gadi, laika periodā no 2012.
līdz 2014.gadam.
Projekta laikā Siguldā tiks uzstādīti trīs interaktīvie kioski, kas

nodrošinās pieeju tūrisma informācijai, paredzēts, ka interaktīvajos kioskos tiks nodrošināta
piekļuve trim informatīvām interneta vietnēm: www.sigulda.lv,
w w w. t o u r i s m . s i g u l d a . l v u n
www.viahanseatica.info. Viens no
interaktīvajiem displejiem atradīsies Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, to plānots uz-

Nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikme par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Katru gadu Lauku atbalsta dienests veic lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu
un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām par neapstrādātām LIZ
nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes 1,5 procentu apmērā (nodokļa papildlikme) aprēķināšanai.
Nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme par 2012.gadu tiek uzrādīta nākamā gada Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumā, kas tiek
izsūtīts zemes īpašniekiem. Ja īpašnieks nepiekrīt zemes apsekošanas
rezultātam un nodokļa papildlikmes

aprēķināšanai, ar rakstisku iesniegumu jāvēršas pašvaldībā viena
mēneša laikā no administratīvā
akta spēkā stāšanās dienas.
Informāciju par iesnieguma formu
un saturu iesniegšanai pašvaldībā var saņemt pie lauku attīstības
speciālistes I.Eriksones Zinātnes
ielā 7, Siguldas pagastā, tālruņi
67800955 vai 26341991, e-pasts
ineta.eriksone@sigulda.lv.
Plašāka informācija pieejama
www.sigulda.lv sadaļā „Būvvalde/
Attīstība, lauku attīstība”.
Ineta Eriksone

stādīt februārī. Savukārt pārējos
divus interaktīvos kioskus uzstādīs Livonijas ordeņa Siguldas pilī
un pie Gaisa trošu vagoniņa Siguldas pusē. Šajos punktos minētās
ierīces tiks uzstādītas pavasarī,
tiklīdz to atļaus laika apstākļi.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros
2007.–2013.gadam ﬁnansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot
tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu.
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Noslēdzies nodokļu
atbalsta pasākums
2012.gada 23.augustā spēkā
stājās „Nodokļu atbalsta pasākuma likums” (turpmāk – NAP), kas
ir vienreizējs pasākums nokavējuma naudas dzēšanai, ja nodokļu
maksātājs līdz noteiktam brīdim
samaksā nodokļu pamatparādu,
kas radies līdz 2011.gada 1.septembrim. NAP tika uzsākts pērnā
gada sākumā, un iesniegumus
dalībai tajā varēja pieteikt trīs
mēnešus. NAP likuma mērķis bija
atvieglot nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem ekonomiskās
krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu, kā arī palielināt
budžeta ieņēmumus. Nekustamā
īpašuma nodokli administrē pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus. Arī Siguldas novada Dome
nolēma atbalstīt tos novada iedzīvotājus, kuri vēlējās nomaksāt nodokli, bet nebija to varējuši
izdarīt lielās parāda summas un
uzkrātās nokavējuma naudas dēļ,
dodot iespēju parāda summu sadalīt termiņos, kā arī mudināt tos
novadniekus, kuri kādu konkrētu iemelsu dēļ bija kavējušies ar
maksājumiem.

Kopumā NAP varēja pieteikties
2079 personas. Pirmie iesniegumi
tika saņemti jau otrajā oktobrī. Par
piedalīšanos NAP tika saņemti 83
iesniegumi (tas ir 3,9% no iespējamiem nodokļu atbalsta saņēmējiem), pārsvarā no ﬁziskām personām. Tika atbalstīti visi saņemtie
iesniegumi.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds NAP ietvaros ir
Ls 40 011,27, savukārt nokavējuma
nauda, kas dzēsīsies, Ls 17 776,45.
Jāpiebilst, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma
naudas tiks dzēstas vienīgi tad, kad
būs nomaksāts viss nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Ja nodokļu
maksātājs neveiks trīs maksājumus
nodokļu atbalsta pasākuma termiņa pagarinājuma graﬁka ietvaros
vai kārtējos nodokļa maksājumus,
lēmums par atbalsta pasākuma piemērošanu zaudēs spēku, uz nodokļu pamatparāda atlikumu tiks atjaunota nokavējuma nauda pilnā
apmērā un soda nauda, kā arī uzsāktas piedziņas darbības vispārējā
kārtībā.
Kristīne Bērze

Palielinās nekustamā
īpašuma nodokļa likmi vidi
degradējošiem objektiem
Siguldas novada pašvaldības Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisija
2012.gadā ir apsekojusi novada teritoriju un pieņēmusi lēmumu par vidi degradējošām, pilnīgi vai daļēji sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām
būvēm. Komisijas lēmums tiks nosūtīts būvju vai būvei piekritīgās zemes
īpašniekam. Šo būvju īpašnieki saskaņā ar Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” šogad saņems nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu ar
palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās – būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības ar nākamo mēnesi pēc
būves klasiﬁcēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
Komisija turpina iesākto darbu arī 2013.gadā, vienlaikus lūdzot ēku un
būvju īpašniekus būt aktīviem un sakārtot īpašumus. Cerībā uz konstruktīvu sadarbību, pašvaldības speciālisti gatavi sniegt nepieciešamās konsultācijas būvju sakārtošanai.
Rudīte Bete

Atgādinājums nekustamo
īpašumu īpašniekiem

Siguldas novada pašvaldība atgādina, ka pēc Valsts zemes dienesta
(VZD) datiem Siguldas novadā ir
konstatēta 741 būve, kas atbilstoši
kartogrāﬁskiem materiāliem eksistē
apvidū, bet nav reģistrēta Kadastra
informācijas sistēmā.
2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 30.punkts
noteic, ka pašvaldībām ir tiesības
deklarēt būvi, kuras reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā nav ierosināta atbilstoši Kadastra likuma
13.panta otrajai daļai.
Siguldas novada pašvaldības Būvvalde un Zemes nodaļa veica VZD
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Atzinīgi novērtēts
„Siguldas
Minerālūdens”

datu pārbaudi, un 2012.gada nogalē
dienestā ir iesniegtas 43 deklarācijas
par kadastrā nereģistrētām ēkām.
SIA „Siguldas Minerālūdens”
Šo 43 ēku īpašnieki šogad saņems dabīgie minerālūdeņi „Sigulda”
nekustamā īpašuma nodokļa pazi- un „Turaida” ir saņēmuši Latvijas
ņojumu ar nodokli īpašumam.
Diētas ārstu asociācijas novērtēPašvaldības speciālisti arī šajā jumu, kas veikts, pamatojoties uz
gadā turpinās sekot līdzi VZD ie- SIA „Latvijas Sertiﬁkācijas centrs”
sniegtajām ēku deklarācijām, tāpēc laboratorijas testēšanas pārskatu
Siguldas novada pašvaldība lūdz datiem.
ēku īpašniekus būt aktīviem un paAtgādinām, ka, uzrādot Siguldas
šiem pasūtīt ēku kadastrālās uzmē- ID karti, var saņemt 5% atlaidi, ierīšanas lietas, nododot ekspluatāci- gādājoties gāzētā minerālūdens
jā sev piederošās ēkas, jo „Sigulda” un negāzētā ūdens „Turaipašvaldības deklarētajām būvēm da” 0,5 l iepakojumu (12 pudeles),
VZD aprēķina maksimālo ēkas ka- 1 l un 1,5 l pudeļu iepakojumu (6
dastrālo vērtību.
pudeles) ūdens ražotnē Siguldā,
Anita Viškere Pulkveža Brieža ielā 111c.
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Notiek aktīvs darbs pie jaunas
sākumskolas izveides Laurenčos

Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

nību. „Pamatu dzīvei mazajos cilvēkos
ieliek sākumskola. Mēs vēlamies audzināt bērnus un labā nozīmē audzināt līdzi arī vecākus, kas dos pozitīvu
pienesumu nākamajiem izglītības
posmiem, jo nereti viens no neveiksmes cēloņiem skolā ir nepietiekama
sadarbība starp bērniem, vecākiem un
skolu. Šī skola būs tā vieta, kur mēs
2012.gada 15.augustā Siguldas novada Dome pieņēma lēmumu
izstrādāsim jaunas sadarbības formas,
2013.gada 1.septembrī Laurenčos atvērt jaunu sākumskolu 1.–6. klako pakāpeniski integrēt citās izglītīsēm. Vienlaikus tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunās sākumskolas
bas iestādēs,” skaidro Līga Sausiņa.
projektu.
Tiesa, lai nodrošinātu daudzveidīIzglītības un kultūras komitejas vadītāja Līga Sausiņa informē, ka
gu izglītības piedāvājumu, nepietiks
jaunās sākumskolas projekta izstrādei ir izveidota darba grupa, kurā
tikai ar valsts mērķdotācijām pedair iesaistīti dažādu nozaru izglītības speciālisti. Jaunās sākumskolas
gogu darba samaksai un interešu izkoncepcijas izstrādē piedalās arī potenciālo skolēnu vecāki.
glītībai – noteikti būs nepieciešams
vecāku līdzﬁnansējums, kas arī ir
Novitāte skolā būs individuālā
ietverts skolas koncepcijā. PašvalSkolas koncepcijas galvenās vadlīnijas norāda, ka izglītības iestāde darba stundas, kurās skolēni apgūs
dība izpētījusi līdzvērtīgu izglītības
piedāvājumu Jūrmalas alternatīvajā
solās būt atšķirīga no novadā eso- prasmi individuāli veikt dotos uzdeskolā un šobrīd plāno, ka vecāku līdzšajām. Tā būs pilnas dienas skola, vumus un mācīties patstāvīgi. „Jau
ﬁnansējums varētu būt orientējoši 50
kurā bērns varēs uzturēties līdz brī- šobrīd daudz tiek domāts par skolas
lati mēnesī.
dim, kad vecāki beigs darbu – līdz vidi, lai tā būtu skolēniem draudzīga
pat plkst.19.00. Skola nodrošinās un atvērta. Papildus pamatizglītības
Siguldas sākumskola Laurenčos
realizēs pamatizglītības programmu
ne tikai pamatizglītības vajadzības, programmai skolēni apgūs daudzvei- Siguldas novada pašvaldība plāno ņemt kredītu jaunās sākumskolas telpu pielāgobet arī papildu izglītības iespējas dīgu interešu izglītības programmu. šanai, ēkas siltināšanai un citiem remontdarbiem.
no 1. līdz 6.klasei. 2013.gada septembrī plānots atvērt divas pirmās klases.
un individuālo darbu (mājas darbu) Interešu izglītības piedāvājumu plāizpildi turpat skolā, kā arī piedāvās nots veidot četros blokos: māksla, iespēja bērniem attīstīt savas spējas tos apgūt padziļināti. Vecāki, kuri tika Ja būs pieteikts pietiekami daudz skoaktīvās un pasīvās atpūtas iespējas. sports, daba un tehnika, kā arī dzī- dažādās jomās un pārbaudīt, kuru no iesaistīti skolas koncepcijas izstrādē, lēnu, tiks atvērta arī 2., 3., 4. un 5.klaSkolā būs pieejama pamatizglītības ves ziņa. Interešu izglītībai ir jādod interešu izglītības jomām viņš vēlē- piekrīt, ka katram skolēnam šajā sko- se.
programma ar padziļinātu dabaszilā vajadzētu apgūt ne tikai pamatiznātņu un tehnoloģiju ievirzi. Skolēni
glītību, bet arī interešu izglītību,” atno pirmās klases apgūs angļu vazīst L.Sausiņa.
Pamatu dzīvei mazajos cilvēkos ieliek
Ceturtdien, 21.februārī plkst.19.00,
lodu, bet otru svešvalodu – sākot
Kā nozīmīgs aspekts jaunās skolas
sākumskola. Mēs vēlamies audzināt
koncertzālē „Baltais Flīģelis” plāno 3.klases. Plānots, ka jaunajā
darbībā minēta vecāku līdzdalība skosākumskolā skolēnu skaits klasē
bērnus un labā nozīmē audzināt līdzi arī las darba plānošanā, pārvaldē un mā- nota tikšanās ar vecākiem par izglītības iespējām jaunajā sākumskolā.
nepārsniegs 18–20 bērnus, sniedzot
cību procesā. Jau tagad ir izveidojies
vecākus, kas dos pozitīvu pienesumu
iespēju uzlabot mācību procesa
iedīglis vecāku biedrībai, kura ir gata- Aicināti visi interesenti! Papildinformācija pa tālr.67970863.
kvalitāti.
va drīzumā pārtapt par juridisku vienākamajiem izglītības posmiem.

UZMANĪBU!

Allažu pamatskolā īsteno projektu
„Nāc līdzi, darīsim kopā!”
Allažu pamatskola ar projektu
„Nāc līdzi, darīsim kopā!” piedalījās
Sorosa fonda projektu konkursā, kā
rezultātā 48 projektu konkurencē
saņēma 15 000 eiro lielu atbalstu,
lai veicinātu Siguldas novada iedzīvotāju iniciatīvu un sadarbību, koptu
novada un latviešu tautas tradīcijas.
Nododot pieredzi nākamajām paaudzēm, tiks stiprināta paaudžu saikne.
Kopīgi tiks svinētas gadskārtu ieražas, izzināti dabas procesi, labiekār-

tota apkārtējā vide. Tiks dota iespēja
padziļinātai dabas procesu izpētei,
pielietojot jaunākās informācijas
tehnoloģijas. Kopīgos pasākumos
tiks izveidota dabas taka, radīta lielā
puķu dobe dzirnakmens formā, organizēts kopīgs pārgājiens ar „Cirvja kāta” zupas vārīšanu. Aktivitāšu
dalībnieki varēs radoši izpausties,
piedaloties sev interesējošās aktivitātēs. Vasarā bērniem būs iespēja
apmeklēt Vasaras skolu.

Īpaša vērība tiks veltīta bērniem ar
speciālajām vajadzībām un vecāka
gadagājuma cilvēkiem, lai palīdzētu
viņiem pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Aktivitātes tiks organizētas arī
pirmsskolas vecuma bērniem, darbojoties kopā ar vecākiem, vecvecākiem, stiprinot paaudžu saiknes,
pārņemot pieredzi.
„Aicinām piebiedroties, aktīvi līdzdarboties, atbalstīt!” aicina Allažu
pamatskolas kolektīvs.

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

Vispusīgas
Siguldas Rotari klubs atbalsta
attīstības studija Mākslu skolas audzēkņus
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” aicina pieteikties bērnus vecumā no 4 līdz
6 gadiem Vispusīgas attīstības studijā,
kas palīdz bērniem kļūt radošiem un
talantīgiem mūzikā, vizuāli plastiskajā
mākslā un dejā.
Studijā audzēkņi iepazīs dažādus
mūzikas instrumentus, veidos un radīs
mākslas darbus, apgūs deju un kustību elementus.
Mācību maksa – 7 lati mēnesī. Sīkāka informācija pa tālruni 29947451.

Jau vairākus gadus Siguldas Rotari klubs atbalsta Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” sekmīgākos un talantīgākos audzēkņus.
Stipendiātiem tiek apmaksāta mācību maksa par teicamām sekmēm
mācībās, atbildīgu attieksmi pret
darbu un aktīvu līdzdalību pasākumos.
Gan skolas vadība un pedagogi,
gan audzēkņi un viņu vecāki novērtē šo atbalstu jaunajiem mūziķiem

un māksliniekiem, uzskatot to par
īpaši motivējošu faktoru audzēkņa
radošajā izaugsmē.
Arī 2013.gada janvārī Rotari kluba stipendijas otrajam mācību pusgadam saņems divi audzēkņi: Mūzikas nodaļā – 5.klavieru klases
audzēknis Timotejs Gulbis (klavierspēles skolotāja Agra Dimante),
bet Mākslas nodaļā – 4.kursa audzēknis Dairis Rihards Irbe (kursa
audzinātājs Raits Tikums).

Jauniešus aicina papildināt
angļu un krievu valodas zināšanas
Siguldas novada Jaunrades centra Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”
aicina jauniešus papildināt zināšanas angļu un krievu valodās. Nodarbības angļu valodā norisināsies katru otrdienu no plkst.16.00 līdz 18.00.
Nodarbības vadīs aktīvs jaunietis Krišjānis Polāns.
Nodarbības krievu valodā norisināsies katru piektdienu no plkst.16.30
līdz 18.00. Nodarbības, kurās jaunieši viens otram palīdzēs labāk apgūt
krievu valodu, palīdzēs vadīt skolotāja Lāse Vilka.
Sīkāka informācija Jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” pa
tālr.67974168.

