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Cienījamie Siguldas novada iedzīvotāji!
Būdiņa, kurā smejas, ir
laimīgāka nekā pils, kurā
skumst.

(Franču sakāmvārds)

Ziemassvētki – laiks, kad
mēs cits citam vēlam prieku.
Daudzu tautu sakāmvārdi un
gudru ļaužu aforismi veltīti
priekam. Svētkos atcerēsimies, ka prieku sniedz nevis tas, kas atrodas mums
apkārt, bet gan mūsu attieksme pret apkārtējo, un
mūs dara laimīgus tas, ko mīlam paši, bet nevis tas,
ko citi uzskata par mīlestības vērtu. Mācīsimies rast
dzīvē prieku, darot prieku citiem, tā paši gūsim dubultu
prieku un piesaistīsim sev laimi.
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Siguldas novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers

Un, izbriduši
ikdienības tumsu,
Ar savu gaismu
Ziemassvētki nāk,
Lai mēs, kas ceram,
ilgojam un skumstam,
Kā bērni iemirdzamies
brīnumā.

(L. Brīdaka)

Lai balts un gaišs Jūsu sirdīs, domās un darbos ir
Ziemassvētku laiks. Lai Jūsu ģimenēs ienāk brīnums
un citiem dāvātais sirdssiltums iededz Laimes zvaigzni Jūsu cerībām un ilgām!
Lai Jaunajā gadā izdodas īstenot nepiepildītās
ieceres un, darot labus darbus, dāvāt veiksmi Jūsu
ģimenēm un mūsu novadam.
Siguldas novada Domes
izpilddirektore Inese Zīle
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. decembris, 2010

Ir atkal Ziemassvētki, un
mēs svinam gaismas uzvaru
pār tumsu, mīlestības uzvaru pār
naidu un vienaldzību. Tuvojas
jauns gads, kad mūsu dzīvēs
tiks atvērta jauna lappuse, un
šis pārdomu laiks līdz Jaunajam
gadam ir mūsu izdevība atjaunoties un saprast, ka katra diena
ir jauna izdevība sasniegt to, ko
mēs vēlētos, īstenot to, ko esam
iecerējuši, jauna izdevība sakopot spēkus un strādāt pie tā, kas
nav izdevies līdz šim.
Siguldas novadam, tāpat kā
Latvijas valstij, 2010. gads ir bijis
finansiāli sarežģīts, tomēr mēs
esam spējuši izmantot šī laika
piedāvātās iespējas un paveikt
lielus, vajadzīgus darbus. Esam
atklājuši jaunu bērnudārzu, siltinājuši izglītības iestādes un Rīgas rajona slimnīcu. Mēs esam
pašvaldība, kas jaunajiem vecākiem izmaksā vislielāko jaundzimušo pabalstu, un vienīgā, kas
vasarā, sadarbojoties ar novada
uzņēmējiem, deva darbavietas
visiem skolēniem, kas to vēlējās. Lai palīdzētu novadniekiem,
kam neklājas viegli, palielinājām
sociālo budžetu, bet uzņēmējiem izveidojām nodokļu atlaižu
sistēmu. Domāju, atbalsts pirms-

skolas vecuma bērnu vecākiem
būs arī šī gada beigās samazinātā ēdināšanas maksa, bet skolēni
un aktīvie iedzīvotāji kvalitatīvai
brīvā laika pavadīšanai novērtē
sakārtoto pilsētas stadionu un
futbola laukumu. Pagastu teritorijās esam veikuši ieguldījumus
infrastruktūrā un labiekārtojuši
teritorijas.
Esmu gandarīts, ka Siguldas
novada pašvaldībai ar labu padomu, atbalstu un ieteikumu ir
palīdzējuši novada iedzīvotāji –
paldies visiem, kam rūp mūsu
novads, kas spēj atrast spēku
un laiku, lai izteiktu viedokli,
informētu par problēmām un
palīdzētu līdzcilvēkiem. Paldies
arī novada deputātiem, kas,
pieņemot lēmumus, uzņemas
atbildību par novada nākotni.
Lai paveiktu lielus darbus, ir
svarīgi, lai mums apkārt būtu
atbildīgi novadnieki, stipra kopiena un zinoša sabiedrība,
kurā varam rēķināties ar apkārtējo palīdzību un atbalstu, gan
daloties priekos, gan saņemot
atbalstu un palīdzību grūtos brīžos. Es saku paldies visiem tiem,
kas ārpus sava ikdienas steidzīgā laika atrod iespēju palīdzēt
citiem ar savām zināšanām un

