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Pasniegtas
Siguldas novada
Uzņēmēju Gada balvas

Jaunā gada sagaidīšana
Svētku laukumā

Top mūsdienīgs sociālo
pakalpojumu centrs

Ziemassvētku dievkalpojumi Siguldā un apkārtnē
Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24.decembrī plkst.20.00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums.
25.decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Krimuldas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

24.decembrī plkst.19.00 Svētku dievkalpojums. Pēc
dievkalpojuma – sadraudzība mācītāja mājā. Aicināts
ikviens!
25.decembrī plkst.12.00 Pirmo Ziemassvētku
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma – koncerts „Balts”;
piedalās meiteņu vokālā grupa „Ēra”.
27.decembrī plkst.12.00 dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma mācītāja mājā koncertēs Helvijs Kārkliņš un
Anita Zambare.

Siguldas Romas katoļu baznīcā

24.decembrī plkst.18.00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise (bērniem).
24.decembrī plkst.21.00 Ganiņu Svētā Mise.
25.decembrī plkst.9.00 Kristus dzimšanas svētku
rītausmas Svētā Mise.
25.decembrī plkst.12.00 Kristus dzimšanas svētku dienas Svētā Mise.
26.decembrī plkst.12.00 Otro Ziemassvētku Svētā
Mise.
27.decembrī plkst.9.00 un 12.00 Svētās Ģimenes
svētku Svētā Mise.

Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums.
27.decembrī plkst.11.00 Otro Ziemassvētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma – sadraudzības pēcpusdiena ar
groziņiem.

Svētā Apustuļa Andreja
Pirmsauktā Siguldas
pareizticīgo baznīcā

6.janvārī plkst.23.00 Ziemassvētku
nakts dievkalpojums.
13.janvārī plkst.8.30 Svētā Andreja
Pirmsauktā svētku dievkalpojums.

Siguldas baptistu draudzes namā

24.decembrī plkst.17.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24.decembrī plkst.16.00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums; piedalās jauktais koris „Līgatne”.
24.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums; uzstāsies draudzes ansamblis.
25.decembrī plkst.11.00 Ziemassvētku dievkalpojums; piedalās Vizma Zvaigzne (soprāns).

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikam
piemīt īpaša noskaņa. Tas ir laiks, kad kavējamies
aizvadītā gada atmiņās un spēcīgākajās sajūtās.
Tikšanās ar Siguldas novada cilvēkiem aizvadītajā
gadā daudzas reizes devušas ļoti spēcīgu un nozīmīgu
sajūtu – Siguldas novada cilvēki mīl un lepojas ar savu
novadu, mums ir svarīga kopības un piederības sajūta.
Tāpēc novēlam, lai nākamajā gadā mums visiem kopā
izdodas tie lielie un mazie darbi, kas vairo kopienas
apziņu un spēku, lai ar patiesu lepnumu varam teikt:
„Mēs to paveicām!”
Sirdssiltus
Ziemassvētkus un
aizrautīgu Jauno,
2016.gadu novēl
Siguldas novada
Dome

Pašvaldība plāno Siguldas novada izglītības
infrastruktūras attīstību
Pēdējos gados Siguldas novadā ir iezīmējusies stabila tendence palielināties bērnu dzimstībai. Piecu gadu laikā
ir radītas vairāk nekā 400 jaunas vietas pašvaldības bērnudārzos. Pilsētas skolās kopš 2013.gada ir palielinājies
pirmklasnieku skaits un septiņu paralēlklašu vietā skolās ir izveidojušās 9–10 paralēlklases. Ir vērojama stabila
tendence – pozitīvā migrācija.
Atšķirībā no daudziem Latvijas reģioniem, kur skolēnu skaits turpina samazināties, Siguldā jau otro gadu skolēnu skaits
pakāpeniski pieaug. Šobrīd šis pieaugums skar tikai sākumskolas posmu, taču pēc četriem gadiem sasniegs 7.–9.klašu
posmu, bet vēlāk – arī vidējās izglītības posmu. Izvērtējot skolēnu skaita pieaugumu, ir prognozējams, ka tuvāko sešu
gadu laikā skolēnu skaits pilsētas skolās palielināsies par aptuveni 450 bērniem.
Rēķinoties ar skolēnu skaita pieaugumu, ir pieņemts lēmums paplašināt Laurenču sākumskolu, pārveidojot daļu no
hosteļa „Kaba” par skolas telpām, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc skolas piedāvātajām izglītības iespējām, kā arī pirmklasnieku pieaugumu pilsētas skolās. Šobrīd notiek projekta izstrāde, un telpu remontdarbus ir plānots veikt līdz 2016.
gada 1.septembrim.
Pašvaldības speciālisti vairāku mēnešu garumā ir analizējuši pieejamo skolu infrastruktūru, tās atbilstību dažādiem
izglītības posmiem un iestāžu kapacitāti, lai pieņemtu lēmumus par izglītības infrastruktūras attīstību. Lēmumu pieņemšanu ietekmē vairāki būtiski faktori. Pirmkārt, tā ir nepieciešamība izpildīt Ministru kabineta prasību nodrošināt

Turpinājums 4.lpp.
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Aktualitātes

Siguldas novada Pasniegtas Siguldas novada
Uzņēmēju Gada balvas
Domes sēdē
25.novembra Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Nolemts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā
īpašuma „Jaunveldzes” zemes vienībai Stīveros.

2.decembra Domes sēdē pieņemtie lēmumi

• Nolemts noslēgt zemes nomas līgumus par zemesgabalu Gāles ielā, Siguldā, un zemesgabalu „Kalnabeišu
garāžas”.
• Nolemts no nekustamā īpašuma īpašnieces nomāt zemes vienību Lakstīgalas ielā 16, Siguldā, uz kuras atrodas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”,
kā arī nomāt VAS „Latvijas dzelzceļš” lietošanā esošos
zemesgabalus pašvaldības dzīvojamo māju uzturēšanai.
• Nolemts izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā
Nr.178.
• 16 juridiskajām personām dzēsti maksātnespējas procesā neatgūtie nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā
arī ar tiem saistītā nokavējuma nauda.
• Pamatojoties uz personu iesniegumiem, nolemts bez atlīdzības īpašumā nodot zemes gabalu Kaijas ielā 6 atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
• Apstiprināti izsoles rezultāti nekustamajam īpašumam
Zaļkalna ielā 3A, Allažos.
• Veikti grozījumi „Konkursa „Jauniešu biznesa ideja
„RADI SIGULDAI”” nolikumā”.
• Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības Pedagoģiski
medicīniskās komisijas nolikums un tās sastāvs.
• Apstiprināta Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
mācību maksa Keramikas studijai un vokālajam ansamblim „Siguldiņa” 2015./2016. mācību gadam.
• Nolemts veikt grozījumus nomas līgumā ar SIA „Siguldas slimnīca”.
• No grāmatvedības uzskaites izslēgti deviņi būvniecības
tehniskie projekti.
• Sniegts saskaņojums SIA „SĪLIS” un SIA „GARDS” par
tiesībām veikt F2 kategorijas uguņošanas ierīču un T1
kategorijas skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību no 25. līdz 31.decembrim t/c „Raibais
suns” un t/c „Šokolāde”.
• Pieņemts dāvinājums no SIA „Alfor” nekustamā īpašuma Rīgas ielā 1, Siguldā, iegādes atbalstam.
• Nolemts par personīgo ieguldījumu pašvaldības mērķu
sasniegšanā Siguldas novada Domes priekšsēdētāja
vietniekiem piešķirt naudas balvas.
• Apstiprināti transportlīdzekļa Volkswagen Transporter
izsoles rezultāti.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par finansējuma piešķiršanu projektam „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centra sadarbība ar Siguldas novadu sākumskolas izglītības kvalitātes pilnveidošanai””.
• Precizēti kredīta ņemšanas nosacījumi „Siguldas novada pašvaldības ceļu un ielu investīciju projektam”.

Pašvaldības darba
laiks svētkos
Siguldas novada pašvaldība informē, ka svētku laikā
plānotas izmaiņas pašvaldības darba laikā. Siguldas
novada pašvaldības administrāciju darba laiks:
trešdien, 23.decembrī,
plkst.8.00–13.00 un 14.00–16.00;
trešdien, 30.decembrī,
plkst.8.00–13.00 un 14.00–16.00.
Iedzīvotāji ar Siguldas novada pašvaldību svētku laikā
var sazināties, atstājot ziņu Pakalpojumu centra bezmaksas tālruņa 80000388 automātiskajā atbildētājā.

miem līdzīgiem produktiem, – SIA „Damson” par silto
Piektdien, 4.decembrī, uzņēmuma „Siguldas virgrīdu sistēmas „RORBO” izstrādi, kas konkursā „Ekspotāji” ražotnē norisinājās Siguldas novada pašporta un inovācijas balva 2015” novērtēts kategorijā
valdības organizētā konkursa „Siguldas novada
„Inovatīvākais produkts”;
Uzņēmēju Gada balva” apbalvošanas ceremonija,
kurā tika godināti tie novada uzņēmēji, kuri aktīvi • novada labākais darba devējs – uzņēmums, kas veicina darbinieku attīstību, – AS „Siguldas Būvmeistars”;
darbojas savā nozarē un sekmē novada uzņēmēj• novada aizrautība – uzņēmums, kas ir veicis ieguldarbības vides attīstību.

„Sigulda vienmēr ir gribējusi būt aizraujoša, bet
aizrautība nekad nav abstrakta. Aiz aizrautības vienmēr ir cilvēki – entuziasti izglītībā, kultūrā, sportā,
sabiedriskajā dzīvē un, protams, arī uzņēmējdarbībā.
Domāju, ka Siguldas novadā aizrautīgo īpatsvars ir
viens no augstākajiem Latvijā – to pierāda augstie sasniegumi, uzvaras dažādās dzīves jomās,” atklājot pasākumu, teica Siguldas novada Domes priekšsēdētājs
Uģis Mitrevics.

Konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju Gada balva
2015” nomināciju ieguvēji:

dījumu Siguldas novada attīstībā, popularizēšanā
un nav klasificējies nevienā no iepriekšminētajām
kategorijām, – SIA „Green Grass”, kura dibinātājs,
treneris Andrejs Filipovs siguldiešiem piedāvā brīvdabas treniņus, sniedzot iespēju apvienot Siguldas
gleznainos skatus un svaigo gaisu ar aktīvu dzīvesveidu. Uzņēmums ir Siguldas ID karšu programmas dalībnieks.Pasākumā laikā Siguldas novada
Domes Pateicības saņēma arī novada uzņēmēji, kuri
iesaistījušies skolēnu vasaras nodarbinātības projektā: SIA „VITA mārkets”, SIA „Viesnīca „Santa””,
SIA „Rehabilitācijas centrs „Krimulda””, SIA „Furšets”, zemnieku saimniecība „Saulstari”, SIA „Kripatiņas konditoreja”, SIA „Onikss RI”, SIA „Kristīne
RR”, A.Leļa daudznozaru individuālais uzņēmums
„Sandovs”, SIA „Valenti”, SIA „J.D. & CO”, SIA „BBSDIZAIN”, SIA „Gartens”, sociālās aprūpes biedrība
„Saullēkts”, nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes
atbalsta centrs”, SIA „Lat Grasis”, SIA „CSS-ALPINE”, biedrība „LiLī”, biedrība „Mores muzejs”, Turaidas muzejrezervāts, SIA „Vietu lietas”, SIA „Siguldas
saldējums”, biedrība „Cerību spārni”, SIA „Bucefāls”,
SIA „Saltavots”, SIA „Tridens” un SIA „Livonija AV”.
Vairākiem uzņēmējiem tika pasniegtas arī preču zīmes „Radīts Siguldā” lietošanas atļaujas. Preču zīmi
izstrādājusi Siguldas novada pašvaldība Siguldas novadā ražoto produktu un pakalpojumu apzīmēšanai,
lai paaugstinātu Siguldas novada ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, veicinātu patērētāju
izdarīt izvēli par labu Siguldas novada produktiem un
pakalpojumiem, tādējādi veicinot novada uzņēmumu
atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu un
Siguldas novada popularizēšanu. Šā gada laikā izsniegtas jau turpat 40 preču zīmes lietošanas atļaujas.
Konkurss „Siguldas novada Uzņēmēju Gada balva”
šogad norisinājās pirmo reizi. Pretendentus Siguldas
novada uzņēmēju Gada balvai vienpadsmit nominācijās tika aicināti izvirzīt novada iedzīvotāji. Iesniegtos
pieteikumus izvērtēja kompetenta vērtēšanas komisija – nozares eksperti.

• novada popularizētājs – uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu/darbību ir veicinājis Siguldas novada atpazīstamību, – SIA „CSS-Alpine”, piedzīvojumu parks
„Tarzāns”;
• novada izaugsme – uzņēmums, kas ir ievērojami uzlabojis finansiālos rādītājus, paaugstinājis darba efektivitāti un palielinājis darbavietu skaitu, – SIA „VITA
mārkets”;
• novada jaunais uzņēmējs – uzņēmums, kas 2015.gadā
sekmīgi uzsācis saimniecisko darbību, – SIA „Latvijas
pērles” veikals „Siguldas pērle” tirdzniecības centrā
„Šokolāde”;
• novada viesmīlīgākais uzņēmums – uzņēmums, kas
nodrošina augstu klientu apkalpošanas servisu, – SIA
„Frīda” kafejnīca „Mr.Biskvīts”;
• novada lauksaimnieks – saimniecība, kas izveidoja
ilgtspējīgu saimniekošanas praksi, – zemnieku saimniecība „Bračas”, kas nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu;
• novada mecenāts – uzņēmums, kas 2015.gadā sniedzis atbalstu Siguldas novada organizētajās aktivitātēs, – SIA „R.D.A.” par atbalstu bērnu un jauniešu ar
invaliditāti biedrībai un jauniešu biznesa ideju konkursam „Radi Siguldai 2015”;
• novada eksportētājs – uzņēmums, kas 2015.gadā
palielinājis eksporta apjomu, – SIA „LĀMA” – uzņēmums, kas strādā mēbeļu un interjera preču ražošanas jomā un 95% saražotās produkcijas eksportē
uz Zviedriju, Somiju,
Norvēģiju, Vāciju un Dāniju. Lai attīstītu ražošanu, uzņēmums 2015.
gadā atklājis ražošanas
cehu 1000 m2 platībā;
• novada investors – uzņēmums, kas 2015.gadā
ieguldījis līdzekļus ēkās,
būvēs, uzņēmējdarbības
attīstībā, – „SIA „Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs „Sigulda””, kas,
investējot 5,6 miljonus
eiro, piedāvās mūsdienīgus risinājumus cīņai ar
onkoloģiskām slimībām;
• novada inovācija – uzņēmums, kas ir radījis Nominācijas „Novada inovācija” ieguvējs, SIA „Damson” pārstāvis Reinis Ādamsons
un Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
jaunu produktu, kurš ir
Foto: R.Oliņš
pārāks par tirgū pieeja-
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Attīstība

Godina novadniekus, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 gadus
Decembra sākumā Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics svinīgā pasākumā sveica
četrus Siguldas novada pārus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Svinīgajā pasākumā bija aicināti
piedalīties arī laulāto ģimenes locekļi.
„Stipras, saticīgas ģimenes ir mūsu vērtība. Cieņa,
atbalsts un ģimenes spēks ir tas, ko no šiem novadniekiem varam mācīties. Lepojamies, ka mūsu novadā ir ģimenes, kuras saticību, uzticību un savstarpēju cieņu prot saglabāt pusgadsimta garumā un
mācīt to saviem bērniem un mazbērniem, stiprinot

Lepojamies, ka mūsu novadā ir ģimenes,
kuras saticību, uzticību un savstarpēju
cieņu prot saglabāt pusgadsimta garumā
un mācīt to saviem bērniem un mazbērniem, stiprinot mūsu novadu un apliecinot, ka Sigulda prot aizraut arī ar patiesu
un īstu mīlestību.”

mūsu novadu un apliecinot, ka Sigulda prot aizraut
arī ar patiesu un īstu mīlestību,” pasākumā teica
Uģis Mitrevics.
Godinot
novadniekus,
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa bija
sagatavojusi stāstu par
katra pāra satikšanos,
kāzām un vērtīgāko
atziņu, kas laulātajiem
kopdzīvē
palīdzējusi.
Svinīgajā
pasākumā
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa pāriem
pasniedza
atjaunotas
laulību apliecības, bet
ar muzikālu priekšnesumu visus priecēja
dziedātājs Žoržs Siksna.
Turpinot skaisto tradīciju, Siguldas novada
pašvaldība arī nākamā
gada nogalē godinās pārus, kuri laulībā nodzīSiguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics sveic Stankeviču pāri
vojuši 50 gadus.
Foto: G.Zīverte

Siguldas novadā vismaz gadu deklarētiem
iedzīvotājiem laulību reģistrācijas
ceremonija būs bez maksas
No 2016.gada 1.janvāra Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas veiks koncertzālē „Baltais flīģelis”, un
gadījumos, ja abu personu deklarētā dzīvesvieta ir
Siguldas novadā ne mazāk kā 12 mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju iesniegšanas
dienas, laulības reģistrācija būs bez maksas.
„Dzimstības un laulību skaits Siguldas novadā pieaug.
Ģimenes ir mūsu vērtība, tādēļ, turpinot atbalstīt novadniekus nozīmīgos dzīves notikumos un sekmējot
dzimstības pieaugumu, turpmāk gadījumos, ja laulību
reģistrēt vēlēsies divi novadnieki, kuri vismaz gadu ir
deklarējušies Siguldas novadā, pārim nebūs jāmaksā
pašvaldības noteiktā maksa par svinīgo laulību ceremoniju,” skaidro Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, norādot, ka jau šobrīd pašvaldība
izmaksā vienu no Latvijā lielākajiem jaundzimušā
pabalstiem, piedāvā atbalsta programmu daudzbērnu
ģimenēm un ik gadu mērķtiecīgi investē novada izglītības iestāžu un citā bērniem un jauniešiem nepieciešamajā infrastruktūrā un saturā. Arī turpmāk izglītība,
bērni un jaunieši būs pašvaldības prioritāte.
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis nosaka, ka svinīgās laulību
reģistrācijas maksa ir 87 eiro. Gadījumos, ja laulību
Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēs pāris,

kur viens no laulātajiem vismaz gadu ir deklarējies Siguldas novadā, ceremonijas maksa būs 43,50 eiro, bet,
ja Siguldas novadā vismaz gadu ir deklarējušies abi laulības reģistrācijas pieteicēji, ceremonija būs bez maksas.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem laulības
pieteicējiem neatkarīgi no tā, vai laulību ceremonija ir
bez maksas vai par maksu, būs jāsedz valsts noteiktā
nodeva par laulības reģistrāciju 14 eiro apmērā.
2014.gadā reģistrētas 124 laulības Dzimtsarakstu nodaļā un 24 laulības Siguldas novada baznīcās. Savukārt līdz šā gada 1.decembrim Siguldas novadā reģistrētas 187 laulības – 143 Dzimtsarakstu nodaļā un 44
Siguldas novada baznīcās.
Jau ziņots, ka Siguldas novada pašvaldība, attīstot
Siguldas pils kompleksu, uzsākusi teritorijā esošo ēku rekonstrukciju. Decembrī plānots pabeigt
remontdarbus bijušajā staļļa ēkā, kuras otrajā stāvā paredzētas telpas pašvaldības darbiniekiem, bet
pirmajā stāvā – darbnīcas novada amatniekiem, savukārt Siguldas Jauno pili tuvākajā laikā plānots
rekonstruēt, tādēļ svinīgās laulību ceremonijas norisināsies koncertzālē „Baltais flīģelis”. Siguldas pils
kompleksa sakārtošanas darbos pašvaldība šogad
investējusi vairāk nekā 700 000 eiro. Kopumā Siguldas pils kompleksā ietilpstošo ēku un teritorijas sakārtošanai nepieciešami līdzekļi vairāk nekā septiņu
miljonu eiro apmērā.