Jaunrades centrs aktīvi
iesaistās projektu īstenošanā
Siguldas novada Jaunrades centrs
saņēmis līdzﬁnansējumu 5450 eiro
apmērā projektam „Septiņi pasaules
brīnumi”. Projekta laikā bērniem un
jauniešiem būs iespēja tikties ar jau
pieredzējušiem spēļu veidotājiem un
ražotājiem, atklāt, izzināt un izpētīt
dažādas Latvijā un citās valstīs radītas spēles, kā arī veidot pašiem
savas spēles (galda, dārza, orientēšanās un citas), izspēlējot tās kopā
ar saviem draugiem vai ģimenes
lokā. Jaunieši, kuri vēlas piedalīties
šajā projektā, ir aicināti sazināties ar
I.Vilciņu, zvanot pa tālr.29234706, rakstot uz e-pastu ilze.vilcina@inbox.lv vai
atnākot uz jauniešu iniciatīvu centru
„Mērķis” Skolas ielā 3.
Arī jaunieši no „Motodarbnīcas”
saņēma apstiprinājumu 4250 eiro
ﬁnansējuma saņemšanai. Šī projekta

mērķis ir apvienot jauniešus, kuri
aizraujas ar vecās tehnikas remontu un restaurāciju, palīdzēt viņiem
iegūt un nostiprināt zināšanas, kā
arī prasmes par seno tehniku, to
restaurāciju, vēsturi, veicinot radošu
pieeju arī retro kartingiem. Projekts
palielinās arī jauniešu iespēju aktīvi
līdzdarboties vietējā sabiedrībā. Projekta laikā tiks organizētas teorētiskas un praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni un muzeju
apmeklējumi, kā arī notiks kartingu
parāde.
Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkursā iegūts 500 latu
ﬁnansējums elektronikas pulciņa izveidošanai un robotikas pulciņa iespēju papildināšanai.
Ilze Šulte
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Zināms koncertzāles „Baltais Flīģelis”
koncertu piedāvājums
Koncertzālē „Baltais Flīģelis”
notiek biļešu tirdzniecība uz 2013.
gada koncertiem.
• Sestdien, 2.februārī plkst.18.00,
vokālā grupa „LATVIAN VOICES”
programmā „Tā kā Taka”. Viessoliste – kokles virtuoze Laima Jansone.
• Sestdien, 16.februārī plkst.15.00
un 18.00, LATVIJAS RADIO BIGBENDS un RAIMONDS PAULS.
Piedalās: Latvijas Radio bigbends,
Raimonds Pauls /klavieres/, Intars
Busulis /balss/. Programmā: dziesmas ar I.Ziedoņa dzeju, instrumentāli skaņdarbi no Latvijas Radio bigbenda repertuāra.
• Sestdien, 23.februārī plkst.18.00,
„Spēlmaņu Nakts” balvas laureāts –
laikmetīgā izrāde bērniem „DZEJTAURENIS”. Piedalās: horeogrāfe
un dejotāja Elīna Breice, marimbas
virtuozs un komponists Rihards Zaļupe. Režisors Varis Klausītājs, scenogrāfe Hiroko Ošima /Japāna/.
• Sestdien, 2.martā plkst.18.00,
trio „PASTORĀLE” – Latvijas Nacionālās operas soliste Inga Šļubovska /soprāns/, Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra soliste Dita

5

Krenberga /ﬂauta/, Ieva Oša /Aus- • Piektdien, 3.maijā plkst.20.00,
tiņiem sintezatoriem II”. Vi- • Vasaras kamermūzikas kontrija, klavieres/. Programmā: franču JOLANTA GULBE-PAŠKEVIČA
certi Siguldas Jaunās pils dārzā
deo: Artis Dzērve.
un angļu komponistu mūzika.
un HANS ANTEHEDS /Zvied„Bēthovens un Sigulda” jeb Muzirija/ koncertprogrammā „Latvi- • X Kremerata Baltica festi- kālās brokastis Jaunās pils dārzā.
• Otrdien, 5.martā plkst.19.00, jas sajūtas”. Piedalās: Jolanta vāls „MĒS ESAM ROMANTIĶI” *Vasaras kamermūzikas koncertos ieZIEMAS FESTIVĀLS SIGULDĀ – Gulbe-Paškeviča /balss/, Deniss no 27. līdz 30.jūnijam Siguldā, eja bez maksas.
mūziķi un sportisti koncertprog- Paškevičs /saksofons/ un Hansa 1.jūlijā – Rīgā. Gidons Krēmers,
• Svētdien, 7.jūlijā plkst.11.00,
rammā „Mirdzot šķēpiem”. Pieda- Anteheda Trio – Hans Anteheds Baltijas orķestris „Kremerata
„Kremerata Baltica” orķestra
lās: Ingus Pētersons, Renārs /Zviedrija,
taustiņinstrumenti/, Baltica” un viessolisti.
solisti;
Kaupers, Andris Kivičs, Zintis Ekma- Edvīns Ozols /Latvija, bass/, Da• Svētdien, 14.jūlijā
• Ceturdien, 27.jūnijā
nis, Paula un Miks Dukuri, Vidzemes niels Olsons /Zviedrija, sitaminsplkst.11.00, Kalvis Kalniņš
plkst.20.00, Siguldas evaņkamerorķestris. Diriģents Andris trumenti/.
/baritons/, Ērika Apeine /klaģēliski luteriskajā baznīcā
Veismanis. Ar Siguldas ID kartēm,
vieres/;
notiks kamermūzikas konpērkot biļetes koncertzāles kasē, at- • Sestdien, 11.maijā plkst.18.00,
• Svētdien, 21.jūlijā plkst.11.00,
certs.
laide 10%.
LAUMA SKRIDE /klavieres, VāVidzemes kamerorķestris. Diri• Piektdien, 28.jūnijā
cija/. Programmā: D.Skarlati,
ģents Andris Veismanis;
plkst.19.00, Siguldas kon• Sestdien, 23.martā plkst.18.00, R.Šūmanis, J.Brāmss, F.Lists.
• Svētdien, 28.jūlijā plkst.11.00,
certzālē „Baltais Flīģelis”
KOMPONISTU VAKARS – Dace
trio „NYX” – Anete Toča /ﬂaunotiks festivāla atklāšanas
Aperāne, Gundega Šmite un Mate • Piektdien, 24.maijā, mūsdieta/, Tatjana Ostrovska /vijole/,
koncerts.
Hollošs /Ungārija/. Latviešu un nu mākslas projekts „ALTERIeva Sarja /klavieres/.
• Sestdien, 29.jūnijā
ungāru komponistu klavierdarbus NATĪVAIS FLĪĢELIS”:
plkst.18.00, Siguldas konatskaņo pianiste Diāna Zandberga.
Biļetes: koncertzāles „Baltais
certzālē „Baltais Flīģelis”
• Plkst.20.00 – DHAFER
notiks kamermūzikas ma- Flīģelis” kasē darba dienās no
YOUSSEF /Tunisija/: Daplkst.10.00 līdz 18.00, kases tālrunis
• Sestdien, 20.aprīlī plkst.18.00,
ratons.
fers Jusefs – vokāls, ūds
SITAMINSTRUMENTU VIRTUOZI –
• S v ē t d i e n , 3 0 . j ū n i j ā 67974787, „Biļešu Paradīze” tirdz/Tunisija/, Kristjans Randa„Kremerata Baltica” orķestra solists
plkst.11.00, Siguldas Jauna- niecības vietās, www.bilesuparadize.lv.
lu – klavieres /Igaunija/, Fils
Andrejs Puškarevs /vibrafons, majā pilī koncerts ciklā „Bēt- Rezervētās biļetes izpirkt ne vēlāk kā
Donkins – kontrabass /Lielrimba/ un Latvijas Nacionālā simfobritānija/, Šanders Sardjoe –
hovens un Sigulda”.
trīs dienas pirms koncerta.
niskā orķestra solists Edgars Sak• Svētdien, 3.jūlijā
bungas, perkusijas /Francija/.
Programmā iespējamas izmaisons /vibrafons, marimba/.
• Plkst.23.00
–
grupas
plkst.18.00, Siguldas kon- ņas, lūgums sekot informācijai inProgrammā: pasaules komponistu
„Dzelzs vilks” taustiņinstrucertzālē „Baltais Flīģelis” ternetā www.sigulda.lv vai arī
skaņdarbi
sitaminstrumentiem.
mentālists KASPARS TOnotiks festivāla noslēguma www.baltaisﬂigelis.lv.
Ar Siguldas ID kartēm, pērkot biļeBIS elektroniskās mūzikas
koncerts.
tes koncertzāles kasē, atlaide 10%.
programmā „Koncerts sepInese Zagorska

