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Siguldas novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums
3.lpp.

5.lpp.
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Plānota skolas pārbūve un
jauna mācību korpusa būvniecība Ata Kronvalda ielā 7

Pašvaldība nākamgad
atbalstīs vairākus festivālus

Siguldā pulcēsies pasaules
labākie kamaniņu braucēji

Atklāts Laurenču sākumskolas
jaunais mācību korpuss
12.decembrī tika atklāts jaunais Lau- „Laurenču sākumskola tika izveidota
renču sākumskolas mācību korpuss. 2013.gadā, kopīgi ar sabiedrību pieņemot
Tajā turpmāk atradīsies mūsdienīgas lēmumu par jaunas skolas izveidi. Ar mērķ4.–6.klašu mācību telpas, kur mācīsies tiecīgu darbu mums ir izdevies pierādīt, ka
92 skolēni un strādās 17 pedagogi. Palie- gandrīz pamesta skola var kļūt par vienu
linoties skolēnu skaitam Siguldas novadā, no mūsu izglītības sistēmas stūrakmeņiem.
pašvaldība ir ieplānojusi veikt vērienīgu Ar skolas jaunā mācību korpusa atklāšanu
novada izglītības iestāžu infrastruktūras izglītības infrastruktūras attīstība Sigulattīstību, un Laurenču sākumskolas pa- das novadā tikai sāksies, un mūsu turpplašināšana, kas izmaksāja vairāk nekā mākie plāni ir vēl lielāki nekā sasniegtie
rezultāti – nākamajā gadā uzsāksim Alla520 tūkstošus eiro, ir viens no pirmajiem
žu pamatskolas rekonstrukciju un pēc tam
soļiem attīstības vīzijas īstenošanā.
Lai paplašinātu Laurenču sākumskolu, par
mūsdienīgu, skolēniem un pedagogiem ērtu
mācību korpusu tika pārbūvēta blakus esošās dienesta viesnīcas ēkas daļa 1500 kvadrātmetru platībā. Jaunajā mācību korpusā
izveidotas desmit mācību telpas, vairāki
kabineti skolas pedagogiem, psihologam
un logopēdam, halle pasākumiem, vestibils,
atpūtas zonas skolēniem, medpunkts, garderobe, datorklase, labierīcības un tehniskās telpas. Daļā ēkas joprojām turpina darboties dienesta viesnīca, kur var apmesties
Siguldas novada izglītības iestāžu skolēni
un izglītības nozares darbinieki.
Labiekārtota arī teritorija ap Laurenču sākumskolas jauno mācību korpusu: paplašināta un nobruģēta teritorija pie skolas,
izveidota gājēju iela starp abām sākumskolas ēkām, kā arī izvietotas jaunas velosipēdu novietnes. Lai uzlabotu satiksmes drošību, izveidots apļveida kustības krustojums
un sabiedriskā transporta pieturvieta, bet
nākamgad tiks pabeigta plaša automašīnu
stāvlaukuma izbūve.

veiksim Siguldas 1.pamatskolas rekonstrukciju, kā arī vērienīgu Siguldas pilsētas
vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas
ēku rekonstrukciju un jaunas skolas piebūves būvniecību Ata Kronvalda ielā 7. Pārbūves darbi tiks veikti arī Mores pamatskolā,
kurā izveidotas arī mācību klases bērniem
ar īpašām vajadzībām, bet Laurenču sākumskolā turpmākajos gados tiks uzbūvēta
jauna sporta zāle un pāreja no skolas ēkas
uz jauno mācību korpusu,” atklājot jauno
korpusu, izglītības nozares attīstības virzienus norādīja Siguldas novada Domes
priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, vēlot aizrautību mācību procesā gan Laurenču sākumskolas skolēniem, gan pedagogiem.
Jau ziņots, ka, palielinoties skolēnu skaitam novadā, pašvaldība plānojusi izglītības
infrastruktūras attīstībā ieguldīt vairākus
miljonus eiro. Tuvāko gadu laikā plānots
rekonstruēt visas novada vispārējās izglītības iestādes, kā arī uzsākt vērienīgu piebūves būvniecību skolas ēkai Ata Kronvalda ielā 7, kur nākotnē atradīsies Siguldas
Valsts ģimnāzija.

Ikkatrs – liels vai mazs – šogad padarīts darbs ir apstiprinājums
tam, ka mēs nebaidāmies sapņot un bezbailīgi paveikt ieplānoto,
uzticoties viens otram un sajūtot mūsu kopienas identitātes īpašo
piedevu, kas nāk no Gaujas senkrastiem.
Lai arī turpmāk mūs sagaida aizvien piepildītāka dzīve šeit –
pasaulē aizrautīgākajā vietā!
Spēkpilnu 2017.gadu!
Siguldas novada pašvaldības vārdā –
Uģis Mitrevics

No 1.janvāra stājas spēkā samazināts siltumenerģijas tarifs centralizētajai siltumapgādei
No 1.janvāra Siguldas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā par 7,9% mazāk – maksa par apkuri siguldiešiem samazināta pēc tam, kad Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padome novembra beigās pēc aktīvas
pašvaldības iesaistīšanās apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA „Wesemann-Sigulda”.
Jaunais gala tarifs pie novembrī aktuālās dabasgāzes tirdzniecības cenas
156,52 eiro/tūkst.nm3 ir aprēķināts 60,69 eiro/MWh apmērā, kas, salīdzinot ar līdzšinējo
tarifu, ir par 5,23 eiro/MWh jeb par 7,9% zemāks. Siltumenerģijas gala tarifs ir apstiprināts tabulas veidā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām, tādēļ Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padome norāda, ka, mainoties dabasgāzes tirdzniecības cenai, mainīsies arī siltumenerģijas tarifs. Tarifu tabula pieejama interneta vietnē
www.sprk.gov.lv, sadaļā „Lietotājiem” – „Siltumenerģija” – „Tarifi”.
SIA „Wesemann-Sigulda” par kurināmo izmanto šķeldu un dabasgāzi. Apstiprinātā tarifa
kopējo izmaksu lielāko īpatsvaru veido izmaksas par kurināmo (26,1%), darba samaksa
ar sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (20,8%), pamatlīdzekļu nolietojums
(15,0%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksas (8,9%).
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Pašvaldības policija gājējiem izdalīs atstarojošās vestes
Lai aicinātu novadniekus lietot atstarojošās vestes vai
citus atstarojošos elementus diennakts tumšajā laikā, Siguldas novada Pašvaldības policija gājējiem bez
atstarotājiem decembrī un janvārī izdalīs vairāk nekā
1000 atstarojošās vestes, atgādinot, ka atstarojošs
elements apģērbā dažkārt var būt dzīvības vērtībā.
„Pašvaldības policijas novērojumi liecina, ka gājēji joprojām
nelieto atstarojošos elementus. Gājējiem bieži šķiet, ka arī
tumšā laikā viņi ir viegli ieraugāmi uz ceļa, it īpaši, ja viņi

Siguldas novada
Domes sēdē
23.novembrī

• Pamatojoties uz personīgo iesniegumu,
pirms termiņa izbeigtas Ilmāra Lipska
deputāta pilnvaras. Par deputātu Siguldas novada pašvaldības Domē kļuvusi Ilze
Aizsilniece.
• Veikti grozījumi lēmumos „Par Siguldas
novada pašvaldības kustamās mantas
nodošanu bez atlīdzības īpašumā sabiedriskā labuma organizācijām”, „Par zemes
gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma
domājamai daļai”.
• Izdarīti grozījumi „Nedzīvojamo telpu nomas līgumā” ar SIA „Dr. I.Bergas veselības & konsultāciju centrs”.
• Apstiprināti ielu tirdzniecības kiosku Ausekļa ielā 6 nomas tiesību izsoles rezultāti. Nolemts slēgt nomas līgumu uz trīs
gadiem par četru ielu tirdzniecības kiosku
nomu ar biedrību „Cerību spārni”, ar SIA
„Lauku virtuve”, ar Mārīti Blauu, ar IK
„ARČA”.
• Nolemts slēgt vienošanos ar divām privātpersonām par zemes gabala „Nurmiži 3”
Siguldas pagastā nodošanu īpašumā bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamai daļai.
• Noslēgts pirkuma līgums ar privātpersonu par pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem „Annītes” Mores pagastā, izbeidzot
ar privātpersonu noslēgto zemes nomas
līgumu.
• Nolemts piedalīties Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras izsludinātajā projektu
iesniegumu otrajā atlases kārtā ar projekta iesniegumu „Siguldas pils kompleksa
ēku pārbūve, revitalizācija uzņēmējdarbības atbalstam”.
• Veikti grozījumi nolikumā „Siguldas novada pašvaldības iestādes „Siguldas novada
Kultūras pārvalde” nolikums”.
• Veikti grozījumi iekšējos noteikumos „Par
Siguldas novada pašvaldības dibināto
amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanu un to vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu”.
• Nolemts samaksāt SIA „CDzP” apsaimniekošanas un ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto pakalpojumu parādu
475,83 eiro apmērā, kā arī SIA „Wesemann-Sigulda” siltumenerģijas oktobra
mēneša rēķinu/parādu 48,23 eiro apmērā
par pašvaldībai piederošo dzīvokli Leona
Paegles ielā 8. Nolemts veikt procesuālās
darbības parāda piedziņai.
• Nolemts dzēst maksātnespējas procesā
neatgūto nekustamā īpašuma nodokļa

atrodas apdzīvotās vietās, tomēr šis priekšstats ir maldīgs.
Par savu redzamību gājējiem jārūpējas gan uz tumšiem
lauku ceļiem, gan pilsētā. Mūsu mērķis ir gājējus pasargāt,
nevis sodīt, un ar šīs kampaņas palīdzību vēlamies, lai gājēji apzinātos, ka veste var glābt viņu dzīvību,” par plānoto
akciju stāsta Pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu izpildītāja Kristīne Baltiņa.
Pašvaldības policija atgādina, ka autovadītājs gājēju bez
gaismu atstarojošas vestes uz ceļa pamana tikai 25–40
metru attālumā. Ja vadītājs brauc ar ātrumu 90 kilomet-

parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu: SIA „AB Natural Products” –
602,93 eiro, AS „Jumītis” – 1750,43 eiro,
Rīgas pilsētas viena īpašnieka SIA „Havličkovas Rīgas sabiedrība” – 658,71 eiro,
SIA „Lauda Baltic” – 11,64 eiro, SIA
„Mazsalacas projekts” – 186,03 eiro, SIA
„Gauja Motors” – 719,26 eiro, SIA „Reliuss” – 103,44 eiro.
• Nolemts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezmantinieka īpašumam
trīs privātpersonām par kopējo summu
184,31 eiro.
• Veikti grozījumi zemes nomas līgumā ar
SIA „CSS-Alpine”.
• Sadalīta valsts piešķirtā mērķdotācija
22 036 eiro apmērā Siguldas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas reformas ieviešanai atbilstoši
normēto skolēnu skaitam izglītības iestādēs uz 2016.gada 1.septembri, papildus
piešķirot 2000 eiro Siguldas Valsts ģimnāzijai samaksai par veiktajiem metodiskajiem pasākumiem novada līmenī.
• Nolemts atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz SIA „KNK mediji”
piederošajām 15 000 SIA „Rīgas Apriņķa
Avīze” daļām.
• Apstiprināti saistošie noteikumi
„Grozījumi Siguldas novada Domes
2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība
Siguldas novadā””, „Grozījumi Siguldas
novada Domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikumos Nr.32 „Siguldas
novada pašvaldības aģentūras „Siguldas
Attīstības aģentūra” nolikums””, „Grozījumi Siguldas novada Domes 2016.gada
13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.
• Saskaņā ar noslēgto vienošanos ar 30.decembri no amata atbrīvots Mākslu skolas
„Baltais Flīģelis” direktors Guntars Zvejnieks.
• Par Mores pamatskolas direktori ar 1.decembri iecelta Tīna Blūma.
• Nolemts lūgt Valsts ieņēmumu dienestam izslēgt pašvaldības aģentūru „Siguldas Attīstības aģentūra” no pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistra.
• Izveidota Siguldas novada festivālu
mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursa komisija.
• Mainīts Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvs.
• Apstiprināti SIA „Saltavots” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi un statūti
jaunā redakcijā.

ri stundā, šo ceļa posmu viņš veic 1–2 sekundēs, kas ir
pārāk mazs laika sprīdis, lai reaģētu un apbrauktu gājēju. Atstarojošā veste cilvēku padara 5–10 reizes pamanāmāku, kas ļauj autovadītājam gājēju pamanīt, nobremzēt
un apbraukt. Pašvaldības policija norāda: sods par to, ka
diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājēji, kas pārvietojas pa brauktuvi vai
ceļa nomali, nav tērpti atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem, ir
brīdinājums vai naudassods līdz 30 eiro.

7.decembrī

• Izdarīti grozījumi nolikumā „Par atlīdzību
Siguldas novada pašvaldībā”.
• Veikti grozījumi piecos lēmumos „Par kredīta ņemšanu”, precizējot aizņēmumu izlietošanas periodus, kas saistīts ar izmaiņām
darbu izpildes kalendārajos grafikos, kas
radušies vairāku projektu īstenošanas gaitā: „Līvkalna ielas pārbūve posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Televīzijas ielai Siguldā, Siguldas novadā”, „Gājēju celiņa izbūve
Strēlnieku ielā posmā no Pulkveža Brieža
ielas līdz Gāles ielai”, „Jaunās Laurenču
sākumskolas mācību korpusa automašīnu
stāvlaukuma izbūve”, „Televīzijas ielas pārbūve posmā no Līvkalna ielas līdz Dārza
ielai Siguldā, Siguldas novadā”, „Siguldas
Sporta centra projektēšana un būvniecība”.

14.decembrī

• Nolemts slēgt nomas līgumu ar AS „Siguldas Būvmeistars” par telpu un auto stāvlaukuma Gāles ielā 27 izmantošanu Siguldas Sporta skolas vajadzībām.
• Izdarīti grozījumi zemes nomas līgumā ar
SIA „LGK atrakcijas”.
• Apstiprinātas izmaiņas Lauksaimniecības
zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā.
• Nolemts iznomāt privātpersonai zemes
vienību uz pieciem gadiem Siguldas ielā 3,
Morē, malkas šķūnīša uzturēšanai.
• Nolemts slēgt vienošanos ar divām privātpersonām par zemes gabala „Nurmiži 3”
Siguldas pagastā nodošanu īpašumā bez
atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta
kopīpašuma domājamajai daļai.
• Nolemts slēgt vienošanos ar sešām privātpersonām par zemes gabala Strēlnieku ielā
7, Siguldā, nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamajai daļai.
• Nolemts izbeigt telpu nomas līgumu ar SIA
„Emīlijas tekstila darbnīca”.
• Nolemts nodot izsolē nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 16 pirmā stāva
telpām 25,4 kvadrātmetru platībā uz pieciem gadiem amatnieku, mākslinieku un
dizaineru darbnīcas ierīkošanai, apstiprināti nomas tiesību izsoles noteikumi.
• Nolemts izbeigt nomas līgumu ar
IU „Priedes”.
• Apstiprināti Siguldas novada Attīstības
programmas 2018.–2024.gadam un Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–
2024.gadam grozījumu darba uzdevumi.
• Nolemts dzēst neatgūto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu pēc juridisko personu
izslēgšanas no komercreģistra: SIA „Būvfirma DTB” – 6150,38 eiro, SIA „Vasuda” –
20 613,60 eiro, SIA „Aģentūra GS” – 510,22

eiro, SIA „EMĪLA AUTO” – 4 801,82 eiro,
SIA „LATMETĀLS” – 69,08 eiro, SIA „KOPĪBA” – 4 524,90 eiro.
• Nolemts piešķirt papildatvaļinājuma
daļu – četras darba dienas – no 27. līdz
30.decembrim Siguldas novada Domes
priekšsēdētājam.
• Apstiprināti noteikumi „Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un Siguldas novada pašvaldības iestāžu pieejas
karšu izmantošanu”.
• Apstiprināts SIA „Siguldas Sporta serviss”
maksas pakalpojumu cenrādis.
• Izdarīti grozījumi lēmumā „Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu”.
• Nolemts piedalīties Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras izsludinātajā projektu
iesniegumu atlases kārtā „Antropogēno
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve
un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”
ar projekta iesniegumu „Antropogēnās
slodzes un piesārņojuma ietekmes uz biotopiem samazināšanas pasākumi Siguldas
pludmalē”.
• Par pabeigtu atzīts nekustamā īpašuma
„Zemtekas” Allažu pagastā atsavināšanas
process par labu SIA „Zemteka”, par spēku
zaudējušu atzīts noslēgtais zemes nomas
līgums ar SIA „Zemteka”.
• Nolemts ieplānot finanšu līdzekļus
6 000 eiro apmērā Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības
aģentūra” 2017.gada budžetā, kas paredzēti pasākuma „Latvijas Stādu parāde”
organizētājam „Stādu audzētāju biedrība”
Siguldas atpazīstamības veicināšanai un
Siguldas novada zīmola popularizēšanai
mārketinga kampaņās.
• Noteikta nomas maksa telpai Siguldas
1.pamatskolā, kas iznomājama izglītības
un sporta funkciju īstenošanai. Nolemts
nodot telpu nomā uz pieciem gadiem, nomnieku noskaidrojot konkursa kārtībā; apstiprināts nomas konkursa nolikums, izveidota konkursa komisija.
• Apstiprināti saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu
1.klasēs”.
• Pieņemts zināšanai Siguldas novada Domes deputāta Guntara Zvejnieka paziņojums par atteikšanos no atlīdzības par
deputāta pienākumu pildīšanu, sākot ar
31.decembri. Nolemts atbrīvot Guntaru
Zvejnieku no „Douzelage” projekta vadītāja/
koordinatora pienākumiem ar 30.decembri.
• Apstiprināti Siguldas novada pašvaldības
konkursa „Siguldas novada festivālu mērķ
programmas līdzfinansēšanas konkurss”
rezultāti.
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Pasniegtas Siguldas novada
Uzņēmēju Gada balvas
Decembra sākumā norisinājās Siguldas novada pašvaldības organizētā
ikgadējā konkursa „Siguldas novada
Uzņēmēju Gada balva” apbalvošanas
ceremonija, kurā tika godināti tie Siguldas novada uzņēmēji, kuri aktīvi
darbojas savā nozarē un sekmē novada uzņēmējdarbības vides attīstību.
Konkursa „Siguldas novada Uzņēmēju
Gada balva 2016” nomināciju ieguvēji:
• „Novada popularizētājs” – uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu/
darbību ir veicinājis Siguldas novada atpazīstamību, – SIA „Aerodium”. Šogad uzņēmums piedalījies
izstādēs Ķīnā, Spānijā un Islandē;
realizēti vairāki militārie projekti,
izbūvēts lidošanas amfiteātris Ķīnā,
kā arī uzstādīts vēja tunelis Disnejlendā Šanhajā.
• „Novada izaugsme” – uzņēmums,
kas ievērojami uzlabojis finansiālos
rādītājus, paaugstinājis darba efektivitāti un palielinājis darbavietu
skaitu, – SIA „Kokpārstrāde 98”.
Uzņēmums 2016.gadā angāra izbūvē un ražošanas iekārtās investējis
gandrīz divus miljonus eiro, kā arī
uzsācis darbu pie jaunu eksporta tirgu iekarošanas un uzlabojis rentabilitātes rādītājus.
• „Novada jaunais uzņēmējs” – uzņēmums, kas 2016.gadā sekmīgi uzsācis saimniecisko darbību, – SIA
„Bērnu centrs „Kā mājās””. Uzņēmums ir pirmā konkursa „Māmiņa.
Siguldiete. Uzņēmēja” granta saņēmējs. Piecu mēnešu laikā izveidojis
divas jaunas darbavietas, radījis jaunus pakalpojumus un guvis atpazīstamība siguldiešu vidū.
• „Novada viesmīlīgākais uzņēmums” – uzņēmums, kas nodrošina
augstu klientu apkalpošanas servisu, – SIA „Kripatiņas konditoreja”, restorāns „Fazenda bazārs”.
Divu gadu laikā uzņēmums ir kļuvis
iecienīts siguldiešu vidū. Restorāns
ir populārs ar saviem gardajiem
ēdieniem, atsaucīgo un viesmīlīgo
personālu, Vidusjūras stila interjeru.
• „Novada lauksaimnieks” – saimniecība, kas izveidojusi ilgtspējīgu
saimniekošanas praksi, – zemnieku saimniecība „Jaunveltiņi”,
kas ir viena no lielākajām piena ražošanas saimniecībām novadā. Kopumā saimniecībā tiek turēti 338
liellopi.
• „Novada mecenāts” – uzņēmums,
kas 2016.gadā sniedzis atbalstu
Siguldas novada organizētajās aktivitātēs, – SIA „Baltu rotas”. Uzņēmums jau desmit gadus veido labdarības rotu kolekciju, un šogad tā
tika papildināta ar jaunu produktu
līniju „Dižkoki”. Katru gadu 15% no
uzņēmuma ieņēmumiem tiek ziedoti