Ziņas īsumā
Informācija par nekustamā īpašuma
nodokli

Siguldas novada administratīvajā teritorijā ir 7106
zemes un būvju īpašumi, 4091 dzīvokļu īpašums
un 8269 nodokļu maksātāji. 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins uz gada sākumu ir
1 582 566,40 eiro, un kopējie ieņēmumi uz 2015.
gada 1.decembri Siguldas novada pašvaldībai ir
1 560 867,06 eiro, tajā skaitā par kārtējo gadu samaksāts 1 315 682,58 eiro, bet par iepriekšējo gadu
parādiem ieskaitīti 183 502,30 eiro, kā arī nokavējuma nauda 61 682,18 eiro apmērā. Nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparāds uz 1.decembri ir
647 867,53 eiro. Parāda summā iekļautas gan personas, kuru parādi sasniedz vairākus tūkstošus
eiro, gan tādas personas, kuras nav samaksājušas
dažus centus.

Barikāžu dalībniekiem iespēja
pieteikties Pateicības rakstam

Lai 1991.gada janvāra barikāžu dalībnieki saņemtu Latvijas Republikas Saeimas Pateicības rakstu,
aicinām no 5. līdz 20.janvārim pieteikties, trešdienās zvanot uz tālruni 29329158 (Verita), 28761510
(Māra) vai 29419029 (Anita). Pieteikties klātienē
iespējams Siguldas novada pašvaldības Sociālā
dienesta Dienas centrā Rīgas ielā 1 (pirmajā stāvā)
otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00.

Siguldā darbosies Zupas virtuve
maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam

Pateicoties Vācijas sadraudzības pilsētas Štūres
ziedojumam 1000 eiro apmērā, 2016.gada janvārī
un februārī darosies Zupas virtuve maznodrošinātajiem iedzīvotajiem. Zupa līdzi nešanai tiks dalīta divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās
plkst.13.00 – Siguldas pilsētas tirgus laukuma stāvlaukumā. Zupas virtuvi Siguldas novadā nodrošina
biedrība „Saullēkts”.

Dzimstības rādītāji Siguldas novadā
2015.gada otrajā pusgadā

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa informē, ka
šā gada otrajā pusgadā, no 1.jūlija līdz 10.decembrim, Siguldas novadā reģistrēts 91 jaundzimušais –
47 meitenītes un 44 puisīši.
Kopš 2012.gada Siguldas novada Domes priekšsēdētājs svinīgā pasākumā „Esmu dzimis Siguldas novadā” sveic novadā dzimušos novadniekus un viņu
ģimenes. 2015.gada otrajā pusgadā dzimušie mazuļi
un viņu ģimenes tiks godinātas 2016.gada 13.februārī.

Mobilais mamogrāfs

19.janvārī plkst.10.00 Siguldā, pie tirdzniecības
centra „Raibais suns”, būs iespējams apmeklēt mobilo mamogrāfu, lai veiktu krūšu izmeklējumus.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta,
valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga
divus gadus pēc izsūtīšanas datuma). Ar ģimenes
ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, –
par maksu.
Pierakstīties izmeklējumam var, zvanot uz tālruni
67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot
savu personas kodu un tālruņa numuru). Plašāka
informācija, rakstot uz e-pastu info@mamografija.lv.
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IZGLĪTĪBA

Pašvaldība plāno Siguldas novada izglītības infrastruktūras attīstību
Turpinājums. Sākums 1.lpp.

katram skolēnam mācību telpā ne mazāk
kā 2 m2. Šie noteikumi ir spēkā jau šobrīd,
bet līdz 2020.gadam noteikts pārejas periods, kurā jānodrošina skolu telpu atbilstība šim normatīvam. Otrkārt, tā ir nepieciešamība veikt būvniecību, lai nodrošinātu
vietu skolās visiem novada bērniem.
Vēl viens būtisks faktors, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu, ir iespēja piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu programmas „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” ietvaros, kura apgūšana sāksies 2017. un 2018.gadā. Šobrīd tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks finansējuma piešķiršanas kritērijus,
kurus ņemot vērā, plānots, ka vislielāko
finansējuma apjomu varēs piesaistīt Siguldas Valsts ģimnāzijai, tajā skaitā, ja nepieciešams, jauna skolas korpusa būvniecībai.
Šīs programmas ietvaros finansējumu mācību vides uzlabošanai, visticamāk, varēs
iegūt arī Siguldas 1.pamatskolas renovācijai un labiekārtošanai.
Novembra beigās un decembrī Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,
priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa un
Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe
vairākkārt tikās ar Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājiem, skolu
padomēm un vecāku pārstāvjiem, lai apspriestu optimālākos risinājumus Siguldas
pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras
pilnveidošanai.
Ņemot vērā kvadrātmetru ierobežojumu
uz vienu skolēnu un finansējuma piesaistīšanas iespējas, Siguldas 1.pamatskolā
tika diskutēts par diviem skolas attīstības
modeļiem: pārveidot skolu par sākumskolu
ar 1.–6.klasēm vai saglabāt pamatskolu ar
1.–9.klasēm, samazinot skolēnu skaitu klasē. Ar vecākiem un skolotājiem tika panākta vienošanās saglabāt pamatskolu ar 1.–9.
klasēm. Turpmāk tiks piesaistīti e ksperti,

lai izvērtētu skolas ēkas ietilpību un saņemtu vērtējumu par iespēju pārveidot
skolas telpas. Iespējamie rekonstrukcijas
darbi varētu notikt 2018.gadā.
Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas
Valsts ģimnāzijā tika diskutēts par iespēju renovēt un paplašināt skolas ēku Kronvalda ielā 7, kur šobrīd atrodas Siguldas
pilsētas vidusskola, lai pēc tam, iespējams,
veiktu abu skolu maiņu. Šajā risinājumā ir
vairāki būtiski ieguvumi. Siguldas pilsētas
vidusskola beidzot varētu īstenot senlolotu
sapni – no 1. līdz 12.klasei atrasties zem
viena jumta K.Barona ielā, kur šobrīd atrodas Siguldas Valsts ģimnāzija un Siguldas
pilsētas vidusskolas 1.–4.klašu korpuss.
Šis risinājums dotu iespēju nākotnē nepieciešamības gadījumā pilsētas vidusskolā
uzņemt lielāku pirmklasnieku skaitu.
Savukārt Siguldas Valsts ģimnāzija ēku
maiņas rezultātā iegūtu renovētu, mūsdienīgu skolas ēku A.Kronvalda ielā ar mūsdienīgu piebūvi, kā arī papildu līdzekļus
no Eiropas struktūrfondiem mācību vides
pilnveidošanai. Izvēloties šādu risinājumu,
ir iespēja jaunā skolas korpusa būvniecībai
maksimāli piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu, atslogojot pašvaldības
budžetu, jo būtiski ieguldījumi vairāku
miljonu eiro apmērā būs nepieciešami arī
skolas ēkas K.Barona ielā 10 kapitālajam
remontam.
Optimālākā risinājuma gadījumā jaunā
korpusa būvniecībai A.Kronvalda ielā vajadzētu notikt 2017./2018.gadā, bet abu
skolu esošo ēku renovācijas darbiem, sākot
ar 2018.gadu. Lai to izdarītu, pašvaldības
speciālistiem ir jāveic virkne priekšdarbu,
to skaitā – jāorganizē būvniecības un renovācijas projektu izstrāde.
Izglītības iestāžu direktori un skolotāji,
apzinoties izaicinājumus, ko rada skolēnu
skaita pieaugums novadā, kā arī ēku rotācijas ieguvumus katrai izglītības iestādei, ir atbalstījuši pašvaldības iniciatīvu.

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors kopā
ar skolotāju kolektīvu ir uzsācis darbu pie
jaunas skolas attīstības stratēģijas 2016.–
2021.gadam, kurā ir plānotas izmaiņas
līdzšinējās izglītības programmās, piešķirot tām jaunu pievienoto vērtību, stiprinot
dabaszinātņu un tehnoloģiju virzienu, pilnveidojot svešvalodu apguves iespējas, dažādojot interešu izglītību un citas.
Lai pieņemtu galīgo lēmumu, plānotas
vēl vairākas tikšanās un darba grupu sa-

nāksmes. Siguldas novada pašvaldības
pārstāvji aicina novada skolēnu vecākus
jautājumu gadījumos sazināties ar Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas 1.pamatskolas un Siguldas pilsētas vidusskolas
direktoriem. Tāpat nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties ar pašvaldības
darbiniekiem, lai vienotos par tikšanos un
kopējās sarunās apspriestu plānoto Siguldas novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību.

