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Domes priekšsēdētājs rosina jauna bērnudārza
būvniecību, bezmaksas autobusa maršruta izveidi
un grantēto ceļu sakārtošanu

Salīdzinot ar pērnā gada budžeta ieņēmumiem periodā uz 1.jūniju,
pašvaldības kopējais budžets pieaudzis par 18,4%, savukārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājušies par 4,1%. Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzsver – Siguldas novadā
vērojama izaugsme un līdz ar pozitīviem ﬁnanšu rādītājiem radusies
iespēja izvirzīt vairākas novadniekiem nozīmīgas prioritātes, no kurām
daļu varēs realizēt jau šajā gadā.
Ir virkne darbu, kurus paredzēts
paveikt, neskatoties uz to, ka darbu
izpilde prasīs papildu ﬁnansējumu.
„Šobrīd ir iespēja iegūt valsts kredītu
ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem, tāpēc mums jāizmanto šī iespēja. Tas
ļaus neieguldīt pašvaldības līdzekļus ES līdzﬁnansējuma daļai stacijas
rekonstrukcijai un slēpošanas trases
izbūvei Laurenčos. Kredītprocenti, ko
maksāsim, ir minimāli, toties mums
būs iespēja jau esošos pašvaldības
budžeta līdzekļus ieguldīt projektos,
kuriem līdz šim nebija iespēja plānot
ﬁnansējumu,” atklāj U.Mitrevics.
Par papildus iegūtajiem līdzekļiem
plānots paveikt vairākus darbus: uzsākt Siguldas 1.pamatskolas stadiona būvniecību par vairākiem simtiem
tūkstošiem latu, sakārtot grantēto
ceļu segumu Allažos, Siguldas pagastā un Siguldas pilsētā. Finansējums apstiprināts arī Rožu ielas
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asfaltēšanai, kas tiks sakārtota pēc
komunikāciju izbūves. Tiks sakārtota
arī Sporta skolas fasāde, veikta sporta zāles grīdas seguma nomaiņa.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības līdzﬁnansējums
paredzēts daudzdzīvokļu mājas pagalma izbūvei K.Barona ielā. Budžeta
grozījumi papildus paredz arī 15 tūkstošus latu novirzīt skolēnu vasaras
nodarbinātības projektam, kam šogad ir ļoti liela novada jauniešu atsaucība.
Plānots no 1.septembra izveidot
jaunu bezmaksas autobusa maršrutu,
par prioritāti izvirzot bērnu, skolēnu,
vecāka gadagājuma cilvēku un citu
novadā deklarēto iedzīvotāju iespēju vieglāk pārvietoties, kā arī saņemt
plašāku pakalpojumu klāstu Siguldā.
Budžeta grozījumi paredz vairākus
svarīgus uzdevumus paveikt arī Siguldas, Allažu un Mores pagastos.
Siguldā tiks uzstādīti interaktīvie
displeji tūristiem
3.lpp.

Siguldā nepieciešams
jauns bērnudārzs
Jau vairākus gadus pēc kārtas Siguldas novadā būtiski palielinās dzimstības rādītāji. Uz 2012.gada 11.jūniju
reģistrēti 103 novadā deklarēti jaundzimušie. Salīdzinājumam – pērn šajā
laika posmā bija piedzimuši 85 bērni.
Tas nozīmē, ka pamazām atkal pieaugusi rinda uz iespējami drīzāku iekļūšanu pašvaldības bērnudārzā. Līdz
1.jūnijam rinda uz vietām Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs bija 206 bērni vecumā
no 1,5 gadiem, no kuriem apmēram 50
vecāki lūguši saglabāt rindu un šajā
mācību gadā pirmsskolas izglītības
iestādi neapmeklēs. Kopumā rindā uz
vietu pašvaldības bērnudārzā 11.jūnijā
reģistrēti 519 bērni, kuru skaitā arī tie,
kas piedzimuši šī gada jūnijā.
„Jaundzimušo pieaugums, kā arī
mazo novadnieku skaits, kuri gaida
vietu pašvaldības bērnudārzos, ir
rosinājis novada pašvaldību domāt
par jauna bērnudārza būvniecību. Šis
lēmums ir ļoti straujš, ņemot vērā to,
ka 2010.gada novembrī nodevām ekspluatācijā pilnīgi jaunu bērnudārzu
„Ieviņa” ar 128 vietām, šogad rekonsAktuāla informācija par Kadastra
informācijas sistēmu
3.lpp.

truēsim bērnudārza „Pīlādzītis” telpas,
dodot vietu vēl 50 bērniem. Tomēr
šobrīd var saņemt Eiropas Savienības līdzﬁnansējumu jauna bērnudārza
būvniecībai, tādēļ lēmums ir pamatots,
jo bērnudārzs ir nepieciešams daudzām novadnieku ģimenēm. Siguldas
novada demogrāﬁskie rādītāji Latvijas
kontekstā ir izcili, tādēļ pašvaldības
atbildība ir nodrošināt bērniem kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, kamēr vecāki strādā,” lēmumu skaidro Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs.
Pagaidām vēl tiek diskutēts, kur
varētu būvēt jauno bērnudārzu, tomēr
visticamāk, ka tas varētu atrasties līdzās Jaunrades centram, Skolas ielā 5,
un tam par pamatu plānots izmantot
pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” tehnisko projektu. Pašvaldībā tika
izskatītas arī citas iespējas, piemēram,
piebūvējot bērnudārzam „Saulīte” jaunu korpusu, tomēr, izvērtējot ekonomiski un funkcionāli, šis projekts nav
izdevīgs. Tāpat arī nesen Jaunrades
centram (tā sauktajā Tornīšu skolā)
piešķirtās telpas, kas būvētas 90.gados kā bērnudārzs, funkcionāli gan kā
bērnudārzs, gan skola ir neveiksmīgs
projekts, kura pielietošana bērnudārzam būtu nepareizs lēmums.
Lai piesaistītu ﬁnansējumu jauna
bērnudārza būvniecībai, Siguldas novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta ideju valsts budžeta ﬁnansējuma
aktivitātei „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centros”, kas nosaka, ka ﬁnansējumu
varēs saņemt pašvaldības, kuru teritorijā ir vērojams visaugstākais rindā
uz pirmsskolas izglītības iestādēm
esošo bērnu īpatsvars.

Novadnieku ērtībām
kursēs bezmaksas
autobuss
Jau no septembra pašvaldība iecerējusi izveidot bezmaksas autobusa
maršrutu, kurā novadā deklarētie iedzīvotāji – ID karšu īpašnieki, tāpat kā
skolnieki, varēs braukt bez maksas.
Autobusa maršrutu plānots izveidot
cauri visai Siguldai, lai Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji varētu nokļūt
IX Kremerata Baltica
festivāls „Jubilejas serenādes” 5.lpp.

izglītības un ārstniecības iestādēs,
interešu nodarbībās vai citās iestādēs,
kuras piedāvā novadniekiem svarīgus
pakalpojumus. Protams, šis maršruts
būtu ieguvums arī tūristiem un Siguldas novada viesiem, tomēr viņiem par
transportu būs jāmaksā.
„Bezmaksas autobuss galvenokārt
pārvadās bērnus, skolēnus, viņu vecākus, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātos, bezdarbniekus un vecāka gadagājuma iedzīvotājus. Tomēr ikviens
Siguldas novadā deklarētais iedzīvotājs, arī strādājošie, kuri ar saviem nodokļiem dod iespēju dotēt bezmaksas
autobusu, uzrādot ID karti, varēs tajā
braukt bez maksas. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie Laurenču skolas attīstības, tāpēc autobusa maršruts kalpos
arī kā drošs transporta līdzeklis, kas
bērnus un pedagogus nogādās turp
un atpakaļ. Nozīmīgs šis maršruts būs
arī bērniem no lauku teritorijas, kurus
vecāki dienā nevar izvadāt no skolas
līdz pulciņiem un atpakaļ uz mājām.
Pensionāri vairākkārt lūguši izskatīt
iespēju par transporta organizēšanu
uz pasākumiem vai Dienas centru, un
šis maršruts būs ieguvums arī viņiem,”
par ieceri stāsta U.Mitrevics.
Bezmaksas autobusa maršruta izveide vēl tiek plānota un saskaņota
ar izglītības un citām iestādēm. Plānots, ka maršruts un reisu skaits būs
atšķirīgs darba dienās, brīvdienās un
svētku dienās, kā arī skolēnu vasaras
brīvlaikā.
Šobrīd tiek plānots, ka pašvaldības
līdzﬁnansētā bezmaksas autobusa
sākuma un beigu pietura varētu būt
stacijas laukumā un ka tas būs zemās
grīdas autobuss, ar kuru ērti pārvietoties arī cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Ceļu un ielu
sakārtošana
Ikvienam nozīmīgi ir kvalitatīvi, sakārtoti ceļi un ielas, tāpēc pašvaldība
ir izstrādājusi ielu un ceļu remontu
plānu, kurā ietilpst grantēto ceļu atjaunošana vairāku desmitu kilometru
garumā, kā arī bedraino un gandrīz
sagruvušo asfaltēto ceļu posmu atjaunošana.
Turpinājums 4.lpp. 
Novadnieki
sporto!
6.lpp.
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Siguldas Novada Ziņas

2012.gada 28.jūnijs

Līdz 8.jūlijam apliecinājumus par pilnvaru izsniegšanu
Siguldas novada Pašvaldības policija
nepilngadīgo bērnu vecākiem veiks Siguldas novada Bāriņtiesa saņem otru automašīnu
Siguldas novada pašvaldība saņēmusi Tieslietu ministrijas informāciju, ka Rīgas apgabaltiesas zvērināts notārs Lūcija Kreile ir beigusi savu
amata darbību, līdz ar to līdz 8.jūlijam Siguldā nav pieejami notāra pakalpojumi. Pateicoties Siguldas novada Domes iniciatīvai, līdz 8.jūlijam
apliecinājumus par pilnvaru izsniegšanu veiks Siguldas novada Bāriņtiesa, jo Bāriņtiesu likuma 2.panta otrā daļa nosaka, ka novados, kuros
nav teritoriālo vienību, novadu pagastos un novadu pilsētās bāriņtiesa
Civillikumā noteiktajos gadījumos izdara apliecinājumus, ja šajos novados, novadu pagastos un novadu pilsētās nav notāra.
Siguldas novada Bāriņtiesa novada iedzīvotājiem, iepriekš piesakoties, veiks Bāriņtiesu likumā noteiktos apliecinājumus:
• Siguldas pagastā pirmdienās no
plkst.8.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00,
tālr.29162478;
• Mores pagastā pirmdienās
no plkst.14.00 līdz 18.00,
tālr.64147253;
• Allažu pagastā pirmdienās
no plkst.15.00 līdz 17.30,
tālr.67970260.
Plānots, ka no 9.jūlija Siguldā,
Krišjāņa Valdemāra ielā 1A, praksi
uzsāks zvērināta notāre Inga Dreimane.

Lai rosinātu vienlīdzīgu attieksmi
pret visiem vienas administratīvās
teritorijas iedzīvotājiem, Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics 21.jūnijā nosūtījis vēstuli
Tieslietu ministrijai ar lūgumu vērst
uzmanību uz valsts nodevu un atlīdzības atšķirību normatīvajos aktos
par līdzīgu notariālo darbību. Šobrīd
apliecinājumu par pilnvaru izsniegšanu izmaksas atšķiras – ja to veic
notārs, tad apliecinājuma izmaksas
ir vairāk nekā 10 lati, atkarībā no
pilnvaras veida, savukārt, pasūtot
darījuma apliecināšanu bāriņtiesās,
pilnvaras izmaksas ir 5 lati.
„Uzskatu, ka nav godīgi par vienu
un to pašu pakalpojumu – pilnvaro-