labdarībai, šogad uzņēmums atbalstījis projektu „Cerību māja”.
• „Novada eksportētājs” – uzņēmums, kas 2016.gadā palielinājis
eksporta apjomu, – SIA „SC Koks”.
99,9% saražotās produkcijas uzņēmums eksportē uz Franciju, šogad
uzsāka sadarbību ar Vāciju, Šveici
un Nīderlandi. Uzņēmums nodrošina 150 darbavietas.
• „Novada investors” – uzņēmums,
kas 2016.gadā ieguldījis līdzekļus
ēkās, būvēs, uzņēmējdarbības attīstībā, – AS „Siguldas Būvmeistars”. Decembrī ekspluatācijā tiks
nodota jauna 16 dzīvokļu dzīvojamā
māja kvartālā „Siguldas mājas”. Jau
septiņus gadus uzņēmums piedalās uzņēmumu Ilgtspējas indeksa
novērtēšanā, 2016.gadā, līdzīgi kā
iepriekš, iegūstot sudraba kategorijas novērtējumu. Uzņēmums šogad
saņēma arī Ģimenei draudzīga komersanta statusu.
• „Novada
inovācija”
– uzņēmums, kas ir radījis jaunu produktu, kurš ir pārāks salīdzinājumā
ar tirgū pieejamiem līdzīgiem produktiem, – SIA „KD Stripes” zīmols „Tilibs&Lācis”. Uzņēmuma
pārstāvji izstādē „Kind&Jugend
2016” Vācijā prezentēja krēslu, kas
ir unikāls ar savu detaļu savienojumu. Tradicionāli krēslu vājais
posms ir tieši savienojumu vietas.
„Tilibs&Lācis” krēslu „Black FXZ”
vērtība ir ergonomika un dizains, bet
īpašākais – to savienojumi.
• „Novada labākais darba devējs” –
uzņēmums, kas veicina darbinieku
attīstību, – SIA „VITA mārkets”.
Uzņēmums nodrošina 900 darbavietas Latvijas iedzīvotājiem visos
reģionos. 2016.gadā uzņēmums uzsāka darbu pie atalgojuma un motivācijas sistēmas pilnveidošanas un
jauno darbinieku piesaistes.
• „Novada aizrautība” – uzņēmums,
kas ir veicis ieguldījumu Siguldas
novada attīstībā, popularizēšanā un
nav klasificējies nevienā no iepriekšminētajām kategorijām, – SIA „CSS
Alpine”, piedzīvojumu parks „Tarzāns”. „Tarzāns” ir lielākais piedzīvojumu parks Baltijā. 2016.gadā tika
atklāti divi jauni parki – Jūrmalā un
Liepājā. Visos parkos tiek izmantota
augstākās drošības pakāpes pastāvīgās sasaistes drošības sistēma. Izbūvētas jaunas atrakcijas – „Lielais
lēciens” un „Kāpiens”.
Konkurss „Siguldas novada Uzņēmēju
Gada balva” norisinājās jau otro reizi.
Pretendentus Siguldas novada Uzņēmēju Gada balvai vienpadsmit nominācijās
tika aicināti izvirzīt novada iedzīvotāji.
Iesniegtos pieteikumus izvērtēja kompetenta vērtēšanas komisija – nozares
eksperti.

Aicina piedalīties sabiedriskajā
apspriešanā par skolas ēkas
pārbūvi un jauna mācību korpusa
būvniecību Ata Kronvalda ielā 7
Līdz 2017.gada 9.janvārim norisinās publiskā apspriešana skolas ēkas
pārbūves un jauna mācību korpusa būvniecības iecerei Ata Kronvalda
ielā 7, kur saskaņā ar Siguldas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju nākotnē atradīsies Siguldas Valsts ģimnāzija. Būvniecības ieceres
prezentācijas pasākums notiks 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Siguldas
novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.
Skolas ēkas Ata Kronvalda ielā 7 atjaunošana paredz 22 mācību kabinetu pārbūvi, spoguļu zāles, mākslas darbnīcas un izstāžu galerijas izveidi, kā arī garderobes un labierīcību pārbūvi. Savukārt jaunajā skolas korpusā plānots izbūvēt 12
mācību klases, pedagogu kabinetus, ēdamzāli, jaunu skolas aktu zāli, bibliotēku, liftu, labierīcības, tehniskās telpas un palīgtelpas. Tāpat būvprojekts paredz
izveidot labiekārtotu, slēgtu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno
ieeju skolā.
Siguldas novada iedzīvotāji iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā
skaitā vizuālo risinājumu un skaidrojošo aprakstu, var pašvaldības interneta
vietnē www.sigulda.lv, sadaļā „Būvniecība” – „Plānošana” – „Aktuāli paziņojumi”, kā arī Siguldas novada Būvvaldē Zinātnes ielā 7.

Pašvaldība plāno skolas ēkas pārbūvi un jauna mācību korpusa būvniecību Ata Kronvalda ielā 7, kur nākotnē atradīsies Siguldas Valsts ģimnāzija (vizualizācija)

Apstiprināti Eiropas Gastronomijas
reģiona oficiālie suvenīri
Nodibinājuma „Rīgas Tūrisma attīstības birojs” (zīmols „Live Riga”), Siguldas, Cēsu un Valmieras pašvaldības, kā arī Gaujas Nacionālā parka tūrisma
klastera rīkotā konkursa „Rīgas–Gaujas reģiona – 2017.gada Eiropas Gastronomijas reģiona – oficiālais suvenīrs” rezultātā pasludināti trīs oficiālie
suvenīri, kas atbilst reģiona nodefinētajai tēmai „Ar dabu šķīvī”: bērzu sulas sīrups, augu tējas un rabarberu, cidoniju sukādes.
Bērzu sulas sīrupu piegādās SIA „Kainaži”, augu tējas – ZS „Doktus”, savukārt
rabarberu un cidoniju sukādes – SIA „Rāmkalni Nordeco”. Oficiālie suvenīri būs
pieejami piecos Rīgas, Siguldas, Valmieras un Cēsu tūrisma informācijas centros,
kā arī kalpos pašvaldību reprezentācijas vajadzībām.
Konkursa žūrijā bija pārstāvji gan no Rīgas Tūrisma attīstības biroja, gan reģiona
pašvaldībām, kā arī tika pieaicināti viesmīlības un ēdināšanas eksperti.
Jau ziņots, Rīgas–Gaujas reģions ieguvis iespēju 2017.gadā kļūt par Eiropas Gastronomijas reģionu, un nākamajā gadā plānota plaša pasākumu programma, kas
tiks atklāta 14.janvārī Rīgā un 28.janvārī Siguldā.
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Izstrādāts noteikumu projekts
skolēnu uzņemšanai Siguldas pilsētas
vispārizglītojošo skolu 1.klasēs
Ņemot vērā pēdējos gados aizvien pieaugošo pirmklasnieku skaitu Siguldas pilsētas skolās, izstrādāts projekts jauniem noteikumiem par
skolēnu uzņemšanu vispārizglītojošo skolu 1.klasēs, kas nosaka uzņemšanas prioritātes, kā arī paredz iespēju bērnu mācībām 1.klasē reģistrēt elektroniski, tādējādi ļaujot izvairīties no rindu veidošanās pie
mācību iestādēm, uzsākot bērnu reģistrāciju.
Lai apspriestu pašvaldības speciālistu sagatavoto noteikumu projektu par
skolēnu uzņemšanu Siguldas pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klasēs, kā arī
skaidrotu jauno kārtību, decembra sākumā Domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa tikās ar topošo pirmklasnieku vecākiem. Tikšanās laikā L.Sausiņa iepazīstināja vecākus ar pirmklasnieku skaita izmaiņām, norādot, ka prognozējamais Siguldas novadā
deklarēto bērnu skaits, kuri 2017.gada rudenī vēlēsies uzsākt skolas gaitas
pilsētas skolu 1.klasēs, ir aptuveni 190–200 bērnu. Ņemot vērā izglītības iestāžu telpu kapacitāti, nākamajā gadā Siguldas skolās varēs uzņemt vismaz 230
pirmklasniekus – trīs 1.klasēs Laurenču sākumskolā, trīs 1.klasēs Siguldas
1.pamatskolā un četrās 1.klasēs Siguldas pilsētas vidusskolā.
Jaunie noteikumi paredz, ka bērnus mācībām 1.klasē 2017./2018.mācību gadā
varēs pieteikt no 2017.gada 1.marta plkst.8.00, iesniedzot iesniegumu klātienē – izvēlētajā skolā – vai elektroniski pašvaldības e-pakalpojumu portālā
e.sigulda.lv. Topošo pirmklasnieku, kuram kādā no pilsētas skolām jau mācās
brāļi vai māsas, pieteikšana norisināsies no 10.februāra. Veidojot potenciālo
pirmklasnieku reģistru, elektroniski un klātienē saņemtie iesniegumi tiks apvienoti pēc rāvējslēdzēja principa.
Saistošo noteikumu projektā ir noteikts, ka uzņemšanai Siguldas pilsētas skolās būs vairākas prioritātes:
• novadā deklarēto attiecīgās skolas skolēnu brāļiem, māsām un pedagogu
bērniem;
• novadā deklarētiem bērniem (ar nosacījumu, ka bērns un vismaz viens no
vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim);
• pēc 2016.gada 31.decembra novadā deklarētiem bērniem (ar nosacījumu,
ka bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Siguldas novadā);
• citos novados deklarētiem bērniem, kuriem māsa vai brālis jau ir uzņemts
kādā no Siguldas skolām;
• citos novados deklarētiem bērniem.
Topošo pirmklasnieku vecāki pašvaldības piedāvāto kārtību akceptēja, lūdzot
iekļaut kritēriju, ka bērnu drīkst reģistrēt 1.klasei tikai vienā mācību iestādē. Apspriestais noteikumu projekts tika apstiprināts 14.decembra Siguldas
novada Domes sēdē un pēc tam nosūtīts saskaņošanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā.
2017.gada februārī Siguldas 1.pamatskolā, Siguldas pilsētas vidusskolā un
Laurenču sākumskolā topošo pirmklasnieku vecāki tiks iepazīstināti ar skolu
izglītības programmām un ārpusstundu piedāvājumu, kā arī vecākiem tiks
skaidrota uzņemšanas kārtība un sniegtas konsultācijas par iespēju veikt
elektronisku pieteikšanos. Informācija par sapulcēm tiks publicēta pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv, kā arī izplatīta Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ziņas īsumā
Mores pamatskolai jauna direktore

No 1.decembra darbu Mores pamatskolas direktores amatā uzsākusi Tīna
Blūma, kura par saviem tuvākajiem
mērķiem nospraudusi Mores pamatskolas sagatavošanu akreditācijai, bet par
nākamo gadu izaicinājumiem direktore
nosauc skolas izglītības piedāvājuma
paplašināšanu, piedāvājot jaukto pirmsskolas grupu bērniem no divu līdz četru
gadu vecumam, kā arī realizējot profesionālās pamatizglītības programmu speciālajā izglītībā jaunveidojamajā Mores
Amatu mājā, sniedzot iespēju bērniem ar
speciālām vajadzībām pēc pamatizglītības ieguves apgūt profesionālās iemaņas.
Tāpat tiks popularizēta vispārizglītojošo
izglītības programmu apguve Mores pamatskolā.
Tīna Blūma absolvējusi Banku augstskolu un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar finanšu sektoru – darbs
SEB bankas Mārketinga un sabiedrisko
attiecību nodaļā un apdrošināšanas brokerī „Baltolink”, strādājot ar starptautisko apdrošināšanas tirgu. Vēlāk Tīna
Blūma pieņēmusi izaicinošu lēmumu
strādāt izglītības nozarē, uzsākot darbu
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā (vēlāk
Priekuļu tehnikuma struktūrvienība) direktora vietnieces amatā audzināšanas
un mācību darbā.

