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Apstiprināts Siguldas novada
Dzimstības rādītāji Siguldas
pašvaldības budžets 2015.gadam novadā turpina pieaugt arī
Siguldas novada pašvaldība
piedalīsies Ēnu dienās

Pašvaldība nav apmierināta ar ielu un ceļu uzturēšanu
ziemā; tiek veiktas pārrunas ar ceļu uzturētājiem

2015.gada 28.janvāra Siguldas novada Domes sēdē tika apstiprināts 2015.gada pašvaldības budžets
19 926 878 eiro apmērā, kas sastāv no 18 444 664 eiro ieņēmumu prognozes un 1 482 214 eiro ietaupījuma
no 2014.gada. Dažādu projektu realizācijai 2015.gadā plānots ņemt papildu kredītus apmēram 2,7 miljonu
eiro apmērā.
2015.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10 620 215 eiro
apmērā, bet no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 442 749 eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 53,3% un nekustamā īpašuma nodoklim – 7,2% pret kopējiem budžeta
ieņēmumiem.
„Prognozētie nodokļu ieņēmumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināša2015.gadā ir par 190 687 eiro lielāki nai tiks izlietoti 253 225 eiro, sportam
nekā 2014.gadā faktiskie nodokļu ie- un kultūrai – 1 353 207 eiro, savukārt
ņēmumi, jo pieaudzis iedzīvotāju skaits, sociālajai aizsardzībai – 1 441 005 eiro.
kā arī šā gada sākumā pieaugusi valstī
Siguldas novada Domes priekšsēdēnoteiktā minimālā mēneša darba alga,” tājs Uģis Mitrevics skaidro, ka pamatskaidro Siguldas novada pašvaldības principi Siguldas novada pašvaldības
ekonomiste Anita Strautmane.
2015.gada budžeta plānošanā nav maiSiguldas novada pašvaldība sastā- nījušies – joprojām ir svarīga efektīva
dījusi budžetu ar 100% izpildes prog- Siguldas novada nodokļu maksātāju
nozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienāku- sarūpētā budžeta izlietošana: uzlaboma nodokļa un 90% – no aprēķinātā jot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves
nekustamā īpašuma nodokļa.
labklājību jebkurā pašvaldības kompeLielākie
izdevumi
2015.gada
tences sfērā, gūstot
budžetā paredzēti izglītībai –
ienākumus no
6 245 628 eiro (tajā skaitā
pašval„Esmu gandarīts,
2 230 441 eiro pedagodības
ka ir iesācies jauns darba
gu algu mērķdotācija).
racēliens, jo šogad tiks uzsākts darbs
Par Siguldas nopie vairāku nozīmīgu projektu realizācivada bērnu izglījas – Siguldas Sporta kompleksa būvniecība,
tošanos ārpus
ielu un ceļu sakārtošana Siguldas novadā, kā arī
novada teritoripaveikti citi svarīgi darbi nākamo projektu uzsākjas tiks maksāti
šanai – Siguldas novada Kultūras centra rekonstruk313 000 eiro.
cijai, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Allažu pamatKopumā Siskolas renovācijai, Siguldas pils kompleksa attīstībai.
guldas novada
Turpināsim strādāt pie izglītības satura modernipašvaldība ekozācijas, Siguldas novada bibliotēkas pieejamības,
nomiskajā darbīidentifikācijas karšu projekta attīstības un citu
bā plāno izlietot
projektu izstrādes, kas uzlabos ikviena
5 153 714 eiro, no
novadnieka dzīves kvalitāti,” nākotnes
kuriem 2 431 778 eiro
dīplānus iezīmē Uģis Mitrevics.
paredzēti Siguldas Sportajām
ta kompleksa būvniecībai
vērtībām,
(valsts mērķdotācija), Eiropas
pakalpojuSavienības projektu īstenošanai –
miem, kas ar šādu
143 671 eiro, kā arī līdzfinansējumiem mērķi radīti (piemēram, tūrisma proinfrastruktūras objektu sakārtoša- dukti, inovatīvi kultūras un sporta panai 101 199 eiro. Ielu un ceļu remon- sākumi u.c.), kā arī palielinot novada
tiem plānots izlietot 3 096 400 eiro atpazīstamības, identitātes un zīmola
(1 064 294 eiro pašvaldības budžeta kvalitātei, netieši dodot pienesumu –
līdzekļi un 2 032 106 eiro aizņēmums papildus rodot finansējumu – visu neno Valsts kases). Bez tam no speciālā pieciešamo darbu veikšanai.
budžeta ceļu fonda līdzekļiem ielu un
Siguldas novada Domes priekšsēceļu ikdienas uzturēšanai paredzēts dētājs uzsver, ka budžeta plānošana
izlietot 463 292 eiro.
bijusi ļoti sarežģīta, tomēr izdevies
Pašvaldība 2 245 953 eiro izlie- panākt kompromisu veicamo darbu
tos novada teritorijas un īpašumu realizēšanai un finansiālajām iespējām
apsaimniekošanai:
budžeta ietvaros.
‣ gājēju/veloceliņu, parku, apstādījumu, dzīvokļu, kapsētu un citu terito- Plānotie projekti,
riju kopšanas izdevumiem 465 017 eiro, investīcijas, remont‣ jaunu apstādījumu un labiekār- darbi un infrastruktūras
tošanas projektu īstenošanai budžetā uzlabojumi:
iekļauti 92 500 eiro,
‣ ielu apgaismošanai – 254 604 eiro,
IZGLĪTĪBĀ
kuros ietilpst apgaismojuma uzturēša‣ Siguldas Valsts ģimnāzijai tiks
na, atjaunošana, remontdarbi, maksa izstrādāts modernizācijas saturiskais
par patērēto elektroenerģiju,
projekts un darba uzdevums renovācijas tehniskajam projektam.
‣ citi izdevumi.

‣ Laurenču sākumskolai tiks
izstrādāts projekts sporta zāles būvniecībai un mācību telpu paplašināšanai.
‣ Jaunrades centrā tiks veikti jumta,
skursteņa un parapeta remontdarbi.
‣ Mores pamatskolai tiks remontēts malkas šķūnītis.
‣ Tiks izstrādāts saturiskais projekts bijušās veikala ēkas pārveidošanai par Amatu māju Morē.
‣ Siguldas pilsētas vidusskolā tiks
veikti ieejas korpusa remontdarbi, kā
arī elektrības galvenās sadales rekonstrukcija.
‣ Allažu pamatskolai tiks veikts
energoaudits un tehniskā projekta izstrāde rekonstrukcijai.
‣ Siguldas 1.pamatskolā tiks veikts
foajē kosmētiskais remonts, kā arī
pārbūve pārejai starp skolu un sporta
zāli.
‣ Bērnudārzos „Saulīte” un „Pīlādzītis” tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.
‣ Bērnudārzā „Ābelīte” tiks veikti
dažādi remontdarbi, kā arī vēdināšanas sistēmas sakārtošana.
‣ Allažu pirmsskolas izglītības grupas vajadzībām tiks uzstādītas divas
āra nojumes.

SPORTĀ

‣ Tiks veikta Siguldas Sporta kompleksa projekta realizācija – būvniecības uzsākšana.
‣ Tiks nodrošināts pašvaldības
finansējums valstiski nozīmīgos pasākumos: Pasaules čempionāts kamaniņu sportā, Latvijas III Ziemas Olimpiāde, Vienības velobrauciens, SEB
velobrauciens, Orientēšanās festivāls,
kas ir sākums Pasaules čempionāta
orientēšanās sportā Siguldā 2018.
gadā sagatavošanās procesam, kā arī
citiem sporta pasākumiem.
‣ Pašvaldība nodrošinās novada
sportistu komandu dalību Latvijas
Jaunatnes ziemas un vasaras Olimpiādēs un Latvijas III Ziemas Olimpiādē.
‣ Pašvaldība turpinās sniegt atbalstu Siguldas novada bērnu un jauniešu
mācību-treniņu darba un augsto sasniegumu sporta nodrošināšanai, kā arī
piešķirs naudas balvas Siguldas novada sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā.
‣ Izglītības iestādēm tiks paplašināta sporta inventāra pieejamība.

Siguldā notiks Pasaules čempionāts
kamaniņu sportā

JANVĀRIS, 2015

2014.gadā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā ir sasniegts jauns jaundzimušo novadnieku rekords – 2014.gadā Siguldas novadā reģistrēti 265
jaundzimušie Siguldas novada iedzīvotāji – 130 zēni un 135 meitenes,
kas ir par 17 mazuļiem vairāk nekā pērn. Jau vairākus gadus – kopš
2006.gada – Siguldas novadā dzimstības un demogrāfiskie rādītāji ir
ar pozitīvu tendenci. 2013.gadā Siguldas novadā tika reģistrēti 247
jaundzimušie novadnieki, savukārt 2012.gadā – 221 mazulis. Iedzīvotāju reģistra dati liecina, ka 2014.gadā aizsaulē aizgājuši 187 Siguldas novadā deklarējušies iedzīvotāji (2013.gadā – 184 novadnieki).
„Siguldā var dzīvot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, baudīt dažādu
kultūras piedāvājumu un iegūt
mūsdienīgu izglītību, šeit var sajust
kultūrvēstures un dabas vērtības.
Siguldā ir viss lietu kopums, kas
mums dod iespēju dzīvot aizrautīgi.
Ne velti Siguldas novadā jau deviņus gadus pieaug dzimstības rādītāji. Dzimstības pieaugums un tas,
ka aizvien vairāk jaunās ģimenes izvēlas Siguldu par savu dzīvesvietu,
liek arī pašvaldībai nopietni domāt
par kvalitatīvas dzīves telpas un infrastruktūras nodrošināšanu, attīstīt daudzbērnu ģimeņu programmas
priekšrocības un atbalstīt ģimeni ar
vienu no lielākajiem jaundzimušo
pabalstiem Latvijā,” stāsta Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.
2014.gadā Siguldas novadā Gunas Karkanes un Didža Nikolajeva
ģimenē piedzima astotais bērns, savukārt vienā ģimenē piedzima piektais bērns, trīs ģimenēs piedzimuši
ceturtie bērni. Daudzbērnu ģimeņu
atbalsta programmā iesaistījušās
vairāk nekā 265 ģimenes, kurās ir
trīs un vairāk bērnu.
Populārākie vārdi 2014.gadā dzimušajām meitenēm bija Gabriela,
Emīlija, Alise, Anna, Elizabete, Estere, Līva, Marta, savukārt zēniem –
Martins, Tomass, Dāvids, Marks,
Jēkabs, Kristiāns, Gustavs, Kristers,
Olivers, Pauls. Reti vārdi – Selīna,
Henriete, Saiva, Ada, Ketrīna, Elīsija,
Franciska, Zīle, Deiva, Anne, Rajans,
‣ Raiņa parkā tiks veikti mazo
skeitrampu remontdarbi, kā arī plānots izveidot īpašu trasi mazajiem
riteņbraucējiem no divu gadu vecuma.
‣ Plānots uzstādīt trīs āra trenažierus Morē.

KULTŪRĀ

‣ Tiks veikta Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas projekta
izstrāde.
‣ Allažu pagasta Tautas namā tiks
veikta elektropievada rekonstrukcija
slodzes palielināšanai, iegūstot jaunu
gaismas un apskaņošanas tehniku.

Andžs, Juliāns, Kims, Elārijs, Keisijs, Marsels, Raido, Ragnārs. Otrais
vārds dots 31 bērnam no novadā
deklarētajiem jaundzimušajiem.
Kopš 2012.gada Siguldas novada
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveic novadā
dzimušos un viņu ģimenes. Mazie
novadnieki kā dāvinājumu no pašvaldības saņem īpaši veidotu monētu, kurā iegravēts novada ģerbonis
un mazuļa dzimšanas gads. 2014.
gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi un viņu ģimenes tiks godinātas
7.februārī.
Jāatzīmē, ka portāla „NeoGeo.lv”
pētījums liecina, ka Sigulda ir vienīgā no 20 iedzīvotāju skaita ziņā
lielākajām Latvijas pilsētām, kurā
kopš 1990.gada, lai arī neliels (+1%),
bet ir iedzīvotāju pieaugums.
Pērn, 2014.gadā, jaundzimušo
pabalstos Siguldas novada pašvaldība ir izmaksājusi turpat 66
tūkstošus eiro. Vienreizējs pabalsts
par jaundzimušo bērnu Siguldas
novadā ir 320 eiro apmērā, un to
var saņemt par katru novadā deklarēto jaundzimušo tie vecāki, kuri
Siguldas novadā deklarējuši savu
pamata dzīvesvietu 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.
‣ Siguldas Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis” tiks veikts koncertzāles un
telpu kosmētiskais remonts, kā arī
fasādes dekoratīvā apmetuma atjaunošanas darbi.
‣ Mores pagasta Tautas namā tiks
veikts foajē un labierīcību remonts.
‣ Siguldas pagasta Kultūras namā
tiks veikti lielās zāles un skatuves grīdas uzlabošanas darbi.
‣ Pašvaldība turpinās sniegt līdzfinansējumu izglītības un kultūras projektu realizēšanai.
Turpinājums 3.lpp. w
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Pašvaldība iesaistīsies
Ēnu dienas aktivitātēs
11.februārī Latvijā norisināsies kārtējās Ēnu dienas, kad skolēniem
būs iespēja iejusties kādā no savām sapņu profesijām un izzināt sev
interesējošā amata pārstāvja ikdienas pienākumus. Siguldas novada
pašvaldība Ēnu dienās iesaistās jau sesto gadu, sniedzot iespēju skolēniem aktīvi sekot līdzi pašvaldības speciālistu darbam.
Šogad Siguldas novada pašvaldība skolēniem piedāvā kļūt par klientu
apkalpošanas speciālistu, policijas inspektoru, Tūrisma informācijas centra konsultantu, PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktores vai Domes
priekšsēdētāja vietnieku „ēnām”.
Pašvaldības darbiniekiem tikšanās ar „ēnām” ir laba iespēja sniegt jauniešiem ieskatu savā ikdienā un ieinteresēt nākamos Siguldas novada pašvaldības speciālistus.
Ēnu diena ir populāra izglītības akcija ne tikai Latvijā, kur tā notiek kopš
1999.gada, bet arī visā pasaulē. Tās laikā skolēni apmeklē iecerēto darbavietu un pusi dienas vēro un iesaistās interesējošās profesijas pārstāvja
darbā. Šīs aktivitātes mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un
nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši
sagatavoties darba tirgum.
Siguldas novada pašvaldība aicina skolēnus līdz 4.februārim vortālā
www.enudienas.lv reģistrēties sev vēlamajai vakancei.