Pašvaldība janvārī atklās bērnudārza „Pasaciņa” filiāli ar vietām 100 bērniem
2016.gada 18.janvārī Skolas ielā 3 tiks atklāta bērnudārza „Pasaciņa” filiāle, sniedzot iespēju bērnudārza gaitas uzsākt 100 novada mazuļiem. Pēdējo piecu gadu
laikā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Siguldas novada pašvaldība ir izveidojusi vairāk nekā 400 jaunu vietu, sniedzot iespēju novada bērniem apmeklēt
bērnudārzu no pusotra gada vecuma. Šogad kopumā veikta izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana aptuveni 700 000 eiro apmērā.
Lai nokomplektētu jaunās grupas, pašvaldība ir uzsākusi pieteikšanos uz vietām jaunizveidotajās bērnudārza grupās. Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes datubāzu
speciāliste decembrī sazinās ar vecākiem, kuru bērni vecumā no 1,5 gadiem ir reģistrēti
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrā, arī tiem, kuru bērni šobrīd apmeklē
privātās pirmsskolas izglītības iestādes, lai informētu par iespēju apmeklēt bērnudārzu
jau no 2016.gada janvāra.
Pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālisti norāda, ka pirmsskolas izglītības iestādes maiņa šajā uzņemšanā netiks nodrošināta, izņēmums būs bērnudārza „Pasaciņa” filiāles audzēkņu brāļi un māsas, kuri šobrīd apmeklē citu bērnudārzu, tādējādi atvieglojot vecāku
rūpes un ikdienu. Pārējiem bērniem, kuru vecāki uzrakstījuši iesniegumu par bērnudārzu
maiņu, tā tiks nodrošināta, organizējot 2016.gada uzņemšanu, kas sāksies maijā.
Jau kopš oktobra beigām ēkā Skolas ielā 3 (bijušajā Tornīšu skolā) notiek remontdarbi
561,2 m2 platībā, lai telpas, kurās līdz šim atradās Jaunrades centrs, pielāgotu bērnudārza
vajadzībām. Remontdarbu laikā tiek izveidotas četras telpu grupas, kur katrā paredzēta
garderobe, divas nodarbību telpas bērniem vecumā no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam, sanitāri tehniskās telpas un nepieciešamās priekštelpas un gaiteņi. Pirmajā stāvā
izvietotajām nodarbību telpām tiks nodrošinātas atsevišķas ieejas, savukārt uz otro stāvu

varēs nokļūt, izmantojot kāpņu telpu ar atsevišķu ieeju. Saskaņā ar iepirkumu procedūras
rezultātiem pārbūves darbus veic SIA „Wood Constructions” un to izmaksas ir 100 682,41
eiro. Plānots, ka telpu iekārtošanai – mēbelēm, rotaļlietām un ēdināšanas nodrošināšanai nepieciešamajiem priekšmetiem – pašvaldībai papildus būs nepieciešami vairāk nekā
60 000 eiro.
Informāciju par bērnu uzņemšanu jaunajās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” grupiņās iespējams uzzināt pašvaldības Izglītības pārvaldē, zvanot uz tālruni 67970914 (Zane
Nikāze). Plašāku informāciju par bērnudārza „Pasaciņa” filiāles darbību var saņemt pie
bērnudārza vadītājas Lienes Ābeles, zvanot uz tālruni 29438157.

Uzsākts dialogs ar novada
Katrā Siguldas novada skolā darbojas aktīvo jauniešu padome; dažādi
ir tās izveides principi un struktūra, tomēr mērķis ir viens – veicināt
jauniešu līdzdalību. Lai nodrošinātu
jauniešu līdzdalības veicināšanu
sabiedriskajā dzīvē, kopš novembra
beigām jauniešu iniciatīvu centrā
„Mērķis” notiek skolēnu līdzpārvalžu vadītāju sanāksmes.

Lai veicinātu diskusiju par to, kā labāk
nodrošināt Jaunrades centra sadarbību ar skolu jauniešiem, kā Siguldas
novada pašvaldībā labāk īstenot darbu
ar bērniem un jauniešiem – brīvā laika
pavadīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu, nodarbinātības veicināšanu,
jauniešu līdzdalības veicināšanu sabiedriskajā dzīvē, apmācību un semināru
nodrošināšanu atbilstoši interesēm –,

KULTŪRA

05 | Decembris, 2015

Norit Siguldas novada Siguldā atvērts Mākslas darbu tirgus
Līdz 10.janvārim Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā norisināsies Mākslas darbu tirgus, kas Siguldā
Kultūras centra
norisinās jau otro gadu. Pagājušajā gadā tas guva lielu novadnieku atsaucību, jo daudzi iedzīvotāji izmantoja
būvprojekta izstrāde iespēju iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas.
Šobrīd norit aktīvs darbs pie Siguldas novada Kultūras centra būvprojekta izstrādes, kuru plānots
pabeigt jau šogad. Iepirkumā par projektēšanu uzvarēja SIA „ARH stadija”; projektēšanas izmaksas ir
46 667,28 eiro.

Mākslas darbu tirgū iespējams iegādāties gleznas, rotas, tēlniecības, kā arī stikla mākslas darbus, un tajā piedalās daudzi
Siguldas novada mākslinieki: Aivars Mangulis, Dina Dubiņa, Sabīne Stāle, Atis Ieviņš, Inita Straupe, Ieva Gaigalniece,
Inga Rozenbauma, Inese Birģele, Inonanta Millere un Ieva Pastare. Mākslas darbu tirgū pieejami arī citu latviešu mākslinieku darbi, kurus radījuši Roberts Koļcovs, Bārbala Gulbe, Anda Poikāne, Viktorija Kosenko, Anita Biedriņa, Kristīne
Skrastiņa, Sarmīte Barševska, Sarmīte Bileviča, Anita Putniņa, Ligija Bodniece, Jānis Katlaps, Ingus Bajārs, Inga Geduševa, Anna Siņeņikova, Ilze Kalvāne, Kristīne Lazdāne un Ramona Pēkšēna.
Mākslas darbu tirgus Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā atvērts katru dienu no plkst.9.00 līdz 18.00.

Kultūras centra renovācijas projektā ir plānots telpu kapitālais remonts, ieejas mezgla pārbūve un jauna apjoma noliktavu piebūve aiz Lielās zāles. Siguldas novada Kultūras
centra renovācijas izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma
izsludināšanas, un projekta realizācijai plānots piesaistīt
līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem.
Koncertzāles „Baltais flīģelis” janvāra un februāra koncertu repertuārā iekļauts piedāvājums dažādām
Projekts vairākkārt ir apgaumēm – džezs, populāras kino mūzikas stāsti un vēl nedzirdēts sitaminstrumentu un uguns duets.
spriests ar kultūras noBiļetes iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un koncertzāles „Baltais flīģezares speciālistiem, lai
lis” kasē.
veidotu mūsdienīgu
un
funkcionālu
• Sestdien, 9.janvārī, plkst.18.00 notiks „Mirage Jazz Orchestra” un Ievas Kerēvicas džeza mūzikas
kultūras centru,
vakars. Koncertprogrammā apvienoti jau labi pazīstami latviešu komponistu skaņdarbi un to aranžēSiguldas novada pašvaldība aicina novada iedzīkas nodrošinātu
jumi bigbendam ar jaunām džeza kompozīcijām. Biļetes cena – no 8 līdz 12 eiro.
votājus un viesus uz kopīgu 2016.gada sagaidīšanu
pilnvērtīgu kul• Sestdien, 16.janvārī, plkst.18.00 koncerts „Latviešu un ārzemju kino mūzikas zelta mirkļi”. ProgSiguldas Svētku laukumā 31.decembrī plkst.23.00.
tūras baudījumu
rammā iekļautas zināmākās kino melodijas, kas iekarojušas skatītāju un kino kritiķu sirdis Latvijā
Vakara gaitā pasākuma apmeklētājus sagaida svētku
ikvienam tā apun visā pasaulē. Šajā programmā astoņu čellu grupas ansamblim „Čellu Dream Team” pievienosies
uzruna no Siguldas novada Domes priekšsēdētāja
meklētājam.
sitaminstrumentālists Uģis Krūskops. Ieeja maksa – no 8 līdz 10 eiro.
Uģa Mitrevica, 2015.gada notikumu kaleidoskops
• Sestdien, 27.februārī, plkst.18.00 koncerts „Vasks un uguns”. Muzikālā apvienība „Perpetuum Ritmifotogrāfijās, saldā Jaungada kūka un karstvīns
co” ir Latvijā pirmais un vienīgais sitaminstrumentu kvartets, kas darbojas kā patstāvīga apvienība.
no kafejnīcas „Mr.Biskvīts”, raibu raibie uguns
Koncertprogramma iecerēta kā priekšnesums stundas garumā, kurā dzirdēsiet Pētera Vaska, Gunāra
raksti debesīs no „International Fireworks
Freiberga un ārzemju komponistu kompozīcijas. Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro.
Design” un ziemīgi trakulīga ballīte
Uz visiem koncertzāles pasākumiem
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide.
kopā DJ Raivi.

Koncertzāles „Baltais flīģelis” piedāvājums
2016.gada sākumā

Jaunā
gada sagaidīšana
Svētku laukumā

Lūgšanu
brokastis
Siguldā

22.janvārī, Pasaules lūgšanu nedēļā par kristiešu
vienotību, notiks pirmās Lūgšanu
brokastis Siguldas novadā. Sadarbībā ar Siguldas
novada pašvaldību un biedrību „Cerību spārni” tās
organizē Siguldas novada kristīgās draudzes.
Uz Lūgšanu brokastīm tiks aicināti dažādu jomu pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības līderi, lai sarunātos
par svarīgo Siguldas novadā un lūgtu Dieva svētību
darbiem. Uz tikšanos aicinātie ar savu dalības maksu segs pasākuma izmaksas un piedalīsies terapiju
apmaksā Siguldas novada bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Lūgšanu brokastu vēsture aizsākās 1952.gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, kad pasākumā piedalījās
3400 viesu, tajā skaitā politiķi un slavenības no ārvalstīm. Lūgšanu brokastis katru gadu notiek vairāk
nekā 40 valstīs visā pasaulē. Latvijā Lūgšanu brokastis notiek kopš 2006.gada.
Viens no Lūgšanu nedēļas mērķiem ir rūpēties par
ekumenisku pasākumu attīstību un norisi Siguldas
novadā, stiprinot kristīgo piederību sabiedrībā kopumā, ne tikai draudzēs.