palīdzīgu roku gan lielās, gan
mazās lietās.
Mēs esam gatavi doties pretī jaunai nākotnei, katru dienu
darot labus darbus, pieņemot
pareizus, vajadzīgus lēmumus.
Atcerēsimies nākamajā gadā, ka
laime rodas no tā, kā mēs paši
izturamies pret līdzcilvēkiem un
pasauli. Lai nākamais gads nes
jūsu vēlmju un cerību piepildījumu, jo mēs katrs pats esam
savas laimes kalēji, bet visi kopā
kaldinām laimi un veiksmi vietai,
kurā dzīvojam.
Ar cieņu,
Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA
SIGULDAS NOVADĀ!
31. decembrī plkst. 23.30
Siguldas novada Dome
aicina novada iedzīvotājus
uz kopīgu 2011. gada
sagaidīšanu Svētku laukumā.
Pasākumā Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics teiks svinīgu
uzrunu un laimes vēlējumus,
kopīgi atskatīsimies uz aizejošā gada
košākajiem mirkļiem, baudīsim Jaunā gada torti un karstvīnu.
Svētku izjūtu dāvās krāsainie uguns raksti “Svētku aģentūras” salūtā, un visus
aizraus sniegoti karstas dejas pie skaistās Eņģeļu egles kopā ar Dj Alex.
Sagaidīsim Jauno 2011. gadu kopā!
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Siguldas Novada
Ziņas
Siguldā atjaunota Zupas virtuve maznodrošinātajiem
14. decembrī atsākusies Zupas virtuve Siguldas pilsētas mazturīgajiem
iedzīvotājiem. Plānots, ka zupa tiks
dalīta divas reizes nedēļā – otrdienās
un piektdienās plkst. 15.00 – Siguldas
pilsētas tirgus laukuma stāvlaukumā.
Zupa tiks dalīta līdzi nešanai, un, tāpat
kā pagājušajā ziemā, to vārīs un dalīs
biedrības “Saullēkts” darbinieki. Zupas
virtuves darbosies vismaz trīs ziemas
mēnešus.
Zupas virtuve paredzēta trūcīgiem
un maznodrošinātiem novada iedzīvo-

tājiem. Pēc Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta datiem, oktobrī
novadā bija 1286 trūcīgas personas,
kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par 90 latiem mēnesī.
Lielāka daļa novada trūcīgo dzīvo pilsētā, tāpēc šogad zupas virtuve darbosies tikai pilsētas teritorijā.
Šogad Zupas virtuves organizēšanā
ir iesaistījies Siguldas Rotari klubs, kas
kopā ar Siguldas novada pašvaldības
Sociālo dienestu rūpēsies, lai Zupas
virtuves darbība tiktu nodrošināta

regulāri. Zupas virtuves finansētāji
šoziem ir Siguldas novada Vācijas
sadraudzības pilsētas Štūres iedzīvotāji – sadraudzības pilsētas pašvaldība
ir nosūtījusi 1000 eiro, bet gada beigās
nosūtīs vēl 2000 eiro. Savukārt Zīkes
Rotari klubs decembra beigās Siguldas
Rotari klubam Zupas virtuves atbalstam ziedos 2000 eiro, lai palīdzētu nodrošināt ēdienu tiem novadniekiem,
kam neklājas viegli. Iniciatīvu atbalstīt
Zupas virtuvi izrādījuši vietējie uzņēmēji “Safari parks More”.

Aicina nenovietot mašīnas ielu un ceļu malās
Siguldas novada Domes Īpašumu
nodaļa aicina iedzīvotājus sniegainā
laikā ilgstoši nenovietot automašīnas
ielu un ceļu malās, jo tas traucē braucamo daļu atbrīvošanu no sniega.
“Informējam, ka Siguldas ielu tīrīšanu saskaņā ar iepirkuma konkursa
rezultātiem veic va/s “Latvijas Autoceļu Uzturētājs”. Tas notiek, vadoties

pēc laika apstākļiem. Pašvaldība ceļu
un ielu apsaimniekošanu apmaksā no
valsts piešķirtā finansējuma – speciālā
budžeta līdzekļiem ielu un ceļu uzturēšanai, kas šogad ir stipri ierobežots.
Tomēr iespēju robežās sniega tīrīšanu
centīsimies organizēt ātrāk, lai iedzīvotājiem neradītu sarežģījumus nokļūt
darbā vai mājās,” skaidro Īpašumu

nodaļas speciālisti.
Atgādinām, ka par iekšpagalmu
tīrīšanu pie daudzdzīvokļu mājām
atbild mājas apsaimniekotājs. Arī
privāto piebraucamo ceļu tīrīšanu
uz mājām ir jāorganizē pašiem māju
īpašniekiem. Ja iekšpagalmi nav sakopti, lūdzam iedzīvotājus sazināties
ar namu apsaimniekotājiem.