XIV Starptautiskais masku tradīciju festivāls arī Siguldā
Maskošanās tradīcijas ir viens no centrā, Lielais masku gājiens Si- • plkst.11.00 – masku gatavošanemateriālās kultūras mantojuma guldā, Meteņa dzīšana un festivāla nas meistardarbnīca Siguldas novasavdabīgākajiem un interesantāka- noslēguma rituāls Mālpils Saules da Kultūras centra Mazajā zālē;
jiem izpausmes veidiem.
vārtu kalnā.
• plkst.13.00 – Lielais masku gāŠogad XIV Starptautiskais masku
Aicinām sestdien, 9.februārī, jiens Siguldā no Kultūras centra uz
tradīciju festivāls norisināsies arī Siguldas novada Kultūras centrā Svētku laukumu.
Festivālu organizē Latvijas FolkloSiguldā un Mālpilī. Festivāla prog- apmeklēt:
rammā paredzēti masku gājieni ar • plkst.11.00 – konference par ras biedrība ar Valsts Kultūrkapitāla
īstiem rituāliem un norisēm lauku maskošanās tradīcijām – referāti, fonda, kā arī Siguldas un Mālpils pašsētās Mālpils apkārtnē, improvizē- prezentācijas Siguldas novada Kul- valdības atbalstu.
Jolanta Borīte
tas masku izrādes Mālpils Kultūras tūras centra Kosmo zālē;

Siguldas pagasta kultūras namā:
• Piektdien, 1.februārī plkst.18.00, ni”. Programmas kompozīciju veido • Siguldas pagasta kultūras namā
Siguldas pagasta kultūras namā at- Ingas Norvaišas mīlestības dzeja no jau trīspadsmito sezonu tiek piedāvērsim sveču meistares Margitas dzejas krājuma „Starp Jā un Nē” pa- vāta iespēja apgūt skatuves mākslu
Jumītes izstādi „Gaismas šūpulī”, šas autores lasījumā. Vakara gaitā pie profesionāla pasniedzēja Ata
kurā apskatāmas ar rokām darinā- tiks atskaņotas Ata Priedīša, Anitas Priedīša. Konkurss „Sev un satas sveces – katra īpaša un neatkār- Zambares, Imanta Kalniņa un Aiva- viem draugiem” tiek rīkots, lai veitojama, katra – kā atsevišķs stāsts. ra Hermaņa dziesmu interpretācijas. cinātu dalībnieku jaunrades spējas
Autore sveču izgatavošanā izmanto Grupas sastāvā muzicē: Līga Kārkliņa un pilnveidotu uzstāšanās prasmi
kaltētus ziedus, tos īpaši iestrādājot (ﬂauta, putni), Einārs Ezers (ģitāra, publikas priekšā.
svecēs, tādējādi radot to unikalitāti. balss, putni), Valters Veinbergs (bass, Katra mēneša pēdējā piektdienā no
Sveces pārsteidz arī ar savu dažādību balss, putni), Andris Šņoriņš (perku- plkst.14.30 līdz 18.00 katram inteizmēros, lielākajām sverot līdz pat di- sijas, putni), Anita Zambare (balss, resentam tiek piedāvāta iespēja izviem kilogramiem!
taustiņi, putni). Ieejas maksa – Ls 0,50. mantot „Brīvo mikrofonu”.
Izstāde atvērta no 1. līdz 24.febru- • Tikšanās pie tējas tases kopā Konkurss notiks trijās kārtās, un
ārim darba dienās no plkst.10.00 ar Vari Vētru. Piektdien, 15.febru- tajā var piedalīties ikviens, kas ir
līdz 19.00, sestdienās un svētdienās ārī plkst.19.00, Siguldas pagasta Siguldas novada iedzīvotājs, mācās
no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez kultūras namā notiks tikšanās cik- vai strādā Siguldas novadā.
maksas.
lā „Piektdienas sarunas pie tējas Pieteikumus iesniegt uz e-pastu:
Pēc izstādes atklāšanas, plkst.18.30, tases”, kurā ar aktieri, režisoru, terezija.leimane@sigulda.lv
vai
varēs baudīt muzikālo programmu dziesminieku un metaﬁziķi Vari Vēt- atisprie@inbox.lv.
„Sarunas starp Tevi un Mani”, kurā ru runāsim par tēmu „Kas ir Gaisma,
Ar konkursa nolikumu var iepazīviesosies dzejniece Inga Norvaiša un ko tā nozīmē mums – cilvēkiem?”. ties www.sigulda.lv.
apvienība „Mēnesgaismas naktsput- Ieejas maksa – Ls 1.
Terēzija Leimane

Siguldas novada iedzīvotāji!
Jau pavisam drīz Siguldā notiks trešais Ziemas festivāls. Tā ietvaros sportosim, radīsim un baudīsim mākslu, kopīgi izklaidēsimies.
Pirmo reizi festivāla laikā, 9.martā, notiks Ziemas karnevāls. Pasākuma
laikā plānota masku parāde, deju un mūzikas priekšnesumi, rotaļas un dejas.
Aicinām gan individuāli, gan kolektīvi radīt karnevāla noskaņojumu, atspoguļojot gan latviskās maskošanās, gan pasaules karnevālu tradīcijas.
Iedvesmai Siguldas novada Kultūras centrā 9.februārī plkst.11.00–13.00 un
2.martā plkst.10.00–13.00 notiks masku gatavošanas darbnīca.
Darini karnevāla tērpu vai masku un kļūsti par pirmā Ziemas karnevāla
dalībnieku!

Noslēdzies festivāls
„Daba.Pilsēta.Nākotne”
Ar kārtējo ceturtdienas tērzēšanu noslēdzas otrais mākslas un līdzdalības festivāls „Daba.Pilsēta.Nākotne”, kura tēma šogad bija „... ieraksti
sev zināmās zīmes”.
Paldies par sadarbību gaismas objektu pastaigā nodibinājumam „Rīga
2014”, pasākumu operatoram „UNTITLED”, Dabas aizsardzības pārvaldei un personīgi Daigai Segliņai, jaunajiem māksliniekiem Kristam Pudzenam, Alvīnei Kalniņai un Līvai Piterānei, Rūdolfam Štameram, Karīnai Sidorovai, Aivai Pastei, Baibai Andersonei, Elīnai Kadakovskai, Atim
Šnēvelim, Dacei Andžānei un Alisei Brantei. Paldies par atbalstu dažādu
mākslas jomu popularizēšanā Agitai Zālītei, Albertam Linartam, „Pilsētas fotoklubs” valdes priekšsēdētājam Arno Marnicam, SIA „April Works”
un personīgi Normundam Lukšam. Paldies kafejnīcu un veikalu īpašniekiem, kas šogad īpaši piedomāja par noformējumu, dāvājot prieku gan
novadniekiem, gan viesiem. Paldies visiem, kas iesaistījās tērzēšanā pie
tējas, jo vakara sarunās iegūtas vairākas labas ierosmes.
Festivāls „Daba.Pilsēta.Nākotne” ir viena no projekta „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” aktivitātēm, ar ko Sigulda piesaka jaunas, novatoriskas un interesantas norises savā pilsētā, kas veicina radošuma attīstību.
Jolanta Borīte
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Noskaidroti tautas slēpojuma „SEB Sigulda” ātrākie slēpotāji

Foto: G.Virziņa

Par spīti lielajam salam vairāk nekā 200 slēpotāji nebaidījās ierasties uz tradicionālo tautas slēpojumu „SEB Sigulda”. Kaut no rīta bija
stindzinošs aukstums, pusdienlaikā, kad tika dots starta šāviens, gaisa
temperatūra bija jau mīnus padsmit grādi, turklāt sacensību rīkotājiem
bija izdevies izveidot esošajiem laika apstākļiem atbilstošu trasi.

Tautas slēpojuma „SEB Sigulda” ﬁnišs.

Basketbolā uzvar Siguldas
pilsētas vidusskolas zēnu komanda
17.janvārī Siguldas Sporta skolas zālē notika Siguldas novada atklātais basketbola turnīrs C grupā zēniem un meitenēm. Zēnu turnīrā startēja trīs komandas – Siguldas Valsts ģimnāzija (SVĢ), Siguldas pilsētas
vidusskola (SPV) un Allažu pamatskola, meiteņu turnīrā divas komandas – SVĢ un Allažu pamatskola.

Meiteņu spēlē ar 14:6 uzvarēja ģimnāzijas komanda, rezultāts gan ilgu laiku turējās līdzīgs,
bija redzams, ka spēlētājas ir
satraukušās, uzvarēja tās, kuras
ātrāk iespēlējās un atrada ceļus, kā
dabūt bumbu grozā.