Uzsākta ar latvāni invadēto teritoriju
apsekošana un īpašnieku sodīšana
Siguldas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), veikt latvāņu
izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu,
sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.
Šobrīd Siguldas novadā ar latvāni invadēta vairāk nekā 600 ha liela
platība. Tikai kopīgiem spēkiem ir
iespējams apturēt latvāņa tālāku
izplatīšanos, izmantojot kādu no
latvāņu izplatības ierobežošanas
metodēm – mehānisko, ķīmisko,
bioloģisko vai arī kombinēto metodi.
Latvāņa izplatības ierobežošanas plānā 2011.–2013.gadam, kas
apstiprināts ar Siguldas novada
Domes 2011.gada 23.marta lēmumu, iekļautas 38 zemes vienības,
kurās 2012.gadā plānots veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, pamatojoties uz Valsts
augu aizsardzības dienesta sniegto
informāciju, un piecas zemes vienības, kuras plānā iekļautas, jo 2011.
gadā šajās teritorijās netika veikti

latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumi, Valsts augu aizsardzības dienests nesaņēma iesniegumu
ar informāciju par to, ka 2012.gadā
tiks veikti latvāņu ierobežošanas
pasākumi. Pašvaldība šajās piecās
teritorijās organizēs un koordinēs
latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumu veikšanu, zemes īpašnieka pienākums – apmaksāt pašvaldības piestādīto rēķinu par veiktajiem
darbiem, kas saistīti ar latvāņu ierobežošanu.
Pašvaldības policija ir uzsākusi ar
latvāni invadēto teritoriju apsekošanu. Ja konstatēts, ka nav veikti
latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumi, sākotnēji tiks nosūtīta
brīdinājuma vēstule, kurā norādīts
termiņš, kādā jāveic latvāņu izplatī-

jumu nepilngadīgam bērnam izbraukt no valsts bez vecākiem –
dažādās
novada
vietās
deklarētām ģimenēm pieprasīt
dažādu samaksu. Šajā gadījumā,
piemēram, Siguldas pilsētas teritorijā deklarēto bērnu vecākiem,
apliecinājums pie notāra par pilnvaras izsniegšanu ir maksājis vismaz divas reizes vairāk, nekā pagastu iedzīvotājiem bāriņtiesās,
jo normatīvie akti visā valstī aizliedz vietās, kur ir notāri, šādas
pilnvaras apliecināt bāriņtiesās.
Šī absurdā iemesla dēļ aicinu
Tieslietu ministriju pievērst uzmanību normatīvajiem aktiem, lai ieviestu vienlīdzīgu samaksu apliecinājumiem
par
pilnvaru
izsniegšanu,” nosūtītās vēstules
aktualitāti skaidro U.Mitrevics.
Priekšsēdētājs ir nosūtījis vēstuli
Tieslietu ministrijai, aicinot veikt
izmaiņas normatīvajos aktos, novēršot nevienlīdzību starp bērnu
vecākiem, kuri deklarējušies vienas administratīvās teritorijas ietvaros.
bas ierobežošanas pasākumi. Ja arī
pēc noteiktā termiņa latvāņu ierobežošana netiks veikta, tiks uzliks
administratīvais sods saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 51.2 pantu par invazīvo
augu sugu izplatības ierobežošanas
pasākumu neveikšanu – izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas sods
ﬁziskām personām no Ls 70 līdz
250, bet juridiskām personām – no
Ls 200 līdz 1000.
Pagājušā gada vasarā Siguldas
novadā stājušies spēkā saistošo
noteikumu Nr.12 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Siguldas novadā” grozījumi. Noteikumi paredz,
ka var piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 90% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa
summas par zemi ﬁziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai
tiesiskā valdījumā ir zeme, kas invadēta ar Sosnovska latvāni. Sīkāka
informācija pieejama pie lauku attīstības speciālistes Inetas Eriksones, tālrunis 26341991, e-pasts
ineta.eriksone@sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldība ir iegādājusies otru automašīnu Volkswagen Caddy, kuru no 7.jūnija izmanto Pašvaldības policija savu dienesta
pienākumu pildīšanai.
„Šī automašīna ir nozīmīgs ieguvums gan Siguldas novada Pašvaldības policijai, gan novada iedzīvotājiem. Tagad tiešo pienākumu
pildīšanai Pašvaldības policija ir
nodrošināta ar otru operatīvo transportlīdzekli, kam, piedaloties ceļu
satiksmē, ir zināmas priekšrocības,
lai palīdzību grūtībās nonākušajiem
spētu sniegt pēc iespējas ātrāk. Ar
jaunā transportlīdzekļa iegādi tiek
aizstāts transportlīdzeklis, kas savu
laiku jau nokalpojis. Tagad Pašvaldī-

bas policijas rīcībā ir divas Volkswagen Caddy automašīnas un divi velosipēdi,” sacīja Pašvaldības policijas
priekšnieks Māris Garjānis.
Jaunais policijas transportlīdzeklis ir aprīkots ar speciālu krāsojumu,
aprīkojumu un izolatoru, kas pielāgots aizturēto personu pārvadāšanai.
Atgādinām, ka, konstatējot jebkādu pārkāpumu, lūdzam nekavējoties
ziņot Pašvaldības policijai pa diennakts dežūras tālruni 26160288.

Pašvaldības policija izveido velopatruļu
Siguldas novada Pašvaldības policija ir izveidojusi plānoto velopatruļu – iegādājusies un speciāli aprīkojusi divus velosipēdus, ar kuriem
darbinieki no 12.jūnija veic patrulēšanu pilsētas teritorijā.
„Velopatruļa tika izveidota, lai nokļūtu vietās, kur ar transportlīdzekli

piekļūt nav iespējams, lai veicinātu
preventīvo darbu administratīvo pārkāpumu novēršanā, tajā skaitā uzlabotu saistošo noteikumu kontroli, lai
novērstu pārkāpumus, kas kļūst aktuālāki, iestājoties vasaras sezonai,”
stāsta Pašvaldības policijas priekšnieks M.Garjānis.

Jauni šķirojamie konteineri Siguldā
Siguldā uzstādīti jauni zvanveida
šķirojamie konteineri ar tilpumu
1 m3, kuru diametrs ir 1,5 m, augstums – 1,4 m. Uz konteineriem ir
uzlīmes, kas informē, kas tajā šķirojams. Zaļas krāsas konteiners paredzēts stikla pudelēm un burkām,
bet otrs plastmasai – PET pudelēm,

plastmasas iepirkumu maisiņiem,
plēvei, kā arī šampūna un citām
līdzīgām plastmasas pudelēm. Par
konteineru atrašanās vietām lasiet
www.sigulda.lv.
SIA „Jumis” aicina ievērot kārtību
un konteineros pildīt tikai tiem paredzētās lietas.

Bezmaksas seminārs par ārstniecības augiem
Meža konsultāciju pakalpojuOtrajā daļā – praktiskās nodarbīmu centrs sadarbībā ar Siguldas bas. Augu ievākšana, atpazīšana un
novada pašvaldību Valsts Lauku iespējamā izmantošana.
tīkla ietvaros organizē bezmaksas
Semināri notiks: 3.jūlijā plkst.10.00
izglītojošos seminārus par meža Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4,
nekoksnes resursiem. Šoreiz prog- otrā daļa – pie Linezera; kā arī 10.jūlirammā iepazīšanās ar ārstniecības jā plkst.10.00 Jūdažu Sabiedriskajā
augiem. Semināru pirmā daļa notiks centrā, Jūdažos, 2.daļa – pie Teiļupītelpās, kur ārstniecības augu zinā- tes un Zušu sēravota. Pieteikšanās
tāja Zeltīte Kaviere raksturos popu- iespējas: www.laukutikls.lv sadaļā
lārākos augus, pastāstīs par drogu, „Izmanto iespēju!” → „Piesakies beztēju, augu sulu, uzlējumu, sīrupu, maksas izglītojošiem semināriem”
izvilkumu, tinktūru gatavošanu un vai pa tālr.26341991 (Ineta Eriksone)
pielietošanu.
un 22019356 (Rita Daščiora).

Paziņojums par Siguldas novada Teritorijas

Pašvaldība atbalstīs kopienas „Cerību sēta” izveidi Siguldas novadā plānojuma 2012.–2024.gadam galīgo redakciju

Jūnija sākumā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
tikās ar Norvēģijas Tirdzniecības kameras (Norvegian Chamber of Commerce in Latvia) pārstāvjiem, lai vienotos par nodomu protokola parakstīšanu par kopienas „Cerību sēta” projekta tālāko attīstības gaitu.
Norvēģijas Tirdzniecības kameras
pārstāvjus sagaidīja Domes priekšsēdētājs, kurš iepazīstināja klātesošos ar Siguldas novadu un tā
vērtībām – kultūrvēsturisko mantojumu, sporta aktivitātēm, skaisto dabu un novada iedzīvotājiem,
kuri ir lielākā pašvaldības vērtība.
U.Mitrevics uzsvēra, ka pašvaldība
iespēju robežās atbalstīs šī sociālā projekta realizāciju. Viņš pauda
atbalstu Norvēģijas Tirdzniecības
kameras pārstāvju izklāstam par

iespējamo sadarbības modeli un atzīmēja, ka nākamajā tikšanās reizē
tiks parakstīts nodomu protokols
par projekta attīstību, kurā tiks
iezīmētas projektā iesaistīto pušu
atbildības sfēras.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie
kopienas „Cerību sēta” izveides.
Pateicoties Zviedrijas NTI, Siguldas
un Latvijas uzņēmēju, kā arī ziedotāju savāktajiem ziedojumiem, tiek
izstrādāts ceļu tehniskais projekts.
Vēlāk tiks izbūvēts piebraucamais

ceļš un objektam pievilkta elektrība.
Sākotnēji tiks sakārtota infrastruktūra, un tad turpināts darbs pie ēku
būvniecības.
Jau ziņots, ka pirms gada bērnu un
jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” parakstīja līgumu ar Vētru ģimeni par zemes dāvinājumu, uz
kuras tiks veidota kopiena „Cerību
sēta” – tajā dzīvos un strādās jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.
Savukārt 2011.gada septembrī tika
organizēts labdarības koncerts ziedojumu vākšanai „Cerību sēta” projekta izveidei.
Plašāku informāciju meklējiet Siguldas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldība
informē, ka saskaņā ar 2012.gada
6.jūnija lēmumu „Par Siguldas
novada Teritorijas plānojuma
2012.–2024.gadam 1.redakcijas
pilnveidošanu” (protokola Nr.10,
8.§) ir pilnveidota Teritorijas
plānojuma 1.redakcija atbilstoši
institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem
un sagatavota Siguldas novada
Teritorijas plānojuma 2012.–2024.
gadam galīgā redakcija.
Pašvaldība pieņēmusi lēmumu
par galīgās redakcijas apstiprināšanu (protokola Nr.11, 9.§). Ar

Teritorijas plānojuma galīgo redakciju var iepazīties Siguldas
novada pašvaldības pagastu
pārvaldēs un Siguldas novada
pašvaldības Būvvaldē, Zinātnes
ielā 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, no 2012.gada 28.jūnija līdz 19.jūlijam katru darba
dienu no plkst.8.30 līdz 13.00 un
no 14.00 līdz 17.00.
Teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas materiāli pieejami arī
Siguldas novada pašvaldības
informatīvajā interneta vietnē
www.sigulda.lv un SIA „Metrum”
mājas lapā www.metrum.lv.

2012.gada 28.jūnijs

Siguldā tiks uzstādīti interaktīvie displeji tūristiem
Lai veicinātu tūrisma attīstību Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.–2013.
gadam ietvaros, šogad tika uzsākts projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu ViaHanseatica tūrisma maršruta izstrādē”.
ViaHanseatica 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 ViaHanseatica pārrobežu tūrisma maršruta
potenciālu.
Tāpat tūrisma maršrutā iekļauti arī
minētā reģiona kultūrvēsturiskie un dabas objekti visās trīs valstīs, uzsverot
katras valsts unikalitāti, tādējādi radot
īpaši pievilcīgus tūrisma galamērķus.
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Siguldas Novada Ziņas
Projekts attīstīs un popularizēs
kopēju tūrisma produktu ar nosaukumu „ViaHanseatica”. Paredzētas
arī tūrisma speciālistu apmācības,
veikti ieguldījumi neliela izmēra
tūrisma infrastruktūrā un nodrošināta informācijas pieejamība par
tūrisma maršrutu.
Projekta kopējās izmaksas – 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.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums uz
interaktīvo video konsoļu jeb displeju
iegādi. Līdzko noslēgsies iepirkuma
procedūra un būs zināmi piegādātāji,
tā Siguldā pie Jaunās pils, pie vagoniņa Siguldas pusē un rekonstruētajā

stacijas ēkā tiks uzstādīti interaktīvie
displeji, kas paredzēti, lai nodrošinātu
pieeju tūrisma informācijai. Paredzēts,
ka interaktīvajos kioskos tiks nodrošināta piekļuve trim interneta vietnēm:
www.sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv,
www.viahanseatica.info.
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.