Pašvaldības atbalsts 2016.gada festivāliem Siguldā

Rudenī Siguldas novada Kultūras pārvalde izsludināja pieteikšanos projektu konkursam līdzfinansējuma saņemšanai festivālu organizēšanai Siguldas novadā 2016.gadā. Atbilstoši konkursa nolikumam no pieteiktajiem
septiņiem festivāliem pašvaldības līdzfinansējumu saņems:
• „Skaņas un garšas festivāls 2016”, ko organizē biedrība „Primavera Sound”. Plānots, ka festivāls 13.augustā norisināsies Siguldas Jaunās pils dārzā. Festivāls piedāvās Latvijas un ārvalstu mūziķu programmas uz divām
skatuvēm un šefpavāru sagatavotas slow food gourmet delikateses;
• nodibinājuma „Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” organizētais introvertās mākslas festivāls „AD Lucem”. Festivāls no 13. līdz 28.augustam norisināsies koncertzālē „Baltais flīģelis” un piedāvās augstvērtīgus koncertus,
kultūrizglītojošus pasākumus un inovatīvas radošās laboratorijas. Festivāla moto – „Būt laikmetīgam, saglabājot
universālās vērtības”. Noslēguma nakts koncertā ikvienam būs iespēja baudīt Lielbritānijas mūziķa Metjū Bārlija (akustiskais un elektriskais čells, elektronika) „Nakts meditāciju”. Koncerts notiks no saulrieta līdz saullēktam;
• nodibinājuma „Māras loks” organizētās vasaras saulgriežu svinības, kas jau desmito reizi notiks Turaidas muzejrezervātā. 21.jūnijā no septiņiem vakarā līdz nākamās dienas rītam tiks izdzīvoti seni vasaras saulgriežu riti kopā
ar folkloras kopām no visas Latvijas, pirts zintniekiem un „Rīgas danču klubu”;
• VII Blūza svētki Siguldā, ko organizē Latvijas Blūza atbalsta biedrība. Festivāls 6.augustā notiks Livonijas ordeņa Siguldas pilī. Dalībnieku vidū būs daudzas ārvalstu un vietējās blūza zvaigznes;
• Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, ko organizē biedrība „Siguldas opermūzikas svētki”. Tie no 29. līdz
31.jūlijam notiks Livonijas ordeņa Siguldas pils estrādē, Jaunās pils dārzā un Siguldas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā. Opermūzikas svētki Siguldā norisinās jau kopš 1993.gada.

Pašvaldības līdzfinansējums pasākuma norisei ir līdz 50% apmērā no projekta kopējiem izdevumiem.

skolēnu līdzpārvaldēm
Izglītības pārvalde un Jaunrades centra
jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” organizē skolu līdzpārvalžu vadītāju un aktīvo
jauniešu tikšanās.
Pirmā saruna notika 25.novembrī, otrā –
8.decembrī, bet kopumā plānots, ka tikšanās notiks katru mēnesi. Pēc tikšanās
jaunieši atzina, ka, lai gan regulāri apmeklē Siguldas pašvaldības mājaslapu
internetā, tomēr ikdienas steigā ne vien-

mēr ir informēti par visām sadarbības
iespējām un pieejamajiem resursiem,
piemēram, konsultāciju un apmācību iespējām, projektu konkursiem, tāpēc būtu
noderīgi, ja tiktu plānveidīgāk organizēts
sadarbības tīklojums – regulāra domu un
ideju apmaiņa, jauni impulsi, kas spētu
bagātināt visas iesaistītās puses.
Jau aizvadīto tikšanās reižu laikā Siguldas novada Jaunrades centra direk-

tore Ilze Šulte pastāstīja par interešu Savukārt jauniešu iniciatīvu centra
izglītības plašo piedāvājumu, iedroši- „Mērķis” vadītāja Ilze Vilciņa pastāstīnot „pielaikot” pulciņus, kā arī izteikt ja par „Mērķa” darbības principiem un
viedokli par to, kādi jauni virzieni jauniešu iniciatīvām – jaunieši var pulnākotnē vēl būtu attīstāmi. Izglītības cēties, pavadīt brīvo laiku kopā ar draupārvaldes vadītājas vietniece Sandra giem, organizēt dažādus neformālus
Ķirule pastāstīja par iespējām izstrā- pasākumus. Patlaban centrā darbojas
dāt projektu pieteikumus bērnu un vairākas neformālās jauniešu grupas:
jauniešu vasaras nometnēm, kultū- Siguldas ielu vingrotāji, Motodarbnīca
ras projektiem, piedalīties jauniešu u.c. Jaunieši no neformālajām grupām
biznesa ideju konkursā, kā arī aicinā- piedalās pasākumos, rīko apmācības,
ja iesniegt priekšlikumus skolēnu no- apmaiņas braucienus, dalās ar citiem
darbinātības projekta pilnveidošanai. savā pieredzē.

06 | Decembris, 2015

SPORTS

Sigulda uzņems Pasaules kausa Brāļi Dukuri pretendē uz
piekto posmu kamaniņu sportā Latvijas Gada balvu sportā 2015

Jau nākamā gada sākumā – no 4. līdz 10.janvārim – Sigulda uzņems pasaules
labākos kamaniņu braucējus, kuri kopā ar Latvijas atlētiem cīnīsies par vietu
uz goda pjedestāla „Viessmann” Pasaules kausa piektajā posmā.

Latvijas Gada balvas sportā žūrija nosaukusi pretendentus deviņās nominācijās. Nominācijām izvirzīti arī pretendenti no Siguldas novada – Martins un
Tomass Dukuri, kā arī sporta pasākumi, kas norisinājušies Siguldas novadā.

Latviju sacensībās pārstāvēs Elīza Cauce, Ulla Zirne, Artūrs Dārznieks, Riks Kristens Rozītis, Inārs Kivlenieks un Kristaps Mauriņš, kā arī divvietīgās ekipāžas –
Andris Šics un Juris Šics, Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš, kā arī Kristens
Putins un Kārlis Krišs Matuzels.
Trīs dienas sportisti aizvadīs treniņbraucienos, lai 8.janvārī uzsāktu cīņu Nāciju kausā, kas vienlaikus būs atlases sacensības „Viessmann” Pasaules kausa pamatsacensībām. 9.janvārī sāksies cīņa par „Viessmann” Pasaules kausa piektā posma uzvarētāja
godu. Pirmās uz starta dosies dāmas, pēc kurām savu cīņu uzsāks divvietīgās ekipāžas. Savukārt 10.janvārī uz starta izies vīri un notiks intriģējošā komandu stafete.

Kategorijā „Labākais Latvijas sportists” savu titulu centīsies aizstāvēt pēdējo divu
gadu uzvarētājs, divkārtējais Olimpisko spēļu vicečempions skeletonā Martins Dukurs, kurš šogad jau trešo reizi uzvarēja pasaules čempionātā, sesto reizi triumfēja
Eiropas čempionātā, kā arī sesto reizi ieguva Pasaules kausu. Pretendentu vidū
ir arī Martina brālis Tomass Dukurs, kurš gan pasaules, gan Eiropas čempionātā
skeletonā izcīnīja bronzas medaļu un palika otrais Pasaules kausa kopvērtējumā.
Nominācijā „Gada sporta notikums Latvijā” izvirzīts Starptautiskās kamaniņu
sporta federācijas pasaules čempionāts kamaniņu sportā – pērnās sezonas svarīgākais notikums kamaniņu sportā, kas Siguldā pulcēja sportistus no 30 valstīm.
Nominācijā „Gada notikums tautas sportā” izvirzīts Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens, kas šogad atzīmēja 25.gadskārtu, trīs dažādās distancēs pulcējot lielāko dalībnieku skaitu kopš valsts neatkarības atjaunošanas – 6000 velomīļu.

Basketbola sacensības „Oranžā
bumba” D grupai noslēgušās
Decembra sākumā Siguldas Sporta skolas zālē notika Siguldas novada skolu
sacensības basketbolā D grupai, 2004.–2006.gadā dzimušu zēnu un meiteņu
komandām.
Turnīrā piedalījās piecas komandas: Siguldas 1.pamatskola, Siguldas pilsētas vidusskola, Allažu pamatskola un Laurenču sākumskolas zēnu un meiteņu komandas.
Saspringtās un dinamiskās cīņās tika noskaidroti labākie. Pirmo vietu izcīnīja Siguldas 1.pamatskola, otrajā vietā – Siguldas pilsētas vidusskola, trešajā – Laurenču
sākumskola. Pirmā vieta – Laurenču sākumskolas meitenēm.
Katrā komandā tika atzīmēti vērtīgākie spēlētāji: Reinis Aizupietis (Siguldas 1.pamatskola), Ādams Janišs (Siguldas pilsētas vidusskola), Kristaps Stupelis un Alise
Trifanova (Laurenču sākumskola) un Markuss Janelsiņš (Allažu pamatskola).

Siguldas Sporta skolas
badmintonistes – Latvijas čempiones

Novembra beigās Talsos norisinājās Latvijas jaunatnes čempionāts badmintonā divās vecuma grupās – līdz 11 un 15 gadiem. Izcīnot uzvaras visos trijos vienspēļu un
dubultspēļu turnīros, Latvijas absolūto čempionu titulus izcīnīja Siguldas Sporta
skolas audzēknes Anna Kupča un Liāna Lenceviča.