Gaujas nacionālo parku
popularizē starptautiskās
izstādēs

Ar dalību vienlaikus divos ievērojamos Eiropas tūrisma gadatirgos
Gaujas nacionālajā parkā (Gaujas
NP) esošās pašvaldības uzsākušas
2015.gada tūrisma izstāžu sezonu, ar zīmolu „Enter Gauja” popularizējot
vienotu tūrisma piedāvājumu Gaujas NP.
Pirmā izstāde, kuras laikā apmeklētāji tika aicināti uz Gaujas NP, bija izstāde
„Vakantiebeurs 2015”, kas no 13. līdz 18.janvārim norisinājās Nīderlandē, Utrehtā.
Tā ir viena no lielākajām tūrisma izstādēm Eiropā, kuras mērķa tirgus ir tieši gala
patērētājs. Pagājušajā gadā izstādi apmeklēja vairāk nekā 117 tūkstoši apmeklētāju. Ceļotāji no Nīderlandes ir aktīvā tūrisma piekritēji un brīvdienas labprāt
pavada dabā, tādēļ Gaujas NP popularizēšana šīs valsts iedzīvotājiem ir pārdomāts un mērķtiecīgs solis, lai veicinātu tūrisma eksportu, palielinot nīderlandiešu
īpatsvaru apmeklētāju kopējā skaitā.
Savukārt no 15. līdz 18.janvārim Helsinkos Somijā risinājās Ziemeļeiropas lielākais tūrisma gadatirgus „Matka 2015”. Pagājušajā gadā izstādi apmeklēja vairāk
nekā 70 tūkstoši apmeklētāju, to skaitā – ievērojams skaits tūrisma profesionāļu
no Skandināvijas un Krievijas.
Starptautiskā tūrisma izstāde „Adventur 2015”, kas no 23. līdz 25.janvārim
norisinājās Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, bija jau trešā tūrisma izstāde šogad,
kurā tika popularizēts Gaujas NP, kura stends veidots ar galveno ideju atainot
leģendām apvīto Gaujas senleju un plašās aktīvo piedzīvojumu iespējas, kuras
ļoti koncentrētā veidā baudāmas visā parka teritorijā.
Jau iepriekš ziņots, ka Gaujas NP teritorijā esošās pašvaldības – Siguldas, Cēsu,
Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Kocēnu un Inčukalna novada pašvaldība – kopš 2012.gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa
veicināšanai. 2015.gadā kopīgi tiek plānota dalība 11 starptautiskās tūrisma izstādēs Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Vācijā
un Polijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts
ar zīmolu „Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika
prezentēts 2013.gadā.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstu.

Piedalies aptaujā un izvērtē pašvaldības darbu!
Siguldas novada pašvaldība no 2.februāra līdz 8.martam aicina novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā, paužot viedokli par novada attīstību, pašvaldības
darbu, sadarbību ar iedzīvotājiem, klientu apkalpošanu un citiem pašvaldības
darba pilnveidei nozīmīgiem jautājumiem.
Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem
būs iespējams iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā un www.sigulda.lv.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi piedalīties aptaujā un paust savu viedokli, lai kopīgi pilnveidotu pašvaldības darba un pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti,
sekmējot novada attīstību.
Anketas drukātā versija būs pieejama pašvaldības informatīvā izdevuma
„Siguldas Novada Ziņas” februāra izdevumā.

SiguldasNovadaZiņas

Parakstīts līgums par XXIII Starptautisko Siguldas
Opermūzikas svētku norisi
No 31.jūlija līdz 2.augustam gleznainā Siguldas
pilsdrupu estrāde un Siguldas pils komplekss kļūs
par greznu ietvaru izcilam mūzikas notikumam –
XXIII Starptautiskajiem Siguldas Opermūzikas
svētkiem, kuros, kā ierasts, būs iespēja dzirdēt
gan Latvijas, gan pasaules izcilākos operdziedātājus. Lai vienotos par sadarbību pasākuma organizēšanā, 27.janvārī Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un biedrības „Siguldas Opermūzikas svētki” valdes loceklis un XXIII
Starptautisko Siguldas Opermūzikas svētku organizators Dainis Kalns parakstīja sadarbības līgumu.

Foto: Alberts Linarts
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Informācija par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadā
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” pašvaldība maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru kārtējam taksācijas gadam nodokļu maksātājam nosūta līdz 15.februārim.
Gadījumos, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz 15.februārim maksāšanas paziņojumu nav saņēmis, mēneša laikā par to jāinformē Siguldas novada pašvaldības nodokļu administratore Kristīne Bērze,
sūtot vēstuli uz e-pastu kristine.berze@sigulda.lv vai zvanot uz tālruni 67385830.
Nekustamā īpašuma nodoklis
maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa
gada summas. Nodokli var maksāt
arī reizi gadā avansa veidā. Informējam, ka saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.pantu
par nodokļu maksājuma samaksas
termiņa nokavējumu maksātājam
tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto
dienu.
Lai iegūtu aktuālo informāciju
par nekustamā īpašuma nodokli,
nodokļa maksātāji var izmantot
portālu www.epakalpojumi.lv.
Aicinām juridiskās un fiziskās personas – NĪN maksātājus – pieteikties
maksāšanas paziņojuma saņemšanai savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai
notiek portālā www.epakalpojumi.lv
vai iesniedzot iesniegumu Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā.

Šajā portālā nekustamā īpašuma
‣ par būvi, kurai pārsniegts normanodokļa maksātāji var pieteikties tīvajos aktos noteiktais kopējais būvpakalpojumam saņemt atgādināju- darbu veikšanas ilgums – 3% apmērā;
mu par nekustamā īpašuma nodokļa
‣ par būvēm, kuru būvniecībai pirms
apmaksas termiņa tuvošanos arī īs- 2013.gada 1.jūlija ir izsniegta būvatziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). ļauja, bet tās derīguma termiņš beiAtgādinājuma vēstule uz norādīto dzies līdz 2013.gada 31.decembrim un
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas būves nav nodotas ekspluatācijā, un
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS būvatļauja nav atjaunota, piemēro noveidā – maksāšanas termiņa samak- dokļu likmi 3% apmērā.
sas dienā.
Informējam, ka 2014.gada 17.deSiguldas novada pašvaldības no- cembrī tika pieņemti jauni saistošie nodokļu administratore atgādina, ka NĪN teikumi par atvieglojumu piemērošanu
maksātājam – juridiskai personai – nekustamā īpašuma nodokļa maksāmēneša laikā no NĪN maksāšanas tājiem. Ar saistošajiem noteikumiem
pienākuma rašanās brīža turpmākai var iepazīties Siguldas novada pašsaziņai ar NĪN administratoru ir jāpa- valdības informatīvajā interneta vietnē
ziņo sava elektroniskā pasta adrese www.sigulda.lv, sadaļā „Būvniecība” –
„Nekustamais īpašums”.
(e-pasts kristine.berze@sigulda.lv).
Aicinām NĪN maksātājus sakārJautājumu vai neskaidrību gadījutot savus nekustamos īpašumus, jo mos par nekustamā īpašuma nodokļa
2015.gadā paaugstināta nodokļu lik- jautājumiem lūdzam vērsties Siguldas
me tiek noteikta:
novada pašvaldības Pakalpojumu cen‣ par neapstrādātu lauksaimnie- trā Raiņa ielā 3, Siguldā, pie nodokļu
cībā izmantojamo zemi – 4,5% ap- administratorēm vai zvanīt uz tālrumērā;
ņiem 67895796, 67385830. Elektro‣ par vidi degradējošu, sagruvušu niskā saziņa notiek pa šādiem
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi – e-pastiem: kristine.berze@sigulda.lv
3% apmērā;
vai anita.picka@sigulda.lv.

Sociālais dienests plāno uzsākt strukturālas reformas
un pilnveido iekšējo kontroli
Jau ziņots, ka Siguldas novada Dome janvāra sākumā saņēma Valsts
kontroles revīzijas ziņojumu „Siguldas novada pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”.
Siguldas novada Sociālā dienesta
darbinieki, reaģējot uz Siguldas novada Domes vadības rīkojumu, ir rūpīgi
pārskatījuši visas 36 lietas, uz kurām
norādīts 2014.gada 23.decembrī saņemtajā Valsts kontroles atzinumā un
2015.gada 7.janvārī no Valsts kontroles saņemtajā klientu lietu sarakstā.
Dienesta vadītāja ir sazinājusies ar
Valsts kontroli, lai precizētu informāciju par konkrētiem Valsts kontroles norādītajiem gadījumiem, jo datubāzēs,
kurām Sociālā dienesta darbiniekiem ir
pieeja, nav datu, kurus par konkrētajām personām sniegusi Valsts kontrole.
Apkopotā informācija par katru Valsts
kontroles gadījumu tiks pārskatīta
Sociālā dienesta pārstāvju un Domes

vadības tikšanās laikā februāra sākumā, un, ja tiks konstatēta iedzīvotāju
negodprātīga rīcība, pašvaldība veiks
izmaksāto pabalstu atgūšanu. Tāpat
pēc Valsts kontroles norādīto gadījumu pārbaudes tiks izvērtēta attiecīgo
Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta darbinieku atbildība.
Reaģējot uz Valsts kontroles norādījumiem, lai turpmāk efektīvāk izvērtētu personu ienākumus un materiālo
stāvokli, izslēgtu iespēju negodprātīgiem datu iesniedzējiem nepamatoti
iegūt trūcīgas personas statusu vai
saņemt pabalstus, Sociālajā dienestā
ir uzsāktas strukturālas reformas un,
sākot no februāra, tiks pilnveidota
iekšējā kontrole. Tāpat Sociālais die-

nests ir iesniedzis Domei plānu Valsts
kontroles norādīto pārkāpumu novēršanai un Sociālā dienesta darba uzlabošanai, ko Valsts kontrole uzdevusi
novērst viena gada laikā – līdz 2016.
gada 4.janvārim.
Lai noteiktu papildu kritērijus sociālo pabalstu saņemšanai, ir uzsākta saistošo noteikumu Nr.49 „Par
materiālās palīdzības pabalstiem
Siguldas novadā” un Nr.50 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” grozījumu izstrāde, kuros tiks konkretizēta ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana, kā arī akcentēta
klienta atbildība par pilnīgu un patiesu pieprasīto ziņu sniegšanu un
atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