Pašvaldība turpina meklēt risinājumu Pulkveža
Brieža ielas rekonstrukcijas finansēšanai
Siguldas novada Dome saņēmusi
atteikumu no Satiksmes ministrijas
projekta “Pulkveža Brieža ielas rekonstrukcija Siguldā” līdzfinansēšanai
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Projekta ietvaros Siguldas novada
pašvaldība iecerējusi izveidot gājēju/
veloceliņus gar ielas malām, ierīkot
apgaismojumu, marķēt gājēju pārejas, uzstādīt metāla barjeras bīstamās
vietās, izveidot autobusu pieturas, kā
arī atjaunot ielas klājumu. Tā mērķis
bija satiksmes drošības uzlabošana

apdzīvotās vietās, likvidējot “melnos
punktus”, un satiksmes drošības nodrošināšana bīstamās vietās.
Projekts tika izstrādāts kvalitatīvi
un iesniegts izskatīšanai noteiktajā
laikā. Tomēr līdzfinansējums tika atteikts, pamatojoties uz Ceļu policijas
statistikas datiem, ka šai satiksmes
posmā nav tik ievērojami ceļu satiksmes negadījumi, lai ietvju ierīkošanai un citu plānoto darbu izpildei
Satiksmes ministrija piešķirtu Eiropas
struktūrfondu līdzekļus, kas ir tieši

vērsti uz satiksmes drošības līmeņa
paaugstināšanu.
“Lai rūpētos par novada iedzīvotāju drošību, pašvaldība jau vairākkārt ir mēģinājusi saņemt finansējumu P. Brieža ielas rekonstrukcijai.
Kaut arī naudas dalītājiem projekts
nav šķitis pietiekami prioritārs, siguldiešiem tas tomēr ir ļoti svarīgs.
Noteikti turpināsim cīnīties tālāk, lai
rastu citu veidu savu mērķu īstenošanai,” skaidro Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

Zināms Stacijas laukuma metu konkursa uzvarētājs
Novembra beigās noslēdzies metu
konkurss “Siguldas stacijas ēkas, laukuma un piegulošās teritorijas rekonstrukcijas attīstības priekšlikumu
izstrāde”, kurā uzvarēja arhitektu biroju SIA “AB Architekti” (arhitekts
Armands Bisenieks).
Konkursa mērķis – akcentēt un
attīstīt Siguldas Stacijas laukumu kā
būtisku pilsētas centra daļu un attīstīt
tam piegulošo teritoriju par pievilcīgu
publisko telpu un sabiedriskā transporta mezglu.
“Mēs gribējām, lai Stacijas laukums
tiktu veidotos kā satikšanās vieta, jo tur
koncentrēsies sabiedriskais transports:
vilciens un autobuss, kā arī tiks uzstādīts “Laimas” pulkstenis,” stāstīja metu
konkursa žūrijas komisijas locekle, Siguldas novada Domes Galvenā arhitekte Maija Geidāne, kura pieminēja,
ka žūrijas sastāvā tika iekļauti četri eksperti, sertificēti arhitekti: Māra Steķe,
Krimuldas novada Domes Būvvaldes
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vadītāja, ilgus gadus bijusi Siguldas
novada Domes galvenā arhitekte, Jānis Lejnieks, izdevuma “Arhitektūra”
galvenais redaktors, Daiga Dzedone,
Ventspils galvenā arhitekte, un RTU
Arhitektūras fakultātes docents Leonīds
Juris Freijs (siguldietis).
Žūrija lēmumu pieņēma, nezinot,
kas ir projekta autors, jo darbi tika vērtēti anonīmi. Likums paredz, ka darba
autoru uzzina tikai pēc tam, kad noskaidrots uzvarētājs.
Šobrīd notiek sarunas ar metu
konkursa uzvarētāju, lai vienotos par
sīkākām projekta detaļām un izstrādes
nosacījumiem, bet plānots, ka projekts
varētu būt gatavs pavasarī.
Arhitekta Armanda Bisenieka skices paredz, ka Dzelzceļa stacijas ēka
kā novada nozīmes vēstures un arhitektūras objekts netiks pārbūvēta, tajā
atradīsies dzelzceļa stacija, autoosta,
Siguldas novada Tūrisma informācijas
centrs, Pašvaldības policijas iecirknis,

veikali un citi izklaides objekti. Stacijas
ēkas vienā pusē tiks uzstādītas stiklotas metāla konstrukcijas, kas simboliski mazliet atgādina spieķa izliekumu,
un tas kalpos kā aizsargs no sniega,
lietus un citiem laikapstākļiem. Noteikti nedrīkst aizmirst, ka laukumā
plānots uzstādīt Laimas pulksteni, kas
kā centrālais stabs kalpos par rādītāju
lielam, bruģētam saules pulkstenim.
Tāpat tiks izvietoti krēsliņi un saglabāta apzaļojamā teritorija, radot mājīgu,
bet tajā pat laikā modernu un sakoptu
pilsētvidi.
Jau ziņots, ka metu konkurss risinājās nepilnus divus mēnešus, un tas
ir samērā neliels laiks, lai izveidotu tik
apjomīgu koncepciju, tomēr konkursā
piedalījās septiņi dalībnieki. Otrajā vietā palika un naudas prēmiju saņēma
SIA “Studija AR 11” (arhitekts Varis
Rungēvics). Žūrijas komisija atzina, ka
šis projekts piedāvāja ļoti labu transporta plūsmas risinājumu.

ziņas īsumā
Pašvaldība aicina maznodrošinātās ģimenes uz
Ziemassvētku pasākumu
Ziemassvētku laikā Siguldas novada Domes Sociālais dienests uz Ziemassvētku pasākumu aicināja 120 maznodrošinātās ģimenes ar bērniem
vecumā no diviem līdz 10 gadiem.