Skolu atklātās sacensības telpu
futbolā A un B grupām
Novembra beigās Siguldas 1.pamatskolā notika Siguldas novada atklātās sacensības telpu futbolā A un B grupām.
B grupā startēja trīs komandas: Siguldas 1.pamatskola, Vangažu vidusskola un
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola. A grupā spēlēja piecas komandas: Vangažu vidusskola, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola, Siguldas pilsētas vidusskola un divas komandas no Siguldas Valsts ģimnāzijas.
B grupā šoreiz lielāku meistarību demonstrēja un pirmo vietu ieguva Vangažu
vidusskolas komandas dalībnieki, otrā vieta – Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajai vidusskolai, trešā – Siguldas 1.pamatskolai. Par vērtīgāko spēlētāju tika
atzīts Edgars Janušauskis no Garkalnes komandas.
A grupā turnīra uzvarētāji un godalgoto vietu sadalījums tika noskaidrots
pirmspēdējā spēlē starp Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas komandām. Šī spēle beidzās ar neizšķirtu rezultātu, līdz ar to visām pirmās–trešās vietas ieguvējām bija vienāds punktu skaits, un, tikai rēķinot vārtu
attiecības, tika sadalītas godalgotās vietas: pirmā vieta – Siguldas Valsts ģimnāzijas komandai, otrā – Garkalnes komandai, trešā – Siguldas pilsētas vidusskolai.
A grupā par vērtīgāko spēlētāju atzina Siguldas pilsētas vidusskolas komandas
spēlētāju Emīlu Šteinu.

Veiksmīgi sākusies vieglatlētu jaunā sezona
27.novembrī Limbažu sporta hallē
risinājās U16 un U14 vecuma grupu
sacensības vieglatlētikā, kurās piedalījās sportisti no Valmieras, Smiltenes, Madonas, Cēsīm, Cesvaines,
Salaspils, Limbažiem, Salacgrīvas,
Carnikavas, Ogres, Alūksnes, Valkas, Ādažiem, Rūjienas un Siguldas.
U16 vecuma grupā (2001.–2002.gadā
dzimušie) zēniem Oto Laiva svinēja
dubultuzvaru 60 metros (7,64 sekundes) un tāllēkšanā ar 5,32 metru tālu
lēcienu, bet vieta turpat aiz goda pjedestāla 200 metru skrējienā (27,5
sekundes). Jēkabs Niklāvs Janovs
60 metros izcīnīja sudraba medaļu
(7,68 sekundes), tāpat sudrabs arī tāllēkšanā (5,24 metri), bet 200 metru
sprintā finišēja kā pārliecinoši ātrākais ar rezultātu 26,5 sekundes. U16
grupas meitenēm Estere Vīksne 800
metros ar rezultātu 2:38,3 finiša spurtā izcīnīja otro vietu.
U16 stafetes skrējienā 11 komandu
konkurencē otrā vieta Jēkabam Niklā-

vam Janovam, Oto Laivam, Elzai
Lešinskai, Esterei Vīksnei. Izcīnīta
piektā vieta Siguldas otrajam sastāvam, trešajai vietai zaudējot tikai 0,06
sekundes (komandā startēja Artūrs
Šķesters, Daniels Strods, Elizabete
Stankeviča, Venija Ozola).
U14 vecuma grupā (2003.–2004.gadā
dzimušie) meitenēm 600 metru skrējienā sudraba godalga Dārtai Auziņai,
uzrādot rezultātu 1:56,5, bet tāllēkšanā 3,90 metrus tāls lēciens nodrošināja
ceturto vietu. Elīna Balandina tāllēkšanā ar tikpat tālu lēcienu saņēma
bronzas medaļu (vienādu rezultātu
gadījumā tiek ņemts vērā otrs tālākais lēciens), bet Katrīna Knoka turpat aiz abām sportistēm piektajā vietā
(3,88 metri).
Decembra sākumā Limbažos notika
vieglatlētikas sacensības U18 (1999.–
2000.gadā dzimušie) un U12 (2005.–
2006.gadā dzimušie) vecuma grupu
sportistiem. Neskatoties uz spēcīgo
konkurenci, Siguldas Sporta skolas
vieglatlētiem izdevās izcīnīt vairākas

godalgotas vietas ne tikai individuālajās disciplīnās, bet arī stafetes skrējienā.
U12 grupas meitenēm divas sudraba medaļas izcīnīja Marta Klinsone
60 metru un 200 metru skrējienā, rezultāti attiecīgi 8,9 un 32,2 sekundes.
600 metru skrējienā zelta godalga Martai Balanasai ar rezultātu 2:03,1. Martai
arī augstā piektā vieta 60 metru sprintā (9,3 sekundes). Pārvarot 1,25 metru
augstumā novietoto latiņu, sacensībās
augstlēkšanā uzvarēja Jete Laiva.
U12 grupas zēniem trīs medaļas savam krājumam pievienoja Jānis Kravalis, tāllēkšanā (3,71 metri) un augstlēkšanā (1,20 metri) izcīnot čempiona
godu, bet 60 metros – otro vietu (9
sekundes). Uzvaru 600 metru skrējienā svinēja Jānis Stūrītis, finišējot pēc
divām minūtēm un trim sekundēm, Jānim arī sudraba godalga augstlēkšanā
ar rezultātu 1,15 metri. Lieliski rezultāti bija vērojami 200 metru distancē,
kur ātrāko sportistu vidū 52 dalībnieku konkurencē bija četri mūsu zēni.

Personīgais rekords – 31,7 sekundes –
200 metru skrējienā Artim Podziņam
ļāva stāties uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, tāpat Artim ļoti labs
sniegums 60 metros deva dalītu sesto–septīto vietu (9,2 sekundes). Divas
bronzas medaļas Emīlam Bangevicam –
trešā vieta 200 metros (33,3 sekundes)
un trešā vieta tāllēkšanā (3,58 metri).
4x150 metru jauktajā stafetes skrējienā startēja 13 komandas. Ar rezultātu
1:37,1 uzvarētāju godā Siguldas Sporta skolas komanda, kurā startēja Jānis Kravalis, Emīls Bangevics, Marta
Balanasa un Marta Klinsone. Tikpat
veiksmīgs starts izdevās otrai Siguldas
Sporta skolas komandai, kas ar rezultātu 1:39,6 izcīnīja trešo vietu. Komandas sastāvā Ralfs Rozens, Artis Podziņš,
Rūta Meistere un Keta-Keita Zeltiņa.
U18 grupas sportistu labākie rezultāti
un izcīnītās vietas: Magda Cigle – pirmā vieta 1000 metros (3:32,5), Madis
Ciglis – trešā vieta 300 metros (41,7 s),
Pauls Daugulis – trešā vieta 1000 metros (3:01,9).
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SABIEDRĪBA

Top mūsdienīgs Sociālo pakalpojumu centrs
Kopš novembra beigām Siguldas novada pašvaldības Dienas centrs atrodas jaunās
telpās – Rīgas ielā 1, turpat telpas iekārto un novada iedzīvotājiem pakalpojumus
sniedz biedrības „Aicinājums tev” un „Cerību spārni”.
Ēkā Rīgas ielā 1 Siguldas novada iedzīvotājiem pieejams gan Siguldas novada pašvaldības Dienas centrs, kas sniedz sociālo atbalstu un koordinē turpat 30 novada sabiedrisko
organizāciju darbu, nodrošinot tās ar telpām, gan pašvaldības Sociālā dienesta darbinieks.
Tāpat telpās atradīsies sociālo pakalpojumu sniedzēji: biedrība „Cerību spārni”, kas nodrošina sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un divi pakalpojumu
centri pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem – dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas –, ko nodrošina biedrība „Aicinājums tev” un „Cerību spārni”.
„Mūsdienīga sociālo pakalpojumu centra izveide un sociālo pakalpojumu sniedzēju apvienošana zem viena jumta sekmēs sociālās jomas institūciju sadarbību un veicinās efektīvāku,
kvalitatīvāku pakalpojumu nodrošinājumu, pilnvērtīgāku sociālo pakalpojumu attīstību
un efektīvāku pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu,” stāsta Siguldas novada Domes
deputāte un biedrības „Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina.
Siguldas novada pašvaldības Sociālo pakalpojumu centra atklāšana plānota 2016.gada sākumā, kad visi sociālo pakalpojumu sniedzēji būs iekārtojuši telpas un varēs pilnvērtīgi
uzsākt darbu.
Jau ziņots, ka Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics septembrī tikās ar
novada nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu Sociālo pakalpojumu centra
izveidi. Tikšanās laikā tika saņemts novada nevalstisko organizāciju pārstāvju atbalsts
iecerei – uzlabot un efektīvāk nodrošināt sociālo pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem, tādēļ pašvaldība nolēma iegādāties ēku Rīgas ielā 1, kur iedzīvotājiem vienviet būs
pieejams plašs sociālo pakalpojumu klāsts.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu iespējams saņemt elektroniski
Pašvaldība aicina juridiskās un fiziskās personas – nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājus – pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai savā e-pastā.
Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai iespējama Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā www.e.sigulda.lv, portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot
iesniegumu Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā.
Pieteikt maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā ar iespēju saņemt atgādinājumu
par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā var Siguldas novada e-pakalpojumu interneta vietnē www.e.sigulda.lv, sadaļā „Nekustamā īpašuma nodokļi” – „Saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu e-pastā”,
autorizējoties ar piedāvāto internetbanku starpniecību.
Savukārt portālā www.epakalpojumi.lv iespējams apskatīt informāciju par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par maksātāja nekustamajiem īpašumiem, izvēlētajā pašvaldībā.
Siguldas novada pašvaldības pakalpojumu portālā www.e.sigulda.lv iespējams saņemt arī
citus ar nekustamā īpašuma nodokli saistītus e-pakalpojumus: saņemt izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, pārvirzīt pārmaksātu nekustamā īpašuma nodokļa summu vai atgūt pārmaksātu nekustamā īpašuma nodokli.