SiguldasNovadaZiņas
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Pašvaldība nav apmierināta ar ielu un ceļu uzturēšanu ziemā;
tiek veiktas pārrunas ar ceļu uzturētājiem
Tāpat iedzīvotāji ar pretenzijām var
Siguldas novada pašvaldība 2014.gadā, izsludinot iepirkuma procedūru, noslēdza līgumu par novada ceļu uzturēšanu ziemā. Iepirkumu uzraudzības birojs 2014.gada 21.jūlijā ir apstiprinājis vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā vērsties pie ceļu uzturētājiem:
‣ Siguldas pilsētas un pagasta tepiedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos, no kura izriet, ka pašvaldība iesūtītajos iepirkumu dokumentos nedrīkst vērtēt kritērijus, kas vērsti uz pretendenta, nevis piedāvājuma izvērtēšanu, piemēram, ritorijā ceļu uzturēšanu ziemā veic SIA
vērtēt pretendenta pieredzi (darbības gadi, objektu skaiti, veiktās piegādes), personāla pieredzi (piedāvāto ekspertu „Eco Baltia vide” (atbildīgā persona
pieredze), atsauksmju skaitu, uzņēmuma apgrozījumu, kā arī to, vai tā ir uzņēmuma pamata vai blakus nodarbo- Edgars Mūrnieks, tālrunis 27794441,
šanās. No tā izriet, ka pašvaldība var iestrādāt iepirkuma nolikumā normu, ka uzņēmējam konkrētā pakalpojuma e-pasts edgars.murnieks@jumis.lv),
‣ Siguldas, Allažu un Mores pasniegšanā jābūt piecu gadu pieredzei un konkrētam skaitam tehnisko vienību. Ja pretendents ir izpildījis šīs prasības,
pašvaldībai nav tiesību vērtēt papildu kritērijus, kā vien vadīties pēc lētākās cenas, jo šāda tipa iepirkumu procedū- gasta teritorijā ceļu greiderēšanu veic
SIA „DGR serviss” (atbildīgā persona
rās nav objektīvu kritēriju, ko izvērtēt saimnieciski izdevīgāka piedāvājuma saņemšanai.
Kaspars Liepiņš, tālrunis 29244301,
Pašvaldības iepirkuma procedūrā
Pašvaldības speciālisti regulāri ap- vēm, ielām un ceļiem Siguldas novadā. e-pasts dgr.serviss@gmail.com).
piedāvājumu iesniedza pieci preten- seko novada ielas un ceļus, to uzturē- Šis reģistrs darbojas jau vairāk nekā
Atgādinām, ka iepirkuma nolikums
denti, un visi pretendentu piedāvājumi šanas kvalitāti un ir secinājuši, ka uz- divas nedēļas, un Pakalpojumu centrā par ceļu uzturēšanu ziemā paredz,
bija sagatavoti atbilstoši normatīva- ņēmēji ne vienmēr nodrošina iepirkuma iespējams ziņot par neiztīrītiem ceļiem ka ielu un ceļu uzturētājiem tīrīšana
jiem aktiem un iepirkuma nolikumam, nolikumā par ceļu uzturēšanu ziemā vai arī nekvalitatīvi veiktu darbu. Iedzī- jāveic tad, kad irdena sniega kārta
kā rezultātā likumā noteiktā kārtībā noteiktās prasības. Siguldas novada votāji, nosaucot vārdu, uzvārdu, tālru- pārsniedz 10 centimetrus. Ielām un
tika izvēlēti pretendenti ar viszemāko pašvaldība jau vairākkārt ir veikusi ņa numuru, nesakopto ielu vai ceļu, kā ceļiem jābūt attīrītiem līdz plkst.7.00.
cenas piedāvājumu, attiecīgi Siguldas pārrunas ar ceļu uzturētājiem, pārru- arī laiku, kad konstatēts konkrēts ga- Intensīvas snigšanas gadījumā ielu
pilsētas un pagasta teritorijā ceļu uz- nājot izpildītā darba kvalitāti un nepie- dījums, tiek aicināti zvanīt uz pašval- attīrīšana no sniega jāveic četru
turēšanu ziemā veic SIA „Eco Baltia ciešamos uzlabojumus, kā arī sniedzot dības bezmaksas informatīvā tālruņa stundu laikā, bet ceļu un laukumu –
numuru 80000388 un nodot informā- sešu stundu laikā no snigšanas sāvide”, bet Siguldas, Allažu un Mores informāciju par iedzīvotāju sūdzībām.
pagasta teritorijā ceļu uzturēšanu
Lai operatīvi apkopotu nepilnības ciju pašvaldības Klientu apkalpošanas kuma, ņemot vērā prioritātes. Prioveic SIA „DGR serviss”. Ietves Siguldas ceļu uzturēšanā, pašvaldība ir izveido- nodaļas speciālistiem, kuri apkopo ritārais maršruts ir pašvaldības ielas
pilsētas teritorijā uztur KS „Gartens jusi reģistru, kurā tiek fiksēta informā- informāciju un informē pakalpojuma un ceļi, pa kuriem pārvietojas sabiedcija par nekvalitatīvi notīrītajām iet- sniedzēju.
riskais transports un notiek skolēnu
Sigulda”.

Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības budžets 2015.gadam
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

INFRASTRUKTŪRĀ

‣ Līdz ko būs apstiprināti Ministru
kabineta noteikumi, kas nosaka Eiropas Savienības fondu finansējuma
piešķiršanas nosacījumus, tiks uzsākta Zinātnes ielas rekonstrukcija.
‣ Asfaltseguma rekonstrukcija
plānota: Televīzijas ielas posmā no
Dārza līdz Līvkalna ielai, Dārza ielas posmā no Nītaures līdz Televīzijas ielai, Līvkalna ielas posmā no
Krišjāņa Barona līdz Televīzijas ielai,
Allažos, Klusās ielas posmā no autoceļa V58 līdz dzīvojamajām ēkām,
izbūvējot arī gājēju ietvi.
‣ Asfaltseguma renovācija un ceļa
apmaļu nomaiņa plānota: Pils ielas
posmā no Ausekļa līdz Krišjāņa Barona ielai, Cēsu ielas posmā no Raiņa
līdz Pils ielai, Jāņa Poruka ielas posmā no Cēsu ielas līdz automašīnu
stāvlaukumam, Nītaures ielas posmā no Pulkveža Brieža līdz Rožu ielai,
Dārza ielas posmā no Nītaures līdz
Krišjāņa Barona ielai, Krišjāņa Barona ielas posmā no Atbrīvotāju līdz
Dārza ielai, Mednieku ielas posmā no
Kungu gatves līdz Krimuldas muižai.
‣ Grants seguma pārbūve uz asfaltsegumu plānota šādās ielās: Paparžu ielas posmā no Televīzijas līdz
Doņu ielai, Strēlnieku ielas posmā no
Nītaures līdz Melioratoru ielai, Melioratoru ielas posmā no Strēlnieku
līdz Vildogas ielai.
‣ Gājēju ietves plānots izbūvēt:
Strēlnieku ielas posmā no Gāles
ielas līdz TC „Šokolāde”, Nākotnes
ielas posmā no Tilta ielas līdz autobusa pieturai.
‣ Automašīnu stāvlaukumus plānots izbūvēt pie bērnudārza „Saulīte”
gan Institūta ielā, gan Mores ielā.
‣ Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana, daudzdzīvokļu māju biedrībām piesaistot

pašvaldības līdzfinansējumu, tiks Jūdažu, Purva, Strēlnieku ielā, kā
veikta Leona Paegles ielā 4 un 12, arī pie Siguldas novada iestādēm,
Pulkveža Brieža ielā 24 un Jāņa Po- Krimuldas sanatorijas, Mores paruka ielā 14.
gasta centrā, Allažmuižas un Stīve‣ Tiks veikti sagatavošanas darbi ru pieturvietās.
vairāku ielu asfaltseguma nomai‣ Plānota Siguldas pagasta adņai turpmākajos gados: Kalna ielas ministrācijas telpu pārplānošana un
posmā no Noliktavu ielas līdz šose- pārbūve.
jai A2, Pulkveža Brieža ielas posmā
‣ Plānots demontēt vidi degrano Jaunatnes līdz Gāles ielai, Miera dējošus objektus prioritārā secībā,
ielas posmā no Līvkalna ielas līdz Si- sākot ar objektiem Augļu ielā, Sēļu
guldas pilsētas kapiem, Allažu ielas ielā, Allažu pagasta „Upēs”, Peltēs,
posmā no Pulkveža Brieža līdz Sta- kā arī citviet.
cijas ielai.
SOCIĀLAJĀ JOMĀ
‣ Tiks veikti sagatavošanas darbi
‣ Sociālais dienests plāno uzlavairāku ielu grants seguma sakārtošanai turpmākajos gados: Helmaņa bot klientu apkalpošanu.
‣ Plānots veikt strukturālas
ielas posmā no Graudu līdz Jūdažu
ielai, Kuršu ielas posmā no Skolas pārmaiņas Siguldas novada pašlīdz Atbrīvotāju ielai, Cīruļu ielas valdības Sociālajā dienestā, ņemot
posmā no Līvkalna līdz Kuršu ielai, vērā auditu ziņojumus, kā arī saņekā arī ceļa posmam pie Allažu pa- mot arvien jaunas valsts deleģētas
funkcijas pašvaldībām.
gasta pārvaldes.
‣ Sociālajā dienestā tiks turpi‣ Tiks veikti sagatavošanas darbi
vairāku ielu pārbūvei no grants se- nāta projekta aprobācija – raksguma uz asfaltsegumu turpmākajos tiska materiāla izstrāde novadu
gados: Helmaņa ielas posmā no sociālajiem darbiniekiem par darbu
Dailes līdz Graudu ielai, Mazās Pē- ar vardarbībā cietušā bērna ģimeni
teralas ielas posmā no Līvkalna līdz dzīvesvietā pēc rehabilitācijas specializētajos krīžu un atbalsta cenPēteralas ielai.
‣ Tiks veikti sagatavošanas darbi tros.
‣ Siguldas pilsētas kapsētā tiks
vairāku gājēju ietvju izbūvei turpmākajos gados: Oskara Kalpaka ie- veikts zvanu torņa un trīs kapličas
las posmā no Raiņa līdz Parka ielai, lieveņu remonts.
Raiņa ielā krustojumā ar Ausekļa/
TŪRISMĀ
Dārza ielu, Jaunatnes ielas posmā
‣ Siguldas pils kompleksā tiks
no Strēlnieku līdz Pulkveža Brieža ielai, Krimuldas ielas posmā no veikta ēku un teritorijas tehnisko
šosejas P8 līdz Gaisa trošu vagona projektu izstrāde.
‣ Tiks veikta suvenīru tirdzniecības
ēkai, kā arī Nurmižu ceļam no Telenamiņu izveide Siguldas pils komvīzijas līdz Nākotnes ielai.
‣ Siguldas pilsētā plānota caur- pleksā.
‣ Tiks izveidotas sezonas ēdināšateku izbūve Meldru un Doņu ielā.
‣ Tiks veikta lietusūdens kana- nas pakalpojumu sniegšanas vietas
lizācijas sistēmas apsekošana, no- Livonijas ordeņa Siguldas pilī.
‣ Tiek plānota koncepcijas „Sigulvērtēšana un kartogrāfijas izstrāde.
‣ Siguldas novada ielu apgaismo- das novada norāžu un informācijas
juma modernizācija tiks veikta Doņu, nesēju” 1.kārtas ieviešana.

pārvadājumi. Pēc tam seko A1, B un
zemākas klases ielas un ceļi. Attīrot
ielas un ceļus no sniega, nedrīkst aizstumt ar sniega valni ietves, pieturas,
nobrauktuves piebraucamajiem ceļiem un ielām.
Lielākā daļa Siguldas novada ielu
tiek kaisītas ar smiltīm, savukārt
maģistrālie ceļi un ielas ar augstu
satiksmes intensitāti tiek kaisītas ar
sāli. Ielu un ceļu uzturēšanas ziemā
nolikums paredz, ar kādu materiālu
un kā tiek kaisītas ielas un ceļi Siguldas novadā, un ceļu uzturētājiem tas
jādara pēc vajadzības. Pašvaldības
speciālista rīkojums nepieciešams
vien tad, ja ir īpaši apstākļi – apledojums ziemas beigās, ārpuskārtas
kaisīšanas nepieciešamība pirms
publiskiem pasākumiem un līdzīgās
situācijās.
Ar iepirkuma dokumentiem, nolikumu un lēmumu par ceļu uzturēšanu ziemā iespējams iepazīties pašvaldības informatīvajā interneta
vietnē www.sigulda.lv.

Maija sākumā Siguldā
notiks Latvijas Stādu parāde
1. un 2.maijā Siguldas Svētku laukumā notiks 12.Latvijas Stādu parāde,
kurā piedalīsies stādu audzētāji no Latvijas, tā popularizējot un izceļot tieši
Latvijas stādu audzēšanas nozari.
Latvijas Stādu parāde Siguldā ir nozares apmeklētākais pasākums, kas ik gadu
pulcē lielāko daļu Latvijas stādu audzētāju, turklāt pasākums divu dienu garumā apmeklētājiem ir bez maksas. Šogad pasākuma tēma ir tradicionālās Latvijas
lauku sētas atspoguļojums, kas tiks veidots Siguldas Svētku laukuma centrā. Iedvesmu no izveidotā maketa varēs smelties ikviens apmeklētājs. Tāpat, kā jau
ierasts, Siguldas novada Kultūras centra speciālisti rūpēsies par patīkamu un
jautru noskaņu pasākuma dienās.
Līdz 16.februārim notiek dalībnieku reģistrācija Stādu parādei. Informācija par
dalības maksu, pieteikuma anketa, moduļu izvietojuma plāns un nolikums pieejams mājaslapā www.staduparade.lv

Siguldas novada pašvaldības Sociālais
dienests aicina darbā sociālo darbinieku/-ci
Prasības pretendentiem:
• profesionālā augstākā izglītība
sociālajā darbā (otrā līmeņa
profesionālā izglītība);
• normatīvo aktu, kas reglamentē
sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, pārzināšana;
• prasme sagatavot vēstules un
ziņojumus;
• labas komunikācijas, empātijas,
klausīšanās prasmes;
• prasme strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu
administrēšanas programmu
SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
• spēja ātri un patstāvīgi pieņemt
lēmumus nestandarta situācijās;
• latviešu valodas zināšanas C
līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas
zināšanas sarunvalodas līmenī.
Galvenie pienākumi:
• pieņemt klientus un izvērtēt
viņu vajadzības pēc sociālās
palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem;

•

organizēt un sniegt klientam
nepieciešamo sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus;
• veikt sociālā darba, sociālās palīdzības sniegšanas administrēšanu
programmā SOPA; veikt klientu
apsekošanu dzīvesvietā.
Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• intensīvu un atbildīgu darbu;
• profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
• stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• dzīves gājuma, izglītības un darba
pieredzes apraksts (CV).
Pieteikšanās termiņš un kārtība:
Pieteikuma dokumentus līdz 9.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu
kristine.freiberga@sigulda.lv vai pasta adresi Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dokumentus
šajā adresē var iesniegt arī personīgi.
Tālrunis uzziņām 67800966 (Sociālā
dienesta vadītāja Kristīne Freiberga).
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Skolas aicina iesaistīties
Pasaules čempionāta
novadu skolu kamaniņu sportā norisēs

Noskaidroti
Skolēniem nodrošinātas
slēpošanas trases un inventārs uzvarētāji
Pateicoties Siguldas novada pašvaldības atbalstam, Sporta un aktīvās atpūtas centrā (SSAAC) ikvienam novada skolēnam ir iespēja
slēpot un izmantot inventāru bez maksas.
Siguldas novada pašvaldība vairāku gadu garumā ir iegādājusies distanču slēpošanas inventāru novada skolām, kas šobrīd skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem sniedz iespēju distanču slēpošanas trasi un inventāru izmantot bez maksas.
Pieteikšanās kārtība: skolēnam SSAAC darba laikā jāpiesakās pie administratora, jānosauc vārds, uzvārds, skola, jāsaņem zīmoga atzīme Siguldas novada
skolu slēpošanas kartē (tā paliek glabāties SSAAC). Pateicoties šai sistēmai, nav
jāņem līdzi skolēna apliecība, lai apliecinātu savu piederību kādai no Siguldas
novada skolām.
Savukārt katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.17.00 līdz 19.00 ir iespēja kvalificēta distanču slēpošanas trenera Kaspara Kārkliņa vadībā bez maksas apgūt
un pilnveidot savas prasmes distanču slēpošanā.
Lai skolēni varētu piedalīties sporta aktivitātēs ārpus pilsētas centra, pašvaldība ir nodrošinājusi visas skolas ar distanču slēpošanas aprīkojumu, un janvāra
beigās PA „Siguldas Attīstības aģentūra” sadarbībā ar pašvaldības Sporta pārvaldi pie Allažu un Mores pamatskolas ir izveidojusi distanču slēpošanas trases,
kurās var slēpot gan slīdsolī, gan klasikā. Šādas trases nodrošinātas arī pie Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas pilsētas vidusskolas.