Zēnu turnīra pirmās divas spēles
neradīja šaubas par uzvarētāju, Allažu komandai šoreiz neizdevās līdzvērtīgi sacensties ar abu pilsētas
skolu komandām, kuru kodolu veidoja Sporta skolas U-14 un U-13 vecuma grupu basketbolisti. Toties pēdē-

1999.g.dz. jaunieši sešu komandu
apļa turnīrā uzvarēja visus savus
pretiniekus un jau pirms pēdējās
turnīra spēles ar mājiniekiem bija
nodrošinājuši 1.vietu. Tika uzvarēta
arī pēdējā spēle, pēc kuras siguldiešiem tika pasniegts lielais uzvarētāju kauss. Par komandas vērtīgāko
spēlētāju šajā turnīrā tika atzīts
Dāvids Vīksne.
2001.g.dz. zēnu turnīrā bija cita
izspēles sistēma. Vispirms komandas spēlēja trijās apakšgrupās, pēc

tam tie, kas apakšgrupā izcīnīja pirmo vietu, sacentās savstarpēji par
1.–3.vietu turnīrā. Siguldieši veiksmīgi izpildīja pirmo turnīra uzdevumu, uzvarot visus trīs apakšgrupas
pretiniekus no Juglas, Jēkabpils un
Lietuvas. Pirmajā līderu cīņā diemžēl bija jāatzīst VEF/Ķekava komandas pārākums ar rezultātu
27:37. Pēdējā cīņa bija ar Sanktpēterburgas I komandu, kura pirms
tam arī zaudēja VEF/Ķekavai, tāpēc
tā bija cīņa par 2.vietu turnīrā. Sa-

springtā cīņā aizritēja viss mačs, siguldiešiem izdevās izvirzīties nelielā pārsvarā, kas tomēr pēdējā
minūtē tika „izsēts”, un 10 sekundes pirms ﬁnālsvilpes Krievijas basketbolisti izlīdzināja rezultātu. Trenere Agnija Labrence paņēma
minūtes pārtraukumu, kas līdzēja,
jo veiksmīgi tika izpildīts pēdējais
uzbrukums – Toms Aizupietis raidīja bumbu pretinieku grozā četras
sekundes līdz mača beigām. Tā arī
spēle beidzās ar rezultātu 35:33
mūsējo labā. Par vērtīgākajiem komandas spēlētājiem tika atzīti
Toms Aizupietis un Artūrs Ernests
Bērze.

Aicinājums
Sporta skolas vieglatlētu starti
startēt veterānu
sacensībās

Aicinām pieteikties startiem Latvijas Sporta veterānu savienības
2013.gada organizētajās sacensībās, lai varētu pārstāvēt Siguldas
novada komandu:
• galda teniss – 2.–3.februārī;
• distanču slēpošana – 9.februārī;
• vieglatlētika – 16.februārī.
Sīkāka informācija www.lsvs.lv
un karina.putnina@sigulda.lv vai pa
tālr.29360283.

Rīgas Jaunatnes meistarsacīkstes
ir kā pakāpiens tālākiem startiem
Latvijas Jaunatnes čempionātos. Vecākajā grupā labāko sniegumu parādīja Valters Rasnačs 60 m un 200 m
distancēs, izcīnot attiecīgi otro un
trešo vietu, kā arī uzrādot personīgos rekordus 7,41 un 24,71. Ričards
Griezītis izmēģināja spēkus 5 kg lodes grūšanā, ar teicamu rezultātu
12,16 m ierindojoties septītajā vietā.
Vēl startēja Artis Rušiņs un Dita Dubovska 60 m distancē, attiecīgi rezultāti 7,97 un 8,98. Nauris Deksnis
400 m ierindojās četrpadsmitajā vietā, bet Amanda Stukāne ar 4,26 m

tālu lēcienu – astoņpadsmitā. Edgars
Daugulis 1500 m distanci veica
5,10.72 un ieņēma devīto vietu. Vidējā vecuma grupā ar personīgo rezultātu 5,11.90 garajā 1500 m distancē
Kristaps Bruners ierindojās ceturtajā
vietā, tikai dažas simtdaļas pietrūka
līdz bronzas medaļai. Tajā pašā distancē Elīna Zvilna – septītā, bet Adrija Pelēce 400 m distanci veica kā
četrpadsmitā. Personīgos rekordus
60 m un tāllēkšanā uzrādīja Ēriks Rocēns, attiecīgi 8,44 un 4,80 m. Vēl
piedalījās Ģirts Stankevičs 400 m un
Loreta Lemberga 60 m distancēs.
Aina Ziediņa

sekundi uzvaru „izrāva” Kristaps
Lībietis (47:07.00), otrais – Matīss Valdbergs (47:07.64), trešais –
Viesturs Eglītis (47:11.58). Sieviešu
konkurencē S21 grupā ātrākā bija
Inese Kokoreviča (1:05:57.95), otrā –
Aiva Freiberga (1:16:46.91), trešā –
Laura Indrāne (1:17:38.01). Visi rezultāti apskatāmi www.ba2.lv.
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, tautas slēpojuma grupu uzvarētājiem tika pasniegtas oriģināla dizaina speciāli
kaltas medaļas.

Siguldiešiem trīs uzvaras
„Dumle kausa” 2.posmā

Latvijas jaunāko vecuma grupu
jā spēle starp SPV un SVĢ sagādāja
pārsteigumu visiem skatītājiem. Ie- basketbolisti spēkiem mērojās Latspējams, ka gadu vecākie SVĢ puiši vijas Basketbola savienības organibija iedomājušies, ka viegli varēs zētajā „Dumle kausa” izcīņas turnīuzvarēt jaunākos pretiniekus no pil- rā, kura ietvaros četras reizes gadā
sētas vidusskolas, bet lieku reizi 2002. un 2003.gadā dzimušie zēni
pārliecinājās, cik bēdīgas sekas ir un meitenes tiekas plašos turnīros.
pretinieka nenovērtēšanai. Izcili no- „Dumle kausā” spēlē arī Siguldas
spēlēja SPV līderi Dāvids Vīksne un Sporta skolas U-11 vecuma grupas
Maikls Mitrevics, visa komanda labi zēnu komanda.
Otrajā „Dumle kausa” posmā, kas
cīnījās aizsardzībā, un rezultātā SPV
komandai pelnīta uzvara pār SVĢ ar 5. un 6.janvārī notika Rīgā, piedalījās 69 komandas. Siguldieši turnīra
21:8.
gaitā izspēlēja piecas spēles. Pirmajā dienā turnīra tabula saveda
siguldiešus cīņā ar spēcīgajām Ķei-

Novadniekiem 1. un 2.vieta basketbola turnīrā
No 11. līdz 13.janvārim Cēsīs jau 16.reizi risinājās tradicionālais basketbola turnīrs jauniešiem „Cēsu kauss 2013”. Siguldas Sporta skola
šogad tajā piedalījās ar divām – 1999. un 2001.g.dz. zēnu komandām.

Tradicionāli uz starta tiek aicināti arī paši mazākie slēpot gribētāji,
kuri veica 1 km distanci. Pieaugušajiem bija iespēja izvēlēties startēt
trīs dažāda garuma distancēs – 9
km, 18 km un 27 km.
Elitas grupā spraigā cīņā uzvarēja Pāvels Ribokovs (1:12:04.07), aiz
sevis atstājot siguldieti Tomu Veitu
(1:12:04.58). Trešais ﬁnišēja Kaspars
Stupelis (1:12:20.01). Savukārt 18
km distancē asa cīņa visu distanci
līdz pat ﬁniša līnijai bija starp „A2”
komandas slēpotājiem. Par nepilnu

zarmeža un Ventspils komandām.
Nācās atzīt to pārākumu. Toties
otrajā turnīra dienā tika izcīnītas
trīs uzvaras pār Valmieras, Jaunpils
un Alūksnes komandām. Īpaši sīva
cīņa izvērtās ar alūksniešiem, tikai
pašā mača izskaņā izdevās pārņemt
vadību un noturēt divu punktu pārsvaru līdz spēles ﬁnālsvilpei.
Siguldas komandā šajā turnīrā
spēlēja Renāts Slišāns, Filips Bērziņš, Rinalds Krastiņš, Armands Miltiņš, Ņikita Šersts, Nauris Dziļums,
Krišs Bērziņš, Edvards Petrovskis,
Inguss Zvaigzne un Ralfs Tomass
Grieznis.