„Jumis” turpinās investēt atkritumu
infrastruktūras un kvalitātes attīstībā

Šis gads ir iezīmējies ar daudziem jauninājumiem Siguldas novada atkritumu apsaimniekošanas attīstībā.

„Šogad esam ieviesuši Somijā plaši izmantoto maršrutēšanas sistēmu – TCS. Sistēmas izmantošana nodrošina efektīvu maršrutu plānošanu, kas ikdienā ietekmē arī atkritumu
izvedēju transporta kustību. Sistēmas ieviešanas gaitā iedzīvotājiem tika mainīti atkritumu izvešanas grafiki, uzņēmumam pārejot uz nedēļu ciklu grafiku,” stāsta PSIA „Jumis”
direktors Edgars Mūrnieks.
Decembra beigās iedzīvotāji saņems rēķinus par 2016.gada pirmo pusgadu un atkritumu
izvešanas grafiku. Ņemot vērā to, ka kopš augusta mainīts atkritumu izvešanas grafiks,
atkritumu izvešanas daudzums dažiem klientiem 2015.gada otrajā pusgada rēķinā mainīsies, tādēļ decembra beigās PSIA „Jumis” izsūtīs faktisko pārrēķinu, informējot par parādu vai pārmaksu, kas izveidojusies 2015.gadā.
PSIA „Jumis” nodrošina iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus – ir pieejams šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums „Zemdegās”, tāpat novadā ir izvietots liels skaits šķirošanas punktu. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, šogad Siguldā tika izvietoti jauna veida
pazemes konteineri stikla un plastmasas/kartona šķirošanai. „Jumis” lūdz iedzīvotājus pie
piepildītajiem šķiroto atkritumu konteineriem neatstāt atkritumu maisus, bet nogādāt tos
līdz citiem tuvākajiem konteineriem.
Ja ir radušies jautājumi par PSIA „Jumis” darbību, atbildes uz tiem sniegs Klientu apkalpošanas centra speciālisti pa tālruni 26112288 vai e-pastu info@jumis.lv. Plašāku informāciju par „Jumis” iecerēm iespējams saņemt uzņēmuma interneta vietnē www.jumis.lv.

Bibliotēku aktualitātes
Gada noslēgums Siguldas novada bibliotēkās
Siguldas novada bibliotēkas gada nogalē vēlas pateikt paldies visiem čaklajiem lasītājiem un vecākiem, kuri atveda bērnus uz bibliotēku, un īpašs paldies sadarbības
partneriem, kas iesaistījās pasākumu organizēšanā, ziedoja grāmatas un citādi atbalstīja bibliotēku darbu.
Siguldas novada bibliotēkā 2015.gadā čaklākā lasītāja bērnu vidū izlasījusi 173 grāmatas, ievērojami daudz lasījuši arī citi mazie lasītāji, izlasot 118, 106, 104 un 102 grāmatas. Pieaugušo vidū aktīvākais lasītājs izlasījis 206 grāmatas, otrajā vietā lasītājs ar 193
izlasītām grāmatām, trešajā – 192. Lasītāju vidū ir daudzas ģimenes, kuras aktīvi lasa pat
trijās paaudzēs. Mēs varam būt lepni, jo mūsu jaunākajam lasītajam ir tikai gadiņš, bet
vecākajam lasītājam – jau 93.
Kopumā Siguldas novada bibliotēkas fonds 2015.gadā papildināts ar 447 dāvinātām grāmatām. Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti 950 izdevumi par 8260 eiro. Siguldas novada
bibliotēkā 2016.gadā lasītājiem būs pieejami 59 periodikas izdevumi, kuru abonēšanai izlietoti 2037 eiro. Nākamgad siguldiešiem būs pieejamas trīs datubāzes: daudznozaru pilnu
tekstu datubāze „EBSCO”, „Letonika” un enciklopēdija „Britannica”.
Siguldas pagasta Centra bibliotēkas pakalpojumus izmantojuši 500 reģistrētie lasītāji.
Sirsnīgs paldies lasītājiem par 103 grāmatu dāvinājumu bibliotēkai. Par pašvaldības budžetu 2015.gadā bibliotēka iegādājusies 411 grāmatas par 2356 eiro. 2016.gadā lasītājiem
būs pieejami 28 periodikas izdevumi, kuru abonēšanai izlietoti 940 eiro.
Siguldas pagasta Centra bibliotēkas lasītāju vecums ir no četriem līdz pat 90 gadiem.
Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēkā aktīvākais lasītājs bērnu vidū izlasījis 74 grāmatas, savukārt pieaugušo vidū – 141. Jūdažu bibliotēkas jaunākajam lasītājam ir četri gadi,
bet vecākajam – 85.
2015.gadā Jūdažu bibliotēkas fonds bagātināts ar 120 dāvinātām grāmatām. Par pašvaldības finansējumu 2015.gadā iegādāti 222 izdevumi par 1937 eiro. 2016.gadā lasītājiem būs
pieejami 20 periodikas izdevumi, kuru abonēšanai izlietoti 654 eiro.
Allažu pagasta bibliotēkas 2015.gada ražīgākais lasītājs ir kolektīvais apmeklētājs
SSAC „Allaži”, kura iemītnieki šogad izlasījuši 188 grāmatas un reizi mēnesī apmeklējuši
izstādes bibliotēkā. Šā gada čaklākās lasītājas izlasījušas 188 un 159 grāmatas. 2015.gadā
Allažu bibliotēkā iegādātas 283 grāmatas un dāvinājumos saņemtas 44.
Mores pagasta bibliotēka vēlas pateikties saviem 252 lasītājiem. Par pašvaldības līdzekļiem 2015.gadā iegādāta 131 grāmata par 1037 eiro un dāvinājumā saņemtas četras
grāmatas. 2016.gadā bibliotēkas lasītājiem būs pieejami 23 dažādi preses izdevumi.

Atklāts Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs
Novembra beigās tika atklāts Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs „Sigulda”, kurā pacientiem būs pieejama Baltijas valstīs modernākā CyberKnife
tehnoloģija labdabīgu un ļaundabīgu audzēju ārstēšanai.
CyberKnife ir neinvazīva robotizēta radioķirurģijas tehnoloģija, kas ir īpaši piemērota

tiem pacientiem, kuriem audzēju nav iespējams ķirurģiski izoperēt, ja tā atrašanās vieta
nav sasniedzama vai arī operācija rada nopietnus riskus veselībai un dzīvībai.
Stereotaktiskās radioķirurģijas centrs „Sigulda” būs modernākais šāda veida medicīnas
centrs ne vien Latvijā, bet arī Baltijas reģionā kopumā, jo tuvākās vietas, kur pieejamas
šāda veida tehnoloģijas, ir Somijā, Polijā, Vācijā, Krievijā un Ukrainā.

Pagarināta pieteikšanās jauniešu biznesa
ideju konkursam „Radi S!guldai”
Siguldas novada pašvaldība pagarinājusi pieteikšanās termiņu biznesa ideju
konkursam „Radi S!guldai”.
Biznesa ideju konkursā var piedalīties ikviens Siguldas novada skolas audzēknis vai novadnieks vecumā līdz 25 gadiem. Idejas autors vai autoru grupa var iesniegt vairāku biznesa ideju aprakstus.
Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta – pieteikumu iesniegšana – norisināsies
līdz 10.janvārim. Jaunieši savu ideju aprakstus var iesniegt, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, un sūtot to uz e-pastu
ina.stupele@sigulda.lv. Dalībnieku iesniegtās biznesa idejas, kuras plānots īstenot Siguldas novadā, analizēs vērtēšanas komisija. 10 labāko ideju autori tiks paziņoti 18.janvārī.
Konkursa otrajā kārtā, 29.janvārī, desmit labāko ideju autori tiks aicināti prezentēt savas
biznesa idejas. Pēc prezentācijām žūrija paziņos konkursa uzvarētājus.
Pirmā vieta tiks apbalvota ar portatīvo datoru Lenovo G40-30, otrā – ar viedtālruni Apple
iPhone 6S, savukārt trešās vietas ieguvējs savā īpašumā saņems planšetdatoru Prestigio
MultiPad Wize3017.