Jaunieši piedalās
starptautiskā projektā par
tehnoloģiju ietekmi
Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” jaunieši piedalījušies starptautiskā „Erasmus+” projektā, kas janvāra vidū norisinājās Turcijas trešajā lielākajā pilsētā Izmirā. Projektā piedalījās pārstāvji no Jordānas,
Ukrainas, Dānijas, Īslandes, Beļģijas, Turcijas un Latvijas.
Desmit dienu garumā pieci jaunieši darbojās projektā „Don’t let
technology take over you” (Neļauj tehnoloģijām sevi ietekmēt).
Jauniešu iniciatīvu centru „Mērķis” projektā pārstāvēja Klinta
Eigenfelde, Edgars Bajaruns,
Lelde Miķelsone, Ginta Bērziņa,
Alise Čandare un Dinārs Lintiņš.
Jauniešu apmaiņa tika balstīta uz
dažādām neformālās izglītības
metodēm. Projekta laikā jauniešiem nebija pieejams televizors,

mobilais tālrunis, dators un internets, tomēr katru dienu 30
minūtes bija iespēja sazināties ar
ģimeni.
Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tehnoloģiju
ietekmei uz cilvēkiem, parādīt to,
ka joprojām ir daudz dažādu iespēju, kā pavadīt laiku, neizmantojot modernās tehnoloģijas, pievērst lielāku uzmanību cīņai pret
moderno tehnoloģiju ietekmi.
Ginta Bērziņa

konkursā par
Siguldu

Siguldas novada skolu 7.klašu
komandas 20.janvārī piedalījās
konkursā „Sigulda aizrauj!”. Savas zināšanas par Siguldu apliecināja septiņas komandas: divas
komandas no Siguldas pilsētas
vidusskolas, trīs no Siguldas
Valsts ģimnāzijas un pa vienai no
Allažu pamatskolas un Siguldas
1.pamatskolas.
Konkursā skolēni atbildēja uz
jautājumiem par Siguldas novada
vēsturi, dabas objektiem un atpazina ievērojamos siguldiešus. Ar
interesi skolēni pildīja testu par
Siguldas sadraudzības pilsētām, kā
arī veica radošo uzdevumu – zīmēja
Siguldas monētu.
1.vietu konkursā ieguva 7.a klases komanda „Spieķīši” no Siguldas
pilsētas vidusskolas (sagatavoja
skolotāja E.Gaigalniece); 2.vietā –
Allažu pamatskolas komanda „Avotiņi” (sagatavoja skolotāja I.Puķe),
bet 3.vietu ieguva 7.b klases komanda „Mājās, Gauja” no Siguldas
pilsētas vidusskolas (sagatavoja
skolotāja A.Cvetkova). Atzinību ieguva komanda „Štoki” no Siguldas
1.pamatskolas, kā arī komandas
„Siguldas ieviņas”, „Tauta” un „Siguldieši” no Siguldas Valsts ģimnāzijas.
Anita Ūdre

Zili zaļi brīnumi „Ābelītē”
No 19. līdz 23.janvārim pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” norisinājās zinātniski pētnieciskā nedēļa „Zili zaļi brīnumi”, kuras laikā
ar eksperimentiem un idejām par pētnieciskām darbībām gan bērnus,
gan skolotājas bija aizrāvusi Pepija. Viņas vadībā tika atvērta „Pepijas
eksperimentu skola”. Visu šo nedēļu meitene ciemojās un līdzdarbojās
ikvienā grupā, bet noslēgumā katram bērnam izsniedza skolas beigšanas apliecību. Pepija kopā ar bērniem klausījās, cik atšķirīgi skan pudeles, kad tajās ieliets dažāds ūdens daudzums, mēģināja iegūt statisko
elektrību, pārliecinājās, ka priekšmeti, kas grimst tīrā ūdenī, sālsūdenī
peld, un veica daudz citu eksperimentu.
Šāda darbošanās ar eksperimentiem bērnudārzā „Ābelīte” notiek
jau otro gadu. Paplašinot bērnudārza materiālo bāzi, uzmanība tiek
pievērsta priekšmetiem, kas nepieciešami praktiskiem vērojumiem,
pētnieciskām darbībām, – dažādi
svari, mērtrauki, magnēti, dabas
materiāli, pārtikas vielas, sadzīves
priekšmeti un citi. Bērni ar interesi
eksperimentē ne tikai rotaļnodarbībās un pastaigu laikā, bet arī darbojas individuāli, veicot dažādus

pētījumus no grupā piedāvātajiem
un iepriekš kopā veiktajiem eksperimentiem.
Skolotājas ar gandarījumu vēro,
kā bērni vecākiem stāsta par to, ko
darījuši, kas izdevies, un cer, ka arī
vecāki mudinās un palīdzēs bērniem
saņemt atbildes uz jautājumiem par
apkārtējo pasauli, praktiski darbojoties un eksperimentējot.
Martā izglītības iestādē „Ābelīte”
notiks pieredzes apmaiņas pasākums Siguldas sadraudzības no-

vadu pirmsskolu pedagogiem, kurā
pedagogi dalīsies pieredzē par eksperimentu un pētnieciski izzinošo
darbību veikšanu pirmsskolas vecuma bērniem.
„Svarīgi ir nevis sniegt bērniem
gatavas zināšanas, bet mācīt vērot,
pētīt un domāt, secinājumus pielietojot dzīvē. Izmantojot daudzveidīgus materiālus un metodes, var panākt vēlamo rezultātu – bērni
mācību tematu apgūst ar interesi.
Pateicos pedagogiem par ieguldīto
darbu bērnu pētnieciskās darbības
nodrošināšanā un veikšanā ikdienā,
kā arī visiem bērnu vecākiem par
sadarbību šā uzdevuma realizēšanā.
Pats galvenais ir bērnos nenoslāpēt
ticību brīnumam un patieso prieku
par visu interesanto, kas ir ap
mums, lai veicinātu pasaules izzināšanas kāri,” saka iestādes vadītāja Kristīne Medne.
Inese Vītola, Inga Norvele

Lai sekmīgi noritētu plānotās Pasaules čempionāta kamaniņu sportā
aktivitātes, Siguldas novada pašvaldība aicina Siguldas novada skolas
iesaistīties Pasaules čempionāta skolu programmas īstenošanā, apgleznojot T-kreklus kādas dalībvalsts krāsās un piedaloties sportistu
parādes alejas veidošanā atklāšanas ceremonijas laikā 13.februārī no
plkst.17.30 līdz 18.15 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.
Skolēnu līdzdalība Pasaules
čempionāta aktivitātēs dos iespēju
klasēm nopelnīt punktus Siguldas
novada pašvaldības rīkotajā konkursā „Gada labākā klase Siguldas
novadā”, ja aktivitātē būs piedalījušies vismaz 50% skolēnu no attiecīgās klases.
Pieteikties sportistu parādes
alejas veidošanai var līdz 5.februārim, sūtot pieteikumu uz e-pastu
zanda.abzalone@sigulda.lv. Pieteikumā jānorāda skola, klase, plānotais skolēnu skaits dalībai sportistu

parādes alejas veidošanā, kā arī
kontaktpersonas tālruņa numurs
un e-pasts.
Akcijā īpaši tiek aicināti iesaistīties 7.–9.klašu skolēni, bet priecāsimies arī par jaunāku klašu izrādīto
aktivitāti. Tāpat aicinām ikvienu Siguldas novada iedzīvotāju un viesi
nepalikt mājās, bet iesaistīties Pasaules čempionāta norisēs Siguldā.
Jau ziņots, ka Pasaules čempionāts kamaniņu sportā ir 2015.gada
atbildīgākās un nozīmīgākās sacensības kamaniņu sportā pasaulē.

Itāļu virtuves meistarklase
Siguldas 1.pamatskolā

2014./2015.mācību gadā Siguldā dzīvo un mācās viesskolniece
no Itālijas Džūlija (Giulia). Meitene
mācās Siguldas Valsts ģimnāzijas
11.klasē, bet brīvos brīžos iepazīst Latvijas kultūru, tradīcijas, kā
arī palīdz latviešu bērniem iepazīt
Itālijas pavārmākslu. Janvāra vidū
Džūlija viesojās Siguldas 1.pamatskolā pie pavārmākslas pulciņa
dalībniekiem. Itālijas mēneša ietvaros pulciņa dalībniekiem bija
lieliska iespēja iepazīt Itālijas nacionālos ēdienus.
Pavārmākslas pulciņa nodarbība
notika divās valodās – angļu un
latviešu. Džūlija mācīja gatavot tiramisu un ņoki (gnocchi) – nelielas
klimpas, ko gatavo no vārītu kartupeļu masas. Ņokus pasniedz ar tomātu
vai gaļas mērci. Nodarbībā bija iespēja gatavot arī pastu (makaronus). Pēc
tam visu varēja arī nogaršot!

Bērnudārzs „Pasaciņa” atzīmē gada jubileju. 13.janvārī Pepija un Klauns
aicināja bērnudārza „Pasaciņa” bērnus un darbiniekus uz jautrām rotaļām un
dziesmām, lai kopā nosvinētu bērnudārza pirmo dzimšanas dienu. Katra grupiņa ieradās ar īpaši sagatavotu sveicienu savam bērnudārzam, vēlot draudzīgu kolektīvu, daudz bērnu dārziņā un ilgus pastāvēšanas gadus.
Bērnudārzā „Pasaciņa” ciemojas Siguldas 1.pamatskolas skolēni.
14.janvārī bērnudārza vecākās grupas bērni un skolotājas sagaidīja 3.klases
skolēnus. Tikšanās laikā bērni iepazinās ar bērnudārzu, minēja mīklas, dziedāja dziesmas un aktīvi pavadīja laiku. Ar lielu prieku un interesi skolas bērni rotaļājās leļļu stūrītī un gremdējās atmiņās par laiku, kad paši apmeklēja
bērnudārzu.
Bērnudārza „Ieviņa” bērni apmeklē zinātkāres centru „Zili brīnumi”.
Lai iedvesmotu audzēkņus un pateiktu paldies par padarīto Ekoskolu Globālajās Rīcības dienās, Vides fonds Siguldas bērnudārza „Ieviņa” sagatavošanas
grupas bērniem pasniedza balvu – zinātkāres centra „Zili brīnumi” apmeklējumu Rīgā, kurā bērni viesojās 20.janvārī, uzzinot: vai iespējams iziet cauri sienai, kustināt priekšmetus, tiem nepieskaroties, vai spuldzīti var iedegt, turot
to rokā un bez elektrības vadu savienojuma, un kā smadzenēm likt darboties
efektīvāk.
Skatuves runas konkurss Siguldas pilsētas vidusskolā. Janvāra vidū
Siguldas pilsētas vidusskolā notika skatuves runas konkurss sākumskolas
skolēniem. Žūrijas vērtējumam tika nodoti 33 priekšnesumi, un uz novada
konkursu tika izvirzīti: Ieva Sofija Bundziņa, Marta Smilga, Roberts Būda,
Laura Egle, Sonora Ksenija Zaksa, Anna Kupča, Oto Cillinbergs.
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Koris „Atvars” plūc uzvaras
laurus starptautiskā konkursā

10. un 11.janvārī jauktais koris „Atvars” (mākslinieciskais vadītājs
Jānis Baltiņš) un sieviešu koris „Teiksma” (diriģente Maija Feldmane)
ar Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu piedalījās XI starptautiskā garīgās mūzikas festivāla „Sudraba zvani” koru konkursā Daugavpilī. Koris „Atvars” konkursā izcīnīja galveno balvu, savukārt koris
„Teiksma” C kategorijā ar 78,5 punktiem ieguva II pakāpes diplomu.
Konkursa dalībniekiem katrā kategorijā bija jāizpilda trīs skaņdarbi: divi garīgās mūzikas skaņdarbi,
viens – brīvi izvēlēts skaņdarbs. Visās kategorijās vismaz viens skaņdarbs bija jāizpilda a cappella. Pa-

pes diplomu, līdz ar to tika izvirzīts
finālam – cīņai par galveno balvu.
No 66 kolektīviem finālā, kas
notika Latviešu kultūras centra
koncertzālē, uzstājās tikai septiņi
kolektīvi, kuru konkurencē koris
„Atvars” izcīnīja galveno balvu –
vadījumā bija iespējams izmantot Grand prix.
tikai akustiskos instrumentus. Koris
Festivāla vokālo ansambļu un
„Atvars” piedalījās divās konkursa koru konkursā piedalījās kolektīvi
kategorijās – D kategorijā „Jauktie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
kori” un K kategorijā „Mūsdienu ga- Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Sorīgā mūzika”, abās iegūstot I pakā- mijas un Ungārijas.