Bērnudārzā „Pīlādzītis” rudenī atvērs divas jaunas grupiņas
Siguldas novada pašvaldības Attīstī- „Pīlādzītis” bibliobas pārvaldes Investīciju nodaļa informē, tēkas telpās. Telpās, kurās līdz šim
ka 2012.gada 10.februārī tika noslēgta
vienošanās
(Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/
atradās Siguldas
VRAA/009/049) ar Valsts reģionālās
pilsētas bibliotēka,
attīstības aģentūru par ﬁnansējuma
plānots izbūvēt divas jaunas bērnu grupiešķiršanu projekta „Pirmsskolas izglī- piņas.
Projekta rezultātā pirmsskolas izglītītības iestādes „Pīlādzītis” rekonstrukcija Siguldā” (Nr.3DP/3.1.4.3.0/11/IPIA/
bas iestādē „Pīlādzītis” tiks izveidotas 48
VRAA/009) realizēšanai.
jaunas vietas bērniem, kā arī sešas darba
Projekta ietvaros 2012.gada vasarā
vietas.
Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma protiks veikti vienkāršotas rekonstrukcijas
darbi pirmsskolas izglītības iestādes
cedūra un, līdzko tiks saņemts pozitīvs

Notikusi pirmā projekta
vadības sanāksme par
Laurenču kompleksa attīstību

Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Viru pašvaldību Igaunijā un
Sanktpēterburgas valdības Fizkultūras un sporta komiteju šā gada aprīlī
ir uzsākusi kopīga projekta ELRI-112
„Tūrismam piemērotas vides izveidošana Viru (Igaunija), Siguldas (Latvija),
Sanktpēterburgas (Krievija) pārrobežu
reģionos” (SVS SCTIVETOUR) īstenošanu Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
(www.estlatrus.eu) ietvaros.
Kopējā projekta attiecināmo izmaksu
summa sastāda EUR 1 700 000, no kuras
90% sedz Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programma. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir
26 mēneši.
Projekta mērķis ir veicināt aktīvo un
sporta tūrismu. Projekta ietvaros Sigul-

Ekspluatācijā nodots veloceliņš
un sakārtota tam pieguļošā teritorija

atzinums par veikto iepirkumu no Valsts
Noslēgumam
reģionālās attīstības aģentūras, tā tiks
tuvojas projekta
noslēgts līgums un uzsākti plānotie būv- „Velotūrisma maršdarbi.
ruta izstrāde un
85% no projekta izmaksām segs Eiro- veloceliņa izbūve
pas Reģionālās attīstības fonda ﬁnansē- Siguldā” (Nr.VPA/3.4.2.1.2/08/01/011)
jums, 2% valsts budžeta dotācija un
realizēšana.
13% – Siguldas novada pašvaldība.
Projekta realizācijas laikā notika velomaršruta izveidošana un veloceliņu/
gājēju ietvju izbūve vai rekonstrukcija
Siguldas novadā vairāk nekā 10 kilometru garumā.
Šobrīd ir noslēgušies veloceliņa un
apliecināts, ka Kadastra informācijas
tam pieguļošās teritorijas labiekārtošasistēmā reģistrētais kadastra objekts

Palīgēkas iespējams dzēst no Kadastra informācijas sistēmas bez maksas
Ministru kabinets 2011.gada 8.novembrī ir uzdevis Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2012.gadā izstrādāt pasākumu kompleksu
palīgēku datu sakārtošanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma). Palīgēkas no Kadastra informācijas sistēmas bez maksas var dzēst līdz 2012.gada 1.oktobrim.
Līdz 2012.gada 16.maijam Kadastra informācijas sistēmā dzēstas 833 palīgēkas, tai skaitā Siguldas novadā – 6.
Bez maksas no Kadastra informācijas
sistēmās dzēš palīgēkas ar platību līdz
60 m2. Pārējo ēku dzēšana no Kadastra
informācijas sistēmas ir par maksu –
viens objekts Ls 6,50.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 24.pantā ir noteiktas personas,
kas var ierosināt būves dzēšanu:
1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja
tāda nav, tiesiskais valdītājs;
2. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
3. zemes īpašnieks – attiecībā uz būvēm
ar nenoskaidrotu piederību (būve, par
kuru VZD rīcībā nav tiesisku iegūšanu

vai likumīgu būvniecību apliecinoši
dokumenti);
4. vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra
subjekts, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām;
5. cita persona, kurai likumā noteiktas
šādas tiesības.
Dokumenti, kas jāiesniedz būves dzēšanai:
1. ierosinātāja iesniegums par būves
dzēšanu;
2. dokuments, kas pamato ieraksta par
būvi dzēšanu:
• Būvvaldes izdota izziņa, kas apliecina
būves neesību apvidū, vai izziņa, kurā

Ēkas ir jāieraksta Kadastra informācijas sistēmā
Pašvaldība var iesniegt ēkas datu deklarāciju, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu ﬁziskas vai juridiskas personas uzbūvētu būvi, ja saskaņā ar
Kadastra likuma 13.panta otro daļu noteiktajā termiņā nav ierosināta ēkas reģistrācija. Saskaņā ar Kadastra likuma 13.panta otro daļu Kadastra subjektam
(īpašniekam, tiesiskajam valdītājam) ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās (izņemot gadījumus, kad būvniecība nav
uzsākta, par būvniecību uzsākta tiesvedība vai kad būvniecība ir pārtraukta)
ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra
informācijas sistēmā.
Par šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais
valdītājs, vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 152.6 pantu
par būvju un telpu grupu nereģistrēšanu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par normatīvajos aktos noteikto dokumentu neiesniegšanu
būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai
kadastra datu aktualizēšanai Kadastra
informācijas sistēmā – uzliek naudas
sodu ﬁziskām personām no Ls 50 līdz

150, bet juridiskām personām – no Ls
100 līdz 1000.
Kadastra likuma 99.2 pantā noteikts, ja pašvaldība ir ierosinājusi nekustamā īpašuma objekta noteikšanu,
tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par nekustamā
īpašuma objekta noteikšanu. Šādā gadījumā pašvaldība pieņem lēmumu par
to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks
vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs,
vai, ja tāda nav, lietotājs triju mēnešu
laikā atmaksā pašvaldībai nekustamā
īpašuma objekta noteikšanas izmaksas. Lēmuma izpilde notiek Admi-

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
būvju klasiﬁkāciju nav uzskatāms par
būvi;
• būves kadastrālās uzmērīšanas rezultātā VZD speciālista (kas veic būves
kadastrālo uzmērīšanu) sagatavota
informācija par ēkas neesību (sagatavo,
veicot citas būves kadastrālo uzmērīšanu; reizē pasūtītājam jāaizpilda iesniegums par būves dzēšanu, lai nevajadzētu lieku reizi doties uz VZD; iesnieguma
veidlapai jābūt pie VZD speciālista).
Neskaidrību gadījumā jāvēršas
VZD – e-pasts kac.riga@vzd.gov.lv vai
riga@vzd.gov.lv, vai Siguldas novada
pašvaldības Būvvaldē Zinātnes ielā 7,
Peltes, Siguldas pagasts (apmeklētājus pieņem pirmdienās un ceturtdienās
no plkst.8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz
18.00), e-pasts buvvalde@sigulda.lv.

nistratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
Atbilstoši MK 2012.gada 10.janvāra
noteikumu Nr.48 „Būvju kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” 76.punktam
deklarētās ēkas nolietojuma procents
Kadastra informācijas sistēmā tiks reģistrēts 0%. Deklarētai ēkai tiks aprēķināta kadastrālā vērtība un nekustamā
īpašuma nodoklis par mājokli.
Uz deklarācijas pamata reģistrētas
ēkas datus nevarēs izmantot ēkas ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Siguldas novada pašvaldība aicina ēku īpašniekus būt aktīvākiem un
reģistrēt ēkas Kadastra informācijas
sistēmā.
Siguldas novada pašvaldības Būvvaldes speciālisti (Zinātnes iela 7, Peltes,
Siguldas pag., Siguldas nov.) apmeklētājus pieņem pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no 14.00
līdz 18.00; e-pasts buvvalde@sigulda.lv.
Par būvatļaujām, ēku nodošanu ekspluatācijā interesēties pie būvinspektora pa e-pastu andris.lauskis@sigulda.lv;
tālr.67800960 vai 29410135.

dā tiks uzbūvēta Laurenču distanču slēpošanas trase ar asfaltētu segumu 1,4km
garumā, kā arī servisa māja. Viru tiks sakārtoti vairāki sporta laukumi, renovēta
slēpošanas trase un uzbūvēts atpūtas
centrs. Savukārt Sanktpēterburgā tiks
uzbūvētas vairākas servisa mājiņas pie
esošajām slēpošanas trasēm pilsētā.
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt
partneriem kopīgu aktīvā un sporta tūrisma stratēģiju, kā arī organizēt sporta
sacensības.
Uzsākot projekta īstenošanu, jūnija
sākumā Siguldā notika pirmā projekta
vadības sanāksme, kuras ietvaros projekta partneriem bija iespēja iepazīties
ar sporta infrastruktūru Siguldas novadā, kā arī kopīgi plānot turpmākās projektā paredzētās aktivitātes.

nas darbi. Veloceliņa būvniecība ir pilnībā pabeigta, un veloceliņš ir nodots ekspluatācijā. Veloceliņš sastāv no divām
speciālām joslām – viena gājējiem, otra
velosipēdistiem. Tādējādi tiek papildus
veicināta arī gājēju drošība.
46,52% no projekta attiecināmajām
izmaksām sedz ERAF, 3% sedz valsts
budžeta dotācija, bet 50,48% – Siguldas
novada pašvaldības budžets.

Pašvaldība piesaista speciālistus
kapacitātes palielināšanai
Siguldas
novada pašvaldība Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
2010.gada 5.novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālistu piesaiste Siguldas novada pašvaldībā” (Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/038/013) īstenošanu.
Projekta laikā tiks paaugstināta Siguldas novada pašvaldības administra-

tīvā kapacitāte, sekmējot publiskās pārvaldes darbību. Šobrīd projekta ietvaros
Siguldas novada Domē strādā vecākais
datortīklu administrators.
Kopējās projekta izmaksas ir 21 000
latu, kurus 100% apmērā sedz Eiropas
Sociālais fonds (ESF).

Par adresēm un to sakārtošanu
Adrese ir hierarhiski sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa,
kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē
Valsts zemes dienesta informācijas sistēmā – Valsts adrešu reģistrā (turpmāk – adrešu reģistrs).
Administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties. Šī norma nav jauna, to
paredzēja likuma „Par Latvijas Republikas
administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvotu vietu statusa noteikšanu” 19.panta
otrā daļa, kas bija spēkā no 03.08.2001. līdz
31.12.2008. Tagad šo normu paredz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta ceturtā daļa, kā arī „Adresācijas sistēmas noteikumu” 6.1.apakšpunkts.
Pašvaldība vai pašvaldības pilnvarota
institūcija piešķir apbūvei paredzētām zemes vienībām un ēkām adreses saskaņā
ar parcelācijas plānojumu, detālplānojumu
vai zemes ierīcības projektu, rezervējot
numurus neapbūvētām zemes vienībām.
Zemes vienībai un ēkai (un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām) uz tās piešķir vienu adresi. Ja uz zemes vienības atrodas vairākas
funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai
piešķir atsevišķu adresi.
Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir
ielas, apbūvei paredzētām zemes vienībām

un ēkām piešķir numurus ar piesaisti ielas
nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju
daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei zemes
vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu.
Novadu un pagastu teritorijās, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu (kas ir adrese).
Ja Valsts adrešu reģistrā nav īpašuma
adreses, personai jāvēršas ar iesniegumu
Siguldas pašvaldības Būvvaldē, kura, izskatot iesniegumu, vai nu izsniegs lēmumu par adreses piešķiršanu, vai pieņems
lēmumu par adreses piešķiršanu vai izsniegs izziņu par adresi, par kuras piešķiršanu nav saglabājies lēmums.
Daudziem īpašumiem Siguldas pilsētā
un pagastu ciematos, kur ir ielas, ir piešķirti nosaukumi. Atbilstoši normatīvajiem aktiem šiem īpašumiem ir jāmaina
adrese. Tāpēc Siguldas novada pašvaldības Būvvalde cer uz iedzīvotāju sapratni
adrešu sakārtošanas jautājumos. Par
adresācijas jautājumiem interesēties pie
Zemes nodaļas vadītājas pa e-pastu
anita.viskere@sigulda.lv, tālr.67800962.
Kadastra informācijas sistēmas un
adrešu sakārtošanas aktualitātes apkopoja
Anita Viškere

4 IZGLĪTĪBA

Siguldas Novada Ziņas

Septembrī darbu Siguldas pilsētas vidusskolā uzsāks
„Iespējamās misijas” pedagoģe
Septembrī darbu Siguldas pilsētas vidusskolā uzsāks jau trešais
izglītības programmas „Iespējamā misija” sagatavotais skolotājs Siguldas novada izglītības iestādēs – Lāsma Volante, kas absolvējusi LU
Humanitāro zinātņu fakultāti un ieguvusi bakalaura grādu somugru valodās. Viņa vadīs angļu valodas stundas 5.–6.klašu skolēniem. Lāsma
Volante uzskata, ka šobrīd angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas
ikvienam, un viņa saviem skolēniem valodas zināšanas nodos ar jaunām mācību metodēm.
Siguldas novada pašvaldības Iz- gan pamatskolas, gan vidusskolas
glītības pārvaldes vadītāja Maija skolēnus. Savukārt Siguldas Valsts
Bruģe priecājas, ka Siguldas pil- ģimnāzijā šobrīd strādā tās absolsētas vidusskolā būs „Iespējamās vents, ﬁzikas skolotājs Jānis Bukins,
misijas” skolotāja, kura piedāvās kurš pats bijis ﬁzikas olimpiāžu lauskolēniem zināšanas apgūt ar jau- reāts un nule izskolojis „nākamo
nām metodēm, piedāvās jaunu ska- paaudzi” – ﬁzikas olimpiāžu laureātījumu uz izglītības sistēmu un dos tu.
savu artavu kvalitatīvas izglītības
Dalībai izglītības programmā
sniegšanai mūsu novada skolēniem. „Iespējamā misija” šogad pieteicās
Pērn darbu Siguldas pilsētas 299 jaunieši, izturot konkursu – 13
vidusskolā sāka sociālo zinību un pretendenti uz vienu vietu. Darbu
vēstures skolotājs Edgars Bajaruns, skolā šī gada 1.septembrī sāks 21
kurš ar savu darbu skolā aizrāvis „Iespējamās misijas” skolotājs. Šis

ir piektais gads, kad izglītības programma skolām piesaista talantīgus,
mērķtiecīgus un ar līdera potenciālu
apveltītus jauniešus, kuri vēlas būt
skolotāji un ar savu darbu grib ietekmēt pārmaiņas izglītībā.
Izglītības programma „Iespējamā
misija” pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, piesaistot
darbam skolā augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus ar potenciālu kļūt par iedvesmojošiem
skolotājiem un nākotnes līderiem.
Šo jauniešu talants un enerģija palīdz veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas
prestižu un paaugstināt skolēnu
motivāciju mācīties, lai kļūtu par
aktīviem sabiedrības locekļiem un
veidotājiem. Līdz šim 44 Latvijas
skolās strādājuši vai šobrīd strādā
54 „Iespējamās misijas” dalībnieki,
divi no tiem – Siguldas novadā.

Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā
pieprasītiem speciālistiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jau trešo gadu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu
„Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču
apguve izglītības un profesionālās
karjeras turpināšanai”, lai sniegtu
iespēju jauniešiem gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju
kādā no profesionālās izglītības
iestādēm visā Latvijā.
VIAA aicina jauniešus ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību
gada vai pusotra laikā bez maksas
iegūt profesiju kādā no 36 profesionālās izglītības iestādēm visā Lat-

vijā. Līdz šim gandrīz 700 jauniešu
Eiropas Sociālā fonda projektā ieguvuši kādu noderīgu profesiju.
2012./2013.mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu
36 profesionālās izglītības iestādēs
jaunieši bez maksas varēs apgūt
kādu no 54 profesijām 94 profesionālās izglītības programmās. Mācībām var pieteikties 17–25 gadus
veci jaunieši. Lielākajā daļā programmu var iestāties, ja iegūta vidējā
izglītība, taču starp tām ir arī viengadīgas programmas, kurās var mācīties vismaz 17 gadus veci jaunieši,
kuri ieguvuši pamatizglītību.

Domes priekšsēdētājs rosina jauna bērnudārza
būvniecību, bezmaksas autobusa maršruta izveidi
un grantēto ceļu sakārtošanu
Sākums 1.lpp.

Budžeta grozījumi paredz, ka šogad kopumā 60 tūkstoši latu tiks izlietoti Allažu pagasta grantēto ceļu
sakārtošanai, 40 tūkstošus ieguldīs
grantēto ceļu sakārtošanai Siguldas
pagastā, savukārt Siguldas pilsētā –
Ls 20 000.
„Ir aprēķināts, ka gandrīz pusmiljons latu ir nepieciešams, lai sakārtotu sliktākajā stāvoklī esošos
novada grantētā ceļa segumus, kas
sevī ietver grants seguma atjaunošanu un sāngrāvju izveidošanu. Šos
ceļu remontus plānots uzsākt jau
šogad. Tāpat ir pamatota cerība, ka
nākamajos gados varētu no jauna asfaltēt sabrukušās asfaltētās ielas un
uzsākt asfaltēt grantētos ceļus, bet
tikai ar noteikumu, ka ceļš ir ar augstu satiksmes intensitāti un zem tā ir
sakārtotas visas apakšzemes komunikācijas, kā arī izveidoti pieslēgumu
punkti komunikācijām, kuras varētu
pieslēgt jebkurš namīpašnieks. Nākamajā gadā ceļu un ielu sakārtošanas
jautājums būs viena no pašvaldības
budžeta prioritātēm, piebilstot, ka
ļoti daudz darāmā būs arī citās prio-

ritārajās jomās, piemēram, izglītības
iestāžu infrastruktūras sakārtošanā,”
skaidro Domes priekšsēdētājs.
Ļoti daudzus novadniekus interesē
valsts autoceļa posma Sigulda – Turaida sakārtošana, tomēr pašvaldības
iespējas ir ierobežotas un valsts ceļu
apsaimniekotāja rīcība gausa. „Esam
vairākkārt rakstījuši vēstules minētā
ceļa īpašniekiem – „Latvijas Valsts
ceļiem” – par šīs ceļa sakārtošanu,
diemžēl pozitīvu atbildi neesam saņēmuši,” stāsta U.Mitrevics.

Pašvaldība līdzﬁnansēs
daudzdzīvokļu namu
piebraucamo ceļu
sakārtošanu
Jūnija vidū Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
aicināja uz sarunu Siguldas novada
daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājus, lai meklētu risinājumus, kā ar
pašvaldības atbalstu, kopīgiem spēkiem, sakārtot kritiskā stāvoklī esošos daudzdzīvokļu namu piebraucamos ceļus.

2012.gada 28.jūnijs

MĀKSLU SKOLA „BALTAIS FLĪĢELIS”
Pirmie mūzikas vidusskolas programmas
absolventi Siguldā
Šogad Siguldas Mākslu skolu „Baltais Flīģelis” absolvēja 35 audzēkņi –
22 Mūzikas nodaļā, deviņi Mākslas nodaļā un četri mūzikas vidusskolas
programmā. Profesionālās ievirzes izglītību vidusskolas līmenī ir iespēja
apgūt tikai dažās Latvijas mūzikas skolās. Siguldā šis ir pirmais izlaidums
vidusskolas programmas absolventiem, kuri atzīst, ka ir gandarīti, jo ieguvuši divas pamatīgas izglītības. Tas paver viņiem lielākas iespējas nākotnē
izvēlēties savu īsto profesiju. Pirmie Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” vidusskolas programmas absolventi ir Danica Apenīte ﬂautas specialitātē, Emīls Ābols mežraga specialitātē, Aleksandrs Pļeskačs sitaminstrumentu specialitātē un Zane Veidemane klavierspēles specialitātē. Vēlot
viņiem veiksmi un izdošanos, gaidām jaunos pamatizglītību mūzikā ieguvušos jauniešus turpināt mūzikas izglītību Siguldas Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”!

X Starptautiskie latviešu jauno mūziķu
meistarkursi „Jaunas dimensijas mūzikā”
Jau otro reizi Siguldā, Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, no 14. līdz 23.jūlijam notiks Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi, kas pulcēs
jaunos mūziķus un pasniedzējus no daudzām pasaules valstīm – Baltijas
valstīm, Vācijas, Francijas, Šveices, ASV, Kanādas un Meksikas.
Katru vakaru skolas koncertzālē notiks koncerti, kas būs apmeklējami
bez maksas. Tāpat interesenti varēs apmeklēt dažādas interesantas lekcijas par mūzikas, pedagoģijas un inovācijas tēmām. Tiks organizēti arī
koncerti ārpus skolas – Jaunās pils dārzā 15. un 22.jūlijā plkst.11.00 un
Siguldas ev.lut. baznīcā 22.jūlijā plkst.12.00. Pieteikties meistarkursiem var,
rakstot uz e-pastu skola@baltaisﬂigelis.lv.
Sīkāka informācija www.baltaisﬂigelis.lv/muzika/meistarklases.

Projekta laikā jauniešiem ir iespēja apgūt pavāra, metinātāja,
namu apsaimniekošanas meistara,
veterinārārsta asistenta, lokomotīvju saimniecības tehniķa, jumiķa,
kokkopja (arborista), meža mašīnu operatora un citas profesijas.
Mācību laikā jauniešiem maksā
stipendiju. Audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta
viesnīcā.
Pilns profesionālās izglītības
iestāžu un piedāvāto profesionālās izglītības programmu saraksts,
kā arī papildu informācija pieejama
www.viaa.gov.lv.

„Baltais Flīģelis” izsludina uzņemšanu dažādās profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmās 2012./2013.mācību gadā. Bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ir iespēja apgūt dažādu mākslu veidus – mūziku, vizuāli plastisko mākslu, deju un teātri. Programmas ir pieejamas bērniem
jau no triju gadu vecuma. Iespēja ir apgūt arī vairākas mākslas jomas vienlaicīgi. Iesniegumu uzņemšanai var aizpildīt skolas lietvedībā darba dienās
no plkst.10.00 līdz 18.00 līdz 31.jūnijam un sākot no 20.augusta. Sīkāka informācija, zvanot 67971578, 22005612 vai rakstot skola@baltaisﬂigelis.lv,
kā arī www.baltaisﬂigelis.lv.
Informāciju sagatavoja Guntars Zvejnieks

Konstruktīvā sarunā namu apsaimniekotāji un Domes priekšsēdētājs nolēma, ka līdzﬁnansējums ir
nepieciešams un jāgroza saistošie
noteikumi, kuros paredzēta piešķirtā
līdzﬁnansējuma diferencēšana. „Tas
ir godīgi, ja pašvaldība piešķir 50%
līdzﬁnansējumu tām mājām, kuru
iedzīvotāji vienīgie lieto piebraucamo ceļu. Bet, ja šo ceļu izmanto
vairākas mājas un citi novadnieki,
līdzﬁnansējums sasniegs līdz pat
90% atbalstu,” skaidro U.Mitrevics.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts apstiprināts šī gada 20.jūnijā
Finanšu komitejas sēdē, un 11.jūlijā
par to lems visi deputāti Domes sēdē.
Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12 „Par ﬁzisku un
juridisku personu līdzdalību infrastruktūras objektu izbūves un rekonstrukcijas darbu līdzﬁnansēšanā”
(izdoti 2007.gada 20.jūnijā) paredz,
ka pašvaldība ar līdzﬁnansējumu
atbalsta pašvaldības ielu rekonstrukciju vai izbūvi, ietvju, kanalizācijas un ūdensvadu tīklu sakārtošanu,
pagalmu, laukumu un stāvlaukumu
izbūvi pie daudzdzīvokļu mājām, kā
arī piebraucamo ceļu sakārtošanu.
Pašvaldības ﬁnansējumu saņēmušas
jau vairākas daudzdzīvokļu mājas,
un drīzumā K.Barona ielā 2 tiks sakārtots pagalms, kurā pašvaldības

līdzﬁnansējums būs nepilni astoņi
tūkstoši latu.
Lai pieteiktos līdzﬁnansējumam
infrastruktūras sakārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem jāiesniedz savu pieteikumu
pašvaldībā, ievērojot saistošo noteikumu prasības.
Domes priekšsēdētājs U.Mitrevics
skaidroja: „Ja būs vairākas mājas,
kuras izteiks vēlēšanos sakārtot
infrastruktūru, pašvaldība iespēju
robežās var palīdzēt veikt iepirkumu
procedūru par būvdarbu veikšanu.”
Tomēr jāatgādina, ka līdzﬁnansējuma saņemšana jāplāno laicīgi, jo
pašvaldības budžetā ir jāparedz līdzﬁnansējumam nepieciešamā nauda,
jāsakārto dokumentācija, tostarp
jābūt dzīvokļu īpašnieku sapulces
protokolam, ka vismaz 51% dzīvokļu
īpašnieku piekrīt konkrētā objekta
izveidei vai sakārtošanai, kā arī svarīgi, lai remontdarbu veikšanai būtu
atbilstoši laikapstākļi.
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics rosina
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus izskatīt iespējas un sarunās
ar iedzīvotājiem nonākt pie labākā
risinājuma ne tikai piebraucamo
ceļu, bet arī iekšpagalmu, atkritumu un skursteņu jautājumu sakārtošanā.

Uzņemšana Mākslu skolā

Atgādinājums
zemju īpašniekiem!
Lai samazinātu privātmāju un
daudzdzīvokļu namu īpašnieku maksājumus par zemes nodokli, Siguldas
novada pašvaldība aicina vērsties
Attīstības pārvaldes Zemes nodaļā
(Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā,
Siguldas novadā) ar lūgumu sadalīt
zemes lietošanas mērķi – apbūvei
atstāt 1200 kvadrātmetrus, bet pārējo noformēt kā zaļo zonu. Tādējādi
mainās īpašuma kadastrālā vērtība
un samazinās nodoklis par zemi.
Siguldas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Zemes nodaļas
speciālisti no 170 zemes vienībām,
kas atrodas zem daudzdzīvokļu mājām, jau izskatījusi 60 ar zemes lietošanas mērķi saistītus jautājumus.
Likums nosaka, ka juridiski zemes
lietošanas mērķi var noformēt zemes
īpašnieks vai pašvaldība. Ja šāda iespēja nepastāv daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem, tad pēc viņu vēlmes
lēmumu var pieņemt pašvaldība. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics stāsta, ka pašvaldība
savu iespēju robežās apzinās tās zemes vienības, kuras iespējams sadalīt,
bet iedzīvotājus aicina būt aktīviem
un pašiem iesaistīties šī jautājuma risināšanā, iesniedzot iesniegumus par
zemes lietošanas mērķa maiņu.
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IX Kremerata Baltica festivāls
„Jubilejas serenādes”
Šogad no 5. līdz 8.jūlijam Siguldā norisināsies IX Kremerata Baltica
festivāls „Jubilejas serenādes”, kas veltīts Gidona Krēmera un orķestra jubilejām.
Festivāla galvenie solisti būs pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers un Baltijas orķestris Kremerata Baltica, kā arī festivāla viesi –
Hamburgas Valsts operas soliste, soprāns Inga Kalna, itāļu čellists un
diriģents Mario Brunello, pianisti Daniils Trifonovs, Reinis Zariņš, ģitārists Daniele Sardone un diriģente Joana Malvica.
Šis gads gan Gidonam Krēme- auditoriju, kā arī mūs pašus ar neram, gan orķestrim ir nozīmīgs, jo gaidītiem projektiem. Galvenais –
kopā tiek atzīmēta dubultjubileja – nemeklēt panākumus kā mērķi.”
Krēmera 65.dzīves un orķestra 15
Jubilejas gadā IX Kremeragadu jubileja. Mūzikā tā tika „iz- ta Baltica festivālam dots moto
spēlēta” februārī Latvijā un vēl tur- „Jubilejas serenādes”. Festivāpinās Eiropas turnejas koncertos lam izvēlētajā programmā skaun koncertos Baltijā.
nēs V.A.Mocarta, L.Bēthovena,
Gidons Krēmers jubilejas reizē M.Veinberga, V.Valtona, A.Šnitkes,
teica: „Gribu cerēt, ka Kremeratai P.Vaska un citu komponistu mūzika.
priekšā ir vēl garš ceļš un ka šie Kamermūzikas maratona koncerta
15 gadi ir tikai pirmie 15 gadi Kre- muzikālais centrs būs komponista
merata Baltica vēsturē. Priecāšos, Artura Maskata cikls „Venēcijas
ja izdosies saglabāt mūsu ģimeni rindas” soprānam un klavieru kvarveselu un vienmēr pārsteigt mūsu tetam, kurš saņēma „Lielās Mūzi-

