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Konkursa „Siguldas novada
Uzņēmēju gada balva 2015”
ietvaros aicina novērtēt
novada uzņēmējus

Tiek uzlabota dabas
tūrisma infrastruktūra
Gaujas senlejā

Jauniešus aicina
piedalīties biznesa ideju
konkursā
„Radi S!guldai”

Aicina saņemt Latvijas valsts
karoga krāsu lentītes un svinēt
valsts svētkus
Novembrī – patriotisma mēnesī – at- cināti sajust vienotības un patriotisma
ceramies Latvijas vēsturi un godinām garu, lepojoties ar savu valsti un tautu.
tautas varoņus. Laikā, kad atzīmēja- Trešdien, 11.novembrī, godinot brīma Lāčplēša diena un Latvijas Repub- vības cīnītāju piemiņu, iedzīvotāji
likas proklamēšanas 97.gadadiena, aicināti apmeklēt Lāčplēša dienai
ikviens aicināts piespraust pie apģēr- veltītus pasākumus.
ba sarkanbaltsarkano Latvijas valsts • Plkst.16.00 no Allažu pamatskolas uz
Allažu pagasta pārvaldi vedīs brīvības
karoga krāsu lentīti un apmeklēt
cīnītāju piemiņas lāpu gājiens. Pēc
svētku pasākumus.

gājiena tiks aizvadīts svinīgais pasā
kums pie Allažu pagasta pārvaldes.
No 4. līdz 18.novembrim ikviens Siguldas
novada iedzīvotājs Domes Pakalpojumu • Plkst.18.00 notiks svinīgā Latvijas ka
roga maiņa Siguldas Jaunās pils tornī,
centrā, Mores pagasta, Siguldas pagasta
klātesošos uzrunās Siguldas novada
un Allažu pagasta pārvaldē, kā arī Sigul
Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
das novada Kultūras centrā, Siguldas pa
gasta Kultūras namā un Jūdažu Sabied • Plkst.18.30 ikviens aicināts pievieno
ties tradicionālajam piemiņas uguns
riskajā centrā bez maksas varēs saņemt
lāpu gājienam no Siguldas Jaunās pils
Siguldas novada pašvaldības sarūpētas
dārza līdz Siguldas novada Kultūras
pie apģērba piespraužamas lentītes Lat
centram.
vijas valsts karoga krāsās.
Svētku nedēļā dažādos pasākumos un • Plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras
centra kinozālē tiks demonstrēta fil
izstādēs Siguldas novada iedzīvotāji ai
ma „Mitrais”. Novembris ir patriotis

dažādas rotaļlietas un aksesuārus ar
ma mēnesis, kurš vienmēr atgādina
latvju zīmju rakstiem.
par mūsu tautas varoņiem. Arī šodien
Otrdien,
17.novembrī,
Latvijas
mūsu vidū ir „lāčplēši”, kuri ar savu
piemēru vislabāk var iemācīt jau valsts dzimšanas dienas priekšvakarā svētku noskaņu varēs gūt konnatnei no sirds mīlēt un cienīt savu
Tēvzemi. Tāds ir arī dokumentālās fil certos un ballēs.
mas „Mitrais” galvenais varonis Sigul • Plkst.17.00 koncertzālē „Baltais flīģe
lis” Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
das novada Goda novadnieks Māris
audzēkņi aicina uz Latvijas dzimša
Ansis Mitrevics. Pirms filmas – Māra
nas dienas svētku koncertu. Ieeja –
Anša Mitrevica ievadvārdi. Ieeja – bez
bez maksas.
maksas.
Lāčplēša dienas svētku nedēļā norisi • Plkst.18.00 Allažu pagasta Tautas
namā notiks Latvijas valsts dzim
nāsies arī Mīlestības stiprināšanas ne
šanas dienas svinīgais koncerts,
dēļas pasākumi, kad Siguldas novada
plkst.19.30 – svētku balle. Ieejas makJaunrades centra pārstāvji jau trešo
sa ballē – 5 eiro un pašu sarūpēts ciegadu dosies uz Siguldas novada skolām,
nasts.
lai kopā ar jauniešiem pagatavotu apro
cītes ar latvju zīmēm. Savukārt Jaun
rades centrā būs iespējams pagatavot
Turpinājums 5.lpp.

Noslēdzas aktīvā ceļu remontdarbu sezona Siguldas novadā
Šajā sezonā veikts vairāku ielu asfaltbetona seguma remonts, iekšpagalmu
sakārtošana un teritorijas labiekārtošanas darbi. Līdz ziemas sākumam
turpināsies ceļu sakārtošana Siguldas
novadā – remontdarbi Dārza ielā un
citās ielās, autobusa pieturu apgaismojuma uzstādīšana Allažmuižā un
Stīveros.
Šobrīd vēl turpinās Dārza ielas remont
darbi posmā no Televīzijas ielas līdz
Nītaures ielai – tiek veikta ceļa asfalta
seguma pārbūve, kā arī lietusūdens kana
lizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi.
Satiksmes organizēšanai Dārza ielā uz
stādīts luksofors, kas ļauj satiksmi virzīt
pa vienu joslu. Labvēlīgos laika apstākļos
gan kanalizācijas sistēmas, gan asfalta
seguma atjaunošanas darbi tiks pabeig
ti vēl šogad. Nelabvēlīgu laika apstākļu
gadījumā ielai tiks uzklāta apakšējā as
faltseguma kārta un darbi tiks pabeigti
nākamgad. Dārza ielas remontdarbu
izmaksas ir 281 015,90 eiro, saskaņā ar

iepirkumu procedūras rezultātiem darbus
veic SIA „Limbažu ceļi”.
Vēl šoruden turpinās darbs pie autobusa
pieturu apgaismojuma ierīkošanas Allaž
muižā un Stīveros, nesen pabeigta auto
busa pieturas labiekārtošana Ķiparos.
Tāpat tuvākajā laikā plānots veikt caur
tekas izbūvi Doņu ielā, savienojot ielu,
kurai šobrīd pa vidu atrodas Kraukļupīte,
liedzot to šķērsot ar automašīnu.
Oktobrī pabeigts darbs pie Pils ielas as
faltbetona seguma remonta un ceļa ap
maļu nomaiņas posmā no Ausekļa ielas
līdz Šveices ielai. Pils ielas asfalta se
guma atjaunošanas darbu izmaksas ir
76 325,61 eiro, saskaņā ar iepirkumu
procedūras rezultātiem darbus veica
SIA „Limbažu ceļi”.
Noslēgumam tuvojas arī Jāņa Čakstes,
Leona Paegles, Lakstīgalas un Pils ielas
posmu asfaltbetona seguma vienlaidus
remonts. Darbus veic SIA „Lemmin
kainen Latvija”, remonta izmaksas ir
59 322,69 eiro.

Allažos noslēgusies gājēju ietves izbūve
Zaļkalna ielā, savukārt Klusajā ielā at
jaunota daļa brauktuves un izveidota
jauna, apgaismota gājēju pāreja. Pagasta
centrā veikto labiekārtošanas būvdarbu
summa ir 46 223,97 eiro, darbus veica
SIA „Imberteh”. Zaļkalna ielā izveidota
droša, apgaismota gājēju ietve, kā arī
veikti labiekārtošanas darbi – iedzīvo
tāju ērtībām uzstādīts soliņš. Zaļkalna
un Klusās ielas krustojumā uzlabota
satiksmes un gājēju drošība – sabiedris
kā transporta pieturvieta pārcelta pāris
metru tālāk, lai nodrošinātu ērtu sabied
riskā transporta apstāšanos pieturvietā,
kā arī izveidota gājēju pāreja, un tagad
arī diennakts tumšajā laikā krustojums
ir labi pārskatāms, jo abās brauktuves
pusēs izvietots apgaismojums. Daļa
Klusās ielas – posmā no krustojuma
līdz pārtikas preču veikalam Zaļkalna
ielā 1 – ir paplašināta un noasfaltēta,
jauns asfalta segums uzklāts arī auto
stāvvietā pie veikala.

Pabeigts darbs arī pie Mednieku ielas
posma asfaltbetona seguma vienlaidus
remonta. Darbus par 24 021,04 eiro veica
SIA „Lemminkainen Latvija”.
Ap hosteli „Kaba” Puķu ielā pie Siguldas
Sporta un aktīvās atpūtas centra veikts
apbraucamā ceļa remonts un tam uzbēr
tas šķembas. Cīruļu un Kuršu ielas posmā
veikta ceļa posma izbūve.
Ar pašvaldības līdzfinansējumu veikta
iekšpagalmu labiekārtošana Leona Pa
egles ielā 12 un Leona Paegles ielā 4 – izbū
vēti auto stāvlaukumi, kā arī labiekārtota
daudzdzīvokļu māju teritorija. Atgādinām,
ka daudzdzīvokļu namu infrastruktūras
sakārtošanas projektiem 2016.gadam ie
spējams pieteikties līdz 15.novembrim.
Šobrīd Īpašumu, būvniecības un investīciju
pārvaldes speciālisti jau gatavojas autoce
ļu ziemas uzturēšanas sezonai, kā arī pēc
aktīvo rudens darbu pabeigšanas sāksies
darbs pie iepirkuma izsludināšanas Televī
zijas un Līvkalna ielas asfaltseguma pār
būvei, kuru plānots veikt 2016.gadā.
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Siguldas novada
Domes sēdē

14.oktobra Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Veiktas izmaiņas Siguldas novada Domes Adminis
tratīvās komisijas sastāvā.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījums Sigul
das novada Domes 2015.gada 11.marta saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par reklāmu, izkārtņu un citu in
formatīvo materiālu izvietošanas un izmantošanas
kārtību Siguldas novadā”” un „Grozījumi Siguldas
novada Domes 2012.gada 11.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai
Siguldas novadā””.
• Precizēti saistošie noteikumi Nr.10 „Par braukšanas
maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”.
• Apstiprināti noteikumi „Par autoceļu uzturēšanas
klasēm Siguldas novadā”.
• Apstiprināti konkursu „Jauniešu biznesa ideja „Radi
Siguldai””, „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva”
un Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas
konkursa nolikumi.
• Nolemts samaksāt SIA „Wesemann-Sigulda” parā
dus par patērēto siltumenerģiju par Siguldas nova
da pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem Leona Pa
egles, Krišjāņa Barona, Jāņa Čakstes un Zinātnes
ielā.
• Noslēgta vienošanās par zemes gabala „Jūdaži 6” no
došanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā
objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Atbalstīta finansējuma piešķiršana biedrības „Lat
vijas Bobsleja un skeletona federācija” organizēto
sacensību „Eiropas kauss bobslejā un skeletonā” or
ganizatorisko izdevumu segšanai.
• Apstiprināts Izglītības un kultūras atbalsta fonda
finansējuma piešķiršanas nolikums.
• Izdarīti grozījumi lēmuma „Par noteikumu „Par
transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uz
skaites kārtību” apstiprināšanu” pielikumā „Notei
kumi par transportlīdzekļu izmantošanas kārtību”.
• Izdarīti grozījumi nolikumā „Nolikums par Siguldas
novada pašvaldības apbalvojumiem”.
• Apstiprināts zemes nomas līguma projekts ar
SIA „LGK atrakcijas”.
• Noslēgta vienošanās ar AS „CATA” par grozījumiem
telpu nomas līgumā un papildus pieņemtas atlīdzī
bas lietošanā telpas Raiņa ielā 3 Siguldas novada
pašvaldības Transporta nodaļas un Siguldas novada
Bāriņtiesas izvietošanai.
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma – ēkas Pils ielā 3A – nomas tie
sību izsoles noteikumi.
• Atbalstīta nekustamā īpašuma Rīgas ielā 1, Siguldā,
iegāde Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta
Dienas centra vajadzībām un citu pašvaldības funk
ciju realizēšanai.