Apkopoti aptaujas dati par kultūras
pasākumu apmeklētību Siguldas novadā
Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde 2014.gada decembrī organizēja aptauju par kultūras pasākumu apmeklētību Siguldas novadā. Kultūras pārvaldes speciālisti vēlējās uzzināt, cik aktīvi Siguldas novada iedzīvotāji apmeklē kultūras pasākumus, kā arī noskaidrot, kuri ir visiecienītākie
kultūras notikumi novadā. Aptaujā tika ietverti arī jautājumi par Siguldu kā
Rīgas partneri projektā „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”.
Iegūtie dati tiks izmantoti Siguldas novada kultūras un sabiedriskās dzīves uzlabošanai un attīstībai. Aicinām iepazīties ar aptaujas kopsavilkumu.
‣ 76% respondentu uzskata, ka
Siguldas novadā ir viņu interesēm
un vēlmēm atbilstošs kultūras pasākumu piedāvājums.
‣ Apmēram trešā daļa aptaujāto
pēdējā gada laikā apmeklējuši kultūras pasākumus (piemēram, teātris, kino, opera, muzeji, galerijas,
brīvdabas pasākumi) biežāk nekā
reizi mēnesī. 60% apmeklē pasākumus retāk nekā reizi mēnesī.
‣ Novērtējot iespējas apmeklēt
kultūras pasākumus Siguldas novadā (piemēram, teātris, kino, opera,
muzeji, galerijas, brīvdabas pasākumi) ar atzīmi no 1 līdz 10, respondentu vidējais vērtējums bija 7.
‣ Siguldas novadā visapmeklētākais pasākums ir Siguldas Novada svētki. Tos apmeklē gandrīz
18% respondentu. Otrajā vietā ar

nepilniem 12% ierindojas Ziemas
festivāls, trešo vietu dala Dabas
koncertzāle un Muzikālās brokastis
Siguldas Jaunās pils dārzā.
‣ 58% respondentu labāk patīk
tādi pasākumi, kuros var tikai skatīties, taču 28% labprāt gribētu arī
līdzdarboties.
‣ Tikai 8% Siguldas novada iedzīvotāju pēdējā gada laikā nav piedalījušies nekādās aktivitātēs.
‣ Jautājot, kāda ir pirmā asociācija, domājot par Siguldas novadu, visbiežākās atbildes bija: daba,
skaistums un aizrauj!
Atbilžu kopsavilkums uz jautājumu par Siguldu kā Eiropas kultūras
galvaspilsētas partneri.
‣ Gandrīz 97% zināja, ka Sigulda ir
Rīgas partnere projektā „Eiropas kul-

Piedalies talantu konkursā!
26.februārī plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks Siguldas
novada talantu konkursa „Sev un saviem draugiem” 1.pusfināls, kurā aicināti piedalīties visu vecumu dalībnieki, pārstāvot dažādus mākslas žanrus.
Konkursā aicināti piedalīties Siguldas novada iedzīvotāji, kā arī tie, kuri
mācās un strādā Siguldas novadā.
Talantu konkursā var piedalīties dziedātāji, dejotāji, kustību grupas, skatuves runas mākslinieki (anekdotes,
skeči, dzejoļi un citi), kā arī tie, kuri
prot darīt kaut ko labāk nekā citi.
Konkursa atlases kārtas plānotas 26.februārī plkst.17.00, 23.aprīlī
plkst.17.00. Fināls notiks 14.maijā
plkst.17.00 Siguldas pagasta Kultūras namā.
Dalībniekus vērtē žūrija vismaz trīs
cilvēku sastāvā, no kuriem viens ir ar
profesionālo muzikālo izglītību, viens
deju speciālists un viens režisors.
Finālā katrā vecuma grupā tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji, skatī-

tāju simpātijas ieguvējs un sponsoru
balvu ieguvēji.
Ar plašākiem noteikumiem dalībai talantu konkursā „Sev un
saviem draugiem” aicinām iepazīties konkursa nolikumā, kas pieejams pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Aizpildītas pieteikumu anketas,
kas atrodamas nolikuma pieteikumā,
aicinām iesniegt rakstiski Siguldas
pagasta Kultūras namā vai sūtīt uz
e-pastu terezija.leimane@sigulda.lv
un atisprie@inbox.lv. Iesniegšanas
laiks – trīs dienas pirms pasākuma
datuma.
Plašāka informācija pieejama,
zvanot uz tālruni 26112886 (Terēzija)
vai 26127364 (Atis).

tūras galvaspilsēta”, un tikai mazliet
vairāk par 3% to bija palaiduši garām.
‣ Tāpat 73% zināja arī par pasākumu programmu, un 24% zināja tikai to,
ka Sigulda ir Rīgas partnere, bet par
programmu neko nezināja.
‣ 44% uzskatīja, ka programmā
bija pietiekami daudz tieši viņiem interesantu pasākumu, 40% bija grūti
atbildēt uz šo jautājumu.
‣ Mazliet mazāk par divām trešdaļām aptaujāto bija apmeklējuši tikai
dažus pasākumus, 18% apmeklēja
vairākus pasākumus, un piektā daļa
neapmeklēja nemaz.
‣ 27% respondentu informāciju par
Siguldas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas partneres pasākumiem ieguva medijos, 23% izdevumā „Siguldas
Novada Ziņas” un tikpat daudz vietnē
www.sigulda.lv.
‣ Ar vidējo atzīmi starp 7 un 8 respondenti atzīmēja Eiropas kultūras
galvaspilsētas pozitīvo lomu gan Siguldas novadā, gan Latvijā kopumā.
‣ Siguldas novada iedzīvotāji uzskatāmi par sava novada patriotiem,
jo uz jautājumu, vai Siguldas novadā
dzīvot ir labāk nekā jebkur citur Latvijā, atbildējuši ar vidējo atzīmi 9.
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„ B altais F lī ģ elis ”

Koncertzālē skanēs Vivaldi mūzika
Svētdien, 8.februārī, plkst.18.00 Siguldas koncertzālē „Baltais flīģelis”
skanēs Antonio Vivaldi brīnišķīgā mūzika dažādiem stīgu ansambļiem un klavesīnam.
Klausītājiem būs iespēja dzirdēt izcilā čellista Denisa Severina virtuozo spēli,
kā arī jauno talantu – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu un
maģistrantu – sniegumu dažādos ansambļu sastāvos un solo priekšnesumos.
Čellists Deniss Severins beidzis P.Čaikovska Maskavas Konservatoriju, studējis
Ženēvas Mūzikas augstskolā un Bāzeles Mūzikas akadēmijā. Apguvis arī baroka
čella spēli un kamermūziku. Patlaban Deniss Severins ir čella klases profesors
Ženēvas Mūzikas augstskolā, kur pasniedz arī baroka čellu un kamermūziku.
Koncerts tapis ar Šveices un Latvijas sadarbības projekta „Šveices pētnieku
aktivitātes Latvijā” atbalstu.
Biļetes par 7 eiro nopērkamas „Biļešu Paradīzes” kasēs, kā arī Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē.

Siguldas Jauniešu kamerorķestris
atklāj tautas mūzikas tradīcijas!
Šis gads Siguldas Jauniešu
kamerorķestrim paies gan Skolu
jaunatnes dziesmu svētku, gan arī
mēroga ziņā vēl nepieredzēta starptautiska projekta „Latvija – Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas” zīmē.
Sadarbība ar Bergenas jauniešu stīgu orķestri „Nesttun Unge Strykere”
aizsākās 2013.gada oktobrī, kad koncertzālē „Baltais flīģelis” tapa kopīgs
abu orķestru koncerts. Šī pārsteidzoši
pozitīvā pieredze aicināja neapstāties
un turpināt radošo sadarbību, meklēt
un iepazīt abu tautu mūziku, atklāt
kopīgo un atšķirīgo Latvijas un Norvēģijas muzikālajā mantojumā.
„Latvija – Norvēģija. Atklāj tautas
mūzikas tradīcijas” ir EEZ programmas
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” projekts. Radītās mākslinieciskās
vērtības – tautasdziesmu apdares –
tautas mūziku padara pieejamu un
saprotamu jauniešu auditorijai, atdzīvina jau piemirstās vērtības, aktualizējot Krišjāņa Barona, Emiļa Melngaiļa,
Andreja Jurjāna folkloristu darbu, kas
ar Dziesmu svētku kustības palīdzību
stiprināja tautas pašapziņu un radīja
priekšnoteikumus nacionālas valsts –

Latvijas – nodibināšanai.
Projekta ietvaros jau ir tapušas vairākas
jaunas tautasdziesmu un tautas melodiju apdares korim un orķestrim, kas
pirmatskaņojumus Latvijā piedzīvos
jau 30.janvārī un 4.februārī koncertos
Mālpilī un Vangažos. Šie koncerti ir nepieciešami arī tik svarīgajai skatuves
pieredzei, lai ar lielu atbildības sajūtu
un lepnumu varētu prezentēt latviešu
tautas mūziku mūsdienīgā mūzikas
ietērpā koncertā Bergenā Norvēģijā,
kur Siguldas Jauniešu kamerorķestra
muzikālie sabiedrotie būs Siguldas
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” koris, orķestris „Nesttun Unge Strykere”,
Bergenas zēnu koris un Bergenas meiteņu koris. Koncerts notiks slavenajā
Grīga hallē, kas pēc sava arhitektoniskā veidojuma līdzinās Siguldas koncertzālei: abas unikālās ēkas veidotas
improvizēta koncertflīģeļa formā.
Projekta otrā fāze vainagosies ar
latviešu un norvēģu tautas mūzikas
apdarēm korim un orķestrim, kas šā
gada oktobrī tiks atskaņotas koncertos Vidzemes koncertzālē Cēsīs un,
protams, mūsu „Baltajā flīģelī”.
Pēteris Plūme

Sarunu cikls „Zaļā Aktualitātes Mākslu skolā
2.februārī Mākslu skolā notiks nekā 40 grāmatu, 50 e-grāmatu un
dzīvesveida seriāls” Siguldas
un Garkalnes novada sko- interaktīvās spēles bērniem, kā arī

Siguldas pagasta Kultūras nams
aicina apmeklēt jaunu sarunu ciklu
„Zaļā dzīvesveida seriāls”.
15.februārī plkst.16.00 notiks tikšanās ar grāmatas „Zaļās receptes”
un „pH receptes” autori Ilzi Lipsku, un
tās laikā tiks runāts par minerālvielu
lādiņu un enerģijas avotu mūsu organismam – zaļo kokteiļu un pH līmeņa
uzturēšanas meistarklasi.
Savukārt 15.martā plānota tikšanās par bioloģisko saimniekošanu dārzā, bet 12.aprīlī būs iespēja satikties
ar zaļā dzīvesstila žurnāla „Vides Vēstis” galveno redaktori Anitru Toomu.
Sarunas tēma – videi draudzīga saimniekošana.
Papildu informācija par sarunu ciklu
pieejama pa tālruni 26112886 vai
e-pastu terezija.leimane@sigulda.lv.
Dalības maksa – 2 eiro.

lēnu skatuves runas konkurss, kura
dalībniekiem būs jārunā brīvi izvēlēts
prozas fragments un viens Raiņa vai
Aspazijas dzejolis. 2015.gads Latvijā
pasludināts par Raiņa un Aspazijas
gadu, UNESCO iekļāvis abu izcilo dzejnieku dzimšanas dienas starptautiskajā svinamo dienu sarakstā. Konkursā
piedalīsies arī vairāki Teātra nodaļas
un teātra studijas audzēkņi, kuri savu
uzstāšanās programmu sagatavojuši
skolotājas Ārijas Liepiņas-Stūrnieces
vadībā.
Līdz 12.februārim „Baltā Flīģeļa”
telpās aplūkojama Mākslas nodaļas
audzēkņu mācību darbu izstāde. Savukārt no 13.februāra līdz 5.martam
Mākslu skolas izstāžu telpā būs apskatāma mākslinieces Aijas Jasūnas
gleznu un bērnu grāmatu ilustrāciju
izstāde. Māksliniece ilustrējusi vairāk

daudzveidīgus dizaina priekšmetus.
Mūzikas nodaļas audzēkņi regulāri piedalās dažādos konkursos. Jau
5.februārī gaidāms kora klases audzēkņu solo dziedāšanas konkurss
Cēsīs „Vidzemes Cīrulīši”, kurā piedalīsies četri skolotājas Solveigas Vītoliņas audzēkņi. Repertuārā iekļautas
latviešu tautasdziesmas un pazīstamu latviešu komponistu oriģināldziesmas.
Mārupes Mūzikas un mākslas skola
sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu
rīko 2.Latvijas mūzikas skolotāju
festivālu „Skolotāja meistarklase
skolēniem”. Festivāls notiek līdz
28.februārim dažādās mūzikas un
mākslas skolās. Festivāla noslēguma
koncerts izskanēs „Baltajā flīģelī”
28.februārī plkst.16.00.
Ineta Stepiņa
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tautas slēpojums
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Foto: Alberts Linarts

Vieglatlēti izcīna medaļas
starptautiskās sacensībās

18.janvārī Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā tika aizvadīts
tradicionālais tautas slēpojums „Sigulda 2015”, kas pulcēja vairāk
nekā simt slēpot gribētāju – 128 dalībniekus. Bērni slēpoja divus apļus
stadionā, kopā veicot 400 metru, bet vīru elites grupai brīvajā stilā bija
jāveic visgarākā distance – 16 kilometri.
Vīriem elites grupā uzvarēja Gints Lūsis no Talsiem, 2.vietā – Nauris
Neimanis, 3.vietā ierindojās Mareks Lācis. Dāmām elites grupā startēja tikai viena dalībniece – Laima Klauža, kura pirms nedēļas bija ieguvusi 3.vietu Latvijas čempionātā klasiskajā stilā. S21 grupā uzvarēja Madara Alberte,
savukārt vīriešiem V21 grupā 12 kilometru distancē ar laiku 32:59,4 ātrākais bija Oskars Urbanovičs.
S55 grupā Vizbulīte Rukkalna 6 kilometru distancē bija vairākas minūtes
ātrāka par Tamāru Kosmačevu (2.vieta) un Ingrīdu Veikšu (3.vieta). Vīri šajā
vecuma grupā slēpoja trīs apļus jeb 9 kilometrus, un uzvarēja Aigars Lūsis.
Minūti aiz viņa finišēja Pēteris Serovs, bet vēl vienu minūti vēlāk finiša spurtā 3.vietu ieguva Aivars Gabliks. Sīkāku sacensību rezultātu apkopojumu
iespējams apskatīt interneta vietnē www.ba2.lv.