kas balvu 2011” nominācijā „Gada
jaundarbs”.
„Mūsu jubilejas festivālam ir trīs
galvenās tēmas: fantāzijas un serenādes, iepazīšanās ar Mečislavu Veinbergu un Baltijas mūzika.
Visos laikos komponisti ir izklaidējušies, rakstot fantāzijas un
serenādes. Un tomēr atrodas tādi
skaņraži, kas tajās ieliek vairāk
nekā tikai „ūdens mirgošanu”. Mečislava Veinberga mūzika dzīvojusi
sava dižā laikabiedra Šostakoviča
ēnā. Laikam ejot un tuvāk iepazīstot šo lielisko komponistu, redzam, ka viņš ir daudz vairāk nekā
tikai ēna: viņam ir savs rokraksts
un sava nozīmīga balss. Baltijas
komponistu darbi ir Kremeratas
īpašais zīmols, un arī šogad savu
jubileju svinēsim kopā ar Jozapaiti, Vasku, Braunu, Maskatu. Laipni
lūgti ciemos!” aicina Gidons Krēmers.

Festivāla programma:
• Ceturtdien, 5.jūlijā, plkst.20.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Festivāla uvertīra „Mūsdienu fantāzijas un lauskas” – Gidons Krēmers un Kremerata Baltica kameransambļi. Programmā: G.F.Telemans, Ž.Bizē,
K.Pendereckis, M.Veinbergs, T.Hauta, I.Frolovs, J.Jozapaitis.
• Piektdien, 6.jūlijā, plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”. Atklāšanas koncerts „Vox Amoris” –
Gidons Krēmers un Kremerata Baltica. Diriģente: Joana Malvica. Solists: Džeralds Bidva. Programmā: V.Valtons,
M.Veinbergs, P.Vasks.
• Sestdien, 7.jūlijā, plkst.16.00 Krimuldas baznīcā. „Dienas serenādes” – Kremerata Baltica kameransambļi.
Programmā: L.van Bēthovens.
• Sestdien, 7.jūlijā, plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”. Kamermūzikas maratons – Gidons Krēmers, Inga Kalna, Daniils Trifonovs, Reinis Zariņš, Kremerata Baltica solisti. Programmā: V.A.Mocarts, F.Šūberts,
M.Veinbergs, A.Šnitke, A.Maskats, A.Puškarevs.
• Svētdien, 8.jūlijā, plkst.11.00 Siguldas Jaunās pils dārzā. „Bēthovens un Sigulda” – Kremerata Baltica solists
Ēriks Kiršfelds, Daniele Sardone. Programmā: L.Bēthovens, M.M.Ponce, R.Gnattali, A.Pjacolla.
• Svētdien, 8.jūlijā, plkst.19.00 Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”. „Noslēguma koncerts” – Gidons Krēmers un Kremerata Baltica. Diriģents Mario Brunello. Solisti: Mario Brunello, Daniils Trifonovs. Programmā:
J.Haidns, V.A.Mocarts, M.Veinbergs, A.Šnitke, Dž.Sollima.
• Pirmdien, 9.jūlijā, plkst.19.00 Rīgā, Lielajā Ģildē. „Rīgas koncerts” – Kremerata Baltica. Diriģents: Mario Brunello. Solisti: Mario Brunello, Reinis Zariņš, Andrejs Puškarevs. Programmā: G.Lekeu, V.A.Mocarts, Dž.Sollima.
Biļetes nopērkamas koncertzāles „Baltais Flīģelis” kasē: darba dienās no plkst.10.00 līdz 18.00, kases tālrunis
67974787, un „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās, kā arī www.bilesuparadize.lv.
Inese Zagorska

Muzikālās brokastis Siguldas Jaunās pils dārzā
Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, koncertzāle „Baltais Flī- ,,Bēthovens un Sigulda”, kuri veltīti
ģelis” arī šovasar jūlija svētdienu rītos plkst.11.00 visus aicina baudīt Bēthovenam un viņa daiļradei. Konkamermūzikas koncertus ciklā „Bēthovens un Sigulda” un brokastot certos tiek atskaņoti Bēthovena,
Siguldas Jaunās pils dārzā.
viņa laikabiedru – Vīnes klasiķu – kamermūzika. Latvijas Nacionālā simŠīs vasaras koncertu ciklā muziVasaras kamermūzikas koncertos foniskā orķestra solisti – Dita Krencēs Spīķeru kvartets, čellisti Ēriks ieeja bez maksas.
berga, Sandis Šteinbergs, Liene
Kiršfelds un Valters Pūce, itāļu
Turpinot Kremerata Baltica festi- Kļava, pianists Jānis Maļeckis, ukraiģitārists Daniele Sardone, pianists vālā iesākto tradīciju un turpinot mū- ņu vibrafonists Andrejs Puškarevs,
Artūrs Cingujevs, X Starptautisko zikā stāstīt par Bēthovena saistību ar Spīķeru kvartets un trio „Silk” iedzīlatviešu jauno mūziķu meistar- Siguldu, kopš 2011.gada vasaras Si- vināja šo koncertu ciklu 2011.gada
kursu Siguldā pasniedzēji un stu- guldas Jaunās pils dārzā svētdienu vasarā.
denti.
rītos skan kamermūzikas koncerti
Inese Zagorska

Koncertu cikla ,,Bēthovens un Sigulda” koncerti:
• Svētdien, 1.jūlijā, plkst.11.00 koncertu cikla atklāšanas koncerts. Aktieris Juris Lisners /Bēthovens/. Spīķeru kvartets – Marta Jagmane /vijole/, Anti Kortelainens /vijole/, Zane Kalniņa /alts/, Ēriks Kiršfelds /čells/,
Egīls Šēfers /klasicisma laika klarnete/.
• Svētdien, 8.jūlijā, plkst.11.00 Kremerata Baltica orķestra solists Ēriks Kiršfelds /čells/, Daniele Sardone
/ģitāra, Itālija/.
• Svētdien, 15.jūlijā, plkst.11.00 X Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu pasniedzēju koncerts.
• Svētdien, 22.jūlijā, plkst.11.00 X Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu dalībnieku koncerts.
• Svētdien, 29.jūlijā, plkst.11.00 Artūrs Cingujevs /klavieres/, Valters Pūce /čells/.

Biļešu iepriekšpārdošana uz
III Blūza svētkiem Siguldā
Šogad Siguldas pilsdrupu estrādē
notiks jau trešie Blūza svētki, pie
kam festivāls ir paaudzies un norisināsies jau divas dienas – 27. un
28.jūlijā. Pirmās dienas koncerta
sākums Siguldas pilsdrupu estrādē –
plkst.19.00.
Blūza
svētku
otro
dienu
plkst.15.00 uzsāks II Latvijas Blūza
konkursa ﬁnālistu koncerti.
Abu dienu festivāla koncertus noslēgs Jam Session.
Ir padomāts arī par apmeklētājiem
ar īpašām vajadzībām: transporta
novietošanai ir rezervētas vietas
Jaunās pils teritorijā iespējami tuvu
ieejai estrādē, bet koncerta norises
vietā ir rezervētas sēdvietas.
Biļetes var nopirkt „Biļešu Servisa” tirdzniecības punktos Latvijā, kā

arī „Biļešu Servisa” un „Bez Rindas”
interneta veikalos: divu dienu biļetes
cena iepriekšpārdošanā – 16 lati; no
18.jūlija – 22 lati; biļetes cena 27.jūlijā – 28 lati. Vienas dienas biļetes
cena pasākuma dienā – 16 lati, līdz
tam iepriekšpārdošanā – Ls 10.
Siguldas ID karšu īpašnieki līdz
1.jūlijam var iegādāties divu dienu biļeti par īpašu cenu – 12 latiem un
vienas dienas biļeti par 8 latiem
(biļetes būs derīgas, uzrādot Siguldas ID karti). Biļetes nopērkamas Siguldas pilsētas kultūras namā
Pils ielā 10.
Leģendāro Blūza vilcienu aizstās
speciāli norīkoti autobusi Rīga – Sigulda – Rīga. Biļetes būs pieejamas
tikai iepriekšpārdošanā, kas tiks uzsākta tuvākajā laikā.

Koncertšovs „Riču Nakts Romantika”
13.jūlijā plkst.21.00 klausītājiem un skatītājiem visā Latvijā
būs iespēja piedalīties ugunīgā
koncertšovā ar nosaukumu „Riču
Nakts Romantika” Siguldas pilsdrupu estrādē.
Uz speciāli koncertšovam
būvētas estrādes skatuves ar
krāšņiem un pārsteidzošiem
priekšnesumiem uzstāsies tautā
iemīļoti dziesmu izpildītāji, eksotisko deju teātri, muzikālu joku
stāstnieki un pirotehnikas meistars.
Programmā: pasaules tautu
kaislīgākās dziesmas par kvēlu
mīlestību – latviešu, angļu, itāļu,
spāņu, romu, krievu un arī latgaļu valodā; krāšņi deju studijas un
eksotisko deju teātra dejotāju
priekšnesumi prožektoru gaismās, kā arī jaunāko dziesmu prezentācijas un pirmatskaņojumi,
muzikālas parodijas, video projekcijas un pirotehnikas meistara
gaismas šovs koncerta izskaņā.

Koncertšovā „Riču Nakts Romantika” piedalīsies tautā iemīļotā grupa „Riči”, eksotisko deju
teātris „Romadance”, ugunīgo
deju studija „Nezāles”, talantīgais muzikālo parodiju virtuozs un
joku stāstnieks misters „Neviens”,
kā arī uguņošanas salūta veidotāji Uldis & Co.
Koncertšovs ir veidots kā krāšņs
un muzikāls dažādu priekšnesumu kopums visai ģimenei. Tajā sev
interesanto un sirdij tīkamo atradīs gan liels, gan mazs.
Ieeja estrādē no plkst.20.00,
koncertšova sākums – plkst.21.00.
Koncertšova ilgums gandrīz divas
stundas.
Ieejas maksa – Ls 3, pasākuma
dienā – Ls 4. Bērniem līdz 12 gadu
vecumam ieeja bez maksas.
Sīkāku informāciju par koncertšovu „Riču Nakts Romantika”, tā
norises vietām, laikiem un cenām
iespējams iegūt www.rici.lv vai
www.bilesuparadize.lv.