Dienas centrā varēs saņemt un apmainīt bibliotēkas
grāmatas
Sākot ar nākamā gada 4. janvāri, Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta dienas centrs sadarbībā ar Siguldas bibliotēku uzsāk jaunu pakalpojuma piedāvājumu. Lai nāktu pretī cilvēkiem, kuriem ir sarežģītāk
nokļūt uz Siguldas novada bibliotēku, piedāvājam iespēju katru otrdienu
no plkst. 13.00 līdz 15.00 Pils ielā 3/a dienas centrā nodot un apmainīt
bibliotēkā ņemtās grāmatas.
Lai varētu ātrāk saņemt grāmatu iepriekš, var sazināties ar bibliotēku
pa tālr. 67973258 un pasūtīt sev vēlamo lasāmvielu.

Saimniekiem jāreģistrē suņi

Siguldas novada Pašvaldības policija atgādina, ka, pamatojoties uz Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.1 no 29.12.2003. “Par dzīvnieku
turēšanu Siguldas novadā”, iedzīvotājiem ir pienākums reģistrēt savus mājdzīvniekus. To iespējams izdarīt Siguldas pagasta pārvaldē, Mores pagasta
pārvaldē, Allažu pagasta pārvaldē, kā arī pie veterinārārstiem Siguldā.
Suņu turētājiem reizi gadā līdz attiecīgā gada 15. maijam jāsamaksā
suņa turēšanas nodeva, ko var samaksāt Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā, Siguldas pagasta pārvaldē, Mores pagasta pārvaldē,
Allažu pagasta pārvaldē.
Ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības
vietnē www.sigulda.lv, kā arī Siguldas novada Domes Pakalpojumu centrā,
Siguldas pagasta pārvaldē, Mores pagasta pārvaldē, Allažu pagasta pārvaldē.
Aicinām sekot līdzi saistošo noteikumu izmaiņām, jo drīzumā noteikumos Nr.1 no 29.12.2003. “Par dzīvnieku turēšanu Siguldas novadā”
tiks veikti grozījumi, kas paredzēs bargus sodus par dzīvnieku klaiņošanu
un to nereģistrēšanu noteiktā kārtībā.

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!
A/s CATA informē:
Skolēnu brīvdienās no 2010. gada 27. decembra līdz 2011. gada
5. janvārim atcelti reisi specifiskajos skolēnu maršrutos.
2010. gada 23. un 30. decembrī paredzēti papildu reisi:
Sigulda–Jūdaži–More plkst. 17.30
More–Jūdaži–Sigulda plkst. 18.05
2010. gada 24. un 31. decembrī autobusi kursēs pēc sestdienas
grafika, neparedzot:
Mālpils–Rīga plkst. 19.30
Rīga–Mālpils plkst. 21.35
2010. gada 25. decembrī un 2011. gada 1. janvārī autobusi kursēs
pēc svētdienas grafika, neparedzot:
Sigulda–Allaži–Rīga plkst. 19.00
Mālpils–Rīga plkst. 19.30
Rīga–Mālpils plkst. 21.35
Rīga–Sigulda plkst. 20.35
Sigulda–Jūdaži–More plkst. 17.30
More–Jūdaži–Sigulda plkst. 18.05






A/s “Pasažieru vilciens” informē:
Svētku brīvdienās – 24. decembrī un 31. decembrī – nekursēs
darbdienu dīzeļvilcieni:
Nr. 640* Rīga (plkst. 6.00)–Sigulda (7.14);
Nr. 654 Rīga (plkst. 19.00)–Sigulda (20.14),
Nr. 639* Sigulda (plkst. 8.16)–Rīga (9.31);
Nr. 651 Sigulda (plkst. 18.50)–Rīga (20.05).

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. decembris, 2010

Siguldas Novada
Ziņas

Siguldas novada skolēni
saņem autobusu
10. decembrī Siguldas novada
pašvaldība saņēma jaunu “Mercedess” autobusu, kas saņemts no
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
sadarbībā ar Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas–Šveices sadarbības programmas projektu “Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”.
“Siguldas novada pašvaldībai
bija nepieciešams jauns autobuss,
lai spētu nodrošināt kvalitatīvu pārvadāšanu visiem skolēniem, īpaši
no lauku teritorijām. Šobrīd plānojam, ka jaunais autobuss kursēs
maršrutā More–Augšlīgante–Sigulda–More un aizvietos pašvaldības
26 vietu autobusu, kas līdz šim bija
pārpildīts, – jaunajam autobusam ir
40 sēdvietu. Papildus nākamā gada