Pasākumi
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Kultūra

04.01.–
29.01.
08.01.
09.01.
09.01.
09.01.
10.01.

plkst.15.00 jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis”
„Jauns gads, jauns „Mērķis””. Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis” aicina
jauniešus iepazīties ar jaunām telpām un idejām 2016.gadam. Katru
nedēļu tiks veidotas tematiskās diskusijas un darbnīcas
plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Kristapa Auzenberga karikatūru izstādes „Mani nedarbi” atklāšana un
tikšanās ar autoru. Ieeja – bez maksas
plkst.14.00 Turaidas muzejrezervātā
Zvaigznes dienas Pateicības pasākums Turaidas muzejrezervāta Atbalsta
biedrības biedriem. Aicināti piedalīties arī interesenti, kuri vēlas iestāties
Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībā. Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sabiles amatierteātra izrāde – A.Grīniece „Putnubiedēkļu Ziemassvētki”;
režisore B.Keisele. Ieeja – 1 eiro
plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
„Mirage Jazz Orchestra” un Ievas Kerēvicas džeza mūzikas vakars. Ieejas
maksa – no 8 līdz 12 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.16.00 Siguldas novada Kultūras centrā
„35 danči un rotaļas” kopā ar folkloras kopu „Senleja”. Latviešu tradicionālie danči un rotaļdejas, kadriļas un citu tautu danči un rotaļas. Kopīga
sadancošana, iezīmējot folkloras kopas „Senleja” 35.darbības gadu. Ieeja –
bez maksas

12.01.

plkst.11.00 Allažu pagasta bibliotēkā
Pasākums pensionāru kopai: pensionāru kopas jaunumi, atskats gada
notikumos – foto kaleidoskops, sarunas pie kafijas tases par veselīgu
dzīvesveidu

14.01.

plkst.15.00 pie Siguldas novada Jaunrades centra
Jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” organizētais piedzīvojumu
pārgājiens kopā ar Sabīni Nr.4. Pārgājiena galamērķis – Mednieku
namiņa atjaunotā skatu vieta. Nepieciešams piemērots apģērbs ziemas
pārgājienam, līdzi jāņem termoss ar siltu dzērienu, pusdienas. Pārgājiena laikā tiks veikti sevi izzinoši un izaicinājumiem pilni uzdevumi.
Pieteikties pa tālruni 26630452

14.01.

plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Tikšanās vakaru cikls „Mana laimes formula” ar veselības un optimisma
meistari Inesi Ziņģīti. Ieejas maksa – 2 eiro

16.01.

plkst.13.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Senioru ansambļa „Melodija” piecu gadu jubilejas koncerts „Sniegpārslu mūzikas putenī”. Piedalās senioru ansambļi „Draiskās vīgriezes”
un „Sirmie ozoli” (Limbaži), „Liepavots” (Allaži), „Ceriņi” (More),
„Saltavots” (Sigulda). Koncerta viesi – līnijdeju grupa „Step by step”.
Ieejas maksa – 1 eiro

16.01.

plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Koncerts „Latviešu un ārzemju kino mūzikas zelta mirkļi”. Piedalās čellu
grupa „Čellu Dream Team”, sitaminstrumentālists Uģis Krūskops.
Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes
īpašniekiem – 1 eiro atlaide

23.01.

plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts „Olimpiskais sadancis”. Piedalās
deju kolektīvi no Vidzemes un Kurzemes. Ieeja – bez maksas

24.01

plkst.14.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Eiritmijas (kustību un žestu) uzvedums pēc brāļu Grimmu pasakas „Kristāla lode”. Režisore Aija Rancāne. Ieeja – bez maksas

27.02.

plkst.18.00 koncertzālē „Baltais flīģelis”
Sitaminstrumentu kvarteta „Perpetuum Ritmico” koncertprogramma
„Vasks un uguns”. Pētera Vaska, Gunāra Freiberga un ārzemju komponistu kompozīcijas. Ieejas maksa – no 8 līdz 10 eiro, Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide

29.01.
30.01.

31.01.

04.01.–
25.01.
04.01.–
29.01.

05.01.–
30.01.
05.01.–
30.01.
5.01.–
31.01.
05.01.–
31.01.
08.01.–
31.01.
20.01.–
31.01.

02.–
03.01.
08.–
10.01.
07.01.
12.01.
15.01.
15.01.
16.01.
17.01.
17.01.
19.01.

plkst.18.00 Siguldas novada Kultūras centrā
Tautas deju ansambļu koncerts „Baltās ziemas deju virpulī”. Piedalās
tautas deju ansambļi „Līgo”, „Rotaļa”, „Teiksma”, „Katvari”, „Diždancis”,
„Ačkups” un „Vizbulīte”. Ieejas maksa – 2,50 eiro, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 2 eiro

21.01.

plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sadraudzības dziesmu un deju koncerts „Putni, māksla, Latvija”. Piedalās
„Daugavas vanadzes” (Rīga), VEF Kultūras pils vīru koris (Rīga), „Pārgaujas
lakstīgalas” (Stalbe), Ādažu vīru kopa, vīru ansamblis
„Saltavots” (Sigulda), Viļķenes jauniešu kopa, senioru deju kopas „Dejotprieks”
(Iļģuciems), „Sniegarozes” un „Preilene” (Sigulda). Ieejas maksa – 1 eiro

Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju centrā
Naura Daiņa digitālās fotomākslas izstāde „Ziemas mistērijas Turaidā”.
Izstāde atvērta katru dienu no plkst.10.00 līdz 17.00. Ieeja – bez maksas
Siguldas pagasta Centra bibliotēkā
Tematiskā literatūras izstāde „Rokdarbi ar sirds siltumu”

Allažu pagasta bibliotēkā
Fotoizstāde „Ziemas motīvi...”

Nākamais izdevums 29.janvārī

Allažu pagasta bibliotēkā
Materiālu izstāde no bibliotēkas fondiem „Vesels cilvēks neveselīgā vidē”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Astras Rubenes tekstiliju izstāde
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslu skolas Ministudijas audzēkņu darbu izstāde „Citāda ziema”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Guntars Sietiņš – Starptautiskās Baltvilka balvas
2015 nominants” izstāžu ciklā „Iepazīsimies ar latviešu bērnu grāmatu
ilustrāciju meistariem!”

101 gads

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Es esmu tikai muzikants”. Komponistam Raimondam
Paulam – 80

95 gadi

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Kalpa zēna acīm”. Rakstniekam Jānim Akurateram – 140
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāžu cikla „Izzini valsts un novada nozīmes vēstures
un arhitektūras pieminekļu stāstus Siguldā” izstāde „Villas Zaļās stāsts”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Ķemeru Nacionālā parka ceļojošā izstāde „Ķemeru Nacionālā parka
bagātības”. Izstādes apmeklējums ļaus tuvāk iepazīt gan izcilas dabas
bagātības, gan kultūrvēsturiskās vērtības, kas atrodamas Ķemeru Nacionālajā parkā
Siguldas pagasta Kultūras namā
Kristapa Auzenberga karikatūru izstāde „Mani nedarbi”. Izstāde aplūkojama darba dienās no plkst.10.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās
no plkst.10.00 līdz 14.00. Ieeja – bez maksas
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Bērnu grāmatu autores Luīzes Pastores darbu izstāde „Mākslas detektīvi, Sniegpārslu meistars un citi”

Sports

plkst.11.00 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
„Bērnu žūrijas” ekspertu tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori

Izstādes

23.12.–
31.01.

04.01.–
29.01.
04.12.–
31.01.
04.12.–
31.01.
05.01.–
20.01.

23.–
24.01.
24.01.
26.01.
29.01.
30.01.
30.01.
30.–
31.01.

Siguldas
novada
pašvaldība
sveic decembra
apaļo jubileju
gaviļniekus

plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas Apvienotās badmintona līgas trešā kārta
plkst.9.10 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Viessmann” Pasaules kausa kamaniņu sportā piektais posms
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„Siguldas apļi 2016” treniņseriāla distanču slēpošanā pirmā kārta
plkst.10.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības tautasbumbā
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S! Fischer” ziemas skolēnu čempionāts distanču slēpošanā, pirmais posms
Siguldas novada izglītības iestādēs
Pasaules Sniega diena 2016
plkst.18.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Showel Race” lāpstu šļūkšanas sacensību ceturtais posms vīriešiem
plkst.10.00 Siguldas kalnu slēpošanas trasēs
„Vilciņa kauss 2016” pirmā kārta, sacensības bērniem kalnu slēpošanā
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Pasaules Sniega diena Siguldā
plkst.20.45 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Basketbola alternatīvā līga. BK „Sigulda” – BK „Swedbank”
plkst.17.30 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„Siguldas apļi 2016” treniņseriāla distanču slēpošanā otrā kārta
plkst.10.00 Siguldas slēpošanas trasēs
FIS „Latvijas kauss 2016” pirmais posms kalnu slēpošanā
plkst.12.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
Sacensības distanču slēpošanā „Sigulda 2016”, tautas slēpojums
plkst.20.45 Siguldas Sporta skolā
Latvijas Basketbola alternatīvā līga. BK „Sigulda” – BK „Emerald/Zalaris”
plkst.11.00 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrā
„S! Fischer” ziemas skolēnu čempionāta otrais posms un Siguldas novada
skolu atklātās sacensības distanču slēpošanā
plkst.10.00 Siguldas kalnu slēpošanas trasēs
Siguldas Sporta skolas atklātās sacensības kalnu slēpošanā
plkst.18.00 Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”
„Showel Race” lāpstu šļūkšanas sacensību ceturtais posms dāmām un
divniekiem
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas Apvienotās badmintona līgas ceturtā kārta

Alma Jānīte
Marta Melbārde

90 gadi
Genovefa Kalvāne
Vladimirs Kuzmins
Janīna Skrauce

85 gadi
Rita Busārova
Gaida Martinsone
Emīlija Zondaka

80 gadi
Lidija Caune
Anatolijs Devjatņikovs
Marija Dombrovska
Rasma Lozbere

Siguldas
novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
novembrī
Reģistrēti 28
jaundzimušie – 13
meitenes un 15 zēni.
Bērniem doti vārdi:
Lueta, trīs Līvas, Ella,
Elza, divas Emīlijas,
Rūta, Lauma, Alise,
Madara, Ketrīna,
Renārs, Marks, Kērtiss,
Dominiks, Henrijs,
Matīss Miks, Ēriks,
Raivo, Rinalds, Valters,
Matvejs, Olivers,
Nikolass, Marats,
Mikus.
Reģistrētas 10 laulības,
no tām divas baznīcā.

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 pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde. Kontaktinformācija: tālr.67970848, fakss 67971371, e-pasta adrese: prese@sigulda.lv, www.sigulda.lv.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta!