Noslēgušies labiekārtošanas darbi
Allažu Tautas namā
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Allažu danču biedrība” sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldību un, saņemot atbalstu
projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”, veikusi nozīmīgu ieguldījumu Allažu Tautas
nama labiekārtošanā.
Projekta „Allažu Tautas nama grīdas seguma atjaunošana” ietvaros ar
LEADER atbalsta summu Ls 12 546 un
Siguldas novada pašvaldības ﬁnansējumu Ls 4701 nomainīts Tautas
nama zāles grīdas segums. Papildus
Siguldas novada pašvaldība veikusi
ieguldījumus Ls 2259 apmērā skatuves grīdas nomaiņai un Ls 2135

apmērā skatuves priekškara mehānisma un jauna skatuves priekškara
izgatavošanai.
Pirmie svētki Allažu Tautas namā
jau aizvadīti. Jaunieguvumus iesvētīja Allažu amatierteātris „AKA” ar
pirmizrādi „Gurķu impērijas gals”
pēc A.Vilka komēdijas „Blusa”. Nostalģiskas atmiņas par kolhoza laikiem bija uzrunājušas krietni daudz
allažnieku un viesu, jo skatītāju
zāle bija pārpildīta. Pirms izrādes
kolhoza laikus foto mirkļos bija apkopojusi un rādīja Allažu bibliotēkas vadītāja Dainuvīte Bērziņa. Balles atmosfēru radīja pūtēju
ansamblis „Sigulda” J.Raslava vadībā. Par omulību svētku ballē bija
parūpējušies gan paši apmeklētāji,
gan muzikālā apvienība „Tutti Frutti”.
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Siguldas Novada Ziņas

Norit projekta „Sporta laukumu
renovācija Raiņa parkā” realizācija
Siguldas novada pašvaldības
Sporta pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone informē, ka norit
Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā Siguldas novada pašvaldības projekta „Sporta laukumu
renovācija Raiņa parkā” (projekta
Nr.11-04-LL01-L413203-000006)
realizācija. Minētais projekts tika
iesniegts Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Lauku
attīstības programmas pasākuma
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” 5.1.aktivitātes ietvaros.
Projekts tiek līdzﬁnansēts no Eiro-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

pas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai.
Z.Abzalone: „Ņemot vērā jauniešu pieprasījumu un lai veicinātu
jauniešu aktīvu dzīvesveidu, tika
sagatavots projekts „Sporta laukumu renovācija Raiņa parkā”, kur
galvenais akcents ir likts uz skeitrampu renovāciju. Projekta ietvaros
plānots atjaunot vecās skeitrampas,
labiekārtot skeitrampu un basketbola laukumu teritoriju, uzstādot
gan jaunus soliņus, gan atkritumu

urnas, veikt bruģēšanas darbus, kā
arī nomainīt basketbola grozu vairogus un pašus grozus. Projekta ietvaros tika izstrādāts sporta laukumu renovācijas tehniskais projekts,
pamatojoties uz kuru tad arī tiks
veikti paredzētie darbi.”
Projekts paredz saņemt publisko
ﬁnansējumu Ls 12 600 apmērā, bet
Siguldas novada pašvaldības līdzﬁnansējums projekta realizācijai būs
Ls 4480. Kopējās projekta izmaksas
sastāda Ls 17 080.

Vasaras pirmie vieglatlētu starti Valmierā
Valmierā 1.jūnijā pulcējās Latvijas
labākie jaunie vieglatlēti, kuri sacentās trīs vecuma grupās: 1999.gadā,
2000.gadā un 2001.gadā dzimuši un
jaunāki zēni un meitenes. Siguldas
Sporta skolas (SSS) Vieglatlētikas
nodaļas audzēkņi jau tradicionāli
piedalās Valmieras spēlēs, kurās šogad piedalījās aptuveni 350 dalībnieki no visas Latvijas.
Siguldiete Elīna Zvilna (1999.dz.g.)
600m distancē izcīnīja 6.vietu, bet
bumbiņas mešanā viņai 5.vieta
(40,56 m). No 2000.g.dz. meitenēm no
SSS uz 60m startu devās Marika Meļehova (rez. 10,10s), bet lodes grūšanā
startēja Steﬁ Pinsone (6,20m – 14.v.).
Viskuplākais dalībnieču skaits
bija jaunākajā vecuma grupā, kur
visas trīs SSS audzēknes sacentās
ar gadu vecākām konkurentēm. Es-

2012.gada 28.jūnijs

Pasaules kauss skrituļslalomā

Vasaras vidū, 14. un 15.jūlijā, Siguldā norisināsies Pasaules kausa posms
skrituļslalomā. Līdz šim pie mums ir
notikuši Eiropas kausa posmi, bet Pasaules kauss skrituļslalomā būs pirmo
reizi. Sacensības notiks Siguldā, Lorupes gravā.
Šāda mēroga pasākuma atvešanā
uz Latviju liels nopelns ir mūsu Skrituļslaloma federācijai un Janai Zvejniecei, kā arī klubam „Pantera” un
Sandrai Melderei. Šīs sacensības nevarētu notikt arī bez Siguldas novada
pašvaldības atbalsta.
2012.gada sezona, kurā pavisam
kopā ir paredzēti seši Pasaules kausa
posmi, ir jau sākusies, jo pirmie divi

posmi – 3.jūnijā Dženovā (Itālija) un
17.jūnijā Turnovā (Čehija) jau ir aizvadīti. Sigulda uzņems ceturto posmu, bet
līdz tam trešais posms norisināsies
1.jūlijā Vācijā, kur augusta vidū notiks
arī Pasaules čempionāts skrituļslalomā.
Skrituļslaloms ir salīdzinoši jauns
sporta veids. Tajā, tāpat kā kalnu slēpošanā, ir jāveic slaloma trase pa kalnu uz leju, bet, kā jau pēc nosaukuma
var saprast, slēpju vietā tiek izmantotas skrituļslidas un, protams, viss notiek uz asfalta. Izbraucamo vārtu
skaits svārstās no 36 līdz 60, un sportisti, traucoties lejā, var sasniegt ātrumu līdz 40 km/h.

Atklātās sacensības pludmales volejbolā
2.jūnijā Siguldā, Gaujmalas pludUzvarētāji:
males volejbola laukumos, spītējot • sievietes – 1.vieta Arta Stelpe,
vējam, lietum un krusai, notika SiZane Berdinska, 2.vieta Žanete
guldas novada atklātās sacensības
Šomase, Anna Embrekte, 3.vieta
Sabīne Bičkova, Laura Iraida;
pludmales volejbolā.
Turnīrā piedalījās 16 vīriešu un • vīrieši – 1.vieta Gatis Berdinskis,
septiņi sieviešu pāri. Vīriešu komanKrišjānis Veinbergs, 2.vieta Oskars
das tika sadalītas trīs apakšgrupās,
Buivids, Ingars Veinbergs, 3.vieta
no katras apakšgrupas tālākām
Arturs Akmens, Kristaps Zīverts.
spēlēm kvaliﬁcējās divas labākās
un vēl divas labākās komandas (ar
Nākamās pludmales volejbola
augstāko koeﬁcientu) no visām trim posma sacensības notiks 30.jūnijā.
apakšgrupām. Turnīrā, neraugoties Paldies visizturīgākajiem! Un aiciuz sliktajiem laika apstākļiem, tika nām arī citus piedalīties nākamajās
izspēlētas visas spēles.
sacensībās!

tere Vīksne ierindojās 4.vietā 600m meitenes, mērojās spēkiem ar
skrējienā ar jaunu personīgo rekor- gadu vecākiem sāncenšiem. No
du – 2:05,33. Tāpat arī Kristīnei Bru- 63 dalībniekiem, kuri veica 60m,
Šķesteram
14.vieta
nerei jauni rekordi gan tāllēkšanā, Artūram
gan 600m skrējienā – 2:10,13 (7.vie- (9,38s), Oskara Veita rezultāts –
ta). Bumbiņas mešanā un tāllēkša- 10,86s. Valdis Zariņš lieliski veica
nā teicami rezultāti desmitgadīgajai 1000m skrējienu – 3:30,89 – un
Elizabetei Stankevičai – attiecīgi ieguva 4.vietu (jāpiemin, ka Valdim ir tikai 9 gadi!). Viņa brālis
31,11m un 3,59m!
No 1999.g.dz. zēniem bronzas Kārlis Gusts Zariņš bumbiņu raidīmedaļu 1000m distancē sīvā cīņā ja 40,92m tālu un ierindojās Latviizcīnīja Kristaps Bruners, kurš ﬁni- jas labāko astotniekā. Spītējot
14.jūnijā vairāk nekā 100 skriešanas Auziņš (abi 7g.), Estere Vīksne (10g.)
šēja pēc 3 minūtēm un 12 sekundēm. lietum un vējam, Ronalds Lūkins entuziasti piedalījās skriešanas seriāla un Dāvids Vīksne (13g.). Ar otrajām
300m distancē devās trīs mūsu sasniedza personīgos rekordus „Siguldas Apļi” 3.kārtas sacensībās. Nu vietām šoreiz bija jāsamierinās Tomam
pārstāvji: Paulam Daugulim ar rez. tāllēkšanā (3,28m) un 300m skrē- jau droši var teikt, ka sacensību vietas Balanasam (5g.) un Elīnai Zvilnai (13g.),
45,47s augstā 5.vieta, Ģirta Stanke- jienā (58,54s). Savās pirmajās sa- maiņa – no Gūtmaņalas apkārtnes pa- kurus pārspēja Ričards Mamajs un Siviča rezultāts 46,15s, bet Viesturam censībās labi starti arī Rihardam gājušajā gadā uz Svētku laukumu šo- gita Lapiņa.
Liekniņam bumbiņas mešanā un gad – ir veicinājusi skrējiena dalībnieku
Veitam – 16.vieta.
Pārējās vecuma grupās par uzvaJaunākajā vecuma grupā zē- 300m distancē.
skaita pieaugumu.
rētājiem kļuva: Evelīna Gasūna (S17),
niem Siguldas godu aizstāvēja
Vieglatlētikas nodaļas trenere
Viskuplāk šajā posmā bija pārstāvē- Gunta Blūmiņa (S30), Karīna Putniņa
seši SSS audzēkņi, kuri, tāpat kā
Gunta Blūmiņa ta desmit gadus veco zēnu grupa, kurā (S40), Anita Zālīte (S50), Kārlis Zuters
1,1 kilometra distancē sacentās 22 pui- (V17), Uldis Kļaviņš (V30), Juris Ostups
kas. Uzvaru trešajā posmā pēc kārtas (V40) un Ilgonis Krūmiņš (V60).
izcīnīja skeletonista Tomasa Dukura
Pavisam šogad notiks septiņas „Siastoņus gadus vecais dēls Darels. Tā- guldas Apļu” kārtas. Uzvarētāji vairāpat kā „Siguldas Apļu” pirmajos divos kās vecuma grupās tiks noteikti kopposmos 1.vietas savās vecuma grupās vērtējumā, ņemot vērā piecu labāko
izcīnīja arī Adele Balanasa (līdz 5 gadu posmu punktu summu. Nākamā „SiJūlijā Liepājā notiks Latvijas III vasaras olimpiāde, kurā 26 sporta males volejbolisti un mūsu vienīgais vecumam), Marta Balanasa, Gustavs guldas Apļu” kārta notiks 12.jūlijā.
veidos sacentīsies 85 pašvaldību komandas ar 4126 dalībniekiem. Si- tenisists Kristaps Lapiņš, kurš šogad
guldas novads pieteicis dalību deviņos sporta veidos – badmintonā, izcīnīja Latvijas čempionāta zelta
basketbolā, futbolā, golfā, loka šaušanā, riteņbraukšanā, vieglatlētikā, medaļu vienspēlēs U–18 grupā. Otrajā dienā, 7.jūlijā, sacensības uzsāks
pludmales volejbolā un tenisā.
Maija beigās Ogrē notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā C vecuma grupārējo sporta veidu pārstāvji. Reālā- pas dalībniekiem, kurā labus rezultātus uzrādīja Siguldas Sporta skolas
Pārējo sporta veidu pārstāvji ga- kās iespējas cīnīties par medaļām Si- audzēkņi. Sudraba medaļu izcīnīja Kristaps Bruners 1000 m distancē ar reKomandu sporta veidos – futbolā
un basketbolā – novada komandas tavojas startiem Latvijas III vasa- guldas novada komandā droši vien ir zultātu 3:12,49, bet Elīna Zvilna šajā distancē ar personisko rezultātu
jau aizvadījušas priekšsacīkšu cīņas ras olimpiādē, kas notiks 6.–8.jūlijā badmintonistiem, bet gaidīsim labus 3:31,74 ierindojās 5.vietā. Pauls Daugulis 300 m distancē ar rezultātu 45,40
un diemžēl nav izcīnījušas tiesības Liepājas sporta laukumos. Kopā no rezultātus arī no pārējiem.
ieņēma 5.vietu, bet Ģirts Stankevičs ar 46,91 – palika desmitais.
startēt olimpiādes ﬁnālturnīrā.
Siguldas novada uz olimpiādi dosies
Siguldas novada delegāciju vadīs
Futbolisti aprīlī pirmajā kārtā pār- 34 sportisti: 12 badmintonisti, seši Siguldas novada pašvaldības Sporta
spēja Ogres novada komandu, bet stenda šāvēji, četri vieglatlēti, četri pārvaldes vadītāja Zanda Abzalone
nākamajā zaudēja Valmieras novada golferi, četri pludmales volejbolis- un Sporta pārvaldes vadītājas viet9. un 10.jūnijā Dobeles apkārtnē notikušajā Latvijas čempionātā orientēkomandai un izstājās no turpmākās ti, divi MTB riteņbraucēji, viens loka niece Karīna Putniņa. Viņu vēlējums šanās sportā sprintā un garajā distancē V18 grupā veiksmīgi startēja sigulcīņas.
šāvējs un viens tenisists. Komandas sportistiem pirms atbildīgajām sa- dietis Daniels Kārkliņš – viņš uzvarēja 2,6 km sprinta distancē (rezultāts
Basketbolisti savas spēles aizva- vecākais dalībnieks ir stenda šāvējs censībām: „Pēc reģionālās reformas 17:12) un izcīnīja 2.vietu garajā distancē (rezultāts 1:04:06). V40 grupā
dīja 3. un 6.jūnijā, cīnoties attiecīgi ar Aigars Legziņš (1960.g.), jaunākais – šī ir pirmā Latvijas olimpiāde, kurā 2,7km sprinta distancē uzvarēja biedrības „A2” pārstāvis siguldietis Juris
Alūksnes novada un Cēsu novada ko- vieglatlēts Valters Rasnačs (1996.g.), Siguldas novads startē ar savu ko- Ostups, bet Jānis Lazdāns šajā distancē ierindojās 9.vietā.
mandām. Abās spēlēs tika piedzīvoti kurš startēs 100 m skrējienā.
mandu, jo iepriekš siguldieši startēja
Ne visu sporta veidu sacensības Rīgas rajona komandas sastāvā. Tā
zaudējumi – 49:87 un 41:101. Siguldas novadu šajās spēlēs pārstāvēja notiks olimpiādes rīkotājpilsētā – kā tas mums visiem ir liels pārbaudīSiguldas Sporta skolas 17–18 gadus Liepājā. Loka šāvējus un riteņbraucē- jums – gan sportistiem, gan organizavecie spēlētāji, kuriem spēles ar ve- jus uzņems Ventspils, golferi sacen- toriem. No saviem sportistiem ceram
Latvijas čempionāta 2.līgā Vidzemes zonā startējuši futbola kluba „Sigulcākajiem un meistarīgākajiem preti- tīsies pļavu golfa laukumā „Usma”, sagaidīt viņu spēkiem atbilstošus re- da/Supernova” spēlētāji. Siguldas komandai mājas spēles notiek DEPO launiekiem bija laba pieredze pirms nā- stenda šaušana notiks Grobiņas zultātus un novēlam godam aizstāvēt kumā. Pirmajās piecās spēlēs izdevies izcīnīt četras uzvaras. Viens zaudēkamā gada „Swedbank” LJBL U–19 šautuvē „Lāčkoki”. Pirmajā olimpiā- Siguldas novada vārdu.”
jums ar 2:3 FK „Smiltene”. Nākamās spēles Siguldā notiks 5.jūlijā ar FK
des dienā uz starta izies golferi, pludčempionāta.
Ilze Ratniece „Staiceles Bebri” un 8.jūlijā ar FK „Avantis”.