Siguldas novada Dome

aicina darbā
Tūrisma informācijas centra vadītāju

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība (bakalaura grāds) specialitātē;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• prasme strādāt ar datoru (MS Office);
• labas saskarsmes prasmes, prasme publiski uzstāties;
• spēja apkopot un analizēt informāciju;
• prasme organizēt un vadīt kolektīvu, kā arī strādāt komandā;
• precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
• profesionālā pieredze no 1 līdz 3 gadiem.

pavasarī iegādāsimies 19 vietu autobusu, kas veiks skolēnu pārvadājumus posmā Allaži–Sigulda, tā
pašvaldība krietni atvieglos skolēnu
ikdienu. Nākamajā gadā izvērtēsim
arī citus maršrutus un vajadzības
uzlabot skolēnu pārvadājumus ar
pašvaldības autobusiem,” stāsta

Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers.
Siguldas novada jauniegūtā autobusa kopējās izmaksas ir 150 000
latu, no kurām 90 % sedz Latvijas
un Šveices sadarbības programma,
bet 10 % jeb 15 000 latus – Siguldas novada Dome.

Samazināta ēdināšanas maksa novada
pašvaldības bērnudārzos
No 1. decembra samazināta
maksa par ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas iestādēs.
Turpmāk trīsreizēja bērnu ēdināšana pašvaldības bērnudārzos vecākiem izmaksās Ls 1,60
dienā iepriekšējo Ls 1,80 vietā.

“Domāju, šis samazinājums būs
nozīmīgs vairākām Siguldas novada ģimenēm, jo, lai arī iespējamā
ekonomija ir neliela, tomēr laikā,
kad ģimeņu budžeti samazinās,
esam raduši iespēju nelielam ietaupījumam mazo novadnieku
vecākiem,” skaidro Siguldas no-

vada Domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics.
Samazinātā ēdināšanas maksa attiecas uz četrām pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm:
“Ieviņa”, “Pīlādzītis”, “Saulīte” un
Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi.

Zināms Siguldas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums
Novembrī Siguldas novada
pašvaldība aicināja izteikt ierosinājumus par Siguldas pilsētas pirmsskolas iestādes Lakstīgalas ielā 10
nosaukumu. Kopumā tika saņemts
21 priekšlikums no 16 aptaujas dalībniekiem. Līdz 10. decembrim
publiskajā aptaujā par atbilstošāko
bērnudārza nosaukumu piedalījās
294 novada iedzīvotāji, kuri, lai
balsojums būtu objektīvs, varēja
balsot tikai vienu reizi. Vairākumu

aptaujas dalībnieku atbalstu saņēma nosaukums “Ābelīte”.
“Tagad visām novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm
esam devuši skanīgus nosaukumus. Paldies visiem aptaujas dalībniekiem, kas iesūtīja idejas un
balsoja. Domāju, ka šis nosaukums
ir bērnudārzam visatbilstošākais,
jo pirms bērnudārza būvniecības
šajā teritorijā atradās ābeļdārzs, tādēļ arī daudzas interjera lietas bēr-

nudārzā jau ir saistītas ar ābelēm
un ābeļziediem. Vēlu, lai mazajiem
siguldiešiem un viņu pedagogiem
labi sokas bērnudārzā “Ābelīte”,”
sacīja Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Plānots, ka pirmsskolas izglītības iestāde oficiāli savu nosaukumu iegūs nākamajā gadā – pēc
Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojuma par nosaukuma
maiņu.

Dizaina skiču konkurss novada reklāmas stabiem
Siguldas novada Dome izsludina atklātu ideju skiču konkursu, lai
iegūtu veiksmīgāko dizaina risinājumu esošajiem īslaicīgas reklāmas
izvietošanas objektiem Siguldas novadā. Konkursā aicināti piedalīties
mākslinieki, arhitekti, dizaineri, kā
arī šo nozaru studenti.
Siguldā ir deviņi informatīvie
vides objekti, kurus plānots pārveidot pēc jaunā dizaina. Konkursa dalībniekiem gan jāatceras, ka
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. decembris, 2010

vides objektam jāsaglabā telpiskā
struktūra un jākalpo jebkuros laika apstākļos. Plašāk ar konkursa
nolikumu “Informatīvie objekti
īslaicīgas reklāmas (avīžu) izvietošanai Siguldas novadā vidē” var
iepazīties www.sigulda.lv.
Konkursam jāiesniedz objektu vizualizācija vai perspektīva, idejas konceptuālais izklāsts
un detalizēta projekta tāme.
Konkursa nolikumu un papild-

informāciju iespējams saņemt
Kultūras pārvaldē Pils ielā 10,
tālrunis 26198322, e-pasta adrese
jolanta.borite@sigulda.lv,
kā
arī Siguldas novada vietnē
www.sigulda.lv.
Skiču idejas jāiesniedz Siguldas novada Domes Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, līdz
23. decembrim. Rezultāti tiks
paziņoti līdz 2011. gada 10. janvārim.