21.oktobra ārkārtas
Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Nolemts ņemt ilgtermiņa kredītu Latvijas Repub
likas Valsts kasē 105 617 eiro apmērā ēkas Skolas
ielā 3 telpu remontam pirmsskolas izglītības iestā
des darbības nodrošināšanai.
• Izdarīti grozījumi noteikumos „Reprezentācijas un
citu pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīša
nas kārtība”.
• Apstiprināta Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģe
lis” mācību maksa interešu izglītības programmai
mūzikas un deju studijai „Sidrabiņš”, kas tiks reali
zēta bērnudārzā „Ieviņa”.
• Apstiprināti noteikumi „Par Siguldas novada paš
valdības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un
izpildes kontroles kārtību”.

Aktualitātes

Siguldas sporta kompleksā iemūrē
kapsulu ar vēstījumu; būvniecībai var
sekot līdzi tīkla kamerā
Ceturtdien, 15.oktobrī, Siguldas sporta kompleksa
pamatos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, Siguldas astoņsimtgades laikā izdotu viena lata monētu, kā arī Siguldas
novada pašvaldības informatīvo izdevumu, sākot
ilgi gaidītās ēkas būvniecību. Kompleksu treniņiem izmantos pašreizējie kamaniņu sportisti,
bobslejisti un skeletonisti, kā arī jaunie olimpieši – Siguldas pilsētas vidusskolas sporta klases
audzēkņi un visi sportiskie novada iedzīvotāji.
Kapsulas iemūrēšanā piedalījās Siguldas novada Do
mes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Bobsleja un ka
maniņu trases „Sigulda” direktors Dainis Dukurs,
bobsleja leģenda, 1984.gada olimpisko spēļu bronzas
medaļnieks Zintis Ekmanis, kā arī projektētāja un
būvdarbu veicēja pilnsabiedrības „S.J.U.C.” pārstāvji –
Māris Ozoliņš un Andris Reinholds.
Vērienīgās sporta būves izmaksas ir vairāk nekā
8 miljoni eiro, no kuriem gandrīz 3 miljonus eiro lielu
atbalstu būves tapšanā sniedz Izglītības un zinātnes
ministrija. Siguldas sporta kompleksa pirmajā stā
vā plānots izvietot sporta zāli un baseinu ar atpūtas
zonu, bet ēkas otrajā stāvā atradīsies vieglatlētikas
sektors, smagatlētikas zāle un fitnesa zona. Ēkai būs
savienojums – slēgta pāreja – ar blakus esošo Siguldas
pilsētas vidusskolu, kurā jau otro gadu mācās jaunie
olimpieši – sporta klases skolēni, kā arī funkcionāls
savienojums ar vieglatlētikas stadionu. Būvniecības
sagatavošanas darbi Siguldā, Ata Kronvalda ielā 7, sā
kās jau septembrī, lai oktobrī uzsāktu Siguldas sporta
kompleksa būvniecību.
„Sporta komplekss ar plašo piedāvājumu aktīva dzīves
veida cienītājiem ir sengaidīts Siguldas novada iedzī
votāju sapnis. Ceļš līdz būvniecības uzsākšanai ir bijis
vairākus gadus garš, sarežģīts un izaicinājumiem pie
pildīts, tādēļ esmu gandarīts, ka ir uzsākta kompleksa
būvniecība, kas ļauj cerēt, ka nākamajā gadā maziem
un lieliem siguldiešiem, kā arī mūsu olimpiešiem un
citiem sportistiem būs pieejams baseins un kvalitatī
vas sporta zāles. Ir tikai godīgi, ka valsts kopā ar paš
valdību rada šo Siguldā iztrūkstošo sporta infrastruk
tūru, kas siguldiešu 10 jau izcīnītajām olimpiskajām
medaļām Latvijai ziemas sporta veidos piepulcēs jau
nas godalgas. Uzbūvētais sporta komplekss palielinās
ieņēmumus Latvijas valsts budžetā no sporta tūris
ma, kas jau šobrīd, pateicoties Bobsleja un kamaniņu
trases aktīvam darbam, ir vairāk nekā miljons eiro,”

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics un
Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” direktors Dainis
Dukurs sagatavo vēstījumu nākamajām paaudzēm
Foto: Ginta Zīverte
svinīgā notikuma laikā teica Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
„Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” un Siguldas
novada infrastruktūra ar naktsmītnēm, ēdināšanas
uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem līdz
šim ir nodrošinājušas, ka Latvija ir pazīstama un pie
prasīta pasaules skeletonistu, bobsleja un kamaniņu
braucēju aprindās. Tomēr, lai saglabātu konkurētspēju,
ir ļoti svarīgi turpināt piesaistīt investīcijas, izveidojot
profesionālajiem sportistiem iztrūkstošo infrastruktū
ru – kvalitatīvu sporta kompleksu ar slēgtu skrejceliņu,
smagatlētikas zāli, sporta zāli un peldbaseinu,” stāsta
Bobsleja un kamaniņu trases direktors, skeletona tre
neris Dainis Dukurs, norādot, ka jau šobrīd Bobsleja
un kamaniņu trase – viena no pasaules 17 trasēm – ir
pieprasīta un novērtēta renes sporta veidu sportistu
vidū, bet jaunais sporta komplekss dos vēl papildu vēr
tību Siguldai kā treniņu un sacensību vietai.
No oktobra vidus Siguldas novada pašvaldības inter
neta vietnes www.sigulda.lv apmeklētāji var sekot līdzi
Siguldas sporta kompleksa būvniecībai – pašvaldība
ir uzstādījusi tīkla kameru, kurā ikviens var vērot, kā
top vērienīgā būve.
Sporta komplekss kalpos kā sporta bāze Latvijas spor
tistiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē, izcīnot olim
piskās medaļas un godalgotas vietas pasaules līmeņa
sacensībās, kā arī būs vieta bērnu un jauniešu sporta
attīstībai, novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodro
šināšanai.

Konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju gada balva 2015”
ietvaros aicina novērtēt novada uzņēmējus
Lai novērtētu Siguldas novada uzņēmējus, kuri aktīvi
darbojas savā nozarē un sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību, pašvaldība organizē konkursu „Siguldas
novada Uzņēmēju gada balva 2015”.

Novada iedzīvotāji, uzņēmēji un viesi tiek aicināti pie
teikt pretendentus apbalvojumiem vienpadsmit nomi
nācijās: novada popularizētājs, novada izaugsme, no
vada jaunais uzņēmējs, novada viesmīlīgākais, novada
lauksaimnieks, novada mecenāts, novada eksportētājs,
novada investors, novada inovācija, novada labākais
darba devējs un novada aizrautība.
Dalībai konkursā var pieteikt komercsabiedrības, to fi
liāles un struktūrvienības, kuras saimniecisko darbību
veic Siguldas novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā

statusa un darbības nozares, kā arī komersantus, lauk
saimnieciskās ražošanas un citu aroddarbību veicējus –
fiziskas personas, kuras ir reģistrējušas un veic saim
niecisko darbību Siguldas novadā.
Pretendentu pieteikšana konkursam norisināsies līdz
19.novembrim. Aptaujas anketas un balsojumu urnas
pieejamas Siguldas novada Domes Pakalpojumu cen
trā, visās pašvaldības administrācijās, kā arī tirdznie
cības centrā „Šokolāde”, veikalā „Elvi” Vidus ielā 1 un
tirdzniecības centrā „Gāles nams”. Anketu iespējams
aizpildīt arī elektroniski pašvaldības interneta vietnē
www.sigulda.lv.
Konkursam pieteiktos pretendentus izvērtēs konkursa
vērtēšanas komisija. Konkursa uzvarētāju apbalvošana
notiks uzņēmēju godināšanas pasākumā 4.decembrī.

Attīstība

03 | Oktobris, 2015

Top jauns serpentīna ceļš;
tiek uzlabota dabas tūrisma
infrastruktūra Gaujas senlejā
Ar Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda atbalstu daudzviet Gaujas
Nacionālajā parkā Dabas aizsardzības pārvalde uzlabo dabas tūrisma
infrastruktūru – Siguldas apkārtnē
tiek atjaunotas tūrisma takas aptuveni 20 kilometru garumā, top arī
jauns serpentīna ceļš.
Aptuveni 600 metru garais serpentī
na ceļš, kas vedīs no Svētku laukuma
līdz Peldu ielai, ļaujot tūristiem iepa
zīt Gaujas senlejas unikalitāti no cita
skatupunkta, būs bruģēts, ar vairā
kiem skatu laukumiem, atpūtas zonām
un velonovietnēm. Vienlaikus jaunais
maršruts uzlabos Siguldas un Gaujas
Nacionālā parka viesu drošību, jo gājē
ju un velosipēdistu plūsma tiks novir
zīta no autoceļa.
Jau ziņots, ka Siguldā dabas tūrisma
infrastruktūras uzlabošanas darbi
šoruden norisinās daudzviet. Piemē
ram, Velnalas apkārtnē notiek Piķe
nes kraujas takas atjaunošana un
lab
iekārtošana, Gaujas senielejā 2,8
kilometru garumā tiek atjaunota Beb
ru taka, kas atrodas starp Velnalu un
Balonu pļavu. Labiekārtota tiek arī gā
jēju taka pie Krimuldas muižas.
Gūtmaņa alas apkārtnē tiek iekārtota
jauna, 1,4 kilometrus gara taka „Mazā
Sigulda”, kas ļaus Gaujas tuvumu un
burvību baudīt arī cilvēkiem ar kustī
bu traucējumiem. Savukārt, lai gājēju
plūsmu novirzītu no autoceļa Sigulda–
Turaida, top jauna dabas taka no Gūt