Siguldas badmintonistiem
medaļas Krievijā
Siguldas Sporta skolas badmintona spēlētāji janvāra pirmajā
nedēļā sekmīgi startējuši Krievijas
jaunatnes „Grand Prix” sacensību posmā Ļeņingradas apgabala
Gatčinas pilsētā.
Par trīskārtēju uzvarētāju vecākajā grupā (1997.–1998.g.dz.)
kļuva Jānis Gulbis. Vienspēļu turnīrā viņš izcīnīja uzvaras visās četrās spēlēs, ﬁnālā ar 21:15, 21:16
pārliecinoši pieveicot mājinieku
Aleksandru Loginovu. Dubultspēļu turnīrā J.Gulbis pārī ar Teodoru Kerimovu ﬁnālā pieveica Iļju
Karpenko un Ramilu Masumovu
no Kalugas ar 21:11, 21:13, bet
jaukto dubultspēļu turnīra izšķirošajā spēlē Jānis duetā ar Simonu

Kononihinu no Krasnodaras uzvarēja siguldiešus Teodoru Kerimovu
un Jekaterinu Romanovu – 21:14,
21:18.
Jauniešu
vienspēļu
turnīrā
T.Kerimovs ﬁnišēja devītajā vietā,
bet jaunietēm J.Romanova piekāpās ceturtdaļﬁnālā un noslēgumā
ierindojās piektajā vietā. Dubultspēļu turnīrā J.Romanova kopā
ar mājinieci Aleksandru Solovjovu
izcīnīja 2.vietu.
Jaunākajā vecuma grupā (2001.–
2002.g.dz.) divas godalgas saņēma Siguldas Sporta skolas audzēkne Liāna Lenceviča – viņai
bronza gan vienspēļu, gan dubultspēļu turnīrā pārī ar Darju Jurjevu
no Jaroslavļas.

Dambretistiem veiksmīgs starts
Jauniešu dambretes turnīrā „Bolderājas kauss”, kas notika 3.janvārī,
Edgara Ratnieka trenētie Siguldas
Sporta skolas audzēkņi izcīnīja vienu
pirmo, divas otrās un trīs trešās vietas. Par uzvarētāju vecākajā – 14–20
gadu – vecuma grupā jauniešiem kļuva siguldietis Edgars Straumanis,
kurš nesen notikušajā pasaules jau-

niešu dambretes čempionātā 100
lauciņu dambretē ierindojās 22.vietā.
Otrās vietas izcīnīja Līva Oliņa jaunākajā – 6–10 gadu – vecuma grupā
un Ernests Zveja vidējā – 11–13
gadu – vecuma grupā, bet trešās –
Sintija Brigzne un Renards Helfrehts
jaunākajā grupā un Mārtiņš Zemlītis
vidējā vecuma grupā.

SABIEDRĪBA
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Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Siguldietei Annai Elbertei
sveic vecāko siguldieti 103 gadu jubilejā aprit 100 gadu jubileja

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics kopā ar Siguldas novada
vecāko iedzīvotāju Hermani Dzelzkalnu.

22.janvārī Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveica
Annu Elberti 100 gadu jubilejā, vēlot
veselību un dzīvespriecīgi nodzīvot
katru dienu. Priekšsēdētājs Elbertes
kundzei uzdāvināja Latvijas Bankas
sudraba monētu „Sigulda”, kā arī
ziedus un kliņģeri.
Jubilāre ir dzimusi Limbažos, bet,
bēgot no izsūtījuma 1949.gadā,
patvērās pie māsas Krimuldas sanatorijā. Savukārt viņas vīru Ernes-

Jūdažu Sabiedriskajā centrā izstāde
un sirsnīgo sarunu cikls
Jūdažu Sabiedriskajā centrā no 31.janvāra līdz 22.februārim ir iespēja apskatīt Siguldas Mākslu skolas audzēkņu darbus „Klusums dabā un istabā”.
Ceturtdien, 31.janvārī plkst.19.00, sirsnīgo sarunu ciklā „Dilemma – dot vai
ņemt?” tikšanās ar dzejnieci Ievu Saliņu par tēmu „Pakāpies, sajūti dvēseli
savu!”. Tikšanās laikā būs iespēja iegādāties Ievas Saliņas jauno dzejas grāmatu ar autores autogrāfu. Ieejas maksa pasākumā – Ls 0,50.
Tiek organizēts transports, lai nokļūtu uz pasākumu un atpakaļ. Autobuss
no Siguldas dzelzceļa stacijas pieturas aties plkst.18.30, no Siguldas pagasta
kultūras nama plkst.18.40. Vairāk informācijas pa tālruni 67957025.
Jeļena Ozoliņa

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics nozīmīgā jubilejā sveica Hermani Dzelzkalnu, kuram 23.decembrī apritēja 103 gadi.
„Man ir gods tikties ar mūsu novadniekiem, kas nodzīvojuši tik bagātu mūžu un dalās savās atmiņās
un pieredzē ar līdzcilvēkiem. Katrs

novada cilvēks ar savu skatījumu,
ieguldījumu novadā un unikālo pieredzi ir mūsu vērtība,” tiekoties ar
jubilāru, teica Siguldas novada pašvaldības vadītājs Uģis Mitrevics.
Siguldas novada pašvaldība sūta
sirsnīgus sveicienus, vēlot stipru
veselību un možu garu!

Štūre ziedo
zupas virtuvei

Martā slēgs „GE Money Bank” ﬁliāli Siguldā

Pateicoties Siguldas novada sadraudzības pilsētas Vācijā atbalstam, novada mazturīgie iedzīvotāji
no 2013.gada janvāra zupas virtuvē
trīs reizes nedēļā var saņemt siltu
zupu. Siguldas – Štūres sadraudzības biedrības biedri un Vācijas pilsētas iedzīvotāji zupas virtuves nodrošināšanai pagājušā gada beigās
ziedojuši 2071,20 latus.

tu izsūtīja. Pēc tam Elbertu ģimene
sākusi būvēt māju Siguldā, uz kuru
pārcēlušies uz pastāvīgu dzīvi. Annas kundze tur dzīvo joprojām.
Jaunībā Annas kundze bijusi ļoti
aktīva, patikušas balles, dejošana,
dziedāšana. Brīvajā laikā audusi lakatiņus, bet strādājusi dārzniecībā.
Vīrs bijis galdnieks.
Siguldas novada pašvaldība sveic
Annu Elberti 100 gadu jubilejā un vēl
neizsīkstošu enerģiju un veselību!

Plašākas ﬁliāļu tīkla restrukturizācijas ietvaros „GE Money Bank” ir
pieņēmusi lēmumu slēgt ﬁliāli Siguldā, Ausekļa ielā 5.
Filiāles pēdējā darba diena būs 2013.gada 7.marts. Šāds lēmums
pieņemts, lai pielāgotu bankas izmaksas pašreizējai biznesa aktivitātei un apjomam Latvijā.
"GE Money Bank" tāpat kā klientu līdzekļi ir droši un stabili: bankas
likviditātes rādītājs divas reizes pārsniedz regulatora noteikto minimumu, un tās kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājas virs 14%.
„GE Money Bank” turpinās nodrošināt klientus ar bankas pakalpojumiem astoņās ﬁliālēs, internetbankā un bankomātos.
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Februārī nestrādās
Siguldas novada
bibliotēka
Siguldas novada bibliotēkas vadītāja informē, ka sakarā ar inventarizāciju februārī (no 4.februāra līdz
4.martam) būs slēgta Siguldas novada bibliotēka. Grāmatu un izstāžu
mīļotāji tiek aicināti uz citām Siguldas novada bibliotēkām.

Bezmaksas juridiskās
konsultācijas
Arī šogad turpinās trūcīgo personu
un Siguldas novada pašvaldības Dienas centra apmeklētāju bezmaksas
juridiskā konsultēšana.
Konsultācijas notiks katra mēneša
trešajā sestdienā no plkst.10.00 līdz
12.00 Pils ielā 3A.
Konsultācijas sniedz zvērināts advokāts Ojārs Ozoliņš, kurš līdz šim pamatā praksi vadījis Kuldīgā, taču tagad regulāri strādās arī Siguldā.
Nepieciešamības gadījumā iespējama
telefoniska vienošanās (tālr.29424501)
par konsultāciju laika pagarināšanu.
Dienas centra tālrunis – 67974541.

Dāvāsim prieku otram!
Pensionāru biedrības Siguldas pagasta nodaļas valde par materiālo un
morālo atbalstu 2012.gadā saka mīļu paldies:
• Siguldas novada Domei, personīgi Uģim Mitrevicam un Jānim Zilveram;
• Siguldas pagasta kultūras nama vadītājai Terēzijai Leimanei;
• Sociālās pārvaldes vadītājai Diānai Indzerei;
• Dienas centram – Evai Viļķinai, Dainai Ērglei un Ingai Ķeizarei;
• SIA „Lat Grasis” kolektīvam un personīgi Andrim Knokam;
• Siguldas pagasta bibliotēkas vadītājai Ievai Ozolai;
• SIA „Furšets” vadītājai Vijai Seilei.
Lai Jaunajā gadā dvēselei netrūkst miera, sirdij –
mīlestības, bet prātam – darba!
Valdes vārdā – Ruta Kupce

SIGULDAS MĀMIŅU KLUBS

Iespēja pieteikties uz Bērna emocionālās
audzināšanas grupu nodarbību pavasarī!
Siguldas Māmiņu klubs aicina pieteikties uz Bērna emocionālās audzināšanas (BEA) grupu nodarbību pavasara kursu. Nodarbības sāksies
7.martā plkst.17.00, ilgs 10 ceturtdienas pēc kārtas. Vienas nodarbības
ilgums ir apmēram divas stundas. Apmeklējot visas nodarbības, tiek
saņemta apliecība par šī kursa noklausīšanos/beigšanu.