Galvenie darba pienākumi:
• vadīt (plānot, organizēt un kontrolēt) Siguldas novada Tūrisma informācijas centra darbu;
• plānot novada Tūrisma informācijas centra budžetu un
kontrolēt tā izpildi;
• iniciēt un piedalīties Siguldas novada tūrisma attīstības
projektu izstrādē un īstenošanā;
• popularizēt Siguldas novadu un tā tūrisma produktus plašsaziņas līdzekļos, tūrisma izstādēs, semināros, konferencēs
u. c. pasākumos;
• izstrādāt un ieviest jaunus Siguldas novada Tūrisma informācijas centra pakalpojumus.
Piedāvājam:
• interesantu, radošu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2011. gada 14.
janvārim uz e-pasta adresi dome@sigulda.lv vai pastu: Siguldas
novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, LV 2150.
Uzziņas pa tālruni 67970862.

Siguldā atklāta
jauna distanču slēpošanas trase
Aizvadītajā nedēļas nogalē,
17. decembrī, tika atklāta distanču
slēpošanas trase Kaķīškalnā, Laurenčos. To izveidojusi biedrība “A2”
sadarbībā ar Siguldas novada Domi,
un tās izmantošana ir bez maksas.
Trases garums ir 2 km, un
tā sagatavota gan slidsolim, gan
klasikas slēpošanas solim. Trases sākums Laurenču stadionā

(automašīnas iespējams novietot
pie Siguldas novada vidusskolas).
Hostelī “Laurenči” darbojas arī
kafejnīca, kur slēpotāji var sasildīties un padzert siltu tēju.
Tuvākā laikā biedrība “A2” iecerējusi arī sagatavot pārgājiena
trasi klasiskajā solī 10 km garumā – paredzamais maršruts ir no
Kaķīškalna Silciema virzienā.

Aicina piedalīties konkursā
“Ziemassvētku rotājums 2010”
Jau trešo gadu pēc kārtas Siguldas novada Dome un Nordea
banka rīko konkursu “Ziemassvētku rotājums 2010”.
Konkursa pretendentu vērtēšana notiks četrās grupās:
 tirdzniecības un ražošanas
uzņēmumu skatlogi;
 izglītības un kultūras iestādes;
 novada iedzīvotāju daudzdzīvokļu ēku noformējums;
 novada iedzīvotāju privātmāju noformējums.

Pieteikumus var iesniegt līdz
21. decembrim, aizpildot anketu
pašvaldības vietnē www.sigulda.lv,
Siguldas novada Domes administrācijā vai Pakalpojumu centrā.
Tematiski un mākslinieciski
veiksmīgākajiem darbiem Siguldas novada Dome pasniegs Pateicības un piemiņas balvas, bet
Nordea banka uzvarētājam tirdzniecības uzņēmumu nominācijā
dāvinās 200 latu.
Plānots, ka uzvarētāju apbalvošana notiks 29. decembrī.
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Siguldas Novada
Ziņas
Pasākumi Siguldas novadā
Laiks
6.–14.
janvāris
6. janvāris,
plkst. 18.00
7. janvāris,
plkst. 14.30
8. janvāris,
plkst. 18.00

8. janvāris,
plkst. 10.00
8. janvāris,
plkst. 11.00
9. janvāris,
plkst. 13.00
10.–14.
janvāris
14.–22.
janvāris
14. janvāris
14. janvāris,
plkst. 18.00
15. janvāris,
plkst. 15.00
15. janvāris,
plkst. 18.00
22. janvāris,
plkst. 18.00

Pasākums
Izstāde “Par prieku sev, par prieku tev...” komponistam Raimondam Paulam – 75
Ziemassvētku un gadumijas joki internetā –
veselīga ironija vai kas vairāk? Lektors, LU
Literatūras, folkloras un mākslas institūta
vadošais pētnieks, Dr. philol. Guntis Pakalns
Brīvais mikrofons. Iespēja ikvienam dziedāt
uz skatuves mūzikas pavadījumā. Palīdzēs
pedagogs Atis Priedītis
Allažu amatierteātra “Aka” izrāde “Vecgada
pastāsts”.
Veidots pēc R. Blaumaņa darba “Kā vecais
Zemītis pašu nelabo redzējis”, režisore Izolde
Pētersone
Ieeja: Ls 0,50
Baibas Balodes adītu un tamborētu tērpu
darināšanas kursi
Pasaku rīts bērniem kopā ar vecmāmiņu
Līgu, lasīsim brāļu Grimmu pasaku “Zvaigžņu
dālderi”. Pārrunāsim latviešu tautas tradīcijas
Zvaigznes dienā. Ieeja brīva
Zvaigžņu dienas koncerts. Piedalās Siguldas
jauktais koris “Spārni” (dir. Līga Ādamsone) un
Valmieras jauktais koris “Valmiera” (dir. Mārtiņš
Klišāns un Līga Ādamsone)
Izstāde “Dēku karalim Džekam Londonam –
135”
Izstāde “Vidējus darbus es nelasu, bet sarakstu
pats” – rakstniekam Doku Atim – 135
Izstāde “Turi acis fokusā!” jeb neparastā
Sigulda
Tikšanās cikls “Piektdienas sarunas pie tējas
tases” “Zinātne cauri gadsimtiem” – Jānis
Stradiņš, zinātņu vēsturnieks
“Kā gan var prieks būt kaut kas lieks?”
koncerts – sadancošanās kopā ar Siguldas
1. pamatskolas deju kolektīvu “Purenīte”
Čellu grupa “Melo-M” programmā “OPERAS
JOKS”
Ieeja: Ls 5–7
NT “Kabata” izrāde “Taureņi ir brīvi”
Ieeja: Ls 3–5