maņa alas līdz Turaidai teju 300 metru
garumā. Gājējiem un velobraucējiem
tiks izveidota 1,5 kilometrus gara taka
no Gūtmaņa alas stāvlaukuma līdz
skatu vietai pie Gaujas, kā arī no til
ta pār Gauju līdz skatu platformai pie
Gaujas.
Tāpat tiek labiekārtota taka Paradīzes
kalna apkārtnē – arī tās infrastruk
tūra gandrīz 700 metru garumā būs
piemērota cilvēkiem ar kustību traucē
jumiem. Jauna gājēju taka top no Pa
radīzes kalna līdz Pēteralai, kā arī no
Pēteralas līdz Kraukļupītei.
Projekta ietvaros Siguldas apkārtnē
tiks sakārtota vairāk nekā divus kilo
metrus gara gājēju taka uz Kārļa kal
nu, kas atrodas virs Gūtmaņa alas un
gandrīz 700 metru garā taka uz Ķei
zarkrēslu. Jauna gājēju taka taps arī
panorāmas rata apkārtnē.
Darbus visos objektos plānots pabeigt
līdz 2015.gada 10.decembrim.
Dabas aizsardzības pārvalde atvai
nojas par neērtībām, kas var rasties,
apmeklējot objektus, kur notiek infra
struktūras izbūves darbi. Vienlaikus
Dabas aizsardzības pārvalde aicina ap
meklētājus būt saudzīgiem pret radīta
jiem infrastruktūras uzlabojumiem.
Infrastruktūras atjaunošanas darbi
tiek veikti Eiropas Savienības Ko
hēzijas fonda projekta „Antropogēno
slodzi samazinošās un informatīvās
infrastruktūras izveide „Natura 2000”
teritorijās” Nr.3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/
VIDM/001 ietvaros.

Pasniegtas pirmās preču zīmes
„Radīts S!guldā” lietošanas atļaujas
bu produktiem, kuri radīti Siguldas
Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes sēdē Siguldas novada Do- novadā.
mes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Siguldas novada pašvaldības Uzņē
novada uzņēmējiem svinīgi pasnie- mējdarbības atbalsta punkta vadītāja
dza pirmās preču zīmes „Radīts Ina Stupele joprojām aicina novada
S!guldā” lietošanas atļaujas. Uz- uzņēmumus pievienoties preču zīmes
ņēmējdarbības konsultatīvās pado- „Radīts S!guldā” lietotāju pulkam. Lai
pieteiktos preču zīmei, nepieciešams
mes laikā atļaujas saņēma pirmie
20 uzņēmumi, kuri pieteicās preču aizpildīt pieteikumu, kas atrodams paš
zīmes lietošanai. Kopš jūnija preču valdības interneta vietnē www.sigulda.lv,
sadaļā „Uzņēmējdarbība”, un nosūtīt
zīmei pieteikušies jau 27 novada
uzņēmumi un mājražotāji, kas sa- to uz e-pastu ina.stupele@sigulda.lv vai
viem klientiem piedāvā vairāk nekā iesniegt Uzņēmējdarbības atbalsta pun
20 dažādu produktu un pakalpoju- ktā.
Preču zīmi „Radīts S!guldā” izstrādājusi
mu.
Preču zīmes „Ražots S!guldā” lietoša
nas atļauja sniedz iespēju preču zīmi
lietot gan uz produktu iepakojuma,
gan mārketinga materiālos.
Jau šobrīd Latvijas iedzīvotāji un viesi
var iegādāties preces, kuru iepakoju
mu rotā preču zīme „Radīts S!guldā”,
bet veikalos „Elvi” izvietotas speciā
lās „Radīts S!guldā” atpazīstamības
zīmes, lai piesaistītu pircēju uzmanī

Siguldas novada pašvaldība, lai izcel
tu Siguldas novadā ražotos produktus
un pakalpojumus, kā arī paaugstinātu
Siguldas novada ražotāju un pakalpo
jumu sniedzēju konkurētspēju un rosi
nātu patērētāju izdarīt izvēli par labu
Siguldas novada produktiem un pa
kalpojumiem, tādējādi veicinot novada
uzņēmumu atpazīstamību, pārdošanas
apjoma pieaugumu un Siguldas novada
popularizēšanu.

Ziņas īsumā
Ekspertu grupas sēde par latvāņu izplatības ierobežošanu

4.novembrī plkst.11.00 Siguldas pagasta Kultūras namā notiks ekspertu grupas
sēde par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinē
šanu Siguldas novadā. Piedalīties aicināts ikviens interesents. Sīkāka informācija,
zvanot uz tālruni 26341991.

Restaurē Siguldas Jaunās pils logu vitrāžas

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija piešķīrusi finansējumu Sigul
das Jaunās pils logu vitrāžu restaurācijai. Restaurācijas laikā tiks veikta vitrāžu
attīrīšana, tonēšana, zudušā gleznojuma atjaunošana, bojāto šablonu fiksācija, kā
arī vitrāžu bloku pārsvinošana. Pēc restaurācijas vitrāžas tiks uzstādītas atpakaļ
Jaunās pils logu ailēs un tās būs pieejamas apskatei Siguldas pils kompleksa ap
meklētājiem.
Niklāva Strunkes vitrāžas „Četri gadalaiki” Jaunās pils vestibila logos tika uzstā
dītas pils kompleksa pārbūves laikā 1934.–1937.gadā. Vēsturisko vitrāžu restau
rācijas izmaksas ir 1300 eiro.

Vistīrākais avots Siguldas apkārtnē – Zušu sēravots

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Si
guldas laboratorija noskaidrojusi – Siguldas apkārtnē esošo avotu ūdeni ieteicams
lietot uzturā tikai novārītu. Vienīgais Siguldas apkārtnes avots ar mikrobioloģiski
pilnīgi tīru ūdeni ir Ķemeru avotiem radnieciskais Zušu sēravots. Zušu sēravota
apkārtne pirms pāris gadiem labiekārtota, un avots ir viegli sasniedzams. Tas at
rodas trīs kilometrus aiz Jūdažiem uz Mores pusi un ir apzīmēts ar norādi.

Mobilais mamogrāfs Siguldā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – „Ve
selības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas 12. un 13.novembrī būs pieejams stāv
laukumā pie tirdzniecības centra „Raibais suns”. Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, valsts organizētās skrīninga
programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga
divus gadus no iesūtīšanas datuma). Pieraksts, zvanot uz tālruni 67142840.

Pašvaldība pilnveido bērnu rotaļu
laukumu Raiņa parkā
Siguldas novada pašvaldība Raiņa parku papildinājusi ar jaunu
bērnu aktīvās atpūtas laukumiņu.
Līdzās jau iecienītajam pieaugušo
āra trenažieru laukumam izveidots jauns āra trenažieru laukums
mazajiem parka apmeklētājiem,
dodot iespēju turpmāk vienlaikus
vingrot visai ģimenei. Jaunā bērnu laukuma izmaksas ir 8500 eiro.
Jaunizveidoto laukumiņu klāj trie
cienabsorbējošs gumijas segums, un
bērniem tajā pieejami četri jauni ak
tīvās atpūtas elementi – trīs kombi Mazie novadnieki atzinīgi novērtē jaunos
nētie trenažieri, kas vienlaikus ļauj trenažierus
Foto: Alberts Linarts
darboties pieciem bērniem no trīs
līdz septiņu gadu vecumam, un zemē
iebūvēts batuts, kas ļaus mazināt iespējamo traumatismu. Bērnu batuts veidots
no unikāla amortizējoša pinuma un gumijas apmales, kas pasargās bērnus no
paslīdēšanas sliktos laika apstākļos. Lai izvairītos no traumatisma, batutā drīkst
atrasties ne vairāk kā viens bērns.
Siguldas novada pašvaldība pēdējos gados ir izveidojusi un iespēju robežās uztur
un pilnveido septiņus bērnu rotaļu laukumus: Jēkaba laukumā, Institūta ielā,
Jaunatnes ielā un Raiņa parkā, kā arī divus laukumiņus, kas izveidoti Allažos un
Morē. Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, bērnu rotaļu elementi vēl šogad tiks
uzstādīti arī Krimuldā.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti aicina pret bērnu rotaļu elementiem
izturēties ar rūpību – katru gadu rotaļu laukumiņos tiek veikti postījumi, kas
pašvaldībai izmaksā vairākus tūkstošus eiro, liedzot veikt lielākas investīcijas
rotaļu laukumu pilnveidošanā. Gadījumos, kad iekārtas tiek bojātas vai neatbils
toši lietotas, pašvaldības speciālisti lūdz vecākus nebūt vienaldzīgiem un aizrādīt
līdzcilvēkiem vai nepieciešamības gadījumā informēt Siguldas novada Pašvaldī
bas policiju.
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Noslēdzies novada skolēnu nodarbinātības projekts
Siguldas novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, šovasar
jau sesto gadu īstenoja jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba
prasmes tiek dotas 13 līdz 19 gadus
veciem jauniešiem. Šogad no pašvaldības budžeta projekta īstenošanai
tika izlietoti 38 934,60 eiro.
Oktobra beigās Siguldas novada pašval
dības izveidotā darba grupa izvērtēja šajā
gadā gūto pieredzi un sadarbības partne
ru ieteikumus par nepieciešamajiem uz
labojumiem.
Šajā vasarā nodarbinātības projektam
pieteicās 295 (pagājušajā gadā – 319)
skolēni, bet uz darbavietām strādāt devās
283 jaunieši. Darbu nodrošināja 28 Sigul
das novada uzņēmēji, kā arī 17 pašvaldī

bas iestādes un struktūrvienības. Katru
gadu projektā iesaistās jauni sadarbības
partneri, bet tradicionāli visvairāk darba
vietu nodrošināja SIA „Vita Mārkets”.
Lai izvērtētu šajā gadā gūto pieredzi un
apkopotu ieteikumus par nepieciešama
jiem uzlabojumiem, Siguldas novada
pašvaldība septembrī organizēja skolēnu,
vecāku un uzņēmēju anketēšanu. Kopu
mā visi iesaistītie projektu vērtē ļoti po
zitīvi, galvenokārt novērtējot to, ka sko
lēniem dota iespēja saprast, ko nozīmē
strādāt un apgūt dažādas arodu prasmes.
Vairākiem jauniešiem, kuri labi strādāju
ši, uzņēmēji piedāvājuši darbu turpināt
arī ilgāku periodu, citi jaunieši iesaistī
jušies dažādās uzņēmuma aktivitātēs kā
brīvprātīgie.
Uzņēmēji vecākiem iesaka ar bērniem
vairāk pārrunāt jautājumus par atbildī

Jauniešus aicina piedalīties biznesa
ideju konkursā „Radi S!guldai”
Lai sekmētu biznesa ideju attīstību un veicinātu jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar novada uzņēmējiem izsludina pirmo biznesa ideju konkursu „Radi S!guldai”.
Biznesa ideju konkursā var piedalīties ikviens 16–25 gadus vecs Siguldas novada jaunietis
vai jauniešu komanda, kuri ir vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestāžu skolēni
vai augstskolu studenti. Idejas autors vai autoru grupa var iesniegt vairāku biznesa ideju
aprakstus.
Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta – pieteikumu iesniegšana – norisināsies
līdz 30.novembrim. Jaunieši savu ideju aprakstus var iesniegt, aizpildot pieteikuma veid
lapu, kas pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Uzņēmējdarbība”.
Dalībnieku iesniegtās biznesa idejas, kuras plānots īstenot Siguldas novadā, analizēs vēr
tēšanas komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības un uzņēmējdarbības nozares pārstāvji. 10
labāko ideju autori tiks paziņoti 7.decembrī.