Siguldieši varēs apgūt bridžu

No nākamā gada janvāra darbu sāks
Siguldas Bridža klubs un bridža pulciņi
Siguldas novada Jaunrades centrā un
Siguldas 1.pamatskolā. Apgūt intelektuālo kāršu spēli – bridžu – aicināti vecāko
klašu skolēni un pieaugušie. Priekšzināšanas nav nepieciešamas.
Vecāko klašu skolēni no 11.janvāra aicināti uz bridža pulciņiem, kurus vadīs
pasaules meistars sporta bridžā Kārlis
Rubins. Bridža pulciņa nodarbības Siguldas 1.pamatskolā notiks trešdienās
plkst.13.25, Siguldas novada Jaunrades centrā nodarbības notiks trešdienās
plkst.16.00.
Savukārt pieaugušie aicināti iesaistīties
Siguldas Bridža klubā, kura tikšanās

Siguldiešiem panākumi starptautiskās robotikas sacensībās
un elektronikas konkursā Latvijā
Siguldas novada Jaunrades centra
elektronikas un mehatronikas pulciņu dalībnieki saņēmuši godalgas
pasaulē lielākajās sacensībās robotikā un elektronikā „Robotex”,
kas norisinājās Tallinā, kā arī Latvijas elektronikas pulciņu konkursā „Elektronikas diena 2016”.
Decembra sākumā Jaunrades centra
komanda piedalījās pasaulē lielākajās elektronikas un robotikas sacen-

sībās „Robotex 2016” Tallinā, kur
pulcējās vairāk nekā 2600 robotu būvētāju no 23 valstīm. Uz sacensībām
kopā ar elektronikas un mehatronikas pulciņu vadītāju Edgaru Bajarunu devās septiņi Siguldas novada
pārstāvji: Andris Jenerts, Eduards
Šķesteris un Dairis Irbe no Siguldas
pilsētas vidusskolas, Artūrs Dzenis un Mārtiņš Zemlītis no Siguldas
Valsts ģimnāzijas, Ingus Valheims un
Emīls Aizupietis no Siguldas 1.pa-

matskolas. Skolēnu, pieaugušo un
universitāšu komandu uzbūvēto 95
robotu konkurencē sacensību kategorijā „Folkrace” pirmo vietu ieguva
Andra Jenerta pilotētais robots, otro
vietu – Daira Irbes robots.
Arī Latvijas elektronikas novirziena
pulciņu konkursā „Elektronikas diena 2016”, kas 8.decembrī norisinājās
Rīgas Tehniskajā koledžā, Siguldas
novada Jaunrades centra komanda
tika augstu novērtēta – siguldiešu

norisināsies katru trešdienu plkst.18.30
Siguldas novada Jaunrades centrā. Klubu vadīs Guntra Purmale un pasaules
meistars sporta bridžā Kārlis Rubins.
Nodarbību maksa: bērniem un jauniešiem – bez maksas, pieaugušajiem –
3 eiro par nodarbību.

Siguldas Valsts ģimnāzijā viesojas
kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs

Decembra sākumā Siguldas Valsts
ģimnāzijā ar lielu interesi tika sagaidīts viens no atraktīvākajiem Latvijas
Universitātes Fizikas un matemātikas
fakultātes asociētajiem profesoriem
kvantu fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs. Skolēniem bija iespēja izzināt visu, sākot no
elementārdaļiņām līdz Lielajam hadronu paātrinātājam un gravitācijas viļņu
uztveršanai, vienkāršā, saistošā valodā.

Noskaidroti patriotiskās spēles „Jaunie Rīgas sargi” uzvarētāji Siguldas
novadā

Decembra sākumā Siguldas novada Mores kauju parkā norisinājās patriotiskā
piedzīvojumu un izaicinājumu spēle
„Jaunie Rīgas sargi”, kurā tika simulētas
1918. un 1919.gada Brīvības cīņas, parādot jauniešiem notikumus, kas bija par
pamatu Latvijas valsts izveidei. Spēlē
Siguldas novadā piedalījās 16 Latvijas
skolu komandas, to skaitā 11 no Siguldas novada. Pirmo vietu spēlē „Jaunie
Rīgas sargi” Siguldas novadā ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.a klases komanda „Vētras putni”, kuras sastāvā bija
Madis Ciglis, Magda Cigle (10.b klase),
Linards Krastiņš, Monta Meistere, Nauris Strautnieks, Justīne Timermane (klases audzinātāja Inese Berga). Otro vietu
izcīnīja Rīgas 22.vidusskolas komanda
„Bruņurupuči”. Arī trešo vietu ieguva Siguldas novada skolēni – Siguldas Valsts
ģimnāzijas 9.c klases komanda „Piparmētras”, kuras sastāvā bija Roberts
Bērze, Elizabete Brača, Līva Brēmane,
Renārs Knēža, Oto Laiva, Rihards Liekniņš un Aivita Mūze (klases audzinātāja
Indra Upīte-Dambīte). Uzvarētājiem balvā – brauciens uz Gaisa spēku aviācijas
bāzi Lielvārdē.

komanda ieguva pirmo vietu. Jaunrades centra elektronikas pulciņa dalībnieki Andris Jenerts un Eduards
Šķesteris 9.–12.klašu audzēkņu konkurencē ieguva labāko vērtējumu par
augstākajā sarežģītības pakāpē veiktu modeļa konstruēšanu ar gaismas
diodēm, mikroshēmām, rezistoriem
un kondensatoriem.
Siguldas novada Jaunrades centra
elektronikas, mehatronikas, lidmodelisma, Lego robotikas un motodarbnīcas pulciņos bērni un jaunieši var
apgūt elektroniku interesantā veidā.
Visas Siguldas novada Jaunrades
centra nodarbības ir bez maksas.
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Pašvaldība nākamgad atbalstīs
vairākus festivālus
Siguldas novada festivālu mērķprogrammas līdzfinansēšanas konkursā, kas noslēdzās novembra beigās, tika saņemti astoņi pieteikumi. Festivālu mērķprogrammas
komisija par 2017.gadā atbalstāmiem atzina vairākus pieteikumus, paredzot līdzfinansējumu līdz 50% no attiecīgā festivāla kopējām izmaksām. Kopējais pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs festivāliem 2017.gadā būs 40 200 eiro.
Pašvaldības atbalstu saņēma:
• Skaņu un garšu festivāls, ko organizē biedrība „Primavera Sound”. Plānots, ka festivāls
norisināsies 12.augustā Siguldas Jaunās pils dārzā. Festivāls piedāvās Latvijas un ārvalstu mūziķu programmas un šefpavāru gatavotas delikateses;
• nodibinājuma „Māras loks” organizētās vasaras saulgriežu svinības, kas jau vienpadsmito reizi notiks Turaidas muzejrezervātā. Tās plānotas kā starptautiskā folkloras festivāla
„Baltica 2018” noslēguma pasākuma modelēšana, visas nakts garumā piedāvājot izdzīvot
senās vasaras saulgriežu tradīcijas;
• biedrības „SK NUKI” organizētais mūzikas festivāls „Pagalms”, kas norisināsies no
16. līdz 18.jūnijam Siguldas pagasta „Sviestkalnos”. Festivāls pulcēs latviešu un ārvalstu
jaunos mūziķus, kuri muzicē dažādos žanros;
• „Sunset Festival”, ko organizē biedrība „Pasaules mūzika” sadarbībā ar SIA „L-Tips agency”. Plānots, ka festivāla ietvaros Siguldā notiks četri līdz pieci pasaulē atzītu mūziķu
koncerti.

Turpinās koncertzāles
„Baltais Flīģelis” 16.koncertsezona
Koncertzāle „Baltais Flīģelis” 16.koncertsezonas ziemas sezonā piedāvās
daudzveidīgas koncertprogrammas profesionālu mūziķu izpildījumā.
Latvijas tūres ietvaros ziemas sezonu janvārī uzsāks rokenrola programma „Big Al
& The Jockers”. Februārī – koncerta „Ziemas šūpulī” centrā – latviešu komponistu,
klasiķu solodziesmu atskaņojums inovatīva kameransambļa sastāvā, sadarbojoties
Rīgas Saksofonu kvartetam un Kristīnei Gailītei. Gaidāma arī dokumentāla kustību
izrāde par leģendāro Cimdu Jetiņu, viņai veltīts vakars un cimdu izstāde. Savukārt
„Tango sin Quinto” un Aijas Vītoliņas koncertā skanēs dziesmas dažādās valodās un
stilos – no populāriem tango skaņdarbiem līdz nepazīstamām ladino kompozīcijām.
Martā Siguldā viesosies kamermūzikas programma „Mūza. Ie[kā]rota” – koncertstāsts par sievietēm, kuras iedvesmojušas dižos prātus.
Aprīlis piedāvās Aijas Andrejevas un grupas „Astro’n’out” koncertprogrammas, kā
arī iespēju satikt Sergeju Jēgeru un „Trio Art-i-shock” neparastās lomās koncertizrādē „Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”. Mēneša noslēgumā tiks atzīmēta Starptautiskā dejas un Starptautiskā džeza diena ar Baltijas džezmeņu „Tree Stones Quartet”
koncertu.
Biļetes var iegādāties „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un Siguldas novada
Kultūras centra biļešu kasē Raiņa ielā 3.