Vieta
Jūdažu bibliotēka
Allažu pagasta
pārvalde
Siguldas pagasta
kultūras nams
Allažu tautas
nams

Siguldas pagasta
kultūras nams
Jūdažu bibliotēka

Siguldas Romas
katoļu baznīca
Jūdažu bibliotēka
Jūdažu bibliotēka
Siguldas pilsētas
kultūras nams
Siguldas pagasta
kultūras nams
Jūdažu Sabiedriskais centrs
Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Siguldas pilsētas
kultūras nams

Informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.sigulda.lv.

Siguldā atvērtas trīs slidotavas
Pieturoties aukstumam, ziemas
priekus Siguldas novadā var baudīt arī
uz slidām. Ar Siguldas novada Domes
atbalstu, bezmaksas slidotava izveidota viesnīcas “Sigulda” stāvlaukumā,
Slidotava darbojas katru dienu no
plkst. 9.00 līdz 21.00. Maksa par slidu
īri bērniem līdz 12 gadu vecumam
būs Ls 1 stundā, pieaugušajiem – Ls
1,50 stundā. Aizsargķiveres īre – Ls 1.
Slidotavu organizē Bērnu fonds
“Attīstība” sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldību un novada uzņēmumiem:
kino “Lora”, viesnīcu “Sigulda”, SIA
“Ramirent” un SIA “Siguldas dizains”.
Arī pretī viesnīcai “Aparjods” ir
uzliets ledus, un visi interesenti var

izmantot šo slidotavu bez maksas.
Tiem, kuriem nav pašiem savu slidu,
var tās iznomāt viesnīcas “Aparjods”
administrācijā. Maksa par īri ir Ls 1
stundā. Sīkāka informācija par darba
laikiem pa tālruni 67972230.
Savukārt pie Gūtmaņalas Apmeklētāju centra darbojas slidotava uz dabiskā ledus. Šobrīd ledu var iemēģināt
tie, kuriem ir savas slidas. Teritorija
būs apgaismota, ierīkotas kāpnītes
pie dīķa, kā arī soli un nojumes, kur
nolikt apavus. Drīzumā tiks atvērta
inventāra noma. Maksa par Gūtmaņalas autostāvlaukuma izmantošanu
Ls 0,50 uz visu dienu. Informācija pa
tālruni 26657661.

“Dzeltenā Dzeņa Ordenis”
aicina jaunus dalībniekus
“Dzeltenā Dzeņa Ordenis” aicina
pieteikties jaunus dalībniekus, kas vēlas mācīties gleznot un zīmēt dienas
grupās. Nodarbības notiks otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz
18.00 biedrības darbnīcā Pils ielā 16.
Studijā darbojas dažāda vecuma
dalībnieki – no pusaudžiem līdz
pensionāriem. Tas ir kolektīvs, kurā
ikviens var piepildīt savus sapņus.
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Nodarbības būs noderīgas arī tiem
jauniešiem, kuri vēlas sagatavoties
iestājeksāmeniem mākslas kursos.
Siguldas novada smilšu mākslinieka, interjerista, dizainera un scenogrāfa
Elmāra Gaigalnieka vadītās studijas
nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni
29991642 līdz decembra beigām.

Siguldas novada TIC var iegādāties jaukas dāvanas
Tuvojoties gada jaukākajiem
svētkiem, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs ir sarūpējis vairākas idejas jaukām
dāvaniņām.
Neparasta un Ziemassvētkiem
atbilstoša dāvana būs zvaniņš ar
Siguldas pilsdrupu monogrammu,
kuram piemīt neparasti dzidra
skaņa, vai krūzītes siltai tējai ar

Gaujas tilta attēlu. Bērnus iepriecinās spēle, kas attēlo Siguldas
skaistākās ainavas un apskates
vietas. Gardēžiem vērtīga būs
recepšu grāmata “Siguldas vēders”, kas atklāj Siguldas tradīcijas
ēdienu gatavošanā. Oriģinālam
dāvanu iesaiņojumam noderēs
kokvilnas maisiņi ar apdruku.
Siguldas novada Tūrisma in-