Siguldas novada
Jaunrades centra
Motodarbnīca

bu pret veicamo darbu un to, ka darba
alga ir jānopelna ar rūpīgu darbu. Tā
pat uzņēmēji norāda, ka arī turpmāk
vēlas nodarbināt jauniešus no 15 gadu
vecuma, jo 13 un 14 gadus vecajiem
jauniešiem bieži vien vēl trūkst iztu
rības, izpratnes un nepieciešamo pras
mju, tādēļ jaunāko skolēnu nodarbinā
tība divu nedēļu garumā ir optimāla.
Projektā iesaistīto skolēnu vecāki atzi
na, ka jaunieši ir guvuši izpratni par
to, kā tas ir – katru dienu iet uz darbu
un pelnīt pašiem. 80% aptaujāto norā
dīja, ka viņu bērniem darbs nekādas
grūtības nav sagādājis. Vecāki projek
tu vērtē ļoti atzinīgi un iesaka izskatīt
iespēju jauniešus nodarbināt arī slim
nīcā un citās darbavietās.
Skolēni atzinuši, ka galvenā motivā
cija strādāt ir nauda, darba iemaņas,

Konkursa
otrajā
kārtā, 18.decembrī,
desmit labāko ideju
autori tiks aicinā
ti prezentēt savas
biznesa idejas. Pēc
prezentācijām žūri
ja paziņos konkursa
uzvarētājus – pirmo
trīs vietu ieguvējus. Biznesa idejas autoram pēc idejas prezentēšanas tiks saglabātas tie
sības realizēt savu ideju sešu mēnešu laikā no uzvarētāju paziņošanas brīža. Ja autors
minētajā periodā idejas realizāciju neuzsāks, ideja tiks publiskota un tās attīstību varēs
uzsākt jebkurš novada uzņēmējs.
Konkursa dalībnieki cīnīsies par vērtīgām balvām: pirmā vieta tiks apbalvota ar portatīvo
datoru Lenovo G40-30, otrā – ar viedtālruni Apple iPhone 6S, savukārt trešās vietas iegu
vējs savā īpašumā saņems planšetdatoru Prestigio MultiPad Wize3017.
Konkursa balvas nodrošina Siguldas novada uzņēmumi – SIA „Elvi Latvija”, SIA „R.D.A.”,
SIA „Siguldas maiznieks” un SIA „Lattelecom”.

Skolēnus aicina sacensties makulatūras vākšanā
un šķirot stiklu

Jau trešo sezonu Siguldas novada
Līdz 11.decembrim Siguldas novada skolu 1.–12.klašu
Jaunrades centra paspārnē darbojas
skolēni aicināti piedalīties makulatūras vākšanas akcijā,
jauniešu grupa, kurus interesē dažā- ko organizē Siguldas pilsētas SIA „Jumis” sadarbībā ar
das tehniskas lietas un kurus apvie- AS „Latvijas Zaļais punkts”. Otro kārtu uzsāk arī akcija
no viens nosaukums – Motodarbnīca. „Uzņemies šefību pār konteineru”.
Divas reizes nedēļā Bezdelīgu ielas garāžā
sapulcējas puiši, kurus interesē vīlēšana,
zāģēšana, virpošana un metināšana, lai
gala rezultātā tiktu uzlabots kāds brau
camrīks vai taptu kas pilnīgi jauns. Intere
santais darbs ļauj jauniešiem izprast pro
cesus, kas ir pamatā jebkurai mašīnbūves
nozarei. Kā visās mācību iestādēs, ir arī
eksāmens, un šeit tas ir sacīkšu formātā.
Trīs gadu garumā, piedaloties Baltijas
„ProKart” sacīkšu seriālā, Motodarbnīcas
dalībnieks Roberts Klinsons ir uzrādījis
vērā ņemamus rezultātus – šogad iegūta
trešā vieta, visā gada ieskaitē piedaloties
sešās sezonas sacīkstēs retro kartingu kla
sē, un godpilnais trešais starta numurs nā
kamās sezonas sacīkstēm.
Vērā ņemami ir arī Rūdolfa Višinska sa
sniegumi. Pēc saspringta divu gadu darba,
cīnoties ar neveiksmēm un kļūdām, viņam
ir izdevies startēt ar paša restaurētu un
būvētu kartingu.

kā arī prasmes sadarboties ar citiem
jauniešiem.
Apkopojot un analizējot datus par sko
lēnu nodarbinātību – skolēnu skaitu
un prognozējamo sadarbību ar Nodar
binātības valsts aģentūru –, nākamā
gada budžetā pašvaldība projekta īs
tenošanai ieplānojusi 45 700 eiro.
Piedāvājot iespēju strādāt vasaras
brīvlaikā, darba devēji palīdz skolē
niem iegūt pirmo darba pieredzi un
darba iemaņas, kā arī iespēju vien
kāršākos darbos aizvietot darbinie
kus, kuri dodas atvaļinājumā. Darba
vadītājam ir nopietns uzdevums – pa
līdzēt izskaidrot un sagatavoties, tā
dēļ uzņēmēji labprātāk vēlas vecākos
skolēnus nodarbināt nevis divas ne
dēļas, bet mēnesi. Ar skolēniem, kuri
iepriekšējos gados labi strādājuši, uz
ņēmēji labprāt vēlas sadarboties at
kārtoti.

Klase, kura akcijas laikā būs savākusi visvairāk makulatū
ras, balvā iegūs apmaksātu ekskursiju uz lielāko PET pudeļu
pārstrādes rūpnīcu Baltijā – AS „PET Baltija” – un veikala
„Rimi” dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
Akcijas laikā savākto makulatūru no skolām izvedīs PSIA
„Jumis” darbinieki.
Pieteikties sacensībām var, sūtot elektronisko vēstuli ar norā
di „Makulatūras vākšanas sacensības” uz e-pastu info@jumis.lv.
Plašāka informācija par akcijas noteikumiem tiks nosūtīta
e-pastā pēc dalības apstiprināšanas.

Siguldas novada skolēni un skolotāji tiek aicināti piedalīties
arī stikla šķirošanas veicināšanas akcijā „Uzņemies šefību
pār konteineru 2!”.
Akcija norisināsies no 1.novembra līdz 2016.gada 29.feb
ruārim. Pieteikumi dalībai akcijā ir jāsūta uz e-pastu
info@jumis.lv, norādot viena vai vairāku stikla šķirošanas
konteineru adresi, skolu, klasi, skolotājas vārdu un uzvārdu,
e-pasta adresi un tālruņa numuru.
Akcijas galveno balvu – apmaksātu ekskursiju uz lielāko
plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu Baltijas valstīs AS
„PET Baltija” Jelgavā un ceļamaizei „Rimi” dāvanu karti 50
eiro vērtībā – iegūs čaklākie akcijas dalībnieki, kuri būs
sašķirojuši visvairāk stikla pudeļu un burku. Pārsteiguma
balva tiks sarūpēta arī uzvarējušās komandas vai klases sko
lotājai. Plašāka informācija par akciju un nolikums pieejami
vietnē www.jumis.lv.

Patriotiska spēle „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!” Morē
6.novembrī Morē norisināsies patriotiska spēle brīvā dabā „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”, kurā piedalīsies
11 komandas no Siguldas novada skolām.
Spēle notiks astoņās Latvijas pilsētās. Katrā spēles norises vietā jaunieši izcīnīs ceļazīmi uz fināla spēli Daugavpils cietoksnī un
jūras ceļojumu visai komandai uz Stokholmu kopā ar „Tallink”. Siguldas novada spēlē piedalīsies 11 komandas: četras no Sigul
das Valsts ģimnāzijas, divas no Siguldas pilsētas vidusskolas, četras no Siguldas 1.pamatskolas un viena no Allažu pamatskolas.
Spēles „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!” mērķis ir atraktīvā un iesaistošā veidā izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi,
simboliem un politiku, kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem brīvā laika pavadīšanas veidiem.
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Aicina saņemt Latvijas valsts karoga krāsu
lentītes un svinēt valsts svētkus

līdz 15.novembrim, zvanot uz tālruni
Turpinājums. Sākums 1.lpp.
26112886.
• Plkst.19.00 Mores pagasta Tautas
namā valsts svētkiem veltīta koncert Trešdien, 18.novembrī, patriotisprogramma „Ir vērts...”, kurā piedalās
kā noskaņā tiks atzīmēta Latviaktrise Anita Grūbe, dziedātāja Ingu jas Republikas proklamēšanas
na Kalniņa, pie klavierēm pianists un
97.gadadiena.
komponists Māris Lasmanis. Ieeja – • Plkst.15.00 Jūdažu Sabiedriskajā
bez maksas.
centrā notiks svētku koncerts „Skais
• Plkst.21.00 Siguldas pagasta Kultū
ta mana tēvu zeme”. Ieeja – bez makras namā svētku noskaņu ballē radīs
sas.
grupa „Brāļi optimisti” no Rēzeknes. • Plkst.18.00 Latvijas Republikas
Pasākums pie galdiņiem ar pašu
proklamēšanas 97.gadadienai veltīts
sarūpētu cienastu. Ieejas maksa –
pasākums – Goda diena „Latvieša
5 eiro, galdiņu iespējams rezervēt
SpēkAvots” Siguldas novada Kultū