Siguldas novadā notiks Lūgšanu nedēļa
par kristiešu vienotību pasaulē
No 18. līdz 25.janvārim ikgadējās starptautiskās Lūgšanu nedēļas laikā, ko organizē Pasaules Baznīcu padome un Vatikāns, tāpat kā citur Latvijā un pasaulē, Siguldas novadā ik dienu notiks ekumēniski dievkalpojumi Siguldas un apkārtnes dievnamos un 19.janvārī otrās Siguldas novada Lūgšanu brokastis.
Uz Lūgšanu brokastīm tiek aicināti dažādu jomu pārstāvji, uzņēmēji un sabiedrības līderi,
lai sarunātos par svarīgo Siguldas novadam un lūgtu Dieva svētību darbiem. Aicinātie
ar savu dalības maksu segs pasākuma izmaksas un piedalīsies Siguldas novada daudzbērnu ģimeņu vasaras nometnes apmaksā. Lūgšanu brokastis organizē Siguldas novada
kristīgās draudzes sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un labdarības biedrību „Nāc
gaismā”.
Jau trešo gadu Lūgšanu nedēļas dievkalpojumi notiks dažādos novada un apkārtnes draudžu dievnamos, kuros aicināts piedalīties ikviens novadnieks:
• 18.janvārī plkst.19.00 Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
• 19.janvārī plkst.19.00 Siguldas baptistu draudzes namā Gāles ielā 10;
• 20.janvārī plkst.19.00 Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
• 21.janvārī plkst.13.00 Septītās dienas adventistu Siguldas draudzē Pērkona ielā 19;
• 22.janvārī plkst.13.00 Mālpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
• 23.janvārī plkst.16.00 Siguldas slimnīcas kapelā;
• 24.janvārī plkst.19.00 Siguldas baptistu draudzes namā Gāles ielā 10;
• 25.janvārī plkst.19.00 Siguldas Romas katoļu baznīcā.

Teātra mēnesis Siguldas pagasta
Kultūras namā
Janvārī, uzsākot darbu pēc remonta, Si- 26112886. Plkst.15.00 ikviens teātra interesents aicināts uz teatrāli muzikālu brīdi
guldas pagasta Kultūras nams aicinās
apmeklētājus uz teātra mākslai veltī- pie Felicitai Ertnerei veidotā pieminekļa
„Žests” Institūta ielā 5A, bet plkst.15.30
tiem pasākumiem.
12.janvārī plkst.19.00 sarunu cikla
„Mana laimes formula” ietvaros uz sarunu
par teātri, skatuves aizkulisēm un mūziku aicinās aktieris Kaspars Pūce un mūziķis Valts Pūce. Ieejas maksa – 2 eiro.
15.janvārī notiks „Felicitas diena
teātramīļiem”. Šis notikums ir veltījums
novadniecei, režisorei un teātra pedagoģei
Felicitai Ertnerei (1891–1975). Felicita
Ertnere strādājusi Rīgas Tautas augstskolas dramatiskajā studijā un 30 gadus
kā kustību konsultante, režisore un teātra pedagoģe bijusi Eduarda Smiļģa
līdzgaitniece Dailes teātrī. Jau vairākus
gadus Felicitas dienā Rīgā pie režisores
mazmeitas pulcējas viņas audzēkņi, bet
Eduarda Smiļģa Teātra muzejā notiek
viņas daiļradei veltīti sarīkojumi un izstādes. Šogad Felicitas dienas svinēšana
pirmo reizi notiks Siguldā. Plkst.12.00,
turpinot Felicitas Ertneres misiju – aktieru meistarības pilnveidi, notiks aktrises
un teātra pedagoģes Zanes Daudziņas
meistardarbnīca Siguldas un apkārtnes
amatierteātru aktieriem „Tēls. Runa.
Notikums”, kurai dalībnieki var pieteikties līdz 5.janvārim, zvanot uz tālruni

aizsāksies sarunas pie kafijas tases un
tikšanās ar režisores audzēkņiem – Dailes teātra aktieriem, teātra zinātniekiem,
to skaitā Viktoru Hausmani, monogrāfijas „Sarunas ar Felicitu Ertneri” autoru,
un Eduarda Smiļģa Teātra muzeja darbiniekiem. Sarunu vadīs novadniece, teātra
zinātniece Guna Zeltiņa. Sarīkojuma noslēgumā – Pierīgas amatierteātru skates
uzvarētāju apbalvošana.
Dalība – bez maksas.
20.janvārī plkst.19.00 uz Kultūras nama
skatuves būs skatāma Dailes teātra viesizrāde pēc Ērika Hānberga darbu motīviem „Ērtas dzīvošanas mirklīši”. Izrādē,
ko tās režisors Kārlis Auškāps nodēvējis
par „septiņiem omulīgiem vingrojumiem
vienā cēlienā”, lomās redzēsiet Olgu Dreģi,
Ilzi Vazdiku, Lidiju Pupuri, Pēteri Liepiņu,
Juri Strengu, Gunāru Placēnu, Āri Rozentālu, Juri Kalniņu un Baibu Indriksoni.
Biļetes cena – 7, 9 un 10 eiro;
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro atlaide, iegādājoties biļeti Siguldas
novada Kultūras centra biļešu kasē Raiņa
ielā 3. Biļetes pieejamas arī „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un stundu pirms
izrādes – norises vietā.

Siguldā darbojas Mākslas darbu tirgus
Līdz 8.janvārim katru dienu no plkst.9.00 līdz 18.00 Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrā atvērts Mākslas darbu tirgus, kura laikā novadniekiem
par pieejamām cenām ir iespēja iegādāties latviešu mākslinieku darbus –
gleznas, rotaslietas un dizaina priekšmetus.
Mākslas darbu tirgū pieejami Zinaīdas Ceskes, Dinas Dubiņas, Ineses Birģeles, Ingas Jurānes, Ingemāra Treija, Maritas Motivānes, Diānas Gelmanes, Anitas Putniņas, Viktorijas
Kosenko, Madaras Zemītes un Irēnas Greivules autordarbi.
Mākslas darbu tirgus Siguldā norisinās jau trešo gadu – tas guvis lielu novadnieku atsaucību, jo tā ir lieliska iespēja iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvaniņas.
Līdztekus mākslinieku darbiem, Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā pieejami
arī dažādi Siguldas suvenīri – krūzes, termokrūzes, rakstāmpiederumi, aproces, velo aksesuāri un citi.

Turaidas muzejrezervāts iegūst Kultūras
ministrijas Izcilības balvu kultūrā
Decembra vidū īpašā apbalvošanas
ceremonijā Latvijas Mākslas akadēmijā tika paziņoti 2016.gada Izcilības balvas kultūrā laureāti – Turaidas muzejrezervāts, mākslinieki
Rasa un Raitis Šmiti un diriģents
Andris Nelsons. Katrs laureāts saņēma mākslinieka Kristapa Andersona
veidotu balvu, kā arī naudas prēmiju
7000 eiro apmērā.
Turaidas muzejrezervātam balva tika
piešķirta par iegūto galveno balvu Eiropas Kultūras tūrisma tīkla konkursā
„Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016”, kas vainago muzejrezervāta

ilggadēju, neatlaidīgu un sistemātisku
darbu nemateriālā kultūras mantojuma – tradīciju un prasmju – saglabāšanā,
pētniecībā un popularizēšanā, izveidojot
Turaidu par vienu no iecienītākajiem
starptautiskā un vietējā kultūras tūrisma galamērķiem.
Izcilības balva kultūrā iedibināta
2014.gadā pēc kultūras ministres Daces
Melbārdes aicinājuma, Latvijas Radošo
savienību padomes iniciatīvas un ar Nacionālās kultūras padomes atbalstu, lai
godinātu Latvijas kultūras īpašus sasniegumus ar starptautisku rezonansi
un nozīmīgu ietekmi uz kultūras procesu
attīstību Latvijā.
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Siguldā pulcēsies pasaules labākie
kamaniņu braucēji