Ziemassvētki Krimuldas muižā
26. decembrī Krimuldas muižā notiks Otro Ziemassvētku atzīmēšana ar dažādiem pasākumiem
visas dienas garumā.
Plkst. 12.00 Krimuldas baznīcā
notiks Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
Plkst. 14.00 visi laipni aicināti
uz Ziemassvētku pusdienām Krimuldas muižā.
Plkst. 15.00 notiks masku

gājiens uz ugunskuru Krimuldas
muižas parkā, labākās maskas tiks
apbalvotas.
Plkst. 16.00 varēs piedalīties
Radošajā darbnīcā “Izrotāsim Krimuldas muižas balto egli!”. Sagatavot rotājumus, izrotāt un apdziedāt
egli tiek aicināti gan lieli, gan mazi.
Plkst. 17.00 pie eglītes būs iespēja nobaudīt karstos dzērienus
un piparkūkas.

formācijas centrā ir arī Biļešu paradīzes un Biļešu servisa kases,
kurās varat iegādāties biļetes uz
dažādiem kultūras, izklaides un
sporta pasākumiem visā Latvijā.
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs (Raiņa ielā 3)
strādā katru darba dienu no
plkst. 9.00 līdz 18.00, bet brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Plkst. 17.30 kopā ar Siguldas
bērnu folkloras kopu “Senlejiņa”
bērnu vecāki un draugi varēs
izbaudīt mierīgu Ziemassvētku
vakaru “iz kungu dzīves” ar muzicēšanu, Ziemassvētku dziesmām
un dāvaniņām. Svētku koncertā
Ziemassvētku vecītis laipni aicinās
iesaistīties ikvienu klātesošo.
Krimuldas muiža visus aicina
ciemos izbaudīt ziemu un Ziemassvēku laiku!

Ziemassvētku dievkalpojumi
Siguldas novadā un apkārtnē
Evaņģēliski luteriskā Siguldas Sv. Jāņa draudze, Baznīcas iela 2, Sigulda

24. decembrī
 plkst. 16.00 dievkalpojuma laikā viesosies Siguldas Mākslu skolas audzēkņi
 plkst. 18.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums
26. decembrī plkst. 11.00 Otro Ziemassvētku dievkalpojuma laikā uzstāsies Sējas pamatskolas meiteņu ansamblis, vadītāja Iveta Vēvere

Romas katoļu Baznīcas Siguldas draudze, Raunas iela 8, Sigulda

24. decembrī plkst. 24.00 Kristus Dzimšanas svētku pusnakts Svētā mise
25. decembrī plkst. 12.00 Kristus Dzimšanas svētku dienas Svētā mise
26. decembrī plkst. 12.00 Svētās Ģimenes svētku Svētā mise. Plkst. 13.30 Siguldas jauniešu jauktā
kora “Atvars” Ziemassvētku koncerts

Turaidas evaņģēliski luteriskā draudze, Turaidas muzejrezervāts

24. decembris plkst. 15.00 un 18.00 Kristus piedzimšanas Svētvakara dievkalpojums. Muzicēs
Lēdurgas tautas nama koris, diriģents Vilnis Daņiļēvičs un Mūzikas akadēmijas studente Ilona Haņina
26. decembris plkst. 11.00 Otro Ziemassvētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma draudzes eglīte Pārvaldnieka namā. Līdzi vēlams groziņš ar kārumiem

Allažu evaņģēliski luteriskā draudze, Allaži

24. decembrī plkst. 20.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojumā piedalās ansamblis “Liepavots”
25. decembrī plkst. 12.00 Svētku dievkalpojumā piedalās vokālā grupa “Winter voice”
26. decembrī plkst. 14.00 Svētku dievkalpojums

Allažu Romas katoļu draudze, Allaži

25. decembrī plkst. 18.00 Svētās Ģimenes svētku vigilijas Svētā mise

Krimuldas katoļu draudze, Krimuldas novads

24. decembrī plkst. 19.30 Kristus Dzimšanas svētku vigilijas Svētā mise
26. decembrī plkst. 9.00 Svētās Ģimenes svētku Svētā mise

Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze, Krimuldas novads

24. decembris plkst. 18.00 Ziemassvētku svētku dievkalpojums. Visi mīļi aicināti pievienoties draudzes
namā uz svētku sadraudzību. Lūdzam ņemt līdzi groziņus
25. decembris plkst. 12.00 Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums
26. decembris plkst. 12.00 Otro Ziemsvētku dievkalpojums. Koncertē Raimonds Ozols (vijole)
31. decembris plkst. 22.45 Jaungada sagaidīšanas dievkalpojums. Gada pēdējais dievkalpojums baznīcā
un pēc dievkalpojuma Jaunā gada nakts svinēšana draudzes namā
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 21. decembris, 2010