Lai visiem novadniekiem būtu iespēja
piedalīties svētku aktivitātēs, Siguldas
novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas transportu uz 11. un 18.novembra pasākumiem.
Trešdien, 11.novembrī
More–Sigulda–More: plkst.17.30 More;
plkst.17.35 Kārtūži; plkst.17.40 Jūdažu
Sabiedriskais centrs; plkst.17.50 Zinātnes
ielas pietura Siguldas pagastā, plkst.17.55
Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu

centrs; plkst.18.00 Siguldas pils komplek
sa stāvlaukums.
Plkst.20.00 Siguldas novada pašvaldī
bas Pakalpojumu centrs; plkst.20.10
Zinātnes ielas pietura Siguldas pagas
tā; plkst.20.20 Jūdažu Sabiedriskais
centrs; plkst.20.25 Kārtūži; plkst.20.30
More.
Allaži–Sigulda–Allaži:
plkst.17.30
Allaži; plkst.17.35 Stīveri; plkst.17.45
Siguldas novada pašvaldības Pakalpo
jumu centrs; plkst.17.50 Siguldas pils
kompleksa stāvlaukums.

ras centrā. Goda dienas pasākuma
laikā notiks nomināciju „Siguldas
novada Gada cilvēks” un „Goda no
vadnieks” ieguvēju svinīgā apbal
vošanas ceremonija. Savus spēka
vārdus novadniekiem teiks Siguldas
novada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics. Laureātus un skatītājus
koncertā sveiks un no Latvijas muzi
kālā spēkavota pasmelties ļaus sak
sofonists Artis Gāga, dziesminieks
Kārlis Kazāks un tautas mūzikas
enerģijas pielietās balss īpašniece
Elza Rozentāle, kā arī Siguldas no
vada Kultūras centra folkloras kopa
„Senleja”. Ceremoniju vadīs seši Lat
vijas un Siguldas „ozoli” – sporta,

Plkst.20.00 Siguldas novada pašvaldības plkst.21.15 Jūdažu Sabiedriskais centrs;
Pakalpojumu centrs; plkst.20.10 Stīveri; plkst.21.20 Kārtūži; plkst.21.25 More.
Allažmuiža–Allaži–Sigulda–Allaži–
plkst.20.15 Allaži.
Allažmuiža: plkst.17.00 Allažmuiža;
Trešdien, 18.novembrī
More–Jūdaži–Sigulda–Jūdaži–More: plkst.17.05 Allaži; plkst.17.10 Stīveri;
plkst.17.00 More; plkst.17.05 Kārtūži; plkst.17.20 Siguldas novada pašvaldī
plkst.17.10 Jūdaži; plkst.17.20 Zinātnes bas Pakalpojumu centrs.
iela Siguldas pagastā; plkst.17.25 Siguldas Plkst.21.00 Siguldas novada pašvaldī
bas Pakalpojumu centrs; plkst.21.10
novada pašvaldības Pakalpojumu centrs.
Plkst.21.00 Siguldas novada pašvaldī Stīveri; plkst.21.15 Allaži; plkst.21.20
bas Pakalpojumu centrs; plkst.21.05 Zi Allažmuiža.
nātnes ielas pietura Siguldas pagastā;

Aicina iesniegt izglītības un kultūras projektus

Siguldas novada pašvaldība izsludina
projektu konkursu par iespēju saņemt pašvaldības finansējumu izglītības un kultūras aktivitātēm Siguldas
novadā 2016.gadā.
Projekta pieteicējam, iesniedzot pro
jektu konkursam, saskaņā ar konkur
sa nolikumu jānorāda projekta rea
lizētājs, detalizēta tāme, noteiktais

Latvijas Okupācijas
muzeja ceļojošā
izstāde
Siguldas pagasta Kultūras nams piedāvā aplūkot un iepazīties ar vēsturiskiem materiāliem, ko sagatavojis
Latvijas Okupācijas muzejs savā ceļojošajā izstādē „Latvija 1939–1991:
no okupācijas līdz brīvībai”.
Tikai divas nedēļas – no 9. līdz 22.no
vembrim – ikvienam būs iespēja iepazīt
Latvijas valsts un tautas likteņgaitas,
sākot ar neatkarīgas valsts proklamē
šanu, cauri brīvības zaudēšanai un divu
totalitāro režīmu okupācijām līdz neat
karības atgūšanai, skatot tās dokumen
tos, fotogrāfijās un tekstos.
Īpaši gaidīti Siguldas novada skolu au
dzēkņi un skolotāji, jo izstādē būs pie
ejams metodiskais materiāls, kas mudi
nās skolēnus aktīvi pētīt izstādes saturu,
lai izmantotu to mācībām. Izstāde inte
resentiem pieejama bez maksas, un tā
ir atvērta darbdienās no plkst.10.00 līdz
19.00, sestdienās un svētdienās – no
plkst.10.00 līdz 14.00.

realizācijas laiks, projekta mērķis un
uzdevumi, kā arī sasniedzamais re
zultāts. Projektam nepieciešams sa
skaņojums ar iestādes vai sabiedris
kās organizācijas/biedrības vadītāju.
Programmas ietvaros tiks atbalstīti
projekti, kuru īstenošana plānota no
2016.gada februāra līdz 1.decembrim.
Projektu konkursā nevar piedalīties
projekti, kuru vadītāji nav iesnieguši

mūzikas un laimes tehnoloģiju meistari.
Ieeja – bez maksas.
Svētku noskaņa novembrī valdīs arī Si
guldas novada bibliotēkās – tajās aplūko
jamas tematiskas izstādes „Mūsu senču
likteņgaitu atainojums literārajos darbos”,
„Latvija – dzimtene mana”, „Mana Sigul
da – mana Latvija”, „Gods kalpot Latvijai!”,
„Skaista mana tēvu zeme” un „Mana zeme
Latvija”, savukārt Siguldas pagasta Kultū
ras nama izstāžu zālē apskatāma Latvijas
Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde „Latvi
ja 1939–1999: no okupācijas līdz brīvībai”.
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” apmeklē
tājus priecēs Mākslas nodaļas audzēkņu
plakātu izstāde „Sveicam mūsu Latviju”.
Ieeja visās izstādēs – bez maksas.

atskaiti par 2015.gadā realizētajiem pro
jektiem.
Jau ziņots, ka 2015.gada sākumā Si
guldas novada pašvaldības izsludinā
tajā projektu konkursā par finansēju
ma piešķiršanu kultūras un izglītības
projektu realizēšanai tika saņemti 36
pieteikumi, no kuriem tika atbalstīti
18 projekti, piešķirot atbalsta finansē
jumu 17 510 eiro.

Projektu, kas noformēts atbilstoši
konkursa nolikumam, līdz 20.decem
brim jāiesniedz Siguldas novada paš
valdības Pakalpojumu centrā Raiņa
ielā 3 vai elektroniski jānosūta uz
e-pastu iveta.argale@sigulda.lv. Kon
kursa nolikums pieejams pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv. Pla
šāku informāciju var saņemt, zva
not uz tālruni 67970815 vai sūtot
elektronisko vēstuli uz e-pastu
iveta.argale@sigulda.lv.

Izstādes Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” novembrī
6.novembrī plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
tiks atklāta mākslinieces Zinaīdas Ceskes gleznu izstāde,
tāpat visu novembri apmeklētāji varēs aplūkot Mākslas
nodaļas 5.–7.klašu audzēkņu gleznu izstādi ar rudens iespaidiem.
Siguldiešiem labi zināmā māksliniece Zinaīda Ceske aizvien pla
šāk kļūst pazīstama kā Siguldas pilsmuižas kompleksa papīrmāk

slas darbnīcas „Viktora vēstules” saimniece. Viņai izdodas realizēt
savdabīgas idejas un radīt spilgtus, savdabīgus darbus.
Zinaīdas Ceskes gleznu personālizstāde ir nozīmīgs notikums visai
Siguldas sabiedrībai. Mākslinieces darbi eksponēti Latvijā un gu
vuši atzinību arī ārvalstīs.
Savukārt rudens pēdējā mēnesī visi interesenti aicināti aplūkot
Mākslas nodaļas 5.–7.klašu audzēkņu gleznas ar iespaidiem, ko
raisījis rudens. Abas izstādes būs apskatāmas līdz 1.decembrim.

Latvijas filmu nedēļa Siguldas novada Kultūras centrā

No 11. līdz 18.novembrim Siguldas novada Kultūras centra kinozālē notiks
Latvijas filmu nedēļa „No trešdienas
līdz trešdienai”. Skatītājiem tiks piedāvātas jaunākās filmas, kuras šoruden, nacionālā kinofestivāla „Lielais
Kristaps” ietvaros, tiek izrādītas Rīgā.
Ieejas maksa – 2,50 eiro,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro.

12.novembrī, plkst.18.00

Ināras Kolmanes filma „Ručs un Norie”

12.novembrī plkst.19.30

Jura Kursieša filma „Modris”

13.novembrī plkst.18.00

Dzintras Gekas dokumentālā filma „Dieva putniņi”

13.novembrī plkst.19.30

Māra Martinsona spēlfilma „Romeo un Džuljeta”

14.novembrī plkst.13.00

Arnolda Burova simtgadei veltīta animācijas filmu programma

14.novembrī plkst.14.00

Antras Cilinskas filma „Laimes formula”

14.novembrī plkst.15.00

Kaspara Kursiša filma „Pazust Latgalē”

14.novembrī, plkst.16.00

Ināras Kolmanes filma „Ručs un Norie”

14.novembrī plkst.17.30

Māra Martinsona spēlfilma „Romeo un Džuljeta”

15.novembrī plkst.13.00

Arnolda Burova simtgadei veltīta animācijas filmu programma

15.novembrī plkst.14.00

Dzintras Gekas dokumentālā filma „Dieva putniņi”

15.novembrī plkst.16.00

Māra Martinsona spēlfilma „Romeo un Džuljeta”

16.novembrī plkst.18.00

Antras Cilinskas filma „Laimes formula”

16.novembrī plkst.19.00

Kaspara Kursiša filma „Pazust Latgalē”

17.novembrī plkst.19.00

Dzintras Gekas dokumentālā filma „Dieva putniņi”
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Otro reizi Latvijā notiks „Ski Erg”
Siguldā notiks Latvijas
Pasaules sprints distanču slēpošanā čempionāts spēka trīscīņā
No 6. līdz 8.novembrim Siguldas Sporta
un aktīvās atpūtas centrā jau otro gadu
norisināsies „Ski Erg” Pasaules sprints
distanču slēpošanā – sacensības uz
speciāla distanču slēpotājiem piemērota trenažiera. Katram dalībniekam būs
jāveic viena kilometra distance, cenšoties uzrādīt pēc iespējas ātrāku laiku.
Darbojoties uz speciālā trenažiera „Ski Erg
Concept 2”, pārsvarā ir noslogotas rokas un
ķermeņa augšdaļa, dodot iespēju šajā akti
vitātē piedalīties ne tikai distanču slēpotā
jiem, bet arī jebkuram aktīva dzīvesveida
piekritējam. Pasaulē šāda veida sprints uz
trenažiera notiks jau septīto reizi, bet Lat
vijā tas norisināsies otro gadu pēc kārtas.
Katram trenažierim ir speciāls dators,
kurā var ieprogrammēt sev vēlamo un at
bilstošo slodzi „slēpojuma” laikā. Jo lielāka
pretestība, jo lēnāki atkārtojumi, taču ga
rāka veiktā virtuālā distance katrā šādā
imitētā distanču slēpošanas „atspērienā”
ar rokām.
Sacensības risināsies trīs dienas – no
piektdienas līdz svētdienai. Dalībniekiem
ir atļauts startēt vairākas reizes, bet ie
skaitē tiek ņemts vērā tikai tas rezultāts,
kas sasniegts pēdējā startā.