„Siguldas Apļu” popularitāte pieaug

Siguldas novadu Latvijas III olimpiādē
pārstāvēs 34 sportisti

Sudrabs siguldietim 1000 m distancē

Latvijas čempionāts orientēšanās sportā

„Sigulda/Supernova” komanda Latvijas
futbola čempionāta II līgā

2012.gada 28.jūnijs

Dzīvot videi draudzīgi
Pagājušajā nedēļā Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta
Borīte aktualizēja problēmu par festivālu un kultūras pasākumu ietekmi uz
vidi, novadu vēsturiskajiem centriem un kultūras mantojumu. Šajā kontekstā ikvienam novadniekam ir iespēja būt par savas pilsētas un novada videi
draudzīgu sabiedrības locekli.
Mūsu novads izceļas ar dažādu festivālu un aktivitāšu rīkošanu, kas parasti notiek kādā dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma objektā. Pārsvarā
visi pasākumi notiek ar tirgotāju vai
tirdzniecības organizāciju līdzdalību,
kas mums ir ekonomiski izdevīgi – tie
ir kupli apmeklēti, tiek pirkti pakalpojumi un ir piepildītas viesnīcas, no kā
savs ieguvums arī pašvaldībai – budžets papildinās ar nodokļiem. Bet
liela uzmanība būtu jāpievērš tam,
ka mēs dzīvojam kultūrvēsturiskā
un dabas dotā unikālā vietā, kas ir
saudzējama un kopjama. „Ir vērts satraukties un arī kolēģus citos novados
rosināt padomāt par to, cik lielā mērā
aktivitāšu laikā vide tiek degradēta
vai ietekmēta ar transportu, troksni,
nomestām pudelēm, bundžiņām utt.
Novadā dzīvojošajiem un strādājošajiem vajadzētu īpaši padomāt par
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atkritumu šķirošanu,” bilst kultūras
darbiniece, kuras pārvalde iesaistījusies Eiropas Savienības (ES) līdzﬁnansētā projektā „Pasākumu ietekme uz
kultūrvēsturisko mantojumu” (ZEN),
kas saistīts ar pasākumu ietekmes uz
kultūrvēsturisko mantojumu Siguldas
novadā izpēti, pieredzes apmaiņu, uzraudzības un ietekmes mazināšanas
plāna izstrādi.
Jāatceras, ka aiz kalniem vairs nav
2014.gads, kad Siguldā, kas kā Rīgas
partnere iesaistījusies projektā „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”,
norisināsies neskaitāmas aktivitātes
ar lielu dalībnieku skaitu. J.Borīte aicina pasākumu rīkotājus, apmeklētājus,
pakalpojumu sniedzējus – tirgotājus
un tirdzniecības pārstāvjus, kā arī
visus iedzīvotājus jau tagad kopīgi
domāt par to, lai pasākumi, ar kuriem
kļūstam atpazīstami pasaules mēro-

gā, būtu ne tikai ekonomiski izdevīgi,
bet arī videi un kultūras mantojumam
draudzīgi.
Pašvaldība šogad spērusi pirmo soli,
lai izvairītos no kultūrvēsturiskā mantojuma degradācijas, nosakot pārvaldību pār Siguldas pils kompleksu,
kas nozīmē, ka apsaimniekotājs pilnā
mērā ir atbildīgs par apsaimniekojamo
objektu.
J.Borīte veica eksperimentu un devās uz vietējo tirdzniecības tīklu, lai
noskaidrotu, cik videi draudzīgas lietas ir iespējams iegādāties piknika
grozam – papīra glāzītes, papīra šķīvjus u.c., bet tas sagādāja grūtības, jo,
piemēram, papīra glāzes veikalā nebija nopērkamas. Pīrādziņu, maizīšu un
cepumu līdzņemšanai papīra maisiņi
bija pieejami, savukārt kulināru pagatavotos salātus varēja iegādāties tikai
plastmasas kārbās. Tas ir tikai neliels
piemērs, lai rosinātu sabiedrību domāt
un galvenais – dzīvot, nepiesārņojot
vidi un saudzējot kultūrvēsturiskos
objektus, kas Siguldas novadā ir unikāli.
Silvija Lapiņa

Pieredzes apmaiņa par Ainavu
plānojuma izstrādi
Ar blakus minēto projektu
sasaucas ES līdzﬁnansēts
projekts „Ainavu plānojumu
izstrāde Eiropas pilsētu un
piepilsētu teritorijām” (EUROSCAPE), liska iespēja apgūt pārējo vienpadkas skar ainavu plānošanu Siguldas smit partneru pieredzi. Manuprāt, Sinovadā, hidroloģisko, dendroloģisko guldas novads bija viens no pirmajiem
izpēti un materiāli tehniskās bāzes Latvijā, kas, izstrādājot teritorijas
atjaunošanu, kas jau ir noslēguma plānojumu, ieviesa atsevišķu sadaļu
stadijā. Projektā iesaistījušies part- „Ainavu plāns”. Mēs deﬁnējām, kuras,
neri no 12 ES pilsētām, arī tādām, ku- mūsuprāt, ir Siguldas novada aizsarrās vairs nav dabiskās vides, un kuri gājamās vai respektējamās ainavu
ir neizpratnē par Siguldas kā pilsētas teritorijas, bet nebija skaidrs, kā tas
dokumentāli noformējams. Kā glābiņš
atrašanos nacionālā parka teritorijā.
„Projektā iesaistīto valstu pārstāvji nāca Eiropas projekts, kas piedāvāja
dalās pieredzē, kā viņi veido ainavu iespēju iegūt metodisku materiālu un
plānus, ja vispār tos veido, un kā no- paskatīties, kā to dara citi. Darba satiek ainavu aizsardzība katrā no kon- nāksmēs pirmajā posmā mēs tik veikkrētajām vietām. Pie tam tie visi ir smīgi prezentējām Siguldu, ka partpašvaldību līmeņa partneri, kuri, ap- neri izteica vēlmi pilsētu redzēt paši
kopojot pieredzi, vienojas, kādas re- savām acīm. Tādēļ no 21.jūnija partkomendācijas iesniegt Eiropas Komi- neri bija pie mums Siguldā, kur divas
sijai, lai tā likumos iekļautu punktus, dienas notika darba sesija,” stāsta
kas noteiktu ainavu aizsargāšanu un Siguldas novada galvenā arhitekte
uzturēšanu. Šis projekts mums ir lie- Maija Geidāne.

„Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”
Saistošie noteikumi Nr.10
Siguldā, 2012.gada 6.jūnijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu,
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta
piekto daļu un 47.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada Dome izsniedz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences
(turpmāk tekstā – Licences), kā arī
kārtību, kādā tiek pagarinātas un
anulētas izsniegtās Licences.
1.2. Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu
(turpmāk tekstā – Programmas) licencēšanas kārtība izstrādāta, lai
īstenotu Latvijas Republikas Izglītības likuma 46. un 47.pantā noteikto
pašvaldības kompetenci – izsniegt
Licences juridiskām un ﬁziskām personām (izņemot izglītības iestādes,
kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā) Programmu īstenošanai
Siguldas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.
1.3. Licenci Programmas īstenošanai
(pielikums Nr.1.) izsniedz Siguldas
novada interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk
tekstā – Komisija). Komisija piecu
cilvēku sastāvā tiek apstiprināta ar
Siguldas novada Domes lēmumu.
Komisija darbojas saskaņā ar Siguldas novada Domes apstiprinātu
nolikumu.

II Licences pieprasījuma
iesniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu Licenci, Licences pieprasītājs – juridiska persona – Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

2.1.1. Komisijai adresētu noteikta
parauga pieteikumu (pielikums
Nr.2);
2.1.2. reģistrācijas apliecības kopiju;
2.1.3. licencējamo Programmu,
kura ietver Programmas mērķa
formulējumu, Programmas uzdevumus, mērķauditoriju, apjomu (stundu skaits), Programmas saturu, īstenošanas plānu,
plānoto rezultātu aprakstu;
2.1.4. izglītības Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo
dokumentu kopijas. Šī prasība
neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.
2.2. Lai saņemtu Licenci, Licences pieprasītājs – ﬁziska persona – Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
2.2.1. Komisijai adresētu noteikta
parauga pieteikumu (pielikums
Nr.2);
2.2.2. licencējamo Programmu,
kura ietver Programmas mērķa
formulējumu, Programmas uzdevumus, mērķauditoriju, apjomu (stundu skaits), Programmas saturu, īstenošanas plānu,
plānoto rezultātu aprakstu.

III Lēmuma pieņemšanas
un apstrīdēšanas kārtība
3.1. Komisija izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par
Licences izsniegšanu vai sagatavo
motivētu atteikumu izsniegt Licenci
ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā
pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
3.2. Ja iesniegtajos dokumentos nav
pietiekama informācija, lai izlemtu
par Licences piešķiršanu, Komisijai
ir tiesības pieprasīt papildus informāciju. Licences pieteicējs iesniedz
pieprasīto papildus informāciju piecpadsmit darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

3.3. Atkārtoti jautājumu par Licences
izsniegšanu izskata desmit darba
dienu laikā pēc pieprasītās papildus
informācijas saņemšanas.
3.4. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu Licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, Licences īpašnieks
rakstiski paziņo par to Komisijai ne
vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot Komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.
3.5. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt Licenci,
ja:
3.5.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;
3.5.2. iesniegtie dokumenti neatbilst
izglītības jomu reglamentējošo
normatīvo aktu noteiktajām prasībām;
3.5.3. sniegtas nepatiesas ziņas;
3.6. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par Licences anulēšanu, ja:
3.6.1. Licences saņēmējs gada laikā
pēc tās saņemšanas nav uzsācis
īstenot licencēto Programmu;
3.6.2. Programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
3.6.3. juridiskā persona tiek likvidēta;
3.6.4. Licences saņēmējs, saņemot
Licenci, ir sniedzis nepatiesas
ziņas.
3.7. Iesniegumu Licences termiņa pagarināšanai Licences īpašnieks iesniedz Komisijai ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms Licences derīguma
termiņa beigām, pievienojot iepriekš
izsniegtās Licences kopiju. Komisijai
ir tiesības pieprasīt iesniegt papildus informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami Licences derīguma
termiņa pagarināšanai.
3.8. Par atteikumu izsniegt Licenci, pagarināt Licences termiņu vai par Licences anulēšanu Licences pieprasītāju informē rakstiski ne vēlāk kā

piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.
3.9. Komisijas pieņemto lēmumu Licences pieprasītājs var apstrīdēt
Siguldas novada Domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.10. Siguldas novada Domes izdotos
administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V Licences izsniegšanas
kārtība
4.1. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem
gadiem.
4.2. Licences derīguma termiņu skaita
no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Licences izsniegšanu.
4.3. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.
4.4. Licenci izsniedz Licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai
pret parakstu.

VI Noslēguma jautājumi
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
5.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku
zaudējušu Siguldas novada Domes
2010.gada 15.decembrī apstiprināto „Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas nolikumu” (protokols Nr.26, §5).