Siguldas Sporta skolas aktualitātes

• Novembra beigās skolas U16 puišu basketbola komanda piedalījās Latvijas–
No 2017.gada 13. līdz 15.janvārim jau 25.reizi Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
Lietuvas–Igaunijas–Somijas
jaunatnes
tiek organizēts Viessmann Pasaules kauss un BMW sprinta Pasaules kauss kamabasketbola
līgas
pirmajā
posmā,
kas noniņu sportā.
tika Jelgavā. Trīs dienu laikā siguldieši
aizvadīja četras spēles, visās izcīnot uzLatvijas sportisti šajās sacensībās cīnīsies ar Vācijas, Austrijas, Itālijas, Krievijas, Kanāvaru, kas nodrošināja pirmo vietu šajā
das, ASV, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Čehijas, Ukrainas, Šveices, Indijas un Francijas
posmā. Pārspētas tika Jelgavas, Rīga/
atlētiem.
Pārdaugava, Akmenes (Lietuva) un
Latviju Viessmann Pasaules kausa posmā pārstāvēs trīs divnieku ekipāžas: Andris Šics/
Tarvas/Rakveres (Igaunija) komandas.
Juris Šics, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš un Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs. SieRezultatīvākais Siguldas komandā bija
viešu konkurencē par goda pjedestālu cīnīsies Elīza Cauce, Ulla Zirne un Kendija AparjoRoberts Bērze (vidēji 27,25 punkti spēlē).
de, bet vīriešu konkurencē ātrumu un meistarību demonstrēs Riks Kristens Rozītis, Ar• Novembra beigās vieglatlētikas ziemas
tūrs Dārznieks, Inārs Kivlenieks, Kristaps Mauriņš un Kristers Aparjods.
sezonas atklāšanas sacensībās LimbaSacensību sākums 13.janvārī plkst.9.30 – sportisti cīnīsies Nāciju kausā par kvalifikāciju
žos startēja U16 un U14 vecuma grupas.
jeb iespēju piedalīties Viessmann Pasaules kausa sestajā posmā un BMW sprinta PasauU16 grupā (2002.–2003.gadā dzimušie)
les kausa trešajā posmā.
ar lielisku personīgo rekordu 60 metros –
14.janvārī plkst.8.40 pirmos braucienus aizvadīs divvietīgās ekipāžas. Plkst.9.50 norisi7,3 sekundēm – uzvarēja Artūrs Šķesnāsies divvietīgo ekipāžu otrais brauciens. Plkst.11.10 pirmais brauciens sievietēm, otrais
ters, bet rezultāts 26,1 sekunde viņam
brauciens – plkst.12.30.
deva otro vietu 200 metros. Meitenēm
15.janvārī, sacensību noslēdzošajā dienā, plkst.9.20 pirmais brauciens vīriešiem,
šajā vecuma grupā otrā vieta 800 metplkst.10.55 – otrais brauciens. Sacensību noslēgumā BMW sprinta Pasaules kauss divru skrējienā Esterei Vīksnei. U14 gruvietīgajām ekipāžām plkst.12.20, BMW sprinta Pasaules kauss sievietēm plkst.12.55, bet
pā (2004.–2005.gadā dzimušie) Dārtai
vīriešiem – plkst.13.35, kurā dalībnieki aizvadīs tikai vienu braucienu.
Auziņai pirmā vieta 600 metros (1:55,0),
Pēc sacensību braucieniem norisināsies apbalvošanas ceremonijas. Sacensību starplaikos
Martai Balanasai – otrā vieta 600 metru
būs pasākumi bērniem, dažādas atrakcijas un loterijas.
distancē (1:55,5), Jānim Kravalim – treIeeja – bez maksas.
šā vieta 600 metros (1:54,4) un Kristīnei
Urtānei – trešā vieta 200 metru distancē.
• Savukārt jaunākajiem vieglatlētiem ziemas sezona Limbažos sākās 2.decembrī.
22.janvārī plkst.10.40 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4 norisināsies tradicioU10
grupā (2008.–2009.gadā dzimušie)
nālais tautas slēpojums „Sigulda 2017”, kurā aicināti piedalīties kā distanču slēpoOskaram
Švarckopfam – otrā vieta 300
šanas meistari, tā entuziasti un iesācēji.
metru distancē (59,7). U12 grupā (2006.–
2007.gadā dzimušie) Jānim Stūrītim
Atbilstoši vecuma grupai un slēpošanas iemaņām dalībnieki varēs izvēlēties kādu no sapirmā vieta 600 metru distancē (1:59,9),
censību distancēm: 0,4 kilometri, 6 kilometri, 9 kilometri, 16 kilometri un 24 kilometri.
otrā vieta 60 metros (9,0) un trešā vieta
Distances plānotas brīvajā stilā ar kopējo startu; ja sniega segas biezums būs pietiekams,
tāllēkšanā (3,96 metri), Dārtai Neimabūs pieejama arī klasikas sliede. Darbosies slēpju noma.
nei – pirmā vieta tāllēkšanā (3,82 metDalības maksa: piesakoties līdz 20.janvārim – no 6 līdz 8 eiro atkarībā no vecuma grupas,
ri), Nikolai Bundei otrā vieta tāllēkšanā
piesakoties pēc 20.janvāra un sacensību dienā – no 8 līdz 11 eiro.
Siguldas novada ie(3,76 metri), Jasmīnei Strodei otrā vieta
dzīvotāja ID kartes īpašniekiem, reģistrējoties Fischer Slēpošanas centrā, 20% atlaide līdz
600 metru distancē (2:04,0), Leldei Kron20.janvārim. Bērniem līdz 10 gadu vecumam – dalība bez maksas.
tālei otrā vieta divu kilogramu lodes grūšanā (6,08 metri), Ketai Keitai Zeltiņai
trešā vieta 200 metru distancē (34,0) un
trešā vieta 600 metros (2:11,0). Savukārt
stafetes skrējienā Siguldas I komanda
5.janvārī Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4 notiks slēpošanas seriāla „Sigul(Jānis
Stūrītis, Ņikita Morozovs, Jasmīdas ziemas apļi 2017” pirmais posms.

Notiks tautas slēpojums „Sigulda 2017”

Notiks slēpošanas seriāls
„Siguldas ziemas apļi 2017”

Pēc veiksmīgi aizvadītas pagājušā gada ziemas sezonas turpināsies „Siguldas ziemas apļu”
treniņslēpojumi, kas notiks pēc līdzīga principa kā skriešanas un nūjošanas seriāls „Siguldas apļi”, proti, katras vecuma grupas dalībnieki slēpos savu distanci noteiktā laika
limita ietvaros.
Slēpošanas seriāls norisināsies piecos posmos: 5.janvārī, 19.janvārī, 2.februārī, 16.februārī
un 2.martā. Atkarībā no laikapstākļiem slēpojumu datumos iespējamas izmaiņas – aktuālā informācija būs pieejama pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv. Treniņslēpojumos tiek dots brīvais starts no plkst.17.30 līdz 19.00. Dalībnieku čipu izsniegšana – no
plkst.17.00. Dalība – bez maksas.
Pieteikties treniņslēpojumiem var interneta vietnē www.ba2.lv, aizpildot dalībnieka anketu, kā arī norises vietā pirms treniņslēpojuma. Slēpošanas seriālu „Siguldas ziemas apļi”
organizē Siguldas novada pašvaldības Sporta pārvalde.

Aizvadītas Siguldas novada skolu
sacensības basketbolā

8.decembrī Siguldas Sporta skolā risinājās Siguldas novada skolu sacensības basketbolā D vecuma grupā (2005.–2006.gadā dzimuši jaunieši). Piedalījās četras komandas puišu konkurencē un divas – meiteņu konkurencē.

Puišu konkurencē pirmo vietu ieguva Siguldas pilsētas vidusskolas puišu komanda, otrajā
vietā – Siguldas 1.pamatskolas komanda, trešajā vietā – Allažu pamatskolas komanda, bet
ceturtajā vietā – Laurenču sākumskolas komanda.
Meiteņu komandu konkurencē pirmā vieta Siguldas 1.pamatskolas komandai, otrā vieta –
Siguldas pilsētas vidusskolas meiteņu komandai.

ne Strode, Keta Keita Zeltiņa) izcīnīja
otro vietu.
• 6.decembrī Siguldas Sporta skolā norisinājās tradicionālais pasākums skolas
jaunuzņemtajiem audzēkņiem – „Jaunais sportists”, kura laikā vairāk nekā
100 šogad uzņemtajiem skolas audzēkņiem tika pasniegtas piemiņas medaļas,
kas apliecina viņu pievienošanos Siguldas novada jauno sportistu pulkam.
Pasākumā pulcējās 2016./2017.mācību
gada sākumsagatavošanas grupu audzēkņi, kuri šogad uzsākuši mācības basketbola nodaļas treneru Leldes Bērziņas
un Mareka Veica grupās, badmintona nodaļas trenera Uvja Kronenberga grupā,
vieglatlētikas nodaļas treneres Solveigas
Ziediņas grupā un distanču slēpošanas
nodaļas trenera Kaspara Kārkliņa grupā. Pasākuma laikā tika pildīti „EUROFIT” testi un bija iespēja iepazīties citam
ar citu.
Siguldas sporta skolā 410 audzēkņi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, 67 – interešu izglītības
programmas. 2017.gadā skola plāno akreditēt profesionālās ievirzes programmu arī peldēšanā un orientēšanās sportā.
• Decembra sākumā Siguldā tika noskaidroti Latvijas junioru čempioni badmintonā. Par Latvijas junioru čempioni kļuva
Siguldas Sporta skolas audzēkne Liāna
Lenceviča, izcīnot visas trīs iespējamās
zelta medaļas: jauktajās dubultspēlēs,
sieviešu vienspēlēs un dubultspēlēs. Sieviešu dubultspēlēs Liānas Lencevičas
pāriniece bija valmieriete Una Berga, bet
jauktajās dubultspēlēs – Siguldas Sporta
skolas audzēknis Kristaps Kalniņš, kurš
vīriešu vienspēlēs izcīnīja otro vietu. Vēl
medaļas junioru čempionātā ieguva siguldieši Ardis Daniels Bedrītis un Jānis
Norvelis (otrā vieta vīriešu dubultspēlēs),
Ardim Danielam Bedrītim arī bronza
vīriešu vienspēlēs. Sudrabs – Amandai
Azarovai sieviešu dubultspēlēs, spēlējot
pārī ar valmierieti Sandu Viskantu.

Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centra
jaunais nosaukums – Fischer Slēpošanas centrs
15.decembrī notika Fischer Slēpošanas
centra (iepriekš – Siguldas Sporta un
aktīvās atpūtas centrs) atklāšana ar jauno nosaukumu.
Fischer Slēpošanas centrā pieejamas dažādu garumu un grūtības distanču slēpošanas trases: 1,2 kilometrus garš aplis
slēpošanas baudītājiem, 700 metru garš
aplis aktīvai slēpošanai un 200 metru
gara distanču slēpošanas trase iesācējiem.
Fischer Slēpošanas centrs apmeklētājiem
brīvdienās būs atvērts no plkst.10.00 līdz
20.00, slēpošanas centra servisa ēkā apmeklētājiem pieejama slēpju noma, serviss,
dušas un pirts.
2017.gadā Fischer Slēpošanas centrā plānoti vairāki jauninājumi un pasākumi, kas
būs interesanti dažādu vecumu sportistiem
un entuziastiem, un pirmais no tiem – skolēnu ziemas čempionāts „S! – Fischer 2017”

četros posmos, kurā aicinātas piedalīties
vispārizglītojošo skolu komandas no visas
Latvijas.
Trases izmantošanas maksa pieaugušajiem
dabīgā sniega sezonā – 2 eiro dienā,
Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 1,85 eiro dienā, bet skolēniem,
jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un pensionāriem,
uzrādot Siguldas novada
iedzīvotāja ID karti, bez maksas. Saldētās
distanču trases izmantošanas maksa pieaugušajiem – 5,50 eiro dienā,
Siguldas
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem –
1 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem –
4,95 eiro dienā, bet skolēniem, jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam un pensionāriem,
uzrādot
Siguldas novada iedzīvotāja
ID karti, bez maksas. Pieejams sezonas abonements par 110 eiro.
Siguldas novada
iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 55 eiro.