Rezultātus 1000 metru distancē aprēķinās
trenažiera dators. Visi rezultāti tiks apko
poti un nosūtīti uz ASV, lai tos pievienotu
pasaules kopvērtējumam. Katras grupas
labākie saņems balvas no „Isostar”. Ātrā
kie vīriešu un sieviešu konkurencē saņems
arī piemiņas balvas no Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centra. Katras grupas trīs
labākie pasaulē saņems balvas no „Ski Erg”
ražotājiem.
Līdz sacensībām atlikušo laiku iespējams
izmanot lietderīgi – līdz 6.novembrim tre
nažiera izmantošanai Siguldas Sporta
un aktīvās atpūtas centrā 15% atlaide no
ierastās cenas.

2008.–2009.gadā dzimušiem zēniem viena
kilometra skrējienā otro vietu un sudraba
godalgu izcīnīja Oskars Švarckopfs (3:35).
2006.–2007.gadā dzimušiem zēniem pusot
ra kilometra distancē pārliecinoši uzvarēja
Jānis Stūrītis (4:53). Ņikita Morozovs izcī
nīja augsto sesto vietu (5:24) 34 dalībnieku
konkurencē. 2006.–2007.gadā dzimušām
meitenēm 1,5 kilometru skrējienā Nikolai
Bundei augstā piektā vieta (5:44), turpat
sestajā vietā Keta Keita Zeltiņa (5:45).
Starp 2004.–2005.gadā dzimušām meite
nēm pusotra kilometra distancē Dārtai Au
ziņai septītā vieta (4:58), bet starp 2004.–
2005.gadā dzimušiem zēniem Matīss Oto

U10 grupā pirmo vietu izcīnīja Keita Eglīte, apliecinot savu līderes lomu Latvijā
starp sava vecuma meitenēm. Ceturtā
vieta šajā grupā Adrianai Girgensonei.
Zēniem U10 grupā mazliet pieticīgāki

Aizvadīts Siguldas atklātais
čempionāts badmintonā
Divas zelta medaļas izcīnīja Jekaterina Romanova. Sieviešu vienspēles finālā viņa pievei
ca kluba biedreni Liānu Lenceviču ar 2–0 (22–20, 21–5). Abām spēlētājām apvienojoties
pārī, visas pretinieces tika pieveiktas arī sieviešu dubultspēļu kategorijā. Vīriešu vienspē
lēs labākais no siguldiešiem Pauls Gureckis ierindojās ceturtajā vietā. Toties dubultspēlēs
vīriešiem mūsējiem pirmā un otrā vieta. Par uzvarētājiem kļuva Kristaps Jānis Gulbis un
Teodors Kerimovs, kuri spraigā finālspēlē ar 2–0 (21–17, 23–21) pieveica pieredzējušos
Kārli Vidasu un Gunti Lavrinoviču. Jauktajās dubultspēlēs mūsu pārim G.Lavrinovičs,
J.Romanova vajadzēja samierināties ar sudraba godalgām.

Filippovs spraigā finišā par vienu sekundi
piekāpās Bauskas sportistam, rezultātā ie
gūstot trešo vietu (9:38) un bronzas medaļu.
2002.–2003.gadā dzimušo meiteņu grupā
uz goda pjedestāla kāpa divas mūsu viegl
atlētes – Estere Vīksne, kura ieguva otro
vietu, un Kristīne Brunere, kura saņēma
bronzas godalgu.
2000.–2001.gadā dzimušās meitenes vei
ca četru kilometru distanci. Sākot ar S16
vecuma grupu, tika izcīnīti Latvijas čem
pionu tituli. Ļoti grūtā cīņā ar sevi un kon
kurentēm trešo vietu izcīnīja Magda Cigle
(18:30).
Treneres Ainas Ziediņas audzēkņi startēja
V18 grupā, tajā distances garums astoņi
kilometri jeb 4x2 kilometru aplis. Pauls
Daugulis ceturtajā vietā (32:57), Krista
pam Bruneram sestā vieta (34:21), bet Ma
dis Ciglis devītais (37:26).

Dambretistiem veiksmīgs starts
Latvijas Kausa izcīņā
17.oktobrī Liepupē risinājās Latvijas
Kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē
jauniešiem. Sacensībās, kas risinājās
trijās vecuma grupās, piedalījās arī 25
Siguldas Sporta skolas audzēkņi.

Sacensību mērķis ir noskaidrot Latvi
jas 2015.gada stiprākos sportistus katrā
vecuma un svara grupā, kuri 2016.gadā
pārstāvēs Latviju Eiropas un pasaules

čempionātā spēka trīscīņā. Pirmajā sa
censību dienā startēs seniori, „Open” un
sieviešu grupu sportisti, otrajā dienā jau
niešu U18 un junioru U23 vecuma grupu
sportisti. Kopējais dalībnieku skaits varē
tu sasniegt 150 atlētu. Sacensības norisi
nāsies astoņās vecuma grupās un deviņās
svara kategorijās katrā grupā.
Sacensību starplaikos skatītājiem būs
iespēja piedalīties masswrestling sacensī
bās. Pasākumu vadīs Mārtiņš Krūze – Ei
ropas čempions vīru grupā supersmagajā
svara kategorijā.

17. un 18.oktobrī Siguldā notika pilsētas atklātais čempionāts badmintonā, kas norisinājās jau trīspadsmito rudeni pēc kārtas.

Vieglatlētu starti Latvijas
čempionātā krosā
17.oktobra rītā Carnikavas slēpošanas
trasē „Zibeņi” pulcējās spēcīgākie Latvijas krosa skrējēji. Siguldas Sporta
skolu pārstāvēja 21 audzēknis.

28. un 29.novembrī Siguldas 1.pamatskolas sporta zālē norisināsies Siguldas Pauerliftinga biedrības un Latvijas
Pauerliftinga federācijas organizētais
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā bez
ekipējuma. Spēka trīscīņa ir viens no
visstraujāk augošajiem smagatlētikas
paveidiem.

rezultāti. Jānis Lielmanis sasniedza
augstāko rezultātu starp siguldiešiem,
ierindojoties septītajā vietā.
U13 grupā siguldiešiem divas godalgotās
vietas. Bronzas medaļas izcīnīja Līva Oliņa un Renards Helfrehts. Kristianam
Lelim piektā vieta, Vilnim Lembergam
un Kristīnei Urtānei – sestā vieta.
U16 grupā veiksmīgs starts Mārtiņam
Zemlītim – otrā vieta, Jānim Urtānam – astotā vieta.

Noslēdzies skrējienu seriāls
„Siguldas apļi”
Oktobra sākumā Siguldas Sporta un Šogad dalībniekiem kā papildu stimuls
aktīvās atpūtas centrā notika skrējie- krāt noskrietos apļus bija īpašā balva –
nu seriāla „Siguldas apļi 2015” septī- „Asics” skriešanas apavi V10–14, S10–14,
tais, noslēdzošais posms. Pēc skrējie- V16–60 un S16–60 grupu labākajiem skrē
na tika apbalvoti trīs katras vecuma jējiem. Kopā tika skaitīti pieci labākie re
zultāti sešos pēdējos posmos. Pie jauniem
grupas skrējēji, kuri šajā sezonā bija
sakrājuši visvairāk noskrieto apļu. sporta apaviem tika Estere Vīksna (S10–
Kopvērtējuma ieskaitē tika ņemti vērā 14) – 22 apļi (vienāds apļu skaits ar Līnu
Gaili, bet Līna neskrēja pēdējā kārtā), Gus
labākie piecu posmu rezultāti.
Kopvērtējuma uzvarētāji dažādās vecu
ma grupās: Lote Līpace (S6), Dārta Ne
imane (S8), Estere Feldmane (S10), Līna
Gaile (S12), Estere Vīksna (S14), Maija
Priedniece (S16), Elīza Ilze Malcenie
ce (S18), Gunta Blūmiņa (S20), Agnese
Kalniņa (S30), Aiga Auziņa (S40), Anda
Vīksna (S50); Martins Stūrītis (V6), Bru
no Bilāns (V8), Gustavs Auziņš (V10),
Matīss Otto Filipovs (V12), Mārtiņš Au
ziņš (V14), Kristaps Bruners (V16), Ed
gars Daugulis (V18), Aleksejs Mjaliks
(V20), Uldis Kļaviņš (V30), Kaspars Kār
kliņš (V40), Aigars Lūsis (V50), Uldis Ne
ilands (V60).

tavs Auziņš (V10–14) – 25 apļi (vienāds
apļu skaits ar Gvido Baranu un Mārtiņu
Auziņu, bet Gustavam labāks veikto apļu
rezultāts pēdējā seriāla kārtā 26:16,6), Ul
dis Kļaviņš (V16–60) – 64 apļi un Aiga Ro
zenberga (S 16–60) – 44 apļi.
Piektā skrējienu seriāla „Siguldas apļi”
sezona Siguldas novadā veiksmīgi aizvadī
ta – vismaz vienā posmā piedalījušies 237
skrējēji. Arī nākamgad skrējējiem tiks dota
iespēja reizi mēnesī, no aprīļa līdz oktob
rim, pulcēties un kopā izbaudīt skriešanu
kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu.
Tiekamies uz starta 2016.gadā!
Skriešanas seriālu „Siguldas apļi” atbalsta
SIA „Siguldas Minerālūdens”.

Siguldā notiks Pasaules kausa
izcīņas otrais posms kamaniņu
sportā junioriem un jauniešiem
27. un 28.novembrī Siguldas Bobsleja un kamaniņu sporta trasē risināsies Pasaules kausa izcīņas otrais posms kamaniņu sportā junioriem un jauniešiem.
Siguldā gaidāmi jaunie sportisti no vairāk nekā 20 valstīm, kuri sacentīsies šādās
kategorijās: juniori, juniores, jaunieši un jaunietes „A” vecuma grupās, kā arī divvie
tīgās ekipāžas junioru un jauniešu „A” vecuma grupās.