Pielikums Nr.1

Licence Nr. (licences numurs)
Interešu/pieaugušo neformālās
izglītības programmas īstenošanai
Izdota „licences pieprasītājs”
_______________________________
(juridiskās personas nosaukums
un reģistrācijas numurs vai ﬁziskās
personas vārds, uzvārds un personas
kods)

_______________________________
par interešu/pieaugušo neformālās
izglītības programmas „programmas
nosaukums” īstenošanu
Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs ______________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
Z.v._________
20___.gada __. ___________
/izsniegšanas datums/

Pielikums Nr.2

Siguldas novada pašvaldības
Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai
_______________________________
/Vārds, uzvārds; juridiskai personai –
iestāde, ieņemamais amats/
PIETEIKUMS
Lūdzu izsniegt licenci interešu
izglītības vai pieaugušo neformālās
izglītības programmai (programmām):
_______________________________
/nosaukums/
_______________________________
/nosaukums/
_______________________________
/nosaukums/
_______________________________
/nosaukums/
_______________________________
/nosaukums/
_______________________________
Fiziskās personas vārds, uzvārds/
juridiskās personas nosaukums
________________________________
Personas kods/reģistrācijas numurs
________________________________
Deklarētā dzīves vietas adrese/
organizācijas juridiskā adrese
________________________________
Programmas realizēšanas adrese
________________________________
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)
________________________________
Tālruņa nr.
________________________________
E-pasta adrese
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Kultūras pasākumi jūlijā
Laiks

Pasākums

Izstādes bibliotēkās
Vieta

Laiks

Pasākums
Tematiskā izstāde „Ceļa maize audžu
2.–11.jūlijs audzēm” – dzejniekam, tulkotājam Jāzepam
Osmanim – 80
izstāde „Māksla ir dzīves
12.–19.jūlijs Tematiskā
funkcija” – gleznotājam Leo Svempam – 115
Tematiskā izstāde „Dzīve ir romāns, kas
23.–27.jūlijs risinājies īstenībā” – franču rakstniekam
Aleksandram Dimā (tēvam) – 210

Siguldieša Jāņa Puriņa gleznu izstāde
„Ainavas”.
Izstāde apskatāma darba dienās no plkst.9.00
līdz 17.00. Sestdienās, svētdienās – slēgts.
Ieeja – bez maksas

Jūdažu
Sabiedriskais centrs

1.jūlijs
plkst.11.00

Koncertu cikla ,,Bēthovens un Sigulda”
muzikālās brokastis – koncertu cikla
atklāšanas koncerts. Aktieris Juris Lisners
/Bēthovens/, Spīķeru kvartets: Marta
Jagmane /vijole/, Anti Kortelainens /vijole/,
Zane Kalniņa /alts/, Ēriks Kiršfelds /čells/,
Egīls Šēfers /klasicisma laika klarnete/

Siguldas Jaunās
pils dārzs

5.–8.jūlijs

IX Kremerata Baltica festivāls „Jubilejas
serenādes” veltīts Gidona Krēmera un
orķestra jubilejām

6.–7.jūlijs

7. Netradicionālās Latvijas kopienu spēles
2012

Pie Allažu
pamatskolas

Koncertu cikla „Bēthovens un Sigulda”
muzikālās brokastis koncerts. Kremerata
Baltica orķestra solists Ēriks Kiršfelds
/čells/, Daniele Sardone /ģitāra, Itālija/

Siguldas Jaunās
pils dārzs

7.jūlijs

Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica
2012”. Rīta koncerti „Rīta ceļa dziesma”

Siguldas
pagasta kultūras
nams, Jūdažu
Sabiedriskais centrs,
laukums pie Allažu
pagasta pārvaldes,
laukums pie Mores
kultūras nama

8.jūlijs plkst.
13.30–17.00

Koncerts „Krustcelēs” un sadancošana

Turaidas Dziesmu
dārzs

8.jūlijs

14.–23.jūlijs

X Starptautiskie latviešu jauno mūziķu
meistarkursi „Jaunas dimensijas mūzikā”
un koncerti

Līdz
13.jūlijam

8.jūlijs
plkst.11.00

8.jūlijs plkst.
11.00–12.00

13.jūlijs
plkst.21.00

Koncertzāle
„Baltais Flīģelis” un
citviet

Mākslu skola
„Baltais Flīģelis”

Koncertšovs „Riču nakts romantika”.
Piedalās grupa „Riči”, eksotisko deju teātris
„Romadance”, deju studija „Nezāles”, muzikālo
parodiju virtuozs un joku stāstnieks – misters Siguldas pilsdrupu
„Neviens”, kā arī uguņošanas šova veidotāji
estrāde
Uldis&Co. Ieeja estrādē no plkst.20.00. Biļetes
cena – Ls 3, pasākuma dienā –Ls 4. Bērniem
līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas

15.jūlijs
plkst.11.00

Koncertu cikla „Bēthovens un Sigulda”
muzikālās brokastis koncerts.
X Starptautisko latviešu jauno mūziķu
meistarkursu pasniedzēju koncerts

Siguldas Jaunās
pils dārzs

22.jūlijs
plkst.11.00

Koncertu cikla „Bēthovens un Sigulda”
muzikālās brokastis koncerts.
X Starptautisko latviešu jauno mūziķu
meistarkursu dalībnieku koncerts

Siguldas Jaunās
pils dārzs

27.–28.jūlijs

III Blūza svētki

Siguldas pilsdrupu
estrāde

29.jūlijs
plkst.11.00

Koncertu cikla „Bēthovens un Sigulda”
muzikālās brokastis koncerts. Artūrs
Cingujevs /klavieres/, Valters Pūce /čells/

Siguldas Jaunās
pils dārzs

29.jūlijs
plkst.12.00

Bērnības svētki. Pieteikšanās līdz 27.jūlijam
Siguldas pagasta kultūras namā (Zinātnes
Siguldas pagasta
ielā 7b) vai pa tālr.67800953, 26112886,
kultūras nams
e-pastu terezija.bogusevica@sigulda.lv

III Blūza svētki Siguldā
Laiks

Pasākums
Festivāla koncertā „D11 Blues Band” un leģendārā
grupa „Monro”. „The Blues Explosion” no Itālijas kopā ar
amerikāņu solistiem – Čikāgas blūza dīvu Vivian Vance
Kelly, mutes harmoniku meistaru Brian Templeton no
Bostonas un Teksasas blūzmeni Texas Slim. Eiropas
27.jūlijs
blūzu pārstāvēs pazīstamais Hammond ērģelnieks no
plkst.19.00 Austrijas ar īpašu projektu Raphael Wressnig & Latvian
Groove: Artis Orubs (bungas), Gints Pabērzs (saksofons),
Jānis ‘JohnnyHill’ Kalniņš (ģitāra). Īpašie viesi: Rafaela
un Vladimira Tuzova (FunCOOLio) Hammond ērģeļu
duets un saspēle ar mūsu boogie-woogie meistaru Gintu
Žilinski
II Latvijas Blūza konkursa ﬁnālistu un festivāla koncertā
„4 Men Band”, „Fortress”, „Igor ‘Rebel’ Novikoﬀ Band”,
Ginta Žilinska Trio, „Nothing Personal”, „The Blues
Gang”, „The Twins Peek”, kā arī 2011.gada konkursa
uzvarētāji „Chehols” un jauns Jāņa Vanadziņa projekts
28.jūlijs
Koncertus noslēgs Igaunijas blūzroka
plkst.15.00 „Mozambika”.
jaunatne „Dramamama”, britu trio „Komla”, kurā bungas
spēlē mums labi zināmais Arturs Reirs (ex-„Keksi”, ex„VCP”), kā arī Čikāgas blūza vokāliste un bundziniece
Yolanda Bush kopā ar Lietuvas blūza veterāniem „The
Road Band”

Vieta

Jūdažu bibliotēka
Jūdažu bibliotēka

izstāde „Nu ir jau viņš dauzoņa” – Jūdažu bibliotēka
24.–31.jūlijs Tematiskā
aktierim Andrim Bērziņam – 60

Sporta pasākumi jūlijā
Datums
5.jūlijs
plkst.19.00

8.jūlijs
plkst.18.00

Sacensību nosaukums Vieta
Latvijas čempionāts
futbolā 2.līga,
Vidzemes zona
FK „Sigulda” –
FK „Staiceles Bebri”
Piedzīvojumu
sacensības „X–Race”
Latvijas čempionāts
futbolā 2.līga,
Vidzemes zona
FK „Sigulda” –
FK „Avantis”
„Latvijas Gāzes” kausa
izcīņas orientēšanās
sportā 3.posms

12.jūlijs
Skrējienu seriāla
plkst.18.00 „Siguldas Apļi” 4.kārta

Sigulda, DEPO
laukums

Organizatori,
atbildīgie
FK „ Sigulda”,
FK „Supernova”,
www.supernova.lv

Siguldas apkārtne www.xrace.lv
Sigulda, DEPO
laukums

FK „Sigulda”,
FK „Supernova”,
www.supernova.lv

Sigulda, (Ratnieki,
Sigulda – Nurmiži,
9 km)

Biedrība „A2”,
K.Kārkliņš,
tālr.29184203,
www.ba2.lv

Siguldas Svētku
laukums

Siguldas novada
pašvaldība, K.Putniņa,
tālr.29360283,

12.jūlijs
plkst.10.00

Latvijas Jaunatnes
čempionāts pludmales
volejbolā, Vidzemes
zona

14.–15.
jūlijs

Pasaules kausa posms
skrituļslalomā

21.jūlijs
plkst.11.00

Siguldas novada
atklātās sacensības
pludmales volejbolā

Sigulda,
Gaujmalas
pludmales
volejbola laukumi

Siguldas novada
pašvaldības Sporta
pārvalde,
K.Putniņa, tālr.29360283,
www.siguldassports.lv

21.jūlijs
plkst.13.00

Skrējiens „Siguldas
tilti”

Sigulda,
Serpentīnceļa
pakāje

Biedrība „A2”,
K.Kārkliņš,
tālr.29184203,
www.ba2.lv

Sigulda, Ziedlejas
(Sigulda – Sēnīte,
3 km)

Biedrība „A2”,
K.Kārkliņš,
tālr.29184203,
www.ba2.lv

22.jūlijs

26.jūlijs
plkst.10.00

„Latvijas Gāzes” kausa
izcīņas orientēšanās
sportā 4.posms
Latvijas Jaunatnes
čempionāts pludmales
volejbolā, Vidzemes
zona

Datums, laiks
1.jūlijs plkst.14.00
6.jūlijs plkst.22.00

Siguldas
pilsdrupu
estrāde

7.jūlijs plkst.22.00
8.jūlijs plkst.14.00
13.jūlijs plkst.22.00
14.jūlijs plkst.22.00

Siguldas
pilsdrupu
estrāde

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk
reizi mēnesī. Tirāža: 7200 eksemplāru
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 nodaļa. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta
adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!
Nākamais izdevums 26.jūlijā

SVEICAM

Jūdažu bibliotēka

Sigulda,
Gaujmalas
N.Šulte, tālr.27529828,
pludmales
www.volejbols.lv
volejbola laukumi
Latvijas
Sigulda, Lorupes Skrituļslidošanas
grava
federācija, J.Zvejniece,
tālr.29119997

Sigulda,
Gaujmalas
N.Šulte, tālr.27529828,
pludmales
www.volejbols.lv
volejbola laukumi

Izklaide un dejas Siguldas klubos
Vieta

2012.gada 28.jūnijs

15.jūlijs plkst.14.00
20.jūlijs plkst.22.00
21.jūlijs plkst.22.00
22.jūlijs plkst.14.00
27.jūlijs plkst.22.00
28.jūlijs plkst.22.00
29.jūlijs plkst.14.00

Pasākuma nosaukums
Biljarda turnīrs. Dalības maksa Ls 3
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Biljarda turnīrs. Dalības maksa Ls 3
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Biljarda turnīrs. Dalības maksa Ls 3
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Biljarda turnīrs. Dalības maksa Ls 3
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Tematiska ballīte. Ieeja Ls 1 no
plkst.22.00 – 24.00 un no 4.00 – 6.00,
ieeja Ls 2 no plkst.24.00 – 4.00
Biljarda turnīrs. Dalības maksa Ls 3

Norises vieta
Hotel „Latroze”
Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”
Hotel „Latroze”
Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”
Hotel „Latroze”
Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”
Hotel „Latroze”
Klubs „Barbados”
Klubs „Barbados”
Hotel „Latroze”

Informāciju par pasākumiem novadā sūtīt uz prese@sigulda.lv.

Siguldas novada
pašvaldība sveic
jūnija apaļo jubileju
gaviļniekus!
90 gadi
Voldemārs Ginters
85 gadi
Euģēnija Romanovska,
Ilga Frīde,
Anna Stabulniece,
Aina Tērauda,
Valija Tirzīte
80 gadi
Valdis Salnājs,
Ilga Paidere,
Dailonis Kalniņš,
Inta Pilskalne,
Imants Ozols,
Dzidra Strazdiņa

Siguldas novada
Dzimtsarakstu
nodaļā maijā:
Reģistrēta 21 bērna
piedzimšana – 10 meitenes un 11 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Monta, Enija, Laura,
Viktorija, Elizabete,
Šarlote, divas Tīnas,
Loreta, Elza, Rūdolfs
Elmārs, Edvards,
Ernests, Valters,
Rodislavs, Marats,
Augusts, Marks, Miķelis,
Rauls, Teodors.
Reģistrētas 15 laulības,
no tām Siguldas novada
baznīcās – 4.