SABIEDRĪBA
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Jau gadu darbojas pašvaldības
Sociālo pakalpojumu centrs
Lai sekmētu sociālās jomas institūciju sadarbību un efektīvu sociālo pakalpojumu
nodrošinājumu un attīstību, pirms gada
tika izveidots mūsdienīgs pašvaldības Sociālo pakalpojumu centrs Rīgas ielā 1, kur
sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem vienuviet sniedz Sociālā dienesta Dienas centrs un sociālie darbinieki, biedrības
„Aicinājums tev” un „Cerību spārni”.
Gada laikā Dienas centru apmeklējuši vairāk nekā
4000 novadnieku, vidēji 330 iedzīvotāju mēnesī.
Biedrība „Aicinājums tev” sniedz sociālos pakalpojumus 20 klientiem, savukārt biedrības „Cerību
spārni” pakalpojumus saņēmuši 56 bērni un 42
pieaugušie ar invaliditāti.
Sociālo pakalpojumu centrā novada sociāli mazāk
aizsargātās iedzīvotāju grupas – pensionāri, pieaugušie un bērni ar invaliditāti, bezdarbnieki, maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes – var saņemt
sociālo palīdzību pie pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, piemēram, pieteikties pašvaldības pabalstiem vai asistenta pakalpojumiem personām ar
invaliditāti, nokārtot maznodrošinātas vai trūcīgas
personas statusu un saņemt tām paredzētus atvieglojumus vai saņemt palīdzību krīzes situācijās.
Tāpat Sociālo pakalpojumu centrā darbojas Dienas centrs, kas sniedz sociālo atbalstu – iespēju

iesaistīties kopienas aktivitātēs, dažādās interešu grupās, izglītojošās lekcijās un semināros, kā
arī dažādās nodarbībās, sākot no vingrošanas un
rokdarbiem līdz pat valodu apmācībai. Visi Dienas centra piedāvātie pakalpojumi iedzīvotājiem
ir bez maksas. Pašvaldības Dienas centrs koordinē gandrīz 20 biedrību, nevalstisko organizāciju
un atbalsta klubu darbu, kā arī nodrošina tās ar
telpām.
Sociālo pakalpojumu centrā darbojas arī sociālo
pakalpojumu sniedzēji – biedrība „Cerību spārni”,
kas nodrošina sociālos pakalpojumus bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, piemēram, ārstniecisko vingrošanu, mākslas, smilšu, mūzikas un
kustību terapiju, logopēda nodarbības, asistentu
pakalpojumus, atbalsta grupas vecākiem.
Tāpat Sociālo pakalpojumu centrā darbojas divi
pakalpojumu centri pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem – dienas aprūpes centrs un
specializētās darbnīcas –, ko nodrošina biedrības
„Aicinājums tev” un „Cerību spārni”. Šajās specializētajās darbnīcās klienti auž, šuj, gatavo sveces
un ziepes, kā arī ādas izstrādājumus, apgūst dažādus rokdarbus, izgatavo priekšmetus no akmens plastikas un māla, darbojas gaismas teātrī.
Tāpat tiek piedāvāts apgūt klavierspēles pamatus,
datorapmācību ar individuālu pieeju, kā arī ēdiena sagatavošanas pamatprasmes.

Pusgada laikā personalizēto ID karti
saņēmusi gandrīz puse deklarēto iedzīvotāju
Maija nogalē Siguldas novada pašvaldība
uzsāka jaunu, personalizētu Siguldas novadā deklarēto iedzīvotāju ID karšu izsniegšanu. Pusgada laikā jaunās ID kartes ir saņēmuši vairāk nekā 7400 novada iedzīvotāju
jeb turpat puse no visiem novadniekiem.

Jau ziņots, ka jaunā ID karšu programma ietver
lielāku personalizācijas pakāpi un plašāku pieejamo pakalpojumu klāstu – papildus tiem 200 pakalpojumu, kas novadniekiem pieejami ar atlaidēm,
iedzīvotāji ID karti var izmantot atvieglojumu saņemšanai Siguldas novada sabiedriskajā transportā, lasītāja kartes vietā novada bibliotēkās, bet drīzumā tā kalpos arī kā ieejas karte Siguldas novada
izglītības iestādēs, nodrošinot lielāku drošību bērniem. Tāpat kā līdz šim, ID kartes īpašnieki var saņemt vērā ņemamas priekšrocības, apmeklējot vai

piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos.
Ar visu plašo ID karšu programmas piedāvājumu
var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv vai zvanot uz bezmaksas tālruni 80000388.
ID karti Siguldas novadā deklarētie iedzīvotāji var
saņemt Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā Raiņa ielā 3 no pirmdienas līdz sestdienai,
kā arī Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā Ausekļa ielā 6, kas ir atvērts katru dienu, arī
brīvdienās, līdz plkst.18.00.
ID karti bez maksas var saņemt Siguldas novadā
deklarētie bērni no piecu gadu vecuma, novada
izglītības iestāžu audzēkņi, pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes un iedzīvotāji ar invaliditāti, kuriem kopā ar pieteikuma
anketu jāuzrāda arī attiecīgā apliecība vai izziņa.
Pārējiem par ID kartes izsniegšanu jāmaksā pieci
eiro.

Kadastrālo vērtību izmaiņas 2017.gadā

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju 2017.gadā zemei un ēkām kadastrālās vērtības nemainīsies. Tās mainīsies divos gadījumos – kultūrvēsturisko objektu un vairākstāvu
dzīvokļu vērtēšanā, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem Kadastrālās vērtēšanas noteikumos.

Grozījumi Kadastrālās vērtēšanas noteikumos paredz, ka apgrūtinājumu samazinošo koeficientu piemēro
valsts vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām būves fiziskais nolietojums ir lielāks par
30%, nevis visām, kā tas bija līdz šim. Tas nozīmē, ka atjaunotām kultūrvēsturiskajām ēkām, kurām
nolietojums būs līdz 30%, kadastrālā vērtība no 2017.gada pieaugs.
Kadastrālo vērtību izmaiņas skars arī vairākstāvu dzīvokļus daudzfunkcionālās ēkās. Šobrīd dzīvojamās
telpu grupas vērtība tiek samazināta, ja dzīvoklis atrodas pagrabstāvā vai pirmajā stāvā. Ja dzīvoklis ir
izvietots vairākos stāvos, vērtēšanai līdz šim tika izmantots zemākais piesaistes stāvs, bet turpmāk vērtības aprēķinā izmantos augstāko dzīvokļa piesaistes stāvu.
Atgādinām, ka speciālās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām lauku īpašumiem, kas lielāki
par trīs hektāriem, nākamgad pieaugs par 10%, ko paredz jau 2015.gadā veiktās Nekustamā īpašuma
nodokļa likuma izmaiņas.
Vairāk par kadastrālo vērtību aprēķinu var uzzināt interneta vietnē www.kadastralavertiba.lv.

Ziņas īsumā
Uzņēmējdarbības vide novadā attīstās

Novembrī organizējot pirmo Siguldas novada Uzņēmēju forumu, kas
pulcēja vairāk nekā 80 novada uzņēmējus, pašvaldība secināja, ka
pēdējo gadu laikā Siguldas novadā pieaug aktīvo uzņēmumu skaits:
2013.gadā Siguldas novadā bija reģistrēti 765 uzņēmumi, 2015.gadā –
jau 819 uzņēmumi. Vidējais novadā reģistrēto uzņēmumu apgrozījums gadā sasniedz aptuveni 253 miljonus eiro. Bezdarba līmenis
pēdējo četru gadu laikā novadā ir samazinājies no 6,1% līdz 5,1%, tādēļ uzņēmējiem, radot jaunas darbavietas, nereti ir liels izaicinājums
atrast piemērotu darbaspēku. Veicinot novada iedzīvotāju nodarbinātību, vidēji katru gadu novadā tiek radītas 100 jaunas darbavietas.

Palielinās nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi

Siguldas novada administratīvajā teritorijā ir 6598 zemes un būvju īpašumi, 3871 dzīvokļu īpašums, kopā 8336 nodokļa maksātāji.
2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins uz gada sākumu bija
1 584 003,72 eiro, Siguldas novada pašvaldības kopējie nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi uz 2016.gada 1.decembri ir 1 657 011,74
eiro, tajā skaitā par kārtējo gadu samaksāts 1 349 564,74 eiro, bet par
iepriekšējo gadu parādiem ieskaitīti 307 446,98 eiro, tajā skaitā nokavējuma nauda 87 178,03 eiro apmērā. Nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāds uz 1.decembri ir 649 616,56 eiro.

Zupas virtuvei maznodrošināto iedzīvotāju atbalstam
saziedoti vēl 1000 eiro

Siguldas ilggadējā sadraudzības biedrība „Stuhr-Sigulda Foerderkreis” (Vācija) ziedojusi vēl 1000 eiro Zupas virtuves nodrošināšanai
Siguldas novadā, kopā ziedojot jau 2000 eiro, kas ļauj maznodrošināto
iedzīvotāju atbalstam bez maksas piedāvāt siltu maltīti divas reizes
nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.00 – līdz pat aprīļa
beigām. Siguldas pilsētas tirgus laukuma autostāvlaukumā.

Aicina ziedot sociālā atbalsta centram „Cerību māja”

Bērnu centrs „Kā mājās” sadarbībā ar biedrību „Cerību spārni" aicina
novadniekus piedalīties labdarības akcijā, lai savāktu nepieciešamās
lietas sociālā atbalsta centra „Cerību māja” darbības nodrošināšanai,
kas ir pajumte grūtībās nonākušajām māmiņām ar maziem bērniem.
Sociālā atbalsta centra mazajiem iemītniekiem nepieciešami kluči,
puzles, grāmatiņas, rokdarbu materiāli, tāpat nepieciešama gultasveļa, bērnu un pieaugušo pidžamas un čības. „Cerību mājas” virtuvei
noderēs trauki un galda piederumi, galdauti, virtuves dēlīši, savukārt
centra darbības nodrošināšanai nepieciešamas caurspīdīgas plastmasas kastes, slēdzami skapīši vai kumodes, spoguļi, dažādi instrumenti. Centra iemītnieku un darbinieku vajadzībām ļoti noderīgs būs arī
dators.
Ziedotās lietas iespējams nogādāt bērnu centrā „Kā mājās” Ausekļa
ielā 5 (otrajā stāvā). Plašāka informācija par sociālā atbalsta centru „Cerību māja” un centram nepieciešamo atbalstu pieejama pie
biedrības „Cerību spārni” vadītājas Evas Viļķinas, zvanot uz tālruni 26371923.

Tūrisma informācijas centrs – akcijas „Latviešu valodai
draudzīga vide” laureātu vidū

Novembra beigās noslēdzās Valsts valodas centra rīkotā akcija „Latviešu valodai draudzīga vide”, kurā par laureātu ar tūrismu saistīto
uzņēmumu vidū tika atzīta Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, tostarp Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs.
Valsts valodas centra ekspertu komisija vērtēja valsts valodas lietojumu gan no uzņēmumu darbinieku puses, gan uzņēmuma publiski
sniegtajā informācijā.
Akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” mērķis ir noteikt, kuros
apkalpojošās sfēras uzņēmumos vispilnīgāk tiek ievērotas Valsts valodas likuma prasības valsts valodas lietojuma jomā.