SABIEDRĪBA
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Novembrī norisināsies ikgadējās
pašvaldības darbinieku tikšanās
ar iedzīvotājiem
Lai ikvienam Siguldas novada iedzīvotājam būtu iespēja klātienē
pārrunāt aktuālos jautājumus un izteikt viedokli par pašvaldības darbu,
Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics aicina novadniekus uz tikšanos ar pašvaldības
speciālistiem.

„Tikšanās reizēs, kā ierasts, informē
sim par šajā gadā paveikto un turp
mākajos gados plānoto. Pašvaldības
speciālisti ieklausīsies novadnieku
viedokļos un ieteikumos, kā saimnie
kot labāk un efektīvāk. Tāpat kā pērn,
klātesošajiem būs iespēja uzdot sev in
teresējošus jautājumus un saņemt uz
tiem atbildes,” stāsta Domes priekšsē
dētājs.
Siguldas novada pašvaldības speciālisti
aicina novadniekus pārdomāt jautāju
mus, par kuriem būtu vēlams diskutēt ie
dzīvotāju tikšanās laikā. Novadnieki sa

vus jautājumus pašvaldībai var sūtīt arī
elektroniski uz e-pastu prese@sigulda.lv.
Tikšanās ar novada iedzīvotājiem
notiks:
3.novembrī plkst.17.00
Allažu pagasta pārvaldē;
5.novembrī plkst.16.00
Mores pagasta pārvaldē;
10.novembrī plkst.17.00
Jūdažu Sabiedriskajā centrā;
12.novembrī plkst.18.00
Siguldas pagasta Kultūras namā;
13.novembrī plkst.10.00
tikšanās ar novada lauku uzņēmējiem
Siguldas pagasta Kultūras namā;
16.novembrī plkst.18.00
koncertzālē „Baltais flīģelis”;
4.decembrī plkst.17.30
tikšanās ar novada uzņēmējiem.
Aicinām novada iedzīvotājus līdzdarbo
ties Siguldas novada pašvaldības attīs
tībā, ieteikt, kā saimniekot labāk, un no
skaidrot sev interesējošus jautājumus!

Atgādinājums lauksaimniecībā
izmantojamās zemes un
mazdārziņu nomniekiem
Pašvaldība atgādina saviem nomniekiem, ka saskaņā ar zemes nomas līguma nosacījumiem nomniekam nomas maksa ir jāsamaksā līdz katra gada 1.novembrim,
kā arī sezonas beigās jāsakopj nomātā zeme, to nopļaujot, novācot bojātās plēves,
sakopjot lecektis un aizvācot sadzīves atkritumus.
Ja sezonas beigās, veicot apsekošanu, tiks konstatēts, ka zeme nav sakopta, par nekopto
un neapstrādāto nomas zemi tiks nosūtīts brīdinājums. Ja mēneša laikā atkārtoti tiks
konstatēts, ka nomātā zeme nav sakopta un apstrādāta, tiks pieņemts lēmums par zemes
nomas līguma laušanu, un turpmāk tā vairs netiks iznomāta.
Atgādinām, ka nomas līguma nosacījumi ir papildināti ar virkni aizliegumu, piemēram,
nav atļauts turēt mājdzīvniekus, izvietot dažādus priekšmetus un krautnes desmit metru
platā joslā pie iznomātās zemes vienības robežas, veikt būvniecību (izņemot pagaidu bū
ves dārza instrumentu glabāšanai, to saskaņojot Būvvaldē). Savukārt esošās būves, kuras
nav legalizētas, ir nelietojamas (sagruvušas, izdegušas, izpostītas) un ar savu izskatu bojā
ainavu, ir jānojauc.

Uz tikšanos aicina uzņēmējus, kuri
darbojas novada lauku teritorijā
Lai pārrunātu aktuālos jautājumus,
kas saistīti ar Siguldas novada lauku teritorijas attīstību, un noteiktu
2016.gada prioritātes, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics 13.novembrī uz tikšanos aicina uzņēmējus, kuri darbojas novada
lauku teritorijā.
Tikšanās programma:
plkst.10.00–11.00 Siguldas novada
pašvaldības speciālistu un uzņēmēju,
kuri darbojas lauku teritorijā, saruna
par pašvaldības paveikto, plānotajām
un nepieciešamajām pašvaldības rīcī
bām 2016.gadā;
plkst.11.00–12.00 Lauku attīstības
programmas investīciju pasākuma „Pa
matpakalpojumi un ciematu atjaunoša
na lauku apvidos” ietvaros uzņēmējdar

bībai nozīmīgāko pašvaldības grants
ceļu pārbūves iespējas, programmas
nosacījumi.
Investīciju pasākuma mērķis ir at
balstīt investīcijas publiskās ceļu in
frastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņē
mējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautā
jumi par pašvaldības izvirzītajiem ob
jektiem un rekonstruējamajiem ceļu
posmiem. Tiks pārrunātas arī citas ak
tualitātes.
Lai diskusija noritētu sekmīgi, lūdzam
savlaicīgi iesūtīt interesējošos jautā
jumus uz e-pastu prese@sigulda.lv vai
ineta.eriksone@sigulda.lv vai zvanīt
uz tālruni 26341991 lauku attīstības
speciālistei Inetai Eriksonei (Siguldas
pagasts, Zinātnes iela 7).

Informācija Nurmižu muižas
teritorijas iedzīvotājiem
Lai Siguldas novadā veidotu vizuāli pievilcīgu vidi, Nurmižu muižas teritorijā
dzīvojošie iedzīvotāji tiek aicināti sakopt vai nojaukt viņiem piederošās būves,
kas nav legalizētas, ir nelietojamas (sagruvušas, izdegušas, izpostītas) un ar
savu izskatu bojā ainavu.
Pašvaldības
interneta
vietnē
www.sigulda.lv
publicētas fotogrāfijas ar
ēkām, kas bojā ainavu.
Lūdzam visus būvju īpaš
niekus līdz 30.novembrim
ierasties pašvaldības Ze
mes nodaļā Zinātnes ielā 7
ar īpašumu apliecinošiem
dokumentiem. Ja nevie
nam no šiem objektiem
īpašnieki
nepieteiksies,
pašvaldība kā zemes īpaš
niece veiks teritorijas sa
Pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv iespējams
kopšanas darbus un sa aplūkot fotogrāfijas ar ainavu bojājošām ēkām
gruvušās būves nojauks.
Foto: Siguldas novada pašvaldības arhīvs

Aicina pieteikties līdzfinansējumam daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai
dzīvojamām mājām, kuras nodotas ekspluatācijā pēc
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem ir iespēja pieSiguldas novada izveidošanas brīža 2003.gada 1.jūnijā;
teikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu namu infrastruktūras sakārtošanai. Pieteikšanās • gājēju ietvju jaunai būvniecībai ielu sarkanajās līnijās,
kas paredzētas publiskai lietošanai;
nākamajā gadā plānoto infrastruktūras projektu
līdzfinansējumam, kas var sasniegt pat 90% no ko- • ielu vai ceļu paplašinājumu (tā saukto „kabatu”) būvnie
cībai automašīnu novietošanai, ja to ierosina daudzdzī
pējām daudzdzīvokļu namu iebraucamo ceļu, ielu,
vokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji.
stāvlaukumu vai iekšpagalmu sakārtošanas izmakIekšpagalmu sakārtošanai no ierosinātāja līdzekļiem tiek
sām, pagarināta līdz 15.novembrim.

Pašvaldības saistošajos noteikumos norādīts, ka juridis
kas vai fiziskas personas var saņemt līdzfinansējumu:
• ielu vai ceļu jaunai būvniecībai, kas paredzēti publis
kai lietošanai;
• publiskā lietošanā esošu privāto iebraucamo ceļu, pa
galmu un stāvlaukumu jaunai būvniecībai, pārbūvei
vai atjaunošanai pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mā
jām, kas nodotas ekspluatācijā līdz 2003.gada 1.jūni
jam;
• publiskā lietošanā esošu privāto iebraucamo ceļu pār
būves vai atjaunošanas darbiem pie daudzdzīvokļu

segtas izmaksas ne mazāk kā 50% apmērā no attiecīgā
objekta tāmes summas. Iebraucamo ceļu atjaunošanu paš
valdība līdzfinansē šādā kārtībā: 50% apmērā – ja iebrau
camo ceļu izmanto vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
iedzīvotāji; 70% apmērā – ja iebraucamo ceļu izmanto vis
maz divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji; 90%
apmērā – ja bez daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvo
tājiem iebraucamo ceļu izmanto vēl citi iedzīvotāji nokļū
šanai līdz pašvaldības vai valsts sabiedriskajām iestādēm.
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam 2016.gadā,
iedzīvotājiem līdz šā gada 15.novembrim jāiesniedz pašval
dībai rakstisks ierosinājums un, atkarībā no noteiktā būv

niecības veida, arī būvprojekts ar tajā iekļautu ekonomisko
daļu, būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu
izpildi vai paskaidrojuma raksts ar Būvvaldes atzīmi par
būvniecības ieceres akceptu un tāme.
Atbalsts novadniekiem iekšpagalmu sakārtošanai tiek
sniegts kopš 2007.gada, bet iebraucamo ceļu sakārtošanai
un izbūvei – kopš 2012.gada.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar
Siguldas novada pašvaldības Īpašumu nodaļu, zvanot uz
tālruni 67800951.

Pasākumi
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Izstādes

Kultūra
01.11.
03.11.
05.11.
05.11.
06.11.
06.11.
07.11.