Tā kā šīs ir grupu nodarbības,
tās notiks, ja pieteiksies vismaz
pieci cilvēki. Ja interesentu būs
mazāk, „Bērnu emocionālās audzināšanas” nodarbības šajā pavasarī nenotiks. Nodarbībām var
pieteikties, rakstot vēstuli portālā draugiem.lv Māmiņu kluba
lapā vai personīgi Līvai Cimmermanei, kā arī rakstot uz e-pastu
maminu_klubs@inbox.lv vai zvanot Līvai pa tālr.26665790. Pieteikties var līdz 2013.gada 1.martam.

Nodarbību kurss „Bērnu emocionālā audzināšana” domāts vecākiem,
kas audzina bērnus līdz septiņu
gadu vecumam. „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmas
mērķi ir veicināt bērna uzticēšanos,
mazināt trauksmi, nostiprināt pašcieņu, attīstīt saskarsmes iemaņas,
veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, sekmēt attiecības
ar vienaudžiem, kā arī veicināt emociju pašregulāciju.
Grupas dalībnieki tiksies 10
nodarbībās, kas notiks vienu reizi nedēļā – ceturtdienās (sākot
ar 7.martu) plkst.17.00 „Namiņa”
telpās, O.Kalpaka ielā 11, Siguldā.
Dalība nodarbībās paredzēta tikai
vecākiem, tāpēc iepriekš vēlams
padomāt, kur atstāt savu mazuli.
Vecāku apmācības programmā ir
ietverti 10 soļi, kas ir savstarpēji

pakārtoti viens otram. Katrā programmas solī tiek aplūkota viena
tēma, kas ir ļoti nozīmīga pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā.
Programmā aplūkotās tēmas:
izpratne par bērna attīstību un
temperamentu; kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu; kā veicināt drošu piesaisti;
kā veicināt bērnos spēlēšanos un
fantāziju; kā veicināt valodas un
komunikācijas spējas; kā veidot
pamatu pozitīvam pašvērtējumam;
disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību; kā veicināt
emociju pašregulāciju; kā veicināt
koncentrēšanos, plānošanu un
problēmu risināšanu, kā veicināt
sociālo kompetenci, empātiju un
gādīgumu.
Nodarbību kursa cena ir Ls 4 par
katru nodarbību, ja nodarbību apmeklē abi vecāki – cena Ls 6. Maksājot par visu kursu uzreiz pirmajā
nodarbībā – Ls 32,50, ja nāk viens
vecāks, un Ls 52,50, ja nāk abi vecāki.

Nodarbību saraksts februārim
Siguldas Māmiņu kluba aktivitātes notiek „Namiņa” telpās, O.Kalpaka
ielā 11, Siguldā.
Nodarbību saraksts februārī:
5.februārī plkst.12.00 – praktiskā sagatavošanās dzemdībām;
5.februārī plkst.14.00 – sievietes pašrealizācija pēc bērna piedzimšanas;
5.februārī plkst.15.30 – vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā;
7.februārī plkst.12.00 – mammu un bērnu ikmēneša tikšanās;
12.februārī plkst.12.00 – partnera palīdzība dzemdībās
un pēc bērna piedzimšanas;
12.februārī plkst.14.00 – attiecības ar vīrieti pēc bērna piedzimšanas;
12.februārī plkst.15.30 – vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā;
14.februārī plkst.12.00 – pirkstiņlellīšu nozīme bērna attīstībā
un to pagatavošanas iespējas;
14.februārī plkst.14.00 – enerģētiskā sveču vingrošana;
nodarbība tikai pieaugušajiem;
19.februārī plkst.12.00 – krūts ēdināšana;
19.februārī plkst.14.00 – pirmā palīdzība bērnam;
19.februārī plkst.15.30 – vingrošana kopā ar bērniem ﬁzioterapeites vadībā;
21.februārī plkst.12.00 – mākslas terapija kopā ar bērnu;
25.februārī plkst.14.00 – homeopāts – jautājumi un atbildes,
veselības veidošanas pamatprincipi;
26.februārī plkst.12.00 – jaundzimušā aprūpe un handlings;
26.februārī plkst.14.00 – kā būt harmonijā ar savu ķermeni;
26.februārī plkst.15.30 – vingrošana kopā ar bērniem
ﬁzioterapeites vadībā;
28.februārī plkst.12.00 – rotaļas ar dabīgajiem materiāliem –
kāpēc tas ir nozīmīgi, ko tas dod,
kur atrast šādas rotaļlietas un kā tās pielietot;
28.februārī plkst.18.00 – pareizs uzturs mammai un bērnam.
Papildu informācija: maminu_klubs@inbox.lv; tālr.26665790 (Līva).
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PA S Ā K U M I F E B R U Ā R Ī

KULTŪRA
Laiks un vieta

Pasākums

1.februārī plkst.18.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Sveču meistares Margitas Jumītes izstādes
„Gaismas šūpulis” atvēršana. Ieeja bez maksas

1.februārī plkst.18.30 Siguldas
pagasta kultūras namā

Muzikālā programma „Sarunas starp Tevi un Mani”
grupas „Mēnesgaismas naktsputni” izpildījumā.
I.Norvaišas mīlestības dzejas grāmatas „Starp Jā un
Nē” lasījumi. Ieejas maksa – Ls 0,50

2.februāri plkst.12.00–14.00
Bērnu literatūras nodaļā

R.Blaumaņa literārās pasakas „Velniņi” lasījums,
pārrunas un bērnu zīmējumi par izlasīto

2.februārī plkst.13.00–15.00
Siguldas novada bibliotēkā

Sarunu cikls ar psiholoģi Marutu Līvenu „Kāpēc
bērnam vajadzīgas robežas?”. Sarunas tēma
„Godīgums – pati labākā taktika. Nospraužot robežas,
izmantojiet pareizus vārdus”

2.februārī plkst.17.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Koncerts „Baltās ziemas dejas virpulī”. Piedalās: TDA
„Venta”, „Daiļrade”, „Līgo”, „Rotaļa”, „Katvari” un DK
„Vizbulīte”. Ieejas maksa – Ls 1,50

2.februārī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais Flīģelis”

Koncertprogrammā „Tā kā Taka” – vokālā
grupa „Latvian Voices” un koklētāja Laima
Jansone. Programmā: latviešu tautasdziesmas un
oriģinālmūzika septiņbalsīgā a cappella skanējumā

4.februārī plkst.15.00 Allažu
pagasta bibliotēkā

Meteņdienas sarunas. Ziemas nogalē, gaidot
pavasari, Allažu tradīciju klubs aicina uz kopīgu
stāstu pēcpusdienu pie tējas tases

9.februārī plkst.11.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

XIV Starptautiskais masku tradīciju festivāls – masku
gājiens. Konference par maskošanās tradīcijām,
masku darbnīca

15.februārī plkst.14.30 Siguldas
pagasta kultūras namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz
skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs
Atis Priedītis

15.februārī plkst.19.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Tikšanās ciklā „Piektdienas sarunas pie tējas tases”
saruna ar aktieri, mūziķi, režisoru, dziesminieku Vari
Vētru par tēmu „Kas ir Gaisma, ko tā nozīmē mums –
cilvēkiem?”. Ieejas maksa – Ls 1

15.februārī plkst.20.00 Allažu
pagasta Tautas namā

Tematiskā balle „Pār visu zemi mīla valda”.
Ļausimies iztēles brīvībai, radot maskas, domājot
un izdzīvojot tēlus, kādu sapni vai realitāti. Muzicēs
apvienība „Vēja runa”. Pasākums pie galdiņiem ar
pašu sarūpētu cienastu. Ieejas maksa – Ls 2

16.februārī plkst.13.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Biedrības „Aicinājums Tev” Valentīndienas
pasākums – balle

16.februārī plkst.15.00 un 18.00
koncertzālē „Baltais Flīģelis”