Siguldas Sporta skolas vieglatlēti 10.janvārī piedalījās tradicionālajās starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās „Valga–Valmiera”, kas notika Valgas
pilsētas vieglatlētikas sporta manēžā. Šogad tajās
piedalījās 260 vieglatlēti no Igaunijas un Latvijas
sporta skolām un klubiem.
Junioru vecuma grupā (U20) sprinta distancē veiksmīgi startēja Valters Reinis Rasnačs, kurš 60 metru
priekšskrējienā, uzrādot rezultātu 7,33, iekļuva finālā
un spēcīgā konkurencē ar rezultātu 7,25 izcīnīja 1.vietu, savukārt Artis Rušiņš – devītais (rezultāts 7,57), bet
juniore Dita Dubovska, kura arī iekļuva finālā, izcīnīja
augsto 4.vietu (rezultāts 8,85).
1000 metru distancē Edgars Daugulis izcīnīja godalgoto 3.vietu, uzrādot jaunu personīgo rezultātu 2:44,83,
bet Nauris Juris Deksnis 300 metru distancē – astotais.

Jauniešu vecuma grupā (U18) personīgos sniegumus
1000 metru distancē uzlaboja Pauls Daugulis, iegūstot
bronzas medaļu, bet Kristaps Bruners izcīnīja 4.vietu,
attiecīgi rezultāti 2:54,51 un 2:55,75, arī Madis Ciglis
izmēģināja spēkus šajā distancē un ierindojās 10.vietā,
bet 60 metru distanci Patriks Kikusts veica 8,22 sekundēs.
Jaunietes Liene Modnika un Loreta Lemberga startēja 300 metru distancē un, veicot to personīgo rezultātu līmenī, izcīnīja 8. un 10.vietu, bet Jeļena Alfjorova
60 metru barjeroto distanci veica trešā.
U16 grupā piedalījās divi treneres Guntas Blūmiņas
audzēkņi. Reinis Rocēns 60 metru distanci veica
7,95 sekundēs un izcīnīja 4.vietu, bet 600 metru garajā
distancē Magda Cigle ierindojās 9.vietā.
Aina Ziediņa

Tautas bumbas sacensībās uzvar
Siguldas pilsētas vidusskola
13.janvārī Allažu Sporta centrā notika Siguldas novada atklātās skolu sacensības tautas bumbā D vecuma
grupā (2003.–2005.gadā dzimušie). Piedalījās zēnu un
meiteņu komandas no piecām skolām: Siguldas pilsētas vidusskolas (SPV), Siguldas 1.pamatskolas (1.psk.),
Laurenču sākumskolas (Laurenču sākumsk.), Allažu pamatskolas (Allažu psk.) un Garkalnes vidusskolas (Garkalnes vsk.).
Zēnu komandu turnīrā ļoti pārliecinoši uzvarēja Siguldas pilsētas vidusskolas komanda. 2.vietu izcīnīja Siguldas
1.pamatskolas zēnu komanda, bet 3.vietā ierindojās Garkalnes vidusskolas komanda.
Meiteņu turnīrā 1.vietu ar 12 punktiem izcīnīja Siguldas
pilsētas vidusskolas meitenes, bet 2.–4.vietu ar 8 punktiem
dalīja trīs komandas, kurām, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu, nācās salīdzināt iegūto un zaudēto mazo punktu

attiecību. Šis papildkritērijs vislabākais izrādījās Siguldas
1.pamatskolas komandai (+16), 3.vietā (+2) izvirzījās Garkalnes vidusskolas komanda, bet Allažu pamatskolai (-2)
nācās samierināties ar 4.vietu. Labākie komandu spēlētāji:
Sandijs Suhānovs, Alise Krīgere (SPV), Ralfs Rozens, Rūta
Meistere (1.psk.), Aivis Lapiņš, Undīne Strauta (Garkalnes
vsk.), Rainers Paeglis, Laura Sarančuka (Allažu psk.), Niks
Iesalnieks, Undīne Jakoba (Laurenču sākumsk.).
Siguldas novada turnīra pirmo divu vietu ieguvēji – Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas 1.pamatskolas zēnu un
meiteņu komandas – izcīnīja tiesības startēt Vidzemes reģiona tautas bumbas sacensībās, kas 3.februārī risināsies
Allažu Sporta centrā. Savukārt Vidzemes reģiona uzvarētāji
iegūs tiesības piedalīties LR Skolēnu spartakiādes finālsacensībās, kas notiks 11.martā Dobelē.
Ilze Ratniece

Latvijas Apvienotās
Pasaules sniega diena Siguldas novadā
badmintona līgas sacensības
Jaunā gada pirmajās dienās Siguldā notika VI Latvijas Apvienotās
badmintona līgas (LABL) 3.posma sacensības, kurās dažādu līmeņu
turnīros piedalījās vairāk nekā 100 spēlētāju no Igaunijas, Krievijas,
Latvijas un Zviedrijas.
Sieviešu vienspēlēs spēcīgākajā grupā Jekaterina Romanova pārliecinoši
pieveica visas pretinieces no Krievijas pilsētas Ņižņijnovgorodas. Ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21-19, 21-15) Annu Zolotovitckaju, pusfinālā ar 2-0 (21-15,
21-7) Jūliju Rumjancevu un finālā ar 2-0 (21-11, 21-15) Anastasiju Maļkovu.
Liāna Lenceviča vienspēlēs un kopā ar J.Romanovu dubultspēlēs ierindojās 5.vietā. Tāpat 5.vietā ierindojās Pauls Gureckis vīriešu vienspēlēs elites
grupā.
Par uzvarētāju vīriešu vienspēlēs B grupā kļuva Gints Bērziņš. Sudraba
medaļas vienspēlēs A grupā vīriešiem un B grupā sievietēm tika attiecīgi
Ardim Danielam Bedrītim un Artai Priedniecei un vīriešu dubultspēļu pārim
(Kristaps Jānis Gulbis, Teodors Kerimovs). Trešajā vietā dubultspēlēs palika Pauls un Didzis Gurecki un Jānis Norvelis vienspēlēs A grupā vīriešiem.
Par nelielu pārsteigumu parūpējās deviņus gadus vecā Anna Kupča, kura
ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21-18, 21-16) pārspēja sieviešu B grupas kopvērtējuma līderi rīdzinieci Jevgeniju Šlonsku un noslēgumā palika 4.vietā.
Ainārs Gureckis

Starptautiskā spēļu pieredze Cēsīs
No 9. līdz 11.janvārim jau 18.reizi Cēsīs norisinājās basketbola turnīrs
„Cēsu kauss 2015”, kurā no Siguldas Sporta skolas piedalījās U14 puišu komanda. Šī vecuma grupa bija viskuplāk pārstāvēta, jo savā starpā sacentās
12 komandas – trīs no Igaunijas un Krievijas, viena no Lietuvas un piecas
no Latvijas.
Siguldas Sporta skolas komanda tradicionāli šī turnīra laikā gatavojas
VEF LJBL sacensību otrajam aplim, gūstot spēļu praksi pēc brīvdienu pārtraukuma. Turnīrā spēki tika mēroti ar komandu no Tartu, Paņevēžas,
Sanktpēterburgas, Talsiem un Ķekavas. Spēļu bilance – trīs uzvaras un divi
zaudējumi, kopvērtējumā izcīnot 7.vietu.
Agnija Labrence

Pasaules sniega dienas organizēšana kļuvusi par
labu tradīciju gan visā pasaulē, gan arī mūsu valstī,
jo šogad tā notika jau ceturto gadu pēc kārtas. Šā
pasākuma mērķis ir rast bērniem iespēju iepazīt dažādas sportiskas aktivitātes sniegā, kā arī iepazīties
ar dažādiem ziemas sporta veidiem.
16.janvārī rīta cēlienā savā skolas pagalmā un stadionā par sniegu un aktivitātēm priecājās Siguldas 1.pamatskolas 1.klašu skolēni. Viņi atbildēja uz sportiskiem
jautājumiem, piedalījās stafešu skrējienos, meta sniega
pikas un atstāja savu klašu autogrāfus sniegā.
Sniega dienas pasākumi turpinājās Siguldas Sporta
un aktīvās atpūtas centrā, kur kopā sanāca S!–FISCHER

Ziemas Latvijas skolēnu čempionāta distanču slēpošanā 1.posma sacensību dalībnieki no Siguldas novada,
Madonas, Smiltenes, Daugavpils, Rīgas, Cēsīm, Carnikavas un Lielvārdes. Piedalījās arī mūsu novada skolēni
no Laurenču sākumskolas 1.klasēm, Siguldas pilsētas
vidusskolas 1.s klases un Mores pamatskolas. Mazie
ziemas prieku baudītāji sportiski un aktīvi iesaistījās
ziemīgajās aktivitātēs.
Pasaules sniega dienas aktivitātes atbalstīja arī Allažu pamatskola, pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”, „Pīlādzītis” un „Ieviņa”, katrs pēc saviem ieskatiem
rotaļājoties, sportojot un izklaidējoties sniegā!
Karīna Putniņa

Tiesības startēt Latvijas čempionātā izcīna
10 Siguldas Sporta skolas vieglatlēti
Atlases sacensības Latvijas ziemas čempionātam risinājās četrās Latvijas zonās: Limbažos, Rīgā, Jēkabpilī
un Kuldīgā. 1.februārī Rīgā tiksies visu zonu 22 spēcīgākie vieglatlēti katrā disciplīnā, lai cīnītos Latvijas
ziemas čempionātā C vecuma grupā 2002.–2003.gadā
dzimušajiem. Ar lieliskiem panākumiem Siguldas Sporta
skolas audzēkņi aizvadīja Limbažu zonas atlases sacensības.
Zēniem nepārspēts 300 metru garajā sprinta distancē bija
Daniels Strods (47,9 s), 60 metros Danielam augstā 6.vieta.
Artūrs Šķesters divas reizes kāpa uz goda pjedestāla 3.vietas pakāpiena – 60 metros jauns personīgais rekords 8,2 s
un tāllēkšanā 4,35 metrus tāls lēciens. Divi mūsu 1000 metru skrējēji ieguva iespēju turpināt cīņu fināla sacensībās –
Nils Ciglis ierindojās 4.vietā (3:39,5), un tūliņ aiz viņa Emīls
Kravalis 5.vietā (3:40,1). 4x150 metru stafetes skrējienā
Artūrs, Emīls, Nils un Daniels demonstrēja teicamu stafetes kociņa maiņu un cīņassparu distancē, līdz ar to spēcīgā

konkurencē spēja izcīnīt sudraba medaļas, piekāpjoties tikai
mājiniekiem Limbažu/Salacgrīvas zēniem.
Meitenēm dubultuzvara 1000 metru skrējienā – pārliecinoši triumfēja Estere Vīksne ar izcilu personīgo rekordu
3:23,2. Kristīne Brunere finiša spurtā apsteidza konkurentes,
sasniedzot līdz šim savu labāko rezultātu 3:34,5 un izcīnot
2.vietu. Sacensības Rīgā turpinās arī Anne Stalidzāne – viņai
300 metru distancē rezultāts 50,4 s un 4.vieta, bet 60 metros 8,9 s un 7.vieta. Augstlēkšanā 1,30 metru augstumā novietoto latiņu pārvarēja gan Estere Vīksne, gan Elizabete
Stankeviča, attiecīgi ierindojoties 5. un 6.vietā. Ar lielu potenciālu turpmākajiem startiem Elza Lešinska sprinta distancēs izcīnīja vietas pirmajā desmitā – 300 metros 7.vieta
(51,8 s) un 60 metros 9.vieta (8,9 s). Tikai 0,6 s no 3.vietas
4x150 metru stafetē šķīra meiteņu komandu, kurā startēja
Daniela Lauga, Elza Lešinska, Anne Stalidzāne un Elizabete
Stankeviča.
Gunta Blūmiņa
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Siguldā notiks Pasaules čempionāts kamaniņu sportā
Ar svinīgu Pasaules čempionāta dalībnieku parādi un atklāšanas ceremoniju
13.februārī plkst.18.00 tiks dots starts
45. FIL Pasaules čempionātam kamaniņu
sportā, kas Siguldā norisināsies no 9. līdz
15.februārim Bobsleja un kamaniņu trasē
„Sigulda”.