Aicina ieteikt nominantus „Gada balvai medicīnā”

Šogad jau sesto reizi Latvijā tiks pasniegta „Gada balva medicīnā”, ar ko tiks godināti mediķi par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības labā. Arī Siguldas novada iedzīvotāji aicināti ieteikt labākos veselības aprūpes speciālistus, atbildot uz pāris
jautājumiem, kā arī minot pamatojumu, kāpēc tieši šis speciālists
būtu pelnījis saņemt apbalvojumu. Labākā mediķa kandidātus līdz
2017.gada 15.janvārim var izvirzīt interneta vietnē www.arstubiedriba.lv.

Pasākumi
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Kultūra
25.12.
25.12.
26.12.
26.12.
26.12.
29.12.
31.12.
31.12.
31.12.
07.01.
12.01.
12.01.
15.01.
15.01.
15.01.
19.01.
20.01.
28.01.
28.01.
31.01.

plkst.15.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Pasākums bērniem „Brīnumu gaidot”.
Ieeja – bez maksas
plkst.17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Siguldas Absolventu orķestra koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.13.00 Siguldas Romas katoļu baznīcā
Siguldas Absolventu orķestra koncerts.
Ieeja – bez maksas
plkst.16.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Koncerts „Par Ziemu, Sniegu un Prieku…”.
Ielūdz „Juris Kaukulis un draugi”.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Pasākumu cikls „Satiksimies Ziemassvētkos!”. Koncerts „Christmas is here”. Ielūdz Jolanta
Gulbe-Paskeviča, Deniss Paskevičš, Madars Kalniņš.
Ieeja – bez maksas
plkst.11.00 Mores pagasta Tautas namā
Pasākums bērniem „Ielec brīnumā!”.
Pieteikšanās dalībai līdz 27.decembrim, zvanot uz tālruni 28646332. Dalības maksa bērniem –
4 eiro, vecākiem – bez maksas
plkst.21.00 Allažu pagasta Tautas namā
„Balle gadu mijā”. Netradicionālās mūzikas šovs kopā ar Lindu un Artūru Manguļiem.
Danči ar grupu „Buččča”.
Ieejas maksa – 15 eiro
plkst.23.30 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā
Jaunā gada sagaidīšanas svinības.
Dalība – bez maksas
plkst.00.00 Mores pagasta Tauta namā
Jaungada nakts balle kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.14.00 Turaidas muzejrezervātā
Zvaigznes dienas Pateicības pasākums. Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības kopsapulce.
Ieeja – bez maksas
plkst.18.00. Jūdažu bibliotēkā
Sarunu cikls bērniem un jauniešiem „Kāpēc tā?”. Jautājumu un atbilžu vakars par ziemu un
dabas parādībām.
Ieeja – bez maksas
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sarunu cikla vakars „Mana laimes formula” kopā ar aktieri Kasparu Pūci un komponistu
Valtu Pūci.
Ieejas maksa – 2 eiro
plkst.12.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sarīkojums „Felicitas diena teātramīļiem”. Zanes Daudziņas meistardarbnīca amatierteātru
aktieriem „Tēls. Runa. Notikums”.
Dalība tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruni 26112886
plkst.15.00 pie pieminekļa Felicitai Ertnerei „Žests” Institūta ielā 5A
Sarīkojums „Felicitas diena teātramīļiem”. Teatrāli muzikāls svētku brīdis.
Dalība – bez maksas
plkst.15.30 Siguldas pagasta Kultūras namā
Sarīkojums „Felicitas diena teātramīļiem”. Tikšanās ar Felicitas Ertneres laikabiedriem un
teātra vēstures pētniekiem. Pierīgas amatierteātru skates uzvarētāju apbalvošana.
Dalība – bez maksas
plkst.18.00 Jūdažu Sabiedriskajā centrā
Sarunu cikls „Ceļojumu karuselis”. Tikšanās ar ceļotāju Bruno Šulcu sarunā par piedzīvoto,
kājām veicot Apija ceļu.
Ieejas maksa – 1,50 eiro
plkst.19.00 Siguldas pagasta Kultūras namā
Dailes teātra viesizrāde „Ērtas dzīvošanas mirklīši”.
Biļetes cena – 7, 9 un 10 eiro; Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 1 eiro atlaide
plkst.12.00 Livonijas ordeņa Siguldas pilī
Ziemas garšu svinēšana Siguldā. 2017.gada Eiropas Gastronomijas reģiona atklāšanas pasākums Siguldā ar iespēju baudīt Rīgas un Gaujas reģiona šefpavāru cienastus.
Ieeja – bez maksas; ēdienu cenas – no 3 eiro
plkst.19.00 koncertzālē „Baltais Flīģelis”
Rokenrola svētki kopā ar grupu „Big Al & The Jokers”.
Biļetes cena – no 8 līdz 15 eiro
plkst.12.00 Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu tikšanās ar mākslinieci Unu Leitāni.
Ieeja – bez maksas

Izstādes
līdz 13.01.
līdz 15.01.
līdz 31.01.
līdz 31.01.
02.01.–
31.01.

Turaidas muzejrezervātā
Izstāde „Mārtiņš Buclers. Fotogrāfijai veltīts mūžs”.
Ieejas biļete tikai uz izstādi – 1,15 eiro
Nodarbību centrā „Namiņš” Oskara Kalpaka ielā 11
Tautas lietišķās mākslas studijas „Sigulda” darbu izstāde „Ziema klāt…”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Latvijas mākslas skolu grafikas konkursa „Siguldas līnija” dalībnieku darbu izstāde
„Mana grāmata”
Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”
Mākslas nodaļas Mini studijas audzēkņu darbu izstāde „Mana ziema”
Jūdažu bibliotēkā
Literatūras izstāde „Skrējiens bezgalībā”. Rakstniekam Egilam Lukjanskim – 80

Nākamais izdevums 27.janvārī

03.01.–
31.01.
05.01.–
31.01.
05.01.–
29.01.
10.01.–
31.01.
10.01.–
31.01.
31.01.–
28.02.

Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Lata romāna karalis”. Rakstniekam Egilam Lukjanskim – 80
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Renesanses mēroga personība”. Itāliešu rakstniekam, filozofam Umberto
Eko – 85
Siguldas novada bibliotēkas abonementā
Izstāde „Manas zemes zelta stīgas” ciklā „Dzīvesstāstu grāmatas”
Siguldas novada bibliotēkas lasītavā
Novadpētniecības izstāde „Dainis Dukurs – inženieris un skeletona aizsācējs Latvijā”
Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
Tematiska izstāde „Mākslinieces Unas Leitānes ilustrētās bērnu grāmatas” ciklā
„Iepazīsim latviešu bērnu grāmatu ilustrāciju meistarus”
Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā
Mākslinieces Unas Leitānes ilustrāciju izstāde M.Zālītes grāmatai „Mamma un tētis
kūrortā”

Sports
05.01.
07.–08.01.
10.–15.01.
12.01.
13.01.
15.01.
15.01.
19.01.
21.01.
22.01.
24.–28.01.
27.01.
28.–29.01.

plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
Slēpošanas seriāla „Siguldas ziemas apļi 2017” pirmais posms
plkst.10.00 Siguldas 1.pamatskolā
Latvijas Apvienotās badmintona līgas ceturtā kārta
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
Viessmann Pasaules kausa sestais posms kamaniņu sportā
plkst.9.00 Allažu Sporta centrā
Siguldas novada skolu atklātās sacensības tautas bumbā
plkst.11.00 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
Siguldas novada atklātās sacensības distanču slēpošanā un skolēnu ziemas čempionāta „S! – Fischer 2017” pirmais posms
plkst.12.00 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
Pasaules Sniega diena
Siguldas pilsētas trasē
Kalnu slēpošanas sacensību „Vilciņa kauss” pirmais posms
(plašāka informācija www.infoski.lv)
plkst.17.30 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
Slēpošanas seriāla „Siguldas ziemas apļi 2017” otrais posms
plkst.18.00 Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
Sacensību „Ice on Fire” un „Showel Race Super Stage” trešais posms
plkst.10.40 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
Tautas slēpojums „Sigulda 2017”
Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē
Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas Pasaules junioru čempionāts skeletonā
plkst.11.00 Fischer Slēpošanas centrā Puķu ielā 4
Skolēnu ziemas čempionāta „S! – Fischer 2017” otrais posms un Siguldas novada skolu
čempionāts distanču slēpošanā
Siguldas pilsētas trasē
Latvijas kauss kalnu slēpošanā, pirmā kārta (plašāka informācija www.infoski.lv)

Ziemassvētku dievkalpojumi
• Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Ziemassvētku dievkalpojumi notiks
24.decembrī plkst.16.00 un 18.00 un 25.decembrī plkst.11.00.
• Siguldas Romas katoļu baznīcā 24.decembrī plkst.16.00 un 18.00 notiks Kristus
dzimšanas svētvakara dievkalpojumi ģimenēm ar bērniem, bet plkst.21.00 – Ganiņu
Mise. 25.decembī plkst.9.00 Rītausmas Mise un plkst.12.00 Kristus dzimšanas svētku
Svētā Mise. 26.decembrī plkst.12.00 Svētā Mise un kristības, bet plkst.13.00 baznīcā
notiks Siguldas Absolventu orķestra koncerts.
• Dievkalpojums Septītās dienas adventistu Siguldas draudzē notiks 24.decembrī
plkst.10.00.
• Siguldas baptistu draudzes namā dievkalpojums notiks 24.decembrī plkst.17.00.
• Allažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Ziemassvētku dievkalpojumi notiks 24.decembrī plkst.20.00 un 25.decembrī plkst.14.00.
• Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā dievkalpojums 24.decembrī sāksies
plkst.19.00. Svētku turpinājums mācītāja mājā ar pašu sagādātu cienastu. 25.decembrī Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums sāksies plkst.12.00.
• Dievkalpojums Turaidas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks 24.decembrī
plkst.17.00.
• Svētā Apustuļa Andreja Pirmsauktā Siguldas pareizticīgo baznīcā 6.janvārī plkst.23.00 notiks Jēzus Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums, 13.janvārī
plkst.9.00 – Svētā Andreja Pirmsauktā svētku dievkalpojums.

Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī
Reģistrēti 26 jaundzimušie – 15 meitenes un 11 zēni.

Bērniem doti vārdi: Jasmīna, Laura, Evita, Kate, Letia, Klēra Otīlija, Sniedze,
Anna, Margarita, Anastasija, Gabriela, divas Noras, Katrīna, Malvīne, Kārlis,
Rūdolfs, Roberts, Pēteris, Edvards, Edijs, Alberts, Dāvis, Eliass, Leo, Gusts.
Reģistrētas 12 laulības, no tām viena 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 „Rīgas Apriņķa Avīze”. 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!