Latvijas Radio bigbends un Raimonds Pauls. Piedalās
arī Intars Busulis /balss/. Programmā: dziesmas ar
I.Ziedoņa dzeju, instrumentāli skaņdarbi no Latvijas
Radio bigbenda repertuāra

21.februārī plkst.11.00–12.00
Siguldas pagasta bibliotēkā

Radošs pasākums „Cieni sevi un citus internetā”

22.februārī plkst.17.00 Siguldas
pagasta kultūras namā

Konkursa „Sev un saviem draugiem” 1.pusﬁnāls. Ieeja
bez maksas

22.februārī plkst.19.00 Siguldas
novada Kultūras centrā

Siguldas novada Kultūras centra amatiermākslas
kolektīvu balle

23.februārī plkst.13.00 Allažu
pagasta Ābelītes kalnā

Meteņdienas jampadracis. Būs sacensības, konkursi,
vizināšanās no kalna, ugunskurs un tēja. Balvas
un pīrāgi! Tiem, kuri atnāks maskās, tiks piešķirta
Meteņa poga

23.februārī plkst.18.00 Mores
pagasta Tautas namā

Kāzu uzvalku izstādes „Laiks vīriem” atklāšana.
Ieejas maksa – Ls 0,50

23.februārī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais Flīģelis”

Laikmetīgā izrāde bērniem „Dzejtaurenis”. Piedalās:
horeogrāfe un dejotāja Elīna Breice, marimbas
virtuozs un komponists Rihards Zaļupe. Režisors
Varis Klausītājs, scenogrāfe Hiroko Ošima /Japāna/

24.februārī plkst.15.00 Allažu
ev.lut.baznīcā

Kārļa Kazāka koncerts ciklā „No Ziemassvētkiem līdz
Vasarsvētkiem” (katra mēneša ceturtā svētdiena).
Ieeja bez maksas

24.februārī plkst.16.00 Siguldas
novada Kultūras centrā
28.februārī plkst.19.00 Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

SiguldasNovadaZiņas

No 1. līdz 3.februārim Siguldas
pagasta bibliotēkā

Tematiskās literatūras izstāde „Uz sveču balli
sanāca sveces”

No 1. līdz 24.februārim
Siguldas pagasta kultūras
namā

Sveču meistares Margitas Jumītes izstāde „Gaismas
šūpulis”. Izstāde atvērta darba dienās no plkst.10.00
līdz 19.00; sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz
14.00. Ieeja bez maksas

No 4.februāra līdz 4.martam
Siguldas novada bibliotēkā

Sakarā ar inventarizāciju Siguldas novada
bibliotēka februārī slēgta!

No 4. līdz 10.februārim Jūdažu
bibliotēkā

Tematiska izstāde „Grūti – tas nozīmē – dzīvot,” –
dzejniecei Ārijai Elksnei – 85

No 4. līdz 15.februārim Allažu
pagasta bibliotēkā

Arhitektam Paulam Kundziņam veltīta materiālu
izstāde

No 4. līdz 28.februārim Allažu
pagasta bibliotēkā

Gaidas Ābeles foto izstāde „Kaļķugrava botāniķa
skatījumā”

No 4.februāra līdz 4.martam
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

Agitas Zālītes gleznu izstāde „Atspulgi”

No 11. līdz 13.februārim Allažu
pagasta bibliotēkā

Pasaku dienas pirmsskolas vecuma bērniem

No 11. līdz 21.februārim
Jūdažu bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Neparastie piedzīvojumi” – franču
rakstniekam Žilam Vernam – 185

No 13. līdz 28.februārim
Siguldas pagasta bibliotēkā

Dzejas un prozas grāmatu izstāde par mīlestību
„Mīlestība kā maza šokolādīte”

No 15. līdz 25.februārim Allažu
pagasta bibliotēkā

Lietuvas un Igaunijas neatkarības dienai veltīta
partneru pagastu materiālu izstāde

No 22. līdz 28.februārim
Jūdažu bibliotēkā

Tematiskā izstāde „Vislielākais, kas vien ir pasaulē,
ir prast piederēt sev pašam” – franču ﬁlozofam
Mišelam de Montēņam – 480

No 24.februāra līdz 1.martam
Mores pagasta Tautas namā

Kāzu uzvalku izstāde „Laiks vīriem”. Izstāde
aplūkojama katru dienu no plkst.9.00 līdz 15.00.
Ieeja par ziedojumiem

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

2.februārī plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Siguldas novada Sporta spēles: sacensības novusā,
galda tenisā, šautriņu mešanā

3.februārī plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Siguldas novada atklātais čempionāts telpu futbolā

No 2. līdz 3.februārim Kordes
trasē

„Latvijas kauss” kalnu slēpošanā, 2.kārta

5.februārī plkst.19.00
Kaķīškalnā

Kaķīškalna kausa izcīņa kalnu slēpošanā, TOKO
balvu izcīņa, 2.posms

8.februārī plkst.19.30 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Basketbola līga 3 (LBL 3). Sigulda – Rūjiena

9.februārī plkst.10.00 Siguldas
Sporta skolā

Sacensības loku šaušanā „Siguldas spieķis”

9.–10.februārī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolā

Latvijas Apvienotā Badmintona līga, 3.kārta

10.februārī plkst.11.00 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes čempionāts basketbolā zēniem
U-19. Sigulda – Jelgava

10.februārī plkst.12.30 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas Jaunatnes čempionāts basketbolā zēniem
U-14. Sigulda – Ventspils

15.februārī olimpiskajā centrā
„Sigulda”

„Advokātu kausa” izcīņa kalnu slēpošanā, 2.kārta

16.februārī olimpiskajā centrā
„Sigulda”

„Vilciņa kausa 2013” izcīņa kalnu slēpošanā

16.–17.februārī plkst.9.00
Siguldas Sporta skolā

Sacensības džudo „Sigulda 2013”

Eksotisko deju koncerts. Ieejas maksa – Ls 1,50

17.februārī plkst.10.00 Siguldas
1.pamatskolā

Sacensības loku šaušanā „Siguldas spieķis”

Mīlestības dilemma – „Elpo ar pilnu krūti!” – tikšanās
ar dziedātāju un vokālo pedagoģi Agnesi Rakovsku.
Ieejas maksa – Ls 0,50

22.februārī plkst.19.30
Siguldas Sporta skolā

Latvijas Basketbola līga 3 (LBL 3). Sigulda – BJSS
Rīga/Pārdaugava

No 23. līdz 24.februārim Kordes
trasē

Latvijas Jaunatnes čempionāts kalnu slēpošanā

26.februārī Siguldas Valsts
ģimnāzijā

Skolu sacensības volejbolā „LĀSE 2013” 1.posms,
2.grupa

26.februārī plkst.19.00
Kaķīškalnā

Kaķīškalna kausa izcīņa kalnu slēpošanā, SKI BOX
balvu izcīņa, 2.posms

28.februārī Siguldas Sporta
skolā

Siguldas novada skolu sacensības „Drošie un veiklie”.
Piedalās 2001./2002.gadā dzimušie Siguldas novada
un uzaicināto skolu skolēni

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 22.februārim Jūdažu
Sabiedriskajā centrā

Siguldas Mākslu skolas 4.kursu audzēkņu
kompozīcijas darbu izstāde „Klusums dabā un
istabā”. Izstāde apskatāma pirmdienās, otrdienās un
ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 20.00; piektdienās no
plkst.8.00 līdz 18.00. Ieeja bez maksas

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
janvāra apaļo jubileju
gaviļniekus!

100 gadi

Anna Elberte



95 gadi

Alfrēds Vilhelms Gailis

85 gadi

Aina Puce
Irēna Kalanepa
Jānis Imants Krauliņš
Broņislava Jonāne
Elza Bēne



80 gadi

Lidija Babra
Ilga Stūrmane
Kārlis Ķaune
Terēze Būka
Vanda Tabaka
Gaida Noriņa
Kārlis Virbickis
Vera Tāluma
Austra Jurdža
Dzidra Jegorova
Staņislavs Lelis
Aina Lauga
Jānis Alfreds Prēdajs
Tabita Kārkliņa







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā decembrī:
Reģistrētas 22 bērnu piedzimšanas – 8 meitenes un 14
zēni.
Bērniem doti vārdi: Amanda,
Marija, Loreta, Katrīna, Jana,
Sindija, Laura Soﬁja, Anna,
Ričards, Gustavs Jēkabs,
Edvards,
Dāvis,
Valters,
Reinis,
Klāvs,
Martins,
Nikolass, Domeniks, divi Jāņi,
Raitis, Alberts.



Reģistrētas 16 laulības, no
tām Siguldas novada baznīcās – 7.

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.