Plānotie satiksmes ierobežojumi

Šīs ir 2015.gada atbildīgākās un
‣ plkst.14.00 notiks otrais brauciens
nozīmīgākās sacensības kamaniņu sportā sievietēm.
pasaulē, un gan mūsu, gan citu valstu koPlkst.18.00 notiks apbalvošanas cemandu sportistiem būs nepieciešams īpašs remonija Siguldas dzelzceļa stacijas lauatbalsts. Tiek plānots, ka sacensībās pie- kumā. Muzikālus sveicienus sniegs grupa
dalīsies sportisti no 30 valstīm.
„The Sound Poets” un „Radio 7”.
Pasaules čempionāta programma:
15.februārī Bobsleja un kamaniņu
13.februārī plkst.9.30 notiks priekš- trasē „Sigulda”:
sacīkstes Bobsleja un kamaniņu trasē
‣ plkst.10.10 notiks pirmais brauciens
„Sigulda”.
vīriešiem;
Plkst.18.00 Atklāšanas ceremonija Si‣ plkst.11.50–12.10 klātesošos izklaiguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Sportis- dēs „Radio 7” dīdžejs, notiks rīta izklaitu parāde maršrutā Siguldas novada Kultū- des bērniem, kurās piedalīsies pasaku
ras centrs – Pils iela – Siguldas dzelzceļa tēli, kā arī sportiskas aktivitātes starta
stacijas laukums.
estakādē;
14.februārī Bobsleja un kamaniņu tra‣ plkst.12.10 notiks otrais brauciens
sē „Sigulda”:
vīriešiem;
‣ plkst.10.10 notiks pirmais brauciens
‣ plkst.13.20 uzstāsies Gacho – „Spēka
divvietīgām ekipāžām;
Tūres” jaunā albuma „Smaids līdz ausīm”
‣ plkst.11.00–11.30 klātesošos izklaidēs prezentācija;
„Radio 7” dīdžejs, notiks rīta izklaides bēr‣ plkst.14.00 notiks komandu stafete;
niem, kurās piedalīsies pasaku tēli, kā arī
‣ plkst.15.00 uzstāsies Gacho – „Spēka
sportiskas aktivitātes starta estakādē;
Tūres” jaunā albuma „Smaids līdz ausīm”
‣ plkst.11.30 notiks otrais brauciens div- prezentācija;
vietīgām ekipāžām;
‣ plkst.15.30 plānota apbalvošanas ce‣ plkst.12.00 uzstāsies grupa „Musiqq”;
remonija.
‣ plkst.12.30 notiks pirmais brauciens
Ieeja visos pasākumos – bez maksas.
sievietēm;
‣ plkst.13.50 uzstāsies grupa „Musiqq”;
Zanda Abzalone

Siguldā trīs slēpošanas
trases saņēmušas
starptautisku sertifikātu
Sigulda šogad varēs lepoties ar trim Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) trasēm – vienu kalnu slēpošanā un
divām distanču slēpošanā, jo pagājušajā nedēļā ir saņemts
homologācijas sertifikāts Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas
centra distanču slēpošanas trasei.
Lai varētu notikt Skandināvijas kausa posms distanču slēpošanā, 2009.gadā tika homologēta Reiņa trase, kas kļuva par otro
homologēto distanču slēpošanas trasi Latvijā (aiz Priekuļiem), kur
varētu notikt FIS statusa sacensības. Pērn Siguldā bija ieradies
homologācijas inspektors Janne Pilves no Somijas, lai varētu homologēt jaunizveidoto distanču slēpošanas trasi. Homologāciju
veica trim apļiem – 1,35 kilometru sprinta aplim, kā arī diviem distanču apļiem 3,3 un 3,75 kilometru garumā. Sprinta aplī augstuma
starpība ir 12 metri, maksimālais kāpums ir 16 metri, bet kopējais
kāpums – 34 metri. Garākajā – 3,75 kilometru – aplī augstuma
starpība sasniedz 63 metrus, maksimālais kāpums ir 38 metri, bet
pavisam kopā kāpums sniedzas pāri simtam – 102 metri. Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas distanču slēpošanas trase no FIS
ir saņēmusi sertifikātus, un homologācija trasei ir derīga līdz 2019.
gada vidum.
FIS sacensības distanču slēpošanā Latvijā notiek bieži, taču kalnu slēpošanas sacensības FIS statusā šogad 21. un 22.februārī būs
vēsturisks notikums. Latvijas Slēpošanas savienība sadarbībā ar
Siguldas novada pašvaldību ir daudz strādājusi, lai šo mērķi sasniegtu. 2013.gadā Siguldā viesojās FIS inspektors no Vācijas Peters Krogols. Homologācija Siguldas pilsētas trasei tika veikta
2013.gada augustā, bet 2014.gada maijā tika saņemts homologācijas sertifikāts. Siguldas pilsētas trases starts ir 106 metrus, bet
finišs 16 metrus virs jūras līmeņa, tātad 327 metru garās trases
vertikālais kritums ir 90 metri. Homologācija Siguldas pilsētas trasei ir derīga līdz 2024.gada 1.novembrim.

Lai nodrošinātu pasākuma apmeklētāju un
dalībnieku drošību, plānoti šādi satiksmes
ierobežojumi:
Pasaules čempionāta atklāšanas ceremonijas laikā 13.februārī plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā:
• no plkst.17.30 līdz 20.00 tiks slēgta satiksme Ausekļa ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Raiņa ielai;
• no plkst.17.50 līdz 18.20 (dalībnieku parādes norises laikā) tiks slēgta satiksme Pils
ielas posmā no Leona Paegles ielas līdz
Ausekļa ielai.
Apbalvošanas pasākums un koncerts
14.februārī plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā:
• no plkst.17.30 līdz 20.00 tiks slēgta satiksme Ausekļa ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Raiņa ielai.
13. un 14.februārī automašīnu novietošanai tiks slēgts stāvlaukums Ausekļa ielā 2
pie Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma. Šis
laukums būs paredzēts tikai pasākuma organizatoriem un tehniskajam transportam.
Atklāšanas ceremonijas un apbalvošanas pasākuma dalībnieki un apmeklētāji automašīnas varēs novietot stāvlaukumā pie Siguldas
novada Kultūras centra un Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centra. Apbraucamie ceļi: Krišjāņa Valdemāra – Šveices iela un
Raiņa – Dārza – Blaumaņa iela.
Pasaules čempionāta galveno sacensību norise notiks 14. un 15.februārī no
plkst.10.00 līdz 16.00 Bobsleja un kamaniņu

Paziņojums par
detālplānojuma projekta
apstiprināšanu
Siguldas novada Dome informē, ka ir apstiprināts detālplānojums saskaņā ar 2015.
gada 28.janvāra lēmumu „Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu nekustamam
īpašumam ar adresi Ausekļa iela 2, Sigulda,
Siguldas novads (kad.Nr.8015 002 0095)”
(protokola Nr.28, 2.§).
Ar detālplānojumu var iepazīties Siguldas
novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā, darba dienās darba laikā, kā arī Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.

Notiek Siguldas
tiesas reorganizācija
27.janvārī Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par tiesu un tiesu namu
darbības teritoriju, kas paredz Siguldas tiesas
un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizāciju.
Rīgas un Pierīgas tiesu reorganizācija atvieglos tiesu pieejamību iedzīvotājiem. Apvienojot tiesnešu amata vietas vienā tiesā, varēs
vēl efektīvāk nodrošināt tiesnešu specializāciju un mazināt viņu nevienmērīgo noslodzi – ilgtermiņā tas ļaus samazināt arī lietu izskatīšanas termiņus.
No 1.marta Siguldas tiesu reorganizēs, to
pievienojot Rīgas rajona tiesai. Turpmāk Siguldas novada iedzīvotāji varēs iesniegt savus
pieteikumus tiesā gan Siguldā, gan Rīgā.

trasē „Sigulda”, kur ceļu satiksmes ierobežojumi netiek plānoti. Automašīnu novietošanai sacensību apmeklētājiem tiks
izmantoti gan laukumi un zaļās teritorijas
pie Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda”,
kur automašīnu novietošanu regulēs piesaistītie zemessargi, gan arī pārējie pilsētas stāvlaukumi.
Informējam, ka automašīnu papildu novietošana tiks organizēta uz Peldu, Šveices,
Stacijas un Allažu ielas gar ielas vienu pusi,
ielas pretējā pusē izvietojot pagaidu ceļazīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts” no 12. līdz
14.februārim.
Automašīnu novietošana uz ielām:
• Peldu iela – posmā no olimpiskā centra
„Sigulda” līdz Bobsleja un kamaniņu trasei
„Sigulda” – gar ielas kreiso pusi virzienā no
olimpiskā centra „Sigulda”;
• Šveices iela – posmā no Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” līdz pagriezienam
gar ielas labo pusi virzienā no Bobsleja un
kamaniņu trases „Sigulda”;
• Stacijas iela – posmā no Rīgas ielas līdz
Allažu ielai – gar ielas labo pusi virzienā no
Rīgas ielas;
• Allažu iela – posmā no Stacijas ielas līdz
Andreja Pumpura ielai – gar ielas labo pusi
virzienā no Stacijas ielas;
• citās ielās transportlīdzekļu novietošana
saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.
Aktuālākā informācija pieejama mājaslapās www.kamanas.lv un www.sigulda.lv.

1.janvārī stājās spēkā
izmaiņas Meža likumā
2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka,
ka par mežu tiek uzskatītas platības un uz tām tiek attiecināts Meža likums, kurās pārskatāmā vēsturē mežs nav bijis, bet ir izveidojies koku
apaugums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā koku augstums pārsniedz
piecus metrus, un koku skaits ir pietiekami liels (vairāk nekā 1300 vai
1500 koku atkarībā no sugas). Tas attiecas uz bijušajām lauksaimniecībā izmantojamām vai citu kategoriju zemēm.
Zemes īpašnieka pienākums ir šāda veida platības reģistrēt Meža valsts
reģistrā, veicot meža inventarizāciju vai iesniedzot Valsts meža dienestā
pārskatu par meža ieaudzēšanu. Ja zemes īpašnieks plāno kādreiz „jauno meža” zemi atgriezt lauksaimnieciskajai ražošanai, pastāv iespēja šo
zemi reģistrēt kā plantāciju mežu, kas zemes īpašniekam atvieglotu meža
apsaimniekošanu, jo uz plantāciju mežiem netiek attiecināta Meža likumā
noteiktā koku ciršanas un meža atjaunošanas kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāciju meža atmežošanu, pārveidojot to atpakaļ
lauksaimniecības zemē. Kārtību, kādā tiek reģistrēti plantāciju meži, nosaka MK 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.
Ja zemes īpašnieks plāno koku ciršanu pēc 2015.gada 1.janvāra aizaugušās ne-meža zemēs, uz kurām attiecināms Meža likums, viņam šādai darbībai no Valsts meža dienesta ir jāsaņem apliecinājums koku ciršanai, izņemot
tos gadījumus, kad saskaņā ar Meža likuma 12.panta pirmo daļu iespējama
koku ciršana bez apliecinājuma saņemšanas. Priekšnoteikums ciršanas apliecinājuma izsniegšanai ir meža inventarizācija. Ja meža īpašnieks ignorēs
Meža likuma normas un veiks koku ciršanu bez apliecinājuma saņemšanas
zemēs, kurās ir izveidojusies mežaudze, kas atbilst Meža likumā noteiktajiem kritērijiem, Valsts meža dienestam būs tiesības fiksēt pārkāpumu un
lemt par tiesiskās atbildības piemērošanu.
Minētie Meža likuma grozījumi neattiecas uz krūmājiem un teritorijām,
kurās ir ieauguši atsevišķi koki, kā arī teritorijām, kurās koki nav sasnieguši
piecu metru augstumu vai kopējā platība ir mazāka par 0,5 hektāriem, vai
koku skaits ir mazāks par minimāli nepieciešamo. Šajās teritorijās arī turpmāk koku ciršana notiek saskaņā ar MK 2012.gada 8.maija noteikumiem
Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.
Ineta Eriksone

8

2015.gada 30.janvāris
KULTŪRA

Laiks un vieta

Pasākums

1.februārī plkst.14.00
Allažu pagasta Tautas
namā

Inčukalna amatierteātra izrāde „Precības” (Nikolajs Gogolis);
režisore Zigrīda Ezeriņa.
Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem un pensionāriem – 1 eiro

PA S Ā K U M I
28.februārī plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Amatiermākslas kolektīvu koncerts „Kur tā lielākā no
mantām?” (sižets balstīts uz reāliem notikumiem Raiņa lugā
„Zelta zirgs”). Ieeja koncertā – bez maksas.
Plkst.21.00 balle kopā ar grupu „Tutti frutti” un „Vēja
radītie”. Pasākums ar groziņiem. Galdiņu rezervēšana līdz
26.februārim, zvanot uz tālruni 26112886 (Terēzija).
Ieeja pašdarbniekiem – bez maksas, pārējiem – 3 eiro