08.11.
09.11.–
13.11.
09.11.–
13.11.
10.11.
11.11.
11.11.
11.11.–
18.11.
12.11.
12.11.
12.11.
14.11.
14.11.
17.11.
17.11.
17.11.
17.11.
17.11.
18.11.
18.11.
19.11.
22.11.
24.11.
26.11.
26.11.
28.11.
29.11.
30.11.

plkst.16.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem „Trakulīte sandalīte”. Biļetes cena – 6 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 5 eiro
plkst.16.30 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Animācijas filmu pēcpusdiena
plkst.10.00 Turaidas muzejrezervātā
Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskā konference. Ziņojumi
par Turaidas muzejrezervāta šā gada pētnieciskā darba rezultātiem Latvijas
simtgades kontekstā. Dalība – bez maksas
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Zināmais un nezināmais par dabas objektiem un dzīvnieku pasauli:
„Nacionālās ģeogrāfijas” filmu pēcpusdiena
Plkst.17.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Zinaīdas Ceskes gleznu izstādes atklāšana
plkst.19.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Grupas „Mielavs un Pārcēlāji” koncerts mūzikas albuma „Atsaukties” Latvijas
koncertturnejas ietvaros. Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Jolantas Gulbes-Paškevičas projekta „Fly Love” prezentācijas koncerts. Piedalās:
Jolanta Gulbe-Paškeviča (balss), Deniss Paškevičs (saksofons, flauta), Artjoms
Sarvi (klavieres), Staņislavs Judins (bass), Jānis Jaunalksnis (bungas).
Biļetes cena – no 10 līdz 15 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.14.30 Turaidas muzejrezervātā
Gadskārtu ieražu svētki – Mārtiņi. Zemes mātes daudzinājums, Mārtiņdienas
dziesmas un rotaļas, tikšanās ar čigāniem, rudens velšu izsole, gaiļa zupas
vārīšana un baudīšana kopā ar Siguldas folkloras kopu „Senleja”.
Biļetes cena – no 0,71 līdz 2,85 eiro
Siguldas novada skolās
Siguldas novada Jaunrades centra Mīlestības stiprināšanas nedēļa novada skolās
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Ziemeļvalstu literatūras rīta stundas lasījumi bērniem „Draudzība ziemeļos”
plkst.18.00 Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Ziemeļvalstu literatūras krēslas stundas lasījumi pieaugušajiem
„Draudzība ziemeļos”
plkst.16.00 no Allažu pamatskolas uz Allažu pagasta pārvaldi
Brīvības cīnītāju piemiņas lāpu gājiens. Pēc gājiena svinīgais pasākums pie
Allažu pagasta pārvaldes
plkst.18.00 no Siguldas Jaunās pils uz Siguldas novada Kultūras centru
Lāčplēša dienas svinīgais pasākums un lāpu gājiens
Siguldas novada Kultūras centra kinozālē
Latviešu filmu nedēļa. Biļetes cena – 2,50 eiro,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Zināmais un nezināmais par dabas objektiem un dzīvnieku pasauli:
„Nacionālās ģeogrāfijas” filmu pēcpusdienas
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu Rainim un Aspazijai veltīta muzikāli
poētiska pēcpusdiena. Ieeja – bez maksas
plkst.17.30 Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļai veltīts pasākums bērniem „Draudzība ziemeļos”
plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Siguldietis” un draugu koncerts
„Rudens sadancis”. Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 viesnīcā „Sigulda”
Lienes Greifānes akustiskais koncerts „Svētki nāk”. Biļetes cena – 15 eiro
plkst.16.30 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Animācijas filmu pēcpusdiena
plkst.17.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņu Latvijas dzimšanas dienai veltīts
svētku koncerts. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Allažu pagasta Tautas namā
Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts svinīgais koncerts, plkst.19.30 svētku
balle. Dalības maksa ballē – 5 eiro un pašu sarūpēts cienasts
plkst.19.00 Mores pagasta Tautas namā
Valsts svētkiem veltīta koncertprogramma „Ir vērts...”. Piedalās aktrise Anita
Grūbe, dziedātāja Inguna Kalniņa, pie klavierēm pianists un komponists Māris
Lasmanis. Ieeja – bez maksas
plkst.21.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Balle kopā ar grupu „Brāļi optimisti” (Rēzekne) pie galdiņiem ar pašu sarūpētu
cienastu. Dalības maksa – 5 eiro
plkst.15.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Valsts svētku koncerts „Skaista mana tēvu zeme”. Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīta
Siguldas novada Goda diena „Latvieša SpēkAvots”
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Zināmais un nezināmais par dabas objektiem un dzīvnieku pasauli:
„Nacionālās ģeogrāfijas” filmu pēcpusdienas
plkst.15.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Pūtēju orķestru draudzības koncerts „Rudens dabā, sirdī un mūzikā...”. Piedalās:
pūtēju orķestri „Sudrabskaņa”, „Birzgale”, „Salaspils”, Inčukalna novada pūtēju
orķestris un Siguldas pagasta pūtēju orķestris. Biļetes cena – 1 eiro
plkst.16.30 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Animācijas filmu pēcpusdiena
plkst.16.25 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Zināmais un nezināmais par dabas objektiem un dzīvnieku pasauli:
„Nacionālās ģeogrāfijas” filmu pēcpusdienas
plkst.11.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Mūzikas skolu saksofonu ansambļu konkurss „Sigulda skan”. Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Mores pagasta Tautas namā
Svētku egles iedegšanas svētki „Spožais brīnums” ar princeses Elzas un brieža
Rūdolfa piedalīšanos. Radošās darbnīcas Ziemassvētku noskaņās.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pilsētas Ziemassvētku egles iedegšana
Allažu pamatskolā
Tēlniecības diena

Nākamais izdevums 20.novembrī

līdz
06.11.
līdz
07.10
līdz
10.11.
līdz
30.11.
01.11.–
20.11.
01.11.–
30.11.
01.11.–
30.11.
01.11.–
30.11.
02.11.–
12.11
02.11.–
15.11.
02.11.–
30.11.
04.11.–
01.12.
05.11.–
10.11.
05.11.–
30.11.
05.11.–
30.11.
06.11.–
01.12.
09.11.–
15.11.
09.11.–
22.11.
09.11.–
27.11.
09.11.–
28.11.
10.11.–
20.11.
10.11.–
27.11.
10.11.–
30.11.
11.11.–
19.11.
11.11.–
20.11.
16.11.–
30.11.
17.11.–
25.11

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Migla, migla, rasa, rasa...”
Siguldas novada Kultūras centra izstāžu zālē
Zandas Pučes personālizstāde „Mūsu mājas stāsti”. Izstāde apskatāma darbdienās
no plkst.12.00 līdz 19.00, sestdienās no plkst.12.00 līdz 15.00. Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Izstāde „Siguldas dziesminieks no Ezerzemes”. Dziesmas „Zied ievas Siguldā”
un poēmas „Sigulda” autoram dzejniekam Augustam Smagaram – 105
Nodarbību centrā „Namiņš”
Annas Astapenko un Irēnas Markevičas izšuvumu un zīmēšanas ar diegu
darbu izstāde. Izstāde apskatāma darbdienās no plkst.9.00 līdz 17.00
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas dibināšanas dienai veltīta izstāde
„Mūsu senču likteņgaitu atainojums literārajos darbos”
Mores pagasta bibliotēkā
Fotoizstāžu cikla „Ceļā tvertie mirkļi” izstāde „Islande”. Karitas Plakanes
ceļojumu fotoizstāde
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Izstāde par ekspedīciju „Mūsējie ceļā uz Pita salu”. Turpinājums par Malaiziju
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures un
arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde „Baltās pils stāsts”
Mores pagasta bibliotēkā
Izstāde „Mārtiņdiena – rudens beigu, ziemas sākuma laiks”. Mārtiņdienas
tradīcijas un paražas, idejas gan mājas pušķošanai, gan galda klāšanai
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros veidota literatūras izstāde
„Draudzība ziemeļos”
Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Tautas grāmatu plaukts.
Īpaša grāmata īpašā vietā”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas 5.–7.klašu audzēkņu darbu izstāde „Rudens”
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Es Mārtiņu sagaidīju”
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Ar skatu tālumā”. Komponistam Emīlam Dārziņam – 140
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīta izstāde „...laimes puteklīšus kaisu...”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Zinaīdas Ceskes gleznu izstāde
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Rīta stundas Ziemeļvalstu literatūras lasījumi bērniem „Draudzība ziemeļos”
Siguldas pagasta Kultūras nama izstāžu zālē
Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde „Latvija 1939–1999: no okupācijas
līdz brīvībai”. Ieeja – bez maksas
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Latvija – dzimtene mana”
Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Ziemas gaidās”
Allažu pagasta bibliotēkā
Bērnu radošo rudens darbu izstāde
Allažu pagasta bibliotēkā
„Gods kalpot Latvijai!” – grāmatu izstāde no bibliotēkas fondiem
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Valsts svētkiem veltīta tematiska literatūras izstāde „Mana Sigulda – mana Latvija”
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Skaista mana tēvu zeme”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas audzēkņu plakātu izstāde „Sveicam mūsu Latviju”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Amerikāņu rakstnieka Marka Tvena 180.jubilejai veltīta tematiska izstāde
„Vēstules no Zemes”
Mores pagasta bibliotēkā
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīta tematiska izstāde „Mana zeme Latvija”

Sports

05.11.
06.11.
07.–
08.11.
07.11.
08.11.
12.11.
14.11.
24.11.
28.–
29.11.

plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā C grupai
plkst.14.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„Concept2 SkiErg” Pasaules sprints distanču slēpošanā
plkst.10.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„Concept2 SkiErg” Pasaules sprints distanču slēpošanā
plkst.12.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas kauss smagatlētikā
plkst.10.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
A.Pizika kauss velokrosā 2015
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada otro klašu sporta pasākums „Lāčplēša stafetes”
plkst.9.30 Siguldas 1.pamatskolā
Sacensības loka šaušanā „Siguldas spieķis”
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības telpu futbolā B, A grupai
plkst.11.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā bez ekipējuma

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic oktobra
apaļo jubileju
gaviļniekus
95 gadi

Arvīds Reinholds Jansons
Zenta Skrastiņa

90 gadi

Faina Kruglova
Marija Mickeviča
Valija Niedrīte
Ludmila Sakne

85 gadi

Anna Bondare
Katrīna Cera
Henrija Elste
Lilita Jēkabsone
Edmunds Kundrāts
Ausma Pavlova
Māra Šteina
Silvija Tērauda
Kārlis Arvīds Upmalis

80 gadi

Aina Bite
Agnese Garaissila
Mihails Jemeļjanovs
Alfons Jumiķis
Rūta Ligita Kupce
Roberts Leišavnieks
Biruta Masule
Maiga Rusiņa
Imants Kristaps Ziemelis

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
septembrī
Reģistrēti 34
jaundzimušie –
18 meitenes un 16 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Dārta, Elza Jasmīna,
Emma, Una,
trīs Paulas, Karla,
divas Alises,
Elīza Lote, Gabriela,
Loreta, Annija, Emīlija,
Vanesa, Marta, Sofija,
Jānis, Samuēls,
Vilis, Patriks, Jurģis,
Markuss, Roberts,
Raivis, Jāzeps, Martins,
Henrijs, Andrejs,
divi Kārļi, Gabriels,
Rūdolfs.

Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums, iznāk reizi mēnesī. Tirāža: 7360 eksemplāri. Izdevējs: Siguldas novada pašvaldība,
Pils iela 16, Sigulda. Bezmaksas uzziņu tālrunis: 80000388. Makets un izplatīšana: SIA „Siguldas Elpa”. Par saturu atbildīga Siguldas novada paš
valdības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