3.februārī plkst.16.00
Pasaules drošāka interneta diena: pārrunas, viedokļi,
Bērnu literatūras nodaļā diskusijas par drošību internetā
6.februārī plkst.19.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Vienīgā un lielākā kolekcionāra Baltijā, Datoru muzeja
īpašnieka, siguldieša Mihaila Babjoniševa veco datoru un
vecās elektronikas eksponātu izstāde. Apmeklētājiem būs
iespēja tikties ar kolekcionāru izstādes darba laikā.
Ieeja – bez maksas

7.februārī plkst.18.00
Siguldas novada
Kultūras centrā

Koncerts „Baltās ziemas deju virpulī”. Piedalās deju kolektīvs
„Vizbulīte” un draugi. Ieejas maksa – 2,50 eiro,
ID kartes īpašniekiem – 2 eiro

8.februārī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais
flīģelis”

Koncerts „Vivaldisimo”; piedalās Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas studenti un maģistranti, solists un
atskaņojuma vadītājs Deniss Severins (Šveice). Programmā:
Antonio Vivaldi koncerti. Ieejas maksa – 7 eiro

10.februārī plkst.17.00
Multiplikācijas filmu pēcpusdiena
Bērnu literatūras nodaļā
12.februārī plkst.18.00
Jūdažu Sabiedriskajā
centrā

Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”. Ieejas maksa – 1,50 eiro

13.februārī plkst.18.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Pasaules kauss kamaniņu sportā. Atklāšanas ceremonija.
Sportistu parāde no Siguldas novada Kultūras centra līdz
Siguldas dzelzceļa stacijas laukumam

14.februārī no
plkst.11.00 līdz 14.00
Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trasē

„Radio 7” dīdžejs rūpēsies par mūziku, bet bērniem notiks rīta
izklaides pasākumi kopā ar pasaku tēliem. Būs piedzīvojumi
un pārsteigumi. Pasākumā piedalīsies grupa „Musiqq”.
Ieeja – bez maksas

14.februārī plkst.18.00
Siguldas dzelzceļa
stacijas laukumā

Apbalvošanas ceremonija. Muzikāli sveicieni no grupas
„The Sound Poets” un „Radio 7”

14.februārī plkst.21.00
Allažu pagasta
Tautas namā

Tematiskā balle „Mīlas teātris 17.gadsimtā” kopā ar grupu
„Vēja radītie”. Pasākums pie galdiņiem ar pašu sarūpētu
cienastu. Galdiņu var rezervēt, zvanot uz tālruni 26690301.
Ieejas maksa – 5 eiro ar maskām, 7 eiro – pārējiem

15.februārī no
plkst.12.00 līdz 15.30
Siguldas Bobsleja un
kamaniņu trasē

„Radio 7” dīdžejs rūpēsies par mūziku, bet bērniem notiks rīta
izklaides pasākumi kopā ar pasaku tēliem. Būs piedzīvojumi
un pārsteigumi. Pasākumā piedalīsies Gacho – „Spēka Tūre”
ar jauna albuma „Smaids līdz ausīm” prezentāciju.
Ieeja – bez maksas

15.februārī plkst.16.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā

„Zaļā dzīvesveida seriāla” otrā sērija – tikšanās ar grāmatas
„Zaļās receptes” un „pH receptes” autori un veselīga
dzīvesveida piekritēju Ilzi Lipsku par minerālvielu lādiņu un
enerģijas avotu mūsu organismam – zaļo kokteiļu un pH
līmeņa uzturēšanas meistarklasi. Ieejas maksa – 2 eiro

18.februārī plkst.13.00
Allažu pagasta
bibliotēkā

Pensionāru kopas ikmēneša informatīvā tikšanās

20.februārī plkst.14.30
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt uz skatuves
mūzikas pavadījumā. Palīdzēs pedagogs Atis Priedītis.
Ieeja – bez maksas

20.februārī plkst.16.00
Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītas radošas
Bērnu literatūras nodaļā aktivitātes
21.februārī plkst.18.00
koncertzālē
„Baltais flīģelis”

21.februārī plkst.18.00
Mores pagasta
Tautas namā

„Caspervek Trio” (Spānija): kino un mūzika. Piedalās: Eduards
Vecbaštiks (vijole), Braiss Gonsaless (klavieres, ģitāra), Blass
Kastaņjers (sitaminstrumenti). Programmā: pasaulē par visu
laiku labāko atzītā mēmā dokumentālā filma „Caspervek Trio”
jaunā skaņas ietērpā dzīvās mūzikas pavadījumā. Biļetes
par 10 eiro nopērkamas „Biļešu Paradīzes” kasēs, kā arī
Siguldas koncertzāles „Baltais flīģelis” kasē
Siguldas novada koru kari Morē. Pasākumā piedalās pieci
jauni kori no Siguldas, Allažiem un Mores. Katra kora
repertuārā trīs dziesmas: tautasdziesma, dziesma par un ap
mīlestību, dziesma pēc brīvas izvēles. Ieejas maksa – 1 eiro.
Pēc pasākuma balle pie galdiņiem.
Ieejas maksa ballē – 2 eiro

22.februārī plkst.14.30
Meteņdiena Turaidā „Vizi, vizi, Metenīti!”. Latviešu gadskārtu
Turaidas muzejrezervātā godi – ziemas pavadīšana senās tradīcijās kopā ar folkloras
kopu dalībniekiem, Meteņa putras baudīšana, kurmju
dzīšana, maskoto ļaužu sagaidīšana un kopīga rotaļās iešana,
vizināšanās senajā karuselī uz dīķa ledus.
Ieejas maksa 0,71–2,85 eiro
22.februārī plkst.16.00
Allažu luterāņu baznīcā
26.februārī plkst.17.00
Siguldas pagasta
Kultūras namā
28.februārī plkst.12.00
Allažu pagasta
Ābelītes kalnā
28.februārī plkst.16.00
Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”
28.februārī plkst.17.00
Allažu pagasta
Tautas namā

Koncerts „No ziemas pavasarī”; muzicēs Kārlis Kazāks un
Siguldas novada jaunā dziesminiece Katrīna Ungure (mācās
4.klasē, spēlē ģitāru un dzied). Ieeja – bez maksas
Talantu konkursa „Sev un saviem draugiem” 1.pusfināls.
Ieeja – bez maksas
„Jampadracis Meteņa virpulī” ar sacensībām un konkursiem,
vizināšanos no kalna, ugunskuru un tēju, balvām un pīrāgiem.
Meteņa poga tiks tiem, kuri atnāks maskā! Par labu omu
gādās grupa „Teikas muzikanti”. Ieeja – bez maksas
Festivāla „Skolotāja meistarklase skolēniem” noslēguma
koncerts. Ieeja – bez maksas
„Sadancošanās Meteņa virpulī”. Piedalās Allažu pagasta
Tautas nama vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs
„Ķimelītis” un jauniešu tautas deju kolektīvs „Ķimenīte”,
Siguldas senioru deju kolektīvs „Sidrabdancis”, Katlakalna
Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns” un „Savieši”
(Ķekavas novads), kā arī Mālpils vidējās paaudzes deju kopa
„Kniediņš”.
Ieejas maksa – 2 eiro, bērniem un pensionāriem – 1 eiro

SiguldasNovadaZiņas
Nākamais izdevums 27.februārī

SiguldasNovadaZiņas

IZSTĀDES
Laiks un vieta

Pasākums

Līdz 12.februārim Mākslu Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” Mākslas nodaļas
skolā „Baltais Flīģelis”
audzēkņu mācību darbu izstāde
Līdz 27.februārim
Dienas centrā

Māras Baltkaulas rokdarbu izstāde „Skats ziedu pasaulē”

No 2. līdz 12.februārim
Jūdažu bibliotēkā

Literatūras izstāde „Meteņdiena”

No 2. līdz 27.februārim
Jūdažu bibliotēkā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
„Latvijas Kultūras kanons: Literatūra”

No 2. līdz 27.februārim
Materiālu izstāde
Allažu pagasta bibliotēkā „Rakstniekam Jēkabam Janševskim – 150”
No 3. līdz 26.februārim
Siguldas novada
bibliotēkā

Izstāde „Ieskatījās pagātnē, kļuva pazīstams nākotnē” –
rakstniekam Jēkabam Janševskim – 150

No 3. līdz 27.februārim
Siguldas novada
bibliotēkā

Pasākumu cikla „Raiņa un Aspazijas gads Siguldā 2015”
ietvaros izstāde „Manu mīļo rožsmaržiņ...”

No 6. līdz 22.februārim
Siguldas pagasta
Kultūras namā

Vienīgā un lielākā kolekcionāra Baltijā, Datoru muzeja
īpašnieka, siguldieša Mihaila Babjoniševa veco datoru un
vecās elektronikas eksponātu izstāde. Izstāde atvērta darba
dienās no plkst.10.00 līdz 19.00 un sestdienās, svētdienās
no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas

No 10. līdz 28.februārim
Bērnu literatūras nodaļā

Literārā izstāde „Cūka cepa kukulīti” – pazīstamā
mājdzīvnieka atainojums tautas folklorā un dažādu autoru
darbos

No 13.februāra līdz
5.martam Mākslu skolā
„Baltais Flīģelis”

Mākslinieces Aijas Jasūnas gleznu un bērnu grāmatu
ilustrāciju izstāde

SPORTS
Laiks un vieta

Pasākums

7. un 8.februārī plkst.10.00
Siguldas 1.pamatskolā

VI Latvijas Apvienotā badmintona līga, 4.posma
sacensības

7.februārī plkst.13.00
Siguldas Sporta skolā

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, II divīzija A,
U16 grupas spēles. Sigulda–Līvāni

7.februārī plkst.15.00
Siguldas Sporta skolā

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, I divīzija,
U14 grupas spēles. Sigulda–Jelgava

7.februārī plkst.11.00 Siguldas
novada Jaunrades centrā

Latvijas čempionāta fināls 64 lauciņu dambretē klasikā
un ātrspēlē U10 vecuma grupai

8.februārī plkst.11.00
olimpiskajā centrā „Sigulda”

„Vilciņa kausa” 3.posma sacensības kalnu slēpošanā

8.februārī plkst.17.30 Siguldas
Sporta skolā

Latvijas čempionāts basketbolā veterāniem K 50+.
Sigulda–Ikšķile

12.februārī plkst.18.00 Sporta
un aktīvās atpūtas centrā

Slēpošanas seriāls „Siguldas apļi 2015”, 3.kārtas
sacensības

12.februārī plkst.11.00 Siguldas Siguldas novada skolu atklātās sacensības basketbolā
Sporta skolā
„Oranžā bumba”, C grupa
No 12. līdz 15.februārim
Bobsleja un kamaniņu trasē
„Sigulda”
14.februārī plkst.11.00
olimpiskajā centrā „Sigulda”

Pasaules čempionāts kamaniņu sportā.
Plašāka informācija 7.lpp.
„Vilciņa kausa” 4.posma sacensības kalnu slēpošanā

15.februārī plkst.9.30
olimpiskajā centrā „Sigulda”

Siguldas Sporta skolas kausa izcīņa kalnu slēpošanā

15.februārī plkst.11.00 Allažu
Sporta centrā

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga U16 grupas
meitenēm. KB „Sigulda”–„Saldus”

16.februārī plkst.11.00 Sporta
un aktīvās atpūtas centrā

S! – FISCHER Ziemas skolēnu čempionāta 3.posma
sacensības

17.februārī plkst.9.00 Siguldas „Lāse 2015” kausa izcīņa skolu komandām volejbolā
Valsts ģimnāzijā
17.februārī plkst.10.00 Siguldas Siguldas novada skolu atklātās sacensības stafetēs
Sporta skolā
„Drošie un veiklie”
21.februārī plkst.11.00 Allažu
Sporta centrā

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, II divīzija A,
U16 grupas spēles. Sigulda–Alūksne

21. un 22.februārī plkst.11.00
olimpiskajā centrā „Sigulda”

„Baltic Cup 2015” 2.posma sacensības kalnu slēpošanā

21. un 22.februārī plkst.11.00
Siguldas Sporta skolā

VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas U13 grupas
3.posma sacensības

26.februārī plkst.18.00 Sporta
un aktīvās atpūtas centrā

Slēpošanas seriāla „Siguldas apļi 2015” 4.kārtas
sacensības

28.februārī plkst.10.00,
vieta tiks precizēta

Siguldas novada atklātais turnīrs telpu futbolā

28.februārī plkst.17.30 Siguldas Latvijas čempionāts basketbolā veterāniem K 50+
Sporta skolā
grupā. Sigulda–BK „Tukums”

SVEICAM







Siguldas novada
pašvaldība sveic
apaļo jubileju
gaviļniekus janvārī

102 gadi
Anna Elberte



90 gadi

Elga Alide Gintere
Marta Masa



85 gadi

Ritma Dzintra Birzniece
Ņina Koroļkova
Vanda Mickeviča

80 gadi
Oļģerts Broks
Aloizs Dvinskis
Viktors Ermansons
Elmārs Smelters
Jāzeps Valainis







Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā decembrī
Reģistrēti
24 jaundzimušie –
13 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Anne, Lauma, Dārta,
Denīza, Diāna Denīze,
Alise, Olīvija, Anna, Leila,
Gabriela Keita, Emīlija,
Gabriela, Māra, Henrijs,
Kārlis, Markus, Deivids,
Raido, divi Dāvidi, Klāvs,
Domeniks, Bruno, Eduards.



Reģistrētas 12 laulības,
no tām divas baznīcā.

28.februārī plkst.11.00 Siguldas VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga, I divīzija,
Sporta skolā
U14 grupa. Sigulda–Rīga/Rīdzene

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7300 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 pārvalde.
Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

